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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la cererea Croației de a deveni membră a Uniunii Europene
(2011/2191(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere proiectul de Tratat de aderare a Republicii Croația la Uniunea Europeană, 
protocolul și actul final,

– având în vedere cererea de aderare la Uniunea Europeană, prezentată de Croația la 21 
februarie 2003,

– având în vedere avizul Comisiei din 20 aprilie 2004 privind cererea Republicii Croația de 
a deveni membră a Uniunii Europene,

– având în vedere decizia Consiliului din 3 octombrie 2005 de a deschide negocierile de 
aderare cu Republica Croația,

– având în vedere rapoartele periodice ale Comisiei privind progresele Croației în vederea 
aderării în perioada 2005-2011,

– având în vedere concluziile Consiliului European din 23 și 24 iunie 2011,

– având în vedere toate rezoluțiile și rapoartele sale anterioare privind progresele Croației și 
procesul de extindere,

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe (A7-0000/2011),

A. întrucât, la douăzeci de ani de la declarația de independență și aproximativ opt ani de la 
cererea sa de aderare la UE, Croația a marcat o etapă istorică importantă în procesul său 
de reintegrare în Europa prin încheierea reușită a negocierilor de aderare la UE; întrucât 
realizările Croației sunt demne de o recunoaștere fără rezerve;

B. întrucât procesul de aderare a contribuit în mod semnificativ la transformarea Croației 
într-o democrație solidă și matură, bazată pe valori europene; întrucât perspectiva aderării 
are rolul unui puternic catalizator al reformelor, mobilizând diferiții actori din viața 
politică, economică, socială și culturală; întrucât eforturile depuse pentru realizarea 
reformelor trebuie să continue și după finalizarea negocierilor și aderare, astfel încât atât 
țara, cât și cetățenii ei să beneficieze de toate avantajele statutului de membru al UE;

C. întrucât aderarea Croației va face UE mai puternică, va îmbogăți cultura și patrimoniul 
european și va aduce o contribuție importantă la menținerea credibilității procesului de 
aderare;

D. întrucât extinderile anterioare au arătat că fiecare țară ar trebui să fie apreciată în funcție 
de propriile merite, că ritmul negocierilor de aderare ar trebui să fie dictat de respectarea 
efectivă a criteriilor de la Copenhaga și că, în plus, gradul de îndeplinire a acestora ar 
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trebui să determine data finală a aderării;

E. întrucât un proces continuu de reformă în domenii precum sistemul judiciar și drepturile 
fundamentale sau combaterea corupției este esențial pentru consolidarea statului de drept, 
în beneficiul tuturor cetățenilor croați;

F. întrucât o adevărată reconciliere între diferitele popoare și instituirea unor relații de bună 
vecinătate pot contribui substanțial la un autentic proces de integrare europeană; întrucât 
condamnările pentru crime de război și reintegrarea refugiaților și a persoanelor 
strămutate sunt elemente fundamentale ale procesului de reconciliere;

G. întrucât o aderare reușită a Croației ar avea implicații regionale mai extinse și ar da un 
impuls pozitiv procesului de integrare europeană din regiunea Balcanilor de Vest; întrucât 
perspectiva aderării la UE reprezintă o motivație puternică pentru țările candidate și 
potențial candidate din această regiune care doresc o integrare europeană, pentru a 
continua reformele politice, economice și legislative necesare și a consolida pacea, 
stabilitatea și reconcilierea pe baza unor relații de bună vecinătate; întrucât UE ar trebui să 
consolideze perspectivele europene ale țărilor vecine Croației,

1. salută încheierea negocierilor de aderare cu Croația, punctul final al unui proces de 
negociere care a durat aproape șase ani, la care se adaugă câțiva ani de pregătiri, care au 
modificat semnificativ peisajul socio-politic, economic și cultural al acestei țări; 
subliniază necesitatea menținerii ritmului reformelor și consideră că acest proces nu este 
încheiat, ci trebuie să continue cu aceeași forță și cu aceleași eforturi susținute și după 
încheierea negocierilor și aderare;

2. este convins că încheierea negocierilor de aderare este o dovadă a credibilității procesului 
de extindere a UE; subliniază faptul că avansarea către statutul de membru reflectă faptul 
că perspectiva aderării continuă să stimuleze reformele politice și economice și că 
integrarea europeană constituie un mijloc de reconciliere a statelor;

3. solicită Comisiei să monitorizeze riguros și obiectiv pregătirile de aderare care vor urma și 
să ajute autoritățile croate să-și îndeplinească angajamentele și obligațiile asumate în 
cursul negocierilor; consideră că mecanismul de monitorizare în etapa preaderării este o 
modalitate de a oferi Croației un sprijin în plus pentru a-și continua reformele;

4. subliniază necesitatea acordării unei atenții speciale angajamentelor luate în domeniul 
sistemului judiciar, al drepturilor fundamentale și al libertății și securității, printre care 
realizarea fără întreruperi a reformelor și eficiența continuă a sistemului judiciar, 
judecarea imparțială a cazurilor de crime de război, lupta împotriva corupției, gestionarea 
frontierelor, combaterea criminalității organizate, cooperarea judiciară în domeniul civil și 
penal, precum și necesitatea unei concentrări deosebite în domeniul politicii concurenței, 
în vederea restructurării industriei construcțiilor navale și a oțelului;

5. consideră că este important să se continue monitorizarea procesului îndeaproape și solicită 
Comisiei să-i prezinte în mod regulat informații cu privire la măsura în care autoritățile 
croate își respectă angajamentele din tratatul de aderare, pentru a-și asuma în întregime 
obligațiile de membru până la aderare, care va avea loc la 1 iulie 2013;



PR\878533RO.doc 5/6 PE472.356v02-00

RO

6. încurajează Croația să continue să implementeze reformele judiciare, întrucât un sistem 
judiciar eficient constituie un element important pentru dezvoltarea economică și întărește 
încrederea cetățenilor în statul de drept;

7. consideră că lupta împotriva corupției este una dintre prioritățile majore, în special 
împotriva corupției la înalt nivel, a corupției la toate nivelurile sistemului judiciar, ale 
agențiilor de aplicare a legii și ale administrației publice, precum și a corupției la scară 
largă, care trebuie combătute ferm sub toate formele, printr-o aplicare strictă a legii și prin 
condamnarea vinovaților; solicită autorităților croate să continue consolidarea 
capacităților administrative ale organismelor anticorupție și să încurajeze o cultură a 
responsabilității politice;

8. solicită guvernului croat să continue să încurajeze și să susțină activ urmăririle penale 
pentru crimele de război și să coopereze în continuare cu Tribunalul Penal Internațional 
pentru fosta Iugoslavie (TPIFI);

9. invită guvernul să încurajeze în continuare reîntoarcerea refugiaților, căutând modalități 
eficiente și sustenabile de a aplica măsuri privind locuințele, locurile de muncă și măsuri 
sociale, în concordanță cu celelalte programe sociale și de ocupare a locurilor de muncă;

10. încurajează autoritățile croate să-și continue eforturile de combatere a discriminării și de 
aplicare a legislației antidiscriminare, precum și de a avea o abordare fermă în cazul 
infracțiunilor bazate pe ură, a amenințărilor pe motive rasiale și a intoleranței împotriva 
minorităților sexuale; încurajează, de asemenea, Croația să acționeze în spiritul toleranței 
și să ia măsuri adecvate pentru a-i proteja pe cei care ar putea fi încă ținta unor amenințări 
sau acte de intimidare;

11. ținând seama de faptul că economia croată este încă vulnerabilă și expusă riscurilor, 
solicită guvernului Croației să se ocupe de deficiențele structurale ale economiei, să 
încurajeze ocuparea forței de muncă prin revigorarea pieței muncii, care este rigidă, și să 
continue consolidarea fiscală pentru a stimula competitivitatea, a permite Croației să 
ajungă la nivelul statelor membre UE și a beneficia la maximum de aderarea la UE; 

12. având în vedere că există încă deficiențe ale capacităților administrative ale autorităților 
croate relevante, încurajează autoritățile croate să consolideze în continuare structurile 
administrative și capacitățile instituționale necesare pentru implementarea adecvată a 
acquis-ului, astfel încât această țară să beneficie la maximum după aderare de statutul de 
membru al UE;

13. invită Croația să promoveze sistematic în regiune extinderea UE și valorile europene ale 
păcii, prosperității, libertății, statului de drept, democrației și economiei sociale de piață, 
încurajează Croația să-și continue relațiile bune de vecinătate, să rămână un promotor 
important și dinamic al cooperării regionale la toate nivelurile și să-și urmeze 
angajamentul de a transforma eforturile de reconciliere în măsuri practice care să aducă
beneficii economice tuturor cetățenilor din regiune;

14. solicită o avansare în direcția soluționării problemelor bilaterale care încă există cu unele 
țări vecine, în special în ceea ce privește stabilirea frontierelor, persoanele dispărute, 
restituirea proprietăților și refugiații, și este ferm convins că actualele diferende bilaterale 
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nu ar trebui să întrerupă procesul de aderare la UE a țărilor candidate și potențial 
candidate din Balcanii de Vest;

15. ținând seama de faptul că succesul aderării depinde în mare măsură de susținerea și 
angajamentul cetățenilor, încurajează autoritățile croate și societatea civilă să desfășoare, 
cu ajutorul Comisiei, o campanie de informare cuprinzătoare și obiectivă cu privire la 
obligațiile , consecințele și avantajele aderării la UE, astfel încât populația croată să fie 
perfect conștientă de alegerea lor în cadrul referendumului și să simtă că proiectul 
european este și proiectul lor; 

16. susține semnarea Tratatului de aderare și speră să-i întâmpine cât mai curând pe 
observatorii parlamentari croați;

°
°   °

17. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei 
și guvernelor și parlamentelor statelor membre și Republicii Croația.


