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Összefoglalás: Az EU és a Nyugat-Balkán viszonyának alakulása szempontjából 
2018 első fél éve egy kivételes időszak volt. A térséggel kapcsolatos uniós straté-
gia tervének 2017-es beharangozása után komoly lehetőség kínálkozott arra, hogy 
az EU intézményei és a tagállamok megerősítsék a nyugat-balkáni bővítés iránti 
elkötelezettségüket. Az EU és a Nyugat-Balkán kapcsolatával foglalkozó elemzés-
sorozat első két részében már megtörtént a szófiai csúcstalálkozóig terjedő időszak 
bemutatása és értékelése, amelynek ellentmondásos eredményei rávilágítanak az 
EU bővítési és nyugat-balkáni politikájának a realitásaira, lehetőségeire és korláta-
ira. A jelen elemzés a szófiai csúcs utáni eseményeket veszi górcső alá, különös 
tekintettel az Európai Tanács júniusi ülésére és a berlini folyamat legutóbbi nyugat-
balkáni csúcstalálkozójára, amelynek ezúttal London adott helyet.

Abstract: The first half of the year 2018 was an exceptional period regarding the 
relations of the EU and the Western Balkans. After announcing the plan of a Western 
Balkans strategy of the EU in 2017, this period of time provided serious opportunity to 
the EU institutions and the Member States to reconfirm their engagement towards 
EU enlargement with the region. The first two analyses of the series entitled “The EU 
and the Western Balkans” have already introduced and evaluated the period until the 
Sofia Western Balkans Summit. Its controversial outcomes highlight the realities of 
the EU’s enlargement and Western Balkans policy, as well as their possibilities and 
limits. This policy brief will cover the developments after the Sofia Summit, with at-
tention to the meeting of the European Council in June and the most recent Western 
Balkans Summit of the Berlin process hosted by London.

SZÓFIA UTÁN

A 2018. májusi szófiai csúcstalálkozó alkalmával az Európai Unió tagállama-
inak lehetőségük nyílt arra, hogy kifejezzék a Nyugat-Balkánnal szemben 
alkalmazandó uniós megközelítéssel kapcsolatos preferenciáikat. Az euró-

pai perspektíva megerősítésén kívül számos kérdésben megoszlott a tagállamok 
véleménye. Ahogy azt az előző elemzésben is írtam, a szófiai nyilatkozat nem 
kifejezetten a bővítéssel, hanem az EU és a térség kapcsolatával, illetve az együtt-
működés irányaival foglalkozott, így a csatlakozási folyamat időbeli dimenziója is 
kimaradt belőle. Ezért nem csoda, hogy a 2025-ös rugalmas céldátum megadása 
utáni lelkesedés is alábbhagyott. A szófiai csúcs mérsékelt politikai üzenete előre-
vetítette az Európai Tanács (EiT) júniusi ülésének a kimenetét is.

Ugyanakkor Szófia után újabb lendületet kapott a macedón–görög névvita 
rendezése, ami alapot jelenthetett volna egy komolyabb uniós politikai megnyilat-
kozáshoz. Az EU-n belüli hangulat azonban nem volt kedvező, és csak egy köztes 
megoldásra nyílt lehetőség. A tagállamok a csatlakozási tárgyalások azonnali meg-
kezdése helyett azt javasolták, hogy a macedóniai és albániai reformok folytatása 
esetén az EU 2019 júniusában lépjen tovább.

http://kki.hu/assets/upload/22_KKI-elemzes_EU_WBalkans_Orosz_20180625.pdf
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Noha a döntés híven tükrözi a bővítési perspektívával kapcsolatos realitásokat, 
csak remélni lehet, hogy az óvatosság oltárán feláldozott pozitívabb politikai üzenet 
a későbbiekben nem fogja negatívan érinteni a térségbeli fejleményeket, különösen 
Macedóniában, ahol mind a lakosság, mind a politikai döntéshozók komoly áldoza-
tokat és kockázatokat vállaltak az uniós integráció érdekében.

Az Európai Unió Tanácsa (a továbbiakban: Tanács) és az EiT júniusi ülését köve-
tően, július 9–10-én rendezték meg a berlini folyamat Nyugat-Balkánnal foglalkozó 
londoni csúcstalálkozóját, amely még javíthatott volna az első fél év mérlegén. 
Elemzéssorozatom harmadik részében a szófiaitól a londoni csúcsig tekintem át 
a fejleményeket. Londonnal lezárult a nyugat-balkáni bővítési folyamat első, túlzott 
elvárásokkal indult időszaka.

AMIKOR MINDEN NAP SZÁMÍT:
A GÖRÖG–MACEDÓN NÉVVITA RENDEZÉSE

Ahogy arról az elemzéssorozat második részében is szó volt, a szófiai csúcs-
találkozót követően a görög és a macedón miniszterelnöknek sikerült 
megállapodnia a 27 éve tartó névvita rendezésében. Az egyezményt, amely 

szerint a jövőben Macedónia alkotmányos neve Észak-Macedónia lesz, a két állam 
külügyminisztere, Nikos Kotzias és Nikola Dimitrov írta alá június 17-én, a kormány-
fők jelenlétében.

A megállapodás mindkét országban utcai tüntetésekhez vezetett, amelyek 
résztvevői árulással vádolták hazájuk képviselőit. Aléxisz Cíprasz görög miniszter-
elnökkel szemben az aláírás előtt bizalmatlansági szavazást kezdeményezett az 
ellenzék. Ciprasz sikeresen vette az akadályt, mivel a kisebbik koalíciós partner, 
a Független Görögök (Anexártitoi Éllines, ANEL) nevű jobboldali párt a kormány 
megbuktatásában nem volt érdekelt; ugyanakkor az már kérdéses, hogy a később 
esedékes görög parlamenti ratifikáció során is kiáll-e majd Cíprasz mellett.

Előbb azonban Macedóniában kell lezajlania a ratifikációs folyamatnak, amely-
nek első lépése a parlamenti jóváhagyás. A sobranje június 20-án szavazott az 
egyezményről. A jobboldali Belső Macedón Forradalmi Szervezet – Macedón Nem-
zeti Egység Demokratikus Pártja (VMRO–DPMNE) képviselői nem vettek részt a 
szavazáson, ezzel is kifejezve a tiltakozásukat. A 120 képviselőből 69 támogatta a 
javaslatot. Az ellenzékhez köthető macedón elnök, Gjorge Ivanov előre bejelentette, 
hogy nem fogja elfogadni a megállapodást. Az alkotmány szövegének megfelelően 
tehát visszaküldte a javaslatot a parlamentbe, amely az első szavazással egyező 
arányban ismét megszavazta azt. Zoran Zaev kormányfő azonban már korábban 
bejelentette, hogy végül referendum dönt majd a megállapodás sorsáról, s ezt a 
kitételt a megállapodás is rögzítette.

A macedón kormány sietsége nem volt meglepő, hiszen még az Általános Ügyek 
Tanácsának (ÁÜT) június végi ülése előtt eredményt akart felmutatni, hogy azon 
– a megállapodásnak megfelelően – Görögország már a támogatói között legyen 

http://www.balkaninsight.com/en/article/macedonia-greece-sing-historic-name-deal-06-17-2018
https://euobserver.com/enlargement/142118?utm_medium=rss
https://www.reuters.com/article/us-greece-macedonia-tsipras-noconfidence/greek-pm-survives-no-confidence-vote-in-parliament-idUSKBN1JC0X8
http://www.balkaninsight.com/en/article/macedonia-president-refuses-to-sign-greece-name-deal-06-26-2018
https://europeanwesternbalkans.com/2018/07/05/macedonias-sobranie-ratifies-name-agreement-second-time/
https://europeanwesternbalkans.com/2018/07/05/macedonias-sobranie-ratifies-name-agreement-second-time/
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a csatlakozási tárgyalások megnyitása ügyében (akárcsak a NATO-ban). Athén a 
parlamenti ratifikáció első köre után jelezte is a Tanács felé, hogy hajlandó elállni a 
vétótól.

A SEMMINÉL AZÉRT MÉGIS TÖBB…

Az Általános Ügyek Tanácsa 2018. június 26-án tárgyalta a bővítéssel kapcso-
latos kérdésköröket. Azt a szófiai csúcstalálkozó alapján is sejteni lehetett, 
hogy a tagállamok egy része inkább az EU belső reformjainak ad prioritást, és 

addig akár a bővítési folyamat lassítására és blokkolására is hajlandó. Szintén mér-
sékelte a várakozásokat, hogy a bővítést támogató meghatározó tagállamok (pl. 
Németország) a megvalósultaknál lényegesen komolyabb eredményeket kívántak 
meg az alapvető jogállamisággal összefüggő reformok tekintetében. Mindezek tük-
rében kérdéses volt, hogy politikai értelemben mennyire lesz ambiciózus a Tanács 
konklúziója – amely a június 28-án tartott EiT-ülés döntési alapját adta.

A két tagjelölt ország, Montenegró és Szerbia újabb csatlakozási fejezeteket 
nyithatott meg, amelyekről a június 25-i luxemburgi kormányközi konferenciákon 
egyeztettek a felek. Míg Szerbia a halászattal, valamint a pénzügyi és költségvetési 
rendelkezésekkel foglalkozóval, addig Montenegró a gazdasági és monetáris po-
litikára vonatkozó fejezettel léphetett előre. A 35 fejezetből így Montenegró 31-et, 
Szerbia pedig 14-et kezdett meg.

Ezeket a fejleményeket az ÁÜT a következtetéseiben is üdvözölte, ugyanakkor 
mindkét ország esetében komolyan kritizálta a média helyzetének az alakulását, 
illetve hangsúlyozta a parlament szerepének a megerősítését (pl. a rendkívüli tör-
vényhozási eljárások visszaszorítása révén, amelyek jelenleg erősen korlátozzák a 
parlamenten belüli véleményformálás és egyeztetés lehetőségét), továbbá a politi-
kai dialógus szerepének a növelését. A Tanács megállapította, hogy Montenegróban 
már felállították a szükséges jogállami intézményeket, így lényeges, hogy az ország 
e téren mostantól komolyabb eredményeket mutasson fel. Szerbia esetében kü-
lön kiemelték az igazságszolgáltatás függetlenségének a növelését és a működése 
hatékonyabbá tételének a szükségességét, illetve felszólították a szerb–koszovói 
tárgyalások konstruktív folytatására.

A stabilizációs és társulási folyamatban részt vevő országok közül Bosznia-
Hercegovina és Koszovó vegyes értékelést kapott, tekintettel a néhány komolyabb 
eredményükre és a legalább ugyanannyira aggasztó fejleményekre. Koszovó a mon-
tenegrói demarkációs megállapodás ratifikálásáért dicséretet kapott, ugyanakkor a 
vízumliberalizációnak továbbra sem adtak zöld utat. A hiányosságok között szere-
pelt a stabilizációs és társulási megállapodás, valamint a 2016. novemberi európai 
reformagenda végrehajtása során tapasztalható késlekedés. Bosznia-Hercegovina 
az európai koordinációs mechanizmus alkalmazásával meg tudta válaszolni az 
Európai Bizottság több mint háromezer kérdést tartalmazó kérdőívét, így értékelni 
lehet a tagjelöltségre vonatkozó kérelmét – ugyanakkor az októberben esedékes 
választások okán egyre jobban felerősödő megosztó politikai retorikát negatívan 
értékelte a Tanács.

https://www.rferl.org/a/serbia-montenegro-eu-talks-darmanovic/29318867.html
https://www.rferl.org/a/serbia-montenegro-eu-talks-darmanovic/29318867.html
http://www.consilium.europa.eu/media/35863/st10555-en18.pdf
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A legnagyobb várakozások az Albániával és különösen a Macedóniával kapcso-
latos döntéseket övezték. A korábban ismertetett okok miatt igen kicsi volt az esélye 
annak, hogy a Tanács hozzájárul a csatlakozási tárgyalások megkezdéséhez. Az 
Athén és Szkopje közötti megállapodás politikai jelentősége miatt mégis remélni 
lehetett, hogy az EU is lépéseket tesz majd. Végül egy köztes megoldás született: 
azt javasolta a Tanács, hogy 2019 júniusában kezdjék meg a tárgyalásokat mindkét 
országgal.

A montenegrói EU-delegáció vezetője, Aivo Orav egy konferencián úgy kommen-
tálta a döntést, hogy így legalább valamit adott az EU, mert a két ország akár ennél 
kevesebbel is hazatérhetett volna. A nagykövet szerint a lényegi döntés a nyugat-
balkáni országok kezében van, és ha azok folytatják a reformokat, akkor el is érik az 
uniós tagságot. Hozzátette: hibás az a megközelítés, amely az uniós integrációval 
díjazza azt, ha egy állam ellensúlyozza más szereplők befolyási törekvéseit.

Srđan Majstorović, a Center for European Policy igazgatóságának az elnöke arra 
hívta fel a figyelmet, hogy a csatlakozási tárgyalások ismételt elhalasztása olyan 
lenne, mintha az EU saját magát lőné lábon, hiszen azzal Macedónia belső stabilitá-
sát, valamint azon keresztül az egész térség biztonságát is veszélyeztetheti. A szerb 
történelemből vett példával emlékeztetett arra, hogy az EU megerősítő üzeneteinek 
nagyon is jelentőségük van.

Miközben tagadhatatlan, hogy az egyes nyugat-balkáni országok vezetői nem 
riadnak vissza – legalábbis a retorika szintjén – a külpolitikai orientációjukra és az 
európai integráció alternatíváira utaló alkudozástól, két szempontot mindenképp ér-
demes számításba venni. Egyrészt, hogy az EU belső megosztottsága miatt hiányzik 
a bővítésre vonatkozó egységes politikai akarat, vagyis nem csak a nyugat-balká-
ni országok oldalán jelentkezik akadály – ez pedig gyengíti a hiteles csatlakozási 
perspektívát. Másrészt egy olyan, akár évtizedekig is elhúzódó integrációs folyamat, 
mint az uniós csatlakozási procedúra, mindkét oldalon időről időre engedménye-
ket követel meg. A macedón–görög névvita kapcsán végzett közvélemény-kutatás 
arra mutat rá, hogy a lakosság tisztában van azzal, hogy az uniós integrációhoz 
kompromisszumra lesz szükség, és a névvita során elszenvedett veszteséget az 
uniós csatlakozásból származó előnyökkel helyezik szembe. A nemzeti identitást 
is lényegesen érintő kompromisszumot felvállaló politikai erő könnyen az „elszen-
vedett veszteség” áldozatául eshet, különösen, ha a gazdasági helyzet is negatívan 
alakul. Zoran Zaev már be is jelentette, hogy lemond a pozíciójáról, ha a referendum 
negatív eredménnyel zárul. Egy ilyen szcenárió viszont az ország euroatlanti integ-
rációjának az újbóli elakadásához vezethet.

Az uniós csatlakozási folyamatba az elmúlt időszakban számos féket beépítet-
tek: minden egyes csatlakozási fejezet megnyitásához szükség van a tagállamok 
támogatására, ráadásul ma már olyan köztes teljesítményelvárások is léteznek, 
amelyek nem teljesülése – vagy legalábbis az ekként történő értékelésük – blokkol-
hatja egy-egy tagjelölt előrejutását. Éppen emiatt felmerül a kérdés, hogy érdemes 
volt-e már ebben a döntési szakaszban érvényesíteni az EU visszafogott álláspontját.

Az ÁÜT konklúzióit az EiT-ülésen is megerősítették a tagállamok vezetői, illetve 
külön kiemelték, hogy Macedóniának a jószomszédi viszony érdekében tett lépései 

https://europeanwesternbalkans.com/2018/07/03/different-perspectives-enlargement-discussed-montenegro/
https://europeanwesternbalkans.com/2018/07/03/different-perspectives-enlargement-discussed-montenegro/
https://europeanwesternbalkans.com/2018/06/25/majstorovic-eu-shoot-foot-not-opening-negotiations-macedonia/
http://idscs.org.mk/wp-content/uploads/2018/05/the-name-dispute-2018-1.pdf
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/06/29/20180628-euco-conclusions-final/
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mintaként szolgálhatnak a térség többi országa számára. A Tanács ülését július 
9–10-én Londonban a berlini folyamat londoni nyugat-balkáni csúcstalálkozója kö-
vette, ahol szűkebb keretek között folytatódtak a tárgyalások.

A LONDONI NYUGAT-BALKÁNI CSÚCSTALÁLKOZÓ

Az Angela Merkel által kezdeményezett berlini folyamat 2014. augusztus óta 
lényeges szerepet játszik az EU és a Nyugat-Balkán, valamint a régió belső 
kapcsolatai alakításának a tematizálásában. Ez egy informálisabb egyeztetési 

keret, amelyben az uniós tagállamoknak csak egy szűkebb (eredetileg Németország, 
Ausztria, Franciaország, Olaszország, illetve az érintettsége miatt Horvátország és 
Szlovénia által alkotott, majd később az Egyesült Királysággal kiegészült) csoportja 
vesz részt, a nyugat-balkáni országok és az Európai Bizottság képviselői mellett.

A berlini folyamat fókuszában a regionális együttműködés, a gazdasági és a 
társadalmi kapcsolatok erősítése, valamint a vitás kérdések rendezése áll. A laza, 
informális keret lehetőséget ad arra, hogy a folyamat résztvevői az aktuálisan fel-
merülő kihívásokra (pl. a migrációs válság) is rugalmasan tudjanak reagálni. Amint 
azt a Cooperation and Development Institute tanulmánya is bemutatja, a berlini 
folyamat fokozatosan egy olyan fórummá alakult, amely képes az EU szintjén is 
hatást gyakorolni a Nyugat-Balkán európai integrációjának a fókuszterületeire, prio-
ritásaira és feltételrendszerére.

Berlin, Bécs, Párizs és Trieszt után idén Londonban tartották meg az éves 
nyugat-balkáni csúcstalálkozót. A találkozó előtt a brexit miatt sok bírálat érte a 
vendéglátókat, mivel ellentmondásosnak tűnt, hogy egy olyan ország támogassa 
a nyugat-balkáni térség integrációját, amely éppen elhagyni készül a közösséget. 
Habár a kritika jogos, azonban lényeges szempont, hogy az Egyesült Királyság 
továbbra is aktív szerepet kíván játszani a régió európai integrációjában, amellyel 
kapcsolatban nincs vitája az uniós partnerekkel. A találkozóra ezúttal meghívást 
kapott a Macedóniával kötött megállapodása miatt Görögország, továbbá Bulgá-
ria  – amely éppen akkor zárta le a Nyugat-Balkánt is a fókuszba helyező uniós 
elnökségét –, valamint Lengyelország is, mivel 2019-ben Poznań fogadja majd a 
következő nyugat-balkáni csúcsot.

A londoni eseménynek három fókuszterületét lehet kiemelni:
1. a gazdasági növekedés és a konnektivitás ösztönzése;
2. a biztonsági együttműködés erősítése; valamint
3. a regionális politikai együttműködés előmozdítása, a vitás kérdések rende-

zése (pl. a háborúk során eltűnt személyek felkutatása) révén.

2018 során a gazdasági helyzet és az e téren történő együttműködés javítá-
sát célzó két esemény is lezajlott: februárban az Európai Újjáépítési és Fejlesztési 
Bank (European Bank for Reconstruction and Development, EBRD) rendezett egy 
nyugat-balkáni befektetési csúcstalálkozót, áprilisban pedig Szkopjéban tartottak 

http://cdinstitute.eu/web/wp-content/uploads/2018/03/The-Berlin-Process-2014-2018.pdf
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egy digitális csúcsot. Ezekre az eseményekre is építettek, amikor a szervezők egy 
gazdasági miniszteri találkozó megtartásáról döntöttek, amelyre azonban csak 
július 4-én, Bécsben került sor. Ausztria ugyanis akkor kezdte meg a soros uniós 
elnökségét, amelynek az egyik prioritása a Nyugat-Balkán hiteles európai pers-
pektívájának a támogatása. A gazdasági miniszterek kiemelt figyelmet szenteltek 
a digitális átalakulásnak, az annak előnyei kiaknázásához szükséges készségek és 
a vállalkozókészség fejlesztésének. Számba vették a gazdasági térség kialakítá-
sával kapcsolatban elért eredményeket (pl. a regionális befektetési reformagenda 
felállítását) és a jövendőbeli teendőket, illetve megvizsgálták a kis- és közepes 
vállalkozások pénzügyi helyzetének a javítását előmozdító lehetőségeket. Ennek 
kapcsán üdvözölték az Európai Bizottság által felkínált 150 millió eurós keretet, 
amelynek célja, hogy garanciaként szolgálva elősegítse a térségbeli fejlesztések 
pénzügyi hátterének a megteremtését.

A július 10-i kormányfői találkozó előtt még egy külügyminiszteri és egy belügy-
miniszteri ülést is tartottak. Ez utóbbi volt az első ilyen jellegű egyeztetés a berlini 
folyamat keretében. Az ülés után kiadott nyilatkozat fontosabb elemei:

• a bűnüldöző szervek és intézmények közti információcsere területén meg-
valósuló együttműködés elveiről szóló közös nyilatkozat elfogadása;

• a kis és könnyű lőfegyverek tartásának, illegális kereskedelmének és az e ké-
zifegyverekkel való visszaéléseknek a visszaszorítására vonatkozó ütemterv 
elfogadása, melynek célja, hogy 2024-re a Nyugat-Balkán egy jóval bizton-
ságosabb régióvá válhasson;

• az embercsempészet visszaszorítása, beleértve a migránsokét is;
• az egyes nyugat-balkáni kormányok vállalásai a korrupció elleni küzdelem 

terén; valamint
• a biztonsági jellegű kötelezettségvállalások teljesítésének kontrolljára létre-

hozandó ellenőrző csoport működési kereteinek a megteremtése.

A július 10-i vezetői ülésen három lényeges nyilatkozatot fogadtak el. Ezek: a 
berlini folyamat keretében

1. a regionális együttműködésről és a jószomszédi kapcsolatokról;
2. az eltűnt személyekről; valamint
3. a háborús bűnökről kiadott közös nyilatkozat.

A görög–macedón névvitáról szóló megállapodást követően – már a csúcs-
találkozó alatt – Albánia és Görögország, illetve Bosznia-Hercegovina és Szerbia 
is technikai egyeztetésekbe kezdett az őket érintő határ- és egyéb nyitott kérdé-
sekben. A regionális politikai együttműködés erősítése érdekében 6 hónap múlva 
Bécsben, majd a 2019-es csúcs előtt Szkopjéban fognak találkozni ezen országok 
képviselői, hogy áttekintsék a bilaterális viták tekintetében elért eredményeket.

Az eltűnt személyekkel kapcsolatban a felek üdvözölték, hogy az esetek 70 százalé-
kát már sikerült felderíteni, ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a régióbeli megbékélési 
folyamat elősegítéséhez szükség van a még mindig 12 ezerre tehető eset pártatlan, 
politikától mentes és hatékony feltárására.

http://wb-csf.eu/wp-content/uploads/2018/07/Chairs%E2%80%99-Conclusions-of-the-Economy-Ministers%E2%80%99-Meeting-of-the-London-Western.pdf
http://wb-csf.eu/wp-content/uploads/2018/07/Chair%E2%80%99s-Conclusions-of-the-Foreign-Ministers-meeting-of-the-London-Western-Balkans-Summit-9-July-2018.pdf
http://wb-csf.eu/wp-content/uploads/2018/07/Declaration-by-the-Chair-of-the-Interior-and-Security-Ministers-meeting-of-the-London-Western-Balkans-Summit-9-July-2018.pdf
http://wb-csf.eu/wp-content/uploads/2018/07/Declaration-by-the-Chair-of-the-Interior-and-Security-Ministers-meeting-of-the-London-Western-Balkans-Summit-9-July-2018.pdf
http://wb-csf.eu/wp-content/uploads/2018/07/Declaration-by-the-Chair-of-the-Interior-and-Security-Ministers-meeting-of-the-London-Western-Balkans-Summit-9-July-2018.pdf
http://wb-csf.eu/wp-content/uploads/2018/07/Joint-Declaration-Principles-of-Cooperation-in-the-Field-of-Information-Exchange-for-Law-Enforcement.pdf
http://wb-csf.eu/wp-content/uploads/2018/07/Roadmap.pdf
http://wb-csf.eu/wp-content/uploads/2018/07/Berlin-Process-%E2%80%93-Security-Commitments-Steering-Group-Terma-of-Reference.pdf
http://wb-csf.eu/wp-content/uploads/2018/07/Joint-Declarations-signed-at-the-Leaders-Meeting-of-the-Western-Balkans-Summit-by-Berlin-Process-participants.pdf
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 Az EU és a Nyugat-Balkán (3.) 

A háborús bűnökre vonatkozó nyilatkozat kiemelte a múlttal való szembenézés 
szükségességét és azt, hogy az ügyek kivizsgálásának elősegítése mellett a kor-
mányoknak tartózkodniuk kell a döntések megkérdőjelezésétől és az elítélt háborús 
bűnösök támogatásától. A csúcsot megelőzően arról is lehetett hallani, hogy ta-
lán felállítják az ún. RECOM-ot (Regional Commission Tasked with Establishing the 
Facts About All Victims of War Crimes and Other Serious Human Rights Violations 
Committed on the Territory of the Former Yugoslavia from 1 January 1991 to 31 
December 2001), amely illetékes lehetett volna a fenti kérdésekben, ugyanakkor ezt 
végül nem tűzték napirendre, ami a srebrenicai mészárlás évfordulóján jól jelezte, 
hogy az érintett országok részéről ebben a kérdésben továbbra is komoly politikai 
akadályok tornyosulnak.

A londoni csúcs egyik legfontosabb eredménye a biztonsági kérdésekben való 
együttműködés további mélyítése, valamint a regionális gazdasági kooperáció 
részleteinek a további kidolgozása volt. A regionális politikai együttműködés azon-
ban meghaladta az érintett kormányok „tűréshatárát”. A találkozó pikantériája, hogy 
éppen azt megelőzően mondott le a brit kormány külügyminisztere, Boris Johnson, 
akit így hiába is vártak a találkozó résztvevői. Ennek ellenére a brit kormány beje-
lentette, hogy megduplázza a Nyugat-Balkánt célzó támogatásait, és megnöveli a 
régióba delegált biztonsági kérdésekkel foglalkozó személyzet létszámát.

FÉL ÉV DIÓHÉJBAN

Az Európai Unió a nyugat-balkáni politikája szempontjából egy meglehetősen 
ellentmondásos fél éven van túl. Az Európai Bizottság nyugat-balkáni stratégi-
ájának ismertetését követően a Tanács inkább a korábbi, nem túl ambiciózus 

megközelítéshez tért vissza, noha szimbolikus lépések (mint pl. a Nyugat-Balkán 
fókuszú csúcstalálkozó megtartására) történtek. A Tanács még a macedón–görög 
névvita történelmi rendezését sem „díjazta túl” (politikai értelemben).

A londoni csúcstalálkozó margóján a Chatham House-ban tartott eseményen 
Johannes Hahn szomszédságpolitikáért és bővítési tárgyalásokért felelős európai 
biztos elárulta, hogy utólag örül, amiért meggyőzték arról, hogy 2025-nek mint le-
hetséges csatlakozási dátumnak a megjelenítése jó ötlet, mivel az összességében 
cselekvésre és reagálásra késztette az érintetteket, és az egész folyamat megfog-
hatóbbá vált. Az elmúlt fél év valóban hozott olyan eredményeket, amelyek esetleg 
a közeljövőben elősegíthetik az olyan változásokat (a humán infrastruktúra és az 
oktatás-képzés fejlődése stb.) amelyek a Nyugat-Balkánon élők számára is érezhe-
tő pozitív hatással járnak majd.

Amennyiben rövid távon is mutatkoznak majd az eredmények, akkor az némileg 
ellensúlyozhatja a nagyobb horderejű politikai üzenetek elmaradását, és igazolhatja 
az EU bővítési politikáját meghatározó tagállamok döntéseit. Az elmúlt közel két 
évtized történései e tekintetben azonban csak óvatos optimizmusra adhatnak 
okot. A nyugat-balkáni országok közvéleményének az alakulását ugyanis eddig is 
jelentős mértékben befolyásolták az EU által megfogalmazott politikai üzenetek és 
az uniós csatlakozási folyamatban elért mérföldkövek.

https://europeanwesternbalkans.com/2018/07/11/recognizing-srebrenica-genocide-prerequisite-reconciliation-western-balkans/
http://www.balkaninsight.com/en/article/uk-eu-to-increase-financial-aid-to-western-balkans-07-10-2018
http://www.balkaninsight.com/en/article/uk-eu-to-increase-financial-aid-to-western-balkans-07-10-2018
https://europeanwesternbalkans.com/2018/07/10/beyond-berlin-careful-optimism-chatham-house-event/
https://europeanwesternbalkans.com/2018/07/10/beyond-berlin-careful-optimism-chatham-house-event/

