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As fichas temáticas editadas pela Task-Force "Alargamento" têm por objectivo fazer, de forma sistemática e sintética, o ponto da situação das conversações sobre os 
diversos aspectos do alargamento da União e das posições adoptadas a este respeito pelos Estados-Membros, pelos países candidatos e pelas Instituições europeias. Estas 
fichas serão actualizadas em função dos progressos realizados nas negociações. Foram já publicadas: 

 
Nº  Título              Nº PE   Data  Línguas  
 
1  Chipre e o alargamento da UE          167.284/rev.4  18.03.99   todas 
2  A Hungria e o alargamento da UE          167.296/rev.2  01.02.99 todas 
3  A Roménia e o alargamento da UE          167.297/rev.2  26.02.99 todas 
4  A República Checa e o alargamento da UE         167.335/rev.2  10.02.99 todas 
5  Malta e o alargamento da UE           167.350/rev.3  01.07.99 todas 
6  A Bulgária e o alargamento da UE          167.392/rev.2  26.02.99 todas 
7  A Turquia e o alargamento da UE          167.407/rev.1  27.10.98 todas 
8  A Estónia e o alargamento da UE          167.409/rev.1  08.10.98 todas 
9  A Eslovénia e o alargamento da UE          167.531/rev.1  08.02.99 todas 
10  A Letónia e o alargamento da UE          167.532/rev.1  17.12.98 todas 
11  A Lituânia e o alargamento da UE          167.533/rev.2  12.01.99 todas 
12  A Polónia e o alargamento da UE          167.587/rev.2  20.10.98 todas 
13  A República Eslovaca e o alargamento da UE        167.609/rev.1  14.12.98 todas 
14  A Rússia e o alargamento da UE          167.734/rev.1  23.02.99 todas 
15  Aspectos institucionais do alargamento         167.299   13.02.98 DE-EN-ES-FR-IT-SV 
16  Controlo e protecção das finanças da UE tendo em vista o alargamento     167.330   09.03.98 DE-EN-ES-FR-IT 
17  A política ambiental e o alargamento da UE         167.402   23.03.98 DE-EN-ES-FR-IT 
18  A Conferência Europeia e o alargamento da UE        167.410   03.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
19  Aspectos orçamentais do alargamento da UE        167.581   12.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
20   A democracia e o respeito dos direitos humanos no processo de alargamento da UE   167.582   01.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
21  O alargamento da UE e a coesão económica e social       167.584   08.05.98 DE-EN-ES-FR-IT 
22  Anexo com dados estatísticos sobre o alargamento da UE       167.614/rev.4  22.04.99 EN 
23  Os problemas jurídicos do alargamento da UE        167.617   19.05.98 DE-EN-ES-FR-IT 
24  A estratégia de pré-adesão para o alargamento da União Europeia      167.631   17.06.98 DE-EN-ES-FR-IT 
25  A cooperação nos domínios da justiça e dos assuntos internos no processo de alargamento da UE 167.690/rev.1  30.03.99 DE-EN-ES-FR-IT 
26  Os direitos da mulher e o alargamento da UE        167.735   14.07.98 DE-EN-ES-FR-IT 
27  Agricultura e alargamento           167.741   03.09.98 DE-EN-ES-FR-IT 
28  A Suíça e o alargamento da União          167.777/rev.1  08.03.99 todas 
29  O alargamento da União e as pescas          167.799   12.10.98 todas 
30  A Política Externa e de Segurança Comum e o alargamento da União Europeia    167.822   26.10.98 DE-EN-ES-FR-IT 
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Nummer Titel          PE-nr. Datum Talen 
  
31  A segurança e a defesa e o alargamento da União Europeia       167.877   30.10.98 DE-EN-ES-FR-IT 
32  O Espaço Económico Europeu EEE e o alargamento da União Europeia     167.887   17.11.98 DE-EN-ES-FR-IT 
33  O Programa PHARE e o alargamento da União Europeia       167.944   04.12.98 DE-EN-ES-FR-IT 
34  A União Económica e Monetária (UEM) e o alargamento da União Europeia    167.962   09.12.98 DE-EN-ES-FR-IT 
35  A política industrial e o alargamento da União Europeia       167.963   30.11.98 DE-EN-ES-FR-IT 
36  A Agenda 2000 e o processo de adesão à UE        168.008   22.12.98 DE-EN-ES-FR-IT 
37  O alargamento e as relações económicas externas        168.062   25.01.99 DE-EN-ES-FR-IT 
38  O papel do Parlamento Europeu no processo de alargamento      168.065   27.01.99 DE-EN-ES-FR-IT 
39  Os aspectos sociais do alargamento da UE         168.115   08.03.99 DE-EN-ES-FR-IT 
40  A segurança nuclear nos países da Europa Central e Oriental candidatos à adesão    168.257   22.03.99 DE-EN-ES-FR-IT 
41  A opinião pública dos Estados-Membros da UE e dos países candidatos à adesão 
  no que respeita ao alargamento          168.296   22.04.99 DE-EN-ES-FR-IT 
42  A minoria russa dos Estados Bálticos e o alargamento à UE      168.307   03.05.99 DE-EN-ES-FR-IT 
43  A política energética e o alargamento da UE         168.394   10.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
 
  
 
Para obter um exemplar destas fichas, deverá dirigir-se a: 
 
Sra. E. Deguffroy, Luxemburgo, SCH gabinete 602, tel.: (352) 4300-22906 / fax: (352) 4300-29027 
Task-Force "Alargamento", Bruxelas, LEO 06D119, tel.: (32 2) 284 2381 / fax: (32 2) 284 4984 
Task-Force "Alargamento", Estrasburgo, IP2 447, tel.: (33 3) 8817-4408 / fax: (33 3) 8817-9059 
 
INTRANET: http://www.europarl.ep.ec/enlargement INTERNET: http//www.europarl.eu.int/enlargement EPADES: epades\public\elargiss 
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I. RESUMO 
 
Nos últimos seis meses, os problemas políticos internos foram compensados pelos êxitos a 
nível internacional. A difícil coligação dirigida por Mikulas Dzurinda continuou o seu 
processo de fragmentação, verificando-se a formação de novos partidos, à medida que a 
estrutura política do partido prossegue a sua deterioração pós-Meciar. Simultaneamente, a 
oposição tenta assegurar a realização de um referendo susceptível de conduzir a eleições 
antecipadas, embora seja pouco provável que o consiga. 
  
No plano internacional, a Eslováquia foi convidada a iniciar as negociações de adesão à UE, 
na sequência da decisão adoptada na Cimeira de Helsínquia, em Dezembro de 1999. As 
negociações formais foram abertas em 15 Fevereiro de 2000, devendo as verdadeiras 
negociações ter início em finais de Março. 
 
 
II. SITUAÇÃO POLÍTICA 
 
a) História recente 
O actual Estado da Eslováquia nasceu no dia 1 de Janeiro de 1993, na sequência da divisão da 
República Federal Checa e Eslovaca. A Eslováquia fizera durante muito tempo parte do 
império húngaro e seguidamente, depois da Segunda Guerra Mundial, passou a fazer parte do 
novo Estado da Checoslováquia. A seguir ao Acordo de Munique de 1938, a Checoslováquia 
foi dividida, sendo criado por imposição nazi um Estado eslovaco separado, dirigido pelo 
católico monsenhor Jozef Tiso. O Estado checoslovaco foi restabelecido depois da guerra, em 
1945, embora a província oriental da Ruténia subcarpática fosse cedida à União Soviética.  
 
Depois da guerra, o Partido Comunista conseguiu chegar gradualmente ao poder e, em 
Fevereiro de 1948, foi implantado um regime comunista. O apoio popular aos Comunistas foi 
muito menor na Eslováquia do que no território checo, o que obrigou os Comunistas 
eslovacos, que tinham dado o seu apoio a uma Eslováquia “socialista” independente a seguir à 
rebelião nacional de 1944 contra o regime de Tiso, a apoiar um Estado checoslovaco unitário. 
Em troca, a Eslováquia beneficiou de políticas destinadas a unir as duas nações através da 
convergência económica. A Eslováquia recebeu grandes subsídios e foi no seu território que 
ficou localizada a indústria pesada, incluindo a maior parte das fábricas de material de guerra. 
 
No entanto, continuou a reinar o descontentamento com o Estado unitário e, depois da queda 
do regime comunista com a “Revolução de Veludo” de 1989, vieram à superfície as tensões 
entre políticos checos e eslovacos. Em finais de 1990, foi acordada uma ampla transferência 
de poder. Contudo, na Primavera de 1991, a fragmentação política punha em perigo a 
transição para uma economia de mercado unificada, ao estilo ocidental. Vladimir Meciar, o 
mais popular político eslovaco, criou o chamado Movimento para uma Eslováquia 
Democrática (HZDS), que insistia numa autonomia ainda maior para a Eslováquia, com base 
numa declaração de soberania, depois da qual seria possível negociar um Estado confederal 
com uma estrutura pouco rígida. 
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Esta reivindicação de soberania, em especial a defesa de uma estratégia económica separada 
para a Eslováquia, encontrou receptividade entre os que se sentiam cada vez mais insatisfeitos 
com as intransigentes políticas de não intervenção seguidas a nível federal. Em meados de 
1991, o desemprego na Eslováquia era três vezes superior ao do Território Checo, e a 
combinação do apelo aos sentimentos nacionalistas feito pelo HZDS, o receio de uma 
mudança rápida, reinante entre os trabalhadores do sector industrial e gestores de empresas, e 
uma via de reformas com uma orientação mais social revelou-se atractiva. Nas eleições de 
1992, o novo governo eslovaco foi inteiramente constituído por elementos do HZDS (à 
excepção de um ministro). Dada a existência de um grande número de pequenos partidos 
incapazes de conseguir representação devido à regra dos 5%, o HZDS obteve 74 lugares em 
150 apenas com 37,2% dos votos. 
 
Embora evitando uma retórica separatista, Vladimir Meciar continuou a insistir com firmeza 
numa declaração de soberania eslovaca. Se bem que as sondagens de opinião indicassem que 
a esmagadora maioria na Eslováquia era favorável à manutenção de um Estado conjunto com 
os checos, cada vez se tornava mais difícil conciliar este facto com a insistência do Sr. Meciar 
numa declaração de soberania eslovaca. Consequentemente, o primeiro-ministro checo, 
Vaclav Klaus, forçou-o a chegar a acordo sobre um calendário para a separação. O projecto de 
efectuar um referendo foi abandonado quando se tornou óbvia a existência de uma clara 
maioria a favor da manutenção de um Estado comum. A separação entrou em vigor no dia 1 
de Janeiro de 1993. 
 
Depois da independência, Vladimir Meciar começou a concentrar o poder nas mãos dos seus 
apoiantes mais fiéis. A liberdade de imprensa ficou comprometida, houve um abrandamento 
da reforma económica, as relações com os vizinhos da Eslováquia e com o Ocidente 
deterioraram-se. As tendências cada vez mais autoritárias do governo levaram a que 
deputados do HZDS abandonassem o partido. Isto fragilizou a posição de Vladimir Meciar, 
que se viu obrigado a procurar apoio no Partido Nacional Eslovaco, de extrema-direita, 
também ele dividido. Após poucos, e difíceis, meses de coligação, o governo perdeu a 
votação de uma moção de confiança e caiu, sendo derrotado nas eleições que se seguiram. 
 
Formou-se um novo governo, resultante de uma ampla coligação de cinco partidos, liderado 
por Jozef Moravcik, que tinha sido Ministro dos Negócios Estrangeiros de Vladimir Meciar 
antes de passar para a oposição, no princípio de 1994. O gabinete, com o apoio tácito de uma 
coligação de três partidos de etnia húngara, incluía o Movimento Democrata Cristão (KDH), 
de centro-direita, o Partido da Esquerda Democrática (SDL, o antigo Partido Comunista), de 
centro-esquerda, e três partidos criados por antigos aliados de Meciar. Depois de um começo 
promissor, o governo convocou eleições parlamentares antecipadas em Setembro de 1994, na 
esperança de conseguir um mandato com uma sólida base de apoio. 
 
Contudo, os partidos do governo continuavam a ser muito diferentes entre si, tanto do ponto 
de vista da ideologia como da organização, o que não era propício à condução de uma 
campanha eficaz, e faltava-lhes um líder carismático que apresentasse o seu programa de uma 
forma clara. Vladimir Meciar, por outro lado, descrevia o governo como "anti-eslovaco" e o 
seu populismo continuava a encontrar eco nos trabalhadores, nos idosos e nos eleitores das 
zonas rurais. Resultado: o HZDS obteve 35% dos votos, três vezes mais do que qualquer dos 
outros partidos. Formou governo com o Partido Nacional Eslovaco e com a Associação dos 
Trabalhadores Eslovacos, de extrema-esquerda. Meciar continuou a afirmar que a adesão à 
UE e à NATO eram os principais objectivos da Eslováquia, ao mesmo tempo que rejeitava a 
discriminação racial e étnica. No entanto, o governo continuava a ter uma má reputação no 
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estrangeiro devido a toda uma série de factores. Entre eles contava-se a falta de apoio firme à 
integração ocidental no seio do HZDS, a manipulação do programa de privatizações de modo 
a beneficiar os simpatizantes do governo e a introdução de uma lei relativa à língua do país, 
que fazia do eslovaco a única língua legalmente utilizada em actos oficiais e em grande parte 
da vida pública diária. Além disso, era crescente a preocupação relativa à utilização dos 
Serviços Eslovacos de Informação em operações contra adversários de Meciar e às 
desavenças públicas que continuavam a verificar-se entre Meciar e o presidente, Michal 
Kovac. O estilo do governo tornava-se cada vez mais populista, nacionalista e autoritário, e 
algumas das suas acções levavam os comentadores a interrogar-se sobre se Vladimir Meciar 
decidira subordinar o seu declarado objectivo da integração ocidental ao reforço da 
manutenção do poder por meios não democráticos. Por exemplo, em Junho de 1997, 
desafiando uma decisão do tribunal constitucional, Meciar deu ordem ao Ministro do Interior 
para eliminar de um referendo, que continha perguntas relativas à inclusão na NATO, uma 
pergunta apoiada pela oposição onde se punha a questão de o presidente dever ou não ser 
directamente eleito. Isto retirou toda a validade ao referendo. 
 
A situação política foi-se tornando cada vez mais delicada para o fim da legislatura. A lei 
eleitoral foi alterada e a cobertura da campanha eleitoral pelos meios de comunicação foi 
objecto de controvérsia. No final, porém, a coligação de Vladimir Meciar foi derrotada e 
Mikulas Dzurinda passou a ser o novo Primeiro-Ministro. 
 
b)  Instituições 
O Parlamento Nacional Eslovaco proclamou a soberania da Eslováquia em Julho de 1992. A 
Constituição eslovaca foi aprovada a 3 de Setembro de 1992 e a Assembleia Federal 
Checoslovaca deu a necessária maioria de três quintos a uma lei que pôs fim à federação a 25 
de Novembro de 1992. O novo Estado da Eslováquia nasceu oficialmente no dia 1 de Janeiro 
de 1993. A Constituição consagra a existência de um sistema pluripartidário, uma economia 
de mercado e o respeito pelos direitos humanos. O poder legislativo é exercido por um 
parlamento unicamaral que, à data da independência, recebeu a nova designação de Conselho 
Nacional da República Eslovaca. O parlamento tem 150 deputados, eleitos por quatro anos. O 
primeiro-ministro é nomeado pelo presidente. 
 
A Eslováquia está organizada como Estado nacional unitário. Em Julho de 1996 deu-se início 
a uma nova estrutura administrativa, de acordo com a qual o país está dividido em oito regiões 
e 79 regiões administrativas. A criação da nova estrutura foi criticada pela oposição por 
necessitar, para ficar operacional, de um acréscimo de 20 000 funcionários públicos, que se 
receia que venham a constituir mais uma fonte de nepotismo para Vladimir Meciar. 
 
As eleições mais recentes para o Conselho Nacional Eslovaco realizaram-se a 25 e 26 de 
Setembro de 1998. A afluência às urnas atingiu 84%, um dos valores mais elevados registados 
em eleições de qualquer tipo na Europa Central e Oriental desde 1989. O resultado das 
eleições constituiu uma derrota para o Primeiro-Ministro cessante, Vladimir Meciar. Embora 
o seu partido, o HZDS, obtivesse a maioria dos lugares no Conselho, o resultado foi inferior 
em 8% ao das eleições anteriores e os outros partidos que com ele formaram a antiga 
coligação obtiveram resultados pouco animadores. Consequentemente, o líder da Coligação 
Democrática Eslovaca (SDK), Mikulas Dzurinda, acabou por ser convidado para formar 
governo. Após um processo de negociações que não decorreu de forma inteiramente 
harmoniosa, chegou-se a acordo sobre uma coligação formada por quatro partidos - o SDK, o 
Partido da Esquerda Democrática (SDL), o Partido do Acordo Cívico (SOP) e o Partido da 
Coligação Húngara (SMK). No seu conjunto, estes partidos têm 93 dos 150 lugares do 
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parlamento, mais do que a maioria de três quintos necessária para decretar determinadas 
medidas fundamentais, como seja a eleição de um presidente. Um aspecto interessante do 
resultado das eleições é a percentagem de votos obtida pelo SOP. O partido é liderado por 
Rolf Schuster, Presidente da Câmara de Kosice, a segunda cidade da Eslováquia, de onde 
vieram 19% do total de votos que o partido obteve; mais de 50% vieram da região oriental do 
país. 
 
Os resultados foram os seguintes: 
 
 

PARTIDO 
 

LUGARES 
1994 

 
VOTOS (%) 

1998 

 
LUGARES 

1998 
 
Movimento para uma Eslováquia 
Democrática (HZDS) 

 
61 

 
27,00 

 
43 

 
Partido Nacional Eslovaco (SNS) 

 
9 

 
9,07 

 
14 

 
Coligação Húngara (SMK)a 

 
17 

 
9,12 

 
15 

 
Partido da Esquerda Democrática (SML)a 

 
- 

 
14,66 

 
23 

 
Coligação Democrática Eslovaca (SDK)a 

 
- 

 
26,33 

 
42 

 
Partido do Acordo Cívico a 

 
- 

 
8,01 

 
13 

 
Escolha Comum 

 
18 

 
- 

 
- 

 
Movimento Democrático Cristão (KDH) 

 
17 

 
- 

 
- 

 
União Democrática (DU) 

 
15 

 
- 

 
- 

 
Associação dos Trabalhadores Eslovacos 
(ZRS) 

 
13 

 
1,30 

 
0 

 
Outros 

 
0 

 
4,51 

 
- 

 
Total 

 
150 

 
100,0 

 
150 

a Partido do novo governo de coligação  
 
c) Evolução recente 
  
i) Situação política fragmentária 
O panorama político-partidário na Eslováquia tem permanecido instável. As tentativas 
sucessivas no sentido de transformar a Coligação Democrática Eslovaca (SDK) – o maior 
membro da coligação governamental, dirigida pelo primeiro-ministro Dzurinda – numa força 
política unificada falharam. Dzurinda reingressou na principal força do SDK, o Movimento 
Democrático Cristão (KDH). O seu líder e principal rival de Dzurinda, o ministro da Justiça 
Jan Carnogursky, já havia declarado que o seu partido tencionava concorrer sozinho às 
próximas eleições legislativas. Mais recentemente, Dzurinda anunciou a fundação de um novo 
partido político, a União Cristã-Democrata Eslovaca (SDKU), registada oficialmente em 14 
de Fevereiro de 2000.  
 



 10 PE 167.609/rév.3 

Entre Setembro e finais de Outubro de 1999, foram fundados dois outros novos partidos: o 
antigo embaixador na República Checa, durante o governo de Meciar, Ivan Mjartan, fundou o 
Partido Centrista Democrático; e o ex-membro do Partido da Esquerda Democrática (SDL), 
Robert Fico, fundou a Smer (Direcção), uma formação política não ideológica. Sondagens de 
opinião recentes revelaram que a Smer é o terceiro partido mais popular na Eslováquia.  
 
A situação existente na oposição é igualmente fragmentária. O acordo de cooperação há tanto 
tempo anunciado entre os dois maiores partidos da oposição foi adiado. O acordo destina-se a 
reforçar as futuras possibilidades de vitória eleitoral do Movimento para uma Eslováquia 
Democrática (HZDS) e do Partido Nacional Eslovaco (SNS). As razões do atraso da 
assinatura do acordo têm sido motivo de conjecturas. 
 
ii) Referendo sobre a realização de eleições antecipadas 
Um referendo sobre a realização de eleições antecipadas foi a iniciativa mais recente do 
Movimento para uma Eslováquia Democrática (HZDS), na oposição, com o apoio do Partido 
Nacional Eslovaco (SNS). Se fosse bem sucedido, o referendo proposto daria lugar a novas 
eleições 150 dias após a organização do referendo. O presidente Rudolf Schuster não se opôs 
a esta iniciativa, tendo previamente pedido a vários juristas independentes que confirmassem 
a sua legalidade. Todavia, os representantes da coligação do Governo expressaram a sua 
preocupação acerca do referendo e lamentaram a decisão do presidente. A associação cívica 
Jovens para o Acordo Cívico lançou igualmente um apelo à população para que manifestasse 
a sua desaprovação em relação ao referendo e se abstivesse de participar. De acordo com a 
Constituição, para que o referendo seja considerado válido é necessária uma participação de 
50% dos eleitores, um limiar nunca alcançado em nenhum referendo anterior. 
 
iii) A minoria cigana 
O tratamento reservado à vasta população cigana da Eslováquia tem suscitado uma 
preocupação crescente na União Europeia. Um número significativo de ciganos eslovacos tem 
procurado recentemente asilo nos Estados-Membros da UE. No entanto, embora os 
representantes da UE tenham manifestado a sua inquietação perante as más condições de vida 
e os elevados níveis de desemprego existentes entre a população cigana, reconheceram 
igualmente a profunda complexidade do problema e consideram que os esforços do Governo 
Dzurinda para o resolver são dignos de crédito. Por exemplo, o Governo procurou 
recentemente eliminar a discriminação ainda existente a nível oficial, ordenando ao Serviço 
Nacional do Trabalho (NUP) que abandonasse a prática de identificar os ciganos 
desempregados nos registos deste serviço. O Governo insiste em que grande parte da 
emigração recente se deveu a razões económicas e, num sinal claro de apoio a esta posição, a 
Noruega e a Finlândia expulsaram praticamente todos os requerentes de asilo de etnia cigana 
provenientes da Eslováquia.  
 
iv) Energia nuclear 
A Eslováquia clarificou a sua estratégia futura para o sector da energia nuclear. Inicialmente, 
a Eslováquia concordara com o encerramento da central nuclear Jaslovske Bohunice, de 
concepção soviética, no ano 2000, mas depois adiou essa data para 2010. Posteriormente, a 
Eslováquia acedeu a encerrar as duas unidades da central em 2006 e 2008. A Comissão 
considerou este compromisso razoável e tem insistido neste ponto de vista junto dos 
representantes da Áustria, uma vez que o Governo austríaco tem ameaçado vetar a adesão da 
Eslováquia à UE, caso não haja uma solução satisfatória para o problema.  
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Contudo, o Governo eslovaco adiou para Março a decisão relativa a uma eventual interrupção 
dos trabalhos de construção de uma terceira e quarta unidades da central nuclear de 
Mochovce. O ministro da Economia, Lubomir Harach, indicou porém que, apesar de “não ser 
muito provável” que o Conselho de Ministros decida a favor da continuação desse projecto, é 
possível que venda "as unidades não concluídas a um investidor estrangeiro". Calcula-se que 
o custo de finalização do projecto ascenda a 51 mil milhões de coroas (1,23 mil milhões de 
dólares dos EUA), não se prevendo rendimentos do projecto inicial nos próximos 17 anos. 
 
v) Julgamento de Ivan Lexa 
Ivan Lexa, o antigo chefe dos Serviços Secretos Eslovacos, apresentou uma queixa junto do 
Tribunal Europeu de Direitos Humanos relacionada com a investigação prolongada de que 
tem sido alvo por alegado abuso de poder e participação no rapto do filho do antigo presidente 
Michal Kovac em 1995. Lexa beneficiou de uma amnistia concedida pelo antigo primeiro-
ministro Vladimir Meciar e que foi revogada pelo seu sucessor Mikulas Dzurinda. O colectivo 
de juizes do Tribunal Constitucional da Eslováquia que analisou o caso do antigo adjunto de 
Lexa considerou que a revogação da amnistia era inconstitucional. Anteriormente, porém, o 
colectivo de juizes que examinou o processo do próprio Ivan Lexa declarara que a medida era 
legal. As autoridades eslovacas continuam a investigar este caso. No seu recurso, Ivan Lexa 
alegou que os seus direitos constitucionais estavam a ser violados, bem como o princípio de 
presunção da sua inocência até prova em contrário. 
 
Anteriormente, em 20 de Dezembro, o Tribunal Constitucional considerou que os direitos 
constitucionais do ex-vice-director dos Serviços Secretos Eslovacos (SIS), Jaroslav Svechota, 
haviam sido violados pela decisão de anulação da amnistia. O Tribunal ordenou o fim da 
investigação sobre Svechota. 
  
vi) Os decretos Benes  
Não obstante as próximas negociações com a UE, o Governo da Eslováquia confirmou a sua 
intenção de não discutir os decretos Benes, dado tratar-se de uma "questão sensível" que 
deverá ser revista pelos historiadores antes de poder ser adoptada qualquer decisão política.  
 
A participação do Partido da Coligação Húngara no governo de Mikulas Dzurinda só foi 
aceite por alguns membros da coligação na condição de que os decretos de 1945, que 
conduziram à expulsão de alemães e húngaros, não fossem revistos durante o mandato 
governamental da coligação, que apenas terminará em 2002.  
 
Mais recentemente, segundo informou a RFE, o secretário de Estado do Ministério dos 
Negócios Estrangeiros, Jan Figel, declarou aos jornalistas, em Bratislava, que a Eslováquia 
não apoiará as sanções da UE contra a Áustria nem cederá à exigência do governo de 
Wolfgang Schuessel relativa ao pagamento de uma indemnização aos cidadãos austríacos que 
tenham sido deportados da Checoslováquia em virtude dos decretos Benes de 1945. Afirmou 
igualmente que "o princípio da culpa colectiva tem sido condenado pela Eslováquia desde 
1991 com base na convicção de que trabalhar para o futuro constitui algo mais importante do 
que olhar para o passado”.  
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vii) O diferendo sobre a barragem de Gabcikovo 
Em Dezembro de 1999, o Comissário do Governo Húngaro para o Danúbio apresentou uma 
proposta de resolução do diferendo jurídico sobre a barragem de Gabcikovo no Danúbio que 
opõe os dois países. A proposta baseava-se na recusa da Hungria de construir uma barragem 
menos elevada em Nagymaros, tal como previsto no tratado bilateral de 1977, ou em 
Pilismarot, um local considerado mais tarde, e no facto de renunciar aos seus direitos de 
utilização da energia produzida em Gabcikovo, na percentagem acordada inicialmente. Em 
contrapartida, a Hungria solicitava à Eslováquia que permitisse a entrada de água húngara, 
actualmente utilizada na produção hidroeléctrica, na região húngara de Szigetkoez, para além 
da água necessária para preservar a fauna e a flora desta região e da zona próxima do leito 
original do rio. 
 
O documento de 1 100 páginas incluía ainda uma síntese de 10 páginas sobre as questões 
jurídicas suscitadas por esta proposta. A Hungria desejava que o curso de água fosse alterado 
sem a construção de qualquer outra barragem. Segundo as estimativas húngaras, o 
fornecimento suplementar de água a Maly Zitny Ostrov, o melhoramento da navegabilidade 
do Danúbio no Noroeste da Hungria e o redesenvolvimento da zona em redor de Dunaktiliti 
exigiriam um investimento de cerca de 70 mil milhões de florins húngaros ao longo de vários 
anos. 
 
Na opinião do Comissário do Governo Eslovaco para a implementação do acórdão do 
Tribunal de Justiça de Haia relativo a este projecto, a proposta ainda terá de ser analisada 
durante vários meses antes de a Eslováquia poder adoptar uma posição oficial a seu respeito. 
 
viii) Homenagem a Jozef Tiso 
A Câmara Municipal de Zilina decidiu inaugurar uma placa comemorativa em homenagem ao 
chefe de Estado da Eslováquia durante a II Guerra Mundial, Jozef Tiso. A cerimónia estava 
prevista para o dia 14 Março, aniversário da criação do Estado-fantoche nazi dirigido por 
Tiso. A decisão foi alvo de numerosas críticas, mas foi defendida pelo presidente da Câmara, 
um antigo líder do partido nacionalista SNS. 
 
 
III. SITUAÇÃO ECONÓMICA 
 
a) Síntese 
À superfície, a economia da Eslováquia apresenta uma aparência impressionante, mas tem 
problemas estruturais de fundo. Quanto aos aspectos positivos, o PIB cresceu 6% em 1998 e 
este valor têm-se mantido fortemente positivo desde 1994. Uma percentagem notável da 
economia - 85% - encontra-se nas mãos do sector privado e, desde a queda do muro de 
Berlim, a economia tem-se voltado para o Ocidente. A UE absorve actualmente a maioria do 
comércio externo.  
 
Apesar desta situação, a inflação continua a aumentar, calculando-se que tenha atingido os 
16% em finais de 1999. Mais preocupante ainda é o facto de o desemprego ter chegado 
possivelmente aos 18% na mesma altura. Noutros Estados em transição, a elevada taxa de 
desemprego combinada com o crescimento económico pode ser atribuída ao aumento da 
produtividade e à modernização; na Eslováquia não é esse o caso.  
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O crescimento económico tem sido mantido através da intervenção do Estado e de uma 
cómoda aliança entre o Governo, a indústria e os bancos. Desde 1995, a privatização 
contribuiu apenas com 11,9 mil milhões de coroas eslovacas para os cofres do Estado, 
relativos à alienação de activos avaliados em 109 milhões de coroas eslovacas. Além disso, a 
falta de transparência do ambiente empresarial tem desencorajado o investimento estrangeiro 
e o total relativo a 1998 de 172 mil milhões de dólares dos EUA afigura-se extremamente 
reduzido, quando comparado com os seus vizinhos regionais. Estas políticas saldaram-se por 
um défice financeiro no valor insustentável de 5,5% do PIB, em 1998, e num défice da 
balança de transações correntes equivalente a 11% do PIB.  
 
b) Política do novo Governo 
Reconhecendo a profundidade dos seus problemas, o Governo declarou que, em 2000, irá 
reduzir o défice financeiro para 2% do PIB e o défice da balança de transações correntes para 
metade. Para alcançar este objectivo, foi adoptado um plano de austeridade em Maio de 1999. 
O imposto sobre o valor acrescentado (IVA) subiu de 6% para 10%, foi introduzida uma 
sobretaxa de importação, os preços da electricidade, aquecimento, gás e das rendas 
aumentaram e houve um corte de 45 milhões de dólares dos EUA na despesa pública. 
 
Aliadas a um abrandamento do crescimento económico para 2-3% em 1999, estas medidas 
irão sem dúvida aumentar o desemprego e a inflação ao longo do ano. Contudo, deverão 
ajudar a estabilizar a economia e poderão, juntamente com uma liberalização pró-mercado, 
contribuir para uma recuperação da economia em 2000. 
 
c) Sector bancário 
A actividade bancária encontra-se no centro dos problemas da Eslováquia. Em virtude das 
políticas do governo precedente, este sector é actualmente afectado por elevados níveis de 
crédito mal parado e falta de liquidez. Com a confiança ao nível mais baixo de sempre as 
preocupações existentes no estrangeiro quanto à possibilidade de os problemas do sector 
inibirem o crescimento económico, o Governo anunciou um ambicioso programa de 
privatização. Apesar de positivo, existe alguma inquietação de que os custos de 
recapitalização dos bancos possam comprometer seriamente os planos financeiros do 
Governo. O Fundo Monetário Internacional (FMI) estimou o seu custo total em 412 milhões 
de dólares dos EUA - um valor considerado excessivamente optimista por alguns analistas. 
Além disso, para restaurar a confiança neste sector, é necessária uma legislação financeira 
mais transparente e uma racionalização geral. 
 
d) Corrupção 
O êxito do programa de reforma económica do Governo dependerá da capacidade da 
administração de combater o crime económico e a corrupção, que floresceram sob o Governo 
precedente. Num estudo recente realizado pela organização não governamental de luta contra 
a corrupção Transparency International, a economia da Eslováquia foi considerada a mais 
corrupta das economias de transição da Europa Central. O Governo actual introduziu algumas 
medidas que permitirão uma melhoria. Por exemplo, uma alteração recente ao Código Penal 
tipifica como crime o acto de subornar (anteriormente, apenas se considerava punível a 
aceitação do suborno). Além disso, o Governo solicitou à Transparency International que 
supervisionasse todos os concursos públicos e elaborasse um programa nacional  de luta 
contra a corrupção. 
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e) Comércio externo 
A partir de 1993, a UE tornou-se cada vez mais importante para o comércio eslovaco, tendo 
adquirido 52% das exportações deste país em 1998 (30% em 1993) e fornecendo 50% das 
suas importações (28% em 1993). Os principais parceiros comerciais dentre os 
Estados-Membros da UE no tocante às exportações são a Alemanha (57%), a Itália (13%) e a 
Áustria (12%). Em relação às importações, os principais fornecedores no espaço da UE são os 
mesmos três países: Alemanha (53%), Áustria (12%) e Itália (11%). 
 
Na maioria dos anos, a UE tem mantido uma balança comercial positiva com a Eslováquia, 
mas relativamente a 1999, esta situação parece ter-se invertido. 

 
f) Perspectivas  
A aceitação da candidatura da Eslováquia à adesão irá permitir que o Governo estabeleça uma 
distinção clara entre as suas políticas e as dos seus predecessores. Igualmente importante é o 
facto de a promessa de um aumento significativo da assistência material dos fundos 
comunitários e a probabilidade de um maior investimento estrangeiro, dada a melhor imagem 
internacional do país, serem susceptíveis de atenuar o fardo político da adopção de reformas 
impopulares. 
 
As taxas de juro têm vindo a baixar rapidamente desde o início de 2000, tendo as taxas reais 
do mercado monetário chegado a atingir valores negativos no mês de Janeiro. Em 2000-2001, 
o Governo concentrará esforços na venda dos grandes bancos estatais e na busca de 
investidores estratégicos para os serviços públicos. No entanto, os melhoramentos das 
condições de funcionamento das empresas levarão mais tempo a ser implementados. 

PIB: Segundo as estimativas da Economist Intelligence Unit (EIU), a economia registou um 
crescimento global de 1,8% em 1999, uma percentagem consideravelmente mais elevada do 
que inicialmente se previa. A procura interna deverá manter-se num valor muito baixo até 
2001, pois o desemprego ronda os 20% e os salários reais estão a baixar. O investimento 
também deverá manter-se fraco. Assim, o crescimento até 2001 dependerá principalmente das 
exportações, mas uma moeda forte reduzirá a procura estrangeira das exportações eslovacas 
tradicionais, muito sensíveis às variações de preços. A EIU prevê uma expansão de 2% para 
este ano e de 3% no próximo. 

Inflação: A inflação dos preços no consumidor acelerou para uma média de 10,5% em 1999, 
comparativamente a 6,7% em 1998, sobretudo devido aos aumentos dos preços controlados. 
O aumento da dívida nos serviços públicos e a necessidade de preparar a adesão à UE 
forçarão o Governo a prosseguir com a liberalização dos preços em 2000-2001, prevendo-se 
um nível médio de inflação de 14% em 2000 e uma queda posterior para valores de um dígito 
em 2001.  

Taxa de câmbio: A EIU prevê uma nova pressão sobre a moeda no sentido de uma 
apreciação à medida que aumentarem as entradas de investimento directo estrangeiro (IDE) e 
os investidores em valores mobiliários procurarem beneficiar dos diferenciais das taxas de 
juro. Consequentemente, a moeda deverá sofrer uma apreciação real em 2000-2001, para 
entrar seguidamente num período de estabilidade.  
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Balança de transações correntes: O défice da balança de transações correntes diminuiu 
fortemente em 1999, para um valor estimado de 5,2% do PIB. Embora se preveja um 
crescimento mais rápido em 2000 na UE, responsável por mais de metade das exportações 
eslovacas, a forte coroa eslovaca tenderá a moderar o crescimento das exportações. A 
apreciação real da moeda e o fim das sobretaxas de importação estimularão a procura de bens 
importados, apesar do clima de contracção económica. O défice deverá baixar para 4,3% do 
PIB este ano e para 3,9% no próximo.  

Síntese das previsões (EIU) 

(% da variação anual excepto quando indicado em contrário)  
1998(a) 1999(b) 2000(c) 2001(c)

PIB real 4,4 -0,5 0,0 2,0
Produção industrial 0,9 -3,0 2,0 3,0
Produção agrícola -0,6 1,0 -1,0 1,0
Serviços 6,7 1,0 0,5 2,0
Preços no consumidor (%)
Média 6,7 10,8 14,0 7,0
Final do ano 5,6 16,7 9,0 7,0
Taxa de desemprego
(%,final do ano) 15,6 18,0 18,4 16,4
Balança comercial
(milhões $) -2 351 -1 100 -1 212 -1 173
Transações correntes
(milhões $) -2 127 -980 -1 122 -1 088

(a) Actual. (b) Estimativas EIU.(c) Previsões EIU. 
 
 
IV. RELAÇÕES COM A UE 
 
a) Comissão Europeia 
Em 13 de Outubro, a Comissão Europeia publicou o seu segundo Relatório periódico relativo 
aos progressos efectuados pela Eslováquia na preparação para a adesão. Na sua conclusão, o 
Relatório declara que "graças às alterações introduzidas desde Setembro de 1998, a 
Eslováquia preenche actualmente os critérios políticos de Copenhaga. A independência do 
sistema judicial melhorou de facto mas necessita de ser consolidada de jure, nomeadamente, 
através de uma revisão da Constituição, eliminando o período de estágio para os juizes e 
modificando os procedimentos de nomeação e afastamento. Deverão ser envidados esforços 
continuados para garantir o funcionamento estável das instituições democráticas, reforçar a 
luta contra a criminalidade e a corrupção e proteger os direitos das minorias. Deverá ser 
prestada uma atenção especial à melhoria da situação da população cigana e ao combate 
contra os comportamentos discriminatórios existentes na sociedade. A Eslováquia está prestes 
a tornar-se numa economia de mercado funcional, graças às corajosas decisões políticas e ao 
notável programa de reformas do novo Governo. A execução destas decisões no próximo ano 
deverá desenvolver mais ainda este processo e completar as condições jurídicas e económicas 
necessárias ao funcionamento da economia de mercado. A continuação dos progressos em 
termos de estabilidade macroeconómica sustentável e da execução do programa de reformas 
estruturais deverão habilitar a Eslováquia a enfrentar com êxito, a médio prazo, as pressões da 
concorrência e as forças de mercado existentes no espaço comunitário. Durante 1999, a 
Eslováquia adoptou medidas para reduzir os desequilíbrios internos e externos e os primeiros 
resultados são encorajadores. Foram adoptados planos para a privatização das restantes 
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empresas e bancos do sector público e estão a ser aplicadas medidas com vista a acelerar a 
reestruturação das empresas e bancos. A Eslováquia tem de assegurar a sustentabilidade 
destas reformas estruturais e jurídicas, em particular através do desenvolvimento da 
capacidade do sector bancário de desempenhar a sua função de intermediário financeiro, da 
conclusão do processo de privatização de um modo transparente e compatível com a 
economia de mercado e da alteração e aplicação efectiva da legislação relativa às falências. 
Também deverá ser concedida prioridade à consolidação da estabilidade macroeconómica, em 
especial através de uma reforma financeira mais profunda num contexto a médio prazo. 
 
A Eslováquia registou progressos importantes na harmonização legislativa a nível do mercado 
interno. Foi adoptada uma lei sobre a adjudicação de contratos públicos conforme com o 
acervo comunitário e está prevista a criação de uma autoridade independente neste sector. Foi 
adoptada legislação-quadro nas áreas das normas e da certificação, a qual inclui os princípios 
da "Nova Abordagem e da Abordagem Global" e que deverá preparar o caminho para a futura 
harmonização neste sector. Foram alcançados progressos significativos na área da 
concorrência com a revogação da controversa lei sobre a revitalização das empresas e a 
adopção da lei dos auxílios estatais. Esta última irá facilitar uma melhor fiscalização desses 
auxílios. Fizeram-se grandes progressos na harmonização do sector da energia com o 
compromisso assumido quanto às datas de encerramento dos reactores nucleares da central de 
Bohunice. Registaram-se algumas melhorias no sector dos serviços financeiros e bancários, 
no sentido de aumentar a transparência e proteger os accionistas minoritários. A nível laboral, 
houve um reforço do diálogo entre os parceiros sociais. Noutros sectores do acervo 
comunitário, embora se tenha registado uma aceleração e as decisões políticas estejam a 
impelir o processo de harmonização na direcção correcta, houve poucos avanços concretos em 
termos de legislação adoptada. Por exemplo, apesar de se ter reiniciado o processo de 
transposição no domínio do ambiente, com a adopção de alguns regulamentos relativos à 
protecção do ar e da natureza, a maior parte da actividade de transposição do acervo em 
matéria de ambiente continua por fazer. De igual modo, na área da justiça e dos assuntos 
internos, não obstante se tenham verificado alguns progressos com a introdução de novos 
tipos de infracções penais no Código Penal e a ratificação de algumas convenções 
internacionais importantes, ainda há muito trabalho a fazer em matéria de alteração das leis 
relativas aos estrangeiros e ao asilo e da consolidação de esforços na luta contra a 
criminalidade organizada e a corrupção. A harmonização da legislação relativa aos transportes 
está atrasada. As intenções do Governo no domínio do desenvolvimento regional deverão ser 
concretizados na prática. Registaram-se poucos progressos nos domínios agrícola, veterinário 
e fitossanitário. O mesmo se aplica à saúde e à segurança no trabalho. É importante que o 
esforço realizado para garantir a adopção das principais leis relativas ao mercado interno seja 
agora aplicado a outras áreas do acervo comunitário, por forma a compensar a inércia 
legislativa dos últimos anos.  
 
"No que se refere à capacidade administrativa, registou-se uma melhoria da coordenação das 
matérias políticas da UE; foram tomadas as primeiras medidas necessárias para separar as 
funções legislativa, de normalização e de acreditação no domínio da normalização; as leis 
recentemente adoptadas prevêem a criação das estruturas fundamentais do mercado interno e 
tem sido prestada uma maior atenção ao reforço das capacidades no domínio do ambiente. 
Todavia, ainda não foi lançada a reforma da função pública, necessária para lançar as bases do 
melhoramento das capacidades administrativas em sectores específicos do acervo. Noutras 
áreas fundamentais, tais como as do desenvolvimento regional, do controlo financeiro e da 
justiça e assuntos internos, o estabelecimento das instituições relevantes tem sofrido atrasos. 
Existe uma necessidade geral de assegurar a independência dos órgãos de regulamentação e 
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de fiscalização. Atendendo aos atrasos que a Eslováquia tem registado nos seus preparativos 
para a adesão, é importante que a elaboração da legislação seja devidamente acompanhada 
por um planeamento do reforço das correspondentes capacidades administrativas. A 
Eslováquia necessitará de redobrar os esforços tendo em vista a elaboração de legislação e as 
capacidades de implementação e aplicação efectiva desta última. 
A Eslováquia respeitou de forma adequada as prioridades a curto prazo da Parceria para a 
Adesão nos domínios político, dos auxílios estatais e do mercado interno. Todavia, as áreas da 
capacidade administrativa e do ambiente não foram objecto de atenção suficiente." 
 
O texto integral deste Relatório pode ser consultado no website da Comissão Europeia 
relativo ao alargamento em  
http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/slovakia/rep_10_99/aa.htm. Para mais 
informações sobre o texto original da Comissão e o primeiro Relatório ver a ficha técnica (PE 
167.609/rev.2). 
 
 
b) Parlamento Europeu 
 
O Parlamento aprovou uma resolução a 8 de Outubro de 1998, na sequência das eleições  na 
Eslováquia (B4-0898, 0913, 0928, 0936 e 0938/98). A resolução "felicita a população da 
Eslováquia pelos resultados das eleições nacionais realizadas a 25 e 26 de Setembro de 1998, 
as quais representam uma importante mudança política", e "Exorta o próximo Governo da 
República Eslovaca a dar prioridade absoluta à criação no país de um sistema político que 
respeite plenamente os Direitos do Homem e das minorias, a democracia e o Estado de 
Direito". Além disso, "Exorta especialmente o Conselho e a Comissão a tomarem em conta a 
nova situação política e a manifestarem a necessária flexibilidade no processo de selecção e 
na elaboração do seu relatório sobre a situação da República Eslovaca relativamente ao 
preenchimento dos critérios políticos para a adesão à União Europeia, permitindo assim uma 
reavaliação fundamental da posição da União Europeia relativamente a esse país". 
 
Mais recentemente, o Parlamento aprovou uma resolução, a 3 de Dezembro de 1998 
(A4-0427/98), sobre o pedido de adesão da Eslováquia à União Europeia, com vista ao 
Conselho Europeu de Viena (11 e 12 de Dezembro). A resolução apela ao "Conselho Europeu 
a mostrar alguma flexibilidade na apreciação da candidatura eslovaca e a solicitar à Comissão 
que reavalie a situação desse país por forma a que a decisão de iniciar as negociações ocorra, 
o mais tardar, antes do termo da Presidência alemã". "Espera, com efeito, das novas 
autoridades eslovacas uma demonstração da sua vontade de executar as reformas políticas 
necessárias para tornar a Eslováquia num verdadeiro Estado de Direito que respeite os 
princípios democráticos, os direitos do Homem e os direitos das minorias;". Apela ainda ao 
novo Governo eslovaco para que intensifique os seus esforços com vista ao cumprimento dos 
critérios de Copenhaga necessários para a adesão. 
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c) Conselho de Ministros 
Na Cimeira de Helsínquia, realizada a 10-11 de Dezembro de 1999, o Conselho Europeu 
reiterou "a natureza abrangente do processo de adesão, que compreende agora 13 Estados 
candidatos num enquadramento único". Realçou novamente que "a União assumiu o firme 
compromisso político de envidar todos os esforços necessários para terminar a Conferência 
Intergovernamental sobre a reforma institucional até Dezembro de 2000, a que se seguirá a 
ratificação. Após a ratificação dos resultados da Conferência, a União deverá estar apta a 
acolher os novos Estados-Membros a partir do final de 2002, logo que estes demonstrem a sua 
capacidade para assumir as obrigações decorrentes da adesão e assim que o processo de 
negociação tenha sido concluído com êxito." 
 
O Conselho Europeu lembrou “a importância de se atingirem elevados padrões de segurança 
nuclear na Europa Central e Oriental e apela ao Conselho para que estude a forma de abordar 
a questão da segurança nuclear no quadro do processo de alargamento, em conformidade com 
as conclusões do Conselho pertinentes”. 
 
Nas conclusões, afirma-se que os Estados-Membros continuam “determinado a prestar um 
contributo positivo para a segurança e a estabilidade no continente europeu, e tendo em conta 
tanto a recente evolução como os relatórios da Comissão, o Conselho Europeu decidiu 
convocar, para Fevereiro de 2000, conferências intergovernamentais bilaterais para dar início 
às negociações com a Roménia, a Eslováquia, a Letónia, a Lituânia, a Bulgária e Malta sobre 
as condições da sua admissão na União e as adaptações dos Tratados que a mesma implica.” 
 
"Durante as negociações, cada Estado candidato será julgado pelos seus méritos próprios. Este 
princípio aplicar-se-á tanto à abertura das negociações sobre os diversos capítulos como à sua 
condução. A fim de não quebrar o ritmo das negociações, dever-se-ão evitar processos 
complexos. Os Estados candidatos que foram agora admitidos no processo de negociação 
terão a possibilidade de, num período de tempo razoável, recuperar o atraso em relação aos 
candidatos que já estão em negociações, caso tenham realizado progressos suficientes nos 
seus preparativos. Os progressos nas negociações devem acompanhar a par e passo os 
progressos na integração do acervo comunitário na legislação, bem como na sua efectiva 
implementação e execução." 
 
"O futuro da Conferência Europeia será revisto à luz da evolução da situação e das decisões 
tomadas em Helsínquia sobre o processo de adesão. A futura Presidência Francesa anunciou a 
sua intenção de convocar uma reunião da Conferência para o segundo semestre de 2000." 
 
Na sequência desta comunicação, foram iniciadas negociações de adesão formais em 15 de 
Fevereiro de 2000. As verdadeiras negociações deverão começar em 28 Março, estando 
prevista para esta data a realização das primeiras reuniões a nível de delegados com cada um 
dos seis países. Nessa altura, a Eslováquia será informada sobre os capítulos do acervo 
comunitário em relação aos quais a UE pretende iniciar o processo de negociações. A 
Comissão, que defende um começo imediato das negociações relativamente a cinco dos oito 
capítulos (variando consoante o nível de preparação de cada país), deverá apresentar as suas 
propostas aos Estados-Membros em 8 de Março. 
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d) Posição do Governo eslovaco 
Em 10 de Dezembro de 1999, o Sr. Dzurinda saudou a decisão da UE de incluir a Eslováquia 
no processo de negociações de adesão, considerando que se tratava da "maior conquista na 
história da Eslováquia" e declarando que o seu país pretendia realizar essa adesão "juntamente 
com os nossos vizinhos, a República Checa, a Hungria e a Polónia", até 1 de Janeiro de 2004. 
Eduard Kukan, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Eslováquia, afirmou que a abertura 
das negociações de adesão constituía o primeiro resultado tangível, a nível europeu, das 
mudanças políticas verificadas na Eslováquia em 1998. O Sr. Kukan declarou igualmente que 
a Eslováquia estaria pronta para negociar 15 dos 31 capítulos do acervo comunitário, 
esperando iniciar e concluir o maior número possível de capítulos em 2000. A decisão da UE 
foi igualmente saudada pelos partidos da oposição, com excepção do presidente do Partido 
Nacional Eslovaco, a Sra. Anna Malikova, que afirmou "não ser uma honra" para a 
Eslováquia estar acompanhada de países como a Roménia e a Bulgária. 
 
 

**** 
 
 
Para mais informações contactar: 
Adam ISAACS, Parlamento Europeu, DG IV 
Serviço de Cooperação Internacional, Análise e Investigação Documental/Bruxelas 
Tel: (32) 2 284 3072 / Fax: (32) 2 284 9063 / e-mail: aisaacs@europarl.eu.int 
 
Para informações sobre a situação económica, é favor contactar: 
John WITTENBERG, Parlamento Europeu, DG IV 
Divisão dos Assuntos Internacionais e Institucionais 
Tel: (352) 4300 22447 / e-mail:jwittenberg@europarl.eu.int 
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 ANEXO 
 
 
GOVERNO ESLOVACO 
 
Presidente     
 Rudolf SCHUSTER 
(Tomada de posse em 15 de Junho de 1999) 
 
GOVERNO (Nomeado em 30 de Outubro de 1998) 
(Ver filiações partidárias no fim da lista) 
  
Primeiro-Ministro           Mikulas DZURINDA (SDK) 
Ministro Adjunto do Primeiro-Ministro – Legislação         Lubomir FOGAS (SDL) 
Ministro Adjunto do Primeiro-Ministro – Economia          Ivan MIKLOS (SDK) 
Ministro Adjunto do Primeiro-Ministro – Integração Europeia     Pavol HAMZIK (SOP) 
Ministro Adjunto do Primeiro-Ministro – Minorias          Pal CSAKY (SMK) 
 
MINISTROS 
Agricultura      Pavol KONCOS (SDL) 
Construção e Obras Públicas    Istvan HARNA (SMK) 
Cultura       Milan KNAZKO (SDK) 
Defesa       Pavol KANIS (SDL) 
Economia       Lubomir HARACH (SDK) 
Educação e Ciência     Milan FTACNIK (SDL) 
Ambiente      Laszlo MIKLOS (SMK 
Finanças      Brigita SCHMOGNEROVA (SDL) 
Negócios Estrangeiros    Eduard KUKAN (SDK) 
Saúde       Tibor SAGAT (SDK) 
Interior      Ladislav PITTNER (SDK) 
Justiça       Jan CARNOGURSKY (SDK) 
Trabalho e Assuntos Sociais    Peter MAGVASI (SDL) 
Privatização      Maria MACHOVA (SOP) 
Transportes, Correios e Telecomunicações  Jozef MACEJKO (SDK) 
 
  
 
FILIAÇÕES PARTIDÁRIAS: 
SDK - Coligação Democrática Eslovaca 
SDL - Partido da Esquerda Democrática 
SMK - Coligação Húngara 
SOP - Partido do Acordo Cívico  
 
Presidente do Parlamento     Josef MIGAS (SDL)  
 
Presidente do Banco Central      Vladimir MASAR 

 
 
 
 


