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Resumo
O Impacto do Alargamento da UE em 2007 no
Compromisso Democrático da Turquia

Abstract

A União Europeia constitui uma potência regional
que promove, junto de terceiros, princípios, como
os Direitos Humanos e a democracia, pelos quais
se orienta. Nesse sentido, frequentemente utiliza
uma política de “carrot and stick”, ajudando os pa‑
íses com os quais se relaciona, mas exigindo, em
troca, mudanças reais. A Turquia, candidata à ade‑
são, é uma das visadas desta política, assim como
um caso muito especial de integração na União. O
caminho nessa direcção leva já algumas décadas
e a Turquia tem assistido a vários países que ul‑
trapassam a barreira da candidatura e alcançam o
objectivo da integração plena.
O presente trabalho visa descobrir o que é que a
adesão da Bulgária e da Roménia significaram
para a Turquia em termos do seu envolvimento no
processo de democratização e até que ponto é que
contribuiu para um maior ou menor empenho no
processo de integração e, por consequência, no seu
próprio processo de democratização.

The European Union is a regional power concerned with
some principles it stands for, such as the human rights
or democracy. In order to pursue these principles, the
EU uses a “carrot and stick” policy, helping the countries, but demanding real changes. Turkey, as a candidate for the full membership status, is object of this policy,
as well as a very special case of accession to the EU, with
which the Union has to deal. The path towards the accession has been going for decades and Turkey has seen
many other countries overcoming the European barrier
and achieving the goal of full membership.
This work aims to find out what does the Bulgarian and
Romanian full membership meant to Turkey in terms of
its commitment and to what extent did the last enlargement contributed to a deeper engagement of Turkey with
its own process of integration and subsequently with its
democratic transition process.
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