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Szilágyi Imre                                   A szlovén EU-elnökség Nyugat-Balkán politikája

Bevezetés

A szlovén lakosság – előzetes felkészítés nélkül – egy 2004. november 9-én megje-
lent újsághírből1 tudhatta meg, hogy az EU soros elnöki tisztségét ellátó Hollandia 
megelőző tárgyalásai és javaslata alapján az országot felkérték, hogy legyen ré-

szese 2007 elejétől 2008 közepéig az EU élén álló trojkának. Úgy tűnik, politikusaik 
sem értesültek sokkal előbb a megkeresés tényéről. Külügyminiszterük ugyanis 2004. no-
vember 2-án részt vett az EU Általános Ügyek és Külkapcsolatok Tanácsának (GAERC) 
ülésén, de az erről szóló beszámolóban még csak utalás sincs a felkérésre.2 A hollandok 
valószínűleg arra törekedtek, hogy megfeleljenek a 2004. október 29-én aláírt Szerződés 
[az] európai alkotmány létrehozásáról3 című dokumentum Zárónyilatkozatának. Az 
A fejezet 4. pontja (Az Európai Tanács határozatának tervezete a Tanács elnökségének 
gyakorlásáról) szerint: „… az Európai Tanácsnak az európai alkotmány létrehozásáról 
szóló szerződés aláírásával egy időben meg kell kezdenie a Tanács elnökségének gya-
korlásáról szóló határozat végrehajtásával kapcsolatos eljárásokat megállapító európai 
határozat kidolgozását, valamint az azt követő hat hónapon belül meg kell adnia politi-
kai jóváhagyását”. A határozattervezet első pontja a következő: „A Tanács elnökségének 
feladatait, a Külügyek Tanácsa formáció kivételével, a tagállamok előre meghatározott 
hármas csoportokban, 18 hónapon keresztül látják el. Az említett csoportokat egy, a tag-
államok egyenjogúságán alapuló rotációs rend szerint kell összeállítani, figyelembe véve 
a tagállamok különbözőségét és az Unión belüli földrajzi egyensúlyt”. Mivel a holland 
elnökség honlapja4 már nem található meg az Interneten, nem sikerült közvetlen forrás-
ból megtudnom, hogy az idézett előírásokon túl milyen célok vezették még őket, de az 
említett újságcikk utal arra, hogy a hollandok az új (és a kis) tagállamokat is igyekeztek 
bevonni. Ezt mutatja, hogy eredeti terveik szerint a 2007 januárjától 2008 júliusáig ter-
jedő időszakban Németország, Portugália és Szlovénia, 2008 közepétől Franciaország, 
Svédország és Észtország alkotta volna a soros trojkát, ám 2004. december 13-án, ami-
kor a GAERC ülésén megállapították a sorrendet, Észtország helyére Csehország került.5 
(Szlovén források szerint ezt az EU tagállamok állandó brüsszeli képviselőinek 2004. 
november 24-én tartott találkozóján döntötték el.6)

Az érzékelhető kapkodásnak minden jel szerint az EU-tagállamok említett ülé-
seire való felkészülés volt az oka. Így történhetett meg, hogy 2004. november 11-én 
Hollandia és Szlovénia EU-s tisztségviselőinek informális tanácskozásán a szlovén 

1 Božo Mašanović: „Bo naša država že leta 2007 predsedovala Evropski uniji?” Delo, 2004. november 9.
2 „Udeležba ministra za zunanje zadeve Vajgla na zasedanju Sveta za splošne zadeve in zunanje odnose 

v Bruslju”, http://www.mzz.gov.si/nc/si/splosno/novice/cns/novica/article/141/6773/, 2004. november 2.
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2004:310:0420:0464:HU:PDF.
4 Site for The Netherlands Presidency of the EU from June till december 2004, www.eu2004.nl/.
5 „Czech EU Presidency”. Government of the Czech Republic, http://www.vlada.cz/en/eu/predsednictvi/

predsednictvi/default.html.
6 „Slovenija potrjena kot predsedujoča v EU v prvi polovici leta 2008”. http://www.slowwwenia.com/

mod/news/index.php?id=270682&cat=0202#270682, 2004. november 24. (Letöltés ideje: 2004. no-
vember 25.)
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állandó EU-képviselet vezetője, Ciril Štokelj nagykövet, külügyminisztere utasításának 
megfelelően elfogadta a felkérést.7 Ez azért figyelemre méltó, mert Szlovénia éppen a 
parlamenti választások utáni kormányváltás idejét élte, de a hatalomtól búcsúzó és az 
őket váltó politikusok gyorsan megállapodtak abban, arra törekszenek, hogy a parlament 
minél gyorsabban elfogadhassa a felkérést. Az országgyűlés 2004. november 17-én an-
nak ellenére megadta az engedélyt, hogy az elnökségben való részvétel jelentős anyagi 
hozzájárulást (az előzetes számítások szerint 14–24 milliárd szlovén tolárt) kívánt meg, 
s gondoskodni kellett nagyszámú káder megfelelő kiképzéséről is.8 Egy nappal később a 
parlament másik kamarája, az Államtanács is támogatta a javaslatot. Azt, hogy a szlovén 
politikusokat a gyors döntés ellenére is váratlanul érhette a felkérés, jól mutatja, hogy 
miről és hogyan nyilatkozott az új külügyminiszter-jelölt, a nagy tapasztalatokkal bíró 
és víziókban sem szűkölködő Dimitrij Rupel a parlament külügyi bizottsága előtt tartott 
programbeszédében. Részletesen beszélt arról, hogy milyen feladatok állnak Szlovénia 
előtt 2005-ben, amikor az EBESZ elnökségének tisztségét tölti be, ugyanakkor az EU-
elnökségre vonatkozó felkérésről rendkívül röviden szólt.9

Azt nem tudjuk, miért éppen Szlovénia lett az újfajta csoportos elnökség első új és 
kis tagállama, de azt valószínűsíthetjük, hogy Kai Eide 2004 augusztusában közzétett, 
Koszovóról készített jelentése után – amely szerint meg kell oldani a tartomány státu-
szának problémáját, s a kibontakozásban vezető szerepet kell kapnia az EU-nak10 – úgy 
vélték, helyes, ha az elnökségben olyan ország is helyet kap, amely jól ismeri a nyugat-
balkáni térséget. A Nyugat-Balkánt illetően Szlovénia – a kisebbségi kérdést leszámítva – 
igen hasonló helyzetben van, mint Magyarország. Olyan uniós tagország, amely földrajzi 
elhelyezkedése következtében geo- és biztonságpolitikai okokból, a szervezett bűnözés 
és a migráció miatt rendkívül érdekelt a balkáni stabilitás megteremtésében. Gazdasági 
kapcsolatai között jelentős helyet foglal el a volt jugoszláv térség: exportja mintegy 15 
százalékának a felvevőpiaca,11 a szlovénok intenzíven vesznek részt a privatizáció folya-
matában stb. Az ország történelmi tapasztalatainak birtokában, személyes kapcsolatai 
révén a délszláv térség jó ismerőjének számít, s maga is szívesen erősíti ezt a képet.

7 „Slovenija sprejela predlog za predsedovanje Svetu EU že leta 2008”, http://www.dnevnik.si/novice/
svet/101072, 2004. november 11.

8 Vlado Šlamberger: „Minister ne bo lutka”. Delo, 2004. november 22.
9 „Predstavitev dr. Dimitrija Rupla v Odboru DZ Republike Slovenije za zunanjo politiko”, http://www.

mzz.gov.si/index.php?id=44, 2004. november 29.
10 „Report on Kosovo situation by Karl Eide, special envoy of the UN Sercretary General Kofi Annan”, 

http://www.kosovo.net/news/archive/2004/August_17/1.html. (Letöltés ideje: 2007. augusztus 5.)
11 Az egykori Jugoszlávia tagköztársaságaival folyatatott árucsere-forgalom (Ljubljana: Banka Slovenije 

Letno Poročilo, 2007. 26. o.):

Millió euró kivitel kivitel kivitel behozatal behozatal behozatal
2005 2006 2007 2005 2006 2007

BiH 515 485 535 208 313 321
Horvátország 1.304 1.464 1.569 609 736 849
Macedónia 134 126 144   29   38   58
Szerbia 262 509 670 102 239 352
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Érthető tehát, hogy amikor 2005. január 6-án létrehozták az elnökségüket előkészítő 
munkacsoportot, Ciril Štokelj úgy nyilatkozott, korai még ugyan a szlovén elnökség prio-
ritásairól beszélni, de az ország eddigi politikája alapján várható, hogy különleges figyel-
met szentelnek majd a délkelet-európai térségnek. Az informális felkészülés egyébként 
már 2004 decemberében megkezdődött, amikor Szlovénia információkat gyűjtött azok-
tól a tagállamoktól, amelyeknek már volt elnökségi tapasztalatuk.12 A német–portugál–
szlovén trojka 2006 folyamán elkészítette a közös elnökség 18 hónapos programját. 
A dokumentum két bekezdésben tárgyalja a Nyugat-Balkánt, megállapítva, hogy külön 
figyelmet szentelnek majd a régió stabilizációs és társulási folyamata támogatásának és 
megerősítésének.13

Szlovénia ugyan még 2007 decemberében háromnyelvű honlapot nyitott az EU-
elnökséggel kapcsolatos információk közlésére,14 ez azonban egyáltalán nem jelenti azt, 
hogy ott minden ilyen jellegű ismeretanyag fellelhető. Van, ami a szlovén külügyminisz-
térium honlapjára került fel (ezek közül sem mindegyik található meg angolul); bizonyos 
anyagok a volt miniszterelnök, Janez Janša honlapján voltak, egy részük azonban a 2008. 
novemberi kormányváltás után eltűnt; más információk értelemszerűen a szlovén újsá-
gokban jelentek meg.

Az EU elnökségét betöltő országnak mindenekelőtt szervezési és reprezentációs fel-
adatai vannak, de az látja el az Unió képviseletét harmadik országokkal és nemzetközi 
szervezetekkel szemben is, azaz magát az Uniót képviseli annak nemzetközi kapcsolatai-
ban.15 E feladat értelmezéséről, s a szlovén kormány külpolitikájáról az elnökségi periódus 
első szakaszában, 2008. január 25-én, egy kínos botrány következtében komoly vita tört 
ki Szlovéniában. A Dnevnik című napilaphoz eljutott annak az emlékeztetőnek a szövege, 
amely a szlovén külügyminisztérium politikai igazgatója és az amerikai külügyi appa-
rátus tagjai között 2007. december 24-én lezajlott tanácskozáson készült. A napilap ezt 
felhasználva csúsztatásoktól sem mentes összeállítást készített,16 majd az alapján vádakat 

12 „Vlada ustanovila delovno skupino za predsedovanje EU”, http://www.slowwwenia.com/mod/news/
index.php?id=280554&cat=0202#280554, 2005. január 6. (Letöltés ideje: 2005. január 6.)

13 „18 Month Programme of the German, Portuguese and Slovenian Presidencies”, http://www.mzz.gov.
si/fileadmin/pageuploads/Zunanja_politika/18-mesecniprogram-ang.pdf.

14 http://www.eu2008.si/si/.
15 A soros elnökség intézménye. http://www.euractiv.hu/intezmenyek-jovo/linkdossziek/a-soros-

elnokseg-intezmenye.
16 Igor Mekina – Meta Roglič: „Fried: »Slovenija naj prva prizna Kosovo«”. Dnevnik, http://www.

dnevnik.si/novice/eu/294834, 2008. január 25.; Aleš Gaube: „Podpora Abasu, pritisk na Sirijo in 
odločno na Kavkazu”. Dnevnik, http://www.dnevnik.si/tiskane_izdaje/dnevnik/294832, 2008. janu-
ár 25. A csúsztatásokról tanúskodnak a következők: Amint az első cikk címéből látszik a Dnevnik 
úgy állította be, hogy Fried szó szerint ezt mondta: „Slovenija naj prva prizna Kosovo” (Szlovénia 
elsőként ismerje el Koszovót). Az eredeti szövegben azonban ez áll: „Spodbudil je RS, da v fazi 
priznavanja prva prizna Kosovo” (Arra buzdította Szlovéniát, hogy az elismerés fázisában elsőként 
ismerje el Koszovót). A hamis idézet felszólító módban áll (szinte parancsot fejez ki), az eredeti szö-
veg (amit a cikkben végül is idéznek) célhatározói mellékmondat, ami a magyar fordításban meglévő 
modalitás ellenére sem fejez ki felszólítást, parancsot. A Dnevnik szerint megszerezték a tárgyalá-
sok jegyzőkönyvét (zapisnik), az eredeti szöveg szerint az irat emlékeztető (zabeležka). A Dnevnik 
szerint az amerikaiak követelésekkel (zahteve) álltak elő. Az eredeti szövegben ilyen kifejezés nem 
található, hanem az áll, hogy azt szeretnék, azt kívánják, azt óhajtanák, hogy (želijo, bi si želeli stb.). 
Azt, hogy ennek is van jelentősége, jól mutatja, hogy a Delo Rupellel kifejezetten szembenálló, de 
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fogalmazott meg a szlovén külpolitikával szemben, amelyeket azután külföldi lapok is 
átvettek.17 A Dnevnik több cikkben is azt érzékeltette olvasóival, hogy – az általuk akkor 
még nem ismert teljes szöveg18 – arról tanúskodik, hogy a szlovén külpolitika önállótlan, 
az amerikaiak kiszolgálója. Kifogásolta, hogy nincs olyan dokumentum, ami azt bizonyí-
taná, hogy a szlovén tárgyalófél egyszer is nemet mondott volna az amerikainak,19 s arra 
figyelmeztetett, hogy az országnak „az európai érdekeket az amerikai elé kell helyeznie”.20 
Egy másik újságíró úgy vélte, „az a benyomás, hogy az USA Szlovénián keresztül pró-
bál meg nyomást gyakorolni az EU politikájára, csak akkor igazolódna, ha Szlovénia az 
amerikai ajánlásokat (priporočila) tiszteletben is tartaná”. Igaz, ezután arra emlékeztet, 
hogy az ország 1998 óta – amikor amerikai nyomásra visszavonta a nukleáris fegyverek 
nélküli világ megteremtését kívánó korábbi állásfoglalását – több ízben is tanújelét adta 
annak, hogy külpolitikáját a „hangsúlyozott Amerika-pártiság és az üres euroszlovén” 
retorika jellemzi.21 A dokumentum eljutott a belgrádi Politika szerkesztőségébe is, amely 
ugyancsak összefoglalót közölt róla.22  Slobodan Samardžić, Koszovó–Metohia ügyében 
illetékes szerb miniszter igazolva látta (azt a régebbi szerb állítást), hogy az EU Koszovó 
ügyében az USA óhajának megfelelően jár el.23

objektivitásra törekvő újságírója a szöveg interpretációjakor így fogalmaz: az USA a dokumentumban 
ajánl, tanácsol, szugerál. Saša Vidmajer: „Slovensko-ameriški odnosi”. Delo, Sobotna priloga, 2008. 
március 2.

17 „Szlovénia az Egyesült Államok tagállama lett? Fejvesztés a botrányos hangfelvétel után”, http://www.
hirszerzo.hu/cikk.szlovenia_az_egyesult_allamok_tagallama_lett.55369.html, 2008. január 29. Azt, 
hogy milyen hangfelvételről beszél az MTI alapján készült magyar cikk, nem sikerült felfedeznem.

18 A dokumentum teljes szövegét 2008. január 30-án – a „Mitja Drobnič, »odstopljeni« politični direktor 
MZZ” című cikkének mellékleteként – közzétette a központi szlovén napilap, a Delo. http://www.
delo.si/media/faksimile01.pdf. (Letöltés ideje: 2008. január 30.) Ez azonban ma már nem található 
meg, a cikk eredeti online változata is eltűnt, s a szlovén külügyminisztérium honlapján sem sikerült 
fellelnem.

19 Miran Lesjak: „Mister YES”. Dnevnik, http://www.dnevnik.si/debate/komentarji/295055, 2008. janu-
ár 26.

20 Mekina–Roglič: i. m.
21 Vidmajer: i. m.
22 „A Politikának lehetősége nyílott arra, hogy betekintsen abba a dokumentumba, amit a mai Dnevnik 

közöl”. L. Svetlana Vasović Mekina: „Vašington režira, Evropa statira”. Politika, http://www.politika.
rs/rubrike/Svet/vasington-rezira-evropa-statira.lt.html, 2008. január 25. Aki a dokumentumba bete-
kinthetett, nem más, mint a Dnevnik említett újságírójának a felesége, ő azonban tagadta, hogy azt a 
férjétől kapta volna. Azt állította, hogy saját forrásból szerezte. Ez viszont felveti azt a kérdést, hogy 
vajon milyen kapcsolatai lehetnek egy szerb napilap újságírójának a szlovén külügyminisztériummal. 
(„Svetlana Vasović-Mekina zatrjuje, da diplomatske depeše ni dobila od moža”. http://www.siol.net/
slovenija/novice/2008/02/svetlana_mekina_zatrjuje_da_diplomatske_depese_ni_dobila_od_moza.
aspx, 2008. február 20.) A Szerb Újságíró Szövetség a dokumentum összefoglalásának közléséért ki-
tüntette a Politika újságíróját. (STA „Svetlana Vasović Mekina dobila nagrado za objavo diplomatske 
depeše.”, http://www.siol.net/slovenija/novice/2008/03/svetlana_vasovic_mekina.aspx, 2008. már-
cius 27.

23 „»Uputstva SAD Uniji o Kosovu«”, http://www.b92.net/info/vesti/index.
php?yyyy=2008&mm=01&dd=25&nav_category=640&nav_id=282050, 2008. január 25.
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A szlovén elnökség és A nyugAt-BAlkán egésze

Szlovénia – a trojka 18 hónapos programjának szempontjait is figyelembe véve – a 
saját elnökségi időszakát tekintve öt feladatot tartott elsődlegesnek: a Lisszaboni 
Szerződés sikeres ratifikációs folyamatát, a lisszaboni stratégia új, hároméves cik-

lusának sikeres végrehajtását, az energiával és az éghajlatváltozással kapcsolatos kérdések 
kezelését, a Nyugat-Balkán uniós kilátásainak megerősítését, valamint a kultúrák közötti 
párbeszéd európai évének népszerűsítését.24 A Nyugat-Balkánnal összefüggő célok elő-
segítése érdekében Dimitrij Rupel külügyminiszter 2007. december 3-án találkozott az 
Európai Bizottság EU-tagállamokban, illetve a nyugat-balkáni országokban lévő kép-
viseleteinek vezetőivel. Úgy vélte, hogy „a régió stabilitása nem csupán a szomszédos 
országok, de az Unió egészének biztonságára és jólétére is hatással van”. Ezért „biztosí-
tani kell a stabilizációs és társulási folyamat, valamint a bővítési stratégia további sikeres 
működését.” Arra is figyelmeztetett, hogy a régió európai perspektíváját annak ellenére 
is meg kell őrizni, hogy a bővítési folyamat várhatóan hosszadalmas lesz. Szorgalmazta, 
hogy az EU legyen egységes Koszovót és a regionális megközelítést illetően, valamint 
azt, hogy a koszovói kérdés megoldásánál vegyék tekintetbe Szerbiát is. Kifejtette, hogy 
ami Szlovéniát illeti „semmi sem örvendeztetne meg bennünket jobban, mintha még az-
előtt lezárhatnánk a stabilizációs-társulási szerződések sorát, mielőtt az EU Tanácsának 
elnökségét átadjuk Franciaországnak.”25

Rupel ugyanakkor nem titkolta, hogy országának igen komoly gondot okoz az, hogy 
Koszovó problémájának megoldása az ő elnökségük idejére esett, és nem valamelyik 
nagyhataloméra (például Német- vagy Franciaországéra). Mindenekelőtt azért, mert 
Szlovénia számára Szerbia fontos üzletei partner, amit ráadásul a nyelvi és „nosztalgi-
kus” kötődések is erősítenek. Rupel szerint nekik ezért – és néhány más ok miatt – nem 
szabad túl kreatívnak lenniük Koszovó ügyében. Állítólag az EU-n belül is megoszlottak 
a vélemények arról, jó vagy rossz Szlovéniának, hogy elnöksége idejére esik a koszovói 
válság kezelése.26

Barroso, a Bizottság elnöke 2007 december közepén elégedett volt a szlovén felkészü-
léssel, és azt remélte, hogy az első új tagállam – a sok tekintetben igen sikeres Szlovénia – 
elnökségével megszűnik a régi és új tagállamok közötti addigi megosztottság. Úgy vélte, 
hogy az ország balkáni regionális ismeretei és objektív értékelése révén segíthet az EU 
tagállamainak, hogy Koszovó kérdésében közös álláspontot alakíthassanak ki. Rupel vi-
szont, bár bizakodó volt, inkább a régió országainak az integrációval összefüggő nehéz-
ségeit hangsúlyozta.27

24 „Programme and Priorities of the Slovenian Presidency”, http://www.eu2008.si/en/The_Council_
Presidency/Priorities_Programmes/index.html.

25 „Minister dr. Rupel se je srečal z vodji predstavništev Evropske komisije v državah članicah 
EU in državah Zahodnega Balkana”, http://www.mzz.gov.si/nc/si/splosno/novice/cns/novica/
article/141/23799/, 2007. december 3.

26 Charlemagne: „A Balkan fable”. http://www.economist.com/world/europe/displaystory.cfm?story_
id=10251159, 2007. december 6.

27 „Minister dr. Rupel gost oddaje »Studio ob 17ih«”. Radio Slovenija 1, http://www.mzz.gov.si/nc/si/
splosno/novice/cns/novica/article/1019/23871/, 2008. december 12.
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A balkáni stabilitás olyan szlovén érdek volt, ami teljes mértékben egybeesett az EU 
tagállamainak, intézményeinek, s az azokat irányító politikusoknak a törekvéseivel. 
Rupel már 2007 végén megfogalmazta, majd később többször is megismételte, hogy cél-
juk a 2003-ban Szalonikiban elfogadott Nyugat-Balkán program aktualizálása, végrehaj-
tásának felgyorsítása. Szlovénia mindenekelőtt azon lesz, hogy a következő fél évben a 
Nyugat-Balkán államai közül az utolsók is aláírják a stabilizációs és társulási megállapo-
dást (SAA) az EU-val.28 Az a Rupel, aki korábban többször írt arról, mennyire fontos, hogy 
az önállóság kivívása Szlovénia számára azt jelentette, hogy a (problematikus) Balkán 
irányából Közép-Európa felé mozdult el,29 2007. december közepén így nyilatkozott a 
vízumkönnyítés problematikájáról: „Tárgyalásokat kezdünk e könnyítésekről a Nyugat-
Balkán valamennyi országával. Van egy lista azokról az állampolgárokról, akik állítólag 
rászolgáltak erre a könnyítésre. Arra fogunk törekedni, hogy ez a lista minél hosszabb le-
gyen, és hogy mielőbb eljussunk a vízummentességhez. Végül is elég nehéz megmagya-
rázni, miért van az, hogy Szerbia, Macedónia és Bosznia-Hercegovina állampolgárainak, 
akik valamikor korlátozások nélkül utazhattak Európába, ma vízumra van szükségük. Ez 
rossz irányba történt változás. Mi, szlovénok, ezt nem érezzük, de Délkelet-Európában 
élő barátaink igen. Intézkedni kell tehát. Harcolni kell ezért. Egyes országok részéről 
azonban komoly előítéletekbe fogunk ütközni, amelyek egyszerűen nem szünnek meg, s 
amelyek az elmúlt évtizedek jugoszláv válságával vannak összefüggésben.”30

2008 márciusában Rupel Brüsszelben azt hangsúlyozta, hogy bár a volt szocialista 
országok, mindenekelőtt a Nyugat-Balkán országainak európai integrációja, moderni-
zációja nehéz feladat, amihez nagy türelemre van szükség, de az integráció elkerülhe-
tetlen. A Szaloniki Programot abból a szempontból sikeresnek tekintette, hogy az érintett 
országok jelentős fejlődést értek el és közelebb kerültek az EU-hoz. Szerinte 2008 jelentős 
év a térség szempontjából: életbe lépett a vízumkönnyítés, a Délkelet-Európai Stabilitási 
Paktum helyébe lépő Regionális Együttműködési Tanács (Regional Co-operation Council) 
erősíti a tulajdon helyzetét a Nyugat-Balkánon. A teljes vízumliberalizáció egyebek kö-
zött azért is fontos, hogy a Nyugatra utazó balkáni fiatalok megismerjék, milyen válasz-
tási lehetőségeik vannak.31

Szlovénia a lehetőségekhez képest igyekezett elősegíteni a fenti elvek gyakorlati meg-
valósulását is. Ami a vízumügyeket illeti, már 2008. január 1-jén – amikor életbe lé-
pett az EU és öt nyugat-balkáni ország között a vízumkönnyítés – közölte, támogatja 
az EU-bizottság azon szándékát, hogy kezdődjenek meg a vízumliberalizációról szóló 
tárgyalások, s hogy ennek érdekében határozzák meg a teljesítendő feltételeket.32 A térség 

28 „Az új EU-elnökség vigyázó szemei a Balkánon”, http://www.bruxinfo.hu/index.php?lap=dokument/
dokument&dok_id=23214, 2008. január 7.

29 Dimitrij Rupel: Odčarana Slovenija. Ljubjana: Mihelač, 1993. 161. o.
30 „Minister dr. Rupel gost oddaje »Studio ob 17ih«”. Radio Slovenija 1, http://www.mzz.gov.si/nc/si/

splosno/novice/cns/novica/article/1019/23871/, 2007. december 18.
31 „»Five years after Thessaloniki. Balkans on their way towards the European Union«”, http://www.

mzz.gov.si/index.php?id=13&tx_ttnews[tt_news]=24173&tx_ttnews[backPid]=Conference, 2008. 
március 11.

32 „Sporazumi o vizumskih olajšavah in vračanju oseb z Albanijo, Bosno in Hercegovino, Črno goro, 
Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo in Srbijo”, http://www.eu2008.si/si/News_and_
Documents/Press_Releases/January/0101MZZVisa.html, 2008. január 1.
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európai integrációjának elősegítésére már 2004 júliusában létrehoztak egy intézményt, 
amit 2006 áprilisában az Európai Jövő Központjává kereszteltek át. Ez egyfajta közvetítő 
szerepre törekszik az EU és a jelölt országok között, kiegészítve a külügyminisztérium és 
a kormány EU-ügyekkel foglalkozó hivatalának (SVEZ) tevékenységét. Tanácsadó testü-
letébe számos nemzetközileg ismert szakembert és politikust hívtak meg (Ban Ki-moon 
ENSZ-főtitkárt, Javier Solanát, Erhard Buseket, Zbigniew Brzezinskit, Goran Svilanović 
szerb politikust, Timothy Garton Asht stb.). A Központ, amelynek tevékenysége a szlovén 
elnökség idején még intenzívebbé vált, előadásokkal, szemináriumokkal, szakemberek 
továbbképzésével, politikai rendezvényekkel segítette a térség integrációs felkészítését, s 
otthont adott a magas rangú délszláv politikusokkal folytatott megbeszéléseknek is.33

Az egész elnökségi időszakról elmondható, hogy rendkívül intenzív tárgyalások foly-
tak egyfelől a szlovén politikusok, minisztériumi alkalmazottak, másfelől az EU vezető 
politikusai, tisztségviselői és a balkáni térség politikusai között. Ezek még akkor is meg-
feszített háttérmunkával jártak együtt, ha a nyilvánosság előtt megszólaló politikusok 
mindkét oldalon igen gyakran a már ismert álláspontokat ismételték. Margot Wallström, 
az Európai Bizottság alelnöke például 2008. január elején Ljubljanában azt, amit a 
megosztottság legyőzéséről Barroso 2007 decemberében mondott. Ugyanakkor azt 
is bejelentette, hogy a Bizottság a szlovén elnökséggel közösen fogja tanulmányozni a 
Nyugat-Balkán helyzetét, és március elejére olyan közleményt készítenek, amelyben már 
megfelelő lépéseket is javasolnak.34 Ez a március 5-én közzétett közlemény értékelte a 
térségben bekövetkezett haladást (eszerint a régió az elmúlt két évben közelebb került 
az EU-hoz), és számos konkrét intézkedést javasolt az EU és a Nyugat-Balkán országai 
közötti viszony elmélyítése érdekében. A dokumentum II/2. pontjában olyan javaslatok 
szerepelnek, amelyeket Szlovénia is erőteljesen hangsúlyozott. Mindenekelőtt az, hogy 
erősíteni kell a régió lakosai közötti kapcsolatokat, lehetővé kell tenni, hogy jobban meg-
ismerjék az EU értékeit, az ottani szabályokat és életmódot. Az Európai Tanács arra kérte 
fel a Bizottságot, hogy elsőként a vízumügyben és a tudomány területén tegye meg az 
ehhez szükséges lépéseket. A Bizottság ennek megfelelően biztosítja, hogy a 2007/08-as 
tanévben az Erasmus Mundus programban résztvevő 100 diák létszámát a 2008/09-es 
tanévben ötszázra emeljék fel; 2008-ban lehetővé teszi, hogy a potenciális jelölt országok 
a tagjelölt országokkal azonos feltételek mellett vegyenek részt bizonyos programokban; 
75%-ról 90%-ra emelte részesedését a költségek fedezésében, de számos egyéb kulturá-
lis és tudományos területen is támogatást nyújt. A Bizottság támogatta a szlovén elnök-
ség kezdeményezését, hogy a nyugat-balkáni országokban a szervezett bűnözést a SECI 
Centrum és az Europol együttműködésével csökkentsék. A közleményben szó volt arról 
is, hogy májusban az európai kultúraközi párbeszéd éve alkalmából Ljubljanában konfe-
renciát tartanak, amely mindenekelőtt a nyugat-balkáni országokra fókuszál majd.35

33 Centre for European Perspective, http://www.cep.si/view.php?id=9.
34 „MAGNETOGRAM IZJAVE PREDSEDNIKA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE JANEZA 

JANŠE PO SREČANJU VLADE RS Z EVROPSKO KOMISIJO”, http://www.kpv.gov.si/fileadmin/
kpv.gov.si/pageuploads/datoteke_dinamika/2008-01/drugo/08jan08_magnetogram_pv_ek_slo.pdf, 
2008. január 8.

35 „Communication from the Commission to the European Parliament and the Council. Western Balkans: 
Enhancing the European perspective”, http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/balkans_communication/
western_balkans_communication_050308_en.pdf.
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Március 29-én Szlovéniában tartották meg az EU-tagállamok külügyminisztereinek 
informális találkozóját, amelyen részt vett Javier Solana, az EU kül- és biztonságpoli-
tikai főképviselője, Olli Rehn bővítési főbiztos, továbbá az EU balkáni régióba delegált 
különleges képviselői, valamint az ülés második részében a nyugat-balkáni régió külügy-
minisztériumainak képviselői is. Ez alkalomból a szlovén EU-elnökség nyilatkozatot je-
lentetett meg.36 Ebben leszögezték, közös érdek, hogy a Nyugat-Balkán országai a lehető 
leggyorsabban haladjanak a politikai és gazdasági reformok, a megbékélés, az etnikai ki-
sebbségek védelme és az EU-hoz történő közeledés területén. A Stabilizációs és Társulási 
Szerződések ügyében elért haladást 2008-ban visszafordíthatatlanná kell tenni. Az el-
nökség szerint újabb impulzust kell adni a (2003-ban elfogadott) Szaloniki Agendának 
és a (2006-ban jóváhagyott) Salzburgi Dokumentumnak. Egyúttal üdvözölte a Bizottság 
Nyugat-Balkánról elfogadott (március 5-ei) közleményét, mert az jelentősen hozzájárul 
ehhez a törekvéshez.

A szlovén elnökség idején az Európai Tanács számos döntést hozott, ezek közül 11 
érintette közvetlenül a Nyugat-Balkánt vagy a régió valamelyik országát, s néhány általá-
nos jellegű dokumentum is foglalkozott a térséggel. 2008. május 14-én a Tanács helyeselte 
a Bizottság március 5-ei közleményében megfogalmazott elhatározását, hogy az Európai 
Beruházási Bankkal, az EBRD-vel és a Council of Europe Development Bankkal együtt 
létrehozza az átfogó jellegű Western Balkans Investment Framework-öt annak érdekében, 
hogy erősítse a régióban megvalósítandó, a társadalmi-gazdasági fejlődést elősegítő beru-
házások harmonizálását és együttműködését. A Tanács arra hívta fel az említetteket, hogy 
vegyék figyelembe az általa javasolt öt konkrét lépést, és hogy számára 2010-ig készítse-
nek éves jelentést (az elsőt már 2008 végére) az elért eredményekről.37 2008. június 17-én 
a Tanács jóváhagyta a nyugat-balkáni országok fokozatos vízumliberalizációját felvázoló 
útitervet. Az érintett országokat felszólította, hogy a tervben szereplő követelményeket 
ültessék át a gyakorlatba, s ígéretet tett arra, hogy a Tanács és a Bizottság folyamatosan 
figyelni fogja ennek megvalósítását.38

Az egyes nyugAt-BAlkáni állAmok proBlemAtikájA

Anélkül, hogy alábecsülném a fenti eredményeket, sokkal fontosabbnak és nehe-
zebbnek tartom az egyes országokkal folytatott tárgyalásokat és megállapodásokat, 
a róluk szóló értékeléseket. Amíg ugyanis a Nyugat-Balkán ügyében az EU álta-

lában erkölcsi és anyagi támogatásáról biztosította a térséget, addig az egyes országok 
ügyében már a konkrét érdekekről kellett tárgyalni és megegyezni. Azok pedig gyakran 
nem, vagy csak nagyon nehezen voltak összeegyeztethetőek. Az alábbiakban csupán azo-
kat az eseményeket említem meg, amikor a szlovén politikusok az elnökség nevében jártak 
el, a bilaterálisakat nem; igaz, előfordult, hogy a kettő bizonyos mértékig összefüggött.

36 „Brdo Presidency Statement: New focus on the Western Balkans”, http://www.eu2008.si/en/News_
and_Documents/Press_Releases/March/0329Gymnich-statement.html, 2008. március 29.

37 „Council Conclusions on a Western Balkans Investment Framework (...)”, http://www.eu2008.si/en/
News_and_Documents/Council_Conclusions/May/0514_ECOFIN2.pdf, 2008. május 14.

38 „Council Conclusions on the Western Balkans”, http://www.eu2008.si/en/News_and_Documents/
Council_Conclusions/June/0616_GAERC-Zahodni_Balkan.pdf, 2008. június 16–17.
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Montenegró

Mind Szlovénia, mind az EU szempontjából Montenegró volt a legkevésbé prob-
lematikus. Ez derült ki akkor is, amikor a Rupel vezette trojka egy nappal 
Koszovó függetlenségének kikiáltása után ellátogatott oda. A montenegrói 

külügyminiszterrel folytatott tárgyalásokon nem csupán a régió problémáit elemezték, 
de az euroatlanti integráció kérdéseit is. Az EU felszólította az országot, hogy erősítse 
meg az állami struktúrákat, építsen az integrációhoz szükséges reformok már elért ered-
ményeire, s arra figyelmeztette, hogy növelni kell az állam igazgatási képességeit és a 
szervezett bűnözés elleni harcot. Az EU elégedetten nyugtázta a montenegrói kormány 
elkötelezettségét, s hogy e kérdésben a két fél között jó az együttműködés.39 Hasonló el-
ismerésről tanúskodik a már említett március 29-ei elnökségi nyilatkozat, amely szerint 
a Montenegró által elért haladást el kell ismerni, s az ösztönzésül szolgálhat a régió többi 
országa számára is. Mivel a 2007 második felében elnöklő Portugáliának Montenegróban 
és Macedóniában nincs diplomáciai képviselete, ott – az Európai Tanács ilyen esetekre 
kialakított szabálya értelmében – 2007. július elsejétől a nevében Szlovénia lépett fel.40

Macedónia

Az ország ugyan 2005 decemberében elnyerte a tagjelölt státuszt, a tárgyalások 
azonban nem kezdődtek el. Rupel 2008. február elsején megbeszéléseket foly-
tatott az ország legfőbb vezetőivel, és megemlítette, hogy a Bizottság 2007-es 

jelentése szerint Macedónia haladást ért el, de maradt néhány megoldatlan kérdés. Arra 
figyelmeztette tárgyalópartnereit, hogy a Bizottság hamarosan megküldi Szkopjénak a 
mielőbb megoldandó ügyek jegyzékét. Azt is elmondta, hogy Szlovénia támogatja ugyan, 
hogy Macedónia mielőbb az EU tagja lehessen, de (valószínűleg a Görögországgal folyta-
tott névvitára utalva) felhívta a figyelmet arra, hogy az ilyen ügyekben az EU konszenzus 
alapján dönt.41 Nem sokkal később Macedóniába utazott Dragutin Mate belügyminiszter, 
és Franco Frattinivel együtt a vízumliberalizációról folytatott megbeszéléseket tárgyaló-
partnereivel. A macedón belügyminiszterrel a szervezett bűnözés problémájáról, valamint 
a délkelet-európai rendőrségi együttműködésről szóló egyezmény gyakorlati megva-
lósításáról tárgyalt, illetve arról, hogy az EU milyen formában támogatja a rendőrségi 
reformot.42 Március elején az Európai Tanács úgy döntött, hogy Macedónia státuszát az 

39 „Predsednik sveta EU za splošne zadeve in zunanje odnose dr. Dimitrij Rupel vodil srečanje med 
trojko EU in Črno goro”, http://www.mzz.gov.si/nc/si/splosno/novice/cns/novica/article/141/24087/, 
2008. február 18.

40 „Slovenija prevzema vlogo predsedujoče EU v Makedoniji in Črni gori”, http://evropa.gov.si/
novice/17038/, 2007. július 1.

41 „Predsednik Sveta EU za splošne zadeve in zunanje odnose dr. Rupel na obisku v Skopju”, http://
www.mzz.gov.si/nc/si/splosno/novice/cns/novica/article/141/24018/, 2008. február 1.

42 „Minister Mate na obisku v Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji ob napovedi začetka 
dialoga o vizumski liberalizaciji”, http://www.eu2008.si/si/News_and_Documents/Press_Releases/
February/0220MNZ_Macedonia.html, 2008. február 20.
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„európai partnerség” helyett „csatlakozási partnerségre” változtatja, az Európai Bizottság 
márciusi Nyugat-Balkán jelentésében pedig közölte, az országnak ahhoz, hogy ősszel 
kedvező jelentést kapjon, nyolc feltételt kell teljesítenie. Ezek: az SAA által megszabott 
kötelezettségek átültetése a gyakorlatba, a politikai pártok közötti párbeszéd, a rendőr-
ségi és az antikorrupciós törvények alkalmazása, a bírósági és a közigazgatási reform, a 
foglalkoztatási politika és a vállalkozási körülmények javítása. Április elején Macedónia 
Görögország ellenkezése miatt nem kapott meghívást a NATO-ba. A szlovén elnökség 
szükségét érezte annak, hogy bátorító üzenetet küldjön a (kormánypárti és ellenzéki) ma-
cedón politikusoknak. Ebben egyrészt méltatta az ország eddig elért eredményeit, másrészt 
arra bíztatta őket, hogy őrizzék meg az euroatlanti integráció ügyében kialakított nemzeti 
egységet, s teljesítsék azokat a feltételeket, amelyek a csatlakozási tárgyalások megkezdé-
séhez szükségesek.43 Április 9-én az elnökség megtárgyalta Macedónia (és Horvátország) 
csatlakozással összefüggő eredményeit. Janeza Lenarčič államtitkár az Európai Parlament 
előtt az elnökség nevében mondott beszédében úgy vélte, az említett feltételek teljesítése 
esetén Macedónia már 2008 végén megkezdheti a csatlakozási tárgyalásokat. Szerinte 
az ország a stabilitás egyik fő letéteményese a régióban. Azt javasolta, hogy ezt az EU 
pozitív gesztusokkal értékelje: ezek közé tartozhat a vízumliberalizációról szóló tárgya-
lások megkezdése. Ugyanakkor Macedóniát arra szólította fel, hogy mielőbb oldja meg 
az albán nyelvvel és szimbólumokkal kapcsolatos problémákat.44 Június 13-án Rupel a 
GAERC ülésének előkészítésével összefüggésben Szkopjéba utazott. Tárgyalópartnereit 
arra figyelmeztette, hogy ki kellene használniuk a rendelkezésükre álló időt.45

Horvátország

A szlovén elnökséget ebből a szempontból különlegessé tette, hogy a két ország 
között az önállóság elérése óta húzódó (mindenekelőtt a tengerszakaszra vonat-
kozó) határvita zajlik. Ez hatással volt a Horvátország által kialakítani kívánt 

halászati-ökológiai övezet szlovén megítélésére is. Ljubljana úgy vélte, hogy az övezet ki-
alakításával Horvátország prejudikálja a vitatott határt. 2004. június 4-én Horvátország, 
Olaszország és Szlovénia háromoldalú megállapodást kötött arról, hogy a horvátok az 
övezetre vonatkozó törvényt az EU tagállamaira nem alkalmazzák. A két ország közötti 
vita ennek ellenére tovább folytatódott. Olli Rehn bővítési biztos ezért 2007. decem-
ber 30-án arra hívta fel Horvátország figyelmét, hogy (terveivel ellentétben) ne léptesse 
életbe a törvény valamennyi rendelkezését 2008. január 1-én.46 Horvátország azonban 

43 „Predsedstvo EU pozvalo Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo, naj ne pozabi na 
svoj nacionalni strateški cilj”, http://www.eu2008.si/si/News_and_Documents/Press_Releases/
April/0404MZZ_Macedonia.html, 2008. április. 4.

44 „Debate on the Progress Reports of Croatia and the Former Yugoslav Republic of Macedonia: 
Statement by State Secretary Janez Lenarčič on behalf of the EU Council”, http://www.eu2008.si/en/
News_and_Documents/Speeches_Interviews/April/0409SVEZhrFYRM.html, 2008. április 9.

45 „Minister Rupel visits Skopje”, http://www.eu2008.si/en/News_and_Documents/Press_Releases/
June/0613MZZ_Skopje.html, 2008. június 13.

46 „Statement by Enlargement Commissioner Olli Rehn on Croatia and its respect for the 4 June 2004 
agreement concerning the Ecological and Fisheries Zone”, http://ec.europa.eu/commission_barroso/
rehn/press_corner/statements/statements_2007_en.htm, 2007. december 30.

Szilágyi Imre                                   A szlovén EU-elnökség Nyugat-Balkán politikája

           MKI-tanulmányok 12



megtette, s ezzel újabb vita indult meg a két ország között. Ez szlovén szempontból azért 
volt kényelmetlen, mert a horvátok úgy állították be, hogy Szlovénia az elnökség pozíció-
jából kíván nyomást gyakorolni rájuk. A horvát köztársasági elnök elismerte ugyan, hogy 
sem Olaszországgal, sem Szlovéniával, sem az Európai Bizottsággal nem zárták még le 
az ügyben a tárgyalásokat, mégis fenyegetésnek értékelte a szlovénok ezzel kapcsolatos 
magatartását.47 Hannes Swoboda, a horvát integráció egyik fő támogatója, az Európai 
Parlament horvátországi jelentéstevője arra hívta fel a horvátok figyelmét, hogy nincs ér-
telme a szlovénokat azzal vádolni, hogy visszaélnek az elnökséggel, hiszen Ljubljanának 
így még kevesebb a lehetősége arra, hogy blokkolja Horvátország csatlakozási folyama-
tát. Egyúttal mindkét országot konstruktív magatartásra bíztatta.48 Úgy tűnik, Szlovénia 
nem az elnökségi pozíciót, hanem az EU döntéseit használta ki arra, hogy a horváto-
kat eltántorítsa az általa károsnak ítélt viselkedéstől. Február végén egy újabb határvita 
apropójából arra hívták fel a horvátok figyelmét, hogy magatartásukkal sértik azokat a 
szempontokat, amelyeket egyebek között a GAERC 2007. december 10-én született 
határozata is kimond: Horvátország törekedjen arra, hogy „kielégítő megoldásokat 
találjon a szomszédokkal függőben lévő kétoldalú ügyekre, különös tekintettel a 
határügyekre”.49 A horvátok végül kénytelenek voltak visszavonulni, s a szlovén külügy-
minisztérium márciusban üdvözölte a horvát szábor döntését, hogy a halászati-ökológiai 
övezetre vonatkozó törvény életbeléptetését mindaddig elhalasztják, amíg nem születik 
európai szellemiségű közös megállapodás.50 A horvátok ezzel teljesítették az Európai 
Tanács 2008. február 18-án hozott döntésében foglaltakat.

2008. április 28-án az Európai Tanács soros elnökeként Javier Solana és Olli Rehn 
társaságában Rupel vezette a Horvátországgal folytatott bővítési tárgyalást. Rupel hang-
súlyozta, hogy a horvátoknak meg kell teremteniük a független, pártatlan, megbízható, 
átlátható, hatékony jogrendszert. Üdvözölte a menekültügyben és a kisebbségek keze-
lésében elért eredményeket, és a jószomszédi kapcsolatok további ápolására ösztönözte 
Horvátországot.51 A június közepén megtartott találkozón Rupel a csatlakozási tárgyalá-
sok két újabb fejezetét nyitotta meg. A horvát külügyminiszter igen elégedetten nyilatko-
zott.52 Horvátországot nem sokkal később már Sárközy nyilatkozata izgatta, miszerint a 

47 „»S Predsjednikom uz kavu«”. Hrvatski radio, http://www.predsjednik.hr/default.asp?ru=143&gl=
200801150000003&sid=&jezik=1, 2008. január 14.

48 „Zaradi ERC ne gre napadati slovenskega predsedstva EU”, http://www.dnevnik.si/tiskane_izdaje/
dnevnik/301683, 2008. február 27.

49 „PRESS RELEASE. 2839th Council meeting General Affairs and External Relations. GENERAL 
AFFAIRS”, http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/en/gena/97555.pdf, 
2008. december 10.; „Ministrstvo za zunanje zadeve je Veleposlaništvu Republike Hrvaške izročilo 
protestno noto…”, http://www.mzz.gov.si/nc/si/splosno/novice/cns/novica/article/141/24123/, 2008. 
február 29.

50 „Izjava MZZ ob včerajšnji odločitvi hrvaškega sabora”, http://www.mzz.gov.si/nc/si/splosno/novice/
cns/novica/article/141/24181/, 2008. március 13.

51 „Minister dr. Rupel vodil pridružitveni svet EU s Hrvaško”, http://www.eu2008.si/si/News_and_
Documents/Press_Releases/April/0428MZZ_EU_Croatia.html, 2004. április 28.; „Fourth meeting of 
the Stabilisation and Association Council between the European Union and Croatia”, http://www.
eu2008.si/en/News_and_Documents/Council_Conclusions/April/0428_GAERC.pdf.

52 „Priopćenje 187/08”, http://www.mvpei.hr/MVP.asp?pcpid=1382&mjesec=6&Godina=, 2008. jú-enje 187/08”, http://www.mvpei.hr/MVP.asp?pcpid=1382&mjesec=6&Godina=, 2008. jú-/08”, http://www.mvpei.hr/MVP.asp?pcpid=1382&mjesec=6&Godina=, 2008. jú-
nius 17.
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Lisszaboni Szerződés ratifikálása nélkül nincs további bővítés. A horvát sajtó egy része 
azonban még július elején is úgy értékelte, hogy Szlovénia az elnöki tisztséget a kétoldalú 
konfliktus megoldására használta föl, s ebben egy teljes jogú tagállam és egy jelölt ország 
semmiképpen nincsen azonos helyzetben.53

Bosznia-Hercegovina (a továbbiakban Bosznia)

Janez Janša szlovén államfő 2008 januárjában az európai médiák hatvan brüsszeli 
tudósítója előtt úgy nyilatkozott, hogy a Balkán stabilitása szempontjából Bosznia 
sokkal nagyobb probléma, mint Koszovó. Az ugyanis világos, hogy Koszovóban 

mi történik majd, csak az nem, hogy miképpen. Bosznia területén azonban még az sem 
egyértelmű, hogy működik-e egyáltalán a daytoni egyezmény. Szerinte hosszú távon 
nem létezhet úgy egy állam, hogy nem képes saját magát irányítani, és ezért nemzetkö-
zi gondnokra van szüksége. Janša nyilatkozata Boszniában ellentmondásos reakciókat, 
egyesekből felzúdulást váltott ki. A mi szempontunkból a legérdekesebb Davor Marko, 
a Media Plan elemzőjének véleménye, aki szerint Janša kijelentése egyáltalán nem volt 
rosszindulatú, valószínűleg azt üzente vele, hogy Bosznia oldja már meg végre a saját 
belső problémáját.54 Két boszniai párt politikusai azonban kifogásolták Janša kijelentését, 
Željko Komšić, a boszniai elnökség horvát tagja pedig így reagált: „A Bosznia területi 
egységébe és szuverenitásába való beavatkozás valóban veszélyes, nem csupán a Balkán, 
hanem egész Európa számára. Ez az állítás elfogadható, az azonban semmiképpen sem, 
hogy nem lehet tudni, mi történik majd Boszniában.”55 Szlovénia miniszterelnöke ugyan-
akkor tagadta azt a szlovén újságírói értelmezést, hogy a fentiek értelmében elnökségük 
prioritása nem Koszovó, hanem Bosznia lenne. „Azt mondtam, hogy a Nyugat-Balkánon 
vannak még más problémák is Koszovó mellett. Azt azonban sohasem mondtam, hogy 
Bosznia a mi elsődleges feladatunk lenne.”56

Az ország számára persze, ettől függetlenül, nagyon is fontos volt, hogy Bosznia elő-
rehaladjon az EU-integráció útján. A boszniai külügyminiszterrel találkozva Rupel ki-
jelentette: „Jól működő állami intézmények létrehozása szükséges feltétele annak, hogy 
Bosznia-Hercegovina gyorsabban közeledhessen az EU-hoz.” Kiemelte, hogy Szlovénia 
rendkívüli sikernek tekintené, ha az SAA-t még az elnökségük idején aláírnák.57 Ennek 

53 „Večernji list: Slabo predsedovanje, pa še vinjete. Dnevnik”, http://www.dnevnik.si/novice/
slovenija/330910, 2008. július 3.

54 „Janša: BiH resnejši problem kot Kosovo”, http://www.finance.si/201014, 2008. január 7.; „Janez 
Janša: Na Balkanu BiH resnejši problem kot Kosovo”. Delo, 2008. január 8.; Ensar Zgodić: 
„Slovenski premijer Janša o situaciji u našoj zemlji”, http://www.oslobodjenje.com.ba/index.
php?option=com_content&task=view&id=52199&Itemid=44, 2008. január 8.

55 „Komšić odbacio Janšine dvojbe o opstanku BiH”, http://www.pincom.info/bih/opsirnije.
asp?ID=53412, 2008. január 8.

56 „MAGNETOGRAM IZJAVE PREDSEDNIKA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE JANEZA 
JANŠE PO SREČANJU VLADE RS Z EVROPSKO KOMISIJO”, www.kpv.gov.si/fileadmin/kpv.
gov.si/pageuploads/datoteke_dinamika/2008-01/drugo/08jan08_magnetogram_pv_ek_slo.pdf, 2008. 
január 8. (Letöltés ideje: 2008. november 24., már nem elérhető.)

57 „Minister dr. Rupel sprejel zunanjega ministra BiH Alkalaja”, http://www.eu2008.si/si/News_and_
Documents/Press_Releases/February/0225MZZ_Rupel_Alkalaj.html, 2008. február 25.
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eléréséhez azonban Boszniának el kellett volna végre fogadnia a 2005 vége óta húzó-
dó rendőrségi törvényt, ezt hangsúlyozta az Európai Bizottság már említett közleménye 
is. Az EU tisztségviselői, az USA politikusai, mindenekelőtt pedig Miroslav Lajčák, a 
nemzetközi közösség boszniai főmegbízottja hosszú időn keresztül hiába gyakoroltak ez 
ügyben nyomást boszniai politikusokra, hiába tűztek ki újabb és újabb, végsőnek mondott 
határidőket. Boszniai forrás szerint Olli Rehn bővítési főbiztos 2008. április elején már 
szinte könyörgött a parlamentjüknek, hogy fogadják el végre a törvényt annak érdekében, 
hogy az EU április végén aláírhassa a Stabilitási és Társulási Megállapodást.58 A parlament 
végül az Olli Rehn által javasolt időpontnál egy héttel később úgy fogadta el a törvényt, 
hogy a lényegi problémát áttolta egy másik, szinte megoldhatatlan kérdéskörbe: össze kell 
majd hangolni az elfogadandó alkotmánnyal, s ez lesz a legnehezebb feladat.59

A szlovén elnökség persze üdvözölte a törvény elfogadását, de azt nem sikerült felfe-
deznem, hogy az elmondottakon túl ebben bármilyen egyéni szerepük lett volna. Amikor 
a boszniai parlament felsőháza is áldását adta a törvényre, Rupel azt ígérte a boszniai 
külügyminiszternek, hogy a szlovén elnökség arra fog törekedni, hogy mielőbb aláírják 
a megállapodást. Ugyanakkor kifejezte reményét, hogy Boszniában tovább dolgoznak a 
rendőrségi reformmal összefüggő feladatok életbe léptetésén.60 Az Európai Tanács április 
végi ülésén szintén üdvözölte a törvény elfogadását, az országot további reformokra buz-
dította, s megállapította, hogy az EU kész az SAA aláírására, csak bizonyos technikai fel-
tételeket kell még megteremteni. A Tanács felhívta az EU Bizottságot, hogy amint lehet, 
kezdje meg a vízummal összefüggő párbeszédet Boszniával,61 s május végén megtartott 
ülésén örömmel fogadta annak megkezdését.62

Az EU 2008. június 16-án írta alá Bosznia-Hercegovinával a Stratégiai és Társulási 
Megállapodást. Az Elnökség nevében Dimitrij Rupel, a Bizottság képviseletében Olli 
Rehn volt az aláíró, s jelen volt Javier Solana is. Rupel szerint az aláírás azért fontos 
esemény, mert az Bosznia számára – amikor majd teljesülnek a feltételek – biztosítja az 
európai perspektívát, megerősíti Bosznia-Hercegovina államiságát, s újabb biztosítéka az 
ország stabilitásának. Ezúttal is megismételte, hogy – a szlovén elnökség szemszögéből 
nézve – az aláírás az egész Nyugat-Balkán számára nyújtott európai perspektíva egyik 
prioritása volt.63

58 „»Molim vas, radite sada u ovim satima koji su preostali i učinite da ti zakoni budu usvojeni«, izjavio 
je Rehn...”, http://www.dnevniavaz.ba/dogadjaji/aktuelno/molim-vas-usvojite-reformu-policije, 2008. 
április 2.

59 Mirza Čubro: „Usaglašeni zakoni o reformi policije”, http://www.nezavisne.com/vijesti.
php?vijest=22077&meni=2, 2008. április 10.

60 „Statement by Minister Rupel on the adoption of police reform laws in Bosnia and Herzegovina”, 
http://www.mzz.gov.si/nc/en/tools/news/cns/news/article/141/24330/, 2008. április 17.

61 „Council Conclusions on Western Balkans”, http://www.eu2008.si/en/News_and_Documents/
Council_Conclusions/April/0428_GAERC8.pdf, 2008. április 28.

62 „Council Conclusions on the Western Balkans”, http://www.eu2008.si/en/News_and_Documents/
Council_Conclusions/May/0526_GAERC-WesternBalkans.pdf, 2008. május 26–27.

63 „EU Signs Stabilisation and Association Agreement with Bosnia and Herzegovina,” http://www.
eu2008.si/en/News_and_Documents/Press_Releases/June/0616GAERC_BIH.html, 2008. június 16.
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Szerbia és Koszovó

Bár a szlovén miniszterelnöknek igaza volt abban, hogy Bosznia jövője még mindig 
igen bizonytalan, Szlovéniának mindenekelőtt Szerbia és Koszovó jelentette az 
igazi nehézséget. Azt, hogy Szerbia integrációjának felgyorsítása, illetve Koszovó 

függetlenségének megvalósítása nem lesz könnyű folyamat, már 2007 folyamán világosan 
lehetett látni, főleg azért, mert az ENSZ BT-n belül nem sikerült megállapodásra jutni. Bár 
a két probléma részben összefügg, a szlovénok azok közé tartoztak, akik igyekeztek ezt 
külön kezelni. Amikor 2007. július végén a Financial Times úgy vélekedett, hogy elnök-
sége idején Szlovénia arra törekszik majd, hogy Szerbiát rábírja mondjon le Koszovóról 
az EU integrációért cserébe, a szlovén külügyminisztérium azonnal leszögezte, hogy 
az ország Koszovó státuszának kérdését és Szerbia EU perspektíváját mindig egymás-
sal párhuzamos folyamatnak tekintette, amelyeket nem kell összekötni. A minisztérium 
szerint az EU sem kíván választani Szerbia és Koszovó között. „Ismét hangsúlyozzuk, 
hogy Koszovó problémáját az egész Nyugat-Balkán – ideértve Szerbiát és Koszovót – 
EU-perspektívájának összefüggésében kell megoldani”.64 Sőt, Rupel arra törekedett, hogy 
Szerbia integrációját ne kössék Ratko Mladić elfogásához sem. Szerinte vannak ugyan 
olyan országok és újságírók, akik úgy vélik, hogy az SAA aláírása előtt Szerbiának ki kell 
szolgáltatnia Mladićot, de Szlovénia és az EU-tagállamok többségének szeme előtt a dél-
szláv válság mielőbbi befejezése, Szerbia minél gyorsabb előrejutása és a Nyugat-Balkán 
stabilitása lebeg. „Arra törekszünk, hogy Szerbia – a Hágával szembeni adósságától füg-
getlenül, amelyet természetesen teljesítenie kell – jusson el az SAA aláírásáig”.65

A német parlament külügyi bizottságának elnöke, Ruprecht Polenc úgy vélekedett, igen 
fontos, hogy abban a félévben, amikor meghozzák a Koszovóról szóló döntést, Szlovénia 
lesz az EU elnöke. Szerinte ez azt eredményezi majd, hogy Koszovó függetlenségére az 
európai reakció különösen jól előkészített lesz. Angela Merkel is úgy tartotta, komoly 
előnyt jelent, hogy az elnökséget olyan volt jugoszláv köztársaság veszi át, amelyik jól 
ismeri a régióban meglévő viszonyokat. Rupel úgy vélte, a koszovói kérdést kora tavasszal 
oldják meg, s igen fontosnak tartotta, hogy az EU ebben egységes legyen.66 Egy tapasztalt 
szlovén diplomata is úgy gondolta, helyes volt, hogy Rupel mindent megtett azért, hogy 
Szerbiával legalább az ún. technikai/politikai megállapodást megkössék, ugyanakkor sze-
rinte Szlovéniának nincs kiérlelt véleménye Koszovóval kapcsolatban.67 Tudni kell persze, 
hogy az ország (szerbiai gazdasági érdekeit figyelembe véve is) nehezen mondhatott ne-
met Koszovó függetlenségére, hiszen 1991-ben maga is egyoldalúan kiáltotta ki saját füg-
getlenségét, s ezt a dilemmát maga Rupel is többször felvetette. Egy szlovén történész, aki 

64 „Nezavisno Kosovo nije uslov za EU”, http://www.b92.net/info/vesti/index.
php?yyyy=2007&mm=07&dd=31&nav_id=257582&nav_category=11, 2007. július 31.

65 Dimitrij Rupel: „Cenzura oživljena. Skrbi na božični dan in druge skrbi”, http://dimitrijrupel.blog.
siol.net/2007/12/25/skrbi-na-bozicni-dan-in-druge-skrbi/, 2007. december 25.

66 „Slovenija: Optimizam oko Kosova”, http://www.b92.net/info/vesti/index.
php?yyyy=2007&mm=12&dd=27&nav_id=278360&nav_category=11&order=priority, 2007. decem-
ber 27.

67 Borut Mekina: „Se kdo vpraša, kaj se bo zgodilo?”, http://www.mladina.si/tednik/200805/clanek/
slo--razkriti_dokument_mzz-borut_mekina/, 2008. február 05.
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szerint Koszovó függetlenségének amerikai, majd később szlovén elismerése realitás, úgy 
vélte, hogy hazája még mindig nem érte el célját, hiszen azok, akik a Balkánról akarnak 
valamilyen érvényes információt megtudni, még mindig Erhard Busekhoz fordulnak és 
nem a szlovén diplomatákhoz; igaz, ezt az állítását semmivel sem támasztotta alá.68

Szlovéniának kétségkívül nem volt könnyű helyzete, hiszen bizonyos szerb körök ál-
landóan kritizálták Koszovóra vonatkozó álláspontját. Rupel ugyanis azokkal volt egy 
véleményen, akik szerint nincs értelme tovább tárgyalni Koszovóról, hiszen már kimerí-
tették az összes lehetőséget.69 Szerbia viszont számos alkalommal egyértelműen közölte, 
hogy semmilyen körülmények között nem mond le Koszovóról. 2008. január 19-én az 
Összekötő Csoport európai képviselői, valamint Olli Rehn és Javier Solana Szlovéniában 
tartottak tanácskozást. Hivatalos közleményt nem jelentettek meg, hogy ne befolyásolják 
a szerbiai választási kampányt, s így nem sok minden szivárgott ki.70

A szlovén elnökség Koszovóval összefüggő önálló aktivitásáról csak bizonyos dol-
gokat tudunk. Egyes hírek szerint Rupel szerette volna meggyőzni Görögországot és 
Ciprust, hogy ne ellenezzék a tartomány függetlenségét.71 Az önálló állam kikiáltása után 
a szlovén miniszterelnök megbeszélést folytatott az Európai Unió Püspöki Konferenciái 
Bizottságának (COMECE), valamint az Európai Egyházak Konferenciája (CEC) mellett 
működő Egyház és Társadalom Bizottságának képviselőivel, s egyebek között ezt a prob-
lémát is megtárgyalták.72

A szlovén politikusok többször is hangot adtak annak a véleményüknek, hogy Koszovó 
függetlenségének nem lesznek háborús következményei. A függetlenség február 17-én 
történt kikiáltása után a Tanács közleményt adott ki arról, hogy az EU tagállamai nem-
zeti gyakorlatuk és a nemzetközi jog figyelembevételével döntenek majd az elismerésről. 
Ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy az EU hű marad az ENSZ Alapokmányának és a 
Helsinki Záróokmánynak alapelveihez – egyebek között a szuverenitás és a területi integ-
ritás elveihez – valamint az ENSZ BT összes határozatához.73 Az erről tartott sajtótájé-
koztatón Rupel azt emelte ki, hogy az „Európai Unió ezúttal is sikeresen kiállta az egység 
próbáját, és közös álláspontot fogadott el a közelmúltbeli koszovói eseményekről.”74

A szlovén politikusok minden lehetséges alkalommal emlékeztettek a Szerbia és 
Szlovénia közötti (a Milošević-érát leszámítva) hagyományosan jó viszonyra, állandó-
an azt hangoztatták, hogy Szlovéniának érdeke Szerbia EU-integrációja, s hogy ők az 

68 Božo Repe: „Ameriško priznanje, ki mu bodo neizogibno sledila druga, je realnost. Ali kdo razmišlja 
o posledicah?”, http://www.mladina.si/tednik/200805/clanek/slo--kosovska_enigma-bozo_repe/
Pozabljena zemlja, 2008. február 05.

69 Ma.B./STA: „Rupel za srbsko približevanje EU Srbska vlada ostro kritizirala besede Rupla o »lažni 
dilemi«”, http://www.delo.si/index.php?sv_path=41,261451,263251&fromsearch=1, 2008. január 08.

70 „EU: Bez izjava zbog izbora u Srbiji”, http://www.b92.net/info/vesti/index.
php?yyyy=2008&mm=01&dd=20&nav_category=640&nav_id=281308, 2008. január 20.

71 „U Kranju o misiji EU”, http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2008&mm=01&dd=19&nav_
id=281208, 2008. január 19.

72 Lucija Dimnik: „Premier Janša in predstavniki evropskih cerkva tudi o Kosovu”. Dnevnik, http://
www.dnevnik.si/tiskane_izdaje/dnevnik/300040, 2008. február 20.

73 „Council Conclusions on Kosovo”, http://www.eu2008.si/si/News_and_Documents/Council_
Conclusions/February/0218_GAERC5.pdf, 2008. február 18.

74 „Minister dr. Rupel: EU je sprejela enotno stališče glede Kosova”, http://www.eu2008.si/si/News_
and_Documents/Press_Releases/February/0218MZZ_EU_Kosovo.html, 2008. február 18.
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EU-elnökség posztján mindent meg is tesznek ennek érdekében. Mindez azonban nem 
akadályozta meg a szlovén parlamentet, hogy 2008. március 5-én elismerje Koszovó füg-
getlenségét.75 Koszovó és az EU ezzel kapcsolatos politikájának ellentétes megítélése mi-
att márciusban ugyan felbomlott a szerb kormánykoalíció, a szerb kormányfő helyettese, 
valamint az EU nevében Dimitrij Rupel április végén azonban ennek ellenére aláírta a 
Stabilizációs és Társulási Megállapodást. S aláírták azt a (Rupel által is szorgalmazott) 
átmeneti megállapodást is, amelynek értelmében Szerbiának lehetősége nyílik arra, hogy 
az SAA alapján nyújtható támogatások közel kilencven százalékát már azelőtt igénybe ve-
hesse, mielőtt az SAA-t az összes EU-tagállam ratifikálja.76 A ratifikálás célja egyebek mel-
lett az európai irányultságú szerb politikusok – Rupel által sem titkolt – támogatása volt.77

A szlovén elnökség értékelése 

Szlovénia tehát teljesítette azokat a célokat, amelyeket maga elé tűzött. Az EU meg-
erősítette elkötelezettségét, hogy biztosítani kívánja a Nyugat-Balkán európai 
perspektíváját. Az a célja is teljesült, hogy Boszniával és Szerbiával is írják alá 

a Stratégiai és Társulási Megállapodást. Rupel azonban elárulta, hogy legfőbb célkitű-
zésük – ezt az elnökség idején egyébként nem hangoztatták – a Balkán stabilitásának 
megőrzése volt. Az előzmények után (pl. a német politikusok állásfoglalását tekintve) 
kissé különösnek tűnik az a nézete, hogy csupán a véletlennek köszönhető, hogy Koszovó 
függetlenségének kikiáltása éppen a szlovén elnökség idejére esett.

Felmerül a kérdés, vajon mi igazolódott abból a vádból, hogy Szlovénia EU elnökként 
az Egyesült Államok akaratának puszta végrehajtója lesz. Az mindenesetre tény, hogy 
messze nem az elsők között ismerték el Koszovó függetlenségét. Az USA ezen óhaja te-
hát nem teljesült. Ha a 2008. június 10-én megtartott EU–USA csúcstalálkozóról kiadott 
dokumentumot vesszük górcső alá, akkor a következőt állapíthatjuk meg. Venezuelát, 
az USA kérése ellenére sem említik. Kuba neve belekerült ugyan a dokumentumba, de 
nem abban az összefüggésben, ahogy azt az USA javasolta. Tény, hogy hangsúlyosan 
szerepel benne Irak, Irán és Burma, amelyek említését az USA igényelte, úgy vélem azon-
ban, hogy a szöveg megfelel az EU érdekeinek és elvárásainak is. Megítélésem szerint a 
szlovén újságírók által kifogásolt dokumentum a diplomáciában szokásos feljegyzések 
egyike; maguk az újságírók viszont nem tették világossá, hogy szerintük mi lett volna az, 
amiben Szlovéniának az EU különvéleményét kellett volna képviselniük az USA akara-
tával szemben.

75 STA/De.P.: „Slovenija priznala neodvisnost Kosova”. Delo, http://www.delo.si/index.php?sv_
path=41,35,276248, 2008. március 5.

76 G. Maunaga: „Srbija potpisala Sporazum sa EU”, http://www.glassrpske.com/vijest/2/novosti/7530/
lat/Srbija-potpisala-Sporazum-sa-EU.html, 2008. április 29.

77 „Nagovor ministra dr. Rupla ob podpisu Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma s Srbijo”, http://www.
eu2008.si/si/News_and_Documents/Press_Releases/April/0429Rupel-o-SPS.html, 2008. április 29.
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Az EU politikusai általában kedvezően nyilatkoztak a szlovén elnökségről. A staféta-
botot átvevő Franciaország EU nagykövete úgy vélekedett, hogy „a szlovén elnökség rá-
szolgált az igazán különleges elismerésre”.78 Jose Manuel Barroso elmondta, „szeretném 
őszinte köszönetemet kifejezni Janšának és csapatának, akik ezt a rendkívüli munkát 
odaadással, politikai és intellektuális becsületességgel, türelemmel és professzionális mó-
don végezték el.”79 Hans Gert Pöttering „az egyik legbarátságosabb elnökségnek” nevezte 
a szlovént.80 Figyelemre méltó, hogy az európai liberálisok vezetője, Graham Watson is 
dicsérte a jobboldali szlovén kormány teljesítményét, külön kiemelve a Nyugat-Balkán 
területén elért eredményeket.81 Ursula Plassnik osztrák külügyminiszter az elnökséget 
„Szlovénia meggyőző történelmi bemutatójának” titulálta, és hozzátette: Szlovénia ugyan 
az elnökséget rendkívül nehéz körülmények között vette át, de sikeresen vezette.82

Ezek a megnyilvánulások még akkor is figyelemre méltóak, ha leszámítjuk a diplomá-
ciában szokásos udvariasságot, illetve, ha tudjuk, hogy kisebb – és nem a Balkánra vo-
natkozó – ügyekben német és francia részről elhangoztak belső használatra szánt, kritikai 
megjegyzések. Ide kell számítani azt is, hogy a Greenpeace szlovén szervezetének részé-
ről nyilatkozók egyáltalán nem voltak elégedettek az elnökség alatt elért eredményekkel.83 
Ez utóbbi már azt is mutatja, hogy Szlovénián belül megoszlottak a vélemények. Maguk 
a politikusok természetszerűen elégedetten nyilatkoztak. Jelko Kacin ellenzéki liberális 
politikus dicsérte ugyan a szlovén elnökséget, de úgy vélte, Macedónia integrációja terén 
többet kellett volna elérni.84 Egy kommentátor szerint egyesek kételkedtek abban, hogy 
Szlovéniának sikerül majd a Nyugat-Balkánt közelebb vinni az EU-hoz, de ezek a félel-
mek nem váltak valóra. Ő egyetértett Kacinnal abban, hogy Macedónia ügyében többet 
kellett volna elérni, s úgy vélte: Szlovénia nem használta ki eléggé régiós ismeretét, sem 
a régió előrehaladása érdekében, sem pedig arra, hogy érvényesítse saját érdekeit a régió-
ban.85 Rupel egyik következetes bírálója szerint az elnökséget mintaszerűen megszervez-
ték, nagyobb hibák nélkül zajlott le, de nem volt túlságosan kreatív. Szerinte Szlovénia 
elégedett lehet az eredményekkel, egyebek között a Nyugat-Balkán ügyében elértekkel, 
de megítélése szerint ez a siker inkább a dolgok normális menetéből következik, mintsem 
Szlovénia hozzájárulásából.86

78 „Francija predstavila prioritete in posebej pohvalila Slovenijo”. Dnevnik, http://www.dnevnik.si/
novice/eu/326449, 2008. június 13.

79 STA: „Barroso ob zaključku vrha EU pohvalil slovensko predsedstvo”. Dnevnik, http://www.dnevnik.
si/novice/eu/328324, 2008. június 20.

80 „Janša: S sinergijo smo dosegli premike k boljši Evropi”. Dnevnik, http://www.dnevnik.si/novice/
eu/328982, 2008. június 24.

81 STA: „V Evropskem parlamentu zadovoljni s predsedovanjem Slovenije”. Dnevnik, http://www.
dnevnik.si/novice/eu/328991, 2008. június 24.

82 STA: „Za Plassnikovo slovensko predsedovanje zelo uspešno”. Dnevnik, http://www.dnevnik.si/
novice/eu/330712, 2008. július 2.

83 Blaž Mazi: „Greenpeace dal Sloveniji komaj zadostno”. Dnevnik, http://www.dnevnik.si/tiskane_
izdaje/dnevnik/328373, 2008. június 21.

84 Darja Kocbek: „Janševa evropska nogometna ekipa”. http://web.vecer.com/portali/vecer/v1/default.
asp?kaj=3&id=2008062605337399, 2008. június 26.

85 Sabina Kajnč: „Odlična priložnost, da postane 16. država članica”. Dnevnik, http://www.dnevnik.si/
tiskane_izdaje/dnevnik/329643, 2008. június 28.

86 Saša Vidmajer: „Bilanca slovenskega predsedovanja EU Za vsebino ni bilo časa”. Delo, Sobotna 
priloga, 2008. július 5.
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