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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku Chorwacji o przystąpienie do Unii Europejskiej
(2011/2191(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając projekt Traktatu dotyczącego przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii 
Europejskiej, a także protokół i akt końcowy,

– uwzględniając wniosek o przystąpienie do Unii Europejskiej, złożony przez Republikę 
Chorwacji w dniu 21 lutego 2003 r.,

– uwzględniając opinię Komisji z dnia 20 kwietnia 2004 r. dotyczącą wniosku Republiki 
Chorwacji o przystąpienie do Unii Europejskiej,

– uwzględniając decyzję Rady z dnia 3 października 2005 r. o rozpoczęciu negocjacji 
akcesyjnych z Republiką Chorwacji,

– uwzględniając sprawozdania okresowe Komisji w sprawie postępów Chorwacji na drodze 
do przystąpienia, obejmujące lata 2005-2011,

– uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej z dnia 23 i 24 czerwca 2011 r.,

– uwzględniając wszystkie swoje poprzednie rezolucje i sprawozdania dotyczące postępów 
Chorwacji oraz procesu rozszerzenia,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych (A7–0000/2011),

A. mając na uwadze, że dwadzieścia lat po deklaracji niepodległości i około ośmiu lat po 
złożeniu wniosku o członkostwo w UE Chorwacja przekroczyła historyczny kamień 
milowy w procesie swej reintegracji z Europą, z powodzeniem kończąc negocjacje 
akcesyjne z UE; mając na uwadze, że osiągnięcia Chorwacji zasługują na bezwzględne 
uznanie;

B. mając na uwadze, że proces akcesji znacząco przyczynił się do przekształcenia Chorwacji 
w trwałą i dojrzałą demokrację opartą na wartościach europejskich; mając na uwadze, że 
perspektywa przystąpienia działa jak potężny katalizator reform mobilizujący 
poszczególne podmioty życia politycznego, gospodarczego, społecznego i kulturalnego; 
mając na uwadze, że proces reform należy kontynuować również po zakończeniu 
negocjacji i akcesji, tak aby kraj ten i jego obywatele mogli w pełni czerpać z korzyści 
płynących z członkostwa w UE,

C. mając na uwadze, że przystąpienie Chorwacji wzmocni Unię Europejską, wzbogaci 
europejską kulturę i dziedzictwo oraz wniesie ważny wkład w utrzymanie wiarygodności 
procesu rozszerzenia;

D. mając na uwadze, iż doświadczenia wyniesione z minionych rozszerzeń pokazują, że 
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każdy kraj powinien być oceniany według swoich zasług, a tempo negocjacji w sprawie 
przystąpienia powinno opierać się na rzeczywistym przestrzeganiu kryteriów 
kopenhaskich i stopień zgodności z takimi kryteriami powinien też decydować 
o ostatecznym terminie przystąpienia;

E. mając na uwadze, że dalsze reformy m.in. w dziedzinie sądownictwa i praw 
podstawowych oraz walki z korupcją są konieczne dla wzmocnienia praworządności 
z korzyścią dla wszystkich obywateli Chorwacji;

F. mając na uwadze, że prawdziwe pojednanie pomiędzy poszczególnymi narodami 
i ustanowienie dobrosąsiedzkich stosunków mogą znacznie przyczynić się do 
prawdziwego procesu integracji europejskiej; mając na uwadze, że zasadnicze elementy 
procesu pojednania to ściganie zbrodni wojennych oraz reintegracja uchodźców 
i przesiedleńców;

G. mając na uwadze, że powodzenie akcesji Chorwacji może mieć szerszy wpływ regionalny 
i dać pozytywny bodziec procesowi integracji europejskiej w regionie Bałkanów 
Zachodnich; mając na uwadze, że perspektywa członkostwa w UE stanowi silną zachętę 
dla krajów kandydujących i potencjalnych krajów kandydujących w regionie na drodze ku 
integracji europejskiej, zachęcając te kraje do niezbędnych reform politycznych, 
gospodarczych i legislacyjnych oraz do umacniania pokoju, stabilności i pojednania 
w oparciu o stosunki dobrosąsiedzkie; mając na uwadze, że UE powinna wzmocnić 
europejską perspektywę w odniesieniu do krajów sąsiadujących z Chorwacją;

1. z zadowoleniem przyjmuje zamknięcie negocjacji akcesyjnych z Chorwacją po prawie 
sześcioletnich negocjacjach i wieloletnich przygotowaniach, które w znacznym stopniu 
zmieniły sytuację społeczno-polityczną, gospodarczą i kulturową w kraju; podkreśla 
potrzebę utrzymania tempa reform i uważa, że proces ten nie jest ukończony, lecz należy 
go kontynuować z tą samą energią i zaangażowaniem po zakończeniu negocjacji i po 
akcesji;

2. jest przekonany, że zakończenie negocjacji akcesyjnych stanowi dowód na wiarygodność 
procesu rozszerzenia UE; podkreśla, że postępy na drodze ku uzyskaniu członkostwa 
odzwierciedlają fakt, iż perspektywa przystąpienia nadal sprzyja reformom politycznym 
i gospodarczym oraz że integracja europejska to sposób na pojednanie krajów;

3. wzywa Komisję, aby rygorystycznie i obiektywnie monitorowała dalsze przygotowania 
do akcesji i aby pomagała władzom Chorwacji w wypełnianiu zobowiązań podjętych 
przez nie podczas negocjacji; jest zdania, że przedakcesyjny mechanizm monitorowania 
stanowi sposób na zapewnienie Chorwacji dodatkowego wsparcia w jej dalszych 
działaniach na rzecz reform;

4. podkreśla potrzebę położenia szczególnego nacisku na zobowiązania podjęte w dziedzinie 
sądownictwa, praw podstawowych, wolności i bezpieczeństwa, w tym dalszego wdrażania 
reformy i wydajności sądownictwa, bezstronnego rozpatrywania spraw zbrodni 
wojennych, walki z korupcją, zarządzania granicami, współpracy policyjnej, walki 
z przestępczością zorganizowaną, współpracy sądowej w sprawach cywilnych i karnych, 
a także na zobowiązania w dziedzinie polityki konkurencji w celu restrukturyzacji 
przemysłu stoczniowego i stalowego;
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5. uważa, że nadal należy ściśle monitorować cały proces, i wzywa Komisję do regularnego 
informowania go o zakresie, w jakim chorwackie władze przestrzegają zobowiązań 
podjętych w traktacie o przystąpieniu, aby w pełni przyjęły na siebie zobowiązania 
wynikające z członkostwa po przystąpieniu do UE w dniu 1 lipca 2013 r.;

6. zachęca Chorwację do dalszej realizacji reform wymiaru sprawiedliwości, ponieważ 
skuteczny system sądowniczy stanowi istotny element rozwoju gospodarczego 
i wzmacnia zaufanie obywateli do państwa prawa;

7. uważa, że jednym z najwyższych priorytetów jest zwalczanie korupcji, w szczególności 
korupcji na wysokim szczeblu, korupcji na każdym szczeblu sądownictwa, organów 
ścigania i administracji publicznej, a także korupcji na szeroką skalę, które to działania 
należy zdecydowanie kontynuować na wszystkich szczeblach przez rygorystyczne 
egzekwowanie prawa i skuteczne ściganie przestępstw; wzywa władze Chorwacji do 
dalszego wzmacniania administracyjnych zdolności organów zwalczających korupcję i do 
rozwijania kultury odpowiedzialności politycznej;

8. wzywa rząd Chorwacji, aby nadal aktywnie inspirowały i wspierały ściganie zbrodni 
wojennych oraz kontynuowały współpracę z Międzynarodowym Trybunałem Karnym dla 
Byłej Jugosławii;

9. zachęca rząd do dalszego wspierania powrotu uchodźców poprzez poszukiwanie 
skutecznych i trwałych sposobów realizacji działań w zakresie mieszkalnictwa, 
zatrudnienia i środków socjalnych w sposób spójny z innymi programami dotyczącymi 
spraw społecznych i zatrudnienia;

10. zachęca władze Chorwacji do kontynuowania wysiłków na rzecz zwalczania 
dyskryminacji i do egzekwowania przepisów antydyskryminacyjnych, a także do 
stanowczego zajmowania się przypadkami przestępstw motywowanych nienawiścią, 
gróźb na tle rasowym i nietolerancji wobec mniejszości seksualnych; zachęca ponadto 
Chorwację do dalszych działań w duchu tolerancji i do przyjmowania odpowiednich 
środków w celu ochrony osób, które wciąż mogą być celem gróźb lub zastraszania;

11. ponieważ chorwacka gospodarka jest nadal wrażliwa i narażona na zagrożenia, wzywa 
rząd Chorwacji do rozwiązywania strukturalnych problemów w gospodarce, do 
pobudzania zatrudnienia przez ożywienie mało elastycznego rynku pracy, a także do 
dążenia do konsolidacji fiskalnej w celu zwiększenia konkurencyjności z myślą 
o umożliwieniu Chorwacji nadrobienia zaległości w stosunku do państw członkowskich 
UE i  korzystania w pełni z przystąpienia do UE; 

12. biorąc pod uwagę, że zdolności administracyjne odpowiednich instytucji chorwackich 
nadal wykazują słabe strony, zachęca władze Chorwacji do dalszego wzmacniania 
struktur administracyjnych i zdolności instytucjonalnych niezbędnych do prawidłowego 
wdrożenia wspólnotowego dorobku prawnego, tak aby kraj ten mógł zmaksymalizować 
po akcesji korzyści płynące z członkostwa w UE;

13. zwraca się do Chorwacji o konsekwentne opowiadanie się za rozszerzeniem UE oraz 
o promowanie w regionie europejskich wartości, takich jak pokój, dobrobyt, wolność, 
praworządność, demokracja i społeczna gospodarka rynkowa; zachęca Chorwację do 
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dalszego utrzymywania stosunków dobrosąsiedzkich, do pozostania ważnym i aktywnym 
propagatorem współpracy regionalnej na wszystkich poziomach i do utrzymania 
zaangażowania na rzecz przełożenia środków służących pojednaniu na praktyczne 
działania z korzyścią gospodarczą dla wszystkich obywateli regionu;

14. wzywa do poczynienia postępów w rozwiązywaniu nierozstrzygniętych kwestii 
dwustronnych dotyczących niektórych krajów ościennych, w szczególności w sprawach 
takich jak demarkacja granic, osoby zaginione, zwrot mienia i uchodźcy, oraz jest 
przekonany, że otwarte kwestie o charakterze dwustronnym nie mogą powstrzymać 
procesu przystąpienia do UE krajów kandydujących i potencjalnych krajów 
kandydujących z Bałkanów Zachodnich;

15. biorąc pod uwagę, że powodzenie przystąpienia zależy w dużym stopniu od poparcia
i zaangażowania obywateli, zachęca władze Chorwacji i jej społeczeństwo obywatelskie 
do przeprowadzenia z pomocą Komisji szeroko zakrojonej i obiektywnej kampanii 
informacyjnej na temat obowiązków, konsekwencji i korzyści wynikających 
z przystąpienia do UE, tak aby naród Chorwacji był w pełni świadomy swojego wyboru 
w referendum i postrzegał projekt europejski także jako swój; 

16. popiera podpisanie traktatu o przystąpieniu i oczekuje na przybycie obserwatorów 
parlamentarnych z Chorwacji;

°
°   °

17. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Republiki 
Chorwacji.


