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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o prošnji Hrvaške za članstvo v Evropski uniji
(2011/2191(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju osnutka pogodbe o pristopu Republike Hrvaške k Evropski uniji ter 
protokola in sklepne listine,

– ob upoštevanju prošnje za članstvo v Evropski uniji, ki jo je Republika Hrvaška vložila 
21. februarja 2003,

– ob upoštevanju mnenja Komisije z dne 20. aprila 2004 o prošnji Republike Hrvaške za 
članstvo v Evropski uniji,

– ob upoštevanju sklepa Sveta z dne 3. oktobra 2005, da z Republiko Hrvaško začne 
pristopna pogajanja,

– ob upoštevanju rednih poročil Komisije o napredku Hrvaške na poti do pristopa, ki 
zajemajo obdobje 2005–2011,

– ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta z dne 23. in 24. junija 2011,

– ob upoštevanju vseh svojih prejšnjih resolucij in poročil o napredku Hrvaške in procesu 
širitve,

– ob upoštevanju člena 48 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za zunanje zadeve (A7-0000/2011),

A. ker je Hrvaška dvajset let po razglasitvi neodvisnosti in približno osem let po vložitvi 
prošnje za članstvo v EU dosegla zgodovinski mejnik v postopku ponovne integracije v 
Evropo, saj je uspešno zaključila pristopna pogajanja z EU; ker dosežki Hrvaške zaslužijo 
brezpogojno priznavanje;

B. ker je pristopni proces znatno prispeval k preobrazbi Hrvaške v trdno in zrelo 
demokracijo, temelječo na evropskih vrednotah; ker obeti za pristop delujejo kot močna 
spodbuda za reforme, saj mobilizirajo različne akterje iz političnega, gospodarskega, 
socialnega in kulturnega življenja; ker si je treba za reforme prizadevati tudi potem, ko 
bodo pristopna pogajanja končana, da bodo lahko država in državljani v celoti izkoristili 
prednosti članstva v EU;

C. ker bo članstvo Hrvaške okrepilo EU, obogatilo evropsko kulturo in dediščino ter 
pomembno prispevalo k ohranjanju verodostojnosti procesa širitve;

D. ker izkušnje iz preteklih širitev kažejo, da je treba o vsaki državi odločati glede na njene 
dosežke, da mora dejansko izpolnjevanje københavnskih meril narekovati hitrost pogajanj 
ter da mora stopnja skladnosti s temi merili določati tudi dokončen datum pristopa;
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E. ker nenehne reforme, med drugim na področju sodstva, temeljnih pravic ter boja proti 
korupciji, ostajajo izjemno pomembne za krepitev pravne države v korist vseh hrvaških 
državljanov;

F. ker lahko dejanska sprava med različnimi narodi in vzpostavitev dobrih sosedskih 
odnosov ogromno prispevata k pristnemu procesu evropske integracije; ker sta pregon 
vojnih zločinov ter ponovno vključevanje beguncev in razseljenih oseb temeljna elementa 
spravnega procesa;

G. ker bi imel uspešen pristop Hrvaške širše regionalne posledice ter bi pozitivno spodbudil 
proces evropske integracije v regiji zahodnega Balkana; ker je možnost članstva v EU 
močna spodbuda za države kandidatke in potencialne kandidatke v regiji na poti k 
evropski integraciji, da bodo izvedle potrebne politične, gospodarske in zakonodajne 
reforme ter krepile mir, stabilnost in spravo na temelju dobrih sosedskih odnosov; ker bi 
morala EU povečati evropske obete za sosede Hrvaške;

1. pozdravlja zaključek pristopnih pogajanj s Hrvaško, s katerim so se končala skoraj 
šestletna pogajanja in večletne priprave, ki so bistveno spremenile družbenopolitični, 
gospodarski in kulturni obraz države; poudarja, da je treba ohraniti zagon, ki so ga 
prinesle reforme, in meni, da proces še ni končan in da bi se moral nadaljevati z enako 
zagnanostjo in trdim delom tudi po zaključitvi pogajanj in pristopu;

2. je trdno prepričan, da je zaključek pristopnih pogajanj dokaz verodostojnosti procesa 
širitve EU; poudarja, da napredek na poti do članstva odraža dejstvo, da so obeti za 
članstvo še zmeraj spodbuda za politične in gospodarske reforme in da je evropska 
integracija sredstvo za spravo držav; 

3. poziva Komisijo, naj dosledno in objektivno spremlja nadaljnje priprave na pristop ter 
pomaga hrvaškim oblastem pri izpolnjevanju njihovih zavez in obveznosti, dogovorjenih 
ob začetku pogajanj; meni, da je mogoče z mehanizmom za spremljanje pred pristopom 
Hrvaški zagotoviti dodatno podporo pri njenih nenehnih prizadevanjih za reforme;

4. poudarja, da se je treba osredotočiti predvsem na zaveze, dane na področju sodstva, 
temeljnih pravic, svobode in varnosti, tudi neprekinjenega izvajanja pravosodnih reform 
in učinkovitosti, nepristranskega obravnavanja primerov vojnih zločinov, boja proti 
korupciji, upravljanja meja, sodelovanja policije, boja proti organiziranemu kriminalu, 
pravosodnega sodelovanja v civilnih in kazenskih zadevah, pa tudi na zaveze s področja 
politike konkurence z namenom prestrukturiranja ladjedelniške in jeklarske industrije;

5. meni, da je pomembno še naprej tesno spremljati proces, in poziva Komisijo, naj ga redno 
obvešča o tem, v kolikšnem obsegu hrvaške oblasti upoštevajo zaveze iz pristopne 
pogodbe, da bi lahko s pristopom 1. julija 2013 prevzele vse obveznosti članstva; 

6. spodbuja Hrvaško, naj še naprej izvaja reforme v sodstvu, saj je učinkovit pravosodni 
sistem pomemben element gospodarskega razvoja in krepi zaupanje državljanov v načela 
pravne države;

7. meni, da je ena najpomembnejših prednostnih nalog boj proti korupciji, zlasti tisti na 
visoki ravni, korupciji na vseh ravneh sodstva, med organi kazenskega pregona in v javni 
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upravi, pa tudi korupciji velikega obsega, ki jo je treba odločno preganjati na vseh ravneh, 
z doslednim izvajanjem zakonodaje in uspešnim kazenskim pregonom; poziva hrvaške 
oblasti, naj dodatno okrepijo upravne zmožnosti organov za boj proti korupciji ter 
spodbujajo kulturo politične odgovornosti;

8. poziva hrvaško vlado, naj še naprej dejavno spodbuja in podpira pregon vojnih zločinov 
ter nadaljuje sodelovanje z Mednarodnim kazenskim sodiščem za nekdanjo Jugoslavijo;

9. poziva vlado, naj še naprej spodbuja vračanje beguncev z iskanjem učinkovitih in trajnih 
načinov uresničevanja ukrepov za bivanje in zaposlovanje ter socialnih ukrepov na način, 
ki je v skladu z drugimi socialnimi programi in programi zaposlovanja; 

10. spodbuja hrvaške oblasti, naj si še naprej prizadevajo za boj proti diskriminaciji, naj 
izvajajo zakonodajo proti diskriminaciji ter naj odločno obravnavajo primere zločinov iz 
sovraštva, rasističnih groženj in nestrpnosti proti spolnim manjšinam; prav tako spodbuja 
Hrvaško, naj tudi v prihodnje ravna v duhu strpnosti in sprejme ustrezne ukrepe za zaščito 
tistih, ki so še vedno lahko žrtve groženj ali ustrahovanja;

11. ker je hrvaško gospodarstvo še vedno ranljivo in izpostavljeno tveganjem, poziva hrvaško 
vlado, naj se posveti strukturnim pomanjkljivostim gospodarstva, spodbuja zaposlovanje z 
oživitvijo trga dela, ki je sedaj precej tog, in se zavzema za konsolidacijo javnih financ, da 
bi Hrvaška dohitela države članice in izkoristila vse prednosti pristopa k EU;  

12. ker je upravna zmogljivost ustreznih hrvaških institucij še zmeraj pomanjkljiva, spodbuja 
hrvaške oblasti, naj še okrepijo upravne strukture in institucionalno zmogljivost, potrebne 
za ustrezno izvajanje skupnega pravnega reda, tako da bo država po pristopu kar najbolje 
izkoristila prednosti članstva v EU;

13. poziva Hrvaško, naj se dosledno zavzema za širitev EU ter spodbuja evropske vrednote 
miru, blaginje, svobode, pravne države, demokracije in socialnega tržnega gospodarstva v 
regiji; spodbuja Hrvaško, naj še naprej neguje dobre sosedske odnose, naj ostane 
pomemben in proaktiven zagovornik regionalnega sodelovanja na vseh ravneh ter naj 
ohranja prizadevanja za prenos poskusov sprave v praktične ukrepe, ki bi z gospodarskega 
vidika koristili vsem prebivalcem regije;

14. zahteva napredek pri reševanju odprtih dvostranskih vprašanj z nekaterimi sosednjimi 
državami, predvsem kar zadeva določitev meja, pogrešane osebe, vračanje premoženja in 
begunce, ter je trdno prepričan, da odprta vprašanja dvostranske narave ne bi smela 
zaustaviti procesa pristopa k EU za države kandidatke in potencialne kandidatke na 
zahodnem Balkanu;

15. ker je uspeh pristopa v veliki meri odvisen od podpore in predanosti državljanov, 
spodbuja hrvaške oblasti in civilno družbo, naj s pomočjo Komisije sprožijo obsežno in 
objektivno obveščevalno kampanjo o obveznostih, posledicah in prednostih, ki izhajajo iz 
pristopa k EU, tako da bodo hrvaški državljani povsem seznanjeni z izbiro, za katero se 
bodo odločili na referendumu, in da se bodo lahko identificirali z evropskim projektom;   

16. podpira podpis pristopne pogodbe in se veseli sprejema parlamentarnih opazovalcev s 
Hrvaške;
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17. naroča svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in 
parlamentom držav članic in Republike Hrvaške.


