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De briefings die worden opgesteld door de task-force "Uitbreiding" van het Secretariaat-generaal van het Europees Parlement hebben tot doel om een systematisch, samenvattend 
overzicht te geven van de discussies die worden gevoerd over de verschillende aspecten van de uitbreiding van de Unie en de standpunten weer te geven van de lidstaten en de Europese 
instellingen. De briefings worden tijdens het onderhandelingsproces voortdurend bijgewerkt. Reeds verschenen: 
 
Nr. Titel            PE nr.   Datum    Talen  
 
1 Cyprus en de uitbreiding van de EU        167.284/rev.4  18.03.99 alle 
2 Hongarije en de uitbreiding van de EU       167.296/rev.2  01.02.99 alle 
3 Roemenië en de uitbreiding van de EU        167.297/rev.2  26.02.99 alle 
4 De Republiek Tsjechië en de uitbreiding van de EU      167.335/rev.3  18.10.99 alle 
5 Malta en de uitbreiding van de EU        167.350/rev.3  01.07.99 alle 
6 Bulgarije en de uitbreiding van de EU       167.392/rev.3  11.10.99 alle 
7 Turkije en de uitbreiding van de EU        167.407/rev.2    17.06.99 alle 
8 Estland en de uitbreiding van de EU        167.409/rev.1  08.10.98 alle 
9 Slovenië en de uitbreiding van de EU        167.531/rev.1  08.02.99 alle 
10 Letland en de uitbreiding van de EU        167.532/rev.2  27.09.99 alle 
11 Litouwen en de uitbreiding van de EU       167.533/rev.2  12.01.99 alle 
12 Polen en de uitbreiding van de EU        167.587/rev.2  03.03.99 alle 
13 Slowakije en de uitbreiding van de EU       167.609/rev.2  20.08.99 alle 
14 Rusland en de uitbreiding van de EU        167.734/rev.1  23.02.99 alle 
15 Institutionele aspecten van de uitbreiding       167.299/rev.1  21.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
16 Controle op en bescherming van de financiële belangen van de EU met het oog op de uitbreiding 167.330   09.03.98 DE-EN-ES-FR-IT 
17 Milieubeleid en de uitbreiding van de EU       167.402   23.03.98 DE-EN-ES-FR-IT 
18 De Europese Conferentie en de uitbreiding van de EU     167.410   03.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
19 Begrotingsaspecten en de uitbreiding van de EU      167.581   12.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
20  Democratie en eerbiediging van de mensenrechten tegen de achtergrond van de uitbreiding van de EU 167.582   01.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
21 De uitbreiding van de EU en de economische en sociale samenhang    167.584   08.05.98 DE-EN-ES-FR-IT 
22 Statistische bijlage betreffende de uitbreiding van de EU     167.614/rev.5  06.07.99   EN 
23 De juridische problemen in verband met de uitbreiding van de EU    167.617   19.05.98 DE-EN-ES-FR-IT 
24 De pretoetredingsstrategie met het oog op de uitbreiding van de Europese Unie  167.631   17.06.98 DE-EN-ES-FR-IT 
25 De samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken tegen de achtergrond van de uitbreiding  167.690/rev.1  30.03.99 DE-EN-ES-FR-IT 
26 De rechten van de vrouw en de uitbreiding van de Europese Unie    167.735   14.07.98 DE-EN-ES-FR-IT 
27 Landbouw en de uitbreiding van de Europese Unie       167.741   03.09.98 DE-EN-ES-FR-IT 
28 Zwitserland en de uitbreiding van de Europese Unie      167.777/rev. 1  08.03.99 alle 
29 De uitbreiding van de EU en de visserij       167.799   12.10.98  alle 
30 Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid en de uitbreiding van de EU  167.822/rev.1  26.07.99 DE-EN-ES-FR-IT 
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Nr. Titel            PE nr.   Datum    Talen  
 
31 Veiligheid en defensie en de uitbreiding van de EU      167.877   30.10.98 DE-EN-ES-FR-IT 
32 De Europese Economische Ruimte (EER) en de uitbreiding van de EU   167.887   17.11.98 DE-EN-ES-FR-IT 
33 Het PHARE-programma en de uitbreiding van de EU      167.944   04.12.98 DE-EN-ES-FR-IT 
34 De Economische en Monetaire Unie (EMU) en de uitbreiding van de EU   167.962   04.12.98 DE-EN-ES-FR-IT 
35 Het industriebeleid en de uitbreiding van de EU      167.963/rev.1  24.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
36 Agenda 2000 en het proces van toetreding tot de EU      168.008/rev.1  10.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
37 De uitbreiding en de externe economische betrekkingen     168.062/rev.1  08.09.99 DE-EN-ES-FR-IT 
38 De rol van het Europees Parlement in het uitbreidingsproces    168.065   27.01.99 DE-EN-ES-FR-IT 
39 De sociale aspecten van de uitbreiding van de EU      168.115/rev.1  01.07.99 DE-EN-ES-FR-IT 
40 Nucleaire veiligheid in de kandidaat-landen van midden- en Oost-Europa   168.257   22.03.99 DE-EN-ES-FR-IT 
41 De publieke opinie over de uitbreiding in de lidstaten en de kandidaat-landen  168.296   22.04.99 DE-EN-ES-FR-IT 
42 De Russische minderheid in de Baltische landen en de uitbreiding van de EU  168.307   03.05.99 DE-EN-ES-FR-IT 
43 Energiebeleid en de uitbreiding van de EU       168.394   10.06.99  DE-EN-ES-FR-IT 
44 Het vervoerbeleid en de uitbreiding van de EU      168.459   28.07.99 DE-EN-ES-FR-IT 
45 De nationale parlementen en de uitbreiding van de EU     168.571   10.11.99 DE-EN-ES-FR-IT  
 
Kopieën van deze briefings kunnen worden opgevraagd bij: Mevr. E. Deguffroy, Luxemburg, SCH 602, tel.: (352) 4300-22906 / fax: (352) 4300-29027 

Task-Force "Uitbreiding", Brussel, LEO 06D119, tel.: (32 2) 284 2381 / fax: (32 2) 284 4984 
Task-Force "Uitbreiding", Straatsburg, IP2 447, tel.: (33 3) 8817-4408 /  fax: (33 3) 8817-9059 
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I. SAMENVATTING 
 
Het besluit van de Europese Raad van december 1999 om de toetredingsonderhandelingen met 
Letland in februari 2000 formeel te openen was een opsteker voor het land. Dit besluit volgde op de 
publicatie van het tweede periodieke verslag van de Commissie over de vorderingen van Letland op 
de weg naar toetreding, waarin de aandacht wordt gevestigd op de aanzienlijke vooruitgang die op 
een hele reeks gebieden is gemaakt, maar waarin niettemin ook wordt gezegd dat er op sommige 
gebieden, en met name in het openbaar bestuur, nog heel wat te doen blijft. 
 
Het besluit van de EU om de toetredingsonderhandelingen te openen was de belangrijkste politieke 
ontwikkeling. Een tweede belangrijke ontwikkeling was de aanneming van de taalwet, nadat een 
eerdere ontwerpwet door president Vike-Freiberga terug naar de Saeima was gestuurd. De nieuwe 
wet viel een positief onthaal van de EU en de OESO-commissaris voor minderheden te beurt. 
Andere belangrijke gebeurtenissen waren de terugtreding van de procureur-generaal, na 
beschuldigingen van ongepaste inmenging, en het onderzoek naar het oorlogsverleden van Konrad 
Kalejs. 
 
 
II. POLITIEKE SITUATIE 
 
1) Recente geschiedenis 
 
In de middeleeuwen werd Letland bezet door wisselende buitenlandse heersers, die vooral 
belangstelling hadden voor het land omdat het een strategische handelsligging en een grotendeels 
ijsvrije kustlijn had. In 1771 kwam het merendeel van Letland onder Russische overheersing 
ingevolge het Verdrag van Nystad. Het volgende jaar werd Oost-Latgale ingevolge de eerste deling 
van Polen een deel van het Russische grondgebied. Bij de derde Poolse deling in 1795 werd het 
hertogdom Koerland aan het Russische keizerrijk toegevoegd. De Letlandse 
onafhankelijkheidsbeweging leefde op na de Russische revolutie in 1917, maar het duurde nog tot 
1922 vooraleer Letland volledig onafhankelijk werd. Toen slaagde de nationalistische Letlandse 
regering onder leiding van Karlis Ulmanis erin eerst het Rode Leger en vervolgens de Duitse troepen 
te verslaan. De onafhankelijkheid bleek evenwel van korte duur. Het niet-aanvalspact dat Duitsland 
en de Sovjet-Unie op 23 augustus 1939 sloten, bracht de Baltische Republieken weer binnen de 
invloedssfeer van Moskou. 
 
Op 17 juli 1940 vielen sovjettroepen het land binnen en Letland werd in feite geannexeerd na 
vervalste verkiezingen die een regering opleverden die zelf om de toelating van het land tot de 
Sovjet-Unie verzocht. In 1941 nam Duitsland de macht over in Letland, nadat dat Duitsland was 
binnengevallen, maar het Rode Leger verdreef de nazitroepen in 1944 en nam de macht weer over. 
De economie, de infrastructuur en het politieke leven van Letland werd geïntegreerd in het 
sovjetsysteem, waarbij de economie werd geïndustrialiseerd en de landbouw gecollectiviseerd. De 
Communistische Partij van Letland (LCP) monopoliseerde de macht volledig en alle andere politiek 
partijen werden verboden. Na de dood van Stalin luidde de era-Chroesjtsjov een korte periode van 
decentralisatie vanuit Moskou in, waarna de teugels weer strakker werden aangehaald. Onder 
Brezjnev stak het nationale bewustzijn de kop weer op, met als centrale aandachtspunten 
milieukwesties en de heropleving van Letlandse culturele tradities. 
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Na 1985 manifesteerden de Letse dissidenten zich duidelijker als gevolg van het beleid van glasnost 
en perestrojka dat door Michail Gorbatsjov werd ingesteld. Zij stuitten op sterke tegenstand van de 
door Rusland gedomineerde conservatieve LCP, die door Boris Pugo werd geleid. In september 1988 
verhuisde Pugo naar Moskou; hij werd vervangen door de relatief liberale Janis Vargis. De maand 
daarop hield het Letlandse Volksfront (LTF) zijn eerste congres. Omstreeks dezelfde tijd werd de 
Letlandse Nationale Onafhankelijkheidsbeweging (LNNK) opgericht. In juli 1989 kondigde de 
Letlandse opperste sovjet de soevereiniteit en economische onafhankelijkheid van Letland af. 
 
Bij de verkiezingen in 1990 verwierf het LFT de meerderheid van de zetels in de opperste sovjet, 
toen herdoopt in hoge raad. Het verklaarde de sovjet-annexatie van 1940 onwettelijk en besloot de 
grondwet van 1922 te herstellen. Een LTF-leider, Ivars Godmanis, werd premier. Onder druk van de 
conservatieven in Moskou zond Gortbatsjov para’s van het Sovjetministerie van Binnenlandse Zaken 
om in Riga het pershuis (2 januari 1991) en vervolgens het Ministerie van Binnenlandse Zaken (20 
januari 1991) te bestormen. Bij de rellen die daardoor ontstonden, vielen vier doden. Bij het op 3 
maart 1991 gehouden referendum stemde 73,7% voor onafhankelijkheid, ruim boven de tweederde 
meerderheid die Moskou vóór de afscheiding had geëist. De stemming sloeg om na de mislukte coup 
tegen Gorbatsjov in augustus 1991, waarbij Pugo een van de putschisten was: Letland kreeg later op 
de maand de vrijheid de LCP te verbieden. Op 6 september 1991 volgde dan de officiële erkenning 
van de onafhankelijkheid van Letland door de staatsraad van de Sovjet-Unie. 
 
De door het LTF geleide regering die na de onafhankelijkheid aan het bewind kwam, verloor al 
spoedig haar populariteit toen het land door een recessie werd getroffen. De partij zelf viel ook 
uiteen door interne splitsingen en toen in juni 1993 de eerste verkiezingen sinds de onafhankelijkheid 
plaatsvonden, bleef er zo goed als niets meer van het LTF over. Bij die verkiezingen ging het 
grootste aantal zetels naar de Weg van Letland, een eerder op het jaar opgerichte rechtse partij die 
door Anatolijs Gorbunovs werd geleid. Deze partij vormde een coalitieregering met de Boerenunie 
(LFU) die voor de belangen van de landbouwers opkomt. Valdis Birkavs, een van de kopstukken van 
de LFU, werd premier, een ander lid van de partij, Guntis Ulmanis – een neef van de interbellum-
leider Karlis Ulmanis – werd het volgende jaar door de Saeima tot president gekozen. Sindsdien zijn 
de regeringscoalities niet erg stabiel gebleken. Na de verkiezingen van 1995 waren er bovendien 
bijzonder moeizame onderhandelingen nodig om een regering tot stand te brengen. 
 
2) Instellingen  
 
De huidige grondwet, die op 21 augustus 1991 werd aangenomen, is een herziene versie van de 
grondwet van het interbellum van 15 februari 1922. De wetgevingsbevoegdheid wordt uitgeoefend 
door de Saeima, het slechts één kamer tellende parlement van voor de Tweede Wereldoorlog, met 
100 zetels, dat na de verkiezingen van juni 1993 in de plaats van de 210 zetels tellende hoge raad 
kwam. Er is een evenredig kiesstelsel ingevoerd met een drempel van 5% om als partij in de Saeima 
zitting te kunnen nemen. De ambtstermijn van de parlementsleden bedraagt vier jaar. 
 
De president van de republiek wordt door de Saeima bij geheime stemming voor maximaal twee 
opeenvolgende mandaten gekozen. Zijn rol is grotendeels van ceremoniële aard, maar hij is ook 
hoofd van de strijdkrachten en heeft toch een aanzienlijke invloed zowel in de buitenlandse als in de 
binnenlandse politiek. De president benoemt de premier, die op zijn beurt een regering benoemt, die 
aanvaardbaar moet zijn voor de Saeima. Hij heeft het recht het parlement te ontbinden, maar moet 
wel een referendum houden voordat hij vervroegde verkiezingen mag uitschrijven. De president 
heeft de macht om zijn veto over wetgeving uit te spreken, maar dit veto kan teniet worden gedaan 
door een gekwalificeerde meerderheid van de Saeima. 



 8 PE 167.532/rév.3 

 
De rechterlijke macht is gebaseerd op een stelsel van algemene rechtbanken, met een 
hooggerechtshof, dat de hoogste autoriteit in alle strafzaken en civiele zaken is. De gerechtelijke 
instellingen zijn onafhankelijk van politieke beïnvloeding, maar zijn wel het voorwerp van kritiek 
geweest wegens hun ondoeltreffende werking met grote vertragingen bij de behandeling van 
rechtszaken en de tenuitvoerlegging van vonnissen. Het constitutioneel hof, dat over de 
grondwettigheid van de wetgeving waakt, kwam in 1996 voor het eerst bijeen. Het onafhankelijk 
Bureau voor de mensenrechten oefent toezicht uit over de mensenrechten in Letland en over hun 
verenigbaarheid met de internationale normen. 
 
De recentste verkiezingen vonden op 3 oktober 1998 plaats. Tegelijkertijd met de verkiezingen werd 
een referendum over wijzigingen van de wet op het staatsburgerschap gehouden. Bij de verkiezingen 
behaalden de hervormingsgezinde partijen, die voor de markteconomie en gestadige vooruitgang op 
de weg naar de EU-lidmaatschap zijn, weer de beste resultaten. Het regeringsbeleid zal ter zake dus 
worden voortgezet. Vilis Kristopans, van de Weg van Letland, is premier. De verkiezingsuitslagen 
zagen er als volgt uit. 
 
Partij % stemmen aantal zetels 
Volkspartij (PP) 21,19 24 
Weg van Letland (LW) 18,05 21 
Conservatieve Unie voor 
Vaderland en Vrijheid 
(TuB/LNNK) 

14,65 17 

Nationale Harmonie Partij 14,12 16 
Sociaal-democratische Partij 12,81 14 
Nieuwe Partij 7,31 8 
Andere 11,87 - 
17 van de 100 gekozen parlementsleden zijn vrouwen. 
 
3) Recente ontwikkelingen 
 
i) Aftreden van het hoofd van het openbaar ministerie 
Op 3 januari 2000 trad procureur-generaal Janis Skrastins terug. Saeima-leden hadden voldoende 
handtekeningen verzameld om een onderzoek naar zijn doen en laten in te stellen. De voorzitter van 
het Hooggerechtshof, Andris Gulans, verzette zich tegen een dergelijk onderzoek. Het ontslag volgde 
op toenemende verontrusting over de wijze waarop het onderzoek naar de zogenaamde pedofiliezaak 
werd gevoerd. LNT, een onafhankelijk televisiestation, had op 19 september in zijn wekelijks 
nieuwsprogramma “Nedela” beweerd dat twee niet bij name genoemde ministers bij een 
kinderprostitutie- en pornografienetwerk waren betrokken. In hetzelfde programma werden twee 
tieners geïnterviewd. De jongens beschuldigden de voorzitter van de Miss Letland-
schoonheidswedstrijd en een werknemer van een particulier toeristenbureau van seksueel misbruik. 
Maar sindsdien hebben de twee jongens tegen de openbare aanklager gezegd dat ze door het 
televisiestation waren omgekocht. 
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De heer Skrastins gaf als zijn mening te kennen dat het duidelijk niet de bedoeling van de 
parlementaire onderzoekscommissie was de pedofiliezaak te onderzoeken, maar wel van de 
procureur-generaal, zoals in het sovjettijdperk, een politieke figuur te maken. Hierdoor zou de 
procureur-generaal zijn procedurele rechten verliezen en alleen nog organisatorische taken 
overhouden. Critici van de heer Skrastins zijn evenwel opnieuw begonnen handtekeningen te 
verzamelen om een verder onderzoek naar zijn activiteiten te kunnen eisen. 
 
ii) Taalwet 
In juli keurde de Saeima een omstreden taalwet goed ondanks waarschuwingen van het Westen dat 
de wetgeving nietig zou zijn. Doel van deze wet was het gebruik van het Lets in de meeste aspecten 
van het leven veilig te stellen, na meer dan 50 jaar overheersing van het Russisch in de periode dat 
Letland bezet was door de Sovjet-Unie. De wet zou door de overheid gecontroleerde bedrijven 
verplichten Lets te gebruiken in officiële statistische en boekhoudkundige verslagen en burgers het 
recht geven een tolk te eisen bij werkvergaderingen waar het Lets niet als voertaal wordt gebruikt. 
De president, mevrouw Vike-Freiberga, stuurde de wet terug naar de Saeima, erop wijzend dat ze 
“onnauwkeurig en ondoelmatig” was en dat een aantal bepalingen en voorwaarden die “veeleer 
gericht zijn op beperking dan op educatie en integratie van de Letse samenleving” nauwkeuriger 
moesten worden omschreven. Zij voegde daaraan toe dat “een duidelijke en ondubbelzinnige wet ons 
allen ten goede zal komen. Daarom is het belangrijk dat deze wet juridisch nauwkeurig is 
geformuleerd en in overeenstemming is met de grondwet en de internationale verplichtingen van 
Letland”. Anderzijds beklemtoonde de president wel de behoefte aan een wet om de rechten van de 
Letten te herstellen, die tijdens de bezetting door de Sovjet-Unie waren verwaarloosd. 
 
Een herziene versie van de taalwet werd op 9 december aangenomen door de Saeima en op 
20 december door de president ondertekend. De ontwerpwet van juli was het voorwerp van kritiek, 
omdat ze in strijd was met de Letlandse grondwet en de verbintenissen van het land ten aanzien van 
de EU en de VN-mensenrechtenverdragen. De wet treedt op 1 september 2000 in werking. 
 
In de wet zijn regels vastgelegd voor het gebruik en de verdediging van de nationale taal in de 
overheidssector, maar ook in de particuliere sector als er staatsbelangen op het gebied van openbare 
veiligheid, gezondheid en morele normen van de bevolking, gezondheidszorg, 
consumentenbescherming en werknemersrechten, veiligheid op het werk en openbare en 
administratieve inspectie in het geding zijn. De wet zal niet worden toegepast op niet-officiële 
communicatie tussen Letlandse burgers of interne communicatie tussen leden van etnische groepen, 
kerkdiensten, ceremoniën, rituelen of andere vormen van religieuze activiteiten. 
 
De nationale taalwet bepaalt dat al degenen die in de overheidssector werkzaam zijn het Lets goed 
genoeg moeten spreken om hun officiële en beroepstaken uit te voeren. Degenen die in de 
particuliere sector werkzaam zijn, moeten echter ook de nationale taal spreken als hun activiteit met 
de legitieme belangen van de bevolking te maken heeft. Als deze personen uitgesproken publieke 
functies hebben, moet hun kennis van het Lets voldoende zijn om deze functies te kunnen 
uitoefenen. Overeenkomstig de wet moet bij openbare evenementen die worden georganiseerd door 
staats- en overheidsorganisaties en –bedrijven, of door bedrijven waarin de staat de grootste 
aandeelhouder is, het Lets de voertaal zijn of moet althans voor een vertaling in het Lets worden 
gezorgd. 
 
De OESO-commissaris voor nationale minderheden, Max van der Stoel, heeft de nieuwe wet gunstig 
onthaald. Volgens hem is ze in overeenstemming met de internationale verplichtingen en 
verbintenissen van Letland. 
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iii) De zaak Kalejs 
Konrad Kalejs, een Australische staatsburger en vermeend bevelhebber van een compagnie van de 
Arajs Commando’s van 1941 en 1944, werd op 6 januari 2000 uit het Verenigd Koninkrijk gewezen. 
Volgens Duitse documenten vermoordde het Nazi Einsatzkommando, met de hulp van het Arajs 
Commando en soortgelijke plaatselijke groepen, vóór 10 augustus 1941 29.000 mensen, waarvan 
90% joden. Een paar maanden later  werden in de bossen in de omgeving van Riga in drie dagen tijd 
27.800 joden neergeschoten om in het joodse getto van Riga plaats te maken voor de duizenden 
joden die per schip uit Duitsland werden aangevoerd. Begin 1942 waren er van de 70.000 joden die 
in het begin van de oorlog in Letland leefden nog maar 4.000 in leven. Het Arajs Commando, dat 
met het Einsatzkommando samenwerkte, was voor meer dan de helft van deze moorden 
verantwoordelijk. Het Arajs Commando nam met de SS ook deel aan “antipartisanenactiviteiten”, 
een dekmantel om burgers te kunnen aanhouden en vermoorden. Daarnaast werd het Arajs 
Commando ingezet bij de bewaking van het concentratiekamp van Salaspils, waar de gevangenen in 
de eerste plaats omkwamen door de onmenselijke levensomstandigheden die in het kamp heersten of 
bij vluchtpogingen werden doodgeschoten. Het Arajs Commando was belast met specifieke 
bewakingstaken en het voorkomen van ontsnappingen uit het kamp van Salaspils. 
 
De heer Kalejs heeft de beschuldigingen altijd ontkend en beweert dat hij tijdens de oorlog 
landarbeider was. Hij verhuisde naar Denemarken en vertrok vijf jaar later als vluchteling naar 
Australië. Daar werkte hij voor de Australische immigratiedienst en verwierf hij in 1957 het 
Australische staatsburgerschap. In 1959 verhuisde hij naar de Verenigde Staten, waar hij een 
succesvolle immobiliënzaak opbouwde. Eind 1984 kreeg het Ministerie van Justitie hem echter in 
het vizier, nadat dit weet had gekregen van de tegen hem ingebrachte beschuldigingen. In 1994 werd 
hij naar Australië uitgewezen, nadat een Amerikaanse rechtbank had verklaard dat hij een van de 
kopstukken bij de moord op duizenden onschuldigen was geweest. In 1995 vluchtte hij uit Australië 
naar Canada, maar twee jaar later werd hij ook daar uitgezet, nadat tijdens een onderzoek van 
10 maanden was vastgesteld dat hij in een nazi-slavenkamp bij de moord op 30.00 joden was 
betrokken. Tenslotte werd hij in januari 2000 door het VK uitgewezen en naar Australië 
overgebracht. 
 
De Letlandse autoriteiten zijn het voorwerp van kritiek geweest, omdat ze hun onderzoek niet 
grondig genoeg hebben gevoerd. Het laatste onderzoek werd in 1997 afgerond zonder dat er 
bewijzen voor de beschuldigingen van oorlogsmisdaden werden gevonden. In januari 2000 heeft de 
Letlandse regering het onderzoek heropend. 
 
iv) Vervanging van oude sovjet-paspoorten 
De regering heeft besloten de periode voor de vervanging van de oude paspoorten van de Sovjet-
Unie tot 31 maart 2000 te verlengen. Tegen 20 januari zal ze een aantal voorstellen aannemen om 
ervoor te zorgen dat een zo groot mogelijk aantal personen hun oude sovjet-paspoorten inwisselen. 
Aanvankelijk was de termijn voor de vervanging op 31 december 1999 gesteld. Het programma 
begon op 10 april 1997 te lopen. In december 1999 werden ongeveer 1.000 aanvragen per dag 
ontvangen, dubbel zoveel als het jaar tevoren, toen gemiddeld 12.000 tot 13.000 paspoorten per 
maand werden uitgereikt. 
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III. ECONOMISCHE SITUATIE 
 
1) Samenvatting 
Na drie jaar van snelle groei kampt de Letlandse economie met problemen sinds de Russische 
financiële crisis van augustus 1998, die tot de ineenstorting van Letlands belangrijkste exportmarkt 
leidde. De economische achteruitgang resulteerde in een tekort aan begrotingsinkomsten en een 
gelijktijdige snelle stijging van de uitgaven, met name voor sociale uitkeringen en economische 
subsidies. 
 
De centrale overheidsbegroting kwam tijdens het grootste deel van het eerste kwartaal nog niet in de 
rode cijfers, hoofdzakelijk door seizoensgebonden afwijkingen in de uitgaven, maar in april was het 
dan toch zover. Voor januari-juni bedroeg het belastingtekort voor de centrale overheidsbegroting 48 
miljoen LVL (80 miljoen $, of ongeveer 1,3% van het voor 1999 verwachte BBP). Dit ligt eigenlijk 
binnen de verwachtingen, aangezien in het begrotingsplan voor het hele jaar van een belastingtekort 
van 2,9% van het verwachte BBP wordt uitgegaan. Het tempo waarin het tekort nu toeneemt, geeft 
evenwel aanleiding tot bezorgdheid en er wordt van de nieuwe regering verwacht dat ze op de 
begroting zal besnoeien. 
 
2) Vooruitzichten 

(%wijziging van jaar tot jaar, tenzij anders aangegeven) 
 

 1997 (a) 1998 (a) 1999 (b) 2000 (b) 
Reëel BBP 8,6 3,6 0,0 2,5 
Industriële productie 13,7 3,0 -5,0 2,0 
Diensten 7,7 4,6 2,0 3,3 
Consumptieprijzen (gemiddeld) 8,4 4,7 2,8 3,0 
Consumptieprijzen (eind v.h. jaar) 6,9 2,8 3,5 3,0 
Uitvoer f.o.b. (mln. $) 1.838 2.011 1.950 2.040 
Invoer f.o.b. (mln. $) -2.686 -3.141 -2.950 -2.970 
Handelsbalans (mln. $) -848 -1.130 -1.000 -930 
Balans lopende rekening (mln. $) 
als % van BBP 

-345 
6,3 

-714 
11,1 

-590 
9,2 

-510 
7,5 

(a) reële cijfers (b) EIU prognoses 
 
3) Economische achteruitgang 
Na twee opeenvolgende kwartalen van negatieve groei belandde de Letlandse economie in het eerste 
kwartaal van 1999 formeel in een recessie. Het reële BBP kromp in het vierde kwartaal van 1998 
met 1,9% vergeleken met dezelfde periode van het vorige jaar, in het eerste kwartaal van 1999 met 
2,3%. Uit de gegevens over het tweede kwartaal blijkt dat de daling van de industriële productie en 
de uitvoer nog niet ten einde is. De dienstensector bleek veerkrachtiger tijdens het eerste kwartaal 
van 1999, maar er wordt niet verwacht dat deze trend zal aanhouden. De sterke groei van de 
detailhandel van januari tot april 1999 was te wijten aan de verwachte belastingstijgingen en een 
sterke loonstijging – twee factoren waarvan verwacht werd dat ze in het tweede kwartaal geen rol 
meer zouden spelen. De vraag naar consumentenkrediet blijft evenwel, ondanks de hoge reële 
rentevoeten in stijgende lijn gaan. 
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i) Industriële productie 
In de tweede helft van het jaar zou de industrie een bescheiden herstel te zien moeten geven, mede 
dankzij een aanhoudende heroriëntatie van de export en een geleidelijke omschakeling van de 
binnenlandse vraag naar goedkopere, in het land zelf geproduceerde verbruiksgoederen. Toch wordt 
verwacht dat de industriële productie vergeleken bij 1998 met 5% zal krimpen. Doordat de 
verwerkende industrie slechts een betrekkelijk klein deel van het BBP vertegenwoordigt (ongeveer 
20% in 1998) blijft het mogelijk dat Letland ingevolge de aanhoudende expansie in de dienstensector 
in de tweede helft van 1999 toch nog een bescheiden groei zal kennen. De prognoses voor 1999 in 
zijn geheel gaan uit van economische stagnatie. Mocht de doorvoerhandel met Rusland echter verder 
stokken, dan zou het risico van een regelrechte recessie dienovereenkomstig toenemen. Er wordt 
verwacht dat de groei van de kleine open economie van Letland vrij snel weer op gang zal komen, 
als de exportomstandigheden eenmaal beginnen te verbeteren. In de veronderstelling van een 
opleving van de groei in de EU en een herstel in Rusland, zou de groei in 2000 volgens prognoses 2 
à 3% bedragen. 
 
ii) Handelsstructuur 
In 1998 nam de EU 56,6% van de Letlandse export en 55,3% van de import voor haar rekening. De 
belangrijkste handelspartners van Letland waren Duitsland (16% van de export, 17% van de import), 
Zweden (10% en 7%) en het Verenigd Koninkrijk (13% en 3%). Het GOS was goed voor 19% van 
de invoer en 16% van de uitvoer, Rusland alleen nam daarbij telkens 12% voor zijn rekening. In de 
eerste helft van 1999 nam het relatieve belang van de handel met de EU toe ten nadele van die met 
het GOS. 
 
iii) Handelstekort 
Het handelstekort liep na de ineenstorting van de uitvoer naar Rusland in de tweede helft van vorig 
jaar in snel tempo op. Voor het hele jaar 1998 bedroeg het handelstekort 1,1 miljard $, wat 
overeenkomt met bijna 18% van het BBP. Doordat een groot deel van de Letlandse import bestemd 
is voor verwerking in de exportindustrie of voor herexport, weerspiegelt de inkrimping van de 
buitenlandse handel zich in een daling van de import. Tijdens de eerste vier maanden van 1999 
daalde de invoer vergeleken bij dezelfde periode van vorig jaar met 13,5%, terwijl de uitvoer met 
10,2% kromp. Hierdoor nam het handelstekort met ongeveer een vijfde af ten opzichte van dezelfde 
periode in 1998. In het eerste kwartaal lag de uitvoer naar Rusland ongeveer 70% beneden het niveau 
van 1998, maar er waren toch voorzichtige tekenen van een wederopleving van de handel met de 
voormalige Sovjet-Unie. 
 
De uitvoer naar de EU zal blijven groeien, hoewel de trage economische groei in de belangrijkste 
economieën van de EU, en met name in Duitsland, de vraag naar Letlandse producten in 1999 zal 
beperken. De Letlandse importvraag zal in de tweede helft van het jaar wat opleven en de stijgende 
olieprijzen zullen de importfactuur van het land verder aandikken. De invoerwaarden zullen 
niettemin niet meer pieken zoals in 1998. Het handelstekort zou volgens de prognoses in 1999 rond 1 
miljard $ komen te liggen. Dit vertegenwoordigt ongeveer 15% van het verwachte BBP en is dus nog 
altijd veel. De regering zal dan ook verdere inspanningen moeten leveren om het tekort terug te 
brengen tot een niveau dat zonder moeite door buitenlandse langetermijninvesteringen kan worden 
gefinancierd. 
 



 13 PE 167.532/rév.3 

iv) Directe buitenlandse investeringen 
Tot in 1998 kon Letland zijn volledige buitenlandse tekort via directe buitenlandse investeringen 
(FDI) financieren en aldus de buitenlandse leningen tot een minimum beperken. Maar de instroom 
van directe buitenlandse investeringen bleef met 274 miljoen $ in 1998 ver beneden de 
verwachtingen. De factoren die vorig jaar de buitenlandse investeerders de hand op de knip deden 
houden - met name te weinig vorderingen bij de privatisering, politieke onzekerheid en sombere 
regionale economische vooruitzichten – blijven in 1999 ongewijzigd. Het is dan ook waarschijnlijk 
dat de instroom van directe buitenlandse investeringen in 1999 weer beneden de piek van 1997, met 
name 520 miljoen $, zal blijven. 
 
v) Uitvoer van diensten 
Het overschot op de dienstenbalans, dat traditiegetrouw ongeveer 40% van handelstekort voor 
goederen dekte, daalde sterk in 1998. Door de ineenstorting van de Russische vraag zijn veel 
Letlandse vervoerders failliet gegaan en in het eerste kwartaal van 1999 vielen er geen tekenen van 
herstel in het weg- of spoorvervoer te bekennen. De nieuwe olieterminal in Litouwen zal de 
regionale concurrentie in de doorvoersector verscherpen en de doorvoertarieven drukken. De 
infrastructuurknelpunten zullen verhinderen dat de Russische oliemaatschappijen hun uitvoer tot 
boven het huidige niveau optrekken. Volgens de prognoses zal de Letlandse uitvoer van diensten dit 
jaar dan ook dalen en pas in 2000 geleidelijk weer opleven. Aangezien de invoer van diensten 
evenzeer zal krimpen, zal de dienstenbalans niet in de rode cijfers gaan en het tekort op de lopende 
rekening helpen verminderen. Er wordt een geleidelijke afname van het tekort op de lopende 
rekening tot ongeveer 590 miljoen $ dit jaar en 510 miljoen $ volgend jaar voorspeld. 
 
vi) Liberalisering van de handel 
Letland maakte in 1998 en 1999 verder vooruitgang op de weg naar liberalisering van de handel en 
trad in februari jongstleden formeel tot de WTO toe. De meeste specifieke invoertarieven zijn 
veranderd in ad valorem tarieven en alle uitvoertarieven zijn in feite afgeschaft. In 1998 werd een 
nieuw stelsel voor het bepalen van de douanewaarde ten uitvoer gelegd. In 1999 zijn er tot dusver 
verschillende tariefverlagingen en slechts enkele verhogingen uitgevoerd, waaronder een recente 
tijdelijk verhoging van het invoertarief voor varkensvlees tot 70% als reactie op beschuldigingen van 
dumping. 
 
4) Advies van het IMF 
In een verslag dat op 10 augustus, na overleg met Letland, werd gepubliceerd bevalen de uitvoerend 
directeuren van het IMF de Letlandse autoriteiten aan het voorzichtige financiële beleid van 1998 
voort te zetten en vorderingen te maken met de veelomvattende structuurveranderingen die nodig 
zijn om een markteconomie tot stand te brengen. Zij merkten op dat de groei in 1998 over het geheel 
genomen bevredigend was, ondanks de negatieve invloed van de Russische crisis, en dat de inflatie 
sneller dan verwacht was afgenomen. Met het oog op de toekomst beklemtoonden de IMF-
directeuren de noodzaak van een gezond fiscaal en monetair beleid ter ondersteuning van de 
wisselkoersstabiliteit, een snelle afronding van de agenda voor structuurhervormingen en een verdere 
versterking van het financieel stelsel. 
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De directeuren namen er nota van dat Letland met een voorzichtig belastingbeleid zijn positieve 
economische prestaties had ondersteund, maar maakten zich wel zorgen over de aanzienlijke stijging 
van het belastingtekort die in het kader van de begrotingswet van 1999 was voorzien en 
beklemtoonden dat Letland voor de onderliggende fiscale stabiliteit moest zorgen. Zij verheugden 
zich over de herbeoordeling van de economische situatie door de nieuwe regering en haar plannen 
om onverwijld maatregelen te nemen met het oog op een belastingconsolidatie in 1999 en in 2000 
verdere maatregelen te nemen. 
 
 
IV. BETREKKINGEN MET DE EU 
 
1) Europese Commissie 
i) Advies 
Letland diende op 27 oktober 1995 zijn aanvraag tot lidmaatschap van de Europese Unie in. De 
Europese Commissie bracht haar advies over de aanvraag uit op 15 juli 1997. Ze adviseerde Letland 
niet op te nemen in de eerste groep landen waarmee toetredingsonderhandelingen zouden worden 
geopend. De essentie van het advies kwam hierop neer: 
 
Politieke criteria 
De politieke instellingen waren stabiel en werkten goed, het democratisch proces functioneerde 
behoorlijk en vlot. Letland moest evenwel zijn gerechtelijk apparaat verbeteren, de corruptie 
intensiever bestrijden, het naturalisatieproces voor Russische niet-staatburgers versnellen en de 
toegang van minderheidsgroepen tot bepaalde beroepen verbeteren. Er was ook een aanzienlijke 
ingrijpende hervorming in de overheidsadministratie en het gerechtelijk apparaat nodig. 
 
Economische criteria 
Het BBP per hoofd van de bevolking bedroeg 18% van het EU-gemiddelde. Er was aanzienlijke 
vooruitgang gemaakt bij de totstandbrenging van een relatief open markteconomie. De handel en de 
prijzen waren grotendeels geliberaliseerd, maar het handelstekort was hoog en de uitvoer bestond 
hoofdzakelijk uit goederen met een lage toegevoegde waarde. Gezien de onvolledige privatisering, 
de niet-concurrerende aard van veel overheidsbedrijven en de zwakke plekken van de banksector zou 
de Letlandse economie het niet gemakkelijk hebben om zich binnen de EU te handhaven. 
 
Het vermogen om de verplichtingen van het lidmaatschap op zich te nemen 
Met betrekking tot de noodzakelijke marktwetgeving merkte de Commissie op dat Letland 
aanzienlijke vooruitgang had geboekt op het gebied van het bankwezen, de industriële 
eigendomsrechten en de conformiteit in het vennootschapsrecht. Er was nog veel te doen op het 
gebied van de bescherming van intellectuele eigendomsrechten, openbare aanbestedingsprocedures, 
gegevensbescherming, mededingings- en belastingwetgeving. Op het gebied van onderwijs, 
telecommunicatie, visserij en buitenlands en veiligheidsbeleid zou de overname van het wetgevend 
en institutioneel acquis voor Letland normalerwijze geen probleem zijn. Verdere vooruitgang inzake 
milieu-, landbouw- en energiebeleid was nodig. Ondanks de hervormingen in het vervoerstelsel 
waren er in Letland nog investeringen voor de uitbreiding van het Europees vervoersnetwerk nodig. 
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ii) Periodiek verslag 
Op 13 oktober 1999 publiceerde de Commissie haar tweede periodieke verslag over de vorderingen 
van Letland op de weg naar toetreding. De conclusies waren:  
 
“Letland voldoet aan de politieke criteria van Kopenhagen. Hoewel er belangrijke vooruitgang is 
geboekt bij de integratie van niet-staatsburgers, zal ervoor moeten worden gezorgd dat de definitieve 
tekst van de taalwet strookt met de internationale normen en de Europa-Overeenkomst. Verder moet 
aandacht worden besteed aan de versterking en een grotere doelmatigheid van het gerechtelijk 
apparaat, de corruptiebestrijding en de bevordering van het leren van de Letse taal door niet-
staatsburgers.” 
 
“Letland kan worden beschouwd als een goed functionerende markteconomie. Het land moet in staat 
zijn op middellange termijn het hoofd te bieden aan de concurrentiedruk binnen de Unie, mits het 
zorgt voor het behoud van de macro-economische stabiliteit en zich verbindt tot de voltooiing van de 
structurele hervormingen. 
 
De economische bedrijvigheid in Letland daalde sterk als gevolg van de Russische crisis. In dit 
moeilijke externe klimaat werd de stabiliteit in de macro-economische en financiële sector in stand 
gehouden dankzij door de autoriteiten getroffen adequate beleidsmaatregelen. Deze ongunstige 
externe omstandigheden vervulden de rol van katalysator voor gunstige ontwikkelingen in de 
financiële sector en de sector ondernemingen. De prudentiële voorschriften werden versterkt, terwijl 
men de financiële sector blijft verbeteren. Ondanks de achteruitgang van de economie van de 
Europese Unie bleef Letland zijn export naar de EU opvoeren. 
 
In de komende periode moeten de autoriteiten zich concentreren op de instandhouding van macro-
economische stabiliteit, met name via de effectieve controle op de overheidsfinanciën. Voorts 
moeten de Letlandse autoriteiten ijveren voor het wegwerken van de nog bestaande knelpunten voor 
ondernemingen en investeringen. De privatisering van de enkele nog resterende grote bedrijven moet 
worden afgerond. De investeringen in infrastructuur en ontwikkeling van de vaardigheden van de 
arbeidskrachten moeten worden voortgezet om de groei op lange termijn van de productiviteit te 
steunen en van Letland een aantrekkelijke plaats van bestemming voor directe buitenlandse 
investeringen te maken.” 
 
“Letland heeft belangrijke vooruitgang geboekt bij de verdere aanpassing van zijn wetgeving aan het 
acquis van de interne markt, met name wat betreft de sectorale wetgeving voor het vrij verkeer van 
goederen, het vrij verkeer van diensten, mededinging en staatssteun. De autoriteiten op het gebied 
van mededinging en staatssteun zijn nu operationeel en functioneren naar behoren. Er werd tevens 
gestage vooruitgang gemaakt op het gebied van de belastingen, energie en spoorvervoer. Belangrijke 
verbeteringen zijn te zien op milieugebied, met name bij de milieueffectrapportage en de 
luchtkwaliteit. Positieve ontwikkelingen op het gebied van justitie en binnenlandse zaken waren met 
name vast te stellen bij visa en asielverlening. 
 
Er moet nog veel gebeuren op het gebied van de bescherming van de intellectuele en industriële 
eigendom, met name wat betreft het toezicht op de naleving, de gegevensbescherming en het 
vennootschapsrecht. Aanzienlijke inspanningen zijn nodig op het gebied van de telecommunicatie, 
landbouw en visserij en regionaal beleid, waar de structuren moeten worden aangepast aan de eisen 
van het acquis. Verder moet nog veel werk worden verricht om een adequaat systeem voor financiële 
controle op te richten. Aandacht moet worden besteed aan het ontwikkelen van de capaciteit om het 
sociaal acquis ten uitvoer te leggen en er moet worden gezorgd voor een goed functionerende 
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douaneadministratie. Het indrukwekkende programma voor aanpassing en strategische planning op 
milieugebied moet worden vertaald in concrete maatregelen bij toepassing en toezicht op de 
naleving. Ook de capaciteit van de politie, alsmede de coördinatie van de strijd tegen de 
georganiseerde misdaad moeten worden versterkt. 
 
Letland blijft de in het Partnerschap voor Toetreding vervatte prioriteiten voor de korte termijn op 
bevredigende wijze aanpakken en boekt op de meeste gebieden goede vooruitgang bij de aanpassing 
van zijn wetgeving aan het acquis en bij het opzetten van de voor de toepassing vereiste structuren. 
Vertraging bij de tenuitvoerlegging van de algemene hervorming van het overheidsbestuur hebben de 
capaciteit in dit opzicht verzwakt. De prioriteit wat betreft de capaciteit op het gebied van de 
tenuitvoerlegging en het toezicht op de naleving zou meer systematisch voor ogen moeten worden 
gehouden met nadruk op telecommunicatie, landbouw, douane en belastingadministratie, maritieme 
veiligheid en financiële controle.” 
 
De volledige tekst van het tweede periodieke verslag van de Commissie is beschikbaar op Internet: 
http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/latvia/rep_10_99/aa.htm. Voor nadere informatie over 
het eerste periodieke verslag, dat op 4 november 1998 werd gepubliceerd, zie de vorige briefing (EP 
167.532/rev.2). 
 
2) Europees Parlement 
Toen het Parlement zich beraadde over zijn advies inzake Agenda 2000 en de adviezen van de 
Commissie inzake de aanvragen tot lidmaatschap, was het van mening dat het uitbreidingsproces 
zoveel mogelijk kandidaat-landen moest insluiten. Op 4 december 1997 nam het Parlement een 
resolutie over “Agenda 2000 – Voor een sterkere en grotere Unie” (C4-0371/97) van de Commissie 
aan. In de resolutie gaf het Parlement als zijn mening te kennen “dat alle kandidaat-landen die 
momenteel voldoen aan het in Kopenhagen vastgestelde criterium inzake stabiele democratie, 
eerbiediging van de mensenrechten en bescherming van de minderheden, het recht hebben 
gelijktijdig het versterkte toetredings- en onderhandelingsproces te openen en dat dit proces voor al 
deze landen begin 1998 zou moeten beginnen”. Na te hebben beklemtoond dat het proces alle landen 
moest omvatten, meende het Parlement: “dat intensieve onderhandelingen op individuele basis 
moeten beginnen met de landen die de meeste vooruitgang hebben geboekt” en verklaarde het zich 
“eens met de inschatting van de Commissie met betrekking tot de vraag welke landen dit momenteel 
zijn – waarbij evenwel sprake is van een aantal feitelijke onnauwkeurigheden”. Wat specifiek 
Letland betreft werd in de resolutie gezegd dat het land “enorme inspanningen heeft verricht om 
nationale instellingen op te bouwen, hoewel, indien het communautaire acquis naar behoren moet 
worden toegepast, nog steeds maatregelen moeten worden genomen op het gebied van openbaar 
bestuur en de toepassing en handhaving van de beginselen van de rechtsstaat”. Het Parlement was 
tevens van oordeel “dat het land erin geslaagd is hervormingen uit te voeren in de richting van 
overgang naar een markteconomie”. Maar het constateerde ook “dat er nog een aantal problemen 
zijn, zoals bijvoorbeeld de positie van de Russische minderheid, het vooralsnog onvoltooide 
privatiseringsproces en de behoefte aan hervorming van justitie en overheid”. 
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In november 1998 nam het Parlement met het oog op de Europese Raad van Wenen een resolutie 
(A4-0430/98) over Letlands toetredingsaanvraag aan. In de resolutie drong het erop aan “dat de 
mogelijkheid van een soepele overgang naar de fase van intensieve onderhandelingen te allen tijde 
open blijft”. Voorts gaf het Parlement “uitdrukking aan zijn tevredenheid over het resultaat van het 
referendum van 3 oktober, waarin de Letlandse bevolking zich heeft uitgesproken voor wijzigingen 
van de nationaliteitswetgeving, in dier voege dat het gewraakte “venstersysteem” zal worden 
afgeschaft en de Letlandse nationaliteit automatisch zal worden toegekend aan kinderen van 
statenloze personen wanneer die na afkondiging van de onafhankelijkheid op Letlandse bodem 
geboren zijn”. 
 
3) Raad 
Te Madrid kwam de Europese Raad overeen dat de toetredingsonderhandelingen met Cyprus en 
Malta zes maanden na het einde van de Intergouvernementele Conferentie (IGC) van start zouden 
gaan. Hij meldde tevens dat hij de nodige besluiten zou nemen om de toetredingsonderhandelingen 
met de Midden- en Oost-Europese landen in het licht van het resultaat van de IGC op gang te 
brengen. Hij hoopte dat het voorbereidende stadium van de onderhandelingen zou samenvallen met 
de start van de onderhandelingen met Cyprus en Malta, zes maanden na de voltooiing van de IGC. 
Op de Raad te Florence volgde dan de bevestiging dat de onderhandelingen met de Midden- en Oost-
Europese landen tegelijkertijd met die met Cyprus en Malta, m.a.w. zes maanden na de afronding 
van de IGC, zouden beginnen. 
 
De Intergouvernementele Conferentie werd in juni 1997 te Amsterdam gesloten. Hierdoor was, 
overeenkomstig de conclusies van Madrid, de weg geëffend voor het openen van de 
onderhandelingen binnen de zes maanden. In december 1997 besloot de Raad te Luxemburg een 
toetredingsproces op gang te brengen met de tien Midden- en Oost-Europese landen en Cyprus. De 
Raad besloot daarenboven in het voorjaar van 1998 bilaterale intergouvernementele conferenties 
samen te roepen om onderhandelingen te beginnen met Cyprus, Hongarije, Polen, Estland, de 
Tsjechische Republiek en Slovenië over de voorwaarden voor hun toetreding tot de Unie en de 
daaruit voortvloeiende Verdragsaanpassingen.  
 
Op de Top van Helsinki in december 1999 besloot de Europese Raad in februari 2000 
intergouvernementele conferenties bijeen te roepen om de onderhandelingen met Roemenië, 
Slowakije, Letland, Litouwen, Bulgarije en Malta aan te vatten over de voorwaarden voor hun 
toetreding tot de Unie en de daaruit voortvloeiende aanpassingen van het Verdrag. De Raad 
beklemtoonde dat ieder kandidaat-land tijdens de onderhandelingen op zijn eigen waarde zal worden 
beoordeeld en dat dit beginsel zowel op de opening van de verschillende 
onderhandelingshoofdstukken als op het verdere verloop van de onderhandelingen van toepassing zal 
zijn. Om voldoende vaart in de onderhandelingen te houden, moeten logge procedures worden 
vermeden. De kandidaat-landen die nu in het onderhandelingsproces worden betrokken, zullen de 
mogelijkheid hebben binnen een redelijke tijdruimte hun achterstand in te halen ten opzichte van de 
landen waarmee al onderhandelingen aan de gang zijn, als ze althans voldoende vooruitgang bij hun 
voorbereidende werkzaamheden boeken. Vooruitgang in de onderhandelingen moet hand in hand 
gaan met vooruitgang bij de opneming van het acquis in de wetgeving en de tenuitvoerlegging en het 
toezicht op de naleving daarvan. 
 
 
 

* * * 
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Verdere gegevens zijn verkrijgbaar bij: 
Adam ISAACS, Europees Parlement, DG IV, Brussel 
Dienst internationale samenwerking, analyse en documentair onderzoek 
Tel.: (32) 2 284 3072 / Fax (32) 2 284 9063 / e-mail: aisaacs@europarl.eu.int 
 
Informatie over de economische toestand is verkrijgbaar bij: 
John Wittenberg, Europees Parlement, DG IV 
Afdeling internationale en constitutionele zaken 
Tel.: (352) 4300 22447 / e-mail: jwittenberg@europarl.eu.int 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------- 
 
Bronnen: Economist Intelligence Unit 
   IMF (www.imf.org) 
   Bank of Latvia (www.bank.lv) 
   Latvian News Agency 
   Oxford Analytica 
   Reuters 
   BBC 
   Financial Times 
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BIJLAGE I 
 
LIJST VAN REGERINGSLEDEN OP 16 DECEMBER 1999 
 
President (beëdigd op 8 juli 1999)   Vaira VIKE-FREIBERGA 
 
Coalitiekabinet 
(afkortingen politieke partijen: zie onderaan) 
 
Premier       Andris SKELE (PP) 
 
Ministers 
Landbouw       Aigars KALVITIS (FF/LNNK) 
Cultuur       Karina PETERSONE (LW) 
Defensie       Girts KRISTOVSKIS (LW) 
Economie       Vladimirs MAKAROVS (FF/LNNK) 
Onderwijs en wetenschap    Maris VITOLS (PP) 
Milieubescherming en regionale ontwikkeling Vents BALODIS (FF/LNNK) 
Financiën       Edmunds KRASTINSH (PP) 
Buitenlandse Zaken     Indulis BERZINS (LW) 
Binnenlandse Zaken     Mareks SEGLINS (PP) 
Justitie        Valdis BIRKAVS (LW) 
Vervoer       Anatolijs GORBUNOVS (LW) 
Welzijn       Roberts JURDZS (FF/LNNK) 
 
Onderministers 
Onderminister speciaal belast met de samenwerking 
met internationale financiële instellingen  Roberts ZILE (FF/LNNK) 
Onderminister speciaal belast met 
overheidsadministratie en 
gemeentelijke hervorming    Janis BUNKSS (LW) 
 
Parlementsvoorzitter     Janis STRAUME (FF/LNNK) 
 
President van de centrale bank   Einars REPSE 
 
 
(Volgende verkiezingen: augustus 2003) 
 
 
Afkortingen politieke partijen 
PP     Volkspartij 
LW    Weg van Letland 
FF/LNNK   fusie van Voor Vaderland en Vrijheid en Letlandse Nationale 

Onafhankelijkheidsbeweging 
 


