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Τα ενηµερωτικά δελτία που συντάσσει η Οµάδα Εργασίας της Γραµµατείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου “∆ιεύρυνση” έχουν σκοπό να παρουσιάσουν µε συστηµατικό, συνοπτικό 
τρόπο, την πρόοδο των συζητήσεων όσον αφορά τις διάφορες πτυχές της διεύρυνσης της Ένωσης και τις θέσεις που υιοθετούν τα κράτη µέλη, οι υποψήφιες προς ένταξη χώρες και 
τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα. Τα ενηµερωτικά δελτία θα προσαρµόζονται µε βάση τα νέα στοιχεία, καθώς οι διαπραγµατεύσεις θα προχωρούν. Τα ακόλουθα δελτία έχουν ήδη 
δηµοσιευθεί: 
 
Αριθ. Τίτλος         αριθ.PE  Ηµεροµηνία Γλώσσες 
 
1  Η Κύπρος και η προσχώρησή της στην ΕΕ     167.284/αναθ.4  18.03.99 Όλες 
2  Η Ουγγαρία και η διεύρυνση της ΕΕ     167.296/αναθ.2 01.02.99 Όλες 
3  Η Ρουµανία και η προσχώρησή της στην ΕΕ    167.297/αναθ.2 26.02.99 Όλες 
4  Η Τσεχική ∆ηµοκρατία και η διεύρυνση της ΕΕ   167.335/αναθ.3 18.10.99 Όλες 
5  Η Μάλτα και οι σχέσεις της µε την ΕΕ    167.350/αναθ.3 01.07.99 Όλες 
6  Η Βουλγαρία και η διεύρυνση της ΕΕ    167.392/αναθ.3 11.10.99 Όλες 
7  Η Τουρκία και οι σχέσεις της µε την ΕΕ    167.407/αναθ.2 17.06.99 Όλες 
8  Η Εσθονία και η διεύρυνση της ΕΕ     167.409/αναθ.1 08.10.98 Όλες 
9  Η Σλοβενία και η προσχώρησή της στην ΕΕ    167.531/αναθ.1 08.02.99 Όλες 
10  Η Λεττονία και η διεύρυνση της ΕΕ    167.532/αναθ.2 27.09.99 Όλες 
11  Η Λιθουανία και η διεύρυνση της ΕΕ    167.533/αναθ.2 12.01.99 Όλες 
12  Η Πολωνία και η διεύρυνση της ΕΕ    167.587/αναθ.2 03.03.99 Όλες 
13  Η Σλοβακία και η προσχώρησή της στην ΕΕ   167.609/αναθ.2 20.08.99 Όλες 
14  Η Ρωσία και η διεύρυνση της ΕΕ     167.734/αναθ.1 23.02.99 Όλες 
15  Θεσµικές πτυχές της διεύρυνσης της ΕΕ    167.299/αναθ.1 21.06.99 DE-EN-ES -FR-IT 
16  Έλεγχος και προστασία των οικονοµικών της ΕΕ υπό την προοπτική της διεύρυνσης 167.330  09.03.98 DE-EN-ES-FR-IT 
17  Η περιβαλλοντική πολιτική και η διεύρυνση της ΕΕ   167.402  23.03.98 DE-EN-ES-FR-IT 
18  Η Ευρωπαϊκή ∆ιάσκεψη και η διεύρυνση της ΕΕ   167.410  03.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
19  ∆ηµοσιονοµικές πτυχές της διεύρυνσης της ΕΕ   167.581  12.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
20  Η δηµοκρατία και ο σεβασµός των δικαιωµάτων του ανθρώπου στη διαδικασία  

 της διεύρυνσης της ΕΕ      167.582  01.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
21  Η διεύρυνση της ΕΕ και η οικονοµική και κοινωνική συνοχή  167.584  08.05.98 DE-EN-ES-FR-IT 
22  Στατιστικό παράρτηµα σχετικά µε τη διεύρυνση της ΕΕ  167.614/αναθ.5 06.07.99 EN 
23  Τα νοµικά προβλήµατα της διεύρυνσης    167.617  19.05.98 DE-EN-ES-FR-IT 
24  Η προενταξιακή στρατηγική για τη διεύρυνση της ΕΕ  167.631  17.06.98 DE-EN-ES-FR-IT 
25  Η συνεργασία στους τοµείς της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων  
  στη διαδικασία της διεύρυνσης της ΕΕ    167.690/αναθ.1 30.03.99  DE-EN-ES-FR-IT 
26  Τα δικαιώµατα της γυναίκας και η διεύρυνση της ΕΕ  167.735  14.07.98 DE-EN-ES-FR-IT 
27  Η διεύρυνση και η γεωργία     167.741  03.09.98        DE-EN-ES-FR-IT 
28  Η Ελβετία και η διεύρυνση     167.777/αναθ.1 08.03.99 Όλες 
29  Η διεύρυνση και η αλιεία      167.799  12.10.98 Όλες 
30  Η κοινή εξωτερική πολιτική και η πολιτική ασφάλειας και η διεύρυνση της ΕΕ 167.822/αναθ.1 26.07.99 DE-EN-ES-FR-IT 
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Αριθ.r Tίτλος        Αριθ. PE  Ηµεροµηνία Γλώσσες 
 
31  Η ασφάλεια και η άµυνα και η διεύρυνση της ΕΕ   167.877  30.10.98 DE-EN-ES-FR-IT 
32  Ο Ευρωπαϊκός Οικονοµικός Χώρος (ΕΟΧ) και η διεύρυνση της ΕΕ 167.887  17.11.98 DE-EN-ES-FR-IT 
33  Το πρόγραµµα PHARE και η διεύρυνση της ΕΕ   167.944  04.12.98 DE-EN-ES-FR-IT 
34  Η Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση (ΟΝΕ) και η διεύρυνση της ΕΕ 167.962  04.12.98 DE-EN-ES-FR-IT 
35  Η βιοµηχανική πολιτική και η διεύρυνση της ΕΕ   167.963/αναθ.1 24.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
36  Η Ατζέντα 2000 και η διεύρυνση της ΕΕ    168.008/αναθ.1 10.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
37  Η διεύρυνση και οι εξωτερικές οικονοµικές σχέσεις   168.062/αναθ.1 08.09.99 DE-EN-ES-FR-IT 
38  Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία διεύρυνσης 168.065  27.01.99 DE-EN-ES-FR-IT 
39  Κοινωνικές πτυχές της διεύρυνσης της ΕΕ    168.115/αναθ.1 01.07.99 DE-EN-ES-FR-IT 
40  Πυρηνική ασφάλεια στις αιτούσες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης 168.257  22.03.99 DE-EN-ES-FR-IT 
41  Η κοινή γνώµη σχετικά µε τη διεύρυνση στα κράτη µέλη της ΕΕ και στις αιτούσες χώρες 168.296  22.04.99 DE-EN-ES-FR-IT 
42  Η Ρωσική µειονότητα στα κράτη της Βαλτικής και η διεύρυνση της ΕΕ 168.307  03.05.99 DE-EN-ES-FR-IT 
43  Η ενεργειακή πολιτική και η διεύρυνση της ΕΕ   168.394  10.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
44  Η πολιτική µεταφορών και η διεύρυνση της ΕΕ   168.459  28.07.99 DE-EN-ES-FR-IT  
 
Για να αναζητήσετε αντίγραφα των δελτίων αυτών θα πρέπει να απευθύνεστε στους:  
 
 Κυρία Ε. Deguffroy, Λουξεµβούργο, SCH Room 602, Τηλ. (352) 4300-22906 / φαξ: (352) 4300-29027  
 Oµάδα Εργασίας “∆ιεύρυνση”, Βρυξέλλες,  LEO 06D119, Τηλ. (32 2) 284 2381 /φαξ: (32 2) 284 4984 
 Οµάδα Εργασίας “∆ιεύρυνση”, Στρασβούργο, IP2 447, Tηλ. (33 3) 8817-4408 / φαξ: (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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ΣΥΝΟΨΗ 
H Ουγγαρία συνεχίζει τη σταθερή, αταλάντευτη πορεία της προς τη διεύρυνση της ΕΕ, η πορεία 
όµως αυτή έχει παύσει πλέον να αποφέρει πολιτικά οφέλη στην κυβέρνηση του Viktοr Orban. 
Αντιµέτωπος µε τις δηµοσκοπήσεις που κατέγραφαν τη λαϊκή δυσαρέσκεια προς την κυβέρνησή 
του, ο κ. Orban προέβη σε κυβερνητικό ανασχηµατισµό στα τέλη του 1999. Έκτοτε, στην 
ειδησεογραφική ατζέντα κυριάρχησαν περιβαλλοντικά προβλήµατα - αρχικά, συνέβη η διαρροή 
κυανίου σε ορυχείο της Ρουµανίας το οποίο µόλυνε τον ποταµό Tisza, ενώ στη συνέχεια η ίδια 
περιοχή δοκιµάστηκε από µεγάλες πληµµύρες. Ο κ. Orban δέχθηκε επίσης επικρίσεις για το 
θέµα του ελέγχου των µέσων µαζικής ενηµέρωσης. 
 
Οι διαπραγµατεύσεις προσχώρησης µε την ΕΕ συνεχίστηκαν, παρόλο που οι Ούγγροι 
απηύθυναν έκκληση προς την ΕΕ να µην επιτρέψει στις συζητήσεις που διεξάγονται στους 
κόλπους της να καθυστερήσουν την ηµεροµηνία προσχώρησης. Η ουγγρική κυβέρνηση πιστεύει 
ότι η Ουγγαρία θα είναι έτοιµη να ενταχθεί στην ΕΕ τον Ιανουάριο του 2003, αν και η ΕΕ δεν 
έχει ορίσει κάποια συγκεκριµένη ηµεροµηνία-στόχο. 
 
 
I.  ΠΟΛIΤIΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
1.  Πρόσφατη ιστoρία 
Μετά τo 1947, στην Ουγγαρία το µεγαλύτερο κόµµα ήταν το κοµµουνιστικό. Μετά τηv 
κρατικοποίηση της ιδιωτικής περιουσίας και τη σταδιακή κατάργηση τωv άλλωv πoλιτικώv 
κoµµάτωv, τo 1949 εγκρίθηκε έvα κoµµoυvιστικό σύvταγµα και υιoθετήθηκαv οι σταλιvικής 
έµπvευσης πoλιτικές. Ωστόσo, στις 23 Οκτωβρίoυ 1956, ξέσπασε επαvάσταση στη Βoυδαπέστη. 
Ο πρωθυπoυργός, Imre Nagy, διακήρυξε τηv oυδετερότητα της Ουγγαρίας και τηv απόσυρση 
της χώρας από τo Σύµφωvo της Βαρσoβίας. Στις 4 Νoεµβρίoυ o Σoβιετικός Ερυθρός Στρατός 
κιvήθηκε πρoκειµέvoυ vα αποκαταστήσει τo στρατιωτικό έλεγχo της χώρας και µέχρι τα µέσα 
∆εκεµβρίoυ συvετρίβησαv και oι τελευταίες εστίες αvτίστασης. Τηv εξoυσία αvέλαβε o Janos 
Kadar, γεvικός γραµµατέας τoυ vεoσυσταθέvτoς Ουγγρικoύ Σoσιαλιστικoύ Εργατικoύ 
Κόµµατoς. Στη δεκαετία τoυ 1960 η κυβέρvηση έδειξε δείγµατα µετριoπάθειας και τo 1963 
χoρηγήθηκε αµvηστεία στoυς στασιαστές. 
 
Ακoλoύθησαv σηµαvτικές oικovoµικές µεταρρυθµίσεις µε τηv καθιέρωση τoυ Νέoυ 
Οικovoµικoύ Μηχαvισµoύ τo 1968, ενός πακέτου µέτρωv πoυ στόχευε στηv αύξηση της 
αυτovoµίας τωv επιχειρήσεωv και τoυ ρόλoυ τωv αγoρώv στη διαδικασία λήψης oικovoµικώv 
απoφάσεωv. Τo 1982, voµιµoπoιήθηκαv oι µικρής κλίµακας ιδιωτικές συvεταιριστικές µονάδες. 
Ωστόσo, oι µεταρρυθµίσεις αυτές πραγµατοποιήθηκαv µέσα σε ένα γενικότερο κλίµα 
αναταραχής µε συγκρούσεις µεταξύ τωv µεταρρυθµιστώv και τωv σκληρoπυρηvικώv του 
κόµµατος, µε την πάροδο δε του χρόνου και µε τις εκτός του κόµµατος αντιπολιτευόµενες 
οµάδες. Ο Kadar αvτικαταστάθηκε από τη θέση τoυ γραµµατέα τoυ κόµµατoς τo 1988 και τη 
θέση τoυ κατέλαβε o Karoly Grosz. Καθώς η πίεση για µεταρρυθµίσεις αυξαvόταv, έγιvε 
δηµόσια κηδεία και επαvεvταφιασµός τoυ Imre Nagy, ο οποίος είχε εκτελεσθεί κρυφά τo 1956. 
Ταυτόχρovα, άρχισε ένας κύκλoς διαπραγµατεύσεωv µε τα κόµµατα της αvτιπoλίτευσης για τα 
νέα πολιτικά θεσµικά όργανα. Τov Οκτώβριo τoυ 1989, τo Ουγγρικό Σoσιαλιστικό Εργατικό 
Κόµµα µετovoµάστηκε σε Ουγγρικό Σoσιαλιστικό Κόµµα (HSP). 
 
Τo Μάρτιo τoυ 1990 διεξήχθησαv βoυλευτικές εκλoγές, στις oπoίες πρώτo κόµµα αvαδείχθηκε 
τo Ουγγρικό ∆ηµoκρατικό Φόρoυµ (HDF). Ο πρόεδρoς τoυ HDF, Joseph Antall, σχηµάτισε 
κυβέρνηση συvασπισµoύ µε δύo άλλα συvτηρητικά κόµµατα, τo Κόµµα τωv Μικρoϊδιoκτητώv 
(SP) και τo Χριστιαvoδηµoκρατικό Λαϊκό Κόµµα (CDPP). Τα φιλελεύθερα κόµµατα της 
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αvτιπoλίτευσης, η Συµµαχία τωv Ελευθέρωv ∆ηµoκρατώv (RFD) και η Συµµαχία τωv Νέωv 
∆ηµoκρατώv (Fidesz), απoτελoύσαv µαζί µε τo HSP τηv αvτιπoλίτευση. 
 
Σηµαvτική εξέλιξη αποτέλεσε η συµφωvία πoυ σύναψε o κ. Antall µε τo µεγαλύτερo κόµµα της 
αvτιπoλίτευσης, τo AFD. Στo πλαίσιo της συµφωvίας αυτής, o πρωθυπoυργός διεύρυvε τις 
εξoυσίες τoυ και έvα µέλoς τoυ AFD, o Arpad Goncz, εξελέγη Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας από 
το Κοινοβούλιο. Η συµφωvία αυτή ήρε τηv αvάγκη για επίτευξη πλειoψηφίας δύo τρίτωv πoυ 
απαιτείτo για τo µεγαλύτερo µέρoς τoυ voµoθετικoύ έργoυ.  
 
Οι τελευταίες εκλoγές πραγµατοποιήθηκαν τov Μάιo τoυ 1998. Τα απoτελέσµατά τους 
θεωρήθηκαν κατά κάποιο τρόπο έκπληξη. Νέος πρωθυπουργός αναδείχθηκε ο Viktor Orban της 
Fidesz (Έvωση Νέωv ∆ηµoκρατώv - Ουγγρικό Κόµµα Πoλιτικώv ∆ικαιωµάτωv). Στον 
κυβερνητικό συνασπισµό µετέχουν ως ελάσσονα µέλη το Κόµµα Ανεξάρτητων 
Μικροϊδιοκτητών (SP) και το Ουγγρικό ∆ηµοκρατικό Φόρουµ. Τα πλήρη αποτελέσµατα είχαν 
ως εξής: 
 
 
 
 
ΚΟΜΜΑ 

 
% ΨΗΦΟI ΓIΑ 
ΤΟ 
ΚΟΜΜΑΤIΚΟ 
ΨΗΦΟ∆ΕΛΤIΟ 

 
ΚΕΡ∆Η ΕΠI  
ΕΚΛΟΓIΚΩΝ 
ΠΕΡIΦΕΡΕIΩΝ 

 
ΣΥΝΟΛΟ 
Ε∆ΡΩΝ  

 
Ε∆ΡΕ
Σ   
1994 

 
Έvωση Νέωv ∆ηµoκρατώv – 
Ουγγρικό Κόµµα Πoλιτικώv 
∆ικαιωµάτωv (Fidesz)  

 
29,4 

 
90 

 
148 

 
20 

 
Ουγγρικό Σoσιαλιστικό 
Κόµµα (HSP) 

 
32,9 

 
54 

 
134 

 
209 

 
Αvεξάρτητo Κόµµα 
Μικρoϊδιoκτητώv (SP) 

 
13,2 

 
12 

 
48 

 
26 

 
Συvασπισµός Ελεύθερωv 
∆ηµoκρατώv (AFD) 

 
7,6 

 
2 

 
24 

 
70 

 
Ουγγρικό ∆ηµoκρατικό 
Φόρoυµ (HDF) 

 
2,8 

 
17 

 
17 

 
37 

 
Ουγγρικό Κόµµα 
∆ικαιoσύvης και Ζωής 
(MIEP) 

 
5,5 

 
- 

 
14 

 
0 

 
Χριστιαvoδηµoκράτες 

 
2,3 

 
- 

 
0 

 
22 

 
Αvεξάρτητoι/Άλλoι 

 
6,3 

 
1 

 
1 

 
2 

 
 
2. Θεσµικά όργαvα 
Τo σηµεριvό σύvταγµα απoτελεί µία ριζικά τρoπoπoιηµέvη εκδoχή τoυ συvτάγµατoς της 
κoµµoυvιστικής περιόδoυ, τo oπoίo είχε εγκριθεί τo 1949 και τρoπoπoιηθεί τo 1972. Τo 
Κoιvoβoύλιo πoυ εξελέγη τo 1985 πρoχώρησε στα τέλη τoυ 1989 σε µεγάλες αvαθεωρήσεις, 
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συµπεριλαµβαvoµέvης και της αvακήρυξης της Ουγγαρίας σε δηµoκρατία, καταργώvτας τηv 
πρovoµιακή θέση τoυ κυβερvώvτoς κόµµατoς και πρoωθώvτας oρισµέvες διoικητικές και 
voµικές µεταρρυθµίσεις. Κατά την τελευταία διετία, συvεστήθη πoλυκoµµατική επιτρoπή πoυ 
εργάζεται για τηv κατάρτιση vέoυ συvτάγµατoς, αλλά oι διαφωvίες πoυ υπάρχoυv µεταξύ τωv 
κoµµάτωv και εvτός τoυ κυβερvώvτoς Ουγγρικoύ Σoσιαλιστικoύ Κόµµατoς απέτρεψαv τηv 
επίτευξη συµφωvίας επί εvός κειµέvoυ πoυ θα τεθεί εvώπιov τoυ Κoιvoβoυλίoυ. 
 
Η Ουγγαρία απoτελεί πoλυκoµµατική δηµoκρατία µε εvιαία Εθvoσυvέλευση. Τo εκλoγικό 
σύστηµα είvαι πoλύπλoκo, συvδυάζovτας στoιχεία πλειoψηφικoύ και αvαλoγικoύ. Από τις 386 
έδρες της Εθvoσυvέλευσης, 176 εκλέγovται από µovoεδρικές εκλoγικές περιφέρειες. Απόλυτη 
πλειoψηφία απαιτείται για τηv εκλoγή κατά τov πρώτo γύρo, διαφoρετικά δύo ή τρεις υπoψήφιoι 
πρoχωρoύv στηv εκλoγή τoυ δευτέρoυ γύρoυ. Οι υπoψήφιoι δεv είvαι απαραίτητo vα διαµέvoυv 
στηv εκλoγική περιφέρεια στηv oπoία εκτίθεvται πρoς εκλoγή. Οι υπόλoιπες έδρες 
καταvέµovται αvαλoγικά, σύµφωvα µε τις ψήφoυς πoυ συγκεvτρώvoυv τα ψηφoδέλτια τωv   
κoµµάτωv σε εθvικό και περιφερειακό επίπεδo. Τo 1990, είχε τεθεί όριo 4% για τηv 
εκπρoσώπηση τωv κoµµάτωv στo Κoιvoβoύλιo, τo oπoίo στις εκλογές του 1994 αvήλθε σε 5%. 
 
Ο Πρόεδρoς της ∆ηµoκρατίας εκλέγεται από τo Κoιvoβoύλιo και έχει πεvταετή θητεία. 
Μoλovότι οι διορισµοί ορισµένων ανώτατων κρατικών αξιωµατούχων είναι αδύνατοι χωρίς τη 
σύµπραξη του Προέδρου, τα καθήκovτα τoυ είvαι κυρίως τελετoυργικά. 
 
3. Επίκαιρα πoλιτικά ζητήµατα 
i) Ανασχηµατισµός της κυβέρνησης συνασπισµού 
Αντιµέτωπος µε τα αρνητικά αποτελέσµατα των δηµοσκοπήσεων των τελευταίων µηνών, ο 
πρωθυπουργός Viktor Orban προέβη στον πρώτο ανασχηµατισµό της κυβέρνησής του τον 
∆εκέµβριο του 1999. Ο Υπουργός Οικονοµικών, Attila Chikan, που δεν ήταν ένθερµος 
υποστηρικτής των κυβερνητικών πολιτικών για τόνωση της ανάπτυξης, αντικαταστάθηκε από 
τον Gyorgy Matolcsy, τον αρχιτέκτονα του προεκλογικού οικονοµικού προγράµµατος του 
κυβερνώντος κόµµατος. Ο Υπουργός Πολιτιστικής Κληρονοµιάς, Jozsef Hamori, 
αντικαταστάθηκε από τον Zoltan Rockenbauer, έµπειρο κοµµατικό στέλεχος και Υπουργό παρά 
τω Πρωθυπουργώ. Όσον αφορά στα χαρτοφυλάκια του Κόµµατος Ανεξάρτητων 
Μικροϊδιοκτητών, ενός από τα κόµµατα του κυβερνητικού συνασπισµού, δεν επήλθαν 
µεταβολές µε τον ανασχηµατισµό. Ο αρχηγός του Κόµµατος Ανεξάρτητων Μικροϊδιοκτητών 
(SP), Jozsef Torgyan, ο οποίος κατέχει τη θέση του Υπουργού Γεωργίας και Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, αντιτάχθηκε στην απόπειρα αντικατάστασης του Υπουργού Άµυνας, Janos Szabo, 
και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Pal Pepo (βάσει της συµφωνίας κυβερνητικής συνεργασίας 
µεταξύ της Fidesz και του SP, αµφότερα τα ανωτέρω χαρτοφυλάκια ελέγχονται από το 
τελευταίο). Φαίνεται ότι το SP επιβραβεύθηκε για την υπερψήφιση του εθνικού 
προϋπολογισµού, ο οποίος δεν προέβλεπε τις υψηλότερες επιδοτήσεις που το εν λόγω κόµµα 
είχε αρχικά ζητήσει για τη γεωργία. 
 
Στα τέλη Ιανουαρίου, ο πρωθυπουργός παραιτήθηκε από τη θέση του προέδρου της Έvωσης 
Νέωv ∆ηµoκρατώv - Ουγγρικού Κόµµατος Πoλιτικώv ∆ικαιωµάτωv (Fidesz HCP) προκειµένου 
ο διάδοχός του να µπορέσει να διαθέσει περισσότερο χρόνο για την επαρκή προετοιµασία του 
κόµµατος για τις κοινοβουλευτικές εκλογές του 2002. Για πρώτη φορά µετά τις πρώτες εκλογές 
της µετακοµµουνιστικής περιόδου το 1990, ο επικεφαλής της κυβέρνησης δεν είναι ταυτόχρονα 
και αρχηγός του κόµµατός του κατόπιν δικής του επιλογής. Ο κ. Orban δήλωσε ότι στη διάρκεια 
των 18 τελευταίων µηνών συνειδητοποίησε ότι ο χρόνος που διέθετε δεν αρκούσε προκειµένου 
να ανταποκρίνεται δεόντως τόσο στα κυβερνητικά όσο και στα κοµµατικά του καθήκοντα. 
 



 10 PE 167.296/rév.3 
  

Ένα έκτακτο κοµµατικό συνέδριο εξέλεξε τον Υπουργό Άνευ Χαρτοφυλακίου αρµόδιο για την 
Εθνική Ασφάλεια, Laszlo Kover, στη θέση του προέδρου του κόµµατος. Ιδρυτικό µέλος του 
κόµµατος, ο κ. Kover είναι ένας από τους στενότερους συνεργάτες του πρωθυπουργού. 
 
 
ii) Τριβές στον κυβερνητικό συνασπισµό 
Πολλαπλασιάζονται οι ενδείξεις για την ύπαρξη τριβών µεταξύ των δύο βασικών κοµµάτων του 
κυβερνητικού συνασπισµού, της Fidesz-HCP και του SP. Λίγο πριν από το έκτακτο συνέδριο 
του µείζονος κόµµατος του κυβερνητικού συνασπισµού, ο κ. Orban φέρεται να δήλωσε ότι δεν 
ευνοεί την υποψηφιότητα του κ. Torgyan για την εκλογή του ως Προέδρου της Ουγγαρίας τον 
προσεχή Ιούνιο (ο Πρόεδρος εκλέγεται από το Κοινοβούλιο και όχι άµεσα από το λαό). Ο κ. 
Orban τάχθηκε δηµοσίως υπέρ της επανεκλογής του σηµερινού Προέδρου, Arpad Goncz. Το SP 
αντέτεινε ότι το συγκεκριµένο θέµα είναι αδιαπραγµάτευτο καθώς η συµφωνία κυβερνητικής 
συνεργασίας του παρέχει το δικαίωµα να προτείνει τον υποψήφιο της αρεσκείας του για την 
Προεδρία. 
 
Το διάστηµα που αποµένει για την επίτευξη συµβιβασµού µεταξύ των δύο κοµµάτων είναι λίγοι 
µόλις µήνες. Το γεγονός αυτό θα υποχρεώσει την Fidesz-HCP να προβεί σε παραχωρήσεις προς 
το SP σε άλλα ζητήµατα, λόγου χάρη όσον αφορά στα κονδύλια του προϋπολογισµού για τη 
γεωργία. Στα τέλη του 1999 δηµοσιογραφικές πληροφορίες ανέφεραν ότι το πρωθυπουργικό 
γραφείο εξέταζε το ενδεχόµενο σχηµατισµού κυβέρνησης µειοψηφίας, εφόσον ο κυβερνητικός 
συνασπισµός δεν κατορθώσει να εξέλθει αλώβητος της διαδικασίας της προεδρικής εκλογής. 
Ωστόσο, µολονότι δεν µπορεί κανείς να αποκλείσει το ενδεχόµενο διάσπασης του κυβερνητικού 
συνασπισµού, µια νέα εκλογική αναµέτρηση δεν θεωρείται ότι εξυπηρετεί τα συµφέροντα του 
SP, δεδοµένων των χαµηλών ποσοστών του στις δηµοσκοπήσεις και της πιθανότητας να 
καταλάβει λιγότερες έδρες από αυτές που κατέχει σήµερα. Το ίδιο ισχύει και για τη Fidesz-HCP, 
γεγονός που ευνοεί το σενάριο του συµβιβασµού ως την πιθανότερη έκβαση της διαµάχης. 
 
Η κατάσταση δεν είναι ρόδινη και όσον αφορά στις σχέσεις µε το τρίτο κόµµα του 
κυβερνητικού συνασπισµού, το Ουγγρικό ∆ηµoκρατικό Φόρoυµ (HDF). Στις 2 Φεβρουαρίου, ο 
αρχηγός του HDF, Ibolya David, ανακοίνωσε το σχηµατισµό της ∆εξιάς Χειρός Ειρήνης 2000, 
ενός µορφώµατος µετριοπαθών δυνάµεων της ∆εξιάς. Εκτός από το HDF, στο νέο φορέα 
εκπροσωπούνται το Ουγγρικό ∆ηµοκρατικό Λαϊκό Κόµµα (HDPP), το Κόµµα των 
Επιχειρηµατιών και η Χριστιανοδηµοκρατική Ένωση. Ο αρχηγός του HDPP, Erzsebet Pusztai, 
είπε ότι οι Ούγγροι είναι απογοητευµένοι από την πολιτική και τους "αδικαιολόγητα υψηλούς 
τόνους της". Το HDPP ιδρύθηκε το 1996 µε την αποχώρηση ενός αριθµού µετριοπαθών 
βουλευτών από το HDF, οι οποίοι όµως απέτυχαν να εκλεγούν στις εκλογές του 1998. Τόσο η 
Fidesz-HCP όσο και το SP έδειξαν να αιφνιδιάζονται από τη δηµιουργία του νέου πολιτικού 
φορέα, η οποία δείχνει ότι ο τρίτος εταίρος του κυβερνητικού συνασπισµού δεν είναι ιδιαίτερα 
ευχαριστηµένος από τον ελάσσονος σηµασίας ρόλο του στην κυβέρνηση και ήδη έχει στρέψει 
την προσοχή του στις επόµενες εκλογές. 
 
iii) Σχέσεις της κυβέρνησης µε τον Τύπο 
Οι δηµοσιογράφοι κατηγόρησαν τον πρωθυπουργό Viktor Orban ότι µε την προσπάθειά του να 
τροποποιήσει το νόµο περί Τύπου ενισχύοντας τις απαιτήσεις σωφρονισµού εξυπηρετεί ίδια 
συµφέροντα. Τον Οκτώβριο, κατώτερα δικαστήρια έκαναν δεκτές τις µηνύσεις που υπέβαλε η 
Fidesz εναντίον εβδοµαδιαίου περιοδικού για συκοφαντική δυσφήµηση µε δηµοσίευµά του που 
υποστήριζε ότι το 1993 χρήµατα από την πώληση των κεντρικών γραφείων της Fidesz 
διοχετεύθηκαν µέσω φιλικά προσκείµενων στο κόµµα εταιρειών στον πατέρα του κ. Orban για 
την αγορά ορυχείου. Το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι το άρθρο παραπλανούσε το αναγνωστικό 
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κοινό αναφερόµενο στις εταιρείες ως "επιχειρήσεις Fidesz", ενώ αυτές δεν ανήκαν στο κόµµα. 
Μετά τη δικαίωση της Fidesz, ο κ. Orban ζήτησε να τροποποιηθεί ο νόµος περί Τύπου. Όµως, 
κατηγορήθηκε από την Ένωση Ούγγρων ∆ηµοσιογράφων ((Muosz) ότι πρότεινε τις σχετικές 
αλλαγές µόνο επειδή το πρόσωπό του αναµείχθηκε σε µια υπόθεση συκοφαντικής δυσφήµησης. 
Ο ισχυρισµός αυτός απορρίφθηκε. 
 
Στις 29 Φεβρουαρίου, το Κοινοβούλιο απέτυχε να εγκρίνει το διορισµό των µελών ενός 
συµβουλίου µέσων µαζικής ενηµέρωσης για το ∆ηµόσιο ίδρυµα Ουγγρικής Τηλεόρασης. ∆ύο 
βουλευτές του SP απείχαν της ψηφοφορίας, ενώ βουλευτές του HDF δεν συµµετείχαν στη 
διαδικασία. Το Κοινοβούλιο είχε ήδη εγκρίνει τη σύσταση ενός ατελούς Εθνικού 
Ραδιοτηλεοπτικού Συµβουλίου. Κατόπιν, στις 6 Μαρτίου, ο γενικός εισαγγελέας Kalman 
Gyorgyi παραιτήθηκε επειδή αγνοήθηκε η γνώµη του περί της αντισυνταγµατικότητας του 
διορισµού µόνο εκπροσώπων της κυβέρνησης στα συµβούλια των µέσων µαζικής ενηµέρωσης. 
 
Στις 13 Μαρτίου, το ∆ιεθνές Ινστιτούτο Τύπου δηµοσίευσε την ετήσια έκθεσή του για το 1999 
σχετικά µε την κατάσταση του Τύπου παγκοσµίως, η οποία σχολίαζε επικριτικά την έλλειψη 
διαφάνειας και απόδοσης ευθυνών στον ουγγρικό Τύπο. Η έκθεση αναφερόταν σε περιπτώσεις 
επιθέσεων κατά δηµοσιογράφων ή διενέργειας αστυνοµικής έρευνας στα γραφεία τους. 
Χαρακτήριζε επίσης ως "πρωτοφανή" µια απόφαση του συνταγµατικού δικαστηρίου µε την 
οποία επικυρωνόταν ο "ατελής" σχηµατισµός του διοικητικού συµβουλίου της Ουγγρικής 
Τηλεόρασης. 
 
Στις 14 Μαρτίου, περίπου 6.000 διαδηλωτές διαδήλωσαν στους δρόµους της Βουδαπέστης το 
αίτηµά τους για τη σύσταση ενός ανεξάρτητου εποπτικού συµβουλίου για τα ραδιοτηλεοπτικά 
µέσα. Ο κ. Orban επικαλέστηκε τα αποτελέσµατα πρόσφατης δηµοσκόπησης σύµφωνα µε την 
οποία το ήµισυ των ερωτηθέντων δεν πιστεύει ότι η ελευθερία του Τύπου κινδυνεύει στη χώρα, 
έναντι ποσοστού 41 τοις εκατό που υποστηρίζει το αντίθετο. Πρόσθεσε ότι οι "κοµµατικοί 
δεσµοί" επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό τον τρόπο µε τον οποίο αξιολογεί κανείς τα µέσα µαζικής 
ενηµέρωσης, σηµειώνοντας ότι το 77 τοις εκατό των οπαδών του κόµµατός του, της FIDESZ, 
δεν πιστεύει ότι η ελευθερία του Τύπου διατρέχει κίνδυνο, για να συνεχίσει επισηµαίνοντας ότι 
σε αρκετές χώρες της ΕΕ η κυβέρνηση διατηρεί την αποκλειστική αρµοδιότητα ορισµένων 
διορισµών σε νευραλγικές θέσεις στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, κάτι που δεν ισχύει στην 
Ουγγαρία. 
 
iv) Η διαρροή κυανίου 
Στις 31 Ιανουαρίου, διαπιστώθηκε διαρροή µεγάλων ποσοτήτων κυανίου από ένα ρουµανικό 
ορυχείο στον ποταµό Szamos, ενώ κατόπιν µολύνθηκε και ο δεύτερος σε µέγεθος ποταµός της 
Ουγγαρίας, ο Tisza, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία τοξικών αποβλήτων 10 και πλέον τόνων. Στη 
συνέχεια, µια δεύτερη διαρροή ιλύος µε όγκο περίπου 20.000 µετρικών τόνων, η οποία περιείχε 
µόλυβδο, χαλκό και ψευδάργυρο, άρχισε να διαχέεται στον Tisza στις 11 Μαρτίου. Οι ουγγρικές 
αρχές κήρυξαν όλη την ζώνη του Άνω Tisza µεταξύ των πόλεων Tiszabecs και Tokaj σε 
κατάσταση ύψιστου συναγερµού. Ο κυβερνητικός επίτροπος Janos Gonczy δήλωσε ότι οι 
επιπτώσεις από τη δράση των βαρέων µετάλλων µπορεί είναι πιο µακροχρόνιες ακόµη και από 
αυτές της πρόσφατης διαρροής κυανίου. Ο πρωθυπουργός Viktor Orban υποστήριξε ότι αν δεν 
µπορεί να βρεθεί άλλος τρόπος συµµόρφωσης της Ρουµανίας, η διεθνής κοινότητα πρέπει να την 
πιέσει να υπογράψει συνθήκες για την προστασία του περιβάλλοντος. 
 
Ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής προστασίας του περιβάλλοντος, Zoltan Illes, 
χαρακτήρισε το ατύχηµα ως τη µεγαλύτερη περιβαλλοντική καταστροφή στην Ανατολική 
Ευρώπη µετά το πυρηνικό ατύχηµα στο Τσερνοµπίλ της Ουκρανίας το 1986. Ούγγροι 
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αξιωµατούχοι αρµόδιοι για την προστασία του περιβάλλοντος επέκριναν τη βραδεία αντίδραση 
της ΕΕ, η οποία παρέµεινε αδρανής επί δύο εβδοµάδες προτού προβεί σε εκτίµηση της ζηµίας, 
υπολόγισαν δε ότι µπορεί να απαιτηθούν 10-15 έτη για την αποκατάσταση του ποταµού. Ο κ. 
Martonyi επέκρινε την αυστραλιανή εταιρεία Esmeralda Exploration, ιδιοκτήτρια του 50% των 
χυτηρίων χρυσού Aurul, η οποία αποποιήθηκε των ευθυνών της για το ατύχηµα υποστηρίζοντας 
ότι η περιβαλλοντική καταστροφή δεν προήλθε από τη διαρροή κυανίου αλλά από τις χαµηλές 
θερµοκρασίες και τα χηµικά µέσα που χρησιµοποιήθηκαν για την εξουδετέρωση της διαρροής. 
Η ρουµανική κυβέρνηση κατέχει το 45% της µονάδας εξαγωγής χρυσού Aurul, ενώ το υπόλοιπο 
5% ανήκει σε ιδιώτες επενδυτές. 
 
Ο Viktor Orban δήλωσε στις 18 Μαρτίου στους δηµοσιογράφους, µετά τη συνάντησή του στη 
Βουδαπέστη µε το Ρουµάνο οµόλογό του, Mugur Isarescu, ότι παρόλο που του έχουν δοθεί 
"όλες οι πιθανές εξηγήσεις" σχετικά µε τα αίτια της µόλυνσης του ποταµού Tisza, "η Ουγγαρία 
υπέστη ζηµία η οποία προκλήθηκε από άλλους και αυτοί οι άλλοι πρέπει να καταβάλουν 
αποζηµίωση", ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών Janos Martonyi δήλωσε στις 21 Μαρτίου σε 
δηµοσιογράφους στις Βρυξέλλες ότι η επανειληµµένη µόλυνση του ποταµού Tisza θέτει το 
ζήτηµα της ευθύνης της Ρουµανίας. 
 
Στις 3 Απριλίου, οι Υπουργοί Περιβάλλοντος της Ρουµανίας, της Σλοβακίας, της Ουκρανίας και 
της Ουγγαρίας συναντήθηκαν στις Βρυξέλες µε αντικείµενο την υπογραφή συµφωνίας για την 
πρόληψη µελλοντικών περιβαλλοντικών καταστροφών διασυνοριακού χαρακτήρα. 
 
v) Πληµµύρες 
Στις 8 Απριλίου, ο πρωθυπουργός Viktor Orban κήρυξε τις παρόχθιες περιοχές των ποταµών της 
Ανατολικής Ουγγαρίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της µεγάλης υπερχείλισης των 
υδάτων του ποταµού Tisza. Ο κ. Orban διόρισε τον Υπουργό Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και 
Υδάτων Kalman Katona ως κυβερνητικό επίτροπο αρµόδιο για την αντιπληµµυρική προστασία 
παραχωρώντας του απεριόριστες εξουσίες ώστε να χρησιµοποιεί µονάδες της αστυνοµίας και 
του στρατού για την εκτέλεση έργων αντιπληµµυρικής προστασίας. Περισσότερα από 100 
άτοµα αποµακρύνθηκαν από τα σπίτια τους. Περίπου 7.500 άτοµα επωµίστηκαν το έργο της 
διάσωσης στις πληγείσες περιοχές. Ο κ. Katona υπολόγισε ότι θα χρειαστούν περίπου 10,5 δις 
ουγγρικά φιορίνια (39 εκατ. δολάρια Ηνωµένων Πολιτειών) για τα επόµενα 30 χρόνια 
προκειµένου να καλυφθεί το προσδοκώµενο κόστος της αντιπληµµυρικής προστασίας. 
 
vi) Στρατιωτική µεταρρύθµιση 
Τον Ιούλιο, το Υπουργείο Άµυνας εγκαινίασε µια διαδικασία επανεξέτασης της αµυντικής 
στρατηγικής προκειµένου να εκτιµήσει το είδος των ενόπλων δυνάµεων που πρέπει να διατηρεί 
η χώρα και τους πόρους που θα απαιτηθούν για το σκοπό αυτόν. Το Υπουργείο σχεδιάζει την 
εκπόνηση σχετικής µελέτης µέχρι το τέλος Σεπτεµβρίου. Η επανεξέταση αυτή αποτελεί µια 
αντίδραση στη σταδιακή παρακµή των ενόπλων δυνάµεων, οι οποίες στερήθηκαν των 
απαιτούµενων για τον εκσυγχρονισµό τους κονδυλίων. Προτάθηκε η µείωση του αριθµού των 
στρατιωτών κατά 10.000 έως 15.000, αλλά ο κ. Fodor δήλωσε τον Ιούλιο ότι η οποία µείωση θα 
είναι µικρότερη από τους αριθµούς αυτούς. 
 
Ωστόσο, η έλλειψη κονδυλίων µπορεί να αναστείλει την εφαρµογή των σχεδίων 
εκσυγχρονισµού, καθώς αναφέρεται ότι το Υπουργείο Άµυνας παρουσίασε έλλειµµα ύψους 10 
δις ουγγρικών φιορινιών (42,7 εκατ. δολαρίων Ηνωµένων Πολιτειών) το 1999. Ως αποτέλεσµα, 
η κυβέρνηση φέρεται να έχει ζητήσει από το ΝΑΤΟ να της επιτρέψει να αναθεωρήσει τις 
οικονοµικές υποχρεώσεις της προς τη συµµαχία, οι οποίες ανέρχονται σε 2 δις ουγγρικά 
φιορίνια. Όσον αφορά στη χρηµατοδότηση, ο στρατός ξηράς αντιµετωπίζει τον ανταγωνισµό της 
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πολεµικής αεροπορίας, το αναπτυξιακό σχέδιο της οποίας περιλαµβάνει την αγορά 
αεριωθούµενων µαχητικών αεροσκαφών ως το τέλος του 2000 και τον εκσυγχρονισµό του 
υπάρχοντος στόλου αεροσκαφών. Απαιτείται η πρόσκτηση 30-32 µαχητικών αεροσκαφών 
πολλαπλών αποστολών δυτικής κατασκευής προκειµένου να καταστεί δυνατή η συµµετοχή της 
ουγγρικής πολεµικής αεροπορίας στις αποστολές του ΝΑΤΟ. Τα αεροσκάφη αυτά θα 
αντικαταστήσουν τα αεριωθούµενα τύπου MiG-21, τα οποία προγραµµατίζεται να αποσυρθούν 
το 2001-2002. Αντί για την αγορά νέων αεροσκαφών, η πολεµική αεροπορία σχεδιάζει να 
προχωρήσει στην αγορά µεταχειρισµένων αεροσκαφών σε συµβολικές τιµές, τα οποία θα 
µπορούσαν να αναβαθµιστούν µε κόστος 5-7 εκατ. δολάρια Ηνωµένων Πολιτειών έκαστο.  
 
vii) Η µειονότητα των Ρόµα 
Όπως συµβαίνει σε πολλά άλλα κράτη της περιοχής, η κατάσταση της µειονότητας των Ρόµα 
αποτελεί πηγή προβληµατισµού. Το Κέντρο Τύπου των Ρόµα προέβαλε συγκεκριµένες 
υποθέσεις διακρίσεων και καταπάτησης των δικαιωµάτων των Ρόµα. Μεταξύ αυτών, 
αναφέρθηκαν περιπτώσεις παιδιών Ρόµα που αποµονώθηκαν από τους υπόλοιπους µαθητές του 
σχολείου τους σε µια περιοχή, η δε σχετική καταγγελία έγινε δεκτή από το κατά τόπον αρµόδιο 
δικαστήριο. Σε µια άλλη περίπτωση, το αρµόδιο πρωτοδικείο διέταξε ένα δηµοτικό συµβούλιο 
να καταβάλει αποζηµίωση επειδή ενέκρινε τη χορήγηση κοινωνικών παροχών µόνον εάν οι 
αιτούντες ήταν πρόθυµοι να παράσχουν εθελοντικά κοινωνική εργασία. Εκτός από τις 
παραπάνω υποθέσεις, οι οποίες ήχθησαν ενώπιον των αρµόδιων δικαστηρίων, πολλοί Ρόµα 
καταγγέλλουν ότι υπήρξαν θύµατα κακοµεταχείρισης εκ µέρους των αστυνοµικών αρχών και 
ενός γενικευµένου καθεστώτος µη θεσµοθετηµένων διακρίσεων που εκδηλώνονται σε πολλές 
εκφάνσεις της ζωής. 
 
viii) Περιφερειακές σχέσεις 

Ρουµανία 
Οι σχέσεις µεταξύ Ρουµανίας και Ουγγαρίας έχουν βελτιωθεί στη διάρκεια των τελευταίων 
ετών. Έχει σηµειωθεί σηµαντική πρόοδος στους τοµείς που αφορούν την εκπαιδευτική 
νοµοθεσία και την εν γένει κατάσταση της ουγγρικής µειονότητας στη Ρουµανία. 
 
Στα τέλη Ιουλίου 1999, πραγµατοποιήθηκε στο Βουκουρέστι συνεδρίαση της µικτής 
ρουµανοουγγρικής διακυβερνητικής επιτροπής, υπό την προεδρία των Υπουργών Εξωτερικών 
των δύο χωρών. Οι ειδικές επιτροπές της µικτής επιτροπής συζήτησαν θέµατα κοινού 
ενδιαφέροντος όπως η ευρωπαϊκή και ευρωατλαντική ολοκλήρωση, οι εθνικές µειονότητες, ο 
πολιτισµός, η εκπαίδευση και τα θρησκευτικά δόγµατα, η συνεργασία στο στρατιωτικό τοµέα, οι 
υποδοµές, το περιβάλλον, η διασυνοριακή συνεργασία και η συνεργασία µεταξύ των 
οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, το εµπόριο και οι διπλωµατικές σχέσεις. Όσον αφορά στην 
πιθανότητα εκπροσώπησης της ρουµανικής µειονότητας που ζει στην Ουγγαρία στο ουγγρικό 
κοινοβούλιο, οι ουγγρικές αρχές θα πρέπει να εκπονήσουν ένα νέο νοµοθετικό πλαίσιο για την 
αντιµετώπιση του συγκεκριµένου ζητήµατος. 
 
Ωστόσο, έχουν έλθει στο προσκήνιο δύο θέµατα που αποτελούν αντικείµενο διαµάχης µεταξύ 
Ουγγαρίας και Ρουµανίας: πρώτον, το γεγονός ότι δεν έχει ακόµη επιστραφεί η εκκλησιαστική 
περιουσία και, δεύτερον, η καθυστέρηση που παρατηρείται στην ίδρυση του σχεδιαζόµενου 
κρατικού ουγγρόφωνου πανεπιστηµίου. Ο κ. Orban έχει επικρίνει τη βραδύτητα της διαδικασίας 
επιστροφής της εκκλησιαστικής περιουσίας, ενώ δήλωσε ότι λυπάται για το γεγονός ότι 
αναγκάζεται να θέτει θέµατα που αφορούν την ουγγρική εθνική µειονότητα στις συνοµιλίες µε 
τους Ρουµάνους ηγέτες. Πρόσθεσε όµως ότι η Ουγγαρία δεν είναι διατεθειµένη να συµβιβαστεί 
στο θέµα της κατάστασης της ουγγρικής εθνικής µειονότητας στη Ρουµανία. Επαναβεβαίωσε 
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την υποστήριξή του στο αίτηµα για την ίδρυση ουγγρικού πανεπιστηµίου και υπέδειξε ότι οι 
πρόσφατες προτάσεις για την ίδρυση ουγγρόφωνου πανεπιστηµίου µε την υποστήριξη της 
Εκκλησίας θα µπορούσαν να αποτελέσουν µια λύση. 
 
Στα τέλη Νοεµβρίου 1999, εκπρόσωποι της ουγγρικής κυβέρνησης και της Ουγγρικής 
∆ηµοκρατικής Ένωσης της Ρουµανίας (HDUR) συµφώνησαν για τη χρηµατοδότηση ενός 
ιδιωτικού ουγγρικού πανεπιστηµίου στην Τρανσυλβανία της Ρουµανίας. Η ουγγρική κυβέρνηση 
δέσµευσε 2 δις ουγγρικά φιορίνια, όµως η HDUR τόνισε ότι το ποσό αυτό υπολείπεται 
σηµαντικά των πραγµατικών αναγκών. Η HDUR συνεχίζει να ζητά την ίδρυση ουγγρικού 
πανεπιστηµίου µε κρατική χρηµατοδότηση από τη Ρουµανία, σχεδιάζει όµως εν τω µεταξύ να 
αξιοποιήσει την ενίσχυση του ουγγρικού κράτους. Ο ρουµάνος Υπουργός Παιδείας, Andrei 
Marga, απέρριψε την ιδέα της ίδρυσης αυτόνοµου κρατικά χρηµατοδοτούµενου ουγγρικού 
πανεπιστηµίου. Ο υπουργός, ο οποίος διατέλεσε στο παρελθόν πρύτανης του Πανεπιστηµίου 
Babes-Bolyai στο Cluj, υποστηρίζει ότι ο καλύτερος τρόπος για τη δηµιουργία ενός 
"πολυπολιτισµικού" πανεπιστηµίου είναι η ανάπτυξη των υπαρχουσών δοµών του Babes-Bolyai, 
το οποίο θα µπορούσε να χορηγεί πτυχία για σπουδές στη ρουµανική, στην ουγγρική ή στη 
γερµανική γλώσσα. 
 

Σλοβακία 

Νοµοθεσία περί σλοβακικής γλώσσας 
Η ουγγρική κυβέρνηση επέκρινε µε δριµύτητα το νόµο για τις µειονοτικές γλώσσες που 
ψηφίστηκε τον Ιούλιο στη Σλοβακία. Ο νόµος επιτρέπει στις µειονότητες να χρησιµοποιούν τη 
µητρική τους γλώσσα στις επαφές τους µε τις κρατικές αρχές στις περιοχές όπου αποτελούν 
τουλάχιστον το 20% του πληθυσµού. Το ουγγρικό Υπουργείο Εξωτερικών υποστήριξε ότι η 
θέσπιση ελάχιστου ορίου παραβιάζει τις υποχρεώσεις που ανέλαβε η Σλοβακία στη βασική 
συνθήκη µεταξύ των δύο χωρών. Ακολούθως, κάλεσε τη Σλοβακία να επιτρέψει στην ουγγρική 
µειονότητα να χρησιµοποιεί ελεύθερα τη γλώσσα της τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δηµόσιο 
βίο. 
 
Το Υπουργείο Εξωτερικών επέκρινε επίσης τη Σλοβακία για το γεγονός ότι δεν έλαβε σοβαρά 
υπόψη τις εκκλήσεις του Κόµµατος Ουγγρικού Συνασπισµού (SMK), του µεγαλύτερου 
πολιτικού σχηµατισµού της ουγγρικής µειονότητας της Σλοβακίας, για κατάργηση του ορίου του 
20% που θέσπισε ο νόµος για τις µειονοτικές γλώσσες. Το SMK αντιτάχθηκε στο νοµοσχέδιο 
και υπέβαλε µια εναλλακτική πρόταση για επέκταση της χρήσης των µειονοτικών γλωσσών 
στην εκπαίδευση, στη δικαιοσύνη, στον πολιτιστικό τοµέα και στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. 
Ωστόσο, ο νέος νόµος έγινε θετικά δεκτός σε διάφορα φόρουµ της ΕΕ, ενώ ο πρόεδρος της 
Σλοβακίας, Rudolf Schuster, εξέφρασε την ελπίδα ότι δεν θα αποτελέσει πλήγµα για τις σχέσεις 
των δύο χωρών. 
 

Φράγµα Gabcikovo-Nagymaros 
Οι διαδηλώσεις κατά της κατασκευής του φράγµατος στα τέλη της δεκαετίας του 1980 
σηµατοδότησαν την είσοδο πολλών Ούγγρων στην πολιτική ζωή, το θέµα δε αυτό έχει µεγάλη 
απήχηση στην Ουγγαρία. Η εκτέλεση της απόφασης του ∆ιεθνούς ∆ικαστηρίου κυριάρχησε 
στην προεκλογική θεµατολογία, όταν το HSP ανακοίνωσε, χωρίς να έχει προηγηθεί δηµόσιος 
διάλογος, ότι κατέληξε σε συµφωνία µε τις σλοβακικές αρχές για την περάτωση του φράγµατος, 
σύµφωνα µε την απόφαση του ∆ιεθνούς ∆ικαστηρίου της Χάγης. Οι διαδηλώσεις κατά του 
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σχεδίου κατασκευής του φράγµατος και η αντίσταση που συνάντησε στο Κοινοβούλιο 
υποχρέωσαν την κυβέρνηση να υπαναχωρήσει από τη συµφωνία της µε τους Σλοβάκους. Όλα τα 
κόµµατα του Κοινοβουλίου, µε εξαίρεση το HSP (το µείζον τότε κυβερνητικό κόµµα), 
αντιτάχθηκαν στη συµφωνία και η κυβέρνηση συµφώνησε τελικά να αναβάλει τη λήψη 
οποιασδήποτε απόφασης για µετά τις εκλογές, παρόλο που η εν λόγω αναβολή ισοδυναµούσε µε 
παρέλευση της προθεσµίας του Μαρτίου που είχε θέσει το ∆ικαστήριο για τη σύναψη 
συµφωνίας. Η νέα κυβέρνηση δεν έχει προβεί σε επανάληψη των διαπραγµατεύσεων µε τη 
Σλοβακία, έχει όµως εκφράσει τη βούλησή της για επίλυση του ζητήµατος χωρίς εκ νέου 
προσφυγή στο ∆ικαστήριο της Χάγης. 
 
Τον ∆εκέµβριο του 1999 η Ουγγαρία παρουσίασε στη Σλοβακία µια πρόταση 800 σελίδων µε 
στόχο την επίλυση της διαφοράς. Η τελευταία αυτή πρόταση ζητά από τη Σλοβακία να εκτρέψει 
το ρου του ∆ούναβη στην περιοχή Szigetkoz της Ουγγαρίας µε αντάλλαγµα την παραίτηση της 
τελευταίας από τις αξιώσεις της για ηλεκτροδότηση από το σταθµό ηλεκτροπαραγωγής του 
Gabcikovo. Το νερό χρησιµοποιείται σήµερα για την παραγωγή ηλεκτρισµού στη Σλοβακία. 
 

Άλλα θέµατα 
Οι υπουργοί µεταφορών της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας δήλωσαν τον Μάιο του 1999 ότι η 
ανακατασκευή της γέφυρας Maria Valeria µεταξύ του Sturovo (Σλοβακία) και του Esztergom 
(Ουγγαρία) πάνω από το ∆ούναβη αναµένεται να έχει ολοκληρωθεί στις αρχές του 2001. Οι 
εργασίες επρόκειτο να ξεκινήσουν στις αρχές του 2000 και αναµένεται να ολοκληρωθούν στα 
τέλη του χρόνου ή, το αργότερο, στις αρχές του 2001. Η γέφυρα θα έχει µεγαλύτερο ύψος από 
την αρχική γέφυρα, παρεµφερές σχέδιο και θα περιλαµβάνει ειδικό ποδηλατόδροµο. Ο διεθνής 
ανάδοχος αναµένεται να ανακοινωθεί τον Σεπτέµβριο. 
 
Η γέφυρα Maria Valeria, η οποία είχε λάβει αυτή την ονοµασία προς τιµήν της θυγατέρας του 
Αυστριακού αυτοκράτορα Φραγκίσκου Ιωσήφ Α΄, ανατινάχθηκε κατά την υποχώρηση των 
Ναζί, τον ∆εκέµβριο του 1944. Η ανακατασκευή της συγχρηµατοδοτείται από την ΕΕ, η οποία 
έχει δεσµεύσει 5 εκατ. από το πρόγραµµα Phare (περίπου το ήµισυ του συνολικού κόστους). 
 
 
II. ΟIΚΟΝΟΜIΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 
1. ΤΑ ΚΕΚΤΗΜΕΝΑ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ (1995 – 1998) 
 
Α) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 
 
Αναφορικά µε τη διαδικασία µετάβασης από τη σχεδιασµέvη oικovoµία πρoς τηv oικovoµία της 
αγoράς, η Ουγγαρία θεωρήθηκε ως η πιo πρoηγµένη χώρα, µολονότι η κατάρρευση της 
COMECON συvεπέφερε, στη χώρα αυτή, ύφεση µεταξύ τωv ετώv 1990 και 1994. 
 
Ωστόσo, η εκδήλωση µιας σαφούς πoλιτικής βoύλησης oδήγησε στηv έγκριση πρoγράµµατoς 
σταθερoπoίησης τoν Μάρτιo του 1995 τo oπoίo είχε ως απoτέλεσµα µια θεαµατική αvάκαµψη. 
Το εν λόγω πρόγραµµα βασίστηκε σε voµισµατική πoλιτική και σε πoλιτική επί τoυ 
πρoϋπoλoγισµoύ. Κρίνεται σκόπιµη µια αναφορά στα βασικά τους σηµεία. 
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1. Νoµισµατική πoλιτική 
 
Έvα από τα θεµελιώδη στoιχεία αυτής της πoλιτικής υπήρξε η εφαρµoγή εvός συστήµατoς 
ισoτιµίας µε στεvά περιθώρια διακυµάvσεωv πoυ επέτρεψε στo ουγγρικό φιορίνι vα µηv 
απoµακρυvθεί από τo κατώτατo όριo τoυ πλαισίoυ διακύµαvσης. 
 
2. Πoλιτική επί τoυ πρoϋπoλoγισµoύ 
 
Στηρίχθηκε σε:  
 
- δραστική συµπίεση τωv δαπαvώv, κυρίως όσον αφορά στους µισθούς τoυ δηµόσιoυ τoµέα·  
 
- µεγάλες περικoπές µεταφoράς πιστώσεωv στα ταµεία κoιvωvικής ασφάλισης.  
 
Τα έσoδα πoυ πρoέκυψαv από τηv ιδιωτικoπoίηση oργαvισµώv συvέβαλαv παράλληλα στη 
βελτίωση της κατάστασης του προϋπολογισµού, oπότε τo έλλειµµα µειώθηκε περισσότερo από 
τo ήµισυ και έπεσε στo 3,1% τoυ ΑΕγχΠ τo 1996. 
 
Εκτός από τηv εφαρµoγή αυτής της µακρo-oικovoµικής πoλιτικής, εφαρµόστηκαv και 
διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις: 
 
- τραπεζικός τoµέας: 

δράση αλλαγής κεφαλαίoυ τωv τραπεζώv και µέτρα εξυγίαvσης. Στo τέλoς τoυ 1996, o 
τραπεζικός τoµέας είχε σχεδόv εξ oλoκλήρoυ ιδιωτικoπoιηθεί. 

 
- ιδιωτικoπoίηση: 

o vόµoς τoυ 1995 επέτρεψε vα ληφθεί µία ευρεία δράση ιδιωτικoπoίησης: 
τηλεπικoιvωvίες, φυσικό αέριo, τράπεζες, βιoµηχαvίες. 

 
 
Β) ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (έως το 1996) 
 
Ο έλεγχoς τωv µισθώv και η µείωση της δηµόσιας καταvάλωσης είχαv ως απoτέλεσµα τov 
περιoρισµό της εσωτερικής ζήτησης τo 1995 και 1996. Αυτό συvεπέφερε επιβράδυvση στηv 
αύξηση τoυ ΑΕγχΠ τoυ oπoίoυ o δείκτης πέρασε από 2,9% τo 1994 σε 1,5% τo 1995 και 1,3% 
τo 1996. 
 
Εάv η αvάπτυξη έµειvε θετική, αυτό oφείλεται στις εξαγωγές: η υπoτίµηση τoυ ουγγρικού 
φιορινιού εvίσχυσε τηv αύξηση τωv εξαγωγώv τo 1995, η oπoία είχε ως απoτέλεσµα τη µείωση 
τoυ τρέχovτoς ελλείµµατoς ισoζυγίoυ.  
 
Ο δείκτης πληθωρισµoύ περιoρίστηκε, µεταβαλλόµεvoς από 28,2% τo 1995 σε 23,6%  τo 1996. 
 
Υπoχώρησε και o δείκτης αvεργίας: 10,4% τo 1995, 

10% τo 1996 
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Γ) Ε∆ΡΑΙΩΣΗ (1997-1998) 
 
Η αvάπτυξη της Ουγγαρίας εδραιώθηκε χάρη στην ενίσχυση των µαζικών ξένων άµεσωv 
επεvδύσεωv πoυ συvέβαλαv στov εκσυγχρovισµό της oικovoµίας και ευvόησαv τo ρυθµό 
αvάπτυξης. 
 
Η εξυγίαvση τωv δηµόσιωv oικovoµικώv και µία αξιoσηµείωτη βελτίωση τoυ ισoζυγίoυ 
πληρωµώv πoυ παρατηρήθηκαv κατέστησαν δυνατή τη µείωση τoυ εξωτερικoύ χρέoυς. 
 
Με τov τρόπo αυτό, η επιβράδυvση πoυ πρoκλήθηκε από τo πρόγραµµα σταθερoπoιήσεως τo 
1995 έδωσε τη θέση της σε αύξηση της αvάπτυξης πoυ χαρακτηρίσθηκε κυρίως από εξαιρετική 
αύξηση της βιoµηχαvικής παραγωγής: 
 

από + 2,3%   τo 1996 
σε + 11,1% τo 1997 

 
Τo ΑΕγχΠ, τo oπoίo είχε αυξηθεί κατά 4,4% τo 1997 γvώρισε, τo 1998, αύξηση της τάξης του 
5,1%. 
 
Μια vέα εvίσχυση της εξωτερικής θέσης καταγράφηκε την περίοδο 1997-1998: 
 
τo 1997, τo έλλειµµα τωv τρεχoυσώv συvαλλαγώv µειώθηκε κατά 40% σε σχέση µε τo 1996 
λόγω της µείωσης τoυ ελλείµµατoς του εµπoρικoύ ισoζυγίoυ κατά περισσότερo από έvα τρίτo 
και της βελτίωσης τoυ τoυριστικoύ ισoζυγίoυ· 
 
τo 1998, τo εξωτερικό εµπόριo συvέχισε vα πρooδεύει µε γoργό ρυθµό και oι εξαγωγές ήταv 
περισσότερες από τις εισαγωγές κατά τη διάρκεια τωv τριώv πρώτωv διµήvωv. 
 
Παρατηρήθηκε ενίσχυση της καταvάλωσης, χάρη στη συνεχιζόµενη αύξηση τωv µισθώv και 
στη µείωση της αvεργίας. 
 
Ο δείκτης πληθωρισµoύ γvώρισε ευvoϊκή εξέλιξη: από 18,3% τo 1997 σε 14,3% τo 1998. 
 
Η πoλιτική επί τoυ πρoϋπoλoγισµoύ διατηρήθηκε: τo έλλειµµα του πρoϋπoλoγισµoύ µειώθηκε 
στo 4,8% τoυ ΑΕγχΠ τo 1997. Ωστόσο, το 1998 το αντίστοιχο ποσοστό αυξήθηκε στο 5,4% του 
ΑΕγχΠ. 
 
Τo εξωτερικό χρέoς, τo oπoίo είχε ελαττωθεί κατά τo 1996 (27 δις δoλάρια Ηνωµένων 
Πολιτειών έvαvτι 31,5 δις δoλαρίωv Ηνωµένων Πολιτειών τo 1995), σηµείωσε περαιτέρω 
µείωση τo 1997 (23,7 δις δoλάρια Ηνωµέων Πολιτειών) και κατόπιv αυξήθηκε ελαφρά τo 1998 
(25,1 δις δoλάρια Ηνωµένων Πολιτειών).  
 
Στov χώρo τωv διαρθρωτικώv µεταρρυθµίσεωv, παρατηρήθηκαv δύo κύρια στoιχεία εξέλιξης το 
1997:  
 
- η έγκριση εvός vέoυ καθεστώτoς συvταξιoδότησης (περιoρισµός της εισφoράς εκ µέρoυς 

τoυ εργoδότη), 
 
- η oλoκλήρωση της ιδιωτικoπoίησης τoυ τραπεζικoύ τoµέα. 
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* * * 

 
 
2. ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
 
Η ουγγρική οικονοµία επέδειξε στη διάρκεια του 1999 ισχυρές αντιστάσεις µέσα σε ένα 
απειλητικό περιβάλλον λόγω του πολέµου στην πρώην Γιουγκοσλαβία. Πράγµατι, εκτιµάται ότι 
ο ρυθµός ανάπτυξης κατά το έτος αυτό ανήλθε, πέρα από κάθε προσδοκία, στο 4,2%, ποσοστό 
που συνιστά µια πολύ καλή επίδοση. 
 
Στη διάρκεια των πρώτων µηνών του 1999, η ανάπτυξη παρουσίασε κάµψη, κυρίως λόγω της 
µείωσης της βιοµηχανικής δραστηριότητας, που µε τη σειρά της οφειλόταν στα προβλήµατα του 
εξαγωγικού κλάδου. Την τάση αυτή επέτειναν, σε µικρότερο βαθµό, η µείωση της γεωργικής 
παραγωγής και η ύφεση στους τοµείς των κατασκευών, των µεταφορών και των επικοινωνιών. 
Ωστόσο, µετά το δεύτερο τρίµηνο, επιτεύχθηκαν ταχύτεροι ρυθµοί αύξησης του ΑΕγχΠ. 
Σύµφωνα µε την OXFORD ANALYTICA DATA BASE (OADB), η εξέλιξη αυτή οφείλεται, 
αφενός, στην αύξηση του όγκου των ξένων άµεσων επενδύσεων και, αφετέρου, στις 
διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις στον εµπορικό τοµέα, οι οποίες ευνόησαν την κατάκτηση ξένων 
αγορών εντός της ζώνης ευρώ. Η βελτίωση της κατάστασης του εξαγωγικού τοµέα σε 
συνδυασµό µε τη µείωση των εισαγωγών κατέστησαν δυνατή τη µείωση του ελλείµµατος του 
ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών κάτω από τις αρχικές προβλέψεις: σύµφωνα µε την 
ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT (E.I.U.), το 1999 το έλλειµµα του ισοζυγίου τρεχουσών 
συναλλαγών ανήλθε στα 2,8 δις δολάρια Ηνωµένων Πολιτειών, δηλαδή στο 5,8% του ΑΕγχΠ. 
 
Ο πληθωρισµός, παρόλο που το 1999 κινήθηκε σε επίπεδα υψηλότερα από αυτά των επισήµων 
προβλέψεων, ανερχόµενος στο 9,8% σύµφωνα µε την Ε.Ι.U., σηµείωσε, εντούτοις, αισθητή 
κάµψη σε σχέση µε το 1998 (14,3%). 
 
Το έλλειµµα του προϋπολογισµού ανήλθε στο 4,5% του ΑΕγχΠ, σηµειώνοντας µείωση σε 
σχέση µε το 1998 σύµφωνα µε τις επίσηµες προβλέψεις. Το ποσοστό ανεργίας µειώθηκε στο 
9,6% µέσα στο 1999. 
 

* * * 
 
Συνολικά, διαπιστώνονται οικονοµικές επιδόσεις οι οποίες αποτελούν καρπό µιας πολιτικής που 
ακολουθήθηκε µε συνέπεια σε όλη τη διάρκεια των τελευταίων ετών προσφέροντας στη χώρα 
µια στερεή βάση για το µέλλον. 
 
Ο προϋπολογισµός του 2000 βασίζεται στην αύξηση των δαπανών κατά 2,5%, ποσοστό που 
προσδοκάται ότι θα περιορίσει το έλλειµµα στο 3,5% του ΑΕγχΠ. Η πρόβλεψη όσον αφορά 
στον πληθωρισµό ανέρχεται σε ποσοστό 6-7%. Προβλέπεται αύξηση των εισαγωγών και των 
εξαγωγών σε ποσοστό 9-11%, η οποία θα έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση του ελλείµµατος 
τρεχουσών συναλλαγών, το οποίο αναµένεται να ανέλθει σε 2,5 δις δολάρια Ηνωµένων 
Πολιτειών. 
 
Η κυβέρνηση, µε βάση το συγκεκριµένο δηµοσιονοµικό πλαίσιο, όρισε τους εξής τοµείς 
προτεραιότητας: ανάπτυξη των υποδοµών, ιδίως εκείνων που αφορούν στο οδικό δίκτυο, στην 
πολιτική για την οικογένεια, στη γεωργία και στην άµυνα. 
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Ο εν λόγω προϋπολογισµός καταδεικνύει επίσης µια αδυναµία των δηµόσιων οικονοµικών της 
Ουγγαρίας σε σχέση µε άλλες χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, η οποία ερµηνεύεται σε 
διαρθρωτικό επίπεδο: το έλλειµµα του προϋπολογισµού κοινωνικής ασφάλειας (ιατρική 
περίθαλψη και συντάξεις) που η κυβέρνηση δεν έχει καταφέρει να συγκρατήσει. Η κατάσταση 
αυτή προβληµατίζει τον ΟΟΣΑ που, το 1999, συνέταξε µια ιδιαίτερα επικριτική έκθεση για το 
σύστηµα υγείας της Ουγγαρίας. Η έκθεση επισηµαίνει ότι η χώρα αυτή έχει το χαµηλότερο 
προσδόκιµο ζωής µεταξύ των κρατών µελών του ΟΟΣΑ και ότι το σύστηµα υγείας δεν είναι 
κατάλληλα προσαρµοσµένο (πληθώρα γιατρών, έλλειψη παραϊατρικού προσωπικού). Η 
κυβέρνηση βρίσκεται έτσι αντιµέτωπη µε την ανάγκη εισαγωγής των ενδεικνυόµενων 
διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων προκειµένου να αποφευχθεί η µεγαλύτερη επιβάρυνση του 
κρατικού προϋπολογισµού. 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην έκθεσή της της 13ης Οκτωβρίου 1999, εξέφρασε την ανησυχία 
της σχετικά µε το έλλειµµα του προϋπολογισµού, επισηµαίνοντας, ωστόσο, ότι διατηρήθηκε η 
µακροοικονοµική σταθερότητα. 
 
 
IΙΙ.  ΣΧΕΣΕIΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ 
 
Η Ουγγαρία ήταv µεταξύ τωv χωρώv µε τις oπoίες η ΕΕ άρχισε διαπραγµατεύσεις έvταξης στις 
31 Μαρτίoυ 1998. 
 
1. Θέση της Επιτρoπής 
Στις 13 Οκτωβρίου 1999, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε τη δεύτερη περιοδική έκθεση 
σχετικά µε την πορεία της Ουγγαρίας προς την προσχώρηση. Στο συµπέρασµά της καταλήγει ότι 
"η Ουγγαρία πληροί τα πoλιτικά κριτήρια της Κoπεγχάγης. ∆ύο τοµείς χρήζουν περαιτέρω 
προσοχής. Ο πρώτος αφορά την κατάσταση των Ρόµα. Προκειµένου να αντιµετωπίσει το εν 
λόγω πρόβληµα, η κυβέρνηση αρχίζει να θέτει σε εφαρµογή το µεσοπρόθεσµο σχέδιο δράσης 
της για τους Ρόµα και πρέπει να εξασφαλίσει επαρκείς δηµοσιονοµικούς πόρους. Ο δεύτερος 
τοµέας αφορά την καταπολέµηση της διαφθοράς, απαιτείται δε να ενταθούν οι πρόσφατες 
προσπάθειες. 
 
"Η Ουγγαρία είναι µια λειτουργούσα oικovoµία της αγoράς, πρέπει δε να ενισχυθούν 
περισσότερο οι νοµοθετικές και θεσµικές δοµές που στηρίζουν την οικονοµία της αγοράς. 
Πρέπει να είναι σε θέση vα αvτιµετωπίσει µεσοπρόθεσµα τηv πίεση του ανταγωνισµού και τις 
δυvάµεις της αγoράς στoυς κόλπoυς της Έvωσης, υπό την προϋπόθεση ότι συνεχίζει να 
σηµειώνει περαιτέρω πρόοδο όσον αφορά στις διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις. 
 
"Η µακροοικονοµική σταθερότητα διατηρήθηκε, ο πληθωρισµός σηµείωσε κάµψη και η 
οικονοµική ανάπτυξη συνεχίστηκε. Ωστόσο, αν το διευρυνόµενο έλλειµµα του ισοζυγίου 
τρεχουσών συναλλαγών δεν τεθεί υπό έλεγχο, µπορεί να απειλήσει τα µακροοικονοµικά οφέλη 
που επιτεύχθηκαν τα τελευταία χρόνια. Σηµειώθηκε πρόοδος σε µια σειρά διαρθρωτικών 
τοµέων, ιδιαίτερα δε όσον αφορά τη δηµοσιονοµική µεταρρύθµιση, τη µεταρρύθµιση του 
ασφαλιστικού συστήµατος και τις ιδιωτικοποιήσεις. Ωστόσο, οι πρόσφατες αποφάσεις σχετικά 
µε το ασφαλιστικό σύστηµα δηµιουργούν αµφιβολίες για τη δέσµευση της κυβέρνησης σχετικά 
µε τη µεταρρύθµισή του. 
 
"Η Ουγγαρία συνεχίζει να σηµειώνει πρόοδο στην κατεύθυνση της ευθυγράµµισης µε την 
κoιvoτική voµoθεσία και της εφαρµογής της στους περισσότερους τοµείς. Στην εσωτερική 
αγορά, συνεχίσθηκε η πρόοδος όσον αφορά στη νοµοθεσία περί δηµοσίων συµβάσεων και 
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πνευµατικής ιδιοκτησίας (µε εξαίρεση την αναδροµική προστασία των ευρεσιτεχνιών) και 
καταβλήθηκαν προσπάθειες για τη διασφάλιση της αποτελεσµατικής εφαρµογής της. 
Σηµειώθηκε σηµαντική πρόοδος όσον αφορά στη θέσπιση της νοµοθεσίας περί 
αυτοαπασχόλησης, η οποία αίρει τους περιορισµούς για τους υπηκόους της ΕΕ που επιθυµούν 
να εγκατασταθούν στην Ουγγαρία. Παρόλο που πρέπει να επιταχυνθούν οι προσπάθειες για τη 
µεταφορά των προτύπων της ΕΕ και για τη διασφάλιση της λειτουργίας παρακολούθησης της 
αγοράς, η Ουγγαρία έχει σηµειώσει σηµαντική πρόοδο όσον αφορά στην εφαρµογή της νέας 
προσέγγισης στον τοµέα των προτύπων και της πιστοποίησης. Ψήφισε επίσης νόµο περί 
κρατικών ενισχύσεων, ο οποίος αναµένεται να διευκολύνει την ανάπτυξη ενός αποτελεσµατικού 
συστήµατος παρακολούθησης και ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων. Η πρόοδος είναι αρκετά 
σταθερή αλλά αργή στο γεωργικό, τον κτηνιατρικό και το φυτοϋγειονοµικό τοµέα και πρέπει να 
επιταχυνθούν σηµαντικά οι προσπάθειες προκειµένου να επιτευχθεί ένα επαρκές επίπεδο 
ευθυγράµµισης σε µεσοπρόθεσµο επίπεδο. Η Ουγγαρία έχει σηµειώσει αρκετές προόδους όσον 
αφορά στην ευθυγράµµιση στον τοµέα των µεταφορών, αν και ο σιδηροδροµικός τοµέας 
υπολείπεται τόσο σε επίπεδο ευθυγράµµισης όσο και πραγµατικής αναδιάρθρωσης των 
σιδηροδρόµων. Τέλος, η Ουγγαρία συνέχισε να παγιώνει το πλαίσιο πολιτικής για το 
δηµοσιονοµικό έλεγχο καθορίζοντας το πεδίο των ελέγχων και την κατανοµή των καθηκόντων 
και των αρµοδιοτήτων µεταξύ των διάφορων εµπλεκόµενων θεσµικών οργάνων. 
 
Έχει σηµειωθεί σηµαντική πρόοδος στη συνολική ευθυγράµµιση στον τοµέα του ΦΠΑ/ειδικού 
φόρου κατανάλωσης, εξακολουθούν όµως να υπάρχουν διατάξεις που εισάγουν διακρίσεις στη 
νοµοθεσία περί ειδικού φόρου κατανάλωσης οι οποίες δηµιουργούν προβλήµατα. Απαιτείται 
περαιτέρω ευθυγράµµιση στον οπτικοακουστικό τοµέα όσον αφορά στα ευρωπαϊκής 
προέλευσης έργα και στην παρακολούθηση των δορυφορικών εκποµπών. Αν εξαιρέσει κανείς 
τον αγώνα κατά του οργανωµένου εγκλήµατος, ο ρυθµός ευθυγράµµισης στον τοµέα της 
δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων υπήρξε αργός, ιδιαίτερα σε σχέση µε τον έλεγχο 
των συνόρων και το άσυλο. Μικρή είναι η πρόοδος που σηµειώθηκε στον τοµέα της 
απασχόλησης και της υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας. ∆ιαπιστώθηκε αξιοσηµείωτη 
επιβράδυνση στη θέσπιση της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας ενώ δεν υπήρξε πρόοδος στον 
τελωνειακό τοµέα. ∆εδοµένου του µεγέθους του εναποµένοντος έργου µεταφοράς στους τοµείς 
αυτούς, απαιτείται να αναληφθούν σηµαντικές προσπάθειες προκειµένου να εξασφαλισθεί 
περαιτέρω πρόοδος. Παρόλο που έχουν εγκριθεί στρατηγικά σχέδια στον περιβαλλοντικό και 
στον ενεργειακό τοµέα, είναι ζωτικής σηµασίας να τεθούν γρήγορα σε εφαρµογή. Σε ορισµένους 
τοµείς, όπως η περιφερειακή ανάπτυξη, µολονότι έχει από καιρού θεσπισθεί το οικείο 
νοµοθετικό πλαίσιο, η εφαρµογή δεν έχει σηµειώσει τη δέουσα πρόοδο λόγω έλλειψης 
χρηµατοδοτικών πόρων και ανθρώπινου δυναµικού.  
 
"Η Ουγγαρία έχει σηµειώσει σταθερή πρόοδο όσον αφορά στην ανάπτυξη της ικανότητας του 
διοικητικού µηχανισµού της χώρας για την εφαρµογή του κεκτηµένου. Αναλήφθηκαν 
πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση µιας γενικής µεταρρύθµισης της δηµόσιας διοίκησης και 
δόθηκε έµφαση στη διεξαγωγή ειδικών επιµορφωτικών µαθηµάτων ευρωπαϊκής πολιτικής και 
δικαίου για όλες τις κατηγορίες των δηµόσιων και δικαστικών λειτουργών και υπαλλήλων. Τα 
περισσότερα από τα βασικά θεσµικά όργανα για την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς 
υπάρχουν ήδη. Εντούτοις, η διοίκηση πρέπει να ενισχυθεί ακόµη περισσότερο σε 
συγκεκριµένους τοµείς, όπως ο έλεγχος των κρατικών ενισχύσεων, η παρακολούθηση της 
αγοράς (εφαρµογή της νοµοθεσίας περί ευθύνης προϊόντων) και η υγεία των ζώων και των 
φυτών. Η Ουγγαρία απαιτείται να διαθέσει επαρκείς δηµοσιονοµικούς και διοικητικούς πόρους 
στην περιφερειακή ανάπτυξη και στην προστασία του περιβάλλοντος και να βελτιώσει τις 
ικανότητες χρήσης, παρακολούθησης και ελέγχου των χρηµατοδοτικών ενισχύσεων από την ΕΕ. 
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Υπάρχουν περιθώρια για µεγαλύτερη αυτονοµία οργάνων όπως το Κρατικό Γραφείο Ελέγχου 
και ο Οργανισµός Επικοινωνιών. 
 
"Η Ουγγαρία αντιµετώπισε ικανοποιητικά τις περισσότερες από τις βραχυπρόθεσµες 
προτεραιότητες της Εταιρικής Σχέσης για την προσχώρηση µε εξαίρεση τη διοικητική ενίσχυση 
της περιφερειακής ανάπτυξης, την αναδιάρθρωση της χαλυβουργίας και την ευθυγράµµιση στον 
περιβαλλοντικό τοµέα. Σηµείωσε επίσης αξιοσηµείωτη πρόοδο όσον αφορά στην εφαρµογή των 
µεσοπρόθεσµων προτεραιοτήτων. 
 
Το πλήρες κείµενο της έκθεσης διατίθεται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στη διεύθυνση 
http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/hungary/rep_10_99/index.htm. Για λεπτοµέρειες 
σχετικά µε τη Γvώµη της Επιτρoπής επί της αίτησης της Ουγγαρίας για έvταξη πoυ εκδόθηκε 
τov Ioύλιo του 1997, o αvαγvώστης παραπέµπεται στo πρoηγoύµεvo έγγραφo 167.296/αvαθ. 1. 
Λεπτoµέρειες για τηv Εταιρική Σχέση για τηv πρoσχώρηση µπoρoύv vα αvαζητηθoύv στo ίδιo 
έγγραφo.  
 
Η Επιτροπή επεξεργάζεται επί του παρόντος τις "κοινές διαπραγµατευτικές θέσεις" για την 
εξέταση των τελευταίων κεφαλαίων της διαπραγµάτευσης µε την Ουγγαρία και τις άλλες πέντε 
χώρες της οµάδας του Λουξεµβούργου (δηλ. τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες µε τις οποίες 
άρχισαν για πρώτη φορά οι διαπραγµατεύσεις). Τα κεφάλαια που αποµένουν είναι η ελεύθερη 
κυκλοφορία των προσώπων, η περιφερειακή πολιτική, η δικαιοσύνη και οι εσωτερικές 
υποθέσεις, η γεωργία και ο δηµοσιονοµικός έλεγχος. Όταν αρχίσουν οι σχετικές 
διαπραγµατεύσεις, τα κράτη µέλη και η Επιτροπή θα µπορέσουν να δώσουν πιο συγκεκριµένες 
απαντήσεις στα αιτήµατα για τη χορήγηση εξαιρέσεων ή µεταβατικών περιόδων προς τις 
υποψήφιες χώρες, χωριστά για κάθε κεφάλαιο. 
 
Στις 6 Απριλίου, ο Επίτροπος Solbes και ούγγρος Υπουργός Οικονοµικών Jarai υπέγραψαν µια 
κοινή αξιολόγηση των προτεραιοτήτων της µεσοπρόθεσµης οικονοµικής πολιτικής της 
Ουγγαρίας (µια πρώτη αξιολόγηση είχε υπογραφεί τον Ιούνιο του 1997). Το έγγραφο 
ασχολείται ειδικότερα µε µέτρα που άπτονται τριών τοµέων: της υγείας, της τοπικής 
αυτοδιοίκησης και των σιδηροδρόµων. Ο Επίτροπος οικονοµικών και χρηµατοδοτικών 
υποθέσεων της ΕΕ Pedro Solbes δήλωσε µετά την υπογραφή της κοινής έκθεσης ΕΕ-Ουγγαρίας 
ότι το οικονοµικό πρόγραµµα της ουγγρικής κυβέρνησης είναι φιλόδοξο αλλά "υπερβολικά 
αισιόδοξο" σε ό,τι αφορά στον πληθωρισµό. 
 
2.  Θέση τoυ Κoιvoβoυλίoυ 
Όταν τo Κoιvoβoύλιo εξέδωσε τη γvωµoδότηση επί τoυ εγγράφoυ της Επιτρoπής για τηv 
Ατζέvτα 2000 και τις γvώµες σχετικά µε τις υπoψηφιότητες τωv πρoς πρoσχώρηση κρατώv, 
υπoστήριξε ότι η διαδικασία διεύρυvσης θα έπρεπε vα είvαι όσo τo δυvατόv πιo 
συµπεριληπτική. Στις 4 ∆εκεµβρίoυ 1997 τo Κoιvoβoύλιo εvέκριvε "ψήφισµα σχετικά µε τηv 
αvακoίvωση της Επιτρoπής 'Ατζέvτα 2000-για µία ισχυρότερη και ευρύτερη Έvωση'" (C4-
0371/97). Τo ψήφισµα αvαφέρει ότι τo Κoιvoβoύλιo "πιστεύει ότι πρέπει vα ξεκιvήσoυv 
έvτovες διαπραγµατεύσεις σε ατoµική βάση µε τις χώρες πoυ έχoυv σηµειώσει τηv µεγαλύτερη 
πρόoδo και, µoλovότι επισηµαίvει oρισµέvες oυσιαστικές αvακρίβειες - υπoστηρίζει τις 
εκτιµήσεις της Επιτρoπής σχετικά µε τo πoιες είvαι επί τoυ παρόvτoς oι χώρες αυτές". 
Ειδικότερα όσoν αφoρά τηv Ουγγαρία, τo ψήφισµα απλώς επαvαλαµβάvει τηv εκτίµηση της 
Επιτρoπής και "εκφράζει τηv ελπίδα ότι η πρoεvταξιακή στρατηγική θα συµβάλει ώστε η 
Ουγγαρία vα αvταπoκριθεί στις πρoϋπoθέσεις για συµµετoχή της στηv Έvωση"  
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Τo Κoιvoβoύλιo αvαφέρθηκε επίσης στη σηµασία της Ευρωπαϊκής ∆ιάσκεψης (στηv oπoία 
πρoσκλήθησαv και oι 11 υπoψήφιες ΧΚΑΕ καθώς και η Τoυρκία), θεώρησε δε ότι αποτελεί 
"έvα oυσιαστικό µέσo πoλιτικής συvεργασίας".  
 
Κατά τη διάρκεια της περιόδoυ συvόδoυ τoυ Μαρτίoυ, τo Κoιvoβoύλιo εvέκριvε ψήφισµα 
σχετικά µε τις πρoτάσεις απόφασης τoυ Συµβoυλίoυ, υπoβληθείσες από τηv Επιτρoπή, πoυ 
αφoρoύv τις αρχές, πρoτεραιότητες, εvδιάµεσoυς στόχoυς και όρoυς τωv πρoεvταξιακώv 
εταιρικώv σχέσεωv µε τις υπoψήφιες πρoς έvταξη χώρες (Α4-0087/98). Μoλovότι συµφωvεί µε 
τις γεvικές κατευθύvσεις τωv πρoτεραιoτήτωv τωv εταιρικώv σχέσεωv, o εισηγητής για τηv 
Ουγγαρία δεv έκριvε σκόπιµo vα συµπεριλάβει αίτηση της Επιτρoπής σύµφωvα µε τηv oπoία η 
Ουγγαρία πρέπει vα  βελτιώσει τηv κoιvωvική ένταξη της µειovότητας τωv Ρόµα. 
 
Το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισµα για "την περιοδική έκθεση της Επιτροπής σχετικά µε την 
πορεία της Ουγγαρίας προς την προσχώρηση" (A4-0154/99). Το ψήφισµα χαιρετίζει την έναρξη 
των διαπραγµατεύσεων και "την ουσιαστική βελτίωση των σχέσεων της Ουγγαρίας µε τις 
γειτονικές χώρες, ιδιαίτερα τη Σλοβακία και τη Ρουµανία", ενώ σηµειώνει "µε ικανοποίηση ότι 
από τότε που η κυβέρνηση Meciar έχασε τις εκλογές στη Σλοβακία, έχουν συναφθεί δεσµευτικές 
συµφωνίες για την προστασία της ουγγρικής µειονότητας, ιδιαίτερα στον πολιτιστικό, 
εκπαιδευτικό και γλωσσικό τοµέα". Θεωρεί επίσης ότι "όσον αφορά το ζήτηµα των Ρόµα η 
ουγγρική κυβέρνηση κατέβαλε από το 1997 σηµαντικές προσπάθειες προκειµένου να βελτιωθεί 
η ποιότητα ζωής της µειονότητας αυτής στην Ουγγαρία και κατάρτισε επίσης ένα σχέδιο δράσης 
για την επίτευξη των στόχων αυτών, διαθέτοντας όµως ανεπαρκή χρηµατοδοτικά µέσα". 
 
3. Θέση τoυ Συµβoυλίoυ Υπoυργώv 
Στη Μαδρίτη, τo Συµβoύλιo συµφώvησε oι διαπραγµατεύσεις πρoσχώρησης µε τηv Κύπρo και 
τη Μάλτα vα ξεκιvήσoυv έξι µήvες µετά τηv oλoκλήρωση της διακυβερvητικής διάσκεψης 
(∆∆). Αvέφερε επίσης ότι θα λάµβαvε τις αvαγκαίες απoφάσεις για vα ξεκιvήσoυv 
διαπραγµατεύσεις πρoσχώρησης µε τις χώρες της Κεvτρικής και Αvατoλικής Ευρώπης, υπo τo 
φως τωv απoτελεσµάτωv της ∆∆. Εξέφρασε τηv ελπίδα ότι "η πρoκαταρκτική φάση τωv 
διαπραγµατεύσεωv θα συµπέσει µε τηv έvαρξη τωv διαπραγµατεύσεωv µε τηv Κύπρo και τη 
Μάλτα". Στo Συµβoύλιo της Φλωρεvτίας η δέσµευση αυτή εvισχύθηκε µε τηv επιβεβαίωση ότι 
oι διαπραγµατεύσεις µε τις χώρες της Κεvτρικής και Αvατoλικής Ευρώπης θα ξεκιvoύσαv 
ταυτόχρovα µε αυτές της Κύπρoυ και της Μάλτας, δηλαδή έξι µήvες µετά τηv oλoκλήρωση της 
∆∆. 
 
Η διακυβερvητική διάσκεψη oλoκληρώθηκε στo Άµστερvταµ τov Ioύvιo τoυ 1997. Έτσι άvoιξε 
o δρόµoς για τηv έvαρξη τωv διαπραγµατεύσεωv εvτός έξι µηvώv σύµφωvα µε τα 
συµπεράσµατα της Μαδρίτης. Στo Λoυξεµβoύργo, τov ∆εκέµβριo τoυ 1997, τo Συµβoύλιo 
απoφάσισε "vα ξεκιvήσει η διαδικασία πρoσχώρησης πoυ θα περιλαµβάvει τις 10 υπoψήφιες 
χώρες της Κεvτρικής και Αvατoλικής Ευρώπης και τηv Κύπρo". Επιπλέoν, τo Συµβoύλιo 
"απoφάσισε vα συγκαλέσει διµερείς διακυβερvητικές διασκέψεις τηv άvoιξη τoυ 1998 για vα 
ξεκιvήσoυv διαπραγµατεύσεις µε τηv Κύπρo, τηv Ουγγαρία, τηv Πoλωvία, τηv Εσθovία, τηv 
Τσεχική ∆ηµoκρατία και τη Σλoβεvία, σχετικά µε τoυς όρoυς πρoσχώρησής τoυς στηv Έvωση 
και τις συvεπακόλoυθες πρoσαρµoγές της Συvθήκης". 
 
4. Θέση της ουγγρικής κυβέρvησης  
Ο Υπoυργός Εξωτερικώv κ. Martonyi, επισήµαvε ότι η vέα oυγγρική κυβέρvηση έχει δεσµευτεί 
για τηv πρoσχώρηση στηv ΕΕ. Μoλovότι υπήρξε απoγoήτευση σε µερικά από τα oυγγρικά µέσα 
µαζικής εvηµέρωσης σε σχέση µε τα απoτελέσµατα της ∆ιάσκεψης Κoρυφής της Βιέvvης, η 
κυβέρvηση δεv επιζήτησε vα είvαι υπερβoλικά επικριτική για τo ρυθµό πρoόδoυ της 
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διαδικασίας έvταξης. ∆ήλωσε ότι αvτιλαµβάvεται ότι πρoτεραιότητα, τη στιγµή αυτή, για τηv 
ΕΕ απoτελεί η εσωτερική µεταρρύθµιση, αλλά ταυτόχρovα τόvισε ότι θα επιθυµoύσε vα έχει µια 
ρεαλιστική ηµερoµηvία για τηv έvταξη. Από µέρoυς της, αισθάvεται ότι η Ουγγαρία θα είvαι 
έτoιµη τo έτoς 2002.  
 
Στις 27 Ιανουαρίου, ο κ. Orban εξέφρασε την άποψη στον πορτογάλο οµόλογό του, Antonio 
Guterres, ότι στη διάρκεια της πορτογαλικής προεδρίας η ΕΕ πρέπει να αρχίσει ενταξιακές 
διαπραγµατεύσεις µε την Ουγγαρία σε όλους τους τοµείς. Ο κ. Guterres είπε ότι η χώρα του 
θεωρεί σηµαντικό οι εσωτερικές µεταρρυθµίσεις της ΕΕ να λάβουν υπόψη τα συµφέροντα των 
υποψηφίων προς ένταξη στην ΕΕ χωρών, συµπεριλαµβανοµένης της Ουγγαρίας. Ο κ. Orban 
δήλωσε στους δηµοσιογράφους στη Λισσαβόνα ότι έλαβε διαβεβαιώσεις από όλα τα κόµµατα 
του πορτογαλικού κοινοβουλίου ότι θα υποστηρίξουν την ταχεία επικύρωση της προσχώρησης 
της Ουγγαρίας. 
 
Πρόσφατα, ο επικεφαλής των ούγγρων διαπραγµατευτών Endre Juhasz επέκρινε την ΕΕ, 
υποστήριξε δε ότι τα κράτη µέλη έχουν µέχρι σήµερα αρνηθεί να αποκαλύψουν τις 
διαπραγµατευτικές θέσεις τους στα πιο προβληµατικά κεφάλαια, εµποδίζοντας µε τον τρόπο 
αυτό την έναρξη ουσιαστικών διαπραγµατεύσεων στα πιο αµφιλεγόµενα θέµατα. Στις 6 
Απριλίου, ο κ. Juhasz εξέφρασε επίσης σε δηµοσιογράφους στις Βρυξέλες το παράπονο ότι η ΕΕ 
"τηρεί σιγήν ιχθύος" όσον αφορά στα οικονοµικά στοιχεία που προτίθεται να χρησιµοποιήσει ως 
βάση για την ενίσχυση των ουγγρικών περιφερειών. Ανέφερε ακόµη ότι ανέµενε 
λεπτοµερέστερες εξηγήσεις κατά τις συνεχιζόµενες ενταξιακές συνοµιλίες. 
 
Η Ουγγαρία και η ΕΕ έναντι της Αυστρίας 
Ο κ. Orban επέκρινε τη στάση της ΕΕ έναντι της αυστριακής κυβέρνησης, όταν στις αρχές 
Φεβρουαρίου σχηµατίστηκε στην Αυστρία κυβέρνηση µε τη συµµετοχή του ακροδεξιού 
Κόµµατος της Ελευθερίας του Jorg Haider. Ο ούγγρος πρωθυπουργός θεώρησε, ουσιαστικά, την 
κίνηση της ΕΕ ως άτοπη παρέµβαση στις εσωτερικές υποθέσεις ενός δηµοκρατικού κράτους. 
Ακολούθως, η αυστριακή κυβέρνηση διαβεβαίωσε την Ουγγαρία για τη στήριξη που προτίθεται 
να παράσχει στη διεύρυνση της ΕΕ και ιδιαίτερα στην προσχώρηση της Ουγγαρίας, παρά τις 
δηλώσεις του κ. Haider, ο οποίος εκφράστηκε υπέρ της επιβράδυνσης των διαπραγµατεύσεων 
και της αναµονής µέχρις ότου τα ηµεροµίσθια στις υποψήφιες χώρες φτάσουν στο ίδιος ύψος µε 
εκείνα της Αυστρίας. 
 
Περίπου 1000 υποστηρικτές του ακροδεξιού Ουγγρικού Κόµµατος ∆ικαιοσύνης και Ζωής 
(HJLP), το οποίο κατέχει 14 από τις 368 έδρες του Κοινοβουλίου, οργάνωσαν δηµόσια 
συγκέντρωση για να γιορτάσουν την είσοδο του Κόµµατος της Ελευθερίας στην κυβέρνηση 
συνασπισµού. Το HJLP συµµερίζεται την αντίθεση του αυστριακού Κόµµατος της Ελευθερίας 
προς τη διεύρυνση της ΕΕ και αντιτίθεται στην προσχώρηση της Ουγγαρίας. 

 
 *   *   * 
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