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De temablad om utvidgningen som utarbetats av arbetsgruppen inom Europaparlamentets generalsekretariat syftar till att på ett systematiskt och kortfattat sätt presentera 
nuläget i förhandlingarna om olika aspekter på unionens utvidgning samt medlemsstaternas, kandidatländernas och de europeiska institutionernas ståndpunkter. Dessa 
dokument kommer att uppdateras allt eftersom förhandlingarna fortskrider. 
 
Nummer Titel          EP-nummer Datum Språk 
 
1  Cypern och utvidgningen av EU        167.284/rev.6 01.03.00 alla 
2  Ungern och utvidgningen av EU        167.296/rev.2 01.02.99 alla 
3  Rumänien och utvidgningen av EU       167.297/rev.2 26.02.99 alla 
4  Tjeckiska republiken och utvidgningen av EU      167.335/rev.4 22.03.00 alla 
5  Malta och utvidgningen av EU        167.350/rev.4 01.03.00 alla 
6  Bulgarien och utvidgningen av EU       167.392/rev.3 11.10.99 alla 
7  Turkiet och utvidgningen av EU        167.407/rev.3 10.02.00 alla 
8  Estland och utvidgningen av EU        167.409/rev.3 02.03.00 alla 
9  Slovenien och utvidgningen av EU       167.531/rev.2 11.11.99 alla 
10  Lettland och utvidgningen av EU       167.532/rev.3 18.01.00 alla 
11  Litauen och utvidgningen av EU        167.533/rev.3 23.11.99 alla 
12  Polen och utvidgningen av EU        167.587/rev.3 25.10.99 alla 
13  Slovakien och utvidgningen av EU       167.609/rev.3 29.02.00 alla 
14  Ryssland och utvidgningen av EU       167.734/rev.2 25.10.99 alla 
15  Institutionella aspekter av EU:s utvidgning      167.299/rev.1 21.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
16  Kontroll och skydd av EU:s finanser med avseende på utvidgningen    167.330 09.03.98 DE-EN-ES-FR-IT 
17  Miljöpolitik och EU:s utvidgning       167.402 23.03.98 DE-EN-ES-FR-IT 
18  Europeiska konferensen och utvidgningen av EU      167.410/rev.1 24.02.00 DE-EN-ES-FR-IT 
19  Budgetaspekter av EU:s utvidgning       167.581 12.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
20  Mänskliga rättigheter och utvidgning av EU      167.582 01.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
21  Utvidgningen av EU och den ekonomiska och sociala sammanhållningen   167.584 08.05.98 DE-EN-ES-FR-IT 
22  Statistikbilaga angående utvidgningen av EU      167.614/rev.8 10.04.00 EN 
23  Juridiska problem vid utvidgningen av EU      167.617 19.05.98 DE-EN-ES-FR-IT 
24  Förtursstrategin för utvidgningen av EU       167.631 17.06.98 DE-EN-ES-FR-IT 
25  Samarbete i rättsliga och inrikespolitiska frågor inom ramen för utvidgningsprocessen  167.690/rev.1 30.03.99 DE-EN-ES-FR-IT 
26  Kvinnors rättigheter och utvidgningen av EU      167.735 14.07.98 DE-EN-ES-FR-IT 
27  Jordbruket och utvidgningen av EU       167.741 03.09.98 DE-EN-ES-FR-IT 
28  Schweiz och utvidgningen av EU       167.777/rev.1 08.03.99 alla 
29  Fisket och utvidgningen av EU        167.799 12.10.98 alla 
30  Utrikes- och säkerhetspolitiken och utvidgningen av EU     167.822/rev.2 14.03.00 DE-EN-ES-FR-IT 
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Nummer Titel          EP-nummer Datum Språk 
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SAMMANFATTNING 
 
Under de senaste sex månaderna har problemen på det inrikespolitiska planet uppvägts av 
framgångar på den internationella arenan. Den tungrodda koalitionen under ledning av 
Mikulas Dzurinda har fortsatt att spjälkas upp och nya politiska partier har bildats i takt med att 
det partipolitiska fältet fortsätter med sin grundliga omorganisering efter epoken Meciar. 
Samtidigt försöker oppositionen få till stånd en folkomröstning som kunde leda till förtida val, 
fast det är föga troligt att dess avsikt kommer att krönas med framgång. 
 
På den internationella fronten inbjöds Slovakien att inleda anslutningsförhandlingar med EU 
efter att beslut härom fattats vid toppmötet i Helsingfors. Förhandlingarna började formellt den 
15 februari, varvid avsikten var att de reellt skulle inledas i mars. 
 
 
II. DEN POLITISKA SITUATIONEN 
a) Det senaste historiska sammanhanget 
Den nuvarande staten Slovakien upprättades den 1 januari 1993 efter upplösningen av 
Tjeckiska och Slovakiska federala republiken. Slovakien hade länge varit en del av det ungerska 
imperiet och blev därefter, efter första världskriget, en del av den nya staten Tjeckoslovakien. 
Efter Münchenöverenskommelserna 1938 blev Tjeckoslovakien uppdelat, och en separat 
slovakisk stat, ledd av den katolska biskopen, monsignor Jozef Tiso, upprättades genom ett 
nazistiskt dekret. Den tjeckoslovakiska staten återupprättades efter kriget 1945, men den östra 
provinsen, det subkarpatiska Rutenien, avträddes till Sovjetunionen. 
 
Efter kriget kunde kommunistpartiet gradvis ta över makten och en kommunistregim infördes i 
februari 1948. Kommunisterna fick mycket mindre stöd av folket i Slovakien än i de tjeckiska 
områdena, vilket tvingade de slovakiska kommunisterna, som föredrog ett oberoende 
“socialistiskt” Slovakien efter det nationella upproret mot Tisoregimen 1944, att stödja en 
enhetlig tjeckoslovakisk stat. Slovakien gynnades i gengäld av politiska åtgärder avsedda att ena 
de båda nationerna genom ekonomisk konvergens. Stora anslag avsattes till Slovakien och tung 
industri, inbegripande de flesta vapenfabrikerna, lokaliserades till landet.  
 
Missnöjet med enhetsstaten fortsatte emellertid och efter kommunistregimens fall i 
“sammetsrevolutionen” 1989 steg spänningarna mellan tjeckiska och slovakiska politiker upp till 
ytan. En bred decentralisering av makten bestämdes i slutet av 1990. I början av våren 1991 
äventyrade politiska splittringar övergången till en enhetlig marknadsekonomi efter västerländskt 
mönster. Den populäraste slovakiska politikern, Vladimir Meciar, bildade Rörelsen för ett 
demokratiskt Slovakien (HZDS) som drev frågan om ytterligare slovakisk autonomi grundad på 
en självständighetsförklaring, enligt vilken en separat förbundsstat skulle kunna förhandlas fram.  
 
Kravet på självständighet, framför allt förslaget om en separat ekonomisk strategi för Slovakien, 
fann mottagliga lyssnare, eftersom det fanns ett växande missnöje med den kompromisslösa 
passiva politik som fördes på federal nivå. Arbetslösheten var i Slovakien tre gånger högre än i 
de tjeckiska områdena vid halvårsskiftet 1991 och HZDS:s vädjan till den nationalistiska känslan 
och fruktan för snabba förändringar bland industriarbetare och företagsledare kombinerat med 
löften om en mera socialt inriktad reformväg visade sig lockande. Vid valet 1992 bildades den 
nya slovakiska regeringen enbart av HZDS-medlemmar (utom en minister). Med många 
småpartier som inte kunde få något mandat på grund av 5 procent-regeln vann HZDS 74 mandat 
av 150 med bara 37,2 procent av rösterna. 
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Samtidigt som Meciar undvek separatistisk retorik vidhöll han sitt yrkande på en slovakisk 
självständighetsförklaring. Trots att opinionsundersökningarna visade att den övervägande 
majoriteten i Slovakien anslöt sig till ett bibehållande av staten tillsammans med tjeckerna, blev 
det allt svårare att förena detta med Meciars ställningstaganden där han vidhöll att Slovakien 
skulle förklara sig oavhängigt. Till följd därav sökte den tjeckiska premiärministern, 
Vaclav Klaus, att förmå honom att gå med på en tidsplan för separation. Planen på att hålla en 
folkomröstning övergavs då det blev tydligt att det fanns en klar majoritet för bibehållandet av 
den gemensamma staten. Separationen trädde i kraft den 1 januari 1993. 
 
Efter oberoendet började Meciar att koncentrera makten i händerna på sina mest trofasta 
anhängare. Pressfriheten äventyrades, den ekonomiska reformen bromsades och förbindelserna 
med Slovakiens grannar och västländerna försämrades. De ökade auktoritära 
regeringstendenserna ledde till att parlamentsledamöter från HZDS lämnade partiet. Det 
underminerade Meciars ställning och han tvingades söka stöd från Slovakiska nationalistpartiet, 
långt ut på högerkanten, som själv var splittrat. Efter några besvärliga koalitionsmånader 
förlorade regeringen ett förtroendevotum och föll samt besegrades vid det påföljande valet. 
 
En ny regering bildades av en bred koalition av fem partier, ledd av Jozef Moravcik, som hade 
varit utrikesminister i Meciar-regeringen innan han övergick till oppositionen i början av 1994. 
Regeringen, med underförstått stöd av en koalition av tre etniska ungerska partier, omfattades av 
högercenterpartiet Kristdemokratiska rörelsen (KDH), vänstercenterpartiet Demokratiska 
vänstern (SDL, f.d. kommunistpartiet) och tre partier som bildats av Meciars före detta allierade. 
Efter en lovande start kallade regeringen till tidigarelagt parlamentsval i september 1994 med 
förhoppning om att vinna fast mandat. 
 
Regeringspartierna var dock alltför åtskilda både i fråga om ideologi och organisation för att leda 
en effektiv kampanj och de saknade en övertygande ledare för att tydligt framföra sitt program. 
Meciar, å andra sidan, beskrev regeringen som "antislovakisk" och hans populistiska uttalanden 
fick fortsatt resonans hos arbetarna, de äldre och landbygdsväljarna. Till följd av detta vann 
HZDS 35 procent av de totala rösterna, tre gånger så mycket som något av de övriga partierna. 
Det bildade en regering tillsammans med Slovakiska nationalistpartiet och yttersta vänsterpartiet 
Slovakiska arbetares sammanslutning. Meciar vidhöll att EU- och Nato-anslutning var 
Slovakiens främsta mål och förkastade rasistisk och etnisk diskriminering. Regeringens rykte 
utomlands var dock naggat i kanten på grund av olika faktorer. De inbegrep avsaknaden av fast 
stöd för västerländsk integration inom HZDS, styrning av privatiseringsprogrammet för att 
gynna regeringssympatisörer och införandet av en språklag som gjorde slovakiska till det enda 
lagliga språket i officiella förfaranden och en stor del av det dagliga offentliga livet. Vidare blev 
man allt oroligare för utnyttjandet av den slovakiska informationstjänsten i verksamheter mot 
Meciars motståndare och den pågående offentliga munhuggningen mellan Meciar och 
presidenten, Michal Kovac. Regeringssättet blev alltmer populistiskt, nationalistiskt och 
auktoritärt till sin natur och vissa av regeringens åtgärder har lett kommentatorerna till att undra 
om Meciar har beslutat att hans uttalade mål att genomföra en västintegration är underordnat 
stärkandet av hans maktposition med icke-demokratiska medel. Till exempel gav Meciar i juni 
1997, trots beslut av författningsdomstolen, order till inrikesministern att ta bort en 
oppositionsstödd fråga huruvida presidenten borde väljas direkt i en folkomröstning på röstsedlar 
innehållande frågor om Nato-inträde. Det gjorde hela förfarandet ogiltigt.  
 
Den politiska situationen blev alltmer ohanterbar under parlamentets sista tid. Vallagen ändrades 
och det fanns invändningar mot pressbevakningen av valkampanjen. Till slut besegrades 
emellertid Meciars koalition och Mikulas Dzurinda blev ny premiärminister. 
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b) Institutioner 
Det slovakiska nationella parlamentet utropade Slovakiens självständighet i juli 1992. Den 
slovakiska författningen antogs den 3 september 1992 och den tjeckoslovakiska federala 
församlingen gav nödvändiga 3/5 majoritet åt en lag som upplöste federationen den 25 november 
1992. Den nya staten Slovakien upprättades officiellt den 1 januari 1993. Författningen ansluter 
sig till flerpartisystem, frimarknadsekonomi och respekt för mänskliga rättigheter. Den 
lagstiftande makten tillhör ett parlament med en kammare, som fick det nya namnet: Oberoende 
slovakiska republikens nationalråd. Parlamentet har 150 ledamöter valda på fyra år. 
Premiärministern utses av presidenten. 
 
Slovakien är organiserat som en enhetlig nationalstat. En ny administrativ struktur infördes i 
juli 1996, enligt vilken landet delas i åtta regioner och 79 förvaltningsregioner. Den nya 
strukturen kritiserades av oppositionen eftersom den krävde ytterligare 20 000 statsanställda för 
att kunna fungera och man fruktade att det kunde bli ännu en källa till stöd för Meciar. 
 
Val till det slovakiska nationalrådet ägde rum den 25 och 26 september 1998. Valdeltagandet var 
högt, 84%, en av de högsta siffrorna för ett val i centrala och östra Europa sedan 1989. Resultatet 
var ett nederlag för den avgående premiärministern Vladimir Meciar. Fastän hans parti HZDS 
vann de flesta mandaten, tappade det 8% jämfört med förra valet, och dess tidigare 
koalitionspartier lyckades dåligt. Till följd av detta uppmanades Mikulas Dzurinda, ledare för 
Slovakiska demokratiska koalitionen (SDK), så småningom att bilda regering. Efter en 
förhandlingsrunda som inte avlöpte helt friktionsfritt enades man om en fyrpartikoalition 
bestående av SDK, Demokratiska vänstern (SDL), Samförståndspartiet (SOP) och Ungerska 
koalitionen (SMK). Tillsammans har dessa partier 93 av de 150 mandaten i parlamentet, mer än 
den 3/5 majoritet som krävs för att man skall kunna vidta vissa grundläggande åtgärder, som att 
välja en president. Ett intressant inslag i resultatet är SOP:s resultat. Partiet leds av Rolf Schuster 
som är borgmästare i Kosice, Slovakiens näst största stad; 19% av partiets röster totalt kom från 
den staden och mer än 50% från landets östra del. 
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Resultatet var följande: 
 
 
PARTI 

 
MANDAT 
1994 

 
% RÖSTER 
1998 

 
MANDAT 
1998 

 
Rörelsen för ett demokratiskt Slovakien 
(HZDS) 

 
61 

 
27,0 

 
43 

 
Slovakiska nationalistpartiet (SNS) 

 
9 

 
9,07 

 
14 

 
Ungerska koalitionen (SMK)a 

 
17 

 
9,12 

 
15 

 
Demokratiska vänstern (SDL)a 

 
- 

 
14.66 

 
23 

 
Slovakiska demokratiska koalitionen (SDK)a 

 
- 

 
26,33 

 
42 

 
Samförståndspartiet a 

 
- 

 
8,01 

 
13 

 
Partiet för alla 

 
18 

 
- 

 
- 

 
Kristdemokratiska rörelsen (KDH) 

 
17 

 
- 

 
- 

 
Demokratiska unionen (DU) 

 
15 

 
- 

 
- 

 
Slovakiska arbetares sammanslutning (ZRS) 

 
13 

 
1,3 

 
0 

 
Övriga 

 
0 

 
4,51 

 
- 

 
Totalt 

 
150 

 
100,0 

 
150 

a Parti i den nya koalitionsregeringen 
 
c) De senaste frågorna 
i) Politisk splittring 
Det partipolitiska läget i Slovakien har fortsatt att vara instabilt. Upprepade försök att göra 
Slovakiska demokratiska koalitionen (SDK), som är det största partiet inom koalitionsregeringen 
och leds av premiärministern Dzurinda, till en enhetlig politisk kraft har misslyckats. Dzurinda 
anslöt sig till den stora medlemmen av SDK, den kristdemokratiska rörelsen (KDH). Dess 
ledare, justitieminister Jan Carnogursky, som samtidigt var Dzurindas huvudsakliga rival, hade 
nyligen tillkännagivit att partiet skulle ställa upp ensamt vid nästa parlamentsval. Längre fram 
tillkännagav Dzurinda att det grundats ett nytt parti, Slovakiska demokratiska kristliga unionen 
(SDKU), som blev ett officiellt registrerat parti den 14 februari 2000. 
 
Mellan september och slutet av oktober 1999 grundades två andra nya partier. Slovakiens 
förutvarande ambassadör i Tjeckien under Meciars tid vid makten, Ivan Mjartan, grundade det 
demokratiska centerpartiet och den förutvarande medlemmen av Demokratiska vänstern (SDL), 
Robert Fico, grundade Smer (Riktning), en icke-ideologisk politisk gruppering. 
Opinionsmätningar som nyligen gjorts gav vid handen att Smer var det tredje populäraste partiet 
i Slovakien. 
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Samma splittring råder också inom oppositionen. Ett länge omtalat samarbetsavtal mellan de två 
största oppositionspartierna har lagts på framtiden. Avtalet är avsett att ge Rörelsen för ett 
demokratiskt Slovakien (HZDS) och Slovakiska nationalistpartiet (SNS) bättre utsikter inför 
framtida val. Frågan om varför undertecknandet av avtalet fördröjts har varit föremål för olika 
gissningar. 
 
ii) Folkomröstning om förtida val 
Det senaste initiativet från oppositionspartiet Rörelsen för ett demokratiskt Slovakien (HZDS) 
har handlat om en folkomröstning till förmån för förtida val. Detta initiativ har också stötts av 
Slovakiska nationalistpartiet (SNS). Om den föreslagna folkomröstningen utföll till fördel för att 
valen skulle tidigareläggas skulle nya val komma att förrättas 150 dagar efter att det 
folkomröstningen hållits. Presidenten Rudolf Schuster motsatte sig inte detta, efter att han först 
fått bekräftelse av ett antal oberoende jurister att det var lagligt. Företrädare för 
regeringskoalitionen uttryckte emellertid farhågor och beklagade presidentens beslut. 
Medborgarorganisationen ”Unga för förståelse mellan medborgarna” har också gått ut med 
upprop till befolkningen att uttrycka sitt ogillande av folkomröstningen och avstå från att delta i 
den. Enligt författningen måste röstningsdeltagandet uppgå till 50 procent för att en 
folkomröstning skall vara giltig och denna tröskel har hittills inte uppnåtts vid någon enda 
folkomröstning. 
 
iii) Minoriteten av romer 
Frågan om hur Slovakiens stora befolkning av romer behandlas har givit upphov till stigande oro 
inom EU. På senaste tiden har ett betydande antal romer från Slovakien sökt asyl i EU:s 
medlemsstater. Då EU:s tjänstemän uttryckt sin oro över de dåliga levnadsförhållandena och den 
höga arbetslösheten bland romerna har de emellertid också erkänt problemets djupgående natur 
och anser att regeringen Dzurindas försök att lösa problemen är trovärdiga. Regeringen försökte 
exempelvis nyligen få bort kvarlevorna av officiell diskriminering genom att beordra Statens 
arbetsförmedling (NUP) att inte peka ut arbetslösa romer såsom romer i arbetslöshetsregistren. 
Regeringen vidhåller att en stor del av utvandringen på sista tiden har varit motiverad av 
ekonomiska skäl och som ett tydligt tecken på stöd för denna hållning har Norge och Finland 
utvisat praktiskt taget alla asylsökande romer från Slovakien. 
 
iv) Kärnkraften 
Slovakien har skapat klarhet i fråga om sin kommande strategi på kärnkraftens område. 
Ursprungligen hade Slovakien gjort upp om att det sovjetbyggda kärnkraftverket 
Jaslovske Bohunice skulle stängas 2000, men så senarelades stängningen till 2010. Därefter gick 
Slovakien med på att stänga de två reaktorenheterna vid anläggningen 2006 och 2008. 
Kommissionen har gått med på detta såsom en rimlig kompromisslösning och har med eftertryck 
pläderat för denna åsikt inför österrikiska tjänstemän, eftersom Österrikes regering har hotat 
inlägga veto mot att Slovakien blir medlem av EU om inte en tillfredsställande lösning på detta 
problem kan uppnås. 
 
Regeringen har emellertid uppskjutit till mars att fatta ett beslut om huruvida anläggandet av ett 
tredje och fjärde reaktorblock vid kärnkraftverket Mochovce skall stoppas eller inte. 
Ekonomiministern Lubomir Harach har emellertid angett att även om det inte är ”särskilt troligt” 
att regeringen kommer att fatta beslut om att gå vidare med projektet så kan den komma att 
”sälja de ofullbordade blocken till någon utländsk investerare”. Kostnaderna för projektets 
slutförande uppskattas till 51 miljarder kronor (1,23 miljarder dollar), under det att den 
ursprungliga investeringen inte förväntas ge någon utdelning förrän efter 17 år. 
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v) Rättegången mot Ivan Lexa 
Ivan Lexa som tidigare var chef för den slovakiska underrättelsetjänsten har inlämnat ett 
klagomål till Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter i samband med att det fortfarande 
pågår en utredning mot honom i anledning av att han anklagats för maktmissbruk och delaktighet 
i bortrövandet av den förre presidenten Michal Kovacs son 1995. Lexa hade beviljats amnesti av 
den tidigare premiärministern Vladimir Meciar, vars efterträdare Mikulas Dzurinda upphävt 
beslutet. En domarpanel vid den slovakiska författningsdomstolen som undersökte fallet med 
Lexas tidigare ställföreträdare hävdade att det stred mot författningen att beslutet om amnesti 
hade upphävts. Tidigare hade emellertid en domarpanel som undersökt fallet med Lexa själv 
konstaterat att amnestibeslutet upphävts i laga ordning. De slovakiska myndigheterna fortsätter 
utreda fallet Lexa. I sitt klagomål hävdade Lexa att det inkräktats på hans rättigheter enligt 
författningen och att man i fråga om honom åsidosatt principen om att envar skall anses oskyldig 
till dess att hans skuld bevisats. 
 
Tidigare, den 20 december, beslutade författningsdomstolen att den f.d. vicechefen för 
Slovakiens underrättelsetjänst (SIS), Jaroslav Svechota, fått sina författningsenliga rättigheter 
kränkta genom beslutet om att amnestin skulle upphävas. Domstolen föreskrev att utredningen 
mot Svechota skulle inställas. 
 
vi) Benesdekreten 
Trots de förestående förhandlingarna med EU bekräftade Slovakiens regering sin avsikt att inte 
diskutera Benesdekreten eftersom detta var en ”känslig fråga” som först måste tas upp till 
översyn av historiker innan något politiskt beslut kunde fattas. 
 
Ungerska koalitionens deltagande i Mikulas Dzurindas regering godkändes av vissa 
koalitionsmedlemmar endast på villkor av att dekreten av 1945 vilka ledde till att tyskar och 
ungrare utvisades, inte skulle göras till föremål för någon översyn under koalitionsregeringens 
mandatperiod, som inte kommer att löpa ut förrän 2002. 
 
Mera nyligen informerade statssekreteraren Jan Figel vid utrikesministeriet journalister i 
Bratislava att Slovakien inte vare sig kommer att gå med i EU:s sanktioner mot Österrike eller ge 
efter för Wolfgang Schüssels regerings krav på att österrikiska medborgare som deporterats från 
Tjeckoslovakien som ett resultat av Benesdekreten av 1945 skulle få kompensation, enligt 
rapporter i RFE (Radio Free Europe). Figel sade att ”Slovakien sedan 1991 fördömt principen 
om kollektiv skuld, i den övertygelsen att det var viktigare att arbeta för framtiden än att se 
bakåt”. 
 
vii) Tvisten om dammen Gabcikovo 
I december 1999 framlade Ungerns Donaukommissionär ett förslag för att lösa de två ländernas 
rättstvist om dammen Gabcikovo i Donau. Förslaget byggde på att Ungern vägrat att bygga en 
lägre damm vid Nagymaros, såsom det planerats i det mellanstatliga fördraget av 1977, eller vid 
Pilismarot på en plats som senare kommit i åtanke, samt frånträtt sina rättigheter till den andel av 
vattenkraft från Gabcikovo som det ursprungligen varit avsikten att Ungern skulle få. I gengäld 
begärde Ungern att Slovakien skulle tillåta Ungerns vatten, som nu användes för 
elkraftsproduktion, att strömma in i den ungerska regionen Szigetkoez, som ett tillägg till de 
vattenmängder som behövdes för att rädda växt- och djurlivet vid Szigetkoez och i området vid 
den ursprungliga flodfåran. 
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I detta dokument med sina 1 100 sidor ingick även en tiosidig sammanfattning av de rättsliga 
frågorna. Från ungersk sida ville man att vattendraget skulle modifieras utan att där skulle 
byggas några ytterligare dammar. Enligt ungerska uppskattningar skulle det krävas omkring 
70 miljarder HUF under en följd av år för att få fram mera vatten till Maly Zitny ostrov, förbättra 
segelbarheten på Donau i nordvästra Ungern och nyutveckla området kring Dunaktiliti. 
 
Enligt den slovakiska regeringens kommissionär skulle ett genomförande av Haagdomstolens 
beslut angående projektet förutsätta att projektet gjordes till föremål för översyn under flera 
månader innan Slovakien officiellt skulle kunna uttala sig om det. 
 
viii) Ett minnesmärke över Jozef Tiso 
Stadsfullmäktige i Zilina har beslutat avtäcka en minnesplatta över Slovakiens krigstida 
statsöverhuvud Jozef Tiso. Avtäckningen skulle äga rum den 14 mars, årsdagen för när den 
nazistiska marionettstaten under Tisos ledning inrättades. Beslutet blev utsatt för omfattande 
kritik men försvarades av stadens borgmästare, en tidigare ledare av nationalistpartiet SNS. 
 
 
III. DEN EKONOMISKA SITUATIONEN 
a) En översikt 
Den slovakiska ekonomin uppvisar en anslående fasad men har grundläggande strukturella 
problem. På den positiva sidan kan nämnas att BNP växte med 6 procent 1998 och siffran har 
varit avgjort positiv sedan 1994. Graden av privat ägande inom näringslivet är imponerande: 
85 procent och efter Berlinmurens fall har ekonomin orienterat sig i riktning västerut så att EU 
för närvarande svarar för största delen av utrikeshandeln. 
 
Trots detta fortsätter inflationen att öka och den uppskattas ha nått en nivå av 16 procent vid 
utgången av 1999. Vad som är än mera oroväckande är att arbetslösheten vid samma tidpunkt 
kan ha uppgått till 18 procent. I andra övergångsländer kan en hög arbetslöshet i en situation av 
ekonomisk tillväxt förklaras med att produktionen ökat och moderniserats, men detta är inte 
fallet i Slovakien. 
 
Den ekonomiska tillväxten har hållits vid liv genom statliga ingripanden och en anda av 
”bästa-broder-samverkan” mellan regeringen, industrin och bankvärlden. Privatiseringen har 
sedan 1995 bidragit med endast 11,9 miljarder slovakiska kronor i intäkter till statskassan, i en 
situation där de privatiserade tillgångarna värderats till 109 miljarder slovakiska kronor. 
Dessutom har affärs- och företagsklimatet med sin brist på insyn i hög grad verkat avskräckande 
på utländska investerare och de totala utländska investeringarna 1998, nämligen 
172 miljoner USA-dollar, är synnerligen låga i jämförelse med förhållandena hos andra grannar 
inom regionen. Konsekvenserna av denna politik var ett ohållbart underskott i statsfinanserna på 
5,5 procent av BNP 1998 och ett underskott i valutabalansen på 11 procent av BNP. 
 
b) Den nya regeringens politik 
Medveten om vidden av problemen har regeringen sagt att den skall nedbringa 
budgetunderskottet till 2 procent av BNP och minska underskottet i valutabalansen till hälften 
2000. För att detta skall kunna genomföras har en åtstramningsplan införts i maj 1999. 
Mervärdesskatten har höjts från 6 till 10 procent, en tilläggsavgift på importvaror har införts, 
priserna på el, värme och gas har liksom hyrorna höjts och statsutgifterna minskats med 
45 miljoner USA-dollar. 
 



 

 12 PE 167.609/rév.3 

I förening med att den ekonomiska tillväxten minskat till mellan 2 och 3 procent 1999 kommer 
dessa åtgärder tvivelsutan att leda till ökad inflation och arbetslöshet under året. De bör dock 
stabilisera ekonomin och, tillsammans med en marknadsvänlig liberalisering, bidra till att 
tillväxten tar ny fart 2000. 
 
 
c) Bankväsendet 
Bankväsendet är ett av Slovakiens huvudsakliga problem. På grund av den tidigare regeringens 
politik lider bankbranschen nu av ett stort antal oreglerade krediter och låg likviditet. I en 
situation där förtroendet för bankerna är så svagt som aldrig tidigare och där man utomlands 
befarar att problemen inom bankbranschen kommer att hämma den ekonomiska tillväxten har 
regeringen satt i gång ett ambitiöst privatiseringsprogram. Trots att programmet var välkommet 
befaras det att kostnaderna för att återställa bankernas kapitalbas kommer att leda till att 
regeringens skattepolitiska planer inte kan genomföras. Internationella valutafonden uppskattade 
att de sammanlagda kostnaderna kommer att uppgå till 412 miljoner USA-dollar – ett belopp 
som av vissa analytiker anses vara fullkomligt sangviniskt. För att förtroendet för bankerna skall 
kunna återställas behöver finansbranschen dessutom lagar som medger bättre insyn och en 
allmän rationalisering. 
 
d) Korruptionen 
Om regeringens program för ekonomiska reformer skall lyckas eller inte, det beror av om 
statsmakterna kan bekämpa ekonomisk brottslighet och korruption vilka florerade under den 
förra regeringens tid vid makten. I en utredning som just färdigställts av den icke-statliga 
antikorruptionsorganisationen Transparency International fick Slovakien det omdömet att landet 
var det mest korrumperade av alla övergångsekonomier i Centraleuropa. Den nuvarande 
regeringen har infört vissa åtgärder som kommer att leda till en förbättring av situationen. Som 
exempel kan nämnas att strafflagen nyligen ändrades så att mutor blev straffbara handlingar 
(dessförinnan var det bara tagande av muta som var straffbart). Dessutom har regeringen givit 
Transparency International i uppdrag att övervaka alla offentliga anbudsinfordringar och lägga 
upp ett riksomfattande program mot korruption. 
 
e) Utrikeshandeln 
Sedan 1993 har EU blivit alltmer betydande inom Slovakiens handel. 1998 stod EU som 
avnämare för 52 procent av landets export (mot 30 procent 1993) och svarade för 50 procent av 
importen till Slovakien (mot 28 procent 1993). Landets viktigaste handelspartner vad gäller 
exporten är Tyskland (57 procent), Italien (13 procent) och Österrike (12 procent). Samma tre 
länder svarar också för huvudparten av importen till Slovakien: Tyskland (53 procent), 
Österrike (12 procent) och Italien (11 procent). 
 
Under största delen av åren har EU haft ett handelsöverskott med Slovakien men 1999 förefaller 
situationen ha blivit den motsatta. 
 
f) Utsikter för framtiden 
I och med att Slovakien godkänts som kandidatland kommer regeringen att kunna dra upp en 
skarp skiljelinje mellan sin politik och den politik som förts av dess föregångare. Lika viktigt är 
det att den utlovade kraftiga ökningen av det materiella biståndet med EU-medel tillsammans 
med sannolikheten för att de utländska investeringarna kommer att öka till följd av att bilden av 
landet förbättrats utomlands kommer att minska den politiska börda det innebär att arbeta med 
impopulära reformer. 
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Räntorna har sedan början av 2000 sjunkit i rask takt, så att realräntan på penningmarknaden 
blev negativ i januari. Under 2000 och 2001 kommer regeringen att inrikta sig på att sälja de 
stora statsägda bankerna och hitta sådana som är villiga att göra strategiska investeringar i kraft- 
och gasföretag o. dyl., men det kommer att ta längre tid i anspråk innan företagsklimatet 
förbättras. 
 
BNP: Enheten för ekonomiska underrättelser (EIU) uppskattar den ekonomiska tillväxten under 
1999 till 1,8 procent överlag, vilket är avsevärt mera än vad som ursprungligen prognostiserats. 
Den inhemska efterfrågan kommer att fortsätta att vara mycket svag fram till 2001 i och med att 
arbetslösheten kommer att stiga till nästan 20 procent och reallönerna sjunka. Investeringarna 
kommer också att förbli låga. Tillväxten kommer därför att vara exportstyrd fram till 2001 men 
den starka valutan kommer att minska efterfrågan utomlands på Slovakiens traditionella 
priskänsliga exportvaror. EIU förutsäger en expansion på 2 procent i år och 3 procent nästa år. 
 
Inflationen: Konsumentprisinflationen ökade till i genomsnitt 10,5 procent 1999, jämfört med 
6,7 procent 1998, något som i huvudsak var ett resultat av att de myndighetskontrollerade 
priserna gick upp. De ökande skulderna inom sektorn för elkraft, gas o. dyl. kommer tillsammans 
med kravet på förberedelser inför anslutning till EU att tvinga regeringen att fortsätta 
prisliberaliseringen 2000-2001 och det förutsägs att inflationen kommer att uppgå till i 
genomsnitt 14 procent 2000 innan den går tillbaka till ensiffriga tal. 
 
Valutakurserna: EIU förväntar ett fortsatt tryck på att valutan skall stiga, då inströmningen av 
utländska direktinvesteringar fortsätter och portföljplacerare utnyttjar sig av ränteskillnaderna. 
Valutan förutses därför gå upp, de facto och reellt, under 2000-01, innan den sedan stabiliseras. 
 
Valutabalansen: Underskottet i valutabalansen gick brant ner under 1999 till uppskattningsvis 
5,2 procent av BNP. Trots att det för 2000 har spåtts en snabbare tillväxt för EU, dit mer än 
hälften av Slovakiens export går, kommer den starka korunan att dämpa exportens tillväxt. Den 
omständigheten att valutan reellt sett blivit starkare kommer tillsammans med avskaffandet av 
extraavgifterna på importen att stimulera efterfrågan på importerade varor, trots det mollstämda 
ekonomiska läget. Underskottet kommer att minska till 4,3 procent av BNP under innevarande år 
och 3,9 procent under nästa år. 
 
Sammanfattning av prognosen (EIU) 
Förändring i procent från år till år, om inte annat anges 
 
 1998 (a) 1999 (b) 2000 (c) 2001 (c) 
BNP reellt 4,4 -0,5 0,0 2,0 
Industriproduktion 0,9 -3,0 2,0 3,0 
Jordbruksproduktion -0,6 1,0 -1,0 1,0 
Tjänster 6,7 1,0 0,5 2,0 
Konsumentpriser (%) 
Medeltal 6,7 10,8 14,0 7,0 
Vid utgången av året 5,6 16,7 9,0 7,0 
Arbetslöshet (% vid utgången av året) 15,6 18,0 18,4 16,4 
Handelsbalans (milj. dollar) -2 351 -1 100 -1 212 -1 173 
Valutabalans (milj. dollar) -2 127 -980 -1 122 -1 088 
a) Faktisk b) EIU:s uppskattningar c) EIU:s prognos 
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IV. FÖRBINDELSERNA MED EU 
a) Kommissionen 
 
Den 13 oktober offentliggjorde Europeiska kommissionen sin andra återkommande rapport om 
Slovakiens framsteg på vägen mot anslutningen. I slutsatserna framhölls följande: ”Genom de 
förändringar som skett sedan september 1998 uppfyller Slovakien nu de politiska kriterier som 
angavs i Köpenhamn. Rättsväsendets oberoende har i praktiken stärkts men behöver lagfästas, 
särskilt genom att författningen ändras så att provtjänstgöringen för domare avskaffas och att 
förfarandet för hur dessa utnämns och avsätts ändras. 
 
Det krävs fortsatta ansträngningar för att de demokratiska institutionerna skall fortsätta att 
fungera stabilt, att kampen mot brottslighet och korruption intensifieras och minoriteternas 
rättigheter skyddas. Något som särskilt bör uppmärksammas är en förbättring av romernas 
situation och att diskriminerande attityder i samhället bekämpas. 
 
Slovakien är på god väg att bli en fungerande marknadsekonomi tack vare modiga politiska 
beslut och den nya regeringens imponerande reformprogram. Tillämpningen av dessa beslut 
under det kommande året bör kunna föra processen framåt och fullborda de rättsliga och 
ekonomiska villkoren för en fungerande marknadsekonomi. Fortsatta framsteg mot en hållbar 
makroekonomisk stabilitet och genomförandet av programmet för en strukturreform bör göra det 
möjligt för Slovakien att på medellång sikt hantera konkurrens och marknadskrafter inom 
unionen. 
 
Under 1999 har Slovakien vidtagit åtgärder för att minska de interna och externa obalanserna 
och de första resultaten är uppmuntrande. Planer för att privatisera de återstående statsägda 
företagen och bankerna har antagits, och åtgärder för att påskynda omstruktureringen av banker 
och företag håller på att vidtas. 
 
Slovakien måste säkerställa hållbarheten i dessa struktur- och lagstiftningsreformer, särskilt 
genom att utveckla banksektorns möjligheter att fungera som ekonomisk mellanhand genom att 
fullborda privatiseringen på ett öppet och marknadsbaserat sätt samt genom att revidera och 
effektivt tillämpa konkurslagstiftningen. Konsolideringen av den makroekonomisk stabiliteten 
måste också prioriteras, särskilt genom mer djupgående finanspolitiska reformer på medellång 
sikt. 
 
Slovakien har gjort betydande framsteg när det gäller att anpassa lagstiftningen till den inre 
marknaden. En lag om offentlig upphandling har antagits som är anpassad till gemenskapens 
regelverk och föreskriver inrättandet av en myndighet för offentlig upphandling. Ramlagstiftning 
har antagits beträffande standarder och certifiering, där även principerna för ’den nya och 
globala metoden’ införts och som bör bana vägen för en ytterligare anpassning på området. 
Betydande framsteg har gjorts på konkurrensområdet i och med upphävandet av den 
kontroversiella företagsstimulanslagen och antagandet av en lag om statligt stöd. Den senare 
kommer att underlätta övervakningen av statligt stöd. Beträffande banker och finansiella tjänster 
har vissa framsteg gjorts för att öka öppenheten och skydda minoritetsägare. På arbetsmarknaden 
har framsteg gjorts för att förbättra dialogen mellan arbetsmarknadens parter. Betydande 
framsteg har gjorts för att anpassa energisektorn i och med att en tidsfrist satts för en stängning 
av kärnkraftsreaktorerna Bohunice V-1. 
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Även om hastigheten har ökat och politiska beslut leder anpassningsprocessen i rätt riktning, har 
det för andra delar av gemenskapens regelverk skett få konkreta framsteg beträffande antagen 
lagstiftning. Även om t.ex.processen att införliva gemenskapens miljölagstiftning kom igång 
genom att några förordningar antogs om luft- och miljöskydd, återstår det mesta att göra på detta 
område. Även för rättsliga och inrikes frågor är det så att vissa framsteg gjorts genom att nya 
brottstyper införts i straffrätten och vissa internationella konventioner ratificerats, så återstår 
mycket att göra beträffande ändringar av lagarna om utlänningar och asyl. Detsamma gäller 
konsolideringen av insatserna mot organiserad brottslighet och korruption. Anpassningen släpar 
efter inom transportlagstiftningen. Regeringens intentioner om regional utveckling behöver 
omsättas i konkret handling. Små framsteg har gjorts på jordbruks-, veterinär- och 
växtskyddsområdena. Detsamma gäller hälsa och säkerhet i arbetslivet. Det är viktigt att samma 
kraft som lades på att anta centrala lagar om den inre marknaden nu läggs på andra delar av 
gemenskapens regelverk, så att man tar igen vad som förlorats genom de senaste årens 
lagstiftningsmässiga passivitet. 
 
Beträffande den administrativa förmågan har samordningen av EU-politiken förbättrats. Vidare 
har på standardiseringsområdet de första stegen tagits mot att skilja lagstiftning, standardisering 
och ackreditering. Nyligen har också lagar antagits för att inrätta en organisation av den inre 
marknaden och kapacitetsförbättringar på miljöområdet har fått ökad uppmärksamhet. 
Förutsättningen för att ytterligare kunna förbättra den administrativa förmågan inom vissa 
sektorer av gemenskapens regelverk är den lag om offentlig tjänst som dock ännu inte har 
antagits. På andra nyckelområden som regional utveckling, finansiell kontroll och rättsliga och 
inrikes frågor har inrättandet av relevanta organ fördröjts. Det finns ett allmänt behov av att 
stärka övervaknings- och tillsynsorganens oberoende. Med tanke på Slovakiens eftersläpning 
beträffande förberedelserna för medlemsskap (sic!), är det viktigt att man vid förberedandet av 
lagstiftning samtidigt också noga beaktar behovet av att stärka den tillhörande administrativa 
förmågan. Slovakien kommer att i betydande grad behöva intensifiera sina ansträngningar att 
förbereda lagstiftning och genomförande- och tillämpningskapacitet. 
 
Slovakien har tillfredsställande tagit itu med de prioriteringar på kort sikt i partnerskapet för 
anslutning som rör politik, statligt stöd och inre marknad. Den administrativa förmågan och 
miljön har dock inte fått tillräcklig uppmärksamhet.” 
 
Den fullständiga texten till rapporten återfinns på Europeiska kommissionens webbplats om 
utvidgningen http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/slovakia/rep_10_99/aa.htm, där den 
finns att tillgå på engelska, franska och tyska.För information om den ursprungliga 
kommissionen och den första återkommande rapporten hänvisas till det tidigare meddelandet 
(PE167.609/rev.2). 
 
b) Europaparlamentet 
Parlamentet godkände i mars 1998 en resolution om situationen i Slovakiska republiken 
(B4-0319, 0328, 0342, 0362, 0366 and 0375/98). Resolutionen uttryckte parlamentets djupa oro 
"över maktkoncentrationen i händerna på en premiärminister som fortsätter att uppvisa alltmer 
auktoritära tendenser" och uppmanade "parterna i Slovakiska republikens nationalråd att göra allt 
som stod i deras makt för att snarast möjligt välja en ny president i Slovakiska republiken och 
därmed återställa en fullständig och riktig tillämpning av den slovakiska konstitutionen." 
Resolutionen uppmanade också Meciar att under den tid då han utövade presidentbefogenheterna 
ge ny försäkran om att han menade allvar med att följa konstitutionen och handla i enlighet med 
demokratiska normer, dvs. genom att se till att det kommande valet blir fritt och rättvist med 
ordentligt tillträde till media för alla parter. 
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Parlamentet antog den 8 oktober 1998 en resolution till följd av valet i Slovakien (B4-0898, 
0913, 0928, 0936 and 0938/98). Resolutionen "gratulerar Slovakiens befolkning till resultatet av 
det nationella valet den 25 och 26 september 1998, ett resultat som representerar en betydande 
politisk förändring", och “uppmanar Slovakiens tillträdande regering att ge högsta prioritet åt att 
det i landet införs ett politiskt system som fullt ut hyser aktning för de mänskliga rättigheterna 
och för minoriteters rättigheter, demokrati och rättsstat." Parlamentet "uppmanar rådet och 
kommissionen att i synnerhet beakta den nya politiska situationen och visa nödvändig flexibilitet 
i arbetet med att utvälja material för och utarbeta sin rapport om hur Slovakien lyckats uppfylla 
de politiska kriterierna för medlemskap i Europeiska unionen och på det sättet möjliggöra en 
genomgående omvärdering av Europeiska unionens ståndpunkt gentemot Slovakien." 
 
Mer nyligen antog parlamentet en resolution den 3 december 1998 (A4-0427/98) om Slovakiens 
ansökan om medlemskap i Europeiska unionen, med Europeiska rådet i Wien i åtanke 
(11 och 12 december). Resolutionen uppmanar "Europeiska rådet att inta en flexibel hållning 
genom att ompröva Slovakiens ansökan och att uppmana kommissionen att göra en ny 
bedömning av situationen i Slovakien, så att beslutet att inleda förhandlingar kan fattas innan det 
tyska ordförandeskapet avslutas". Parlamentet "väntar på att de slovakiska myndigheternas skall 
visa att de är villiga att genomföra de politiska reformer som krävs för att göra Slovakien till en 
rättsstat som respekterar demokratiska principer, mänskliga rättigheter och minoriteters 
rättigheter." Parlamentet uppmanar vidare den nya slovakiska regeringen att öka sina 
ansträngningar för att uppfylla Köpenhamnskriterierna för medlemskap. 
 
Närmare uppgifter om tidigare resolutioner om situationen finns i det ovannämnda dokumentet 
(PE 167.609, den 12 maj 1998).  
 
c) Ministerrådet 
Vid toppmötet i Helsingfors den 10-11 december 1999 konstaterades följande: ”Europeiska rådet 
bekräftar anslutningsprocessens allomfattande natur, och den inbegriper nu 13 kandidatstater 
inom en och samma ram”. Rådet underströk på nytt att ”unionen har gjort ett bestämt politiskt 
åtagande att anstränga sig till det yttersta för att avsluta regeringskonferensen om reformering av 
institutionerna senast i december 2000 varefter ratificering följer. Efter ratificeringen av 
konferensens resultet bör unionen kunna välkomna nya medlemsstater från och med slutet av 
2002, så snart de har visat att de kan ta på sig medlemskapets förpliktelser och så snart 
förhandlingarna har slutförts framgångsrikt.” 
 
Europeiska rådet erinrade om ”vikten av en hög standard när det gäller kärnsäkerhet i Central- 
och Östeuropa” och uppmanade rådet att ”överväga hur frågan om kärnsäkerhet skall tas upp 
inom ramen för anslutningsprocessen i enlighet med relevanta slutsatser av rådet”. 
 
I slutsatserna påpekades ytterligare följande: ”Europeiska rådet är fast beslutet att positivt bidra 
till säkerhet och stabilitet på den europeiska kontinenten och har mot bakgrund av den senaste 
utvecklingen och kommissionens rapporter beslutat att sammankalla bilaterala 
regeringskonferenser i februari 2000 för att inleda förhandlingar med Rumänien, Slovakien, 
Lettland, Litauen, Bulgarien och Malta om villkoren för deras inträde i unionen och de därpå 
följande anpassningarna av fördraget. 
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”I förhandlingarna bedöms varje kandidatstat efter sina egna meriter. Denna princip skall gälla 
både för att öppna de olika förhandlingskapitlen och för att driva förhandlingarna. För att 
bibehålla dynamiken i förhandlingarna bör omständliga förfaranden undvikas. De kandidatstater 
som nu har tagits med i förhandlingsprocessen kommer att inom rimlig tid kunna komma ikapp 
dem som redan är inne i förhandlingarna, om de har gjort tillräckliga framsteg i sina 
förberedelser. Framstegen i förhandlingarna måste gå hand i hand med framstegen när det gäller 
att införliva regelverket i lagstiftningen, faktiskt genomföra det och se till att det efterlevs.” 
 
”Europeiska konferensens framtid kommer att ses över mot bakgrund av den lägesutveckling och 
de beslut om anslutningsprocessen som fattas i Helsingfors. Det kommande franska 
ordförandeskapet har meddelat att det avser att sammankalla konferensen till ett möte under 
andra halvåret 2000.” 
 
Efter detta tillkännagivande inleddes de formella anslutningsförhandlingarna den 15 februari 
2000. De egentliga förhandlingarna var avsedda att inledas den 28 mars och då kommer de första 
mötena med representanter på adjungerad nivå att äga rum med vart och ett av de tre länderna. 
Då kommer Slovakien att underrättas om vilka kapitel av gemenskapsrätten som EU tänker 
inleda förhandlingarna med att ta upp. Kommissionen, som är till förmån för att förhandlingarna 
skall inledas med mellan fem och åtta kapitel (beroende på hur pass förberett vart och ett land är) 
skulle framlägga sitt förslag för medlemsstaterna den 8 mars. 
 
d) Slovakiens ståndpunkt 
Den 10 december 1999 välkomnade Dzurinda EU:s beslut att ta med Slovakien i 
förhandlingsprocessen inför medlemskap i EU och hälsade detta beslut som ”det största som 
åstadkommits i Slovakiens historia” samt konstaterade att Slovakien siktade på att bli medlem 
den 1 januari 2004, ”samtidigt som våra grannländer Tjeckien, Ungern och Polen”. Slovakiens 
utrikesminister Eduard Kukan sade att inledandet av anslutningsförhandlingarna var det första 
konkreta resultatet på europeisk nivå av den politiska förändring som ägt rum i Slovakien 1998. 
Kukan hävdade också att Slovakien skulle vara berett att förhandla om 15 av de 31 kapitlen av 
gemenskapsrätten och hoppades att förhandlingar om ett så stort antal som möjligt av dessa 
kapitel skulle kunna inledas och slutföras före utgången av 2000. Beslutet om EU välkomnades 
också av oppositionspartierna, med undantag för ordföranden Anna Malikova i det slovakiska 
nationalistpartiet, som sade att det ”inte var till heder” för Slovakien att vara i sådana länders 
sällskap som Rumänien och Bulgarien. 
 
 
 

* * * 
 
 
 
För ytterligare information var vänlig kontakta: 
Adam ISAACS, European Parliament, DGIV, Brussels 
Service for International Cooperation, Analysis and Documentary Research, 
Tel: (32) 2 28 43072 / Fax: (32) 2 28 49063 / e-mail: aisaacs@europarl.eu.int 
 
För information om den ekonomiska situationen, var vänlig kontakta 
Mr Mourad MUSTAPHA-PACHA, European Parliament, DG IV, Luxembourg 
Division for International and Institutional Affairs 
Tel: (352) 4300 23506 / Fax: (352) 4300 27724 / e-mail: mmustapha@europarl.eu.int 
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BILAGA 
 
 
 
DEN NYA SLOVAKISKA REGERINGEN 
 
 
Namn Befattning 
 
Mikuláš DZURINDA (SDK) Premiärminister 
Ivan MIKLOŠ (SDK) Vice premiärminister - ekonomi 
Lubomír FOGAŠ (SDL) Vice premiärminister - lagstiftning 
Pavol HAMZÍK (SOP) Vice premiärminister - Europeiska integrationen 
Pál CSÁKY (SMK) Vice premiärminister - mänskliga rättigheter och 

minoriteters rättigheter samt regional utveckling 
Eduard KUKAN (SDK) Utrikesminister 
Ludovít _ERNÁK (SDK) Ekonomiminister 
Pavol KANIS (SDL) Försvarsminister 
Ladislav PITTNER (SDK) Inrikesminister 
Brigita SCHMOGNEROVÁ (SDL) Finansminister 
Milan K_A_KO (SDK) Kulturminister 
Mária MACHOVÁ (SOP) Minister för administration och privatisering av statlig 

egendom 
Tibor ŠAGÁT (SDK) Hälsovårdsominister 
Milan FTÁ_NIK (SDL) Utbildningsminister 
Ján _ARNOGURSKÝ (SDK) Justitieminister 
Peter MAGVAŠI (SDL) Minister för arbetsmarknadsfrågor, sociala frågor och 

familjefrågor 
László MIKLÓS (SMK) Miljöminister 
Pavel KONCOŠ (SDL) Jordbruksminister 
Jozef MACEJKO (SDK) Minister för transport-, post- och telekommunikationer 
István HARNA (SMK) Minister för byggnadsfrågor och offentliga arbeten 
 
SDK Slovakiska demokratiska koalitionen 
SDL Demokratiska vänstern 
SMK Ungerska koalitionen 
SOP Samförståndspartiet 


