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ROZSZERZENIE UNII EUROPEJSKIEJ

W dniu 1 lipca 2013 r. Chorwacja uzyskała status 28. państwa członkowskiego Unii
Europejskiej. Przystąpienie Chorwacji, poprzedzone przystąpieniem Rumunii i Bułgarii
w dniu 1 stycznia 2007 r., jest szóstym rozszerzeniem Unii. Negocjacje prowadzone
są z Czarnogórą, Serbią i Turcją. Krajami kandydującymi są również Albania i Była
Jugosłowiańska Republika Macedonii, natomiast Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo mają
status potencjalnych krajów kandydujących.

PODSTAWA PRAWNA

— Artykuł 49 Traktatu o Unii Europejskiej (traktat lizboński – TUE) określa, które państwa
mogą ubiegać się o członkostwo;

— Artykuł 2 TUE określa wartości leżące u podstaw UE.

CELE

Polityka rozszerzenia UE ma na celu zjednoczenie państw europejskich wokół wspólnego
projektu polityczno-gospodarczego. Oparte na wartościach Unii i podlegające surowym
warunkom rozszerzenie okazało się jednym z najskuteczniejszych narzędzi wspierania reform
politycznych, gospodarczych i społecznych, a także umacniania pokoju, stabilizacji oraz
demokracji na całym kontynencie. Polityka rozszerzenia uwypukla także obecność UE na arenie
światowej.

INFORMACJE OGÓLNE

A. Warunki przystąpienia
O członkostwo w Unii ubiegać może się każde państwo europejskie, które szanuje wspólne
wartości państw członkowskich i zobowiązuje się je wspierać (art. 49 TUE). Istotne znaczenie
w procesie integracji każdego kraju kandydującego lub potencjalnego kraju kandydującego
z Unią Europejską mają kryteria kopenhaskie ustalone przez Radę Europejską w 1993 r.
w Kopenhadze. Kryteria te to:
— stabilność instytucji gwarantujących demokrację, praworządność, prawa człowieka oraz

poszanowanie i ochrona mniejszości;

— sprawnie funkcjonująca gospodarka rynkowa oraz możliwość sprostania konkurencji
i radzenia sobie z siłami rynkowymi wewnątrz UE;

— zdolność do przyjęcia zobowiązań członka Unii, w tym dostosowania się do celów
unii politycznej, gospodarczej i walutowej, oraz przyjęcia wspólnych przepisów, norm
i polityki, które tworzą prawodawstwo UE (wspólnotowy dorobek prawny).
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W grudniu 2006 r. Rada Europejska przyjęła „odnowiony konsensus w sprawie rozszerzenia”,
opierający się na „konsolidacji, komunikacji i spełnieniu ściśle określonych warunków
członkostwa”, w połączeniu ze zdolnością UE do przyjmowania nowych członków.
B. Zdolność UE do przyjmowania nowych państw: rozwiązania instytucjonalne
Kolejne rozszerzenia stanowiły istotny element negocjacji instytucjonalnych, które
doprowadziły do przyjęcia traktatu lizbońskiego. Unia Europejska musiała dostosować swoje
instytucje i proces podejmowania decyzji do przyjęcia nowych państw członkowskich oraz
zadbać o to, aby rozszerzenie nie odbywało się kosztem wydajnego i odpowiedzialnego
kształtowania polityki. Traktat lizboński wprowadził duże zmiany w składzie i trybie pracy
głównych instytucji UE. Niektóre z tych zmian odzwierciedlały potrzebę istnienia trwałego
zbioru przepisów, które nie będą wymagały zmian przy każdym kolejnym rozszerzeniu.
C. Proces rozszerzenia
Państwo, które wyraża chęć przystąpienia do UE, kieruje wniosek do Rady, która
z kolei zwraca się do Komisji o wydanie opinii. O wpłynięciu wniosku powiadamiany
jest Parlament Europejski. Jeśli opinia Komisji jest pozytywna, Rada Europejska może,
na podstawie jednomyślnej decyzji, nadać takiemu państwu status kraju kandydującego.
Na podstawie zalecenia Komisji Rada podejmuje decyzję – jednogłośnie – czy należy
rozpocząć negocjacje akcesyjne. Ogół prawodawstwa UE (wspólnotowy dorobek prawny)
dzieli się na ponad 30 rozdziałów obejmujących poszczególne obszary polityki unijnej.
Przed rozpoczęciem faktycznych negocjacji Komisja przedkłada sprawozdanie z przeglądu
prawodawstwa w kontekście każdego rozdziału. Na podstawie zalecenia Komisji Rada
jednogłośnie decyduje o otwarciu każdego nowego rozdziału negocjacyjnego. Jeśli postępy
zostaną uznane za satysfakcjonujące, Komisja może zalecić „tymczasowe zamknięcie”
rozdziału negocjacyjnego. Również w tym przypadku Rada podejmuje decyzję jednogłośnie.
Po zakończeniu negocjacji dotyczących wszystkich rozdziałów w traktacie o przystąpieniu
pomiędzy państwami członkowskimi a krajem kandydującym określa się warunki członkostwa,
w tym również ewentualne klauzule ochronne i ustalenia przejściowe. Traktat o przystąpieniu
może zostać podpisany dopiero po uzyskaniu zgody Parlamentu oraz jednomyślnej decyzji
Rady. Następnie zostaje on przekazany do ratyfikacji przez wszystkie umawiające się państwa,
zgodnie z ich odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi (tj. ratyfikacja przez parlament lub
w drodze referendum).

DOTYCHCZASOWE ROZSZERZENIA UE

Państwo
Data

przystąpienia
do UE

Charakterystyka

Belgia
Francja
Niemcy
Włochy
Luksemburg
Holandia

1958 Pierwotni sygnatariusze traktatu rzymskiego z 1957 r.

Dania
Irlandia
Zjednoczone
Królestwo

1973

Grecja 1981 Przystąpienie Grecji umocniło demokrację w tym kraju.
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Portugalia
Hiszpania 1986 Dzięki temu rozszerzeniu umocniła się demokracja

w Portugalii i Hiszpanii.
Austria
Finlandia
Szwecja

1995

Cypr
Republika Czeska
Estonia
Węgry
Łotwa
Litwa
Malta
Polska
Słowacja
Słowenia

2004

Rozszerzenie to, którego celem było ponowne
zjednoczenie kontynentu po upadku muru berlińskiego
i Związku Radzieckiego, zainicjowano na szczycie Rady
Europejskiej w grudniu 1997 r. Negocjacje prowadzone
były z każdym państwem z osobna w oparciu o jednolite
ramy negocjacyjne.

Bułgaria
Rumunia 2007

Niewystarczające tempo reform w Bułgarii i Rumunii
uniemożliwiło tym krajom przystąpienie do UE w 2004 r.
W odniesieniu do kluczowych obszarów – reformy
sądownictwa, walki z korupcją i przestępczością
zorganizowaną (to ostatnie tylko w przypadku Bułgarii)
– „mechanizm współpracy i weryfikacji” kontynuuje
monitorowanie postępów w tych dziedzinach już po
przystąpieniu.

Chorwacja 2013

Negocjacje akcesyjne z Chorwacją były prowadzone
w oparciu o zaostrzone warunki ustanowione przez
Radę Europejską w grudniu 2006 r. w ramach
tzw. odnowionego konsensusu w sprawie rozszerzenia.

PRZYSZŁE ROZSZERZENIA UE

A. Bałkany Zachodnie
Stosunki z Bałkanami Zachodnimi regulują ramy procesu stabilizacji i stowarzyszenia
zainicjowanego w 1999 r. Opiera się on na dwustronnych umowach stabilizacyjnych
i stowarzyszeniowych.
Przystąpienie Chorwacji do UE w dniu 1 lipca 2013 r. stanowi istotną zachętę dla innych
państw tego regionu. Na podstawie doświadczeń związanych z przystąpieniem Chorwacji
Komisja zaproponowała dalsze udoskonalenie podejścia negocjacyjnego w swojej strategii
rozszerzenia na lata 2011-2012, w tym większy nacisk na kwestie praworządności. Oznacza
to, że już na wczesnym etapie wszelkich przyszłych negocjacji zostaną otwarte rozdziały
negocjacyjne dotyczące reformy wymiaru sprawiedliwości i praw podstawowych (rozdział 23)
oraz sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa (rozdział 24).
Zgodnie z tym nowym podejściem rozpoczęcie negocjacji w sprawie rozdziału 23 i 24 było
priorytetem w przypadku Czarnogóry, a następnie Serbii. Negocjacje dotyczące obu tych
rozdziałów, a także pozostałych rozdziałów, rozpoczęto z Czarnogórą w dniu 18 grudnia 2013 r.
Po oficjalnym rozpoczęciu negocjacji z Serbią w dniu 21 stycznia 2014 r., w dniu 18 lipca 2016 r.
otwarto rozdziały 23 i 24.
Negocjacje z pozostałymi dwoma krajami kandydującymi z Bałkanów Zachodnich jeszcze się
nie rozpoczęły. W przypadku Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, która w 2005 r.
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otrzymała status kraju kandydującego do UE, negocjacje jeszcze się nie rozpoczęły głównie
z powodu sporu z Grecją dotyczącego używania przez ten kraj nazwy „Macedonia”. Od 2009 r.
Komisja konsekwentnie zaleca rozpoczęcie negocjacji. W swoich sprawozdaniach z 2015
i 2016 r. Komisja uzależniła jednak to zalecenie od nieprzerwanej realizacji postanowień
porozumienia politycznego z czerwca / lipca 2015 r. (znanego jako porozumienie z Pržina) oraz
od dokonania znacznych postępów we wdrażaniu pilnych reform w priorytetowych obszarach.
Albania otrzymała status kraju kandydującego w czerwcu 2014 r. i musi jeszcze spełnić wymogi
w pięciu kluczowych dziedzinach, w tym wdrożyć ustawodawstwo dotyczące reformy wymiaru
sprawiedliwości, aby doszło do rozpoczęcia negocjacji.
Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo są potencjalnymi krajami kandydującymi. Sformułowane
ostatnio odnowione podejście w zakresie stosunków z Bośnią i Hercegowiną, skupiające
się w szczególności na zarządzaniu gospodarczym, umożliwiło wejście w życie układu
o stabilizacji i stowarzyszeniu z UE w dniu 1 czerwca 2015 r. W dniu 15 lutego 2016 r. kraj ten
złożył wniosek o członkostwo. W dniu 20 września Rada zwróciła się do Komisji o wydanie
opinii, a w dniu 9 grudnia Komisja przekazała władzom kwestionariusz. Układ o stabilizacji
i stowarzyszeniu między UE a Kosowem, którego pięć państw członkowskich nie uznaje za
niezależne państwo, podpisano w dniu 27 października 2015 r. i wszedł on w życie w dniu
1 kwietnia 2016 r. W dniu 9 listopada został przyjęty europejski program reform na następne
12–18 miesięcy. Kosowo prowadzi również rozmowy z Serbią w celu unormowania stosunków.
B. Turcja
Turcja wystąpiła z wnioskiem o członkostwo w 1987 r., a w roku 1999 uzyskała status
kraju kandydującego. Negocjacje rozpoczęto w 2005 r. Osiem rozdziałów jest zablokowanych,
a żaden rozdział nie zostanie tymczasowo zamknięty, dopóki Turcja nie zacznie stosować
względem do Cypru tzw. dodatkowego protokołu do układu o stowarzyszeniu z Ankary.
Otwarcie innych rozdziałów spotkało się ze sprzeciwem niektórych państw członkowskich
UE. W maju 2012 r. Komisja uruchomiła „pozytywny program” w odniesieniu do Turcji, aby
ożywić dwustronne relacje. Po zastoju trwającym ponad trzy lata w listopadzie 2013 r. podjęto
negocjacje w sprawie nowego rozdziału dotyczącego polityki regionalnej oraz koordynowania
instrumentów strukturalnych. Inny rozdział (dotyczący polityki gospodarczej i pieniężnej)
otwarty został w dniu 14 grudnia 2015 r. bezpośrednio w następstwie posiedzenia UE–Turcja
w dniu 29 listopada 2015 r. W dniu 18 marca 2016 r. Turcja i UE potwierdziły swoje
zobowiązanie do wdrożenia wspólnego planu działań mającego na celu powstrzymanie napływu
do UE migrantów o nieuregulowanym statusie, a także do ożywienia procesu akcesyjnego.
Uzgodniono również, że liberalizacja reżimu wizowego zostanie przyspieszona. W dniu
30 czerwca 2016 r. otwarty został dodatkowy rozdział negocjacyjny (dotyczący przepisów
finansowych i budżetowych). W świetle dramatycznego pogorszenia się praworządności
w następstwie próby zamachu stanu w lipcu 2016 r., w dniu 24 listopada Parlament
przyjął rezolucję, w której wezwał do tymczasowego wstrzymania toczących się negocjacji
akcesyjnych z Turcją. Parlament ponownie wyraził swoje stanowisko przedstawione w rezolucji
w sprawie Turcji z lipca 2017 r.
C. Islandia
Islandia złożyła wniosek o członkostwo w lipcu 2009 r., natomiast negocjacje rozpoczęto
w czerwcu 2010 r. Islandia, w której panuje stabilna demokracja i która jest członkiem
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), poczyniła szybkie postępy w negocjacjach
z UE. W wyniku wyborów powszechnych w 2013 r. do władzy doszedł jednak nowy rząd, który
wstrzymał negocjacje akcesyjne. W marcu 2015 r. rząd zwrócił się do UE, aby nie uważała
Islandii za kraj kandydujący, jednak oficjalnie nie wycofał wniosku Islandii o członkostwo.
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ROLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Na mocy art. 49 TUE przystąpienie nowego państwa do UE wymaga uzyskania zgody
Parlamentu. Parlament ma też ma znaczący wpływ na decyzje w zakresie finansowych
skutków przystąpienia: zgodnie z traktatem lizbońskim jego zgoda wymagana jest do
przyjęcia wieloletnich ram finansowych (WFR). Uprawnienia budżetowe Parlamentu dają mu
bezpośredni wpływ na kwoty przeznaczane na instrument pomocy przedakcesyjnej (IPA).
Komisja Spraw Zagranicznych Parlamentu, która powołuje stałych sprawozdawców dla
wszystkich krajów kandydujących oraz potencjalnych krajów kandydujących, prowadzi
regularną wymianę poglądów z komisarzem ds. rozszerzenia, urzędnikami rządowymi
wysokiego szczebla, ekspertami oraz przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego.
Parlament wyraża swoje stanowiska w formie corocznych rezolucji stanowiących odpowiedź
na najnowsze „sprawozdania krajowe” Komisji. Na kształt polityki wpływ mają także jego
rezolucje w sprawie strategii rozszerzenia UE. Wreszcie na uwagę zasługuje również fakt, że
Parlament utrzymuje regularne stosunki dwustronne z parlamentami krajów kandydujących
i potencjalnych krajów kandydujących za pośrednictwem swoich delegacji, które omawiają ze
swoimi odpowiednikami kwestie mające znaczenie z punktu widzenia procesu przystąpienia
tych państw do UE.
André De Munter
09/2017
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