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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно молбата на Хърватия за членство в Европейския съюз 
(2011/2191(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид проекта на договор за присъединяването на Република Хърватия 
към Европейския съюз, протокола и заключителния акт,

– като взе предвид молбата за присъединяване към Европейския съюз, подадена от 
Република Хърватия на 21 февруари 2003 г.;

– като взе предвид становището на Комисията от 20 април 2004 г. относно молбата на 
Република Хърватия за членство в Европейския съюз,

– като взе предвид решението на Съвета от 3 октомври 2005 г. за откриване на 
преговори за присъединяването на Република Хърватия,

– като взе предвид редовните доклади на Комисията относно напредъка на Хърватия 
към присъединяване, които обхващат периода 2005-2011 г.,

– като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 23 и 24 юни 2011 г.,

– като взе предвид предходните си резолюции и доклади относно напредъка на 
Хърватия и процеса на разширяване,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по външни работи (A7-0000/2011),

A. като има предвид, че 20 години след обявяването на независимостта си и осем 
години след подаването на молба за членство в ЕС Хърватия успешно приключи 
преговорите за присъединяване към ЕС, което представлява исторически 
крайъгълен камък в процеса на нейната реинтеграция в Европа; като има предвид че 
постиженията на Хърватия заслужават безусловно признание;

Б. като има предвид, че процесът на присъединяване допринесе значително за 
превръщането на Хърватия в стабилна и зряла демокрация, основана на европейски 
ценности; като има предвид, че перспективата за присъединяване действа като 
мощен катализатор за осъществяването на реформи, като мобилизира различни 
фактори от политическия, икономическия, обществения и културния живот; като 
има предвид, че усилията за реформи трябва да продължат и след приключването на 
преговорите и присъединяването, за да може страната и гражданите й в пълна 
степен да се възползват от предимствата на членството в ЕС;

В. като има предвид, че членството на Хърватия ще направи ЕС по силен, ще обогати 
неговата европейска култура и наследство и ще допринесе значително за
поддържане на доверието в процеса на разширяване;



PE472.356v02-00 4/6 PR\878533BG.doc

BG

Г. като има предвид, че съгласно поуките от предходните разширявания, всяка страна 
следва да се оценява според своите собствени заслуги и ритъмът на преговорите за 
присъединяване следва да се диктува от действителното изпълнение на критериите 
от Копенхаген, като степента на изпълнение на тези критерии следва да 
предопредели и окончателната дата на присъединяване;

Д. като има предвид, че продължаването на реформите в, наред с другото, съдебната 
система и основните права, и борбата с корупцията остават важно за укрепването на 
правовата държава в интерес на всички граждани на Хърватия;

Е. като има предвид, че действителното помирение между отделните народности и 
установяването на добросъседски отношения могат значително да допринесат за 
истински процес на европейска интеграция; като има предвид, че наказателното 
преследване за военни престъпления и реинтеграцията на бежанците и разселените 
лица се явяват основни елементи на процеса на помирение;

Ж. като има предвид, че успешното присъединяване на Хърватия ще има по-широко 
регионално отражение и ще даде положителен тласък на процеса на европейска 
интеграция на Западните Балкани; като има предвид, че перспективата за членство в 
ЕС е силен стимул за страните кандидатки и потенциални кандидатки за членство 
от региона, поели по пътя на европейска интеграция, за осъществяване на 
необходимите политически, икономически и законодателни реформи и укрепване 
на мира, стабилността и помирението въз основа на добросъседски отношения; като 
има предвид, че ЕС следва да засили европейската перспектива на съседните на 
Хърватия страни;

1. приветства приключването на преговорите за присъединяване на Хърватия, което 
слага край на почти шест години преговори и няколко години подготовка, които 
значително промениха социално-политическия, икономическия и културния пейзаж 
на страната;  подчертава необходимостта от запазване на темпа на реформите и 
счита, че този процес не е завършен и следва да продължи със същата енергия и 
усилена работа след приключването на преговорите и след присъединяването;

2. е твърдо убеден, че приключването на преговорите за присъединяване е 
доказателство за доверието в процеса на разширяване на ЕС; подчертава, че 
напредъкът по пътя към членство отразява факта, че перспективата за 
присъединяване продължава да насърчава политически и икономически реформи и 
че европейската интеграция служи като средство за постигане на помирение между 
страните;

3. призовава Комисията да следи строго и обективно по-нататъшната подготовка за 
присъединяване и да помага на хърватските органи да изпълняват своите 
ангажименти и задължения, поети по време на преговорите; счита, че 
предприсъединителния механизъм за наблюдение е начин за предоставяне на 
допълнителна подкрепа на Хърватия в продължаващите й усилия за реформи;

4. подчертава необходимостта от поставяне на акцент по-специално на 
ангажиментите, поети в областта на съдебната система, основните права, свободата 
и сигурността, включително продължаващата реформа на съдебната система, 
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безпристрастното разглеждане на делата, свързани с военни престъпления, борбата 
срещу корупцията, управлението на границите и съдебно сътрудничество по 
граждански и наказателни дела, както и на ангажиментите в областта на политиката 
на конкуренцията с оглед на преструктурирането на корабостроителната и
стоманодобивната промишленост;

5. счита за важно наблюдението на процеса отблизо да продължи и призовава 
Комисията редовно да го информира за степента, в която хърватските власти 
изпълняват ангажиментите си, поети с Договора за присъединяване с цел пълно 
поемане на задълженията, произтичащи от членството при присъединяването на 1 
юли 2013 г.;

6. насърчава Хърватия да продължава да провежда реформи в областта на съдебната 
система, тъй като ефективната съдебна система е важен фактор за икономическото 
развитие и укрепва доверието на гражданите в правовата държава;

7. счита борбата с корупцията за един от основните приоритети, особено по 
отношение на корупцията на високо равнище, корупцията на всички равнища в 
съдебната система, правоприлагащите органи и публичната администрация, както и 
корупцията в големи мащаби, борбата с които трябва да се води решително на 
всички равнища чрез строго прилагане на закона и успешно съдебно преследване; 
призовава хърватските органи да засилят още повече административния капацитет 
на органите за борба с корупцията и да насърчават култура на политическа 
отчетност;

8. настоятелно призовава хърватското правителство да продължи активно да 
насърчава и подкрепя съдебното преследване за военни престъпления и да 
продължи да сътрудничи с Международния наказателен трибунал за бивша 
Югославия;

9. приканва правителството да продължи да насърчава завръщането на бежанците чрез 
търсене на ефикасни и устойчиви начини за изпълнение на мерки за жилищно 
настаняване, осигуряване на заетост и социална защита, съгласувани с други 
социални програми и програми за заетост;

10. насърчава хърватските органи да продължат усилията си за борба с 
дискриминацията и да прилагат антидискриминационното законодателство, както и 
да подхождат решително към случаите на престъпления, предизвикани от омраза, 
расистки заплахи и прояви на нетърпимост към сексуални малцинства; освен това 
приканва Хърватия да продължи да действа в дух на толерантност и да предприема 
подходящи мерки за защита на онези лица, които е възможно все още да бъдат 
обект  на заплахи или действия за сплашване;

11. тъй като хърватската икономика е все още уязвима и изложена на рискове, 
призовава правителството на Хърватия да се заеме със структурните слабости на 
икономиката, да стимулира заетостта чрез съживяване на пазара на труда, който не 
е достатъчно гъвкав и да се стреми към фискална консолидация с цел увеличаване 
на конкурентоспособността, за да може Хърватия да се изравни с държавите-членки 
на ЕС и да се ползва в пълна степен от предимствата, които присъединяването към 
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ЕС предлага;

12. предвид на това, че в административния капацитет на съответните хърватски 
институции все още има слабости, насърчава хърватските органи да укрепят 
допълнително административните структури и институционалния капацитет, 
необходими за правилното прилагане на достиженията на правото на ЕС, така че 
страната да може да извлича максимална полза от членството си в ЕС след 
присъединяването;

13. приканва Хърватия да стане последователен застъпник на разширяването на ЕС и на 
разпространението в региона на ценностите на ЕС – мир, благоденствие, свобода, 
правова държава, демокрация и социална пазарна икономика; насърчава Хърватия 
да продължава да поддържа добросъседски отношения, да остане важен и 
проактивен спонсор на регионалното сътрудничество на всички равнища и да 
изпълнява ангажимента си за реализиране на усилията за помирение в конкретни 
стъпки, които да носят икономическа полза за всички граждани на региона;

14. призовава за постигане на напредък по открити двустранни въпроси с някои от 
съседните държави, по-специално във връзка с определянето на границите, 
изчезналите лица, реституцията на собственост и бежанците, и е твърдо убеден, че 
откритите въпроси от двустранен характер не бива да спират процеса на 
присъединяване на страни кандидатки и потенциални кандидатки от Западните 
Балкани;

15. предвид на това, че успехът на присъединяването до голяма степен зависи от 
подкрепата и ангажираността на гражданите, насърчава хърватските органи и 
гражданско общество да проведат, със съдействието на Комисията, широкообхватна 
и обективна информационна кампания относно задълженията, последствията и 
предимствата, произтичащи от присъединяването към ЕС, така че хората на 
Хърватия да могат да направят напълно съзнателен избор на референдума и да 
приемат европейския проект и като свой проект;

16. подкрепя подписването на Договора за присъединяване и очаква да приветства 
парламентарни наблюдатели от Хърватия;

°
°   °

17. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 
Комисията и на правителствата и парламентите на държавите-членки и на 
Република Хърватия.


