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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o žádosti Chorvatska o členství v Evropské unii
(2011/2191(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Smlouvy o přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii, na její 
protokol a závěrečný akt,

– s ohledem na žádost o přistoupení k Evropské unii, kterou Chorvatská republika předložila 
dne 21. února 2003,

– s ohledem na stanovisko Komise ze dne 20. dubna 2004 týkající se žádosti Chorvatské 
republiky o členství v Evropské unii,

– s ohledem na rozhodnutí Rady ze dne 3. října 2005 o zahájení přístupových jednání 
s Chorvatskou republikou,

– s ohledem na pravidelné zprávy Komise o pokroku Chorvatska v přípravách na 
přistoupení v období let 2005–2011,

– s ohledem na závěry zasedání Evropské rady, které se uskutečnilo ve dnech 
23. a 24. června 2011,

– s ohledem na veškerá svá předchozí usnesení a zprávy o pokroku Chorvatska a o procesu 
rozšíření,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci (A7–0000/2011),

A. vzhledem k tomu, že dvacet let po vyhlášení své nezávislosti a přibližně osm let od podání 
žádosti o členství v Evropské unii dosáhlo Chorvatsko historického milníku v procesu 
svého opětovného začlenění do Evropy, když úspěšně uzavřelo přístupová jednání s EU; 
vzhledem k tomu, že si Chorvatsko za své úspěchy zaslouží bezvýhradné uznání;

B. vzhledem k tomu, že proces přistoupení značně přispěl k přeměně Chorvatska na pevnou 
a vyspělou demokracii zakládající se na evropských hodnotách; vzhledem k tomu, že 
vyhlídka přistoupení působí jako mocný katalyzátor reforem, který mobilizuje různé 
účastníky politického, ekonomického, společenského a kulturního života; vzhledem 
k tomu, že mají-li země a její občané plně využít výhod plynoucích z členství v EU, je 
třeba, aby reformní úsilí pokračovalo i po ukončení jednání a po přistoupení;

C. vzhledem k tomu, že chorvatské členství Evropskou unii posílí, obohatí její evropskou 
kulturu a dědictví a přispěje důležitou měrou k zachování věrohodnosti procesu rozšíření;

D. vzhledem k tomu, že z předcházejících rozšíření plyne poučení, že každá země by měla 
být posuzována podle vlastních zásluh, že rychlost přístupových jednání by se měla řídit 
podle skutečného plnění kodaňských kritérií a že míra plnění těchto kritérií by také měla 
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určovat konečné datum přistoupení;

E. vzhledem k tomu, že pokračující reformy mimo jiné v oblasti soudnictví a základních práv 
a boj proti korupci jsou nadále základním předpokladem k posílení právního státu ku 
prospěchu všech občanů Chorvatska;

F. vzhledem k tomu, že dosažení opravdového usmíření mezi různými národy a navázání 
dobrých sousedských vztahů může významně přispět ke skutečnému evropskému 
integračnímu procesu; vzhledem k tomu, že základními prvky procesu usmíření je trestní 
stíhání osob zodpovědných za válečné zločiny a opětovné začlenění uprchlíků 
a vysídlených osob;

G. vzhledem k tomu, že úspěšné přistoupení Chorvatska by mělo širší dopad na celý region 
a bylo by pozitivním podnětem k procesu evropské integrace v oblasti západního Balkánu; 
vzhledem k tomu, že vyhlídka členství v EU představuje silnou motivaci pro kandidátské 
a potenciální kandidátské země v tomto regionu na cestě k evropské integraci k tomu, aby 
prosazovaly nezbytné politické, hospodářské a legislativní reformy a posilovaly mír, 
stabilitu a usmíření založené na dobrých sousedských vztazích; vzhledem k tomu, že EU 
by měla posílit evropskou perspektivu pro země sousedící s Chorvatskem;

1. vítá ukončení přístupových jednání s Chorvatskem, čímž bylo završeno téměř šest let 
vyjednávání a několik let příprav, které významně pozměnily společensko-politické, 
hospodářské a kulturní prostředí této země; zdůrazňuje, že je třeba neustávat v provádění 
reforem, a soudí, že tento proces ještě nebyl završen, avšak mělo by se v něm pokračovat 
se stejným nasazením a úsilím i po ukončení jednání a po přistoupení;

2. pevně věří, že ukončení přístupových jednání je důkazem věrohodnosti procesu rozšíření 
Evropské unie; zdůrazňuje, že pokrok na cestě ke členství odráží skutečnost, že vyhlídka 
přistoupení nadále podporuje provádění politických a hospodářských reforem a že 
evropská integrace slouží jako prostředek k dosažení smíru mezi zeměmi;

3. vyzývá Komisi, aby přísně a objektivně monitorovala další přípravy na přistoupení 
a pomohla chorvatským orgánům plnit své závazky a povinnosti přijaté v průběhu 
vyjednávání; je toho názoru, že mechanismus předpřístupového monitorování je způsob, 
jak poskytnout Chorvatsku další podporu v jeho pokračujícím reformním úsilí;

4. zdůrazňuje, že je třeba se zaměřit zejména na závazky přijaté v oblasti soudnictví, 
základních práv, svobody a bezpečnosti, včetně nepřetržitého provádění reforem 
a zvyšování výkonnosti v oblasti soudnictví, nestranného vyšetřování válečných zločinů, 
boje proti korupci, správy hranic, policejní spolupráce, boje proti organizovanému 
zločinu, soudní spolupráce v občanských a trestních věcech, a také na závazky v oblasti 
politiky hospodářské soutěže s cílem restrukturalizovat odvětví lodního stavitelství 
a ocelářského průmyslu;

5. považuje za důležité, aby byl tento proces důkladně sledován, a vyzývá Komisi, aby 
pravidelně informovala Parlament o tom, v jakém rozsahu chorvatské orgány plní závazky 
stanovené ve smlouvě o přistoupení, aby se po přistoupení dne 1. července 2013 mohly 
plně ujmout povinností vyplývajících z členství;
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6. vybízí Chorvatsko, aby pokračovalo v provádění reforem soudnictví, poněvadž výkonný 
systém soudnictví je důležitým předpokladem pro hospodářský rozvoj a posiluje důvěru 
občanů v právní stát;

7. považuje za jednu z největších priorit boj proti korupci, zejména korupci na vysoké 
úrovni, korupci na všech úrovních soudnictví, donucovacích orgánů a veřejné správy, 
a také proti rozsáhlé korupci, jež musí být důrazně potírána na všech úrovních 
prostřednictvím nekompromisního vymáhání práva a úspěšných trestních stíhání; vyzývá 
chorvatské orgány, aby dále posílily správní kapacity protikorupčních orgánů a pomáhaly 
rozvíjet kulturu politické odpovědnosti;

8. naléhavě vyzývá chorvatskou vládu, aby dále aktivně prosazovala a podporovala trestní 
stíhání osob zodpovědných za válečné zločiny a aby pokračovala ve spolupráci 
s Mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii (ICTY);

9. vyzývá vládu, aby dále podporovala návrat uprchlíků tak, že bude hledat účinné 
a udržitelné možnosti provádění opatření v oblasti bydlení a zaměstnanosti a sociálních 
opatření způsobem, který zajistí soudržnost s ostatními programy v oblasti sociálních věcí 
a zaměstnanosti;

10. vybízí chorvatské orgány, aby pokračovaly v úsilí zaměřeném na potíraní diskriminace, 
kontrolovaly dodržování antidiskriminačních právních předpisů a také důrazně zakročily 
v případě trestných činů z nenávisti, rasově motivovaných hrozeb a nesnášenlivosti vůči 
sexuálním menšinám; dále vyzývá Chorvatsko, aby stále jednalo v duchu tolerance 
a přijalo vhodná opatření na ochranu těch, kteří mohou stále ještě být obětí výhrůžek nebo 
zastrašování;

11. jelikož je chorvatská ekonomika stále zranitelná a vystavena rizikům, vyzývá chorvatskou 
vládu, aby se zabývala strukturálními slabinami ekonomiky, podporovala zaměstnanost 
oživením trhu práce, který postrádá pružnost, a usilovala o fiskální konsolidaci s cílem 
zvýšit konkurenceschopnost, aby se Chorvatsko mohlo vyrovnat členským státům EU 
a plně využít výhod, které přistoupení k EU přináší; 

12. vzhledem k tomu, že správní kapacity příslušných chorvatských orgánů nadále vykazují 
slabiny, povzbuzuje chorvatské orgány, aby dále posílily správní struktury a 
institucionální kapacity, jež jsou nezbytné pro řádné provádění acquis, aby mohlo 
Chorvatsko po přistoupení maximálně využít výhod plynoucích z členství v EU;

13. vyzývá Chorvatsko, aby v regionu důsledně podporovalo rozšíření EU a prosazovalo 
evropské hodnoty míru, prosperity, svobody, právního státu, demokracie a sociálně 
tržního hospodářství; vybízí Chorvatsko, aby nadále udržovalo dobré sousedské vztahy, 
zůstalo důležitým a aktivním činitelem podněcujícím regionální spolupráci na všech 
úrovních a aby dostálo svému závazku proměnit úsilí o usmíření v praktická opatření 
vedoucí k ekonomickému prospěchu, z něhož budou těžit všichni občané regionu;

14. vyzývá k pokroku vedoucímu k vyřešení dosud nedořešených dvoustranných záležitostí 
s některými sousedními zeměmi, zejména pokud jde o vymezení hranic, pohřešované 
osoby, navrácení majetku a uprchlíky, a je pevně přesvědčen, že nedořešené otázky 
bilaterálního charakteru nesmí zastavit proces přistoupení kandidátských a potenciálních 



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

CS

kandidátských zemí západního Balkánu k EU;

15. vzhledem k tomu, že úspěch přistoupení závisí ve velké míře na podpoře a angažovanosti 
občanů, povzbuzuje chorvatské orgány a občanskou společnost k tomu, aby za pomoci 
Komise provedly rozsáhlou a objektivní informační kampaň týkající se povinností, 
důsledků a výhod plynoucích z přistoupení k EU, aby si občané Chorvatska byli plně 
vědomi možností své volby v referendu a aby považovali evropský projekt rovněž za svůj; 

16. podporuje podepsání smlouvy o přistoupení a těší se, až bude moci uvítat parlamentní 
pozorovatele z Chorvatska;

°
°   °

17. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům 
členských států a Chorvatské republiky.


