
Az EUak_önyytárakban

A csatlakozási tárgyalások

eseménynaptára

(A 2002. 6. számban közölt eseménynaptár folytatása) 'c,,/)
1999. decem ber 7. A bilaterális kormányközi konferencia negyedik miniszteri szintû tárgyalási fordulója Brüsszelben"" í

Napirenden: a szeptember 30-i és a november 12-i fõtárgyalói fordulódossziéja, továbbá a ""

Környezetvédelem. Az ideiglenesen lezárt kategóriába került az EMU fejezet
1999. december 1 0-11. E~ópai Tanács, Helsinki. Új csatlakozási stratégia: tárgyaláskezdés a második körös országokkal,

a csoportos megközelítés vége, egyúttal a differenciálás elvének hangsúlyozása. Törökország
tagjelöIti státuszának eflsmerése a tárgyalások megkezdése nélkül. Intézményi reformok:
Mérsékelt mandátumú IGC összehívás a 2000 februárjában, befejezés szándéka 2000 végéig,
ratifikáció 2002 decemberéig. Az EU 2002 végétõl kész az elsõ új tagokbefogadására (welcome,

accueillir, aufnehmen).
1999. december 17-18. A "luxembourgi hatok" (a hélsinkiEiT-ig ,,5+1" országok megnevezésû csoport) kilencedik

fõtárgyalói találkozója Bledbe.n -

1999. december 20. Az Európai Integrációs Tanács harmadik ülése. Napirenden a Helsinki Csúcs eredményei
és a csatlakozási tárgyalások fejleményei voltak.

2000. jan. 1-jún. 30. Portugália az EU soros elnöke
2000. január 31. A Magyar Köztársaság Országgyûlésében képviselt hat parlamenti párt és a kormány

konzu1tációja. A külügyminiszter kezdeményezésére megtartott konzultáción megegyezés
született a havi találkozókról, illetve a Házelnök és az Európai Ügyek Bizottsága (EIÜB) és a
Külügyi Bizottság (KB) elnökeinek meghívásáról

2000. február 14. Intézményi kormányközi konferencia kezdete
2000. február 15. A csatlakozási tárgyalásók megkezdése a "helsinki hatokkal" (Bulgária, Lettország, Litvánia,

Románia, Szlovákia és Málta)
2000. február 22. A kormány döntése a csatlakozási folyamat aktuális kérdéseirõl. Helsinlci után acéldátum

.2003. január 1. Legfõbb célkitûzés a tárgyalások befejezése 2001 végéig
2000. március Updating-monitoring kezdete \
2000. március 6. Második hatpárti konzultáció
2000. március 14. Kormányülés. Tárgyalási állásP9nt elfogadása (Költségvetés), ill. módosítása (Külkapcsolatok)

-beadás március l5.:én Brüsszelben
2000. március 23-24. Rendkívüli Európai Tanács, Lisszabon. Téma: foglalkoztatás, információs társadalom,

gazdasági fejlõdés
2000. március 28. Elsõ tárgyalási forduló a "helsinki hatokkal". Technikai kérdések tisztázása és az elsõ

tárgyalási álláspontok beadása (5-8)
2000 c március 30-31. A "luxembourgi hatok" 1 O. találkozója Cipruson (paphos). Nagyobb tárgyalási dinamikát és az

.év végére csatlakozási forgatókönyvet igényelnek.
2000. április 6. Hetedik helyettesi tárgyalási forduló. Hat fejezet napirenden: ;

-megnyitásra kerülõ fejezetek (regionális politika, pénzügyi ellenõrzés), -ideiglenesen lezárva
(CFSP), -további tárgyalást igénylõ fejezetek (áruk, vállalati jog, szociális politika)

2000. április 10. Az Európai Integrációs Tan~cs 4. ülése. A csatlakozási tárgyalások aktuális kérdései, a
mezõgazdasági fejezet, a rendkívüli lisszaboni csúcsértekezlet, s a Gazdasági és Szociális
Bizottság Magyarországról készített jelentése témái szerepeltek napirenden.

2000. április 17. Harmadik hatpárti konzultáció
2000. április 12. Társulási Bizottság 8. ülése, Brüsszel. Június 1-jén átlépés a "második szakaszba".

Rögzítve, hogy a kapcsolatokat érdemi probléma nem terheli.
2000. május 24-25. Társulási Parlamenti Bizottság 13. ülése, Budapest

..'
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í 2000, május 25. A "helsinki hatok" elsõ érdemi 'fõtárgyalói fordulója. M.egnyitva-ideiglenesen lezárva: Szlovákia

(8-6), Lettország (8-5), Litvánia (8-5), Bulgária (6-4), Románia (5-5), Málta (8-7)
2000. május 26. Nyolcadik fõtárgyalói forduló, Brüsszel. Napirenden: -személyek, költségvetés, bel- és

igazságügy (megnyitás), -iparpolitika, távközlés (formális "lezárás"), -áruk (egy kérdés marad
nyitva: gyógyszertörzskönyv) .

2000. május 29. Az Európai Integrációs Tanács 5. ülése. Napirenden: "A Munkaadók és Gyáriparosok Országos

Szövetsége tagságának felkészültsége és véleménye az EU csatlakozásról" címû anyag
2000. május 29. Negyedik hatpárti konzultáció
2000. június 5. A "luxembourgi hatok" második külügyminiszteri találkozója, Ljubljana. Közös nyilatkozat

elfogadása (elsõ tárgyalási szakasz vége,' új minõségû tárgyalások megkezdése, év végén
forgatókönyv a tárgyalások 2001. végi lezárására " with any candidate country"

2000. június 6. A felülvizsgált ANP és Jogharmonizációs Program (JHP), ill. a második féléves jogalkotási
, program jóváhagyása a kormány ülésén

2000: június 14. A bilaterális Kormányközi Konferencia ötödik miniszteri szintû fordulója. 13 fejezet napirenden,

ebbõl.: -ideiglenesen lezárva négy fejezet (ipar, távközlés, CFSP, pénzügyi ellenõrzés)

-megnyitva mezõgazdaság. Közösen rögzítve: elsõ szakasz véget ért, új minõség kezdõdhet.
2000. június 19-20. Európai Tanács, Feira
2000. jún. 30-júl. 1. A "luxembourgi hatok" 11. Fõtárgyalói találkozója, Krakkó
2000. júl. 1-dec. 31. Franciaország az EU soros elnöke
2000. július 10. Ötödik hatpárti egyeztetés
2000. július 17. Az Európai Integrációs Tanács hatodik ülése. Napirenden: A Személyek szabad áramlása és a

Szociálpolitika fejezetek kérdései, a Közvélemény-felkészítési Program ll. szakasza, az ANP

elfogadása
2000. szeptember 11. Hatodik hatpári konzultáció. A Magyar Köztársaság Országgyû~ésében képviselt pártok és a

Kormány közös nyilatkozata a csatlakozási folyamat aktuális kérdéseirõl2000. szeptember 19. Hetedik Társulási Tanács, Brüsszel .

2000. október 5. Kilencedik fótárgyalói forduló, Brüsszel. Napirenden: -,Energia (ídeiglenesen lezárva),

-Külgazdasági kapcsolatok (ideiglensen lezáiva), -Vállalati jog, -Adózás
2000. október 11-12. Parlamenti Társulási Bizottság 14. ülése Brüsszelben
2000. október 13-14. Informális Európai Tanács, Biarritz
2000. október 16. Hetedik hatpárti konzultáció
2000. október 26. Az Országgyûlés Európai Integrációs Ügyek Bizottságának kibõvített ülése. Napirenden:

csatlakozási fejezetek'
2000. november 8. Az éves jelentések és a Bõvítési Stratégiai Dokumentum megjelenése. Az Európai Bizottság

nyilvánosságra hozta az Éves Jelentést, és az összefoglaló értékelések helyett elsõ ízben Bõvítési
Stratégiai Dokumentumot jelentetett meg. A bizottság megerõsítette az egyéni elbírálás és a
teljesítmény szerinti elõrehaladás elvét, és állást foglalt a helsinki menetrend betartása mellett.
A Bõvítési Stratégiai Dokumentumban javaslatot tett a csatlakozási tárgyalások érdemi

szakaszának megkezdéséhez vezetõ útra és eszközrendszerére.
2000. november 15. A "luxemburgi hatok" harmadik miniszteri találkozója, Budapest. A külügyminiszterek közös

közleményt fogadtak el, melyben kifejezik, hogy a "csatlakozási tárgyalások 2001 végén,
legkésõbb 2002 elején záruljanak le"

2000. november 16. Tizedikfótárgyalói forduló, Brüsszel. Napirenden: -Szociálpolitika, foglalkoztatás (ideiglenes

lezárva), -Szolgáltatás (további tárgyalást igényel)
2000. november 20. Nyolcadik hatpárti konzultáció
2000. november 20. Az Általános Ügyek Tanácsának vitája a bõvítés stratégiai kérdéseirõl
2000. november 22. Az Országgyûlés Európai Integrációs Ügyek Bizottságának második kibõvített ülése. Napirenden:

az éves jelentések és a "soft" fejezetek
2000. november 23,. Miniszteri szintû Európai Konferencia, Sochaux
2000. november 30. Második plenáris EU vitanap az Országgyûlésben
2000. december 5. A csatlakozási Kormányközi Konferencia hatodik miniszteri szintû tárgyalási fordulója. Napirenden

nyolc tárgyalási fejezet: Energia, Külgazdasági kapcsolatok, Szociális politika és foglalkoztatás,
Adózás, Vállalati jog, Környezetvédelem, Közlekedés, Szolgáltatások szabad áramlása. Három fejezet
lezárult: Energia, Külgazdasági ~csolatok, Szociális politika és foglalkoztatás

,
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2000. december 7. Állam- és konnányfõi szintû Európai konferencia, Nizza IIIIII

2000. december 7-ll. Európai Tanács ülése, Nizza. Az Európai Tanács ülésén döntés született az intézmények
refonnjáról, ezzel az EU részérõl teljesült a bõvítés megkezdése elõtt álló utolsó elõfeltétel. Az
EiT megerõsítette a Bõvítési Stratégiai Dokumentumot oly módon, hogy a felkészült tagjelöltek
az abban elõre jelzett ütemnél gyorsabban is haladhatnak a tárgyalásokon. Az EiT döntött arról,
hogy 2004 folyamán hívja össze a következõ konnányközi konferenciát az európai

alkotrnányozásról.
2000. december ll. A "luxembourgi hatok" fõtárgyalóinak 12. konzultációja, Budapest
2000. december 18. Az Európai Integrációs Tanács 7. ülése. Napirenden: a nizzai csúcs eredményei, a

csatlakozási tárgyalások elõrehaladása, a kisvállalkozások csatlakozási felkészülésérõl készült

IPOSZ elõterjesztés -'- ,.A
2000. december 20. Az OGY Európai Integrációs Ügyek Bizottságának hannadik kibõvített ülése. A "soft'~'.\ -""'-"'c:c?""'J

fejezetek kerültek napirendre \ (
2001. jan. 1-jún. 30. Svédország az EU soros elnöke "

2001. január 11. Kilencedik hatpárti konzultáció !"~=2001. január 23. Orbán Viktor miniszterelnök tárgyalást folytatott Göran Persson svéd miniszterelnökkel i

Stockholmban. A tárgyalások súlyponti témája a csatlakozási folyamat helyzete és a tárgyalások
svéd elnökség alatti folytatása volt. Az EU svéd elnöksége az unió bõvítését tette elnökségi

programjának prioritásává.
2001. február 26. A Nizzai Szerzõdés aláírása. Az EU tagállamainak képviselõi aláírták a Nizzai Szerzõdést.

Ezt követõen megkezdõdhet a szerzõdés ratifIkálásnak folyamata mind a tagállamokban, mind
az Európai Parlamentben.

2001. február 26-27. Az EU-Magyarország. Társülási Parlamenti Bizottság 15. ülése, Budapest
2001. február 28. Az OGY Európai Integrációs Ügyek Bizottságának negyedik kibõvített ülése. Napirenden: a

.tárgyalási fejezetek
2001. március 13. Guy Verhofstadt belga miniszterelnök Budapestre látogat
2001. március 23-24. Az Európai Tanács rendkívüli ülése Stockholmban
2001. március 28. Az OGY Európai Integrációs Ügyek Bizottságának ötödik kibõvített ülése. Napirenden: a

tárgyalási fejezetek
2001. március 29. Az Európai Integrációs Tanács nyolcadik ülése. Napirenden: a Személyek szabad áramlása

fejezet, a rendkívüli stockholmi csúcs eredményei, a csatlakozási tárgyalások fejleményei, a
közösségi jogszabályok fordításának helyzete, GM tájékoztató a kis- és középvállalkozások
csatlakozási felkészítési programjáról, a szociális partnerek integrációs felkészülésének

támogatásáról
200'1. máréius 29. A csatlakozási tárgyalások 11. fõtárgyalói fordulója, Brüsszel. A fõtárgyalói fordulón 3 fejezet,

az Áruk szabad áramlása, a Szolgáltatások szabad áramlása és aV állalati jog fejezetét lezárták.
Ezzel a lezárt fejezetek száma 17-re nõtt.

2001. április 4. Romano Prodinak, az I;:urópai Bizottság elnökének magyarországi látogatása
2001. április 5. Tizedik hatpárti konzultáció
2001. április 9-10. A "luxembourgi csoport" országainak helyettesi szintû konzu1tációja a csatlakozási tárgyalások

aktuális helyzetérõl, Tallinn
2001. május 9. Az Európai Integrációs Tanács kilencedik ülése. Napirenden: a Személyek szabad áramlá$a

fejezet
2001. május 15. A Társulási Bizottság kilencedik ülése
2001. május 23. A "luxembourgi csoport" országainak külügyminiszteri konzultációja, Prága
2001. május 29. Az OGY Európai Integrációs Ügyek Bizottságának hatodik kibõvített ülése. A csatlakozási

tárgyalások helyzete, a mezõgazdaság és a regionális politika témái szerepeltek napirenden.
2001. június 1. A csatlakozási tárgyalások 12. helyettesi szintû tárgyalási fordulója, Brüsszel. A fõtárgya1ói

fordulón lezárásra került két újabb fejezet, a Környezetvédelem és a Vámunió. A jelenlegi
szakaszban további tárgyalást nem igénylõ fejezetek száma ezzel 19-re emelkedett. Napirenden
szerepelt továbbá a Tõke szabad áramlása és a Személyek szabad áramlása fejezet, melyek a
fennálló problémák miatt toyábbi tárgyalást igényeltek.

2001. június 5. MádI Ferenc köztársasági elnök megnyitotta az Európa jövõjérõl szóló magyarországi társadalmi
vitát

'" .
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2001. Jumus 8. Az Europal IntegracIos Tanacs tizedIk ul ese. NapIr:enden: a Szemelyek szabad aram1asa es aFI 

Tõke szabad áramlása fejezetek~ 
2001. június 12. A csatlakozási tárgyalások hetedik miniszteri szintû tárgyalási fordulója, Luxembourg.': 

A miniszteri tárgyalási fordulón az a 8 fejezet szerepelt napirenden (Aruk szabad áramlása;

i Személyek szabad áramlása; Szolgáltatások szabad áramlása; Tõke szabad áramlása; Adózás;
f Vállalati jog; Környezetvédelem; Vámunió), melyek a csatlakozási tárgyalások jelenlegi
: szakaszában további tárgyalást nem igényelnek.

2001. június 15. Az Európai Tanács ülése Göteborgban
2001. június 18. .Tizenegyedik hatpárti konzultáció
2001. június 18. Az Európai Integrációs Tanács 11. ülése. Napirenden: a miniszteri szintû tárgyalási forduló

eredményei, a munkaerõmozgással kapcsolatosan felállítandó munkacsoport összetétele, feladatai
200f. júl. 1-dec. 31. Belgium az EU soros elnöke
2001. július 10. Orbán Viktor miniszterelnök látogatása Brüsszelben a Belga Elnökségnél
2001. július 17. A Magyarország-EU Társulási Tanács nyolcadik ülése, Brüsszel
2001. július 27. A csatlakozási tárgyalások 13. helyettesi szintû tárgyalási fordulója. A fötárgyalói forduló

i napirendjén a bel- és igazságügyi fejezet szerepelt. A fejezet további tárgyalást igényel.
t 2001. szeptember 5. Az Európai Parlament határozata. Az EU bõvítésrõl szóló határozata és a Magyarországról

, készített jelentés

2001. szeptember 6-8. A "luxemburgi csoport" országainak 14. helyettesi szintû konzultáció ja a csatlakozási tárgyalások.
aktuális helyzetérõl, Portoroz

2001. szeptember 9. Az EU kü1ügyminisztereinek informális találkozója a tagjelölt országok külügyminisztereinek
részvételével, Genval. A tanácskozás napirendjének leglényegesebb eleme az Európa jövõjérõl
szóló elképzelések áttekintése volt.

2001. szeptember 11. Az USA elleni terrortámadás
2001. szeptember 21. Az Európai Tanács rendkívüli ülése. Napirenden: az USA elleni terro~adás .
2001. szeptember 21. Az OGY Európai Integrációs Ügyek Bizottságának hetedikik kibõvített ülése. Napirenden: a

belga elnökség
2001. október 8-9. Az EU-Magyarország Társulási Parlamenti Bizottságának 16. ülése
2001. október 18. Európai Integrációs Tanács 12. ülése. Napirenden: a mezõgazdasági fejezet és a GM

tájékoztatója a hazai kis- és középvállalkozók integrációs felkészítési programjáról.
2001. október 19. Az Európai Tanács informális értekezlete, Gent. Három nyilatkozat elfogadása: a szeptember

11-i támadásokat követõ fejleményekrõl és a terrorizmus elleni küzdelemrõl; a gazdasági helyzet
áttekintésérõl; az euro bevezetésérõl

2001. október 20. Európai Konferencia. A legfõbb napirendi pont a terrorizmus elleni küzdelem volt.
2001. október 24. Tizenkettedik hatpárti konzultáció
2001. október 29. Mario Monti versenypolitikáért felelõs fõbiztos tárgyalása Budapesten
2001. november 9. Michel Barnier a regionális politikáért és a kormányközi konferenciáért felelõs fõbiztos
2001. november 13. Az éves jelentések és a Stratégiai Dokumentum megjelenése
2001. november 16. Anna Diamantopoulou, a szociális ügyekért felelõs fõbiztos budapesti látogatása
2001. november 20. Az OGY Európai Integrációs Ügyek Bizottságának nyolcadik kibõvített ülése. Napirend:

Martonyi János külügyÍniniszter tájékoztatója a csatlakozási tárgyalások aktuális helyzetérõl és
a Magyarországról szóló országjelentésrõl

2001. november 23. A "luxemburgi csoport" országainak ötödik külügyminiszteri konzultációja, Limasszol. Az éves
jelentések és a stratégiai dokumentum értékelése, a csatlakozási folyamat aktuális helyzete

2001. november 27-28. A csatlakozási tárgyalások 14. helyettesi szintû tárgyalási fordulója. A Verseny, valamint a Be1-
és Igazságügyi fejezet volt napirenden. Az utóbbi ideiglenes lezárásra került.

2001. november 29. Az OGY harmadik plenáris Európai Integrációs Vitanapja
2001. december 11-12. A csatlakozási tárgyalások nyolcadik miniszteri szintû tárgyalási fordulója. A napirenden: a be1-

és igazságügyi (az ideiglenes lezárást megerõsítették), a Verseny és a Mezõgazdasági fejezet.
2001. december 15. A laekeni Európai Tanács alkalmával találkozó a tagjelölt országok kormányfõivel
2001. december 18. Az Európai Integrációs Tanács 13. ülése. Napirenden: a Közlekedés fejezet és a csatlakozási'

tárgyalások jelenlegi állása
2001. december 21. A csatlakozási tárgyalások 15. helyettesi szintû tárgyalási fordulója. A Közlekedés fejezetet

sikerült ideiglenes lezárni. (A 2002-es ~v krónikájával folytatjuk.)
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