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Rezumat 

Comunicarea prezintă evoluția relațiilor dintre UE și cele șase țări din Balcanii de Vest și Turcia, 

ulterior comunicării similare, din 2020, privind politica de extindere a UE, expune reformele ce 

trebuie întreprinse în acele țări și prezintă concluzii și recomandări pentru perioada următoare. Este 

menționată asistența (inclusiv financiară) acordată țărilor din regiune în particular în contextul 

pandemiei de COVID-19. În cadrul problematicii relațiilor dintre UE și regiunea Balcanilor de Vest, 

notăm imposibilitatea adoptării unei decizii, în cursul anului 2021, pentru deschiderea negocierilor 

cu Macedonia de Nord și Albania. 

 

Cuvinte-cheie: Balcanii de Vest; extinderea UE; Macedonia de Nord; Albania; Muntenegru; 

metodologia de extindere revizuită pentru negocierile de aderare; Instrumentul de asistență pentru 

preaderare (2021-2027) 

  

                                                            

1 A se vedea și fișele de informare realizate în cadrul Direcției pentru Uniunea Europeană privind COM(2019)260, 

respectiv COM(2020)57. 

https://ec.europa.eu/info/departments/european-neighbourhood-policy-and-enlargement-negotiations_ro
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_644_RO_ACT_part1_v2.pdf
https://www.europarl.europa.eu/committees/fr/afet/home.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2021)0644&l=en
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/SWD(2021)%20288_EN_autre_document_travail_service_part1_v7.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/SWD(2021)%20289_EN_autre_document_travail_service_part1_v5.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/SWD(2021)%20290_EN_autre_document_travail_service_part1_v7.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/SWD(2021)%20291_EN_autre_document_travail_service_part1_v5.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/SWD(2021)%20292_EN_autre_document_travail_service_part1_v5.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/SWD(2021)%20293_EN_autre_document_travail_service_part1_v5.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/SWD(2021)%20294_EN_autre_document_travail_service_part1_v5.pdf
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1. Context 

În 2015, comunicarea COM(2015)611 a definit o strategie pe termen mediu pentru politica de 

extindere a UE, pe durata respectivului mandat al Comisiei Europene (2014-2019). Comunicarea din 

2018 privind politica de extindere a UE, COM(2018)450, a făcut bilanțul progreselor privind politica 

de extindere până la începutul anului 2018. Ulterior, au fost prezentate anual comunicări privind 

politica UE de extindere, pentru 2019 – COM(2019)260, pentru 2020 – COM(2020)660 și pentru 

2021, comunicarea de față, COM(2021)644. 

 

2. Prezentarea comunicării 

Comunicarea prezintă evoluțiile privind cele șase țări din Balcanii de Vest și Turcia, înregistrate 

subsecvent Comunicării din 2020 privind politica de extindere a UE, COM(2020)660, expune 

reformele ce trebuie urmate și prezintă concluzii și recomandări pentru perioada următoare. Este 

menționată asistența (inclusiv financiară) acordată țărilor din regiune în particular în contextul 

pandemiei de COVID-19, reprezentată de pachetul inițial acordat de UE. 

În planul evoluțiilor-cheie, comunicarea notează 

aplicarea de Muntenegru și Serbia a metodologiei 

revizuite pentru negocierile de aderare (din 2020), 

COM(2020)572; subliniază importanța adoptării 

cadrelor de negociere cu Macedonia de Nord și Albania 

și convocarea cât mai curând posibil a primelor 

conferințe interguvernamentale cu acele două țări; 

condiționează începerea negocierilor cu Bosnia și 

Herțegovina de realizarea unei „mase critice de 

reforme”; reafirmă concluzia îndeplinirii de Kosovo a 

criteriilor pentru liberalizarea vizelor; evocă rolul 

fundamental al Planului economic și de investiții pentru 

                                                            
2 A se vedea și doc. 8536/21, aprobat de Consiliul UE la 6 mai 2021 – Aplicarea metodologiei de extindere revizuite 

pentru negocierile de aderare cu Muntenegrul și Serbia. 

Comunicarea de față preconiza 
adoptarea cadrelor de negociere cu 
Macedonia de Nord și Albania și 
convocarea primelor conferințe 
interguvernamentale cu cele două țări 
înainte de sfârșitul anului 2021, în cursul 
președinției slovene, ceea ce nu a mai 
avut loc (a se vedea și ►secțiunea 3.1, 
mai jos, reuniunea Consiliului UE (Afaceri 
Generale) din 14 decembrie 2021; ►n. 10, 
mai jos). 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2015/COM_2015_611_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/COM_2018_450_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2019/COM_2019_260_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_660_RO_ACTE2_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_644_RO_ACT_part1_v2.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_660_RO_ACTE2_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_57_RO_ACTE_f.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8536-2021-INIT/ro/pdf
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Balcanii de Vest3, însoțit de finanțarea precizată în cadrul Instrumentului de asistență pentru 

preaderare („IPA III”) pentru perioada 2021-20274, și al acțiunilor expuse în Strategia privind 

Balcanii de Vest, COM(2020)57, și în Agenda priorităților adoptată în cadrul Summitului UE-

Balcanii de Vest de la Sofia din mai 20185; afirmă statutul Turciei de țară candidată și de partener-

cheie pentru UE în domenii esențiale de interes comun (migrația, combaterea terorismului, economia, 

comerțul, energia și transporturile) și notează regrese majore în ceea ce privește democrația, statul de 

drept, drepturile fundamentale și independența sistemului judiciar, alături de caracterul contradictoriu 

al politicii externe a țării amintite față de prioritățile UE din cadrul politicii externe și de securitate 

comune și cu interesele mai largi ale UE (în particular în estul Mării Mediterane/în Cipru). 

Comunicarea prezintă reformele fundamentale (însoțite de progrese solide, tangibile și ireversibile), 

în privința sistemului judiciar, corupției, drepturilor fundamentale, statului de drept, combaterii 

criminalității organizate și terorismului, funcționării instituțiilor democratice și a administrației 

publice, precum și a economiei (reforme structurale, piețele forței de muncă, digitalizare), înțelese ca 

fiind cruciale pentru pregătirea țărilor candidate și a celor potențial candidate în vederea îndeplinirii 

cerințelor de aderare. 

Ca element de noutate, comunicarea de față expune alinierea la acquis-ul UE urmând organizarea 

capitolelor de negociere în clustere (i.e. grupuri) tematice, potrivit metodologiei revizuite pentru 

negocierile de aderare: piața internă; competitivitate și creștere favorabilă incluziunii; agenda verde 

și conectivitatea durabilă; resursele, agricultura și coeziunea; relații externe; politica externă, de 

securitate și apărare. 

Sunt prezentate direcții ale cooperării regionale și relațiilor de 

bună vecinătate, considerate ca elemente esențiale ale 

procesului de stabilizare și de asociere, precum și ale 

procesului de extindere, ce contribuie la stabilitate și 

reconciliere și la un climat favorabil abordării chestiunilor 

bilaterale deschise și a moștenirii trecutului. 

Concluziile și recomandările de ordin general, expuse în 

comunicare, relevă: 

- caracterul de investiție geostrategică (în pace, stabilitate, securitate și creștere economică la nivelul 

întregii Europe) al politicii de extindere a UE, credibile, bazată pe o condiționalitate strictă, dar 

echitabilă și pe principiul meritelor proprii; consolidarea procesului de aderare, prin metodologia 

revizuită pentru negocierile de aderare; semnalul important privind perspectiva europeană a 

Balcanilor de Vest, transmis prin Declarația de la Brdo din 6 octombrie 20216, și angajamentul 

important reprezentat de organizarea periodică de summituri UE-Balcanii de Vest; 

- impactul negativ asupra credibilității UE generat de întârzierile lansării oficiale a negocierilor de 

aderare cu Albania și Macedonia de Nord; 

- blocarea negocierilor de aderare cu Turcia și continuarea distanțării acelei țări de UE, deși ea rămâne 

un partener-cheie pentru UE în domenii esențiale de interes comun și, în 2021, s-a intensificat 

dialogul și cooperarea între cele două părți;  

- consecințele negative însemnate atrase de pandemia de COVID-19 pentru Balcanii de Vest și 

Turcia;  

                                                            
3 Anunțat în comunicarea „Un plan economic și de investiții pentru Balcanii de Vest”, COM(2020)641, 6 octombrie 2020. 

4 În septembrie 2021, a fost adoptat Regulamentul 2021/1529 privind Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA 

III). 

5 Cf. Declarația de la Sofia, 17 mai 2018. 

6 A se vedea ►secțiunea 3.1, mai jos. 

Comunicarea vizează normalizarea 
relațiilor dintre Serbia și Kosovo, 
dintre Macedonia de Nord și 
Grecia, respectiv Macedonia de 
Nord și Bulgaria, dintre 
Muntenegru și Serbia, dintre 
Turcia și Cipru, respectiv Turcia și 
Grecia. 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_57_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_641_RO_ACTE2_f.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1529
https://www.consilium.europa.eu/media/34776/sofia-declaration_en.pdf
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- mobilizarea unor resurse financiare importante de UE pentru regiune, precum cele mobilizate prin 

Planul economic și de investiții al UE pentru Balcanii de Vest, COM(2020)641, sprijin (în calitate de 

investitor, donator și partener comercial) ce depășește cu mult și este mult mai cuprinzător decât 

sprijinul acordat regiunii de către oricare alt partener internațional; 

- importanța integrării economiile regionale, în cadrul unei piețe comune, bazată pe normele și 

standardele UE, și a consolidării relațiilor de bună vecinătate (și normalizarea relațiilor dintre Serbia 

și Kosovo). 

 

3. Poziții și lucrări ale instituțiilor UE și ale statelor membre (ordine cronologică) 

 

3.1. Instituții ale UE 

►6 octombrie 2021 – cu ocazia summitului UE-Balcanii de Vest, organizat la Brdo pri Kranju 

(Slovenia), în contextul președinției Consiliului UE deținute de respectiva țară, liderii UE au adoptat 

o declarație („Declarația de la Brdo”) căreia i s-au aliniat liderii din Balcanii de Vest, care reafirma 

sprijinul fără echivoc al UE pentru perspectiva europeană a regiunii, de interes strategic reciproc și 

ce constituie o alegere strategică comună, și care instituia 

inițiative menite să sprijine conectivitatea și tranziția 

verde și cea digitală în regiune, precum și angajamente în 

domeniul cooperării politice și în materia securității; 

declarația menționa și rezultate concrete în beneficiul 

regiunii, inclusiv: planul economic și de investiții (PEI)7 

în valoare de 30 de miliarde euro pentru următorii șapte 

ani, angajamentul de a stimula ratele de vaccinare 

împotriva COVID-19, parcursul către reducerea 

costurilor de 

roaming, o 

agendă de 

inovare pentru 

Balcanii de 

Vest, culoarele verzi și planurile de acțiune ale Comunității 

transporturilor. A fost reconfirmat angajamentul UE față 

de procesul de extindere, pe baza unor reforme credibile din 

partea țărilor din regiune, a unei condiționalități echitabile 

și riguroase și a principiului meritelor proprii. 

►21 octombrie 2021 – Parlamentul European a organizat o dezbatere în plenul său referitoare la 

rezultatul summitului privind Balcanii de Vest din 6 octombrie. 

►15 noiembrie 2021 – Consiliul UE (Afaceri Externe) a abordat modalități concrete de 

consolidare a implicării UE în zona Balcanilor de Vest, dincolo de procesul de extindere, în special 

de implicare a partenerilor din regiunea în cauză în discuțiile de politică externă ale UE, precum și 

de consolidare a cooperării în materia securității cibernetice, amenințărilor hibride și în alte domenii, 

precum utilizarea datelor spațiale. Consiliul a purtat o discuție cu privire la Bosnia și Herțegovina, 

context în care Înaltul Reprezentant al UE pentru politica externă și de securitate comună a subliniat 

                                                            
7 În contextul planului (cf. comunicarea „Un plan economic și de investiții pentru Balcanii de Vest”, COM(2020)641), 

UE va furniza, pe de o parte, granturi în valoare de 9 miliarde euro, prin intermediul a 10 inițiative emblematice în materie 

de investiții, urmărindu-se stimularea redresării economice pe termen lung, accelerarea tranziției verzi și digitale, 

intensificarea cooperării regionale, promovarea convergenței cu UE; pe de altă parte, planul este menit să atragă investiții 

publice și private, sprijinite de Mecanismul de garantare pentru Balcanii de Vest, care are potențialul de a mobiliza 20 de 

miliarde euro. 

Comunitatea transporturilor este o 
organizație internațională, înființată 
în 2017, ce reunește 33 de participanți 
(toate statele membre ale UE și cei 
șase parteneri din regiunea Balcanilor 
de Vest), având ca misiune integrarea 
piețelor de transporturi din regiunea 
amintită cu UE (cf. și Decizia 
Consiliului (UE) 2019/392). 

În privința cooperării politice și în 
materia securității sunt menționate: 
contribuția la misiunile și operațiile 
UE în materie de securitate, 
combaterea dezinformării și a altor 
amenințări hibride, consolidarea 
securității cibernetice și a diplomației 
cibernetice, combaterea 
terorismului, a radicalizării și a 
criminalității organizate, combaterea 
spălării banilor și a traficului de ființe 
umane și de droguri, reacția la 
evoluțiile din Afganistan. 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_641_RO_ACTE2_f.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2021/10/06/
https://www.consilium.europa.eu/media/52280/brdo-declaration-6-october-2021-en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2021-10-21-TOC_EN.html
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_641_RO_ACTE2_f.pdf
https://www.transport-community.org/about/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=CELEX:32019D0392
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angajamentul UE față de perspectiva europeană Bosniei și Herțegovinei ca țară unică, unită și 

suverană, precum și necesitatea ca liderii bosniaci să reia dialogul, să restaureze deplina capacitate a 

instituțiilor statului și să relanseze reformele-cheie. În privința dialogului dintre Serbia și Kosovo, 

miniștrii de externe au reafirmat că se așteaptă ca părțile să respecte pe deplin și să pună în aplicare 

toate acordurile anterioare și să se angajeze în mod constructiv în realizarea unor progrese rapide în 

ceea ce privește normalizarea globală a relațiilor lor8. 

►23 noiembrie 2021 – Consiliul UE (Afaceri Generale) a desfășurat un schimb de opinii cu privire 

la extindere și la procesul de stabilizare și de asociere; președinția slovenă a Consiliului subliniase 

importanța continuării extinderii și a realizării de progrese în cadrul celui din urmă proces, politica 

de extindere a UE fiind considerată principala politică cu putere transformatoare în regiunea 

Balcanilor de Vest; pentru acel motiv, se impunea găsirea unor modalități de a avansa pe calea către 

UE. 

►10 decembrie 2021 – programul pentru 18 luni al Consiliului UE (1 ianuarie 2022 – 30 iunie 

2023), pregătit de trioul președințiilor (franceză, cehă și suedeză) (doc. nr. 14441/21), relevă 

aplicarea unei abordări strategice în privința Balcanilor de Vest, urmându-se continuarea integrării 

economice între acele țări, redresarea și continuarea furnizării de securitate din partea UE; va fi 

continuat procesul de aderare în conformitate cu metodologia revizuită pentru negocierile de aderare, 

fiind susținute reforme profunde și cu potențial de transformare, precum supremația dreptului, 

instituții democratice, libertatea presei și economia; se va urmări revigorarea și consolidarea 

dialogului politic regulat cu regiunea, în anul 2022 preconizându-se organizarea unui summit între 

UE și Balcanii de Vest. 

►14 decembrie 2021 – Consiliul UE (Afaceri Generale) a aprobat Concluzii privind extinderea și 

procesul de stabilizare și de asociere, pornind de la comunicarea din 19 octombrie 2021 a Comisiei 

Europene și de la rapoartele însoțitoare privind țările din Balcanii de Vest. A fost reafirmat 

angajamentul cu privire la extinderea UE, ce rămânea una dintre politicile-cheie ale UE și o investiție 

strategică pentru pace, democrație, prosperitate, securitate și stabilitate în Europa, și care impunea 

urmărirea unei condiționalități echitabile și riguroase și a principiului meritelor proprii; s-a reafirmat 

faptul că acceptarea valorilor UE fundamentale (supremația democrației, a drepturilor și valorilor 

fundamentale și statul de drept) și a perspectivei europene, precum și angajamentul față de acelea 

reprezentau o alegere strategică fermă, esențială pentru toți partenerii ce aspiră să devină membri ai 

UE, ceea ce reclama reforme fundamentale pentru remedierea unor deficiențe structurale persistente 

în domeniile supremației legii, al drepturilor fundamentale, al consolidării instituțiilor democratice 

și al reformei administrației publice, precum și în ceea ce privește criteriile economice; era anunțată 

consolidarea și intensificarea implicării UE la toate nivelurile pentru sprijinirea transformarea 

politică, economică și socială a regiunii, inclusiv printr-o asistență financiară și tehnică continuă, pe 

baza progreselor concrete în direcția reformelor, precizându-se adoptarea recentă a Regulamentului 

2021/1529 privind Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA III), având un pachet financiar 

de peste 14 miliarde euro; era așteptată desfășurarea primei conferințe interguvernamentale cu 

Macedonia de Nord și cu Albania cât mai curând posibil, după aprobarea cadrelor de negociere de 

către Consiliul UE9. Turcia rămânea o țară candidată și un partener-cheie în numeroase domenii de 

                                                            
8 A se vedea prezentarea reuniunii (comunicatul de presă). 

9 Notăm că la 26 martie 2020, membrii Consiliului European au aprobat, prin declarația comună a respectivei reuniuni, 

concluziile Consiliului UE (Afaceri Generale) din 25 martie 2020 privind extinderea și procesul de stabilizare și de 

asociere; respectivele concluzii consemnau decizia unanimă de deschidere a negocierilor de aderare cu Macedonia de 

Nord și cu Albania, prima conferință interguvernamentală urmând a fi convocată ulterior adoptării de către Consiliul UE 

a cadrului de negociere, în temeiul propunerilor Comisiei Europene. Aceasta din urmă a prezentat cele două propuneri la 

1 iulie 2020 (cf. comunicatul de presă al Comisiei Europene). 

La rândul său, Parlamentul European a cerut statelor membre ale UE să își respecte angajamentele și să dea dovadă de 

voință politică clară, permițând Consiliului UE să aprobe cadrul de negociere și să organizeze prima conferință 

interguvernamentală cu Macedonia de Nord, cât mai curând posibil, pentru a preveni alte întârzieri, confirmând 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14441-2021-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15033-2021-INIT/ro/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1529
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/fac/2021/11/15/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13934-2021-INIT/en/pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/43095/26-vc-euco-statement-ro.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7002-2020-INIT/ro/pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_20_1021
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interes comun. Erau subliniate așteptările UE legate de o mai bună aliniere la PESC a UE, în special 

referitor la aspecte cu privire la care erau în joc interese comune importante, citându-se exemplul 

măsurilor restrictive și cel al abordării amenințărilor hibride. 

În contextul acestei reuniuni au fost organizate conferințe interguvernamentale cu Muntenegru și cu 

Serbia, la 13 și 14 decembrie. 

►15 decembrie 2021 – Parlamentului European a adoptat Rezoluția referitoare la cooperarea 

privind combaterea criminalității organizate în Balcanii de Vest (2021/2002(INI)), ce a trecut în 

revistă evoluții referitoare la criminalitatea organizată în regiune, precum și în legătură cu cooperarea 

cu UE, cu statele sale membre și cea interregională, fiind abordat și rolul societății civile și al mass-

media (în monitorizarea acțiunii executive, judiciare și de ordine publică și în evaluarea rezultatelor 

obținute în combaterea criminalității organizate); el a subliniat, printre altele, că privarea țărilor din 

acea regiune de o perspectivă europeană înrăutățea situația în privința criminalității organizate, 

încurajarea procesului de integrare în UE și cooperarea cu statele sale membre putând schimba în 

bine starea de lucruri; s-a arătat că nevoia de accelerare a procesul de integrare în UE era motivată 

de caracterul întrepătruns între combaterea criminalității organizate și promovarea integrării în UE; 

țările din regiune erau îndemnate să își intensifice serios reformele necesare și UE trebuia să 

promoveze, ca prioritate a politicii de extindere, implementarea instrumentelor internaționale în 

domeniul statului de drept și combaterii corupției și criminalității. 

►În privința extinderii UE, programul președinției franceze a Consiliului UE (1 ianuarie 2022 – 

30 iunie 2022) anunță continuarea negocierilor cu țările candidate, cu respectarea noii metodologii 

revizuite pentru negocierile de aderare, și promovarea acțiunii UE față de Balcanii de Vest în favoarea 

unor reforme profunde și transformatoare în domenii-chele precum statul de drept, instituții 

democratice, libertatea presei, reforme economice, menite să faciliteze preluarea acquis-ului 

european. 

►10 ianuarie 2022 – un raport special al Curții de Conturi Europene („Sprijinul UE pentru 

supremația legii în Balcanii de Vest: în pofida eforturilor, 

persistă probleme fundamentale”) a auditat eficacitatea 

sprijinului acordat de UE pentru supremația legii în 

cele șase țări din Balcanii de Vest care nu sunt membre ale 

UE, în perioada 2014-2020. Asistența financiară a fost 

oferită de UE în special prin instrumentul de preaderare 

(„IPA II”), asistență în cadrul căreia supremația legii (sau 

statul de drept) constituie unul dintre cele nouă sectoare 

prioritare ale IPA II și care avut o alocare bugetară 

specifică, de 700 de milioane de euro, în perioada amintită. Concluzia generală a fost aceea că, deși 

acțiunile UE au contribuit la reforme în domenii tehnice și operaționale, precum îmbunătățirea 

eficienței sistemului judiciar și elaborarea legislației relevante, acestea au avut un impact global 

scăzut asupra reformelor fundamentale vizând supremația legii în regiune, cauze principale fiind 

voința politică națională insuficientă pentru generarea reformelor necesare și capacitatea 

administrativă limitată. Sprijinul acordat de UE pentru acțiunile societății civile vizând supremația 

legii a fost insuficient pentru a răspunde nevoilor sectorului, iar impactul său nu a fost monitorizat în 

mod riguros. Libertatea de exprimare a fost domeniul care s-au înregistrat cele mai puține progrese 

în toate cele șase țări. Normele pentru aplicarea condiționalității politice nu erau clare, iar IPA II nu 

                                                            
credibilitatea, obiectivitatea și fiabilitatea procesului de aderare (Rezoluția din 25 martie 2021 referitoare la rapoartele 

Comisiei pe 2019 și 2020 privind Macedonia de Nord, 2019/2174(INI)). În privința Albaniei, la aceeași dată, Parlamentul 

European și-a exprimat sprijinul pentru convocarea fără întârziere a primei conferințe interguvernamentale, după 

îndeplinirea pe deplin a condițiilor stabilite de Consiliul European și după adoptarea cadrului de negociere de către 

Consiliul UE, reamintind statutul Albaniei de țară candidată din 2014 și formularea de Comisia Europeană, în 2018, a 

recomandării de începere a negocierilor de aderare (Rezoluția din 25 martie 2021 referitoare la rapoartele Comisiei pe 

2019 și 2020 privind Albania, 2019/2170(INI)). 

Sprijinul acordat de UE pentru 
supremația legii a acoperit 
următoarele componente: justiția și 
sistemul judiciar, lupta împotriva 
corupției, precum și drepturile 
omului, mai precis accesul la justiție 
și libertatea de exprimare. 

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2021/12/13/fourteenth-meeting-of-the-accession-conference-with-montenegro-at-ministerial-level/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2021/12/14/thirteenth-meeting-of-the-accession-conference-with-serbia-at-ministerial-level/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0506_RO.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2021/2002(INI)
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/media/zeqny1y5/fr_programme-pfue.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_01/SR_ROL-Balkans_RO.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0114_RO.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2019/2174(INI)
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0112_RO.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2019/2170(INI)
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dispunea de clauze de condiționalitate strictă care să lege în mod direct stagnarea reformelor în 

domeniul supremației legii de o limitare a finanțării pentru alte sectoare. Deși metodologia revizuită 

privind negocierile de aderare reprezenta un pas în direcția corectă, întrucât gruparea capitolelor de 

negociere permitea Comisiei Europene să abordeze simultan în negocieri toate domeniile legate de 

supremația legii, totuși, noua metodologie era prea recentă pentru generarea unor rezultate vizibile. 

Curtea de Conturi Europeană a recomandat Comisiei Europene și Serviciului European de Acțiune 

Externă consolidarea mecanismului de promovare a reformelor privind supremația legii în cadrul 

procesului de extindere; intensificarea sprijinului pentru societatea civilă implicată în reformele 

privind supremația legii și pentru independența mass-mediei; intensificarea utilizării condiționalității 

în IPA III; consolidarea monitorizării proiectelor și a raportării cu privire la acestea. 

 

3.2. State membre ale UE 

►24 septembrie 2021 – președinții parlamentelor din Sud-Estul Europei și ai Grupului de la 

Visegrád, la inițiativa președinției maghiare a celei din urmă inițiative, au adoptat o declarație 

privind integrarea europeană a regiunii sud-est europene, ce a reafirmat angajamentul lor favorabil 

extinderii UE și accelerării procesului de integrare în UE a Sud-Estului Europei, potrivit principiului 

propriilor merite, coerenței procesului și abordării nediscriminatorii în privința criteriilor și regulilor 

aplicabile10. 

►22 noiembrie 2021 – În contextul reuniunii Consiliului UE (Afaceri Generale) din 23 noiembrie 

2021, ministrul german pentru afaceri europene a declarat că, în privința extinderii UE, era în 

cauză însăși credibilitatea UE în Balcanii de Vest, motiv pentru care, în lumina alegerilor 

parlamentare ce avuseseră loc în Bulgaria, era crucial ca noile 

autorități bulgare să își asume responsabilitatea europeană și să 

îndepărteze obstacolele pentru organizarea primelor conferințe 

de aderare cu Macedonia de Nord și Albania.11 

►14 decembrie 2021 – Delegația bulgară la reuniunea 

Consiliului UE (Afaceri Generale) din acea dată12 a confirmat 

că nu putea aproba proiectul cadrului de negociere și stabilirea 

unui termen pentru convocarea primei conferințe 

interguvernamentale privind Macedonia de Nord, în contextul 

neîndeplinirii cerințelor stabilite anterior într-o declarație 

adoptată de Adunarea Națională bulgară în 2019. A fost 

                                                            
10 Notăm că anterior, în luna iunie 2021, cele patru țări membre ale Grupului de la Visegrád (Ungaria, Polonia, Cehia și 

Slovacia) și Austria a prezentat liderilor UE o comunicare neoficială, cerând implicarea țărilor din Balcanii de Vest și a 

cetățenilor respectivelor în lucrările oficiale ale Conferinței privind viitorul UE. (cf. European Western Balkans, 3 iunie 

2021). 

La 9 iulie 2021, prim-miniștrii țărilor din Grupul de la Visegrád au prezentat o declarație comună în care, printre alte 

subiecte, și-au reafirmat susținerea neechivocă pentru aderarea la UE a Balcanilor de Vest, prin adoptarea fără întârziere 

a cadrelor de negociere și prin organizarea cât mai curând posibil a primei conferințe interguvernamentale cu Albania și 

Macedonia de Nord. În privința Serbiei și Muntenegrului, erau exprimate așteptări privind accelerarea negocierilor de 

aderare prin deschiderea cât mai multor capitole/clustere. Era susținută implicarea actorilor din regiune în lucrările 

Conferinței privind viitorul UE. 

11 Poziția de lansare a negocierilor cu cele două țări a fost formulată și într-un discurs din 7 septembrie 2021 al ministrului 

german de externe, președinția slovenă a Consiliului UE fiind susținută în eforturile de depășire a impasului în negocieri. 

În cursul anului 2021, în cadrul „Procesului de la Berlin pentru Balcanii de Vest” (i.e. inițiativă lansată de guvernul 

federal german în 2014), Ministerul Afacerilor Externe german exprimase interesul strategic comun al aderării țărilor din 

acea regiune la UE (cf. comunicatul din 8 iunie 2021). O poziție convergentă a exprimat, la aceeași reuniune, ministrul 

austriac de externe (cf. comunicatul de presă al MAE austriac). 

12 A se vedea comunicatul de presă al MAE bulgar. 

Anterior, la reuniunea 
Consiliului Afaceri Generale din 
22 iunie 2021, în cursul 
președinției portugheze a 
Consiliului UE, delegația bulgară 
și-a menținut dreptul de veto, 
blocând o decizie privind 
deschiderea formală a 
negocierilor cu Albania și cu 
Macedonia de Nord. (cf. și 
EurActiv, 23 iunie 2021). 

 

https://www.parlament.hu/documents/1869554/49109897/Final_STATEMENT_SEEconf_24sept.docx/205a7215-03e3-1b56-84af-3acbfa5eb471?t=1633425732034
https://www.auswaertiges-amt.de/en/newsroom/news/roth-council/2497102
https://parliament.bg/bg/declaration/ID/157188
https://europeanwesternbalkans.com/2021/06/03/visegrad-four-and-austria-request-including-western-balkans-in-the-conference-on-the-future-of-europe/
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/V4-Statement_FINAL_07092021.pdf
https://www.auswaertiges-amt.de/en/newsroom/news/maas-armscontrol/2480668
https://www.auswaertiges-amt.de/en/aussenpolitik/-/2464828
https://www.bmeia.gv.at/en/the-ministry/press/news/2021/06/foreign-minister-alexander-schallenberg-the-future-of-the-western-balkans-must-be-a-european-one/
https://www.mfa.bg/bg/news/32191
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/gac/2021/06/22/
https://www.euractiv.com/section/politics/short_news/bulgaria-maintains-its-north-macedonia-veto
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exprimată voința continuării dialogului 

direct cu Macedonia de Nord, pentru punerea 

în aplicare în mod deplin a Tratatului de 
prietenie, bună vecinătate și cooperare 

încheiat de cele două țări, în 201713. Bulgaria 

a confirmat sprijinul pentru adoptarea 

cadrului de negociere și pentru convocarea 

primei conferințe interguvernamentale cu 

Albania, pe baza propriilor merite. A fost 

reafirmat angajamentul Bulgariei pentru 

perspectiva europeană a celor șase țări din Balcanii de Vest și a Turciei. 

 

4. Evoluții relevante în țări din Balcanii de Vest 

►10 decembrie 2021 – În cadrul unei sesiuni speciale, Adunarea Națională a Republicii Sprska 

(entitate în cadrul Bosniei și Herțegovina) a adoptat o serie de concluzii (în domeniile judiciar, 

militar, al securității și al fiscalității) menite a asigura un transfer de competențe de la nivelul central, 

federal, al Bosniei și Herțegovina la Republica Srpska, într-un termen de șase luni pentru pregătirea 

cadrului legal necesar reglementării formării instituțiilor acelei entități, precum și o Declarație 

privind principiile constituționale, ce stipulează că autoritățile Republicii Srpska vor elabora o nouă 

Constituție a entității, în care să fie menționate toate competențele acesteia, cu excepția celor definite 

în Constituția Bosniei și Herțegovina, precum și faptul că toate actele normative generate de Înaltul 

Reprezentant pentru Bosnia și Herțegovina14 sunt anticonstituționale, ele nefiind adoptate procedural 

în Parlamentul Bosniei și Herțegovina. 

Într-un comunicat de presă din 14 decembrie 2021, 

Ministerul Afacerilor Externe al României și-a exprimat 

preocuparea față de respectivele evoluții recente din 

Bosnia și Herțegovina, arătându-se că ele reprezintă o 

provocare la adresa cadrului normativ și politic stabilit de 

Acordurile de Pace de la Dayton, cu potențiale consecințe 

negative asupra stabilității regionale, reiterându-se 

susținerea deplină față de suveranitatea și integritatea 

teritorială a Bosniei și Herțegovina, precum și sprijinul 

pentru continuarea parcursului european al țării, în 

contextul eforturilor comunității internaționale și al 

coordonării transatlantice. 

►21 decembrie 2021 – reuniune la Elbasan (în Albania), în cadrul inițiativei regionale de cooperare 

„Balcanii deschiși”, ce a reunit prim-ministrul Albaniei, președintele Serbiei și prim-ministrul 

Macedoniei de Nord, context în care au fost semnate cinci acorduri, printre care un acord privind 

accesul liber pe piața muncii din Balcanii de Vest, ce va permite introducerea unui singur permis de 

muncă pentru cele trei țări. Următoarea reuniune este programată a avea loc la Skopje (Macedonia 

de Nord), la sfârșitul lunii februarie 202215. 

►9 ianuarie 2022 – negociatorul-șef muntenegrean pentru aderarea la UE a susținut continuarea 

reformelor interne, reafirmând anul 2025 ca termen pentru încheierea negocierilor de aderare, 

                                                            
13 Notăm că aspectele în litigiu între cele două țări vizează preponderent chestiuni de ordin istoric și lingvistic (cf. și art. 

8 din acel tratat). 

14 Pentru detalii, a se vedea site-ul Biroului Înaltului Reprezentant. 

15 Cf. RTV; AP; European Western Balkans. 

Mai recent, la 18 ianuarie 2022, urmează a avea loc 
o vizită oficială a prim-ministrului bulgar în 
Macedonia de Nord, moment ce va marca 
aniversarea a 30 de ani de la recunoașterea de 
Bulgaria a independenței Macedoniei de Nord, 
context în care se preconizează un nou început în 
dezvoltarea relațiilor bilaterale și în soluționarea 
chestiunilor în suspensie de până în prezent. (cf. 
BTA, 8 ianuarie 2022). 

Pentru alte poziții, a se vedea 
comunicatul comitetului director al 
Consiliului de punere în aplicare a 
păcii (structură constituită în 
decembrie 1995, potrivit Acordului de 
pace de la Dayton), 8 decembrie 2021; 
declarația comună a ambasadelor 
SUA, Regatului Unit, Franței, 
Germaniei și Italiei și a delegației 
UE/reprezentantului special în Bosnia 
și Herțegovina, 10 decembrie 2021; 
declarația OSCE din 12 decembrie 
2021. 

https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/No%20Volume/55013/Part/I-55013-08000002804f5d3c.pdf
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/No%20Volume/55013/Part/I-55013-08000002804f5d3c.pdf
http://www.mae.ro/node/57454
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/No%20Volume/55013/Part/I-55013-08000002804f5d3c.pdf
http://www.ohr.int/about-ohr/general-information/
https://www.rtv.rs/ro/politic%C4%83/vucic-zaev-%C8%99i-rama-la-tirana-%C3%AEn-cadrul-ini%C8%9Biativei-regionale-de-cooperare-balcanii-deschi%C8%99i_1299449.html
https://apnews.com/article/business-albania-tirana-germany-europe-324e76758a7d782c8ab0af5e538080dd
https://europeanwesternbalkans.com/2021/12/21/rama-zaev-and-vucic-sign-multiple-agreements-at-the-open-balkan-summit-in-albania/
http://www.bta.bg/en/c/DF/id/2549774
http://www.ohr.int/communique-of-the-steering-board-of-the-peace-implementation-council-30/
http://europa.ba/?p=74051
https://www.osce.org/chairmanship/507983
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reforme ce ar viza libertatea presei, combaterea criminalității organizate și a corupției și reforma 

sistemului judiciar16. 

 

5. Aspecte privind poziția autorităților române 

►13 mai 2021 – ministrul român al afacerilor externe și omologul său elen au găzduit o reuniune 

informală a miniștrilor de externe ai UE cu miniștrii de externe din Albania și Macedonia de Nord 

dedicată deblocării procesului de extindere a UE17. 

►15 noiembrie 2021 – în contextul participării la reuniunea Consiliului UE (Afaceri Externe), 

ministrul român al afacerilor externe a evidențiat necesitatea unei abordări strategice a UE în privința 

regiunii Balcanilor de Vest și menținerea subiectului ca prioritate pe ordinea de zi a respectivei 

configurații a Consiliului UE; a reafirmat sprijinul puternic pentru deschiderea negocierilor de 

aderare la UE cu Macedonia de Nord și cu Albania în cursul anului 2021 și a reamintit că 

angajamentul european în regiunea amintită nu poate fi disociat de politica de extindere a UE; 

ministrul român de externe a arătat că pandemia a reprezentat un factor amplificator al provocărilor 

existente și a făcut referire la influențele actorilor terți asupra regiunii, subliniind importanța alinierii 

la politica externă și de securitate comune a UE (PESC) a partenerilor din regiune18. 

 

 

Alte resurse utile în internet 

- Hostage State: How to free Bosnia from Dayton’s paralysing grip, European Council on Foreign 

Relations, studiu, noiembrie 2020 

- Balkan and Eastern European Comparisons. Building a New Momentum for the European 

integration of the Balkan and Eastern European associated states, CEPS, studiu, 2 martie 2021 

- The EU Is a Dishonest Broker on Western Balkan Demographics, Carnegie Europe, notă, 11 martie 

2021 

- The Western Balkans and EUNATO cooperation: how to counter foreign interference and 

disinformation? A report based on an event co-organised by the Slovenian Presidency of the Council 

of the EU and the EU Institute for Security Studies, notă, 7 octombrie 2021 

- Groupe interparlementaire d’amitié France – Balkans occidentaux, Macédoine du Nord, Serbie et 

Monténégro: trois pays en marche vers l’Union européenne, Senatul francez, raport, 23 noiembrie 

2021 

- Parliamentary Diplomacy in the Western Balkans, Dijana Mitrović, German Marshall Fund of the 

United States, articol, noiembrie 2021 

- Revitalising the Western Balkans: What do young people think?, UNICEF, studiu, decembrie 2021 

- 2022: Enlargement on life support, articol EurActiv, 30 decembrie 2021 

 

 

                                                            
16 Cf. EurActiv; RTCG. 

17 Cf. comunicatul de presă al MAE român; site-ul MAE elen; site-ul MAE sloven. 

18 Cf. comunicatul de presă, site-ul MAE. 

https://ecfr.eu/publication/how-europe-and-the-us-can-take-bosnia-beyond-dayton-25-years-later/
https://www.ceps.eu/wp-content/uploads/2021/02/Balkan-and-Eastern-European-Comparisons.pdf
https://carnegieeurope.eu/strategiceurope/84049
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