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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o žiadosti Chorvátska o členstvo v Európskej únii
(2011/2191(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh zmluvy o pristúpení Chorvátskej republiky k Európskej únii, na 
protokol a záverečný akt,

– so zreteľom na žiadosť o pristúpenie k Európskej únii, ktorú predložila Chorvátska 
republika 21. februára 2003,

– so zreteľom na stanovisko Komisie z 20. apríla 2004 k žiadosti Chorvátskej republiky 
o členstvo v Európskej únii,

– so zreteľom na rozhodnutie Rady z 3. októbra 2005 o začatí prístupových rokovaní 
s Chorvátskou republikou,

– so zreteľom na pravidelné správy Komisie o pokrokoch Chorvátska na ceste k pristúpeniu 
vzťahujúce sa na obdobie 2005 – 2011,

– so zreteľom na závery zasadnutia Európskej rady z 23. a 24. júna 2011,

– so zreteľom na všetky svoje predchádzajúce uznesenia a správy o pokroku Chorvátska 
a procese rozširovania,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci (A7-0000/2011),

A. keďže dvadsať rokov po vyhlásení svojej nezávislosti a asi osem rokov po predložení 
žiadosti o členstvo v EÚ Chorvátsko dosiahlo historický medzník v procese svojho 
opätovného začlenenia do Európy úspešným uzavretím prístupových rokovaní s EÚ; 
keďže úspechy Chorvátska si zasluhujú bezpodmienečné uznanie;

B. keďže prístupový proces významne prispieva k transformácii Chorvátska na pevnú 
a vyspelú demokraciu založenú na európskych hodnotách; keďže vyhliadka na pristúpenie 
pôsobí ako silný katalyzátor reforiem tým, že mobilizuje rôznych účastníkov politického, 
hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho života; keďže na to, aby krajina a jej občania 
mohli plne ťažiť z členstva v EÚ, je nutné, aby reformné úsilie pokračovalo aj po 
skončení rokovaní a po pristúpení;

C. keďže chorvátske členstvo EÚ posilní, obohatí jej európsku kultúru a dedičstvo 
a významne prispeje k zachovaniu dôveryhodnosti procesu rozširovania;

D. keďže poučenie z minulých rozšírení ukazuje, že každá krajina sa má posudzovať podľa 
vlastných zásluh, že tempo prístupových rokovaní sa má určovať podľa účinného 
dodržiavania kodanských kritérií a že konečný dátum pristúpenia sa má tiež určiť 
v závislosti od miery dodržiavania týchto kritérií;
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E. keďže pre posilnenie právneho štátu v prospech všetkých chorvátskych občanov je aj 
naďalej dôležité, aby sa pokračovalo v reformách vo viacerých oblastiach vrátane oblasti 
súdnictva a základných práv, ako aj boja proti korupcii;

F. keďže ozajstné zmierenie medzi rôznymi národmi a nadviazanie dobrých susedských 
vzťahov môžu výrazne prispieť ku skutočnému procesu európskej integrácie; keďže 
základnými prvkami procesu zmierenia sú stíhanie vojnových zločinov a opätovné 
začlenenie utečencov a vysídlených osôb;

G. keďže úspešné pristúpenie Chorvátska by malo širšie regionálne dôsledky a bolo by 
pozitívnym podnetom k procesu európskej integrácie v regióne západného Balkánu; 
keďže vyhliadky na členstvo v EÚ predstavujú silnú motiváciu pre kandidátske, ako aj 
potenciálne kandidátske krajiny v tomto regióne nachádzajúce sa na ceste k európskej 
integrácii, aby uskutočňovali nevyhnutné politické, hospodárske a legislatívne reformy 
a posilňovali mier, stabilitu a zmierenie založené na dobrých susedských vzťahoch; keďže 
EÚ by mala posilniť európsku perspektívu pre krajiny susediace s Chorvátskom;

1. víta ukončenie prístupových rokovaní s Chorvátskom, čím bolo zavŕšených takmer šesť 
rokov rokovaní a niekoľko rokov príprav, ktoré podstatne zmenili sociálno-politickú, 
hospodársku, ako aj a kultúrnu scénu krajiny; zdôrazňuje, že je potrebné udržať toto 
tempo vykonávania reforiem, a domnieva sa, že tento proces ešte nie je dokončený, malo 
by sa v ňom však pokračovať s rovnakým nasadením a tvrdou prácou aj po ukončení 
rokovaní a po pristúpení;

2. je pevne presvedčený, že ukončenie prístupových rokovaní je dôkazom dôveryhodnosti 
procesu rozširovania EÚ; zdôrazňuje, že pokrok na ceste k členstvu odráža skutočnosť, že 
vyhliadky na pristúpenie aj naďalej podporujú politické a hospodárske reformy a že 
európska integrácia slúži ako prostriedok na zmierenie krajín;

3. vyzýva Komisiu, aby dôsledne a objektívne sledovala ďalšie prípravy na pristúpenie a aby 
pomohla chorvátskym orgánom splniť ich záväzky a povinnosti prijaté v priebehu 
rokovaní; je toho názoru, že mechanizmus predvstupového monitorovania je spôsobom, 
ako poskytnúť Chorvátsku ďalšiu podporu v jeho pokračujúcom reformnom úsilí;

4. zdôrazňuje potrebu zamerať sa najmä na záväzky prijaté v oblasti súdnictva, základných 
práv, slobody a bezpečnosti vrátane ďalšieho vykonávania reforiem a zvyšovania 
efektívnosti v oblasti súdnictva, nestranného riešenia prípadov vojnových zločinov, boja 
proti korupcii, riadenia hraníc, policajnej spolupráce, boja proti organizovanému zločinu, 
justičnej spolupráce v občianskych a trestných veciach, ako aj na záväzky v oblasti 
politiky hospodárskej súťaže s cieľom reštrukturalizovať odvetvia lodiarskeho 
a oceliarskeho priemyslu;

5. považuje za dôležité, aby sa tento proces aj naďalej dôkladne sledoval a vyzýva Komisiu, 
aby Parlament pravidelne informovala o tom, v akom rozsahu chorvátske orgány 
rešpektujú záväzky stanovené v zmluve o pristúpení, aby po pristúpení 1. júla 2013 mohli 
na seba v plnej miere prevziať záväzky vyplývajúce z ich členstva;

6. nabáda Chorvátsko, aby pokračovalo vo vykonávaní reforiem súdnictva, pretože účinný 
justičný systém je dôležitým prvkom hospodárskeho rozvoja a posilňuje dôveru občanov 
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v právny štát;

7. domnieva sa, že jednou z najvyšších priorít je boj proti korupcii, najmä korupcii na 
vysokej úrovni, korupcii na všetkých úrovniach súdnictva, orgánov presadzovania práva 
a verejnej správy, ako aj proti rozsiahlej korupcii, ktorú treba rozhodne stíhať na všetkých 
úrovniach prostredníctvom nekompromisného presadzovania práva a úspešných trestných 
stíhaní; vyzýva chorvátske orgány k ďalšiemu posilneniu administratívnych kapacít 
protikorupčných orgánov a k rozvíjaniu kultúry politickej zodpovednosti;

8. naliehavo vyzýva chorvátsku vládu, aby aj naďalej aktívne presadzovala a podporovala 
stíhanie vojnových zločinov a aby pokračovala v spolupráci s Medzinárodným trestným 
tribunálom pre bývalú Juhosláviu (ICTY);

9. vyzýva vládu, aby ďalej podporovala návrat utečencov tým, že bude hľadať účinné 
a udržateľné možnosti vykonávania opatrení v oblasti bývania a zamestnanosti 
a sociálnych opatrení, a to spôsobom, ktorý je v súlade s ostatnými sociálnymi 
programami a programami zamestnanosti;

10. povzbudzuje chorvátske orgány, aby pokračovali vo svojom úsilí v boji proti 
diskriminácii, presadzovali antidiskriminačné právne predpisy a aby tiež rázne riešili 
prípady trestných činov páchaných z nenávisti, rasovo motivovaného vyhrážania 
a intolerancie voči sexuálnym menšinám; ďalej vyzýva Chorvátsko, aby naďalej konalo 
v duchu tolerancie a prijalo primerané opatrenia na ochranu tých, ktorí by ešte stále mohli 
byť vystavení vyhrážkam alebo zastrašovaniu;

11. keďže chorvátske hospodárstvo je stále zraniteľné a vystavené rizikám, vyzýva vládu 
Chorvátska, aby riešila štrukturálne nedostatky hospodárstva, stimulovala zamestnanosť 
oživením trhu práce, ktorý je nepružný, a aby sa zamerala na fiškálnu konsolidáciu 
s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť, umožniť Chorvátsku vyrovnať sa členským 
štátom EÚ a v plnej miere využívať výhody z pristúpenia k EÚ; 

12. keďže v administratívnych kapacitách príslušných chorvátskych inštitúcií pretrvávajú 
nedostatky, nabáda chorvátske orgány, aby ďalej posilnili administratívne štruktúry 
a inštitucionálne kapacity nevyhnutné na riadne vykonávanie acquis, aby tak Chorvátsko 
mohlo po pristúpení v maximálnej miere využívať výhody členstva v EÚ;

13. vyzýva Chorvátsko, aby dôsledne podporovalo rozšírenie EÚ a presadzovanie európskych 
hodnôt mieru, prosperity, slobody, právneho štátu, demokracie a sociálneho trhového 
hospodárstva vo svojom regióne; nabáda Chorvátsko, aby aj naďalej udržiavalo dobré 
susedské vzťahy, ostalo dôležitým a aktívnym propagátorom regionálnej spolupráce na 
všetkých úrovniach a aby dodržalo svoj záväzok premeniť úsilie o zmierenie na praktické 
kroky vedúce k hospodárskemu prínosu pre všetkých občanov tohto regiónu;

14. vyzýva k pokroku pri riešení otvorených dvojstranných otázok s niektorými susednými 
krajinami, najmä pokiaľ ide o vytýčenie hraníc, nezvestné osoby, reštitúciu majetku 
a utečencov, a pevne verí, že nedoriešené otázky dvojstranného charakteru nesmú zastaviť 
proces pristúpenia kandidátskych a potenciálnych kandidátskych krajín západného 
Balkánu k EÚ;
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15. keďže úspech pristúpenia závisí vo výraznej miere od podpory a angažovanosti občanov, 
vyzýva chorvátske orgány a občiansku spoločnosť, aby s pomocou Komisie uskutočnili 
rozsiahlu a objektívnu informačnú kampaň o povinnostiach, dôsledkoch a výhodách 
vyplývajúcich z pristúpenia k EÚ tak, aby si chorvátski občania boli plne vedomí svojej 
voľby v referende a aby európsky projekt považovali aj za svoj projekt; 

16. podporuje podpísanie zmluvy o pristúpení a s potešením očakáva parlamentných 
pozorovateľov z Chorvátska;

°
° °

17. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam 
a parlamentom členských štátov a Chorvátskej republiky.


