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Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sprawozdania z postępów Chorwacji w 
2009 r.

Parlament Europejski,

– uwzględniając decyzję Rady z dnia 3 października 2005 r. o otwarciu negocjacji 
akcesyjnych z Chorwacją,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie sprawozdania o 
postępach Chorwacji w 2008 r.1,

– uwzględniając sprawozdanie o postępach Chorwacji w 2009 r. opublikowane przez 
Komisję w dniu 14 października 2009 r. (SEC(2009)1333),

– uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze zaangażowanie nowo wybranego Parlamentu Europejskiego w 
promowanie przystąpienia Chorwacji do Unii Europejskiej,

B. mając na uwadze, że przystąpienie Chorwacji do UE jest dla pozostałych krajów 
Bałkanów Zachodnich kluczem otwierającym drogę do integracji europejskiej, a wiążąca 
się z tym perspektywa członkowstwa w UE w istotny sposób zachęca do reform 
politycznych i gospodarczych oraz umacniania pokoju i stabilności,

C. mając na uwadze stałe postępy Chorwacji w niemal wszystkich obszarach, pomimo 
dziewięciomiesięcznej stagnacji negocjacji w sprawie przystąpienia i w obliczu 
światowego kryzysu gospodarczego,

D. mając na uwadze opóźnienie w negocjacjach w sprawie przystąpienia względem 
harmonogramu, związane ze sporem granicznym ze Słowenią oraz niemożnością 
wypełnienia założeń orientacyjnego programu działania Komisji Europejskiej, według 
którego negocjacje techniczne z Chorwacją powinny zostać zakończone do końca 2009 r.,

E. mając na uwadze, że porozumienie w sprawie sposobów rozwiązania dwustronnego 
konfliktu granicznego zawarte pomiędzy premierami Słowenii i Chorwacji dnia 11 
września 2009 r. pozwoliło na otwarcie wszystkich pozostałych rozdziałów i szybki 
postęp w procesie negocjacyjnym,

F. mając na uwadze, że słoweńsko-chorwackie porozumienie arbitrażowe, podpisane w 
obecności prezydencji UE dnia 4 listopada 2009 r., jest podstawą do całkowitego 
rozwiązania konfliktu granicznego w atmosferze wzajemnego zaufania, po zakończeniu 
procesu ratyfikacyjnego w obu zaangażowanych krajach,

                                               
1 Teksty przyjęte, P6_TA (2009)0133.
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G. mając na uwadze, że negocjacje z Chorwacją mogłyby zakończyć się do końca pierwszej 
połowy 2010 r., jeżeli Chorwacja zwiększy wysiłki poprzez, między innymi, wzmocnienie 
administracji publicznej, prężniejsze dążenie do reformy wymiaru sprawiedliwości, 
stanowcze zwalczanie korupcji oraz przestępczości zorganizowanej, zagwarantowanie 
równowagi w zakresie powrotu uchodźców oraz umożliwienie Międzynarodowemu 
Trybunałowi Karnemu dla Byłej Jugosławii (MTKJ) dostępu do dokumentacji potrzebnej 
w trakcie procesów w sprawie zbrodni wojennych,

H. mając na uwadze, że dnia 7 lipca 2009 r. został powołany nowy premier, który 
zdecydowanie dąży do tego, by Chorwacja dotrzymała zobowiązań w zakresie 
przystąpienia do UE oraz podążała drogą reform, w tym reform gospodarczych, walki ze 
zorganizowaną przestępczością i korupcją oraz że wicepremier pełniący jednocześnie 
obowiązki ministra gospodarki zrezygnował ze sprawowania tej funkcji, jak również, że 
immunitet byłego ministra obrony został uchylony, co stanowi przejaw dążenia rządu do 
przejrzystego zajęcia się wszelkimi oskarżeniami o korupcję,

Uwagi ogólne

1. wyraża swoje uznanie dla Chorwacji za stałe postępy w wypełnianiu kryteriów w zakresie 
przystąpienia do Unii Europejskiej, jak również w zakresie zobowiązań członkowskich;
zauważa zdecydowane wysiłki Chorwacji w zakresie przyjęcia niezbędnych aktów 
prawnych, transpozycji dorobku prawnego Wspólnoty oraz przeprowadzania reform;

2. wyraża przekonanie, że Chorwacja sprosta istotnym wyzwaniom, postawionym przed nią 
w rozdziałach negocjacyjnych, wskazuje, że powinna ona kontynuować reformy, w 
szczególności w zakresie wymiaru sprawiedliwości i administracji publicznej, walki z 
korupcją i przestępczością zorganizowaną, promowania praw mniejszości, w tym 
uchodźców, kontynuowania procesów dotyczących zbrodni wojennych oraz udostępnienia 
MTKJ-owi dokumentacji, wyraża przekonanie, że Chorwacja powinna również 
kontynuować wysiłki dotyczące zakończenia restrukturyzacji stoczni;

3. pomimo szerokiego poparcia dla przystąpienia do Unii Europejskiej wyrażanego przez 
partie polityczne, jest zaniepokojony malejącym poparciem społecznym dla członkowstwa 
kraju w UE, zauważa, iż badania opinii publicznej, wskazujące, że tylko 1/3 populacji 
uważa przystąpienie do UE za korzystne, odzwierciedlają malejący entuzjazm ogółu 
chorwackiego społeczeństwa w stosunku do UE, zachęca, by władze chorwackie i 
społeczeństwo obywatelskie zainicjowały szerszą dyskusję społeczną nt. członkowstwa w 
UE oraz konsekwencji przystąpienia do Unii;

Kryteria polityczne

4. z zadowoleniem przyjmuje postęp w zakresie wdrażania programu reform administracji 
publicznej na lata 2008-2011 oraz w zakresie zaangażowania rządu w dalszą realizację 
tych reform;

5. podkreśla jednakże, że w postępowaniu administracyjnym, jak również w zarządzaniu i w 
zakresie możliwości administracyjnych odnośnych instytucji istnieją jeszcze poważne 
niedociągnięcia, wyraża przekonanie, że należy zwrócić uwagę polityków na 
wzmocnienie służby cywilnej, zauważa, że proces odpolitycznienia administracji 
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publicznej jest wciąż we wczesnym stadium oraz że nie powstały jeszcze pełne ramy 
prawne, pozwalające na stworzenie profesjonalnej i skutecznej służby cywilnej, wskazuje 
na potrzebę stworzenia nowego systemu płac oraz częstszego przekazywania 
odpowiedzialności decyzyjnej przez kadrę zarządzającą urzędnikom służby cywilnej;

6. zwraca uwagę na fakt, że pomimo woli politycznej w zakresie zwalczania korupcji na 
wszystkich poziomach oraz istnienia ram prawnych w celu jej zwalczania, korupcja jest
wciąż rozpowszechnionym zjawiskiem, a możliwości administracyjne organów 
państwowych, w tym policji oraz organów zajmujących się przestrzeganiem prawa, są 
wciąż niewystarczające, wzywa właściwe organy do zajęcia się problemem korupcji, 
skoro ma ona miejsce we wszystkich grupach społecznych, sektorach gospodarki oraz 
sferach rządowych, w tym w instytucjach zajmujących się przede wszystkim ochroną 
zdrowia, wymiarem sprawiedliwości, organach samorządu lokalnego oraz w 
przedsiębiorstwach, jest w szczególności zaniepokojony przypadkami wywierania 
nadmiernego wpływu politycznego na organy wymiaru sprawiedliwości, z zadowoleniem 
zauważa, że premier i rząd zintensyfikowali wysiłki prowadzące do zwalczania korupcji 
w przedsiębiorstwach państwowych, wyraża jednakże przekonanie, że należy zrobić 
więcej w celu kształtowania kultury politycznej wiarygodności w zakresie korupcji z 
udziałem polityków;

7. z zadowoleniem przyjmuje istotne zmiany prawne i instytucjonalne wprowadzone w celu 
zwalczania zorganizowanej przestępczości oraz nowe środki związane ze zwalczaniem 
zorganizowanych grup przestępczych (mafii), które poprawiają współpracę pomiędzy 
organami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo; wyraża szczególne zadowolenie z bardzo 
dobrej współpracy z bośniackimi i serbskimi władzami zajmującymi się przestrzeganiem 
prawa;

8. wyraża zadowolenie działaniami legislacyjnymi i działaniami zmierzającymi do tworzenia 
nowych instytucji, które podjęto w bardzo istotnej dziedzinie reformy wymiaru 
sprawiedliwości oraz z zadowoleniem zauważa poprawiającą się wydajność i 
przejrzystość wymiaru sprawiedliwości, jak również malejące zaległości w rozpatrywanie 
spraw;

9. wskazuje jednakże, że pomimo poczynionych postępów konieczne jest podjęcie bardziej 
zdecydowanych kroków, prowadzących do reformy wymiaru sprawiedliwości, który 
działa opornie między innymi ze względu na znaczne zaległości w rozpatrywaniu spraw 
oraz długotrwałe postępowanie sądowe, wskazuje na wciąż jeszcze niepodjęte działania 
dotyczące wzmocnienia niezawisłości wymiaru sprawiedliwości, stworzenia bardziej 
przejrzystej procedury wyboru sędziów I prokuratorów oraz skuteczniejszego 
egzekwowania wyroków sądu, wyraża przekonanie, że konieczne są dalsze wysiłki 
pozwalające sprostać tym wyzwaniom, również w celu uniknięcia zjawiska malejącego 
zaufania obywateli do funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości oraz ich malejącej wiary 
w praworządność, wspiera inicjatywę legislacyjną ministerstwa sprawiedliwości na rzecz 
poprawy procedury wyboru, nominacji oraz awansu zawodowego sędziów, zgodnie z ich 
kwalifikacjami i zasługami;

10. przyjmuje do wiadomości oświadczenie prokuratora MTKJ skierowane do Rady 
Bezpieczeństwa ONZ w dniu 4 czerwca 2009 r., w którym oświadczył on, że MTKJ wciąż 
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otrzymuje odpowiednią pomoc ze strony biura chorwackiego prokuratora generalnego, 
jednak iż w dochodzeniu w sprawie zaginionych kluczowych dokumentów wojskowych 
związanych z operacją „Burza” postępy są ograniczone, ponownie wzywa rząd chorwacki 
do szybkiej intensyfikacji wysiłków prowadzących do odnalezienia i przekazania tych 
kluczowych dokumentów trybunałowi oraz z zadowoleniem przyjmuje do wiadomości 
utworzenie specjalnej grupy zadaniowej złożonej z niezależnych ekspertów, której 
zadaniem będzie powyższe dochodzenie, popiera inicjatywę Chorwacji dotyczącą 
zaangażowania strony trzeciej w prace tej specjalnej grupy zadaniowej;

11. z zadowoleniem zauważa postępy Chorwacji zmierzające do poprawy swoich notowań w 
zakresie wyważonego i uczciwego ścigania zbrodni wojennych oraz fakt, że w tym roku 
wniesiono szereg aktów oskarżenia oraz odbyło się kilka procesów przeciwko Chorwatom 
oskarżonym o zbrodnie wojenne, z zadowoleniem przyjmuje instrukcje dotyczące zbrodni 
wojennych wydane przez krajowego prokuratora generalnego i skierowane do wszystkich 
urzędów, stworzone w celu zagwarantowania jednolitego postępowania niezależnie od 
narodowości podejrzanego, zauważa jednakże, że w przypadku wielu oskarżonych o 
zbrodnie wojenne, stających przed sądem w tym roku, procesy toczyły się zaocznie oraz 
że zaniepokojenie wciąż budzi sposób przeprowadzania procesu w indywidualnych 
przypadkach;

12. zauważa, że zwrot mienia, skonfiskowanego podczas II Wojny Światowej oraz pod 
rządami komunistycznymi pozostaje kwestią do rozwiązania, jednocześnie przyznaje, że 
poczyniono postępy na drodze do zwrotu zajętej własności prywatnej jej prawowitym 
właścicielom, szczególnie dotyczy to odebranych gruntów rolnych;

13. z zadowoleniem przyjmuje sytuację w zakresie wolności prasy, zauważa również, że 
wciąż mają miejsce naciski polityczne oraz naciski ze strony przedsiębiorców w stosunku 
do mediów, wzywa władze chorwackie do podjęcia zdecydowanych działań skierowanych 
przeciwko zagrożeniom czyhającym na reporterów przekazujących opinii publicznej 
informacje nt. zbrodni wojennych, korupcji oraz przestępczości zorganizowanej, biorąc 
pod uwagę, że miały już miejsce przypadki zastraszania dziennikarzy;

14. wyraża zadowolenie malejącą częstotliwością i ciężarem aktów przemocy wobec serbskiej 
mniejszości etnicznej w zasadzie w całym kraju oraz poprawą w zakresie śledztw 
policyjnych, z zadowoleniem przyjmuje proponowane zmiany w konstytucji, na mocy 
których uznane zostaną wszystkie mniejszości w Chorwacji oraz poprawią się ich prawa 
do edukacji, ze szczególnym zadowoleniem zauważa, że poczyniono postępy w zakresie 
objęcia mniejszości romskiej systemem kształcenia, jednakże wzywa władze chorwackie 
do kontynuowania wysiłków na rzecz zwalczania dyskryminacji Romów i Serbów, w 
szczególności w systemie wymiaru sprawiedliwości oraz jeżeli chodzi o dostęp do 
zatrudnienia I mieszkań, wyraża przekonanie, że Chorwacja powinna dalej zachęcać do 
tolerancji oraz podejmować odpowiednie działania w celu ochrony tych, którzy wciąż 
mogą paść ofiarą pogróżek lub zastraszania;

15. wyraża uznanie dla postępów osiągniętych w zakresie powrotu uchodźców, zauważa 
jednakże, że uchodźcy powracający do kraju jako obywatele innej republiki byłej 
Jugosławii, a nie obywatele chorwaccy, wciąż napotykają przeszkody na drodze do 
uzyskania stałego pozwolenia na pobyt, zauważa, że liczba osób wysiedlonych jest wciąż 
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znaczna i wzywa władze do przyjęcia bardziej spójnego podejścia do wysiedlonych 
mniejszości oraz do wniosków o odszkodowania za utracone prawa lokatorów/najemców, 
wyraża jednakże zadowolenie planowanymi zmianami konstytucji, które przyczynią się 
do ułatwienia procesu ekstradycyjnego;

16. zwraca uwagę na potrzebę zajęcia się niedociągnięciami w zakresie osób 
niepełnosprawnych, w szczególności poprzez zajęcie się lukami prawnymi, tworzeniem 
polityki i dostępnością usług dla osób niepełnosprawnych, w szczególności osób z 
niepełnosprawnością umysłową;

Kryteria gospodarcze

17. z zadowoleniem zauważa, że Chorwacja stopniowo podnosi się z kryzysu gospodarczego 
oraz że jej perspektywy gospodarcze są raczej pozytywne, pomimo wzrostu bezrobocia, 
zauważa, że Chorwacja utrzymała równowagę makroekonomiczną oraz że przewiduje się 
niższy deficyt bieżący, jak również, że nastąpiło ograniczenie zewnętrznego braku 
równowagi oraz iż sektor bankowy zachował stabilność, zauważa również, że 
perspektywa przystąpienia do UE przyczyniła się do utrzymania zaufania inwestorów do 
chorwackiej gospodarki i stanowi zakotwiczenie dla polityki gospodarczej w ostatnio 
niespokojnym okresie;

18. jednakże wzywa rząd do zajęcia się bieżącym osłabieniem strukturalnym w gospodarce, 
które wymaga głębszych i szybszych reform strukturalnych, jako podstawowego czynnika 
warunkującego zrównoważony wzrost gospodarczy, wzywa Chorwację do ograniczenia 
redystrybucyjnej funkcji państwa oraz do dalszego ograniczenia interwencji państwowej 
w gospodarkę w celu stymulowania zatrudnienia dzięki reformom niezbyt elastycznego 
rynku pracy oraz w celu usunięcia barier administracyjnych dla przedsiębiorców i 
ograniczenia subsydiów dla przynoszących straty sektorów przemysłowych;

Podjęcie zobowiązań wynikających z członkowstwa w UE

19. z zadowoleniem zauważa, że poprawiła się zdolność Chorwacji do podejmowania 
zobowiązań wynikających z członkowstwa w UE, dzięki znacznemu ujednoliceniu prawa 
ze wspólnotowym porządkiem prawnym w większości sektorów, zachęca jednakże 
władze chorwackie do dalszej pracy nad możliwościami struktur administracyjnych oraz 
potencjałem instytucjonalnym, niezbędnym do właściwego wdrożenia wspólnotowego 
porządku prawnego, tak by Chorwacja w jak największym stopniu skorzystała z 
członkowstwa po przystąpieniu do Unii;

20. zachęca Chorwację do kontynuowania procesu prywatyzacji, tak by zakończyć program 
prywatyzacji na małą skalę, w tym sektora turystycznego i przejść do restrukturyzacji 
wrażliwych sektorów takich jak rolnictwo oraz promować udział sektora publicznego w 
infrastrukturze na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym;

21. przyjmuje do wiadomości postępy dotyczące między innymi przetargów w znajdujących 
się w trudnej sytuacji stoczniach, wzywając jednocześnie władze Chorwacji do 
podejmowania dalszych wysiłków koniecznych w celu zakończenia restrukturyzacji 
przemysłu stoczniowego;
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22. wyraża swoje zadowolenie powołaniem niezbędnych instytucji w dziedzinie przetargów 
publicznych, umożliwiających bardziej spójne i skoordynowane zarządzanie w ramach 
polityki przetargów publicznych, wzywa jednakże władze Chorwacji do dalszej poprawy 
w zakresie możliwości jednostek prowadzących przetargi publiczne, tak aby stosowały 
one skutecznie i przejrzyście przepisy, w celu znacznego ograniczenia ryzyka 
niespójności, w tym oszustw, biorąc pod uwagę, że procedura przetargu publicznego leży 
u podstaw konkurencyjności, wzywa władze Chorwacji do podjęcia kroków mających na 
celu poprawę bezpieczeństwa przygotowywania i realizacji kontraktów;

23. z przyjemnością zauważa pozytywny ogólny postęp w zakresie kontroli finansowej, w 
szczególności przepisów dotyczących finansowej kontroli wewnętrznej, wskazując 
jednocześnie na potrzebę większego postępu w zakresie audytu zewnętrznego poprzez 
wzmocnienie między innymi ram prawnych w zakresie niezawisłości krajowego urzędu 
kontroli, wskazuje na fakt, że przejrzystość finansów publicznych ma zasadnicze 
znaczenie w zwalczaniu korupcji oraz poprawie wydajności służb publicznych, ponieważ 
ułatwia sprawowanie kontroli nad organami władzy, co z kolei ma pozytywny wpływ na 
odpowiedzialność władz przed obywatelami;

24. z zadowoleniem przyjmuje postępy w dziedzinie wdrażania instrumentu pomocy 
przedakcesyjnej (IPA), którego komponenty pozwalają przygotować kraj do zarządzania 
funduszami strukturalnymi, pomimo to wzywa władze Chorwacji do znacznego 
zwiększenia możliwości administracyjnych w ramach istniejących już struktur IPA, tak by 
sprostać wymaganiom prawnym i operacyjnym polityki spójności EU oraz 
zagwarantować możliwość korzystania z jej zasobów finansowych, a mianowicie przez 
programowanie w ramach krajowych strategicznych ram odniesienia oraz programu 
operacyjnego dla funduszy strukturalnych;

25. wyraża zadowolenie osiągnięciami i postępami w dziedzinie środowiska, szczególnie w 
zakresie jakości powietrza, zmian klimatu, kontroli zanieczyszczeń przemysłowych oraz 
zarządzania ryzykiem, wzywa Chorwację do wzmocnienia możliwości administracyjnych 
na poziomie krajowym i lokalnym, nie tylko do formalnej transpozycji przepisów, lecz 
również do odpowiedniego stosowania prawa Wspólnoty w zakresie ochrony zasobów 
naturalnych oraz zarządzania zasobami wodnymi;

26. wskazuje na potrzebę promowania inwestycji w infrastrukturę energetyczną, w celu 
poprawy bezpieczeństwa energetycznego oraz dywersyfikacji dostaw energii i poprawy 
wydajności energetycznej jak również wprowadzenia przepisów ułatwiających rozwój 
rynku odnawialnych źródeł energii;

Współpraca regionalna

27. zachęca Chorwację do podejmowania dalszych wysiłków w celu nawiązania i utrzymania 
dobrych stosunków sąsiedzkich, do zachowania swojej istotnej i aktywnej pozycji w 
promowaniu współpracy regionalnej na wszystkich poziomach oraz do pozytywnej 
działalności w regionie, pomimo to wzywa rząd chorwacki oraz rządy państw ościennych 
do zintensyfikowania dialogu w celu wypracowania ostatecznych rozwiązań w zakresie 
szeregu istotnych zagadnień dwustronnych, szczególnie jeśli chodzi o wyznaczanie 
granic, osoby zaginione, zwrot mienia, uchodźców, jak również ekstradycję obywateli w 
sprawach o zbrodnie wojenne oraz zbrodnie przeciwko ludzkości;
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28. przypomina porozumienie arbitrażowe zawarte przez premierów Słowenii i Chorwacji w 
celu rozwiązania sporu granicznego, z zadowoleniem przyjmuje poparcie parlamentu 
chorwackiego dla tego porozumienia i wyraża nadzieję na szerokie poparcie dla jego 
ratyfikacji w parlamentach obu zaangażowanych krajów, w tym zakresie zwraca się do 
Komisji o stworzenie wykazu członków trybunału arbitrażowego, w którym znajdą się 
wysoko wykwalifikowani profesjonaliści w dziedzinie prawa oraz w miarę możliwości z 
doświadczeniem w postępowaniu arbitrażowym;

29. podkreśla priorytetową potrzebę podejmowania większych wysiłków na rzecz 
rozwiązania wszystkich toczących się w Chorwacji sporów granicznych z państwami 
ościennymi, w tym względzie z zadowoleniem przyjmuje postępy w negocjacjach z 
Czarnogórą oraz inicjatywę Chorwacji dotyczącą zaproszenia Serbii oraz Bośni-
Hercegowiny do rozmów dwustronnych w sprawie wyznaczenia granic;

°

° °

30. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji oraz rządowi i parlamentowi Chorwacji.


