
 
Uniós bővítés: hogyan csatlakoznak az országok az
EU-hoz?
 
Összefoglaltuk, mit érdemes tudni a bővítésről és hogyan csatlakozhatnak az országok
az Európai Unióhoz.
 

Számos ország igényelte felvételét az EU-ba, ez azonban egy hosszú, számtalan előkészülettel
járó folyamat. Összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat. 
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Mely országok akarnak csatlakozni az EU-hoz? 
 
A jelenlegi tagjelölt országok közé tartozik Albánia, Észak-Macedónia, Montenegró, Szerbia és
Törökország, 2022. június 23 óta pedig Ukrajna és Moldova is. Bosznia-Hercegovina, Grúzia és
Koszovó potenciális tagjelöltek.
 
 
Ezeknek az országoknak az EU biztosít uniós támogatásokat, szakpolitikai tanácsadást, és
tagjai a Társulási Megállapodásnak, amely hozzáférést biztost az Unió belső piacához.
 
 
 
2022 márciusában Ukrajna, Grúzia és Moldova is jelezte, szeretne csatlakozni az EU-hoz. A
Parlament kérte, hogy Ukrajna és Moldova haladéktalanul kapjon tagjelölti státuszt, Grúzia
pedig a szükséges reformok végrehajtását követően.
 
 
A témának szentelt csúcstalálkozó kezdetén, 2022. június 23-án az EU vezetőinek tartott
beszédében Roberta Metsola, a Parlament elnöke kijelentette, hogy mindez megerősítené az
EU-t: „...ez nem szimbolikus tett, hanem valami, ami megerősíti az EU-t, Ukrajnát és Moldovát
is. Megmutatja az embereknek, hogy értékeink többet számítanak, mint a retorika. Hogy a
remény eredményeket hozhat. Más várakozó országoknak – a Nyugat-Balkánon – szintén
látniuk kell, hogy a remény eredményekhez vezet. Itt az idő.”
 
 
A csúcstalálkozón az uniós országok elismerték Ukrajnát és Moldovát tagjelölt országként,
Grúziát és Bosznia-Hercegovinát pedig lehetséges tagjelöltként, vagyis további reformok
végrehajtására kérték őket.
 
 
 
Az EU-tagság kritériumai 
 
A tagságot azok az európai országot kérelmezhetik, amelyek tiszteletben tartják az EU
demokratikus értékeit. Röviden összefoglalva a tagjelölt államokban stabil intézmények kell,
hogy garantálják a demokráciát és a jogállamiságot, működő piacgazdasággal kell
rendelkezniük és képesnek kell lenniük arra, hogy teljesítsék a tagsággal járó kötelezettségeket.
 
 
 
A csatlakozási folyamat 
 
Egy tagállam akkor válik hivatalosan tagjelöltté, ha megfelel a politika, a gazdaság és a
reformok terén támasztott alapvető kritériumoknak. Ezt követően kezdheti meg a tárgyalásokat
az Unióval az egyes szakpolitikai területeket lefedő 35 fejezetről.
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https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20220616IPR33216/haladektalanul-tagjelolti-statuszt-ker-az-ep-ukrajnanak-es-moldovanak
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/eu-affairs/20220616STO33221/metsola-a-tagjelolt-statusz-megadasa-ukrajnanak-es-moldovanak-megerositi-az-eu-t
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/eu-affairs/20220616STO33221/metsola-a-tagjelolt-statusz-megadasa-ukrajnanak-es-moldovanak-megerositi-az-eu-t
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/enlargement-policy/glossary/chapters-acquis-negotiating-chapters_hu


A reformok végrehajtása után, és a tárgyalások befejeztével a két fél véglegesíti a csatlakozási
szerződést, amelyet minden uniós tagállamnak ratifikálnia kell ahhoz, hogy az új ország
csatlakozhasson az EU-hoz.
 
 
 
A Parlament szerepe 
 
Az EP-képviselők minden évben áttekintik, hogy milyen előrelépést tettek a csatlakozni kívánó
országok. Ez egy jó alkalom arra, hogy megvitassák a felmerülő kérdéseket és a jelentésükben
rávilágítsanak a problémás területekre.
 
 
Ahhoz, hogy egy ország csatlakozzon az Európai Unióhoz, az EP végső jóváhagyása is
szükséges.
 
 
 
Mi változott az elmúlt években? 
 
Az Európai Bizottság 2018. február 6-án ismertette az EU bővítésére vonatkozó stratégiáját,
amelyben 2025-öt jelöli meg, mint lehetséges csatlakozási dátumot Szerbia és Montenegró
számára. A javaslatot a Bizottság még aznap, a februári strasbourgi plenáris ülésen vitatta meg
az EP-képviselőkkel.
 
 
A képviselők többsége támogatta a stratégiát, de hangsúlyozták annak fontosságát, hogy a
reformokat valóban végrehajtsák a nyugat-balkáni országok.
 
 
 
A 2021. október 6-án, a szlovéniai Brdo pri Kranjuban tartott EU–Nyugat-Balkán
csúcstalálkozón az EU vezetői ismét leszögezték, hogy támogatják az országokat, és számos
kezdeményezést fogalmaztak meg a régió fellendítésére.
 
 
A Parlament tehát továbbra is a nyugat-balkáni országok EU-csatlakozása mellett áll. A 2020
júniusában elfogadott állásfoglalásban a képviselők arra szólították az EU-t, hogy tegyen többet
ezen országok bővítési folyamatának sikeréért.
 
 
A Parlament 2019 októberében elfogadott állásfoglalásában csalódottságának adott hangot
amiatt, hogy Albánia és Észak-Macedónia nem tudta megkezdeni a csatlakozási tárgyalásokat,
hangsúlyozva azt is, hogy a bővítési folyamat döntő szerepet játszott a Nyugat-Balkán
stabilizálásában.
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http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/2517%28RSP%29
https://www.consilium.europa.eu/hu/meetings/international-summit/2021/10/06/
https://www.consilium.europa.eu/hu/meetings/international-summit/2021/10/06/
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20200615IPR81246/meps-call-for-continuation-of-enlargement-process-to-western-balkans
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20200615IPR81246/meps-call-for-continuation-of-enlargement-process-to-western-balkans
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0050_HU.html


További információ
Ismertető: A Nyugat-Balkán és az EU
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http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/hu/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.5.2.html

