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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-applikazzjoni tal-Kroazja biex issir membru tal-Unjoni Ewropea
(2011/2191(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-abbozz ta' Trattat dwar l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-
Unjoni Ewropea, il-Protokoll u l-Att Finali,

– wara li kkunsidra l-applikazzjoni għall-adeżjoni mal-Unjoni Ewropea, imressqa mir-
Repubblika tal-Kroazja fil-21 ta' Frar 2003,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kummissjoni tal-20 ta' April 2004 dwar l-applikazzjoni 
mir-Repubblika tal-Kroazja biex issir membru tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra d-deċiżjoni tal-Kunsill tat-3 ta' Ottubru 2005 biex jiftaħ in-negozjati tas-
sħubija mar-Repubblika tal-Kroazja,

– wara li kkunsidra r-rapporti regolari tal-Kummissjoni dwar il-progress tal-Kroazja lejn l-
adeżjoni, li jkopru l-perjodu 2005-2011,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tat-23 u l-24 ta' Ġunju 2011,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet u r-rapporti preċedenti tiegħu kollha dwar il-progress 
tal-Kroazja u dwar il-proċess ta' tkabbir,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin (A7-0000/2011),

A. billi għoxrin sena wara li ddikjarat l-indipendenza u madwar tmien snin wara li applikat 
biex issir membru tal-UE, il-Kroazja wettqet pass storiku fil-proċess tar-riintegrazzjoni 
tagħha fl-Ewropa billi għalqet b'suċċess in-negozjati ta' adeżjoni mal-UE; billi l-kisbiet 
tal-Kroazja jistħoqqilhom għarfien mingħajr riservi;

B. billi l-proċess ta' adeżjoni kkontribwixxa b'mod sinifikanti għat-trasformazzjoni tal-
Kroazja f'demokrazija solida u matura bbażata fuq il-valuri Ewropej; billi l-prospett tal-
adeżjoni jservi bħala katalist b'saħħtu għar-riforma peress li jimmobilizza d-diversi atturi 
fil-ħajja politika, ekonomika, soċjali u kulturali; billi l-isforzi ta’ riforma jeħtieġ li jiġu 
sostnuti wkoll wara t-tlestija tan-negozjati tal-adeżjoni bil-għan li l-pajjiż u ċ-ċittadini 
tiegħu jibbenefikaw bis-sħiħ mis-sħubija mal-UE;

C. billi s-sħubija tal-Kroazja ssaħħaħ l-UE, tarrikkixxi l-kultura u l-wirt storiku Ewropej u 
tagħti kontribut importanti għaż-żamma tal-kredibilità tal-proċess ta' tkabbir;

D. billi l-lezzjonijiet mit-tkabbir preċedenti juru li kull pajjiż għandu jkun iġġudikat skont il-
merti tiegħu, li l-pass tan-negozjati tas-sħubija għandu jiġi ddettat mill-konformità 
effettiva mal-kriterji ta' Kopenħagen u li l-grad ta' konformità ma' dawn il-kriterji għandu 
wkoll jiddetermina d-data aħħarija tas-sħubija;
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E. billi r-riformi kontinwi, fost l-oħrajn fil-qasam tal-ġudikatura u tad-drittijiet fundamentali 
u tal-ġlieda kontra l-korruzzjoni, għadhom essenzjali għat-tisħiħ tal-istat tad-dritt għall-
benefiċċju taċ-ċittadini Kroati;

F. billi rikonċiljazzjoni vera bejn il-popli differenti u t-twaqqif ta' relazzjonijiet tajbin bejn il-
ġirien jistgħu jikkontribwixxu sostanzjalment għal proċess ġenwin ta' integrazzjoni 
Ewropea; billi l-prosekuzzjoni għar-reati tal-gwerra u r-riintegrazzjoni tar-refuġjati u tal-
persuni li kien mġiegħla jħallu darhom huma elementi fundamentali tal-proċess ta' 
rikonċiljazzjoni;

G. billi l-adeżjoni b'suċċess tal-Kroazja jkollha implikazzjonijiet reġjonali usa' u tagħti 
impuls pożittiv lill-proċess ta' integrazzjoni Ewropea fir-reġjun tal-Balkani tal-Punent; 
billi l-prospett tas-sħubija mal-UE huwa inċentiv qawwi għall-pajjiżi kandidati u għall-
pajjiżi li potenzjalment jikkandidaw ruħhom fir-reġjun fi triqithom lejn l-integrazzjoni 
Ewropea biex iwettqu r-riformi politiċi, ekonomiċi u leġiżlattivi meħtieġa u għat-tisħiħ 
tal-paċi, l-istabbilità u r-rikonċiljazzjoni abbażi ta’ relazzjonijiet tajba mal-ġirien; billi l-
UE għandha ssaħħaħ il-perspettiva Ewropea għall-pajjiżi ġirien tal-Kroazja;

1. Jilqa' l-għeluq tan-negozjati ta' adeżjoni mal-Kroazja, li jġibu fit-tmiem kważi sitt snin ta' 
negozjati u diversi snin ta' tħejjijiet li biddlu b'mod sinifikanti x-xena soċjopolitika, 
ekonomika u kulturali tal-pajjiż; jenfasizza l-ħtieġa li tinżamm ir-rankatura ta' riformi u 
jqis li dan il-proċess għadu mhux komplut iżda għandu jitkompla bl-istess intensità u sforz 
wara l-konklużjoni tan-negozjati u wara l-adeżjoni;

2. Jinsab konvint li l-konklużjoni tan-negozjati ta' adeżjoni hija xhieda tal-kredibilità tal-
proċess ta' tkabbir tal-UE; jenfasizza li l-progress fit-triq tas-sħubija jirrifletti l-fatt li l-
prospettivi tal-adeżjoni għadhom jippromwovu r-riformi politiċi u ekonomiċi, u li l-
integrazzjoni Ewropea sservi bħala mezz biex il-pajjiżi jirrikonċiljaw rwieħom;

3. Jistieden lill-Kummissjoni tissorvelja t-tħejjijiet ulterjuri għall-adeżjoni b'rigorożità u 
b'oġġettività u tgħin lill-awtoritajiet Kroati jwettqu l-impenji u l-obbligi li huma daħlu 
għalihom fin-negozjati; huwa tal-fehma li l-mekkaniżmu ta' monitoraġġ ta' qabel l-
adeżjoni huwa mod kif il-Kroazja tingħata appoġġ ulterjuri fl-isforzi kontinwi tagħha ta' 
riforma;

4. Jenfasizza l-ħtieġa li jkun hemm fokus partikulari fuq l-impenji meħuda fil-qasam tal-
ġudikatura, tad-drittijiet fundamentali, tal-libertà u s-sigurtà, inkluża l-implimentazzjoni 
kontinwa tar-riforma u tal-effiċjenza fil-ġudikatura, it-trattament imparzjali tal-każijiet tar-
reati tal-gwerra, il-ġlieda kontra l-korruzzjoni, l-immaniġġjar tal-fruntieri, il-
kooperazzjoni bejn il-forzi tal-pulizija, il-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata, il-
kooperazzjoni ġudizzajrja fi kwistjonijiet ċivili u militari, kif ukoll fuq l-impenji meħuda 
fil-qasam tal-politika tal-kompetizzjoni bil-għan li jiġu rristrutturati l-industriji tal-bini tal-
vapuri u tal-azzar;

5. Iqis importanti li l-proċess jibqa' jiġi segwit mill-qrib u jistieden lill-Kummissjoni 
żżommu infurmat regolarment dwar kemm l-awtoritajiet Kroati jonoraw l-impenji li huma 
ħadu fit-Trattat tal-Adeżjoni sabiex jassumu bis-sħiħ l-obbligi ta' sħubija tagħhom kif 
jissieħbu fl-1 ta' Lulju 2013;
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6. Jinkuraġġixxi lill-Kroazja tkompli timplimenta r-riformi ġudizzjarji minħabba li sistema 
ġudizzjarja effiċjenti hija element importanti għall-iżvilupp ekonomiku u ssaħħaħ il-
fiduċja taċ-ċittadini fl-istat tad-dritt;

7. Iqis bħala waħda mill-ogħla prijoritajiet dik li tiġi miġġielda l-korruzzjoni, l-aktar il-
korruzzjoni ta' livell għoli, il-korruzzjoni f'kull livell tal-ġudikatura, tal-aġenziji tal-
infurzar tal-liġi u tal-amministrazzjoni pubblika, kif ukoll il-korruzzjoni fuq skala kbira, li 
jridu jiġu miġġielda b'determinazzjoni fil-livelli kollha, bl-infurzar rigoruż tal-liġi u bi 
prosekuzzjonijiet b'suċċess; jistieden lill-awtoritajiet Kroati jkomplu jsaħħu l-kapaċitajiet 
amministrattivi tal-korpi ta' kontra l-korruzzjoni u jrawwmu kultura ta' responsabilità 
politika;

8. Iħeġġeġ lill-Gvern Kroat ikompli jinkuraġġixxi u jappoġġja b'mod attiv il-
prosekuzzjonijiet għar-reati tal-gwerra u jkompli jikkoopera mat-Tribunal Kriminali 
Internazzjonali għal dik li kienet il-Jugoslavja (ICTY);

9. Jistieden lill-Gvern ikompli jħeġġeġ ir-ritorn lura tar-rifuġjati billi jfittex modi effettivi u 
sostenibbli biex jimplimenta l-miżuri li jikkonċernaw id-djar u l-impjiegi u miżuri soċjali, 
b'mod koerenti ma' programmi soċjali u tal-impjiegi oħra;

10. Jinkuraġġixxi lill-awtoritajiet Kroati jkompli l-isforzi tagħhom biex jiġġieldu d-
diskriminazzjoni u jsaħħu l-leġiżlazzjoni kontra d-diskriminazzjoni, kif ukoll biex 
jindirizzaw b'determinazzjoni l-każijiet ta' reati ta' mibgħeda, theddid razzjali u 
intolleranza kontra l-minoranzi sesswali; jistieden ukoll lill-Kroazja tkompli taġixxi fl-
ispirtu tat-tolleranza u biex tieħu miżuri xierqa biex tipproteġi lil dawk li jista' jkun 
għadhom suġġetti għal theddid jew għal atti ta' intimidazzjoni;

11. Billi l-ekonomija tal-Kroazja għadha vulnerabbli u esposta għar-riskji, jistieden lill-Gvern 
tal-Kroazja jindirizza d-dgħufijiet strutturali tal-ekonomija, jistimula l-impjiegi billi jerġa' 
jagħti ħajja lis-suq meqjus riġidu tax-xogħol, u jaħdem ħalli jkun hemm konsolidazzjoni 
fiskali sabiex tiżdied il-kompetittività, sabiex il-Kroazja tkun tista' tlaħħaq mal-Istati 
membri tal-UE u tkun tista' tibbenefika mill-adeżjoni mal-UE; 

12. Iqis li għad hemm dgħufijiet fil-kapaċitajiet amministrattivi ta' istituzzjonijiet relevanti 
Kroati, jinkuraġġixxi lill-awtoritajiet Kroati jsaħħu aktar l-istrutturi amministrattivi u l-
kapaċitajiet istituzzjonali meħtieġa għall-implimentazzjoni xierqa tal-acquis, sabiex il-
pajjiż ikun jista' jieħu l-akbar benefiċċji tas-sħubija mal-UE wara l-adeżjoni;

13. Jistieden lill-Kroazja sabiex kostantement taħdem favur it-tkabbir tal-UE u l-promozzjoni 
tal-valuri Ewropej tal-paċi, prosperità, libertà, l-istat tad-dritt, id-demokrazija u l-
ekonomija soċjali tas-suq fir-reġjun; jinkuraġġixxi lill-Kroazja tkompli tmantni rabtiet 
tajbin mal-ġirien, sabiex tibqa' promotur importanti u proattiv tal-kooperazzjoni reġjonali 
fil-livelli kollha u sabiex iżżomm l-impenn tagħha biex l-isforzi ta' rikonċiljazzjoni 
tittraduċihom f'passi prattiċi ta' benefiċċju ekonomiku għaċ-ċittadini kollha tar-reġjun;

14. Jappella għall-progress fis-soluzzjoni ta' kwistjonijiet bilaterali pendenti ma' xi pajjiżi 
ġirien, l-aktar f'dak li għandu x'jaqsam mad-demarkazzjoni tal-fruntieri, persuni nieqsa, l-
għoti lura ta' proprjetà u r-rifuġjati, u jinsab konvint li kwistjonijiet pendenti ta' natura 
bilaterali m'għandhomx iwaqqfu l-proċess tal-adeżjoni mal-UE ta' pajjiżi kandidati u ta' 
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pajjiżi li potenzjalment jikkandidaw irwieħom fil-Balkani tal-Punent;

15. Billi s-suċċess tal-adeżjoni jiddependi ħafna fuq l-appoġġ u l-impenn taċ-ċittadini, 
jinkuraġġixxi lill-awtoritajiet u lis-soċjetà ċivili Kroati biex, bl-għajnuna tal-Kummissjoni, 
iwettqu kampanja ta' informazzjoni komprensiva u oġġettiva dwar l-obbligi, il-
konsegwenzi u l-vantaġġi tal-adeżjoni mal-UE, sabiex il-poplu Kroat ikun konxju bis-sħiħ 
tal-għażla tiegħu fir-referendum u sabiex iħares lejn il-proġett Ewropej bħala proġett li 
huwa tieghu wkoll; 

16. Jappoġġja l-iffirmar tat-Trattat ta' Adeżjoni u jistenna bil-ħerqa li jilqa' osservaturi 
parlamentari mill-Kroazja;

°
°   °

17. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jippreżenta din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, 
lill-Kummissjoni u lill-Gvernijiet u lill-Parlamenti ta' l-Istati Membri u tar-Repubblika tal-
Kroazja.


