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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Kroatijos paraiškos tapti Europos Sąjungos nare
(2011/2191(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Kroatijos Respublikos stojimo į Europos Sąjungą sutarties projektą, 
protokolą ir baigiamąjį aktą,

– atsižvelgdamas į 2003 m. vasario 21 d. Kroatijos Respublikos pateiktą paraišką tapti 
Europos Sąjungos nare,

– atsižvelgdamas į 2004 m. balandžio 20 d. Komisijos nuomonę dėl Kroatijos Respublikos 
paraiškos tapti Europos Sąjungos nare,

– atsižvelgdamas į 2005 m. spalio 3 d. Tarybos sprendimą pradėti derybas dėl Kroatijos 
Respublikos stojimo į ES,

– atsižvelgdamas į Komisijos periodines Kroatijos pažangos siekiant narystės ataskaitas, 
kurios apima 2005–2011 m. periodą,

– atsižvelgdamas į 2011 m. birželio 23 ir 24 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas,

– atsižvelgdamas į visas savo ankstesnes rezoliucijas ir į Kroatijos pažangos ir plėtros 
proceso ataskaitas,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto pranešimą (A7-0000/2011),

A. kadangi praėjus dvidešimčiai metų po nepriklausomybės deklaracijos paskelbimo ir 
aštuoneriems metams po paraiškos tapti ES nare pateikimo Kroatija sėkmingai užbaigė 
stojimo derybas su ES ir žengė istorinį žingsnį reintegracijos į Europą procese; kadangi 
Kroatijos pasiekimai turi būti besąlygiškai įvertinti;

B. kadangi stojimo procesas labai prisidėjo prie Kroatijos virsmo tvirta ir brandžia 
demokratine valstybe, kurios pagrindą sudaro Europos vertybės; kadangi galimybė įstoti 
yra tarsi galingas katalizatorius vykdant reformas, prie kurių prisideda daugelio sričių –
politinės, ekonominės, socialinės ir kultūrinės – dalyviai; kadangi tam, jog šalis ir jos 
piliečiai galėtų visapusiškai pasinaudoti naryste ES, reformų pastangos turi būti tęsiamos 
ir užbaigus derybas dėl narystės;

C. kadangi Kroatijos narystė sustiprins ES, praturtins Europos kultūrą ir paveldą ir svariai 
prisidės siekiant išlaikyti plėtros proceso patikimumą;

D. kadangi po ankstesnių plėtros etapų išmoktos pamokos rodo, kad kiekviena šalis turėtų 
būti vertinama atskirai, kad derybų dėl stojimo tempas turėtų priklausyti nuo veiksmingo 
Kopenhagos kriterijų įgyvendinimo ir kad galutinė stojimo data turėtų būti nustatoma 
pagal tai, kaip įgyvendinami šie kriterijai;
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E. kadangi tolesnės reformos, inter alia, teismų ir pagrindinių teisių bei kovos su korupcija 
srityse išlieka labai svarbios siekiant stiprinti teisinę valstybę ir suteikti naudą visiems 
Kroatijos piliečiams;

F. kadangi iš tiesų sutaikius skirtingas tautas ir sukūrus gerus kaimyninius santykius galėtų 
labai paspartėti tikras Europos integracijos procesas; kadangi patraukimas baudžiamojon 
atsakomybėn už karo nusikaltimus bei pabėgėlių ir perkeltųjų asmenų reintegracija yra 
esminės susitaikymo proceso sudėtinės dalys;

G. kadangi sėkmingas Kroatijos įstojimas į Europos Sąjungą būtų reikšmingas platesniu 
regiono požiūriu ir galėtų tapti Vakarų Balkanų regiono integracijos į Europą proceso 
varomąja jėga; kadangi narystės ES perspektyva yra didelė paskata regiono šalims 
kandidatėms ir potencialioms šalims kandidatėms, siekiančioms integracijos į ES, vykdyti 
būtinas politines, ekonomines ir teisėkūros reformas bei stiprinti taiką, stabilumą ir 
susitaikymą plėtojant gerus kaimyninius santykius; kadangi ES derėtų stiprinti Kroatijos 
kaimyninių šalių europinę perspektyvą;

1. palankiai vertina tai, kad užbaigtos stojimo derybos su Kroatija ir kad tuo pat metu 
užbaigtas beveik šešerius metus trukęs derybų procesas ir keletą metų trukę pasirengimai, 
kurie labai pakeitė šalies politinę, ekonominę ir kultūrinę aplinką; pabrėžia, kad reikia 
toliau tęsti reformas, ir mano, kad šis procesas dar nebaigtas ir turėtų būti tęsiamas su ta 
pačia energija ir dedant daug pastangų taip pat užbaigus derybas ir įstojus į Europos 
Sąjungą;

2. yra tvirtai įsitikinęs, kad stojimo derybų užbaigimas įrodo, jog ES plėtros procesas 
patikimas; pabrėžia, kad siekiant narystės padaryta pažanga atspindi tai, jog galimybė 
įstoti į ES ir toliau skatina politines ir ekonomines reformas, o Europos integracija 
tarnauja kaip priemonė sutaikant šalis;

3. ragina Komisiją toliau atidžiai ir objektyviai stebėti pasirengimą narystei ir padėti 
Kroatijos valdžios institucijoms įgyvendinti įsipareigojimus ir prievoles, kuriuos jos 
prisiėmė derybų metu; laikosi nuomonės, kad pasirengimo narystei stebėsenos 
mechanizmo taikymas yra tinkamas būdas siekiant suteikti Kroatijai papildomą paramą 
toliau įgyvendinant reformas;

4. pabrėžia, kad ypač daug dėmesio reikia skirti įsipareigojimams šiose srityse: teismų 
sistemos, pagrindinių teisių, laisvės ir saugumo, įskaitant teismų reformos įgyvendinimo 
tęstinumą ir veiksmingumą, nešališko karo nusikaltimų bylų nagrinėjimo ir kovos su 
korupcija, sienų valdymo, policijos bendradarbiavimo, kovos su organizuotu 
nusikalstamumu, teismų bendradarbiavimo sprendžiant civilines ir baudžiamąsias bylas, 
taip pat įsipareigojimams konkurencijos politikos srityje siekiant restruktūrizuoti laivų 
statybos ir plieno pramonę;

5. mano, kad ir toliau svarbu atidžiai stebėti šį procesą, ir ragina Komisiją reguliariai 
informuoti Parlamentą, kaip Kroatijos valdžios institucijos laikosi įsipareigojimų, kuriuos 
valstybė prisiėmė pasirašydama Stojimo sutartį, kad galėtų prisiimti visus narystės 
įsipareigojimus 2013 m. liepos 1 d. stodama į Sąjungą;

6. ragina Kroatiją ir toliau įgyvendinti teismų reformas, kadangi veiksminga teismų sistema 
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yra svarbi ekonominio vystymosi sudedamoji dalis ir kadangi ji stiprina piliečių 
pasitikėjimą teisine valstybe;

7. mano, kad vienu iš svarbiausių prioritetų reikėtų laikyti kovą su korupcija, ypač aukšto 
lygio korupcija, korupcija visų lygių teismuose, teisėsaugos institucijose ir viešojoje 
administracijoje, taip pat stambaus masto korupcija, su kuria reikia ryžtingai kovoti 
visuose lygmenyse griežtai laikantis įstatymų ir vykdant sėkmingą persekiojimą; ragina 
Kroatijos valdžios institucijas toliau stiprinti kovos su korupcija įstaigų administracinius 
gebėjimus ir skatinti politinio atsakingumo kultūrą;

8. ragina Kroatijos vyriausybę toliau aktyviai skatinti ir remti traukimo baudžiamojon 
atsakomybėn už karo nusikaltimus praktiką ir tęsti bendradarbiavimą su Tarptautiniu 
baudžiamuoju tribunolu buvusiajai Jugoslavijai (TBTBJ);

9. ragina vyriausybę toliau skatinti pabėgėlių grįžimą įgyvendinant veiksmingas ir tvarias 
priemones, kuriomis būtų siekiama aprūpinti pabėgėlius būstu, padėti jiems įsidarbinti ir 
teikti socialinę paramą, ir kad šios priemonės būtų suderintos su kitomis socialinėmis ir 
užimtumo programomis;

10. ragina Kroatijos valdžios institucijas toliau dėti pastangas kovojant su diskriminacija ir 
stiprinti antidiskriminacinius teisės aktus bei ryžtingai reaguoti į iš neapykantos vykdomus 
nusikaltimus, grasinimus ir netoleranciją seksualinių mažumų atžvilgiu; dar kartą ragina 
Kroatiją ir toliau veikti vadovaujantis tolerantiška mąstysena ir imtis tinkamų priemonių, 
skirtų apsaugoti tuos, kuriems iki šiol grasinama ar kurie yra bauginami;

11. kadangi Kroatijos ekonomika vis dar pažeidžiama ir neapsaugota nuo pavojų, ragina 
Kroatijos vyriausybę spręsti struktūrinio ekonomikos silpnumo problemą, gaivinti 
nelanksčią darbo rinką ir taip skatinti užimtumą, siekti fiskalinio konsolidavimo, kuris 
padidintų konkurencingumą, kad valstybė galėtų pasivyti ES valstybes nares ir 
visapusiškai pasinaudoti narystės ES privalumais; 

12. atsižvelgdamas į tai, kad atitinkamų Kroatijos institucijų administraciniai gebėjimai vis 
dar nepakankami, ragina Kroatijos valdžios institucijas toliau stiprinti administracines 
struktūras ir institucinius gebėjimus, kurie būtini siekiant tinkamai įgyvendinti Bendrijos 
teisyną, kad įstojusi į ES valstybė galėtų maksimaliai pasinaudoti narystės privalumais;

13. prašo Kroatijos nuosekliai propaguoti ES plėtrą ir skatinti Europos vertybes regione 
siekiant užtikrinti taiką, gerovę, laisvę, teisinę valstybę, demokratiją ir socialinės rinkos 
ekonomiką; ragina Kroatiją ir toliau palaikyti gerus kaimyninius santykius, likti svarbia ir 
iniciatyvia regionų bendradarbiavimo visais lygmenimis rėmėja ir laikytis įsipareigojimo 
paversti susitaikymo pastangas praktiškais visiems regiono piliečiams ekonomiškai 
naudingais veiksmais;

14. ragina daryti pažangą siekiant rasti neišspręstų dvišalių klausimų su kai kuriomis 
kaimyninėmis šalimis sprendimus, ypač kai jie susiję su sienų demarkacija, dingusiais 
asmenimis, nuosavybės grąžinimu ir pabėgėliais, ir yra tvirtai įsitikinęs, kad neišspręsti 
dvišaliai klausimai neturi stabdyti Vakarų Balkanų regiono šalių kandidačių ir galimų 
šalių kandidačių stojimo į ES proceso;
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15. turint mintyje tai, kad stojimo sėkmė labai priklauso nuo piliečių paramos ir atsidavimo, 
ragina Kroatijos valdžios institucijas ir pilietinę visuomenę (padedant Komisijai) vykdyti 
plačios apimties objektyvią informacinę kampaniją siekiant supažindinti su stojant į ES 
prisiimamais įsipareigojimais, pasekmėmis ir privalumais, kad Kroatijos gyventojai gerai 
suprastų savo pasirinkimą referendume ir kad Europos projektą jie laikytų savu; 

16. palankiai vertina tai, kad pasirašyta Stojimo sutartis, ir su džiaugsmu laukia, kada galės 
pasveikinti parlamento stebėtojus iš Kroatijos;

°
°   °

17. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių ir 
Kroatijos Respublikos vyriausybėms ir parlamentams.


