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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Horvátország európai uniós tagságra irányuló kérelméről 
(2011/2191(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozásáról szóló 
szerződéstervezetre, a jegyzőkönyvre és a záróokmányra,

– tekintettel a Horvát Köztársaság által 2003. február 21-én benyújtott, európai uniós 
tagságra irányuló kérelemre,

– tekintettel a Horvát Köztársaság európai uniós tagságra irányuló kérelméről szóló 2004. 
április 20-i bizottsági véleményre,

– tekintettel a Horvát Köztársasággal folytatandó csatlakozási tárgyalások megnyitásáról 
szóló 2005. október 3-i tanácsi határozatra,

– tekintettel a Horvátország által a csatlakozás irányába történő előrelépésekről szóló, a 
2005–2011-es időszakot felölelő rendszeres bizottsági jelentésekre,

– tekintettel az Európai Tanács 2011. június 23–24-i következtetéseire,

– tekintettel a horvátországi előrelépésekről és a bővítési folyamatról szóló valamennyi 
korábbi állásfoglalására és jelentésére,

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel a Külügyi Bizottság jelentésére (A7-0000/2011),

A. mivel azzal, hogy függetlensége kikiáltását követően húsz, valamint uniós tagságra 
irányuló kérelmének benyújtása után körülbelül nyolc évvel sikeresen lezárta az Európai 
Unióval folytatott csatlakozási tárgyalásokat, Horvátország az Európába történő 
visszailleszkedési folyamatban történelmi mérföldkőhöz érkezett; mivel a Horvátország 
által elért eredmények feltétlen elismerést érdemelnek;

B. mivel a csatlakozási folyamat jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy Horvátország 
európai értékeken nyugvó, szilárd és érett demokráciává váljon; mivel a kilátásba 
helyezett csatlakozás a politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális élet különböző 
szereplőinek mobilizálása révén erőteljes katalizáló szerepet tölt be a reformok terén; 
mivel a reformokra irányuló erőfeszítéseket a tárgyalások befejezése és a csatlakozás után 
is folytatni kell annak érdekében, hogy az ország és polgárai teljes mértékben 
kihasználhassák az uniós tagság előnyeit;

C. mivel Horvátország csatlakozása erősebbé teszi az Uniót, gazdagítja az európai kultúrát és 
örökséget, valamint jelentős mértékben hozzájárul ahhoz, hogy fennmaradjon a bővítési 
folyamat hitelessége;

D. mivel a korábbi bővítések tapasztalatai azt mutatják, hogy minden országot saját érdemei 
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alapján kell megítélni, és a csatlakozási tárgyalások ütemét a koppenhágai kritériumok 
gyakorlati teljesítésének kell meghatároznia, valamint hogy a csatlakozás végleges 
időpontját a fenti feltételeknek való megfelelés határozza meg;

E. mivel a folyamatos reformok többek között az igazságügy és az alapvető jogok, valamint 
a korrupció elleni küzdelem területén továbbra is elengedhetetlenek ahhoz, hogy 
valamennyi horvát állampolgár javára megerősödjön a jogállamiság;

F. mivel a különböző népek közötti valódi megbékélés és a jószomszédi kapcsolatok 
kialakítása jelentős mértékben hozzájárulhat egy valódi európai integrációs folyamathoz; 
mivel a háborús bűnösök bíróság elé állítása és a menekültek és lakóhelyüket elhagyni 
kényszerült személyek visszafogadása a megbékélési folyamat alapvető részét képezi;

G. mivel Horvátország sikeres csatlakozása széles körű regionális jelentőséggel bírna, és 
lendületet adna a nyugat-balkáni régió európai integrációja számára; mivel a kilátásba 
helyezett uniós tagság erőteljes ösztönzőt jelent a régió többi, az európai integráció útjára 
lépett tagjelölt és lehetséges tagjelölt országa számára, hogy folytassák a szükséges 
politikai, gazdasági és jogalkotási reformokat, megerősítsék a békét és a stabilitást, 
valamint megvalósítsák a jószomszédi viszonyon alapuló megbékélést; mivel az Uniónak 
meg kellene erősítenie a Horvátországgal szomszédos államok európai kilátásait;

1. üdvözli a Horvátországgal zajló csatlakozási tárgyalások lezárását, ami az ország 
társadalmi-politikai, gazdasági és kulturális környezetét jelentős mértékben megváltoztató, 
közel hat évig tartó tárgyalássorozat és pár évnyi előkészület végére tesz pontot; 
hangsúlyozza, hogy fenn kell tartani a reformok lendületét, és úgy véli, hogy a folyamat 
még nem zárult le, és azt a tárgyalások lezárása után és a csatlakozást követően is 
ugyanolyan energiával és kemény munkával kell folytatni;

2. határozottan úgy véli, hogy a csatlakozási tárgyalások lezárása az uniós bővítési folyamat 
hitelességének bizonyítéka; hangsúlyozza, hogy a tagság felé vezető úton tett előrelépések 
azt bizonyítják, hogy a kilátásba helyezett csatlakozás továbbra is előmozdítja a politikai 
és gazdasági reformokat, valamint hogy az európai integráció az országok közötti 
megbékélést szolgálja;

3. felszólítja a Bizottságot, hogy szigorúan és objektíven felügyelje a további csatlakozási 
előkészületeket, és segítse a horvát hatóságokat a tárgyalások során vállalt 
kötelezettségeik teljesítésében;  úgy véli, hogy a csatlakozás előtti felügyeleti 
mechanizmus az egyik módja annak, hogy Horvátország további támogatást kapjon a 
reformokra irányuló erőfeszítései folytatásához;

4. hangsúlyozza, hogy különös figyelemmel kell lenni az igazságügy, az alapvető jogok, 
valamint a szabadság és a biztonság terén vállalt kötelezettségekre, beleértve az 
igazságügyi reform folyamatos végrehajtását és az igazságügy hatékonyságát, a háborús 
bűnökkel kapcsolatos ügyek részrehajlás nélküli kezelését, a korrupció elleni küzdelmet, a 
határellenőrzést, a rendőrségi együttműködést, a szervezett bűnözés elleni harcot, a 
polgári és büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködést, valamint a 
versenypolitikában a hajóépítő- és az acélipar átszervezése érdekében vállalt 
kötelezettségeket;
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5. úgy véli, hogy szoros figyelemmel kell követni a folyamatot, és felszólítja a Bizottságot, 
hogy rendszeresen adjon tájékoztatást arról, milyen mértékben teljesítik a horvát 
hatóságok a csatlakozási szerződésben vállalt kötelezettségeiket annak érdekében, hogy a 
2013. július 1-i csatlakozáskor teljes körűen el tudják látni a tagsággal járó 
kötelezettségeiket;

6. arra ösztönzi Horvátországot, hogy folytassa az igazságügyi reformok végrehajtását, mert 
a hatékony igazságügyi rendszer a gazdasági fejlődés fontos eleme, és megerősíti a 
polgároknak a jogállamiságba vetett bizalmát;

7. úgy véli, hogy az egyik legfontosabb teendő a korrupció legyőzése – különösen ami a 
magas szinten, valamint az igazságszolgáltatás, a bűnüldöző szervek és a közigazgatás 
különböző szintjein elkövetett, továbbá a nagyszabású korrupciót illeti –, amit valamennyi 
szinten eltökélten, a törvény szigorú betartásával és sikeres büntető eljárások révén kell 
folytatni; felszólítja a horvát hatóságokat, hogy erősítsék meg még jobban a 
korrupcióellenes szervek adminisztratív kapacitását, valamint mozdítsák elő a politikai 
elszámoltathatóság kultúráját;

8. sürgeti a horvát kormányt, hogy továbbra is aktívan ösztönözze és támogassa a háborús 
bűnök kapcsán folytatott eljárásokat, valamint hogy folytassa az együttműködést a volt 
Jugoszláviával foglalkozó nemzetközi büntetőtörvényszékkel (ICTY);

9. felkéri a kormányt, hogy továbbra is ösztönözze a menekültek hazatérését oly módon, 
hogy a többi szociális és foglalkoztatási programmal összhangban lévő, hatékony és 
fenntartható módokat keres a lakhatási, foglalkoztatási és szociális intézkedések 
megvalósítására;

10. arra biztatja a horvát hatóságokat, hogy folytassák a hátrányos megkülönböztetés 
legyőzésére irányuló erőfeszítéseiket, hajtsák végre a megkülönböztetés elleni 
jogszabályokat, továbbá kezeljék nagy eltökéltséggel a gyűlöletből elkövetett 
bűncselekményeken, a rasszista fenyegetéseken és a szexuális kisebbségekkel szembeni 
intolerancián alapuló ügyeket; felszólítja továbbá Horvátországot, hogy ezentúl is a 
tolerancia szellemében lépjen fel, és hozzon megfelelő intézkedéseket azok védelmére, 
akik még mindig fenyegetéseknek és megfélemlítésnek lehetnek kitéve;

11. mivel a horvát gazdaság még mindig sérülékeny és kockázatoknak van kitéve, felszólítja a 
horvát kormányt, hogy kezelje annak strukturális gyengeségeit, az egyébként merev 
munkaerőpiac újraélesztésével serkentse a foglalkoztatást, valamint a versenyképesség 
fokozása érdekében törekedjen a költségvetési konszolidációra, hogy lehetővé tegye 
Horvátország számára, hogy utolérje az uniós tagállamokat és teljes mértékben ki tudja 
használni az uniós csatlakozást; 

12. tekintettel arra, hogy a releváns horvát intézmények adminisztratív kapacitása továbbra is 
hiányosságokkal küzd, arra bátorítja a horvát hatóságokat, hogy erősítsék tovább a 
közösségi vívmányok megfelelő végrehajtásához szükséges közigazgatási struktúrákat és 
intézményi kapacitásokat annak érdekében, hogy a csatlakozás után az ország a lehető 
legnagyobb mértékben ki tudja használni a tagság nyújtotta előnyöket;

13. felszólítja Horvátországot, hogy a régióban következetesen álljon ki az uniós bővítés 
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mellett, valamint támogassa a béke, a jólét, a szabadság, a jogállamiság, a demokrácia és a 
szociális piacgazdaság európai értékeinek előmozdítását; arra ösztönzi Horvátországot, 
hogy tartsa fenn a jószomszédi kapcsolatokat, maradjon minden szinten a regionális 
együttműködés fontos és tevékeny előmozdítója, valamint ne adja fel azt a 
kötelezettségvállalását, hogy a megbékélésre irányuló erőfeszítéseket olyan gyakorlati 
lépésekbe ültesse át, amelyek a régió valamennyi polgára számára gazdasági előnyökkel 
járnak;

14. előrelépést sürget az egyes szomszédos országokkal fennálló megoldatlan kétoldalú 
kérdések lezárása terén, különösen a határkijelölés, az eltűnt személyek, a tulajdon 
visszaszolgáltatása és a menekültek kapcsán, és határozottan úgy véli, hogy a kétoldalú 
nyitott kérdések nem állhatnak a nyugat-balkáni tagjelölt és a lehetséges tagjelölt országok 
uniós csatlakozási folyamatának útjában;

15. tekintettel arra, hogy a csatlakozás sikere nagymértékben függ az állampolgárok 
támogatásától és elkötelezettségétől, arra buzdítja a horvát hatóságokat és a civil 
társadalmat, hogy a Bizottság segítségével indítsanak útjára egy széles körű és objektív 
tájékoztató kampányt az uniós csatlakozással járó kötelezettségekről, következményekről 
és előnyökről, hogy a népszavazáson a horvátországi emberek teljes mértékben tisztában 
legyenek döntésükkel, és hogy az európai ügyet saját ügyüknek is tekintsék; 

16. támogatja a csatlakozási szerződés aláírását, és örömmel látja a horvátországi parlamenti 
megfigyelőket;

°
°   °

17. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok és a Horvát Köztársaság kormányának és parlamentjének.


