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A csatlakozási tárgyalások
eseménynaptára

1997. július 15.
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Az Európai Bizottság megjelenteti az ország-véleményeket
Ajánlás: az 5+1 országgal (Csehország, Észtország, Magyarország,
Lengyelország, Szlovénia és Ciprus) kezdõdjenek meg a csatlakozási
tárgyalások.
1997. december 1213. A luxembourgi Európai Tanács jóváhagyja az ország-véleményeket,
valamint a tárgyalások megkezdésére vonatkozó javaslatot
A csatlakozási tárgyalások négy alapelve: bevonó, átfogó, fokozatos,
egyéni teljesítmény alapján történõ elbírálás.
1998. január 1június 30. Nagy-Britannia az EU soros elnöke
1998. február 2527.
Társulási Parlamenti Bizottság 9. ülése, Budapest
1998. március 12.
Európai konferencia
A bõvítési folyamat (enlargement process) kezdete. A létrehozás valódi
indokát szolgáltató Törökország nem jelent meg a rendezvényen.
1998. március 30.
A csatlakozási folyamat (accession process) megnyitása külügyminiszteri
szintû konferencia keretében
A 15 tagállam és a tizenegy tagjelölt politikai tanácskozásán megerõsítik
a bõvítés luxembourgi alapelveit.
1998. március 31.
A csatlakozási tárgyalások (accession negotiations) megnyitása az 5+1
országgal
A csatlakozási kérelmek beadásának sorrendjében (Magyarország Ciprust
követve a második) zajló kétoldalú Kormányközi Konferencián
elhangoztak a felek nyitó nyilatkozatai.
1998. április 2324.
Az elsõ fõtárgyalói fordulók (3-3). Magyarország esetében erre április
24-én került sor.
A tárgyalások alapelveinek és eljárási rendjének, továbbá az átvilágítás
ütemezésének rögzítése. A tárgyalások három alapelve:
·
a végleges megállapodás megszületéséig egyetlen részmegállapodás sem
tekinthetõ véglegesnek,
·
az egyes részterületeken születõ megállapodások nem prejudikálhatják a
más fejezeteken belül születõ megegyezéseket,
·
az átvilágítás kezdete után születõ újabb közösségi joganyagra (pipe-line
acquis) megfelelõ idõben vissza kell térni.
1998. április 27.
Az átvilágítás megkezdése
Az átvilágítás (acquis screening) 1998. április 27. és 1999. július 7.
között zajlik le. A 31 fejezet közül 29-et világítanak át. A közös
multilaterális fordulókat országonkénti bilaterális fordulók követik.
1998. június 15.
Európai Tanács, Cardiff
1998. július 1dec. 31.
Ausztria az EU soros elnöke
1998. július 13.
5+1-es konzultáció Ljubljanában
A felek megállapodnak, hogy 1998 szeptember közepéig legalább 7
fejezetrõl átadják a tárgyalási álláspontokat (pozíció papírokat) annak
érdekében, hogy az osztrák Elnökség alatt megkezdõdhessenek az érdemi
tárgyalások.
1998. szeptember 3.
A magyar kormány elfogadja az elsõ 11 tárgyalási álláspontot
Tudomány és kutatás, Távközlés és információs technológiák, Oktatás és
képzés, Kultúra és audiovizuális politika, Iparpolitika, Kis- és
2002. június
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középvállalatok, Közös kül- és biztonságpolitika, Vállalati jog,
Fogyasztóvédelem, Halászat, Statisztika
szeptember 7.
Juhász Endre nagykövet Brüsszelben átadja az elsõ 11 tárgyalási
álláspontot
Észtország 12, a többi négy ország 7-7 dokumentumot adott át.
szeptember 2122. Parlamenti Tárulási Bizottság 10. ülése, Brüsszel
szeptember 2930. 5+1 konzultáció Lengyelországban
október 5.
Az Általános Ügyek Tanácsának (ÁÜT) ülése
A Tanács jóváhagyja, hogy 1998. október 10-én kezdõdjenek meg az
érdemi tárgyalások. Felkéri a Bizottságot, hogy az elsõ 7 fejezetrõl készítse
elõ a tagországok Közös Álláspontjának (Common Position) tervezeteit.
október 29.
Második fõtárgyalói forduló
Az Állandó Képviselõk Bizottsága (COREPER) elfogadja a Közös
Álláspontok tervezeteit. Elõkészítik a miniszteri szintû tárgyalási fordulót.
november 4.
Az Éves Jelentés (Regular Report) megjelenése
A Bizottság nyilvánosságra hozza az éves jelentések szövegét. Ebben
úgy foglal állást, hogy egyelõre ne történjen változás a csatlakozási
folyamatban részt vevõ ország-csoportok összetételében.
november 9.
Az ÁÜT ülése
A Tanács jóváhagyja a közös álláspontokat, s ezzel minden feltétel teljesül
a tárgyalási forduló megrendezéséhez.
november 10.
A bilaterális kormányközi konferencia második, egyben az érdemi
tárgyalások elsõ miniszteri szintû fordulója Brüsszelben (aznap került
sor a Társulási Tanács ülésére is)
A tárgyalt hét fejezetet a felek három kategóriába sorolják:
 ideiglenesen lezárt (kis- és középvállalatok, tudomány és kutatás, oktatás és képzés)
 a magyar fél derogációt kért (távközlés, iparpolitika)
 az EU további kérdések tisztázását igényli (audiovizuális politika,
közös kül- és biztonságpolitika)
december 2.
5+1 konzultáció Budapesten
Megállapodás: 1999 január végéig saját ütemezésben az elsõ átvilágított
15 fejezetig mindenki beadja a tárgyalási álláspontokat.
december 1112. Európai Tanács, Bécs
A Bizottság éves jelentései politikai jóváhagyása.
január 1június 30. Németország az EU soros elnöke
január 28.
A magyar kormány újabb négy fejezet tárgyalási álláspontját hagyja jóvá
Áruk szabad áramlása, Külgazdasági kapcsolatok, Vámunió,
Versenypolitika
január 29.
A négy újabb tárgyalási álláspont átadása Brüsszelben
február 1618.
Parlamenti Társulási Bizottság 11. ülése, Budapest
február 25.
Társulási Bizottság 7. ülése, Budapest
február 26.
Európai Tanács, Bonn (Petersberg)
március 2425.
Európai Tanács, Berlin
Megegyezés a Bizottság új elnökérõl és az Agenda 2000-rõl. Elhárult a
bõvítés elõtt álló egyik legnagyobb akadály, megteremtõdött a szükséges
minimum az elõrelépéshez. Az Elnökségi Következtetések immár politikai
szinten erõsítették meg a bõvítés lehetõségét 2002-tõl.
Kötelezettségvállalás a csatlakozási tárgyalások dinamizálására (as rapidly
as possible, with each candidate with its own rhythm).
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Hatodik 5+1-es konzultáció Cipruson (Limassol)
Megállapodás a soros 8 pozíció papír benyújtásáról július végéig (2-3
ütemben), valamint az összes fennmaradó tárgyalási álláspont átadása
1999 november végéig
Európai Tanács rendkívüli ülése, Brüsszel
Feltételes megegyezés az új Bizottság kinevezésének rendjérõl és
ütemezésérõl.
Harmadik fõtárgyalói forduló Brüsszelben
5 fejezet napirenden (távközlés, iparpolitika, halászat, statisztika,
fogyasztóvédelem)
Statisztika: ideiglenes lezárás
Ipar: id. lezárás elkülönítéssel (ESZAK)
Távközlés: id. lezárás elkülönítéssel (helyi koncessziók)
Halászat: még információszolgáltatás kell
Fogyasztóvédelem: még információszolgáltatás kell
A magyar kormány újabb négy tárgyalási álláspontot hagy jóvá
Szociálpolitika és foglalkoztatás, Energia, Gazdasági és Pénzügyi Unió,
Tõke szabad áramlása
Az újabb tárgyalási álláspontok átadása Brüsszelben
Negyedik fõtárgyalói forduló, Brüsszel
Napirenden 5 fejezet
 Halászat  ideiglenesen lezárva
 Vállalati jog  további tárgyalást igényel
 Verseny  további tárgyalást igényel
 Vámunió  további tárgyalást igényel
 Külgazdaság - további tárgyalást igényel
Európai Tanács, Köln
Többek között döntés az Intézményi Kormányközi Konferencia (IGC)
mandátumáról (leftovers of Amsterdam) és 2000-ben történõ befejezésérõl.
Így elhárul(hat) az utolsó uniós akadály is a bõvítés megkezdése elõl.
Az EiT egyúttal megerõsíti, hogy 2000 folyamán  amilyen gyorsan lehet
 valamennyi tárgyalási dossziét megnyitja, s a folyamat továbbra is a
kritériumok szigorú betartása mellett halad elõre.
Hetedik 5+1 konzultáció, Tallinn
A pozíció papírok beadására korábban kialakított menetrend megerõsítése.
Az Éves Jelentéshez készített válaszok megküldése Brüsszelbe
A bilaterális kormányközi konferencia harmadik miniszteri szintû
fordulója, Luxembourgban
A tervezett menetrendnek megfelelõen a két fõtárgyalói forduló
eredményeinek megerõsítése és az 1. fejezet tárgyalásának megkezdése:
további tárgyalást nem igényel öt fejezet (Halászat, Statisztika,
Fogyasztóvédelem, Iparpolitika, Távközlés  utóbbi kettõ esetében egyegy kérdés nyitva maradt)
 további tárgyalást igényel (Vállalati jog, Verseny, Vámunió, Külgazdaság
és az Áruk szabad áramlása)
 a CFSP és az Audiovizuális fejezet a német elnökség alatt nem került
tárgyalásra
A magyar kormány három újabb tárgyalási álláspontot fogad el
Szolgáltatások szabad áramlása, Közlekedés, Adózás
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1999. június 29.
elfogadása
1999. június 30.
1999. július 1dec. 31.
1999. július 1.
1999. július 9.

A Közösségi Vívmányok Átvétele Nemzeti Programjának (ANP)

Az Európai Integrációs Tanács alakuló ülése
Finnország az EU soros elnöke
A három új tárgyalási álláspont átadása Brüsszelben
Az új Bizottság tagjainak jelölése
A bõvítésért felelõs posztra javasolt személy Günter Verheugen
1999. július 9.
Az ANP átadása Brüsszelben (angol nyelven)
1999. július 27.
A kormány elfogadta a környezetvédelemmel kapcsolatos tárgyalási
álláspontot
Átadás július 28-án, Brüsszelben
Ugyanezen az ülésen elfogadásra került a kiegészítõ átvilágítási (screening)
mandátuma (updating)
A beadott pozíció papírok száma összesen 23
1999. szeptember 23-24. Nyolcadik 5+1 fõtárgyalói konzultáció, Prága
Megerõsítésre került, hogy mindenki minden pozíció papírt bead 1999
november végéig.
1999. szeptember 29.
Plenáris EU-vitanap az Országgyûlésben
1999. szeptember 30.
Ötödik fõtárgyalói forduló Brüsszelben
Napirenden három fejezet megnyitása (Tõke szabad áramlása, EMU,
Energia)
1999. október 11.
5+1 külügyminiszteri találkozó Tallinnban
Közös levél Prodihoz a menetrend betartása érdekében
1999. október 13.
Az éves jelentések és a Composite Paper megjelenése
1999. október 19.
OrbánProdi és MartonyiVerheugen találkozók Brüsszelben
Az Európai Bizottság lát lehetõséget arra, hogy a legfelkészültebb
jelöltekkel a tárgyalásokat 2001 végéig lezárják.
1999. október 25.
Az Európai Integrációs Tanács 2. ülése
Napirenden: az EU támogatási programok, a Bizottság 1999. évi Éves
Jelentése, az Összefoglaló Jelentés magyar vonatkozásai
1999. november 12.
Hatodik fõtárgyalói forduló Brüsszelben
Napirenden:
4 új fejezet (Szolgáltatások, Adózás, Közlekedés, Energia)
3 régi fejezet (Vállalati jog, Versenypolitika, Vámunió)
1999. november 25.
A magyar kormány jóváhagyja a tárgyalási álláspontok utolsó csomagját
Mezõgazdaság, Személyek szabad mozgása, Bel- és igazságügyi
együttmûködés, Regionális politika, Pénzügyi ellenõrzés
1999. november 24-25. Társulási Parlamenti Bizottság 12. ülése, Brüsszel
1999. november 29.
A tárgyalási álláspontok utolsó csomagjának átadása Brüsszelben
(Folytatjuk)
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Dátum

Esemény

2002.
2002.
2002.
2002.
2002.

A csatlakozási tárgyalások 9. miniszteri szintû tárgyalási fordulója
Kormányközi konferencia kezdete
Az Európai Tanács Sevilla-i ülése
Dánia az EU soros elnöke
A Társulási Tanács 9. ülése, Brüsszel

június 10-11.
június 11.
június 21-22.
július1dec. 31.
november 19.
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