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1. Data adoptării: 5.02.2020; responsabil: Olivér VÁRHELYI (membru al Comisiei 

responsabil pentru politica de vecinătate și extindere / DG NEAR) 

2. Denumire document: Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Consolidarea procesului 

de aderare – O perspectivă credibilă de aderare la UE pentru Balcanii de Vest 

3. Date de identificare: COM(2020)57 

4. Tipul documentului: nelegislativ 

5. Stadiul actual/Evoluții viitoare: 

- Parlamentul European: comisia competentă (raport) – Comisia pentru afaceri externe 

(AFET); etapă pregătitoare (cf. OEIL) 

- Consiliul UE: formațiuni - Afaceri generale (pentru extindere - 25.02.2020 / reuniune la 

care miniștrii au luat notă de comunicare, 24.03.2020 / acord politic pentru deschiderea 

negocierilor de aderare cu Albania și Republica Macedonia de Nord și adoptarea, la 

25.03.2020, a concluziilor privind extinderea și procesul de stabilizare și de asociere ►a se 

vedea secțiunea 3.2, mai jos; reuniunea următoare - 16.06.2020); cf. calendarul președinției 

croate – doc. nr. 15261/19) 

- Consiliul European: (videoconferință) 26.03.2020 - aprobarea concluziilor Consiliului UE 

din 25.03.2020 privind extinderea și procesul de stabilizare și de asociere (►a se vedea 

secțiunea 3.2, mai jos) 

6. Alte informații: Înaintea summitului de la Zagreb privind Balcanii de Vest (7 mai 2020), 

Comisia Europeană urmează a prezenta o nouă comunicare, ce va trata preponderent 

dimensiunea economică. 

 

1. Context – un răspuns al Comisiei Europene la poziții exprimate de statele membre 

privind politica de extindere a UE 

În luna mai 2019, Comisia Europeană a recomandat deschiderea negocierilor cu Macedonia 

de Nord și Albania. La reuniunea Consiliului UE din 18 iunie 2019, decizia a fost amânată 

pentru luna octombrie 2019. În cursul respectivei luni, Consiliul European a anunțat că urma 

să revină asupra chestiunii înaintea summitului UE-Balcanii de Vest, de la Zagreb, din luna 

mai 2020. 

Comunicarea de față constituie un răspuns la pozițiile exprimate de state membre, în 

contextul imposibilității adoptării, în Consiliul UE și în Consiliul European, a unei decizii 

privind deschiderea negocierilor cu cele două țări din Balcanii de Vest (►pentru pozițiile 

statelor membre, a se vedea pe larg secțiunea 3.1, mai jos). 

 

https://ec.europa.eu/info/departments/european-neighbourhood-policy-and-enlargement-negotiations_ro
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_57_RO_ACTE_f.pdf
https://www.europarl.europa.eu/committees/fr/afet/home.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2020)0057&l=fr
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7002-2020-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15261-2019-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7002-2020-INIT/ro/pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/international-summit/2020/05/05-07/
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2019/COM_2019_260_RO_ACTE_f.pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/06/18/council-conclusions-on-enlargement-and-stabilisation-and-association-process/
https://www.consilium.europa.eu/media/41143/17-18-euco-final-conclusions-ro.pdf
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2. Prezentarea comunicării 

Comunicarea prezintă propuneri de consolidare a procesului de aderare la UE, recunoscând 

necesitatea ameliorării eficacității sale, cu obiectivul global de a spori credibilitatea și 

încrederea ambelor părți (țările din regiunea Balcanilor de Vest, respectiv UE și statele sale 

membre) și de a obține rezultate mai bune pe teren. 

Perspectiva europeană a Balcanilor de Vest este considerată a constitui o investiție 

geostrategică pentru UE și un instrument-cheie pentru promovarea democrației, a statului de 

drept și a respectării drepturilor fundamentale, pentru integrarea economică și pentru 

încurajarea reconcilierii și a stabilității regionale. 

Procesul de aderare la UE ar urma patru principii: previzibilitate, credibilitate – pe baza unor 

criterii obiective și a stabilirii unor condiții („condiționalități”) pozitive și negative riguroase, 

precum și a reversibilității – caracter dinamic și orientare politică mai puternică. 

►Credibilitatea vizează ambele părți: pe de o parte, țările din Balcanii de Vest trebuie să 

aplice reformele fundamentale necesare (privind statul de drept, combaterea corupției, 

economia, asigurarea funcționării corespunzătoare a instituțiilor democratice și a 

administrației publice, alinierea politicii externe, consolidarea cooperării regionale și a 

relațiilor de bună vecinătate); pe de altă parte, UE trebuie își respecte angajamentul ferm față 

de un proces bazat pe merite – în sensul în care, în momentul în care acele țări îndeplinesc 

criteriile și condițiile obiective stabilite, statele membre trebuie să convină trecerea la 

următoarea etapă a procesului. Este propusă acordarea unei atenții și mai mari reformelor 

fundamentale esențiale pentru succesul aderării la UE, în sensul în care negocierile privind 

„elementele fundamentale”
1
 ar urma să fie deschise primele și închise ultimele, iar progresele 

înregistrate în privința lor vor determina ritmul global al negocierilor. Negocierile privind 

elementele fundamentale urmează a fi ghidate de: 1) o foaie de parcurs pentru capitolele 

referitoare la statul de drept (echivalentă planurilor de acțiune anterioare); criterii de referință 

intermediare, care vor trebui îndeplinite pentru a permite închiderea provizorie a capitolului 

vizat; 2) o foaie de parcurs privind funcționarea instituțiilor democratice și reforma 

administrației publice; 3) o legătură mai strânsă cu programul de reformă economică. 

►Referitor la orientarea politică mai puternică, este preconizat dialogul politic la nivel 

înalt cu țările vizate, prin intermediul unor reuniuni la nivel înalt periodice între UE și 

Balcanii de Vest și al intensificării contactelor ministeriale; de asemenea, țările vizate ar 

putea participa, în calitate de observatori, la principalele reuniuni ale UE cu privire la 

chestiunile de importanță semnificativă pentru ele
2
. Organismele instituite în temeiul 

Acordului de stabilizare și de asociere („ASA”) urmează a trata chestiunile și reformele 

politice esențiale și vor permite purtarea unui dialog politic real. Conferințe 

interguvernamentale („CIG”) – specifice fiecărei țări și organizate ulterior publicării de 

                                                           
1
 „Elementele fundamentale” constituie prima grupă tematică a unor capitole de negociere, ce va reuni 

următoarele capitole de negociere (cf. anexa comunicării de față): 23 - Sistemul judiciar și drepturile 

fundamentale; 24 - Justiție, libertate și securitate; criteriile economice; funcționarea instituțiilor democratice; 

reforma administrației publice; 5 - Achiziții publice; 18 – Statistică; 32 - Control financiar. (Pentru propunerea 

grupării capitolelor de negociere, a se vedea mai jos). 

2
 Notă: Într-o declarație adoptată de Consiliul UE la reuniunea din 24 martie 2020 (Declarație a Consiliului 

privind integritatea și autonomia lucrărilor sale), anexată concluziilor (din ziua următoare) privind extinderea și 

procesul de stabilizare și de asocierere (►secțiunea 3.2, mai jos), s-a precizat că autonomia decizională a 

Consiliului trebuie protejată în toate situațiile, astfel încât țări terțe, inclusiv cele angajate în procesul de 

extindere, nu pot fi invitate să participe și nici nu pot avea vreun influență asupra adoptării deciziilor sale; 

statutul de observator poate fi acordat doar după semnarea tratatului de aderare. 
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Comisia Europeană a rapoartelor anuale – urmează a asigura o coordonare politică mai 

puternică a procesului referitor la negocierile de aderare. Statele membre vor putea contribui 

mai sistematic la procesul de aderare, inclusiv printr-o monitorizare pe teren efectuată de 

experții lor, prin contribuții directe la rapoartele anuale, prin intermediul asistenței sectoriale; 

pornind de la rapoartele prezentate de Comisia Europeană, statele membre vor putea stabili 

planificarea negocierilor pentru anul următor, inclusiv deschiderea și închiderea 

capitolelor/grupelor de capitole și a posibilelor măsuri corective. Consiliile de stabilizare și 

de asociere (și subcomitetele ASA) vor avea rol complementar în desfășurarea dialogului 

politic privind reformele și vor permite o monitorizare mai atentă a progreselor și abordarea 

aspectelor integrării accelerate în grupele de capitole de negocieri. 

►Caracterul dinamic al procesului de aderare ar urma să fie conferit prin gruparea tematică 

a capitolelor de negociere
3
; lista celor șase grupe tematice este prezentată în anexa 

comunicării
4
. Negocierile cu privire la fiecare grupă tematică vor fi deschise global, după 

îndeplinirea criteriilor de referință pentru deschidere, iar nu pe capitole individuale. UE și 

țara candidată vor conveni prioritățile integrării accelerate și reformele-cheie. Intervalul de 

timp dintre deschiderea grupului tematic și închiderea capitolelor individuale ar urma să fie 

limitat, de preferință la un an, în raport cu progresele înregistrate în privința reformelor. 

Comunicarea expune posibilitatea supunerii negocierilor – în curs – cu Serbia și Muntenegru 

acestei noi proceduri, fără modificarea cadrului de negociere pentru fiecare dintre acele țări și 

cu acordul lor. 

►Predictibilitatea și claritatea procesului de negociere, inclusiv în privința consecințelor 

(pozitive și negative) în legătură cu progresele înregistrate, ar urma să fie asigurate de CIG, 

prin efectuarea unei planificări mai clare pentru anul următor a priorităților de reformă și a 

criteriilor de aliniere, pornind de la rapoartele prezentate de Comisia Europeană. 

„Condiționalitatea” este considerată elementul esențial al procesului de aderare bazat pe 

merite. Comisia ar urma să definească mai bine condițiile (obiective, precise, detaliate, stricte 

și verificabile) stabilite pentru înregistrarea de progrese de către țările candidate. Stimulentele 

vor fi de ordin politic (accelerarea integrării și introducerea treptată („phasing-in”) în politici, 

piețe și programe individuale ale UE) și financiar (creșterea finanțării și a investițiilor, 

inclusiv prin intermediul unui instrument de asistență pentru preaderare). Sancțiunile, cu 

caracter proporțional, pentru stagnări grave sau prelungite ori eventuale regrese în privința 

reformelor, se vor întemeia pe rapoartele anuale prezentate de Comisia Europeană și vor avea 

caracter politic (suspendarea negocierilor în anumite domenii sau în totalitate, decisă de 

statele membre; redeschiderea sau reevaluarea capitolelor închise deja) și financiare 

(reducerea finanțării UE, cu excepția sprijinului acordat societății civile; suspendarea 

temporară sau retragerea beneficiilor integrării mai strânse). Este preconizată desfășurarea 

negocierilor într-un mod complet transparent și incluziv. 

 

3. Poziții și lucrări ale statelor membre și ale instituțiilor UE (ordine cronologică)
5
 

                                                           
3
 Terminologic, versiunea în limba română a comunicării utilizează „clustere tematice”; a se vedea – în limba 

engleză „thematic clusters”; în limba franceză „groupes thématiques”; în limba spaniolă „grupos temáticos”; în 

limba italiană „gruppi tematici” etc. 

4
 1. Elemente fundamentale; 2. Piața internă; 3. Competitivitate și creștere economică incluzivă; 4. Agenda 

verde și conectivitatea durabilă; 5. Resurse, agricultură și coeziune; 6. Relații externe. 

Capitolele 34 („Instituții”) și 35 („Alte chestiuni”) urmează a fi tratate separat. 

5
 Pentru perioada (noiembrie 2019 – martie 2020); pentru evoluții anterioare a se vedea fișa de informare privind 

COM(2019)260. 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/afeur/2019/fi_2815.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2019/COM_2019_260_RO_ACTE_f.pdf
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3.1. State membre ale UE 

►1 noiembrie 2019 – Franța și-a expus viziunea în privința reformării procesului de 

aderare la UE, într-un document neoficial
6
. Abordarea reînnoită urma a se întemeia pe patru 

principii: asocierea graduală; condiții stricte; beneficii concrete; caracter reversibil. 

Negocierile cu țările din Balcanii de Vest ar urma să fie organizate prin asocierea lor treptată 

la programe și politici sectoriale ale UE, fiind propusă renunțarea la posibilitatea deschiderii 

simultane a mai multor capitole de negociere, în favoarea unei abordări etapizate. Condițiile 

stricte vizează convergența efectivă înspre norme și standarde europene în domeniul statului 

de drept și în plan economic și social, fiind propusă stabilirea în detaliu a unor criterii de 

avansare a procesului de aderare, potrivit unor indicatori obiectivi (inspirați din evaluări 

similare la nivelul UE sau la cel internațional). Beneficiile concrete ar urma să ia forma unui 

sprijin financiar sporit. Caracterul reversibil al procesului îi va conferi credibilitate și va oferi 

stimulente țărilor candidate. Orientarea politică mai pronunțată a negocierilor de aderare ar fi 

concretizată prin posibilitatea statelor membre de a revizui evaluările efectuate de Comisia 

Europeană și printr-o reuniune anuală a Consiliului European, cu participarea șefilor de stat și 

de guvern din țările din Balcanii de Vest. Anexa poziției franceze cuprinde organizarea noilor 

etape ale procesului de aderare în șapte etape succesive, ce descriu capitolele de negociere 

corespunzătoare fiecărei etape și politicile UE la care țările candidate pot fi asociate. 

►decembrie 2019 – nouă state membre ale UE (Austria, Republica Cehă, Estonia, Italia, 

Letonia, Lituania, Malta, Polonia și Slovenia) au prezentat o contrapropunere
7
 în răspuns la 

poziția Franței, pornind de la aprecierea că reformarea internă a UE nu poate constitui o 

premisă pentru extinderea UE. Contrar poziției franceze, era susținută păstrarea posibilității 

de deschidere în paralel, iar nu consecutiv, a negocierilor privind capitole tematice. Se afirmă 

dificultatea semnificativă de a înregistra progrese încă de la începutul negocierilor în privința 

domeniului statului de drept. Sunt propuse implicarea țărilor din regiune în lucrările 

Conferinței privind viitorul Europei și organizarea unor „conferințe europene” în regiune, în 

scopul promovării dialogului și consultărilor. Sunt preconizate noi stimulente de ordin politic 

– organizarea unor reuniuni anuale ale Consiliului European cu participarea reprezentanților 

țărilor din regiune, participarea la reuniunile Consiliului și la reuniuni ale grupurilor de lucru 

ale Consiliului și ale Comisiei. Se propune structurarea capitolelor de negociere 23 și 24
8
 în 

direcția accentuării problematicii statului de drept și se are în vedere creșterea sprijinului 

acordat țărilor candidate în executarea acquis-ului și stabilirea unor criterii mai clare, urmând 

modelul unui „tablou de bord”. Stimulentele financiare ar urma să fie mai eficace și mai 

țintite – în sensul participării treptate la piața unică a UE și la programe ale UE. 

Ulterior prezentării comunicării 

►5 februarie 2020 – Germania. Potrivit unei declarații de presă emisă de ministrul de stat 

pentru afaceri europene din cadrul Ministerului pentru Afaceri Externe, comunicarea 

constituie un angajament clar în favoarea perspectivei aderării Balcanilor de Vest la UE, dar 

și o abordare echilibrată a procesului de aderare. Ținând cont de progresele înregistrate de 

Albania și de Macedonia de Nord, se consideră vitală atingerea unui acord între statele 

membre, înaintea summitului de la Zagreb, cu privire la deschiderea negocierilor de aderare 

                                                           
6
 Cf. Non-Paper - Reforming the European Union accession process, Politico, 1 noiembrie 2019; a se vedea și 

France outlines proposal to overhaul EU accession process, Politico, 17 noiembrie 2019. 

7
 Cf. și Nine EU Members release a new proposal for the reform of enlargement process, European Western 

Balkans, 11 decembrie 2019. 

8
 23 („Sistemul judiciar și drepturile fundamentale”), 24 („Justiție, libertate și securitate”). 

https://www.politico.eu/article/eu-enlargement-reform-pushback/
https://www.auswaertiges-amt.de/en/newsroom/news/roth-eu-enlargement/2303954
https://www.politico.eu/wp-content/uploads/2019/11/Enlargement-nonpaper.pdf
https://www.politico.eu/article/france-outlines-proposal-to-overhaul-eu-accession-process/
https://europeanwesternbalkans.com/2019/12/11/nine-eu-members-release-a-new-proposal-for-the-reform-of-enlargement-process/
https://europeanwesternbalkans.com/2019/12/11/nine-eu-members-release-a-new-proposal-for-the-reform-of-enlargement-process/
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cu acele două țări; în plus, discuțiile privind ameliorarea procesului de aderare nu trebuie să 

întârzie începerea respectivelor negocieri. 

►17 februarie 2020 – Croația. În cursul unei reuniuni la Bruxelles, prim-ministrul croat 

arăta ca fusese atins obiectivul autorităților țării sale de a pune pe agenda UE politica de 

extindere; în plus, el și-a exprimat speranța că summitul de la Zagreb va constitui un reper în 

privința respectivei politici, dar și că până la acel moment urma a fi atins un consens în 

legătură cu deschiderea negocierilor cu Macedonia de Nord și Albania
9
. 

►24 februarie 2020 – Cu ocazia conferinței la nivel înalt privind perspectiva europeană a 

Balcanilor de Vest – „De la Salonic la Zagreb”, organizată la Salonic, la care au participat 

miniștrii afacerilor externe/reprezentanți din șase state membre
10

 și din cele șase țări
11

 din 

Balcanii de Vest, alături de reprezentanți ai Consiliului UE, ai Comisiei Europene și ai 

Serviciului European de Acțiune Externă, a fost adoptată o declarație comună care preciza că 

integrarea deplină a acestei regiuni în UE constituia obiectivul ce trebuia urmărit, în interesul 

Europei și unificării sale; că politica de extindere a fost una dintre cele mai de succes politici 

ale UE, contribuind la rolul UE de putere regională și globală; că perspectiva aderării la UE 

constituie cel mai puternic stimulent pentru reformele interne (statul de drept, lupta împotriva 

corupției și criminalității organizate, buna guvernare, protecția drepturilor omului și a 

persoanelor aparținând minorităților și a dreptului de proprietate), precum și cea mai bună 

garanție pentru pacea, stabilitatea, securitatea și prosperitatea pe termen lung a întregii 

regiuni; au fost reafirmate sprijinul deplin pentru eforturile de reconciliere și pentru 

stabilitatea și cooperarea la nivel regional și importanța oferirii de UE a unei perspective 

credibile privind extinderea, în paralel cu angajamentul țărilor din regiunea Balcanilor de 

Vest de a accelera reformele necesare, prin urmărirea unor condiții stricte și echitabile și a 

principiului meritelor proprii; era exprimată așteptarea unei decizii de deschidere a 

negocierilor de aderare cu Albania și Macedonia de Nord înaintea summitului de la Zagreb 

din mai 2020, preferabil în cursul lunii martie; era recunoscută importanța mecanismelor de 

finanțare în sprijinirea proceselor de reformă, printre care fondurile din Instrumentul pentru 

asistența de preaderare (IAP) și din Cadrul de investiții pentru Balcanii de Vest (CIBV), 

precum și asistența tehnică oferită acelor țări și cooperarea prin alte scheme regionale 

(strategiile UE pentru regiuni – Marea Adriatică și Marea Ionică, regiunea Dunării); era 

recunoscută importanța reformelor de ordin economic, inclusiv în planul infrastructurilor – 

digitală, de transport, energie. 

►25 februarie 2020 – Franța. În contextul reuniunii Consiliului UE (Afaceri generale) din 

acea dată, secretarul de stat pentru afaceri europene declara că propunerile de reformare a 

procesului de aderare la UE, prezentate în comunicarea Comisiei, erau convergente cu 

schimbarea de paradigmă cerută de Franța și de alte state membre – în direcția sporirii 

stimulentelor și beneficiilor concrete, mai bunei guvernări, a unui mecanism de reversibilitate 

pentru asigurarea credibilității procesului. 

►27 februarie 2020 – Miniștrii de externe ai statelor Grupului de la Visegrad (Slovacia, 

Republica Cehă, Ungaria și Polonia) și-au reafirmat susținerea pentru deschiderea 

negocierilor de aderare la UE cu Albania și Macedonia de Nord.  

                                                           
9
 Cf. și L’UE et les Balkans réunis pour une discussion «franche», Luxemburger Wort, 17 februarie 2020. 

10
 Grecia, Italia, Bulgaria, România, Slovenia, Croația (cea din urmă și în calitate de țară ce deține președinția 

Consiliului UE). 

11
 În privința Kosovo, desemnarea sa nu aduce atingere pozițiilor privind statutul său și este conformă cu 

RCSONU 1244/1999 și Avizul CIJ privind declarația de independentă. 

https://vlada.gov.hr/glavni-izbornik-14951/news/plenkovic-croatia-has-managed-to-reassert-eu-enlargement-policy/28804
https://www.mfa.gr/en/current-affairs/statements-speeches/thessaloniki-high-level-conference-on-the-european-perspective-of-the-western-balkans-from-thessaloniki-to-zagreb-24-february-2020.html
https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/funding/ipa/
http://www.wbif.eu/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/europe/evenements-et-actualites-lies-a-la-politique-europeenne-de-la-france/actualites-europeennes/article/union-europeenne-participation-d-amelie-de-montchalin-au-conseil-des-affaires-247399
http://www.visegradgroup.eu/news/v4-back-albania-north
https://www.wort.lu/fr/international/l-ue-et-les-balkans-reunis-pour-une-discussion-franche-5e4a2769da2cc1784e35656e


6 / 8 

 

3.2. Instituții ale UE 

►10 februarie 2020 – Parlamentul European a organizat o dezbatere având ca obiect 

comunicarea Comisiei. 

►2 martie 2020 – Comisia Europeană a prezentat actualizări privind reformele întreprinse 

de Albania și Macedonia de Nord, confirmând evoluțiile favorabile în domenii cheie (pentru 

cea dintâi țară – reformarea sistemului judiciar, lupta împotriva criminalității organizate și 

corupției, reducerea numărului de cereri de azil neîntemeiate, lupta împotriva traficului de 

droguri și reforma electorală; respectiv, pentru a doua țară menționată – reformarea 

sistemului judiciar, lupta împotriva criminalității organizate și corupției, reformarea 

serviciilor de informații și administrației publice). Comisia Europeană a reafirmat 

recomandarea sa de deschidere a negocierilor de aderare cu cele două țări. 

►24 martie 2020 – Consiliul UE / videoconferință a miniștrilor afacerilor europene, ocazie 

cu care s-a ajuns la un acord politic pentru deschiderea negocierilor de aderare cu Albania și 

cu Republica Macedonia de Nord. Cu acea ocazie a fost lansată o procedură scrisă pentru 

adoptarea oficială a concluziilor Consiliului UE privind extinderea și procesul de stabilizare 

și de asocierere; concluziile au fost adoptate la 25 martie 2020. Consiliul a confirmat 

continuarea procesului de extindere bazat pe încredere reciprocă, siguranță și criterii și 

angajamente clare, pe baza Comunicării Comisiei Europene din 5 februarie 2020, după caz, 

respectând pe deplin integritatea lucrărilor Consiliului și autonomia sa în ceea ce privește 

prezența părților terțe la reuniunile sale. Consiliul a subliniat importanța menținerii și 

aprofundării dezvoltării UE, inclusiv capacitatea de a integra noi membri. Consiliul UE a 

examinat rapoartele actualizate pentru Republica Macedonia de Nord, respectiv Albania, 

prezentate de Comisia Europeană la 2 martie 2020, a salutat progresele înregistrate de aceste 

țări și a decis deschiderea negocierile de aderare cu ele. Comisia a fost invitată să prezinte o 

propunere de cadru de negociere în conformitate cu concluziile Consiliului European din 

decembrie 2006, integrând pe deplin abordarea consolidată privind procesul de aderare, 

propusă în luna februarie 2020. Prima conferință interguvernamentală ar trebui convocată cât 

mai curând posibil după adoptarea de către Consiliu a cadrului de negociere
12

. 

►26 martie 2020 – prin videoconferință, membrii Consiliului European au aprobat 

concluziile Consiliului UE din 25 martie 2020 privind extinderea și procesul de stabilizare și 

de asociere. 

►22 aprilie 2020 – Parlamentul European urmează a dezbate în plen un raport referitor la 

recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui 

Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate 

privind Balcanii de Vest, în perspectiva summitului din 2020 (2019/2210(INI)). 

 

4. Evoluții relevante în țări din Balcanii de Vest 

►10 octombrie 2019 – prim-ministrul Albaniei, președintele Serbiei și prim-ministrul 

Macedoniei de Nord au semnat un acord ce vizează crearea, până la sfârșitul anului 2021, a 

                                                           
12

 În privința Albaniei, concluziile Consiliului UE au precizat în mod distinct că, înainte de prima conferință 

interguvernamentală, țara respectivă trebuie să abordeze cinci priorități-cheie: reforma electorală; reforma 

judiciară; combaterea corupției și a criminalității organizate; fenomenul cererilor de azil nefondate și asigurarea 

repatrierii, modificarea legislației privind mass-media. Comisia Europeană urmează a întocmi un raport cu 

privire la aspectele menționate, la momentul prezentării cadrului de negociere, cadru ce va fi adoptat de 

Consiliu. 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2020/2554(RSP)
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/update-on-the-republic-of-albania.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/update-on-the-republic-of-north-macedonia.pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/gac/2020/03/24/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7002-2020-INIT/ro/pdf
https://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/92202.pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/european-council/2020/03/26/
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2210(INI)
https://www.reuters.com/article/us-balkans-eu-passports/serbia-albania-north-macedonia-agree-to-allow-passport-free-travel-idUSKBN1WP1T5
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unui spațiu de liberă circulație pentru persoane, mărfuri, capitaluri și servicii între cele trei 

țări („mini-Schengen”)
13

. 

 

5. Alte poziții și lucrări relevante – rapoarte și studii 

►27 februarie 2020 – „Can the EU overcome its enlargement impasse?” (Marek 

Dabrowski, Bruegel). În contextul incapacității anterioare a Consiliului European de a 

conveni deschiderea negocierilor de aderare cu Albania și Macedonia de Nord, împrejurare 

ce a periclitat credibilitatea întregului proces de extindere a UE în regiune, nota respectivă 

arată că „noua metodologie” poate depăși acest impas, însă avertizează asupra faptului că 

păstrarea unui caracter accesibil pentru perspectiva extinderii are importanță deosebită pentru 

crearea unui echilibru just între stimulente și sancțiuni în contextul negocierilor de aderare. 

►4 martie 2020 – „How would the EU accession procedure really improve? Comparing the 

proposals on the table” (Andreas Eisl, Institutul „Jacques Delors”, Paris). Studiul compară 

trei propuneri principale de reformare a procesului negocierilor (documentul neoficial 

prezentat de Franța în noiembrie 2019, documentul susținut de nouă state membre, prezentat 

în decembrie 2019 (►a se vedea secțiunea 3.1, mai sus), respectiv propunerea expusă de 

Comisia Europeană în comunicarea din februarie 2020) și susține că propunerea Comisiei 

constituie un compromis între cele două poziții anterioare. 

 

6. Aspecte privind poziția autorităților române 

►5 februarie 2020 – Un comunicat de presă al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) a 

salutat reafirmarea, prin comunicarea Comisiei, a valorii geostrategice a procesului de 

extindere pentru UE, ca investiție într-o Europă unită, puternică și stabilă. Din perspectiva 

României, avansarea și consolidarea politicii de extindere rămân esențiale pentru 

credibilitatea UE, pentru succesul proiectului european și pentru afirmarea rolului global al 

UE. MAE era de acord cu evaluarea Comisiei conform căreia avansarea politicii de extindere 

și a perspectivei apartenenței la UE a statelor candidate reprezintă un instrument care 

răspunde intereselor politice, economice și de securitate ale UE, fiind, în egală măsură, un 

motor de transformare și reformare care contribuie la întărirea stabilității, prosperității și 

securității și impulsionează procesul de reconciliere în regiune. Era vizată accelerarea 

etapelor de negociere, cu respectarea deplină a angajamentelor UE în raport cu țările vizate 

de procesul de aderare, pe baza meritelor acestora și a realizării reformelor necesare. Procesul 

de reflecție privind revizuirea metodologiei extinderii UE trebuie urmat în paralel cu 

continuarea proceselor de aderare în curs, fără ca primul să blocheze sau să întârzie cele din 

urmă procese. MAE a reiterat sprijinul pentru adoptarea cât mai curând posibil, înaintea 

summitului de la Zagreb, a deciziei privind deschiderea negocierilor de aderare cu Albania și 

Republica Macedonia de Nord, în acord cu poziția sa consecventă în această privință, 

afirmată inclusiv în timpul președinției române a Consiliului UE, în primul semestru al anului 

2019. 

►25 februarie 2020 – elemente ale poziției anterioare a MAE au fost reafirmate într-un 

comunicat de presă privind participarea ministrului român al afacerilor externe la reuniunea 

Consiliului UE (Afaceri Generale) din acea dată. 

►24 martie 2020 – la reuniunea Consiliului UE, secretarul de stat pentru afaceri europene 

(din MAE) a arătat că România rămâne implicată pentru a se asigura că modificările aduse 
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 Cf. Three countries agree mini Schengen in the Balkans, EurActiv, 11 octombrie 2019. 

https://www.bruegel.org/2020/02/can-the-european-union-overcome-its-enlargement-impasse/
https://institutdelors.eu/wp-content/uploads/2020/03/PB-AE-accession.pdf
http://www.mae.ro/print/51515
https://www.mae.ro/print/51776
http://mae.ro/node/52114
https://www.euractiv.com/section/enlargement/news/three-countries-agree-mini-schengen-in-the-balkans/
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metodologiei procesului de aderare eficientizează și accelerează acest proces și că vor 

permite o reală redinamizare, atunci când candidații îndeplinesc condițiile stabilite și 

realizează reforme durabile; a fost salutată intenția Comisiei Europene de a demara imediat 

pregătirea propunerilor privind documentele-cadru de negociere și a pledat pentru o abordare 

constructivă din partea tuturor statelor membre, astfel încât primele conferințe 

interguvernamentale cu cele două țări candidate să poată fi organizate cât mai curând posibil, 

înainte de finalul acestui an. 

 

Alte resurse utile în internet 

- From normative to tangible governance: Time to change strategy of the EU enlargement 

process towards Western Balkans (Taulant Hasa), Bruges Political Research Papers / Cahiers 

de recherche politique de Bruges (nr. 74 / februarie 2019), Colegiul Europei 

- Corruption in the Balkans: the elephant in the room, Marin Mrčela (președintele GRECO), 

EUObserver, 15 noiembrie 2019 

- Balkans in Europe Policy Advisory Group, BiEPAG / Groupe consultatif en politique 

Balkans dans l’Europe, The BiEPAG non-paper: Busting 10 myths about EU enlargement 

(notă în limba engleză); Le "non-paper" du BIEPAG: Briser 10 mythes sur l’élargissement 

(notă în limba franceză); decembrie 2019 

- What can the EU do about the rule of law in the Western Balkans? – Elements for a new 

enlargement methodology, Jovana Marović (Politikon Network, Muntenegru), 12 decembrie 

2019 

- Brussels puts French accent on EU enlargement, Politico, 4 februarie 2020 

- Brussels opens way for member states to halt EU enlargement talks, Financial Times, 4 

februarie 2020 
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