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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Horvātijas pieteikumu dalībai Eiropas Savienībā
(2011/2191(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā līguma projektu par Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai, 
protokolu un nobeiguma aktu,

– ņemot vērā Horvātijas Republikas 2003. gada 21. februārī iesniegto pieteikumu dalībai 
Eiropas Savienībā,

– ņemot vērā Komisijas 2004. gada 20. aprīlī sniegto atzinumu par Horvātijas Republikas 
pieteikumu dalībai Eiropas Savienībā,

– ņemot vērā Padomes 2005. gada 3. oktobra lēmumu sākt pievienošanās sarunas ar 
Horvātijas Republiku,

– ņemot vērā regulāros Komisijas ziņojumus par Horvātijas sasniegto virzībā uz 
pievienošanos, kas aptver laikposmu no 2005. gada līdz 2011. gadam,

– ņemot vērā Eiropadomes 2008. gada 23. un 24. jūnija sanāksmes secinājumus,

– ņemot vērā visas iepriekšējās rezolūcijas un ziņojumus par Horvātijas sasniegto un par 
paplašināšanās procesu,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Ārlietu komitejas ziņojumu (A7–0000/2011),

A. tā kā divdesmit gados pēc neatkarības pasludināšanas un aptuveni astoņos gados pēc 
pieteikuma iesniegšanas dalībai ES Horvātija ir veikusi vēsturisku pavērsienu tās virzībā 
uz integrāciju Eiropā, veiksmīgi noslēdzot pievienošanās sarunas ar ES; tā kā Horvātijas 
sasniegumi ir pelnījuši nedalītu atzinību;

B. tā kā pievienošanās process ir ievērojami veicinājis Horvātijas pārveidošanu par stabilu un 
nobriedušu demokrātiju, kas pamatojas uz Eiropas vērtībām; tā kā pievienošanās 
perspektīva kalpo kā spēcīgs reformu veicinātājs, mobilizējot dažādus politiskās, 
saimnieciskās, sociālās un kultūras dzīves dalībniekus; tā kā reformas ir jāturpina arī pēc 
pievienošanās sarunu beigšanas, lai valsts un tās pilsoņi varētu pilnībā gūt labumu no 
dalības Eiropas Savienībā;

C. tā kā Horvātijas dalība padarīs ES stiprāku, bagātinās Eiropas kultūru un mantojumu, kā 
arī sniegs svarīgu ieguldījumu, sekmējot paplašināšanās procesa uzticību;

D. tā kā pieredze, kas gūta iepriekšējās paplašināšanās kārtās, liecina par to, ka katras valsts 
vērtējumam jābalstās uz tās nopelniem, ka pievienošanās sarunu ātrumu nosaka sasniegtā 
atbilstība Kopenhāgenas kritērijiem un ka šo kritēriju izpildes pakāpe nosaka arī 
pievienošanās galīgo datumu;
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E. tā kā ir ļoti svarīgi turpināt reformas, cita starpā tādās jomās kā tiesu sistēma, 
pamattiesības un korupcijas apkarošana, lai veicinātu tiesiskumu visu Horvātijas pilsoņu 
interesēs;

F. tā kā patiess izlīgums starp dažādām tautām un labu kaimiņattiecību izveidošana var 
būtiski uzlabot faktisko integrācijas procesu Eiropā; tā kā kriminālvajāšana par kara 
noziegumiem un bēgļu un pārvietoto personu reintegrācija ir samierināšanas procesa 
būtiski elementi;

G. tā kā Horvātijas veiksmīgās pievienošanās procesam būs plašākas reģionālas sekas un 
labvēlīga ietekme uz integrācijas procesu Eiropas Rietumbalkānu reģionā; tā kā iespējamā 
dalība Eiropas Savienībā ir spēcīgs stimuls citām kandidātvalstīm un potenciālajām 
kandidātvalstīm šajā reģionā integrācijai Eiropā un nepieciešamo politisko, ekonomisko 
un tiesisko reformu veikšanai, kā arī miera, stabilitātes un savstarpēja izlīguma 
nodrošināšanai, pamatojoties uz labām kaimiņattiecībām; tā kā ES vajadzētu uzsvērt 
Horvātijas kaimiņvalstu izredzes iestāties Savienībā,

1. atzinīgi vērtē to, ka ir noslēgušās pievienošanās sarunas ar Horvātiju pēc gandrīz sešu 
gadu ilgajām sarunām un vairāku gadu sagatavošanās, kam sekoja nozīmīgas izmaiņas 
valstī sociāli politiskajā, ekonomikas un kultūras jomā; uzsver, ka ir jāsaglabā 
reformēšanas temps, un uzskata, ka šis process vēl nav galā un tas jāturpina ar 
neatslābstošu enerģiju un darba sparu arī pēc sarunu beigām un pēc pievienošanās;

2. pauž stingru pārliecību, ka pievienošanās sarunu pabeigšana liecina par uzticību ES 
paplašināšanās procesam; uzsver, ka sasniegtais progress, gatavojoties dalībai ES, norāda 
uz to, ka pievienošanās izredzes joprojām veicina politiskās un ekonomiskās reformas un 
integrācija Eiropā darbojas kā valstu samierināšanas mehānisms;

3. aicina Komisiju enerģiski un objektīvi uzraudzīt turpmāko gatavošanos dalībai ES un 
palīdzēt Horvātijas varas iestādēm pildīt savas saistības un pienākumus, ko tās uzņēmušās 
sarunu gaitā; uzskata, ka pirmspievienošanās uzraudzības mehānisms ļaus papildus sniegt 
atbalstu Horvātijai, tai turpinot jau iesāktās reformas;

4. uzsver, ka īpaša uzmanība ir jāpievērš saistībām tiesu sistēmas, pamattiesību, brīvības un 
drošības jomā, turpinot īstenot tiesu sistēmas reformu un uzlabot tās efektivitāti, objektīvi
izmeklējot kara noziegumus, apkarojot korupciju, nodrošinot robežu pārvaldību, policijas 
iestāžu sadarbību, apkarojot organizēto noziedzību, veicinot tiesu iestāžu sadarbību 
civillietās un krimināllietās, kā arī saistībām konkurences politikas jomā ar mērķi 
pārstrukturēt kuģu būves un tērauda nozari;

5. uzskata, ka ir svarīgi arī turpmāk cieši sekot līdzi šim procesam, un aicina Komisiju 
regulāri ziņot par to, cik lielā mērā Horvātijas varas iestādes pilda Pievienošanās līgumā 
ietvertās saistības, lai būtu iespējams pilnībā uzņemties dalībvalsts saistības pēc 
pievienošanās 2013. gada 1. jūlijā;

6. mudina Horvātiju turpināt tiesu iestāžu reformēšanu, jo efektīva tiesu sistēma ir svarīgs 
ekonomikas attīstības faktors, kas stiprina iedzīvotāju uzticību tiesiskumam;

7. uzskata, ka tiesiskums ir viena no galvenajām prioritātēm korupcijas apkarošanā, jo īpaši 
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ja tā ir augsta līmeņa korupcija vai korupcija jebkurā tiesu iestāžu, tiesībaizsardzības 
iestāžu un valsts pārvaldes līmenī, kā arī liela apmēra korupcijas apkarošanā, pret kuru 
ikvienā līmenī jāvēršas ar lielu stingrību, enerģiski kontrolējot tiesību aktu izpildi un 
veicot kriminālvajāšanu; aicina Horvātijas varas iestādes vēl vairāk uzlabot pretkorupcijas 
struktūru administratīvo veiktspēju un veicināt politiskās atbildības kultūru;

8. mudina Horvātijas valdību arī turpmāk aktīvi veicināt un atbalstīt kara noziegumu 
izmeklēšanu un turpināt sadarbību ar Starptautisko Kara noziegumu tribunālu bijušajai 
Dienvidslāvijai;

9. aicina valdību pielikt pūles, lai veicinātu bēgļu atgriešanos, meklējot efektīvus un 
ilgtspējīgus risinājumus, kā īstenot mājokļu celtniecības, nodarbinātības un sociālos 
pasākumus, kas būtu saskaņoti ar citām sociālajām un nodarbinātības programmām;

10. mudina Horvātijas varas iestādes turpināt centienus cīņā pret diskrimināciju un piemērot 
pret diskrimināciju vērstus tiesību aktus, kā arī apņēmīgi vērsties pret naida motivētiem 
noziegumiem, rasistiskiem draudiem un neiecietību pret seksuālajām minoritātēm; turklāt 
aicina Horvātiju turpināt rīkoties iecietības garā un veikt atbilstīgus pasākumus, lai 
aizsargātu tos, kas joprojām var saskarties ar draudiem vai iebiedēšanu;

11. tā kā Horvātijas ekonomika joprojām ir vāji aizsargāta un pakļauta riskam, aicina 
Horvātijas valdību pievērst uzmanību ekonomikas strukturālajiem trūkumiem, stimulēt 
nodarbinātību, atdzīvinot sastingušo darba tirgu, un veikt fiskālo konsolidāciju, lai 
sekmētu konkurētspēju un dotu Horvātijai iespēju panākt ES dalībvalstis un gūt 
maksimālu labumu no pievienošanās ES; 

12. paturot prātā, ka joprojām nav novērsti trūkumi attiecīgo Horvātijas iestāžu 
administratīvajā veiktspējā, mudina Horvātijas varas iestādes vēl vairāk uzlabot pārvaldes 
struktūras un institucionālās spējas, kas vajadzīgas ES tiesību kopuma pienācīgai 
īstenošanai, lai ļautu valstij pēc pievienošanās gūt maksimālu labumu no dalības ES;

13. aicina Horvātiju savā reģionā konsekventi atbalstīt ES paplašināšanu un aizstāvēt tādas 
Eiropas vērtības kā miers, labklājība, brīvība, tiesiskums, demokrātija un sociālā tirgus 
ekonomika; mudina Horvātiju arī turpmāk uzturēt labas kaimiņattiecības, spēcīgi un 
proaktīvi visos līmeņos sekmēt reģionālo sadarbību un neatkāpties no apņemšanās panākt 
savstarpēju izlīgumu konkrētos, praktiskos pasākumos, no kuriem ekonomisko labumu 
gūs visi reģiona iedzīvotāji;

14. prasa panākt progresu, risinot vēl neatrisinātus divpusējus jautājumus ar dažām 
kaimiņvalstīm, jo īpaši saistībā ar robežas demarkāciju, pazudušām personām, īpašuma 
atgūšanu un bēgļiem, un pauž stingru pārliecību, ka neatrisināti divpusēji jautājumi 
nedrīkst apturēt Rietumbalkānu kandidātvalstu un potenciālo kandidātvalstu 
pievienošanos ES;

15. paturot prātā, ka pievienošanās panākumi lielā mērā ir atkarīgi no iedzīvotāju atbalsta un 
apņēmības, mudina Horvātijas varas iestādes un pilsonisko sabiedrību ar Komisijas 
palīdzību sarīkot plašu un objektīvu informācijas kampaņu par pienākumiem, sekām un 
priekšrocībām, kas izriet no pievienošanās ES, lai Horvātijas tauta pilnībā apzinātos savu 
izvēli tautas nobalsošanas laikā un uzskatītu šo Eiropas projektu arī par savu projektu; 
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16. atbalsta Pievienošanās līguma parakstīšanu un ar prieku gaida ierodamies parlamentāros 
novērotājus no Horvātijas;

°
°   °

17. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu valdībām 
un parlamentiem, kā arī Horvātijas Republikas valdībai un parlamentam.


