
UDVIDELSEN

bulgarien og rumænien

EU’s femte udvidelsesrunde udgør den hidtil 
største udvidelse af EU’s medlemskreds. 
 Runden bliver først afsluttet, når Bulgarien og 
Rumænien bliver EU-medlemmer. Efter at være 
færdigforhandlet den 14. december 2004 blev 
tiltrædelsestraktater med de to lande underteg-
net i april 2005. I 2006 ventes medlemslande-
nes ratifi kation af tiltrædelsestraktaterne og stil-
lingtagen til, om Rumæniens og Bulgariens 
medlemskab eventuelt må udskydes til 2008.

tyrkiet

Da Tyrkiet opfyldte betingelserne fastlagt af 
Det Europæiske Råd i december 2004, traf 
Rådet den 3. oktober 2005 beslutning om at 
indlede EU-tiltrædelsesforhandlinger med 
 Tyrkiet. Efter en indledende gennemgang 
(“screening”) af EU’s fælles love og regler i for-
hold til Tyrkiets love og regelsæt vil de første 
forhandlingskapitler blive åbnet i 2006. 
Grundlaget er en forhandlingsramme, der i 
overensstemmelse med konklusionerne fra Det 
Europæiske Råd i december 2004 fastlægger 
rammerne for en stram og forsvarlig proces.
Forhandlingsrammen fastslår, at indledning af 
optagelsesforhandlinger ikke indebærer en 
garanti for medlemskab. Før Tyrkiet kan blive 
medlem af EU, skal Tyrkiet opfylde en række 
politiske og økonomiske krav – de såkaldte 
Københavnskriterier. Også EU’s evne til at 
optage nye medlemmer vil indgå i overvejel-
serne. Det er i såvel EU’s som Tyrkiets almin-
delige interesse. Der er endvidere indbygget 
mulighed for at afbryde forhandlingerne ved 
grov og vedvarende overtrædelse af princip-
perne om frihed, demokrati og respekt for 
menneskerettighederne samt de grundlæggende 
frihedsrettigheder.

det vestlige balkan

Udsigten til EU-medlemskab er den væsentlig-
ste drivkraft i de interne reformprocesser i lan-
dene på Vestbalkan. På topmødet i Thessalo-
niki i juni 2003 bekræftede EU det europæiske 
perspektiv, som blev udstukket for Vestbalkan-
landene på blandt andet topmødet i Køben-
havn i 2002, og slog fast, at landene kan blive 
medlemmer, når de opfylder de opstillede kri-
terier. Som del af en større “udvidelsespakke” 
fremlagde Kommissionen den 9. november 
2005 et strategipapir for den videre udvidelse 
med fokus på Det vestlige Balkan. Strategien 
tager udgangspunkt i EU’s stabiliserings- og 
associeringsproces for Det vestlige Balkan. EU 
traf i 2005 væsentlige beslutninger i forhold til 
igangsættelse af optagelsesforhandlinger med 
Kroatien og tildeling af kandidatstatus til Den 
Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien 
(FYROM).

kroatien

Indledning af EU-optagelsesforhandlinger med 
Kroatien var forudset til at starte i marts 2005. 
Der var imidlertid enighed i EU om at udsky de 
disse forhandlinger, da den internationale straf-
fedomstol for det tidligere Jugoslavien (ICTY) 
ikke fandt, at Kroatien samarbejdede fuldt ud 
om tilfangetagelsen af den krigsforbrydelses-
sigtede tidligere general Gotovina. Samarbejdet 
med ICTY er en af EU’s betingelser for indled-
ning af forhandlinger med Vestbalkan-landene. 
Danmark var blandt de lande, der stod fast på 
betingelsen om fuldt samarbejde med ICTY. 
Det var og er nødvendigt for at sikre den for-
nødne opbakning bag domstolens arbejde og 
for at sikre den nødvendige respekt for EU’s 
egne beslutninger.

Det var således meget tilfredsstillende, da 
det på rådsmødet (almindelige anliggender og 
eksterne forbindelser) den 3. oktober 2005 
kunne konkluderes, at Kroatien fuldt ud sam-
arbejdede med ICTY. EU-optagelsesforhand-
lingerne indledtes umiddelbart derefter. 
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Den generelle forventning er, at forhand-
lingsprocessen kan gennemføres i løbet af rela-
tivt få år, men EU vil som i forhold til Tyrkiet 
nøje overvåge udviklingen i Kroatien. Den 
tidligere general Gotovina blev arresteret i 
Spanien i december 2005.

den tidligere jugoslaviske 

republik makedonien (fyrom)

Det Europæiske Råd besluttede i december 
2005 på anbefaling af Kommissionen at give 
FYROM kandidatstatus uden dato for indled-
ning af forhandlinger. Beslutningen er en poli-
tisk anerkendelse af landets fremskridt i 
reformprocessen, der vil bidrage til at fastholde 
Makedonien på reformsporet.

Beslutningen skal særligt ses på baggrund 
af Makedoniens tilfredsstillende efterlevelse af 
stabiliserings- og associeringsaftalen og en vur-
dering af, at Makedonien på mellemlang sigt 
kan opfylde de fl este krav til EU-medlemskab. 
Der er ikke tvivl om fremskridtene i Makedo-
nien, men det vil vare nogen tid, før Makedo-
nien er klar til at åbne forhandlinger om EU-
optagelse.

FAKTA OM TYRKIET

1923:
1950:

1987:

Republikken Tyrkiet udråbes.

Første demokratiske magtskifte 

i Tyrkiets historie.

Første frie valg efter seneste 

militærkup (1980).

Tyrkiets tilnærmelse til EU
1963:

1987:
1996:

1999:

December 
2004:

Oktober 
2005:

Tyrkiet og EF indgår en associe-

ringsaftale.

Tyrkiet søger optagelse i EF.

Toldunion mellem EU og Tyrkiet 

træder i kraft.

Tyrkiet får status som 

EU-kandidatland.

EU beslutter at åbne tiltrædelses-

forhandlinger med Tyrkiet i 

oktober 2005, hvis Tyrkiet 

implementerer ny lovgivning 

(blandt andet straffelov og lov 

om appeldomstole).

Tiltrædelsesforhandlinger 

indledes.

Eksempel på dansk bistand 
til EU-forberedelserne
Integrationsministeriet hjælper gennem 

EU’s twinning-program Tyrkiet med at indføre 

EU’s visumregler.

FAKTA OM KROATIEN

1990:

1992:

1997:

Kroatien erklærer sig 

selvstændig.

Danmark anerkender Kroatiens 

selvstændighed.

Kroatiens regering overtager 

kontrollen med de sidste dele af 

det kroatiske territorium 

(Østslavonien).

Kroatiens tilnærmelse til EU
Januar 
2000:

Februar 
2003:
Juni 2004:

December 
2004:

Februar 
2005:
Oktober 
2005:

Forhandlinger om en stabilise-

rings- og associeringsaftale 

indledes.

Kroatien søger om 

EU-medlemskab.

Kroatien får status som  

EU-kandidatland.

EU beslutter at åbne tiltrædel-

sesforhandlinger i marts 2005, 

hvis Kroatien samarbejder fuldt 

ud med ICTY.

Stabiliserings- og associerings-

aftalen træder i kraft.

Tiltrædelsesforhandlinger 

indledes.

Eksempel på dansk bistand 
til EU-forberedelserne
Danmarks Statistik hjælper gennem EU’s 

twinning-program Kroatien med at indføre 

nye standarder for nationalregnskab og 

arbejdsmarkedsstatistik.

FAKTA OM DEN TIDLIGERE 

JUGOSLAVISKE  REPUBLIK 

MAKEDONIEN (FYROM)

1991:

1993:

2001:

2001:

Makedonien erklærer sig 

selvstændig.

Danmark anerkender 

Makedoniens selvstændighed.

Væbnet konfl ikt mellem albanske 

mindretal og makedonere.

Ohrid-fredsaftalen underskrives.

Makedoniens tilnærmelse til EU
Januar 
2000:

April 2001:

Marts 
2004:
April 
2004:
December 
2005:

Forhandlinger om en stabilise-

rings- og associeringsaftale 

indledes.

Stabiliserings- og associerings-

aftalen underskrives.

Makedonien ansøger om 

EU-medlemskab.

Stabiliserings- og associerings-

aftalen træder i kraft.

Makedonien får status som 

EU-kandidatland uden dato for 

tiltrædelsesforhandlinger.

Den rumænske premierminister, Calin 
Popescu Tariceanu (tv), afl ægger visit hos 
Europa-Kommissionen. Her ses han ved 
siden af Europa-Kom  missionens formand, 
José Manuel Barroso (th). Rumænien 
underskrev sin tiltrædelsestraktat i april 
2005.
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