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KOMJÁTI-GARDÓ SIMONA: ROMÁNIA SCHENGENI CSATLAKOZÁSA MINT 

GEOPOLITIKAI CÉLKITŰZÉS 

Bevezetés 

 

A tanulmány arra vállalkozik, hogy bemutassa azokat a lépéseket, amelyeket Románia 

tesz és tett annak érdekében, hogy meghatározza és megvalósítsa legfontosabb 

geopolitikai tervét, a schengeni csatlakozást. Azután, hogy 2007 januárjában teljes jogú 

tagjaivá váltak az Európai Uniónak, Románia és a szomszédja Bulgária nagy 

erőfeszítéseket tesznek a schengeni térséghez való kapcsolódás érdekében. 

Ez a téma nagy aktualitással bír, ugyanis az ukrán–orosz konfliktus is rávilágított, 

milyen fontos, biztonsági zálogjellegű lehet Románia és Bulgária csatlakozása a 

Schengeni Egyezményhez, ezzel stabilizálva az Európai Unió keleti határát. Ugyanakkor 

a Schengeni Egyezmény tagállamai a migráció miatt szeretnék újra tárgyalni a határok 

nyitottságát és a szabad mozgást, mint az egyezmény fundamentális jogát revideálni. A 

tanulmány bemutatja, hogy a migráció nyomasztó ténye ellenére miért tartja Románia 

politikai elitje még 2018-ban is hasznos lépésnek a Schengenhez való csatlakozást és 

miért emlegetik a közbeszédben Románia legfontosabb geopolitikai tervének. 

Először történetileg tárgyaljuk azokat a főbb lépéseket, amely a román állam tett a 

schengeni csatlakozás érdekében és az azokra adott reakciókat az uniós intézmények 

részéről. 

 

 

Románia schengeni csatlakozásának előkészítésének főbb állomásai 

 

A schengeni egyezmény az Európai Unió első és harmadik pillérének része, amely 

elsősorban a belső határőrizet megszüntetését és a külső határok közös ellenőrzését 

jelenti. A schengeni övezet megalakításakor, 1985-ben az öt alapító tagállam (a Benelux 

államok, Franciaország és az NSZK) egy olyan megállapodást hívott életre, melynek 

keretén belül megvalósul a személyek szabad mozgása és a belső határok fokozatos 

megszűnése. A megállapodás később kiegészült a Schengeni Végrehajtási 

Egyezménnyel, amely az együttműködés megvalósításának folyamatáról rendelkezett. 

Ennek alapján jött létre a Végrehajtó Bizottság, melynek legfontosabb feladata biztosítani 

az egyezmény végrehajtását. Mára a térség tagjai az EU 22 tagállama (a 28 tagállam 

mindegyike, kivéve az Egyesült Királyságot, Írországot, Ciprust, Romániát, Bulgáriát és 

Horvátországot) továbbá Izland, Norvégia, Svájc és Liechtenstein.  

Az évek során felgyülemlett joganyag, a schengeni vívmányok (schengeni acquis) 

legfontosabb elemei: 

- a személyek ellenőrzésének eltörlése a belső határokon 

- közös szabályozás a külső határellenőrzés megszervezésére 

- a beléptetési feltételek harmonizálása és a rövid távú tartózkodásra jogosító 

vízumokra vonatkozó szabályozás megalkotása 

- rendőrségi és igazságügyi együttműködés erősítése és az ezt segítő Schengeni 

Információs Rendszer (SIS) kiépítése 

- szállítás és az áruk mozgásának szabályozása 

- Kétség sem férhet hozzá tehát, hogy a schengeni együttműködésben való 

részvételhez Romániának komoly feltételeknek kell eleget tennie, és emellett 
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élveznie kell minden érintett tagállam bizalmát.1 

A román schengeni csatlakozás előkészületei már az ország Európai Unióhoz 

csatlakozásának évében, 2007-ben kezdődtek. Első ízben ez a szándék nem kapott nagy 

nemzetközi figyelmet. Már 2007. június 28-án közölte Románia a brüsszeli illetékes 

intézményekkel, hogy készen áll a következő témákban a szükséges értékelések 

megkezdésére 2008 második felében: rendőrségi együttműködés, vízumok és személyes 

adatok védelme. Ennek érdekében felkészültségi nyilatkozatot küldtek Brüsszelnek, ezzel 

jelezve, hogy készen állnak a tárgyalások folytatására. 

2007. október 24-én a román kormány elfogadta A Schengeni Akcióterv módosított 

változatát. 2008. január 8. és 9. között Románia és Bulgária elfogadták a Közös 

Nyilatkozatukat a Schengeni Csatlakozásról.2 

Az Unió Bel- és Igazságügyi Tanácsa (JHA) 2008. január 26-28-a közötti 

tanácskozásán Brdoban (Ljubljana, Szlovénia), aláírásra került Románia és Bulgária 

belügyminiszterei által egy közös csatlakozási nyilatkozat, mellyel jelezték szándékukat 

az Európai Tanács Főtitkársága irányába. Ekkor úgy nyilatkoztak, hogy tervezik az 

országok 2011-ben történő csatlakozását a Schengeni Egyezményhez.3 

Az év szeptember 27-én Románia megkapta a hivatalos Schengeni Kérdőívet, melyet 

az december 2-án Brüsszelben a schengeni értékelő munkacsoport találkozóján (SCHEV) 

ismertettek és vizsgáltak. A következő, 2009-es évben több ízben látogatták Romániát a 

schengeni együttműködés előkészítésének keretében (első látogatás március 23–29. 

között zajlik a rendőrségi együttműködés témájában, április 29-május 1. között a 

személyes adatok területén, június 2–11. között a vízumok kapcsán, majd a román tengeri 

határok szeptember 3–7. közötti értékelése). Ezeknek az értékelésnek következménye az 

október 15-ei jóváhagyás a rendőrségi együttműködés, az adatvédelem és a vízumok 

kapcsán, melyet követően elindult az úgynevezett monitoring eljárás (follow-up).4 Vasile 

Blaga, akkori román belügyminiszter bejelentette 2010. március 4-én, hogy Románia 

készen áll a schengeni térségbe belépni, de az ország fő sérülékenységét még mindig az 

infrastruktúrában vélte felfedezni.5 

Románia 2010. március 9-én kezdte a teljes rekonstrukciót az ukrán határon, melynek 

keretében öt határátkelőt kezdtek el a schengeni előírásoknak megfelelően átalakítani. 

Ez az év nagyon eseménydús volt a román illetékes hatóságok számára. Március 27. és 

április 1. között zajlott a schengeni értékelés a román szárazföldi határokról. A belügyi 

tárca vezetője, Vasile Blaga azt mondta már április 17-én, hogy a nagyszebeni és 

kolozsvári repülőterek megfelelnek a schengeni térség kritériumainak, és sürgette a 

hatóságokat a további fejlesztések miatt.6 

A román kormány a schengeni taggá válás felkészülési erőfeszítéseinek centralizálása 

érdekében létrehozott egy speciális és egyedülálló szervezetet, amely koordinálja az 

összes csatlakozásban érintett szervezet és intézmény tevékenységét, valamint egyetlen 

tárgyaló partnerként jelenik meg a többi schengeni tagállammal szemben. E szervezetet 

a Schengeni Csatlakozásért Felelős Igazgatóságnak hívják, a Belügyi és Közigazgatási 

                                                 

 
1 Mensura Transylvanica Politikaelemző Csoport 2014. 
2 Dailybusiness.ro 2011. 
3 Dailybusiness.ro 2011. 
4 Dailybusiness.ro 2011. 
5 Hotnews.ro 2010. 
6 Știri de Cluj 2010. 
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Minisztériumhoz tartozik, a vezetője államtitkári rangú személy.7 

A kormány a 882/05.07.2006 kormányhatározattal továbbá létrehozta az Országos 

Önértékelési Schengeni Bizottságot. Ez egy tanácsadó testület, amelynek nincs jogi 

személyisége. A Schengeni Bizottságnak vagy Nemzeti Bizottságnak nevezett bizottság 

összehangolja és koordinálja az összes politikát és stratégiát a schengeni csatlakozással 

kapcsolatban. 

A Belügyi- és Közigazgatási Minisztérium és az ehhez tartozó intézmények 

képviselőiből tevődik össze a Bizottság és rendszeresen jelentéseket küld a kormány 

számára a csatlakozás felkészültség állapotáról és javaslatokat fogalmaz meg a 

teendőkről. Indokolt esetben határozatokat fogalmaz a kormány részére, hogy 

előmozdítsa a román csatlakozást.8 

Az egyik legfontosabb intézkedése 2010. június 10-én a felülvizsgált cselekvési terv 

elfogadása volt, amely szerint Románia az év decemberéig kell, hogy teljesítse a kitűzött 

célokat a 2011-es csatlakozási időpont elérésére.9 

Az Európai Bizottság 2010. július 20-án adott jelentése az igazságszolgáltatás 

állapotáról komoly okot jelentett az aggodalomra. Traian Basescu akkori román elnök 

szerint a korábbi hét pozitív, a hatóságok schengeni csatlakozást előkészítő munkájáról 

szóló jelentés után ez a jelentés nagyon nem tesz jót az ország megítélésének. Sőt Orbán 

Leonárd, volt elnöki tanácsadó jelzése szerint ez a negatív jelentés befolyásolni fogja a 

schengeni csatlakozást.10 

A nemzetközi közvélemény középpontjában került Románia, a francia területen 

tartózkodó romániai romák kiutasítása okot adott, hogy kételkedéssel figyeljék a 

schengeni csatlakozást. Pierre Lellouche francia államtitkár kijelentette egy 2010. júliusi 

interjúban, hogy Franciaországnak fenntartásai vannak Románia csatlakozásáról a 

Schengeni Egyezményhez, azt állította, hogy a roma kérdés rendezése kell, hogy legyen 

ennek a feltétele. Ezt a francia véleményt augusztus 25-én cáfolta Vasile Blaga 

belügyminiszter azután, hogy egyeztetett a brüsszeli tisztviselőkkel, majd augusztus 27-

én a salzburgi Miniszteri Konferencián bemutatta azt a tanulmányt, amely szerint 

Románia készen áll, hogy belépjen a schengeni térségbe 2011. márciusán.11 

A francia kormány mindeközben folyamatosan üzengetett Bukarestnek, hogy gyártson 

egy cselekvési tervet a romák integrációja érdekében, máskülönben Franciaország 

megvétózza Románia schengeni belépését. 2010. szeptember 14-én a francia kormány azt 

állította, hogy a legtöbb EU ország ellenzi Románia és Bulgária schengeni csatlakozását. 

Ennek eredményeképpen más európai országok is a francia vélemény mögé sorakoztak, 

Németország is olyan vélekedésnek adott hangot, hogy talán még nincs eléggé 

felkészülve Románia és Bulgária, hogy belépjen a schengeni térségbe. 2010. szeptember 

27-én lemondott a román belügyminiszter, Vasile Blaga, ami után sokan féltek, hogy ez 

negatívan befolyásolhatja a csatlakozást. Ugyanezen a napon a Henri Coanda bukaresti 

nemzetközi repülőtér megkapta a hitelesítést mint nemzetközi légi állomás, amely 

megfelel valamennyi schengeni feltételnek. 12 

A francia kormány továbbra ellenezte a csatlakozást és 2010 novemberében azt 

                                                 

 
7 Móré 2012. 86. 
8 Schengen Romania 2009. 
9 Dailybusiness.ro 2011. 
10 MTI 2010. 
11 Dailybusiness.ro 2011. 
12 Hotnews.ro 2010. 
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kommunikálta, hogy Románia és Bulgária majd csak 2011. nyarának folyamán lehet 

képes az egyezményhez csatlakozni. 

A szembenállás azzal tetőzött, hogy a NATO-csúcs alkalmából, az akkori francia 

elnök, Nicolas Sarkozy nem akart szóba állni a román elnökkel, Traian Basescuval. Az 

év végén a francia és a német belügyminiszter egy levelet küldött az Európai 

Bizottságnak, kérve Románia és Bulgária schengeni csatlakozásának halasztását, illetve 

kérve a Bizottságot, hogy közöljék ezt az akkori a belga európai uniós elnökséggel és a 

következő soros elnöki feladatokat ellátó magyar féllel.13 A levél után a román 

kormányzati szereplők folyamatosan hangoztatták minden fórumon, hogy szerintük 

mennyire igazságtalan a döntés Romániával kapcsolatban. 

Magyarország az egész 2011-es európai elnöksége alatt segítette Románia és Bulgária 

schengeni helyzetértékelését. Ekkor jelentek meg a tanácsi következtetések a schengeni 

állapotról, amelyek szerint mindkét ország bevezette a schengeni vívmányok összes 

rendelkezését. Mivel ez a téma nyomasztó hangulatot okozott az elnökség elején, ennek 

csitítását a magyar kommunikáció jelentős, nem várt eredménynek igyekezett beállítani.14  

A feszültségek simulásának jele, hogy a francia és a német kormány elismerte az 

erőfeszítéseket, amely a két ország tett a schengeni csatlakozás érdekében. 

De a kitűzött 2011. március 27-i csatlakozási időpont nem teljesült, hanem tovább 

halasztódott. 2012. március elsején a tagállamok belügyminiszterei szeptemberre 

halasztották a döntést.15  A 2012. szeptemberi döntés is el lett halasztva, a miatt a feltétel 

miatt, hogy a csatlakozáshoz két egymást követő éves jelentésben kell pozitív eredményt 

felmutatni. 

Azóta lezajlott egy kormányváltás Romániában, olyan választás után, amely 

kétharmadot hozott a Victor Ponta vezette szociáldemokrata kormánynak 2012-ben. 

2014-ben új elnököt választottak a liberális Klaus Werner Johannis személyében,  aki 

nagyon népszerű Németországban. Hatalmas reményeket fűztek hozzá hogy ebből olyan 

jó viszony adódik amely gyorsítani fogja az eseményeket, de ez sajnos nem következett 

be. A 2016-os szociáldemokrata választási győzelem sem hozott nagy csodát, a schengeni 

csatlakozás továbbra is elmaradt. 

A csatlakozás elmaradásának igazi okait a következő fejezet taglalja. 

 

 

A schengeni csatlakozás mint román geopolitikai terv 

 

A schengeni csatlakozás Románia számára egy nagy horderejű geopolitikai célkitűzés. 

Azért vizsgáljuk a geopolitika szemszögéből ezt a témát, mert fontos, hogy megértsük mi 

is valójában Románia igazi motivációja, az európai klubhoz való tartozás szándékán túl. 

A geopolitika alapjainak ismerete rávilágít Románia mozgatórugóira. 

A geopolitika kifejezés Pataki Gábor Zsolt szerint, két görög eredetű szóra vezethető 

vissza: a geosz amely a Földet jelenti, és politikosz- mely az államra utal. Mivel ez a szó 

nyilvánvalóan a földrajzra utal, a szóösszetétel ezért azt mutatja, a szerző szerint, hogy a 

geopolitikában mindig politikai mozgásról, változásról, van szó, melynek fő 

mozgatórugói földrajzi természetűek és melynek főszereplői fontos szerepet játszanak 

                                                 

 
13 Dailybusiness.ro 2011. 
14 Kormányszóvivő 2014. 
15 Mensura Transylvanica Politikaelemző Csoport 2014. 
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bizonyos földrajzi területeken.16 Ez a tudomány segít nekünk, a politikatudomány 

művelőinek megérteni Románia igazi motivációját. 

Köztudott, hogy történelmi és geopolitikai okok miatt is Romániának nagy szüksége 

lenne a schengeni csatlakozására, hogy óvja és védelmezze a Moldovai Köztársaság 

sorsát, ugyanis Románia úgy tekint erre az országra mint a saját területére, szerinte 

ugyanaz a nép és nyelv, amely a történelmi viharoknak köszönhetően már nem tartozik 

Romániához, de remélik egy nap ez másképp is alakulhat. 

Románia előzőekben felvázolt szándékát támasztja alá az is, Varga Ádám szerint, hogy 

évekig nem volt hajlandó aláírni a határokat elismerő alapszerződést a Moldovai 

Köztársasággal. Erre csak 2010. november 8-án a schengeni csatlakozás körüli végső 

tárgyalások során alkalmazott külső nyomásgyakorlás vitte rá.17 

Ugyanakkor Románia lobbizásának eredményeképpen 2014. április 28-tól a moldvai 

állampolgárok vízummentességet kaptak az Uniótól. Sőt Ritecz György szerint, a román 

állampolgársági törvény lehetővé teszi a kettős állampolgárságot, ami csak Moldáviából 

250-300 ezer különböző etnikai csoporthoz tartozó személy román állampolgársághoz 

való jogosultságát teremtheti meg.18 

Természetesen tervezik az egyesítést területileg is ezzel az országgal, de Bukarest 

nagyon óvatos a témában. Már 2014 tavaszán, amikor Ukrajnával kapcsolatban 

megjelentek problémák, az akkori  román elnök, Traian Basescu hangoztatta, hogy fontos 

Moldova helyzetének tisztázása, de fogalmazásából érződött az orosz érdekek nem 

megsértésének szándéka. Az elnök hangoztatta, hogy Ukrajna területileg szétesett, meg 

kell védeni testvéreiket az orosz agressziótól.19  A románok folyamatos aggodalommal 

néztek az ukrán eseményeket 2014-ben és bíztak a NATO és az amerikai védelmi 

tervekben. A földrajzi elhelyezkedésének köszönhetően, tengeri kijárata miatt Románia 

geopolitikai jelentősége folyamatosan felértékelődik. 

Ugyanakkor meg kell említeni a Dnyeszter-menti Köztársaság helyzetét. Románia 

figyelemmel kíséri mi lesz ezzel a területtel, amely a Moldáviai Köztársasághoz tartozik, 

ámbár kikiáltotta függetlenségét, viszont az orosz jelenlét nyilvánvaló, ugyanúgy, mint a 

bekebelezés szándéka. 

A leírtakból következik Románia schengeni csatlakozásának geopolitikai szándéka, 

befolyását növelni a térségben és előkészíteni területileg egy későbbi egyesítést a 

Moldovai Köztársasággal. 

Ezekből következik Brüsszel félelme, hogy támogatva Románia schengeni 

csatlakozását egy csomó problémát kapna az Európai Unió keleti határán, amikre 

senkinek nincs szüksége. Az ukrán–orosz konfliktusra nem tudott egyértelmű reakciót 

tanúsítani, a Nyugat mindig óvatos ha a keleti helyzetről van szó. A konfliktus 

mélyülésének Oroszországgal gazdaságilag egész Európára negatív hatása lenne.  

Ugyanakkor a 2015-2017 közötti migrációs hullám, melynek során főleg  szíriai, iraki, 

pakisztáni bevándorlók árasztották el Európát, új fénybe helyezheti a schengeni 

csatlakozást új megvilágításba kerülhet. Ez még Románia előnye is lehet, tekintettel arra, 

hogy az Európai Uniónak fontos a keleti határok biztonsága. A nemzetközi események 

ilyen alakulása gyorsíthatja a schengeni csatlakozás elérését. Vannak olyan hangok, hogy 

felül kell vizsgálni a schengeni egyezmény tartalmát a migrációs téma miatt. Ennek 

                                                 

 
16 Pataki 1999. 8. 
17 Varga 2012. 48. 
18 Ritecz 2002. 69-70. 
19 Ziare 2014. 
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ellenére Románia nem mond le  legfontosabb geopolitikai  tervéről. 

A továbbiakban egy rövid áttekintés következik arról milyen most, 2018-ben Románia 

schengeni csatlakozásának helyzete, hasznosítva a fenti következtetéseket. 

 

 

Románia aktuális schengeni helyzetértékelése 2018-ben 

 

Románia még most sem a schengeni övezet tagja, de az év elején a román diplomácia 

folytatta erőfeszítéseit a cél elérése érdekében. 

A román uniós csatlakozási szerződés értelmében létrehozott úgynevezett 

együttműködési és ellenőrzési mechanizmus keretében az Európai Bizottság minden 

évben átfogó értékelést készít az igazságszolgáltatás működéséről, különös tekintettel a 

szervezett bűnözés és a korrupció elleni küzdelem helyzetére. Egyes tagállamok már 

korábban kijelentették, hogy csak akkor járulnak hozzá Romániai schengeni 

csatlakozásához, ha a bizottság két egymást követő évben pozitív értékelést tesz közzé. 

Ez azért lényeges, mert a schengeni övezet bővítéséről nem az Európai Bizottság dönt, 

ahhoz a tagországok egyhangú beleegyezésére van szükség.20 

Jelenleg Románia már régen érvényesíti az schengeni rendelkezéseket és úgy jár el, 

mint egy igazi tagállam, tehát de facto a román állam több mint 2000 km határszakaszt 

védelmez, biztosítva az Európai Unió keleti határát. Ehhez a szomszédos Moldovát is 

sikerült mozgósítania, hogy segítse Romániának a schengeni integráció eléréséhez, több 

mint 734 millió euró költöttek határok biztosítására. Közben elfogyott a pénzük és a 

reményük, főleg azoknak a moldovai állampolgárok, akik már rendelkeznek román 

állampolgársággal.21 

Románia 2019 első félévében átveszi az Európai Unió soros elnökségét és szeretne a 

Schengeni Egyezményhez tartozni. Nagyon nehéz elhinni, hogy ez bekövetkezne, hiszen 

kevés az idő és a pozitív Európai Unió intézmények jelentések ellenére még mindig a 

tagállamoké az utolsó szó.22 Ez nagyon fájó pont Romániának hiszen van 4 tagállam 

amelyek nem tagjai az Uniónak (Svájc, Norvégia, Izland és Liechtenstein), ezek teljes 

jogú tagjai a Schengeni Egyezménynek. Ugyanakkor van 3 ország, amely ellenzi a román 

és bolgár Schengenhez való csatlakozást nevezetesen, Hollandia, Ausztria és 

Németország.23 A három ország elismeri az erőfeszítéseket, amelyeket Románia és 

Bulgária tett az integráció érdekében, sőt komoly gazdasági érdekek fűződnek a két 

ország tagságához, ennek ellenére nem támogatják a nagy lépést. A Schengenhez való 

integráció megvalósítása Románia és Bulgária számára még egy távoli álom maradt 

2018-ban is. A migrációs téma sem változtatta meg véleményüket, hiszen Románia és 

Bulgária három határátkelő komoly szakaszát felügyelnek a román- magyar, görög- 

bolgár és a bolgár- román. Végeredményben Görögországgal együtt a két ország komoly 

ellenőrzési és biztosítási pont lehet a közel-keleti migrációs áradat ellen. 

A továbbiakban elemezni fogjuk a schengeni csatlakozás előnyeit és geopolitikai 

hasznait Románia számára. Vagyis hogy milyen politikai, gazdasági előnyöket jelentene 

és mennyire erősítené Schengen Románia regionális és világi pozícióját.  

                                                 

 
20 MTI 2014. 
21 Sputnik Moldova 2018. 
22 Sputnik Moldova 2018. 
23 Capital 2018. 
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A schengeni csatlakozás előnyei és geopolitikai haszna Románia számára 

 

Románia schengeni csatlakozása hozna egy csomó előnyt az országnak, de egész Kelet-

Közép Európának is. A schengeni övezethez tartozó tagállamok belső határain megszűnik 

a személyforgalom ellenőrzése. Románia számára, pont mint Magyarország esetében 

volt, a legfontosabb, legjelentősebb változás az lesz, hogy a schengeni övezethez való 

teljes csatlakozás után az úgynevezett belső határokon – Magyarország irányába és 

belépése esetén Bulgária felé  – megszűnik a határforgalom ellenőrzése. Lényegében 

szabadon átjárhatóvá válnak a határok. A külső határokon azonban szigorodik az 

ellenőrzés. 

A szabad utazás megvalósításának fő célja, hogy elősegítse a szélesedő gazdasági 

kapcsolatokat, valamint elmélyítse a politikai együttműködést. A határ menti térségek 

közötti együttműködést a határon átnyúló gazdasági tevékenységek esetében a 

határellenőrzés megszüntetése lényegesen megkönnyítheti, így egyszerűbbé válik a 

gazdasági tevékenységek intézése. 

A schengeni tagság elsősorban a tagállamok egymás iránti politikai bizalmán alapul, 

de a személyforgalom szabad áramlásának előnyeit természetesen az Európai Unió 

polgárain kívül még az ott legálisan tartózkodó külföldiek is élvezhetik. Azok a harmadik 

országbeli állampolgárok ugyanis, akik szabályosan léptek be a schengeni térségbe, tehát 

rendelkeznek a jogszabályokban határátlépéshez előírt okmányokkal, valamint betartják 

a tartózkodási szabályokat, három hónapot meg nem haladó időtartamban valamennyi 

tagállam területén szabadon közlekedhetnek.24 

A schengeni tagság ugyanakkor nagy felelősséget jelent, hiszen a térség külső 

határaként Románia a teljes schengeni övezet biztonságáért felel.25 

De természetesen vannak további politikai és gazdasági előnyök is. A politika területén 

Bukarest növelheti befolyását a térségben. Más lesz a felfogása és az önképe mint teljes 

jogú tagnak. A mostani bélyegek (korrupt, problémás ország) elhalványulnak, amely a 

nemzetközi megítélésen is változtat. Gazdaságilag a külföldi befektetők számára pozitív 

üzenete lesz a belépésnek (ez egy ország, ahol a befektetések biztonságban vannak, a 

termékek forgalmazása és az export-import egyszerűbb, hiszen az európai határok nélküli 

térség része). A gazdasági növekedés ilyen helyzetben szinte borítékolható. 

Geopolitikai szempontból két részterületen fog változást hozni Románia számára a 

Schengeni Egyezményhez való tartozás. Az első az, amit kifejtettünk, hogy megváltozik 

geopolitikai hovatartozása és önképe. Azok a jelzők, amely idáig kapott Románia, 

„Balkán”, „Délkelet-Európa”, „Szürke-zóna”, melyek nemkívánatos elnevezések a 

román geopolitika számára26 a schengeni csatlakozás nyomán meg fognak változni. 

Ugyanakkor a külvélemény is más lesz. 

A nagyhatalmak által támogatott belépés azt jelentené, hogy a regionális pozícióját 

senki nem vitatná, tekintettel a területre és lakosságra, földrajzára és jelentőségére a 

térségben. Nem jelentené többé biztonságpolitikai veszélyt és a Moldovai Köztársasággal 

kapcsolatos szándékait ezzel támogatva érvényesíthetné két formában: támogatná az 

európai uniós csatlakozását, az oroszokra ügyelve, vagy az egyesítés által. 

Az orosz–ukrán konfliktusban megmutatkozott Románia geostratégiai jelentősége, a 

NATO és az USA rakétavédelmi pajzs elhelyezése növelik fontosságát. A jelentőségének 
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25 Stirile TVR 2014. 
26 Nastase 1998. 230. 
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az európai hatalmak általi elismerése után Románia regionális hatalommá válhat. Ennek 

elkerülésének szándéka lehet az akadálya a zökkenőmentes belépésnek. 

Viszont Oroszország viselkedése Ukrajnával szemben, a népszavazások, amelyek 

szétszakítják Ukrajna területi integritását, olyan viselkedés, amelyet Brüsszel 

aggodalommal szemlél. A folyamat vége nem egyértelmű, talán lesznek még olyan 

események az Unió keleti határán, amelyek gyors cselekvésre fogják ösztönözni az 

európai döntéshozókat, amely Románia és Bulgária esélye lehet arra, hogy belépjen a 

Schengeni Övezetbe. 

Ez utóbbit támasztja alá egy fontos esemény. Az Európai Unió és a Moldovai Köztársaság 

közötti társulási szerződés megkötését 2014. június 27-ére tervezték. Ennek aláírása 

esetére Oroszország szankciókat helyezett kilátásba a Moldovai Köztársaság számára. 

Érzékelhető, hogy a Moldovai Köztársaság területén keresztezik egymást Oroszország és 

Románia érdekszférái. De ez még azóta sem  valósult meg,  az Európai Unió Társulási 

Tanácsa még 2018. május 3-án is dicsérte Moldovát de a társulási megállapodást még 

nem írták alá.27 Ha ez nem valósul meg rövid időn belül, a forgatókönyv nagyon hasonló 

lehet az ukrajnai eseményekéhez.28 

Románia megvédené a Moldova Köztársaságot és minden segítséget megadna az orosz 

befolyás ellen, ha  teljes jogú tagja lenne a Schengeni Egyezménynek. A tagság után ez 

Románia legmarkánsabb célja és geopolitika terve. 

A továbbiakban bemutatásra kerül a tanulmány összegzése és legfontosabb 

következtetései. 

 

 

Összegzés és konklúziók 

 

A tanulmány bemutatta Románia schengeni csatlakozásának előkészítésének folyamatát, 

helyzetét és geopolitikai aspektusait. Feltérképezte a csatlakozási felkészülés 

kronológiáját és ismertette, milyen indokok nyomán késik Románia schengeni 

csatlakozása. Megállapította, hogy már 2007 eleje óta Románia folyamatosan minden 

előírásnak próbált eleget tenni,amelyet az Európai Bizottságpozitív fogadtatásban 

részesített. 

Ismertette, hogy mivel a döntést egyhangúlag a tagállamok hozzák, az mindeddig várat 

magára. A roma kérdés miatt Franciaország, Németország és Hollandia ellenezte a 

belépést, de voltak országok, amely kifogásolták a korrupciót és megkérdőjelezték az 

igazságszolgáltatás tisztaságát. Fontos téma továbbá Romániának a Moldovai 

Köztársasághoz való viszonya. Schengen teret adhat egy geopolitikai tervnek, hogy 

Románia védelmezze ezt az országot és állampolgárait, többek között az ukrán–orosz 

konfliktustól, hivatkozva a közös nyelvre és múltra. Az ellenzők szerint ez is lehet az 

egyik akadályozza Románia felvételét a Schengeni Övezetbe. 

Foglalkoztunk a schengeni csatlakozás előnyeivel és geopolitikai hasznával Románia 

számára is. A konklúzió azt volt, hogy vannak gazdasági és politikai előnyei a schengeni 

övezethez való tartozásnak. Megváltozik Románia geopolitikai hovatartozása, Schengen 

egy „pozitív névjegykártya”. Ez az Európai Uniós tagság elérése után új külpolitikai siker 

lehet Románia számára. A többi schengeni ország támogatása elismerés és pozitív 

vélemény egyben az országról, a földrajzi jelentőségéről, amely biztosítaná az Unió keleti 

                                                 

 
27 EU-Moldova Társulási Tanács 2018. 
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határát. 

Azután, tekintettel az 2014-es orosz–ukrán konfliktusra, segítheti a Moldovai 

Köztársaságot, mint egy „keleti testvért”, amely védelemre szorul. Szerintünk ez is lehet 

egy komoly akadály, ugyanis az ukrán–orosz konfliktus óta Románia már nem fogalmaz 

óvatosan, nyíltan vállalja Brüsszel előtt szándékait, különösen a volt román elnök Traian 

Basescu. Basescu szerinte „A vér nem válik vízzé”, és a moldovai testvérekkel nem kizárt 

az egyesülés. Ez nyilván óvatosságra inti a nagyhatalmakat, mivel az Oroszországgal való 

konfliktus sem Németország sem Franciaország számára nem vállalható. A mostani 

román vezetés is hasonlóan érez, de óvatosan cselekszik. A szándék egyértelmű a 

Schengenhez való csatlakozás, kettős céllal, az egyik a tagság, mint az európai elithez 

való tartózás, a másik a Moldovai Köztársaság integrációja az Európai Unióhoz, 

legfontosabb védelemként az orosz befolyás ellen. 
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Simona Komjáti-Gardó: Romania's accession to Schengen as a geopolitical 

objective 

The study is intended to illustrate the steps taken in Romania in order to identify and 

implement the most important geopolitical plan, the Schengen accession. After become a 

full member of the European Union in January 2007, Romania and its neighbour Bulgaria 

are making great efforts to connect to the Schengen area. 

This topic is of great relevance since the Ukrainian-Russian conflict has also 

highlighted the importance of a security pledge in the accession of Romania and Bulgaria 

to the Schengen Convention, stabilizing the eastern border of the European Union. At the 

same time, Member States of the Schengen Convention want to renegotiate border 

openness and free movement as a fundamental right of the Convention, because of the 

migration. 

The study shows that, despite the overwhelming fact of migration, why Romania's 

political elite still thinks as a useful step of joining Schengen in 2018 and why is referred 

to as the most important geopolitical plan of public discourse in Romania. 

 


