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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o pedido de adesão da Croácia à União Europeia
(2011/2191(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o projecto de Tratado relativo à adesão da República da Croácia à União 
Europeia, o Protocolo e a Acta Final,

– Tendo em conta o pedido de adesão à União Europeia, apresentado pela República da 
Croácia em 21 de Fevereiro de 2003,

– Tendo em conta o parecer da Comissão, de 20 de Abril de 2004, sobre o pedido de adesão 
da República da Croácia à União Europeia,

– Tendo em conta a decisão do Conselho, de 3 de Outubro de 2005, relativa à abertura de 
negociações de adesão com a República da Croácia,

– Tendo em conta os relatórios periódicos da Comissão sobre os progressos realizados pela 
Croácia no sentido da adesão, os quais cobrem o período 2005-2011,

– Tendo em conta as Conclusões do Conselho Europeu de 23 e 24 de Junho de 2011,

– Tendo em conta todos os seus relatórios e resoluções anteriores sobre os progressos 
efectuados pela Croácia e o processo de alargamento,

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Externos (A7-0000/2011),

A. Considerando que, vinte anos após a declaração de independência e cerca de oito anos 
após a apresentação do pedido de adesão à UE, a Croácia chegou a um momento histórico 
do seu processo de reintegração na Europa ao concluir com êxito as negociações de 
adesão à UE; que os resultados obtidos pela Croácia merecem um reconhecimento 
incondicional;

B. Considerando que o processo de adesão contribuiu de forma significativa para a 
transformação da Croácia numa democracia sólida e madura, assente nos valores 
europeus; que a perspectiva de adesão funciona como um poderoso catalisador da 
reforma, ao mobilizar diversos actores da vida política, económica, social e cultural; que é 
necessário continuar a apoiar os esforços de reforma após a conclusão das negociações e 
da adesão, para que o país e os seus cidadãos beneficiem plenamente das vantagens da 
adesão à UE;

C. Considerando que a adesão da Croácia tornará a UE mais forte, enriquecerá a cultura e o 
património europeus e dará um importante contributo para a manutenção da credibilidade 
do processo de alargamento;

D. Considerando que a experiência dos últimos alargamentos revela que cada país deve ser 
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julgado em função do seu mérito próprio, que o ritmo das negociações de adesão deve ser 
ditado pelo cumprimento efectivo dos critérios de Copenhaga e que o grau de 
cumprimento desses critérios deve determinar também a data definitiva da adesão;

E. Considerando que a prossecução de reformas em domínios como o sistema judicial e os 
direitos fundamentais, bem como a luta contra a corrupção, é essencial para consolidar o 
Estado de Direito em benefício de todos os cidadãos croatas;

F. Considerando que uma verdadeira reconciliação entre os diferentes povos e o 
estabelecimento de boas relações de vizinhança podem contribuir substancialmente para 
um genuíno processo de integração europeia; que as acções penais por crimes de guerra e 
a reintegração dos refugiados e das pessoas deslocadas são elementos fundamentais do 
processo de reconciliação;

G. Considerando que o êxito da adesão da Croácia terá amplas implicações a nível regional e 
dará um impulso positivo ao processo de integração europeia na região dos Balcãs 
Ocidentais; que a perspectiva de adesão à UE constitui um poderoso incentivo para que os 
países candidatos e potenciais candidatos da região, que se encontram na via da 
integração, europeia efectuem as reformas políticas, económicas e legislativas necessárias 
e reforcem a paz, a estabilidade e a reconciliação com base em boas relações de 
vizinhança; que a UE deve reforçar a perspectiva europeia em relação aos países vizinhos 
da Croácia;

1. Regozija-se com a conclusão das negociações de adesão com a Croácia, que põe termo a 
quase seis anos de negociações e vários anos de preparativos que mudaram 
consideravelmente o panorama sociopolítico, económico e cultural do país; sublinha a 
necessidade de manter o ritmo das reformas e considera que este processo não está 
completo, mas deve prosseguir com a mesma intensidade e o mesmo esforço após a 
conclusão das negociações e para além da adesão;

2. Manifesta a sua firme convicção de que a conclusão das negociações de adesão é prova da 
credibilidade do processo de alargamento da UE; sublinha que os progressos efectuados 
com vista à adesão reflectem o facto de a perspectiva de adesão continuar a promover as 
reformas políticas e económicas e de a integração europeia servir como meio de 
reconciliar países;

3. Solicita à Comissão que acompanhe, com rigor e objectividade, quaisquer novos 
preparativos para a adesão e que ajude as autoridades croatas a cumprir os compromissos 
e as obrigações que assumiram no âmbito das negociações; é de opinião que o mecanismo 
de acompanhamento de pré-adesão permite prestar à Croácia um apoio adicional para a 
prossecução dos esforços de reforma; 

4. Sublinha a necessidade de conferir particular atenção aos compromissos assumidos nos 
domínios do sistema judicial, dos direitos fundamentais, da liberdade e da segurança, 
incluindo a prossecução da aplicação da reforma do sistema judicial e da eficácia, o 
tratamento imparcial dos processos por crimes de guerra, a luta contra a corrupção, a 
gestão das fronteiras, a cooperação policial, a luta contra o crime organizado e a 
cooperação judiciária em matéria civil e penal, bem como aos compromissos assumidos 
no domínio da política de concorrência, com vista à reestruturação do sector da construção 
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naval e do sector siderúrgico;

5. Considera importante continuar a acompanhar de perto o processo e solicita à Comissão 
que o informe regularmente sobre a medida em que as autoridades croatas honram os 
compromissos estabelecidos no Tratado de Adesão, a fim de assumirem plenamente as 
suas obrigações decorrentes da adesão em 1 de Julho de 2013;

6. Encoraja a Croácia a continuar a aplicar as reformas no sector judicial, dado que um 
sistema judicial eficaz é um elemento importante para o desenvolvimento económico e 
aumenta a confiança dos cidadãos no Estado de Direito;

7. Considera que uma das maiores prioridades é a luta contra a corrupção, em particular a 
corrupção de alto nível, a corrupção a todos os níveis do sistema judicial, das forças de 
segurança e da administração pública, bem como a corrupção em grande escala, que deve 
ser combatida com determinação a todos os níveis mediante uma rigorosa aplicação da lei 
e a conclusão com êxito de acções penais; solicita às autoridades croatas que continuem a 
aumentar a capacidade administrativa dos organismos de luta contra a corrupção e que 
promovam uma cultura de responsabilidade política;

8. Exorta o Governo croata a continuar a encorajar e apoiar activamente as acções penais por 
crimes de guerra e a continuar a cooperar com o Tribunal Penal Internacional para a 
Ex-Jugoslávia (TPIJ);

9. Solicita ao Governo que continue a encorajar o regresso de refugiados, procurando formas 
eficazes e sustentáveis de aplicar medidas em matéria de alojamento, emprego e questões 
sociais e garantindo a coerência com outros programas sociais e de emprego;

10. Encoraja as autoridades croatas a prosseguirem os seus esforços no domínio da luta contra 
a discriminação e da aplicação da legislação contra a discriminação e a tratarem com 
firmeza casos de crimes de ódio, de ameaças raciais e de intolerância em relação a 
minorias sexuais; insta a Croácia a continuar a agir num espírito de tolerância e a tomar 
medidas adequadas para proteger as pessoas que ainda possam ser alvo de ameaças ou de 
actos de intimidação;

11. Solicita ao Governo da Croácia que, dada a vulnerabilidade da economia croata e a sua 
exposição a riscos, combata as fragilidades estruturais da economia, promova o emprego 
revitalizando o mercado de trabalho, que é considerado rígido, e prossiga a consolidação 
orçamental, a fim de aumentar a competitividade e permitir que a Croácia atinja o nível 
dos Estados-Membros da UE e beneficie plenamente da adesão à UE; 

12. Encoraja as autoridades croatas, tendo em conta que continuam a existir fragilidades a 
nível da capacidade administrativa de instituições croatas de relevo, a reforçar as 
estruturas administrativa e as capacidades institucionais necessárias a uma correcta 
aplicação do acervo, para que o país possa tirar o máximo partido das vantagens do seu 
estatuto de membro da UE após a adesão;

13. Solicita à Croácia que defenda de forma coerente o alargamento da UE e a promoção dos 
valores europeus de paz, prosperidade, liberdade, Estado de Direito, democracia e 
economia social de mercado na região; encoraja a Croácia a continuar a manter relações 
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de boa vizinhança, a permanecer um promotor importante e dinâmico da cooperação 
regional a todos os níveis e a manter o seu empenho em traduzir os esforços de 
reconciliação em passos concretos que proporcionem um benefício económico a todos os 
cidadãos da região;

14. Apela à realização de progressos na resolução de questões bilaterais pendentes com alguns 
países vizinhos, nomeadamente no que diz respeito ao traçado das fronteiras, às pessoas 
desaparecidas, à restituição da propriedade e aos refugiados, e crê firmemente que as 
questões em aberto de carácter bilateral não devem travar o processo de adesão à UE de 
países candidatos e potenciais candidatos da região dos Balcãs Ocidentais;

15. Encoraja as autoridades e a sociedade civil da Croácia, atendendo a que o êxito da adesão 
depende em grande medida do apoio e do empenho dos cidadãos, a levarem a cabo, com o 
apoio da Comissão, uma campanha de informação objectiva e de grande alcance sobre as 
obrigações, consequências e vantagens decorrentes da adesão à UE, para que o povo 
croata esteja plenamente consciente do seu voto no referendo e veja o projecto europeu 
também como seu; 

16. Apoia a assinatura do Tratado de Adesão e espera ter o prazer de dar as boas-vindas a 
observadores parlamentares da Croácia;

°
°   °

17. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão e 
aos governos e parlamentos dos Estados-Membros e da República da Croácia.


