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1. O contributo do Parlamento Europeu  
1.1 Introdução  
O quinto alargamento da UE desde 1972 é, na perspectiva do Parlamento Europeu, uma tarefa 
única de uma dimensão política e histórica sem precedentes, que constitui uma oportunidade 
para uma maior integração do continente através de meios pacíficos. Dirigindo-se aos 
Deputados ao Parlamento Europeu e aos Deputados de todos os Parlamentos nacionais dos 
países candidatos, reunidos durante o debate histórico sobre o alargamento, realizado em 
Estrasburgo, em Novembro de 2002, o Presidente do Parlamento Europeu, Pat Cox, afirmou que 
"o alargamento da União Europeia é a nossa mais importante prioridade política neste momento, 
uma prioridade que tem dominado grande parte do trabalho do Parlamento Europeu e tem 
ocupado o lugar central da minha presidência."  
 
Na Cimeira do Luxemburgo, em Dezembro de 1997, decidiu-se lançar o processo de 
alargamento e iniciar negociações com seis países candidatos. Em 31 de Março de 1998, foram 
iniciadas negociações de adesão com a Hungria, a Polónia, a Estónia, a República Checa, a 
Eslovénia e o Chipre. Na Cimeira de Helsínquia, em 12 de Dezembro de 1999, os 
Estados-Membros decidiram iniciar negociações com a Roménia, a República Eslovaca, a 
Letónia, a Lituânia, a Bulgária e Malta. As negociações com estes países tiveram início em 15 
de Fevereiro de 2000. Nesta reunião, a Turquia alcançou finalmente o estatuto de "candidata", 
mas não foi definida qualquer data para o início das negociações de adesão. Na Cimeira de 
Copenhaga, em Dezembro de 2002, dez dos doze países candidatos em negociações 
completaram as negociações de adesão com a UE, devendo tornar-se Estados-Membros em 1 de 
Maio de 2004.  
 
Embora não seja parte das negociações e o seu principal papel oficial se limite a dar o seu 
parecer favorável antes de o Tratado ser assinado, o Parlamento Europeu contribuiu 
consideravelmente para o processo de alargamento. Já em Dezembro de 1997, na sua Resolução 
relativa à Comunicação da Comissão "Agenda 2000 – para uma União reforçada e alargada" e 
na Resolução sobre as Conclusões do Conselho Europeu do Luxemburgo, o Parlamento 
Europeu insistia numa estratégia de alargamento inclusiva, que implicava o envolvimento de 
todos os candidatos ao processo de adesão, essencial para evitar efeitos secundários negativos 
em certos países candidatos. Apresentava a perspectiva segundo a qual cada país deveria ser 
julgado de acordo com os progressos das suas negociações e que seria possível um processo de 
alargamento flexível, prosseguindo as negociações a um ritmo adequado a cada país.  
 
Foi o Parlamento Europeu que instou o Conselho, na sua Resolução sobre a preparação da 
reunião do Conselho Europeu de Helsínquia em 10 e 11 de Dezembro de 1999, a adoptar as 
propostas da Comissão, segundo as quais as negociações de adesão com todos os restantes 
países candidatos que cumprissem os critérios políticos de Copenhaga deveriam ter início no 
ano 2000. Exortava o Conselho Europeu a colocar um fim à desagradável divisão entre duas 
classes de países candidatos e a adoptar as recomendações da Comissão de 13 de Outubro de 
1999, colocando a sua política em consonância com o modelo "regata" do Parlamento, abrindo o 
caminho para um processo de adesão totalmente flexível e a várias velocidades, baseado 
exclusivamente no mérito.  
  
Foi também o Parlamento Europeu que, na sua Resolução sobre o alargamento de 4 de Outubro 
de 2000, propôs "que as instituições da União, os Estados-Membros e os países candidatos com 
os quais as negociações já tenham sido encetadas façam tudo o que está ao seu alcance para que 

http://www3.europarl.eu.int/omk/omnsapir.so/debatsL5?LEVEL=TOC2&CHAP=2&FILE=20021119PT&LANGUE=PT
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o Parlamento Europeu possa dar o seu parecer favorável sobre os primeiros tratados de adesão 
antes das eleições europeias de 2004, a fim de que estes países possam encarar a hipótese de 
participar nessas eleições". Desde Outubro de 2000, o Parlamento promoveu a realização de um 
debate anual sobre o alargamento, com base nos relatórios preparados pela Comissão dos 
Assuntos Externos, dos Direitos do Homem, da Segurança Comum e da Política de Defesa e nos 
pareceres das comissões especializadas. Tem adoptado regularmente resoluções sobre os 
progressos dos países candidatos e sobre as reuniões do Conselho Europeu.  
 

1.2 Órgãos do Parlamento Europeu que tratam do alargamento 
O Parlamento Europeu desempenha um importante papel de supervisor durante as negociações e 
até ao momento exacto da adesão de novos Estados-Membros. No Parlamento Europeu, cabe à 
Comissão dos Assuntos Externos assumir a responsabilidade pela coordenação de todo o 
trabalho relativo ao alargamento e garantir a coerência entre as posições adoptadas pelo 
Parlamento e as actividades das respectivas comissões especializadas, bem como as das 
comissões parlamentares mistas.  
 
O poder mais significativo do Parlamento Europeu relativamente ao alargamento consiste em 
dar o seu parecer favorável (artigo 49.º do TUE) antes da adesão de qualquer país à UE. Este 
poder só é exercido na fase final das negociações. Todavia, face ao papel primordial do 
Parlamento, tem sido importante que as outras instituições garantam a sua participação desde o 
início. O Parlamento tem igualmente um papel significativo a desempenhar no que se refere aos 
aspectos financeiros da adesão, na sua qualidade de um dos dois ramos da autoridade 
orçamental da UE. 
 
Para além de aprovar resoluções sobre o processo de alargamento, os progressos dos candidatos 
e a preparação e as conclusões do Conselho Europeu, o Parlamento Europeu tem estado 
envolvido no processo de alargamento através das seguintes actividades: 

�� conferências bianuais do Presidente do Parlamento Europeu com os Presidentes dos 
Parlamentos dos países candidatos; outras actividades do Presidente no contexto do 
alargamento; 

�� actividade da Comissão dos Assuntos Externos, dos Direitos do Homem, da Segurança 
Comum e da Política de Defesa;  

�� trabalho das Comissões Parlamentares Mistas estabelecidas pelo Parlamento Europeu 
com todos os países candidatos;  

�� actividades das comissões especializadas;  
�� no âmbito das relações com os Parlamentos nacionais, colaboração regular com os 

Parlamentos dos países candidatos.  

http://www.europarl.eu.int/committees/afet_home.htm
http://www.europarl.eu.int/committees/home_pt.htm
http://www.europarl.eu.int/delegations/europe/jpc/default_en.htm
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1.2.1 Reuniões do Presidente do Parlamento Europeu com os Presidentes dos Parlamentos 
dos países que participam no processo de alargamento 
têm vindo a realizar-se duas vezes por ano desde 1995. A 14.ª reunião decorreu em Bruxelas, a 
26 de Novembro de 2002. Os participantes concordaram com a ideia de que o alargamento 
constitui o principal desafio político enfrentado pelas instituições da UE, pelos Estados- 
-Membros e pelos países candidatos. Afirmaram a sua crença de que o alargamento representará 
um contributo real e simbólico para a paz, a segurança e a prosperidade mundiais, numa altura 
de grande tensão internacional. Tomando nota das medidas através das quais observadores dos 
países candidatos seriam bem acolhidos no PE após a assinatura do Tratado de Adesão, 
acolheram este passo seguinte como confirmação do papel central dos parlamentos em relação à 
opinião pública na fase final e decisiva do processo de alargamento.  
 
Outras actividades do Presidente do Parlamento Europeu 
Para além de receber as visitas de oradores parlamentares e de Presidentes de Comissões, 
Ministros, Primeiros-Ministros e Chefes de Estado dos países candidatos, em Bruxelas e em 
Estrasburgo, o Presidente encetou também um extenso programa de visitas oficiais aos países 
candidatos em 2002. 
 
1.2.2 Comissão dos Assuntos Externos, dos Direitos do Homem, da Segurança Comum e da 
Política de Defesa 
é a comissão politicamente responsável pelo trabalho da instituição no âmbito do alargamento. 
A Comissão dos Assuntos Externos nomeou um relator geral e um relator para cada um dos 
treze países candidatos. Em 2002, a comissão seguiu o precedente aberto no ano anterior, 
promovendo trocas de pontos de vista com os principais negociadores dos países candidatos e 
com a Comissão Europeia como forma de preparar os relatórios sobre as negociações do 
alargamento que vieram a ser aprovados nas sessões plenárias de Junho e Novembro de 2002. 
Foi também regularmente informada sobre os processos alcançados pelo Comissário Verheugen, 
responsável pelo alargamento. 
 
1.2.3 Comissões Parlamentares Mistas  
Os Deputados ao Parlamento Europeu encontram-se regularmente com os seus homólogos dos 
países candidatos no âmbito das Comissões Parlamentares Mistas. Os relatores responsáveis por 
cada país da Comissão dos Assuntos Externos participam nas reuniões e, no ano 2000, esta 
possibilidade foi alargada aos relatores dos pareceres das comissões especializadas. As reuniões 
das CPM realizam-se duas vezes por ano, com vista à supervisão parlamentar de todos os 
aspectos das relações bilaterais e ao exame pormenorizado dos progressos nos preparativos e 
nas negociações de adesão. Cada reunião das CPM é concluída com Declarações e 
Recomendações conjuntas que reflectem os progressos alcançados e os compromissos para o 
trabalho futuro.  
 
1.2.4 As comissões especializadas 
nomearam membros para estudarem questões específicas de certos sectores no âmbito do 
alargamento. Os seus pareceres foram incorporados nas resoluções sobre o alargamento. À 
medida que os capítulos mais difíceis da negociação começaram a ser abordados, as diversas 
comissões especializadas do Parlamento Europeu envolveram-se cada vez mais no 
acompanhamento do processo das negociações nos domínios políticos pelos quais são 
responsáveis e na supervisão da capacidade administrativa dos países candidatos para 
implementarem o acervo. Muitas comissões especializadas enviaram delegações em missões de 

http://www.europarl.ep.ec/enlargement_new/positionep/pdf/statement_26_11_02_en.pdf
http://www.europarl.eu.int/president/home/en/default.htm
http://www.europarl.eu.int/committees/afet_home.htm
http://www.europarl.eu.int/meetdocs/delegations/delegationslist.htm
http://www.europarl.eu.int/meetdocs/delegations/delegationslist.htm
http://www.europarl.eu.int/committees/home_pt.htm
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estudo a um determinado número de países candidatos e organizaram audições sobre questões 
específicas.  
 
1.2.5 Cooperação com os Parlamentos nacionais 
No seio do secretariado do Parlamento Europeu, a Divisão responsável pelo trabalho com os 
Parlamentos nacionais coopera regularmente com os serviços seus homólogos nos países 
candidatos. Entre as suas actividades encontram-se, nomeadamente:  
�� preparação e acompanhamento das duas reuniões anuais da COSAC, das reuniões 

preparatórias da Troïka e, possivelmente, das futuras reuniões do Grupo de Trabalho da 
COSAC, bem como assistência à delegação do PE (composta por 6 Deputados ao 
Parlamento Europeu, incluindo 2 Vice-presidentes e pelo menos um presidente de uma 
comissão);  

�� preparação e acompanhamento das reuniões dos Secretários-Gerais do PE e dos 
Parlamentos nacionais dos Estados-Membros e dos países candidatos;  

�� ligação com os secretariados dos Parlamentos dos Estados-Membros e dos países 
candidatos, incluindo programas anuais de seminários integrados para os deputados e os 
funcionários dos Parlamentos dos países candidatos.  

 

1.3 Actividades do Parlamento Europeu em 2001-2002 
 
A partir do ano de 2000, as actividades do Parlamento Europeu no domínio do alargamento 
entraram numa nova fase, à medida que as negociações ganhavam ritmo. A atenção do 
Parlamento centrou-se no acompanhamento de perto do processo de negociação. Em Outubro de 
2000, teve lugar o primeiro debate anual sobre o alargamento, na sequência do qual foram 
aprovadas várias resoluções sobre o alargamento e os progressos realizados pelos países 
candidatos. O segundo destes debates teve lugar em Setembro de 2001. Reflectindo a maior 
celeridade dos acontecimentos, à medida que as negociações entravam na sua fase derradeira, as 
actividades do Parlamento no primeiro semestre de 2002 culminaram com a realização do 
debate geral sobre o alargamento, durante a sessão plenária de Junho, durante a qual foi 
aprovada uma série de resoluções, com base nos relatórios preparados pela Comissão dos 
Assuntos Externos, dos Direitos do Homem, da Segurança Comum e da Política de Defesa e 
pelas comissões especializadas sobre o estado das negociações com vista ao alargamento, o 
impacto financeiro do alargamento, as regiões fronteiriças, o ISPA (Instrumento Estrutural de 
Pré-Adesão), o SAPARD (Instrumento Especial de Pré-Adesão para a Agricultura e o 
Desenvolvimento Rural) e a agricultura. 
 
Na sua mais recente resolução sobre os progressos realizados pelos países candidatos na via da 
adesão, adoptada em 20 de Novembro de 2002, na sequência do debate histórico com os 
Deputados dos Parlamentos nacionais dos países candidatos, o Parlamento regozijou-se com os 
progressos realizados nas negociações de adesão com os dez países candidatos e apoiou todos os 
esforços para que a negociação dos capítulos ainda não encerrados e mais difíceis seja concluída 
com os dez países o mais brevemente possível. Regozijou-se igualmente com a perspectiva do 
aumento da ajuda de pré-adesão aos países candidatos que não podem aderir à UE na primeira 
vaga.  
 
Na sua Resolução de 19 de Dezembro de 2002 sobre os resultados do Conselho Europeu de 
Copenhaga, o Parlamento congratulou-se com o marco histórico constituído pela conclusão das 
negociações de adesão com dez países. Considerou este facto uma vitória para as forças da 
democracia, da liberdade e da paz nestes países. Também recordou, contudo, que a 

http://www.europarl.eu.int/natparl/members/default_en.htm
http://www.europarl.eu.int/natparl/candidat/default_en.htm
http://www.europarl.eu.int/natparl/candidat/default_en.htm
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http://www3.europarl.eu.int/omk/omnsapir.so/pv2?PRG=DOCPV&APP=PV2&SDOCTA=11&TXTLST=1&TPV=PROV&POS=1&Type_Doc=RESOL&DATE=130602&DATEF=020613&TYPEF=TITRE&PrgPrev=PRG@TITRE|APP@PV2|TYPEF@TITRE|YEAR@02|Find@financial%20impact%20of%20enlargement|FILE@BIBLIO02|PLAGE@1&LANGUE=PT
http://www3.europarl.eu.int/omk/omnsapir.so/pv2?PRG=DOCPV&APP=PV2&SDOCTA=12&TXTLST=1&TPV=PROV&POS=1&Type_Doc=RESOL&DATE=130602&DATEF=020613&TYPEF=TITRE&PrgPrev=PRG@TITRE|APP@PV2|TYPEF@TITRE|YEAR@02|Find@border%20regions|FILE@BIBLIO02|PLAGE@1&LANGUE=PT
http://www3.europarl.eu.int/omk/omnsapir.so/pv2?PRG=DOCPV&APP=PV2&SDOCTA=13&TXTLST=1&TPV=PROV&POS=1&Type_Doc=RESOL&DATE=130602&DATEF=020613&TYPEF=TITRE&PrgPrev=PRG@TITRE|APP@PV2|TYPEF@TITRE|YEAR@02|Find@ISPA|FILE@BIBLIO02|PLAGE@1&LANGUE=PT
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implementação de determinados aspectos do acervo comunitário, bem como dos compromissos 
assumidos pelos novos Estados-Membros, requer ainda melhorias e que o Parlamento terá de 
dar parecer favorável à adesão de cada um dos países candidatos. Tendo em vista o futuro, o 
Parlamento salientou a necessidade de evitar novas linhas divisórias na Europa e de promover a 
paz e a estabilidade, tanto dentro como fora das novas fronteiras da União. Neste contexto, 
congratulou-se com o apoio aos esforços desenvolvidos pelos países dos Balcãs Ocidentais para 
se aproximarem da UE na perspectiva de uma ulterior adesão. 
 

2. O Processo de alargamento  
 

2.1 Principais decisões 
O quinto alargamento alterará a face da Europa e repercutir-se-á em todas as instituições da 
União Europeia e em todas as áreas políticas. Por forma a manter a estabilidade e a prosperidade 
de todo o continente europeu, deverá ser mantido um processo de alargamento eficiente e 
credível. Por conseguinte, o nível substancial de preparação dos países candidatos foi o 
princípio que guiou a decisão relativamente às datas de adesão. Os países candidatos deverão 
partilhar os valores e os objectivos da União Europeia, tal como estabelecidos nos Tratados. O 
cumprimento dos critérios políticos estabelecidos no Conselho Europeu de Copenhaga de 
Dezembro de 1993, os denominados "Critérios de Copenhaga", é o ponto de partida para a 
adesão à União. As condições que regem o acesso têm igualmente de ser cumpridas: 
estabilidade institucional e respeito pelos Direitos do Homem, existência de uma economia de 
mercado em funcionamento, capacidade para enfrentar as pressões concorrenciais das forças de 
mercado e capacidade para assumir todas as obrigações da União Económica e Monetária em 
conformidade com o acervo comunitário.  
 
O Conselho Europeu do Luxemburgo, de Dezembro de 1997, estabeleceu o processo de acesso e 
negociação. As negociações com a República Checa, o Chipre, a Estónia, a Hungria, a Polónia e 
a Eslovénia foram iniciadas em 31 de Março de 1998. O Conselho Europeu de Berlim, de Março 
de 1999, estabeleceu um enquadramento claro para os aspectos financeiros do alargamento até 
2006 (hiperligação). 
 
O Conselho Europeu de Berlim, de Março de 1999, estabeleceu o enquadramento para a 
perspectiva financeira que abrange o período 2000-2006, com base na hipótese de trabalho de 
que a adesão de novos Estados-Membros teria início em 2002. 
 
No Conselho Europeu de Helsínquia, de Dezembro de 1999, decidiu-se iniciar igualmente as 
negociações com a Bulgária, a Letónia, a Lituânia, Malta, a Roménia e a Eslováquia em 
Fevereiro de 2000. Chegou-se a acordo relativamente ao princípio da diferenciação entre os 
candidatos e ao princípio da recuperação. O estatuto da Turquia como país candidato com todos 
os direitos e deveres e a sua participação plena no processo de adesão foram reconhecidos, 
embora não tivesse sido tomada nenhuma decisão quanto ao início das negociações.  
 
A importância de acompanhar os compromissos assumidos pelos países candidatos foi realçada 
pelo Conselho Europeu da Feira, de Junho de 2000. 
 
O Conselho Europeu de Nice, de Dezembro de 2000, aprovou a estratégia proposta pela 
Comissão no seu Documento sobre a Estratégia para o Alargamento de 2000 e o ano 2004 como 
a data prevista para a adesão dos países candidatos mais avançados. Insistiu-se em que não 
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deveria ser colocado mais nenhum obstáculo ao processo de alargamento. O Conselho aprovou 
ainda a diferenciação entre os candidatos e confirmou o princípio da recuperação. O Roteiro 
proposto pela Comissão foi reafirmado para os 18 meses seguintes, o que, no parecer do 
Conselho, facilitaria a abertura de negociações adicionais, tendo em consideração que os países 
que estão mais bem preparados continuariam a ser capazes de progredir mais rapidamente. 
Voltou a confirmar especificamente o parecer do Parlamento Europeu de que os países 
candidatos mais bem preparados deverão poder participar nas eleições de 2004 para o 
Parlamento Europeu. Foi também definido o enquadramento para a reforma institucional 
indispensável ao alargamento. 
 
O Conselho Europeu de Laeken, de Dezembro de 2001, confirmou que o processo de adesão 
era, nesse momento, irreversível. Ao reafirmar a determinação da União Europeia em encerrar 
com êxito as negociações com os países preparados para a adesão até ao final de 2002, o 
Conselho de Laeken exortou igualmente os países candidatos a prosseguirem activamente os 
seus esforços, em particular, no sentido de elevarem as suas aptidões nos planos administrativo e 
judicial até ao nível que lhes é exigido. 
 
O Conselho Europeu de Sevilha, de Junho de 2002, reafirmou a determinação da UE em 
encerrar as negociações com dez países candidatos até ao final de 2002, caso os países em 
questão estivessem preparados, na expectativa de assinarem o Tratado de Adesão na Primavera 
de 2003. No Conselho Europeu de Copenhaga, de Dezembro de 2002, encerraram-se as 
negociações com dez países candidatos e decidiu-se aumentar a assistência no sentido de ajudar 
os outros candidatos nos seus esforços. 
 

2.2 Os actores no processo de adesão  
2.2.1. Os 15 Estados-Membros 
São as partes representantes da UE nas negociações de adesão. A Presidência do Conselho de 
Ministros apresenta as posições de negociação acordadas pelos Estados-Membros e preside às 
sessões de negociação ao nível dos ministros ou seus representantes. 
2.2.2. Os países candidatos  
Cada país candidato com o qual foram iniciadas as negociações indica a sua posição 
relativamente a cada um dos 31 capítulos do acervo comunitário e inicia negociações com os 
Estados-Membros. Cada candidato nomeou um negociador-chefe, apoiado por uma equipa de 
peritos.  
 
2.2.3. A Comissão Europeia 
A Comissão Europeia realiza o exercício de pré-selecção dos candidatos, conduz as negociações 
e elabora o projecto das posições de negociação para os Estados-Membros. A Comissão controla 
também os progressos feitos pelos países candidatos e verifica se os compromissos por estes 
assumidos durante as negociações foram seguidos na prática. O Conselho solicitou à Comissão 
que fornecesse avaliações anuais pormenorizadas sobre os progressos dos países candidatos no 
sentido do cumprimento dos critérios de adesão, os denominados "Relatórios Periódicos".  
 
2.2.4. O Parlamento Europeu 
O Parlamento tem um papel importante a desempenhar no processo de alargamento, na medida 
em que tem de dar o seu parecer favorável às condições finais de adesão para que o Tratado 
possa ser assinado e ratificado. Por conseguinte, acompanhou de perto as negociações e a 
Comissão mantém o Parlamento informado em todas as principais fases das negociações de 
adesão. A base constitucional para a cooperação entre o Parlamento Europeu e a Comissão é o 

http://www.europarl.eu.int/enlargement_new/europeancouncil/pdf/laeken_pt.pdf
http://www.europarl.eu.int/enlargement_new/europeancouncil/pdf/sevilla_pt.pdf
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Acordo-quadro sobre as relações entre o Parlamento Europeu e a Comissão, que foi assinado 
pelos Presidentes de ambas as instituições em 5 de Julho de 2000. O Parlamento Europeu 
também tem um papel importante a desempenhar no que se refere aos aspectos financeiros do 
alargamento, na sua qualidade de um dos dois ramos da autoridade orçamental. Nomeadamente, 
salientou o facto de o acordo relativamente a uma nova perspectiva financeira para o período 
posterior a 2006 necessitar da sua aprovação. 
 
2.2.5. Os Parlamentos nacionais 
Os Parlamentos nacionais dos Estados-Membros e dos países candidatos terão de ratificar o 
Tratado de Adesão com os futuros Estados-Membros logo que este tenha sido assinado na 
sequência do parecer favorável do PE e da aprovação do Conselho.  
 

2.3 O processo de adesão  
2.3.1. A estratégia de pré-adesão 
A estratégia de pré-adesão visa apoiar as necessidades específicas de cada país candidato à 
medida que este se prepara para a adesão. Desta forma, a UE concentra o seu apoio nas 
prioridades concretas identificadas pela Comissão e pelos países candidatos. Os principais 
instrumentos da estratégia de pré-adesão são: os acordos europeus, as parcerias para a adesão, os 
programas nacionais para a adopção do acervo comunitário e os instrumentos de apoio à 
pré-adesão (PHARE, ISPA e SAPARD, bem como as iniciativas financiadas pelo PHARE, 
destinadas a ajudar a criar uma suficiente capacidade administrativa e judiciária a nível central e 
local). Para além disso, os países candidatos já participam em vários programas da União 
Europeia. 
  
2.3.2. Pré-selecção 
Este exercício, levado a cabo pela Comissão, precede as negociações. Permite, em primeiro 
lugar, que o acervo comunitário (o essencial da legislação da UE) seja explicado aos países 
candidatos através de uma série de reuniões multilaterais e, posteriormente, bilaterais e, em 
segundo lugar, verificar se os países candidatos aceitam o acervo comunitário e se são capazes 
de o aplicar. Permite também a identificação de quaisquer problemas que possam surgir durante 
as negociações.  
 
2.3.3. As negociações 
Depois de terminada a pré-selecção, os países candidatos apresentam as suas posições de 
negociação. A Comissão prepara então um projecto de posição comum e apresenta-o ao 
Conselho, que, unanimemente, adopta uma posição comum e decide, também unanimemente, 
abrir o capítulo de negociação. As posições comuns podem ser alteradas no decurso das 
negociações, caso os países candidatos apresentem novas informações ou concordem em retirar 
um pedido de período de transição. A decisão de encerrar um capítulo a título provisório é 
também tomada por unanimidade. A União Europeia pode voltar a um capítulo 
"provisoriamente encerrado" à luz de um novo acervo seleccionado e incluído nas negociações 
de adesão. Outro caso em que a UE pode voltar a um capítulo "provisoriamente encerrado" é 
quando um país candidato não cumpre os compromissos assumidos nesse determinado domínio. 
 
As negociações, que decorrem no contexto de uma conferência intergovernamental, 
concentram-se nas condições ao abrigo das quais os países candidatos adoptarão, implementarão 
e aplicarão o acervo comunitário e, nomeadamente, na concessão de possíveis regimes 
transitórios que terão de ser limitados no seu âmbito e duração. Nas negociações, cada país 
candidato será julgado segundo o princípio da diferenciação e pelos seus próprios méritos. Este 

http://www3.europarl.eu.int/omk/omnsapir.so/pv2?TYPEF=C5&PRG=QUERY&APP=PV2&FILE=BIBLIO00&NUMERO=349&YEAR=00&LANGUE=PT
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princípio aplica-se tanto na abertura dos diversos capítulos da negociação como na condução 
das negociações. Os países candidatos que entraram mais tarde no processo de negociação têm a 
possibilidade de recuperar o seu atraso relativamente aos outros que já estão em negociações, 
caso tenham feito progressos suficientes nos seus preparativos.  
  
O progresso nas negociações acompanha o progresso na incorporação do acervo comunitário na 
legislação nacional e na sua efectiva implementação e aplicação. O ritmo de cada negociação 
depende do nível de preparação de cada país candidato e da complexidade das questões a 
resolver. A insistência da Comissão na criação da capacidade administrativa adequada por parte 
dos países candidatos, bem como na sua competência para elaborar um programa legislativo 
realista e a capacidade de o aplicar, constituem a melhor e a única forma de acelerar as 
negociações, sem prejudicar a qualidade do processo de alargamento. Para reforçar este aspecto, 
a Comissão anunciou, no seu Documento sobre a Estratégia para o Alargamento de 2001, o 
lançamento de um plano de acção de reforço da capacidade administrativa e judicial em cada um 
dos países envolvidos nas negociações, mobilizando até 250 milhões de euros em ajudas 
especiais, para além da dotação anual do PHARE. A Comissão prestou informações sobre os 
planos de acção e o processo reforçado de acompanhamento no Conselho Europeu de Sevilha 
(COM(2002) 256 final). Irá igualmente apresentar ao Conselho e ao Parlamento um relatório de 
acompanhamento pormenorizado seis meses antes da data proposta para a adesão dos novos 
Estados-Membros. 
 
2.3.4. Períodos de transição 
A posição geral que a União apresentou aos países candidatos no início das negociações 
indicava que as medidas transitórias deveriam ser limitadas na sua duração e no seu âmbito, 
devendo ser acompanhadas por um plano com fases claramente definidas para a aplicação do 
acervo comunitário. A Comissão é da opinião que a UE deverá, sobretudo, garantir que os 
países candidatos aceitem plenamente o acervo comunitário relativo ao mercado interno. 
Simultaneamente, os períodos de transição deverão ser possíveis em algumas áreas difíceis, 
como o ambiente, onde são necessários grandes investimentos para que os candidatos possam 
adoptar e implementar o acervo na sua totalidade.  
 
A Comissão baseia a sua avaliação dos pedidos dos países candidatos nestes critérios, caso a 
caso, tomando em consideração os interesses do país e o provável impacto do pedido no 
funcionamento da União, bem como os interesses dos outros países candidatos. 
 

2.4 Progressos recentes e novas perspectivas 
O Conselho Europeu de Nice, realizado em Dezembro de 2000, definiu o enquadramento para a 
reforma institucional indispensável ao alargamento e aprovou um roteiro, que norteou o 
processo ao longo dos últimos dois anos. Em 2002, na sequência dos progressos alcançados 
durante a Presidência sueca e a Presidência belga, as negociações avançaram, abordando os 
capítulos mais difíceis – agricultura e finanças. No final da Presidência espanhola, em Junho de 
2002, já haviam sido abertos 30 capítulos com a totalidade dos países candidatos, excepto a 
Roménia, e outros 28 haviam sido provisoriamente encerrados com alguns dos países.  
 
Durante a Presidência dinamarquesa (Julho – Dezembro de 2002), as negociações com dez 
países entraram na sua fase derradeira. Em conformidade com o roteiro de Nice, tinham sido 
adoptadas posições comuns nos domínios da agricultura, da política regional, dos aspectos 
orçamentais e dos capítulos relativos às instituições. Os Estados-Membros tinham ainda de 
chegar a acordo relativamente ao pacote financeiro final e a outras questões não abordadas nos 

http://europa.eu.int/comm/enlargement/negotiations/index.htm#How do the negotiations proceed?
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outros capítulos. Em Outubro de 2002, a Comissão publicou os seus relatórios periódicos, 
concluindo que dez países – Chipre, República Checa, Estónia, Hungria, Letónia, Lituânia, 
Malta, Polónia, Eslováquia e Eslovénia – satisfazem os critérios políticos e serão capazes de 
satisfazer os critérios económicos e assumir as obrigações decorrentes da adesão a partir do 
início de 2004. Este facto permitiu que o Conselho Europeu de Bruxelas, de Outubro de 2002, 
confirmasse a determinação da União em encerrar as negociações com estes países no Conselho 
Europeu de Copenhaga, em Dezembro de 2002 e em assinar o Tratado de Adesão em Atenas, 
em Abril de 2003. Os Estados-Membros chegaram igualmente a acordo relativamente ao 
enquadramento financeiro para as operações de apoio agrícola e dos fundos estruturais. A 
aprovação do Tratado de Nice no segundo referendo irlandês, realizado em Outubro de 2002, 
abriu caminho para que a ratificação fosse concluída e para que o Tratado entrasse em vigor em 
1 de Fevereiro de 2003. 
 
As negociações com os dez países candidatos foram encerradas com êxito em Copenhaga, em 
Dezembro de 2002. Em 19 de Fevereiro de 2003, a Comissão aprovou um parecer favorável 
relativo aos pedidos de adesão à União Europeia dos dez países que irão aderir em 2004 e 
transmitiu o projecto de Tratado ao Parlamento. O Tratado de Adesão deverá ser assinado em 16 
de Abril de 2003, sujeito ao parecer favorável do Parlamento Europeu. A partir desse momento, 
os Estados-Membros actuais e candidatos devem completar os processos de ratificação. A maior 
parte dos países candidatos já fixou as datas dos respectivos referendos. Assim que a ratificação 
estiver completa, o Tratado entrará em vigor em 1 de Maio de 2004, permitindo que os novos 
Estados-Membros participem nas próximas eleições para o Parlamento Europeu e na próxima 
Conferência Intergovernamental (CIG). Em preparação para a CIG, os Governos e os 
Parlamentos dos países candidatos têm participado nos trabalhos da Convenção Europeia, criada 
na sequência da Declaração de Laeken sobre o futuro da União Europeia, adoptada pelo 
Conselho Europeu de Dezembro de 2001. Assim que o Tratado de Adesão tiver sido assinado, 
será concedido aos países candidatos o estatuto de observadores activos no trabalho legislativo 
do Conselho e as delegações de Deputados dos seus Parlamentos nacionais participarão como 
observadores no trabalho do Parlamento Europeu. 
 
As negociações com a Bulgária e a Roménia prosseguem, tendo em vista a sua adesão em 2007. 
A Comissão apresentou roteiros revistos, estando previstas ajudas de pré-adesão 
complementares. Deverão participar na próxima Conferência Intergovernamental como 
observadores.  
 
O Conselho Europeu de Copenhaga, de Dezembro de 2002, incentivou a Turquia a prosseguir 
energicamente o seu processo de reforma. Decidiu-se igualmente que, se o Conselho Europeu de 
Dezembro de 2004, com base num relatório e numa recomendação da Comissão, decidir que a 
Turquia satisfaz os critérios políticos de Copenhaga, a UE abrirá sem demoras as negociações 
de adesão com a Turquia. O Chipre será aceite como novo Estado-Membro em 1 de Maio de 
2004. Não obstante, o Conselho Europeu confirmou a sua forte preferência pela adesão de um 
Chipre unido. Todavia, a última ronda de negociações, que teve como intermediário o 
Secretário-Geral das Nações Unidas, Kofi Annan, não foi capaz de produzir um acordo na 
sessão final de 10 de Março de 2003, pelo que a aplicação das disposições do Tratado à parte 
setentrional da ilha será suspensa provisoriamente. 
 
Em 9 de Janeiro de 2003, foram encetadas negociações, no âmbito da Presidência grega, com 
vista à adesão dos dez novos Estados-Membros ao Espaço Económico Europeu (composto 
actualmente pela UE-15, para além do Liechtenstein, da Noruega e da Islândia). O objectivo é 
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concluir as negociações a tempo, de modo a que o respectivo Tratado seja assinado em 16 de 
Abril de 2003, em simultâneo com o Tratado de Adesão à UE. 
 
A Presidência grega incluiu no seu programa em matéria de alargamento uma maior cooperação 
com os países dos Balcãs Ocidentais, "por forma a promover a sua integração da forma mais 
plena possível na corrente política e económica da Europa, face ao estatuto destes países como 
potenciais candidatos à adesão à UE". Está prevista para 21 de Junho de 2003, em Salónica, uma 
cimeira especial sobre o processo de estabilização e associação nos Balcãs. Em 21 de Fevereiro 
de 2003, a Croácia apresentou o seu pedido formal de adesão à União Europeia, pretendendo 
encetar as negociações até ao final de 2004, com o objectivo de aderir à UE ao mesmo tempo 
que a Bulgária e a Roménia, provavelmente em 2007. A Croácia, à semelhança da Macedónia 
(FYROM), já celebrou um Acordo de Estabilização e de Associação (AEA) com a UE e a 
Albânia espera encetar as negociações com vista à celebração de um AEA num futuro próximo. 
 
Em 11 de Março de 2003, a Comissão publicou uma Comunicação intitulada "Europa alargada e 
os países vizinhos: um novo enquadramento para as relações com os nossos vizinhos orientais e 
meridionais" que examina as possibilidades de melhoramento das relações entre uma UE 
alargada e os seus vizinhos orientais e meridionais. 
 

http://europa.eu.int/eur-lex/pt/com/cnc/2003/com2003_0104pt01.pdf
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