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European Parliament resolution on the 2010 progress report on Croatia

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Padomes 2005. gada 3. oktobra lēmumu sākt pievienošanās sarunas ar 
Horvātiju,

– ņemot vērā 2010. gada 10. februāra rezolūciju par Horvātijas 2009. gada progresa 
ziņojumu1,

– ņemot vērā Horvātijas 2010. gada progresa ziņojumu, ko Komisija publicēja 2010. gada 
9. novembrī (SEC(2008)1326),

– ņemot vērā ES un Horvātijas Apvienotās parlamentārās komitejas vienpadsmitās 
sanāksmes ieteikumus, kas pieņemti 2010. gada 29. martā Zagrebā,

– ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

A. tā kā Eiropas Parlaments joprojām pilnībā ir gatavs atbalstīt Horvātijas dalību Eiropas 
Savienībā un ir cieši apņēmies palīdzēt, lai tās pievienošanās process tiktu sekmīgi 
pabeigts;

B. tā kā pievienošanās sarunās Horvātija ir panākusi ievērojamu progresu un tajās ir sākusies 
noslēguma fāze; tā kā ir konstatēts ievērojams vispārējais progress īpaši attiecība uz 
sarunu sadaļās noteikto kritēriju ievērošanu;g

C. tā kā sarunas ar Horvātiju varētu pabeigt 2011. gada pirmajā pusē, ja apņēmīgi tiks 
turpinātas nepieciešamās reformas, jo īpaši stiprinot valsts pārvaldi un tiesu iestādes, 
turpinot apkarot korupciju, nodrošinot bēgļu atgriešanās procesa stabilitāti un pilnībā 
sadarbojoties ar Starptautisko Kara noziegumu tribunālu bijušajai Dienvidslāvijai(ICTY), 
kā arī turpinot privatizācijas procesu un restrukturizācijas plānu pieņemšanu grūtībās 
nonākušajām kuģu būvētavām;

D. tā kā reformas ir jāturpina arī pēc pievienošanās sarunu beigšanas, lai valsts un tās pilsoņi 
pilnībā varētu gūt labumu no dalības Eiropas Savienībā;

E. tā kā iespējamā dalība Eiropas Savienībā ir spēcīgs stimuls citām Rietumbalkānu reģiona 
valstīm integrācijai Eiropā un nepieciešamo politisko, ekonomisko un tiesisko reformu 
veikšanai, kā arī miera un stabilitātes stiprināšanai un mierīgas līdzāspastāvēšanas 
nodrošināšanai reģionā; tā kā ES būtu jāpastiprina Eiropas perspektīvas reģionālā pieeja,

Vispārīgas piezīmes

1. atzinīgi vērtē Horvātijas būtisko progresu pievienošanās sarunu noslēgšanai vajadzīgo 

                                               
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0023.
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kritēriju izpildē; aicina Horvātiju apņēmīgi turpināt nepieciešamās reformas, lai varētu 
panākt atbilstību galīgajiem kritērijiem; aicina Komisiju izmantot visu savu darbībspēju, 
lai atbalstītu Horvātijas centienus panākt kritēriju izpildi;

2. pauž pārliecību, ka ātra Horvātijas pievienošanās ir svarīga gan Eiropas, gan reģionālajā 
dimensijā un tā vēl vairāk pamudinātu pārējās Rietumbalkānu valstis apņēmīgi sākt un 
ieviest ar pievienošanos saistītās reformas;

3. joprojām pauž bažas par to, ka saskaņā ar jaunākā Eurobarometer pētījuma datiem lielākā 
daļa Horvātijas pilsoņu uzskata, ka dalība Eiropas Savienībā valstij nedos labumu; mudina 
Horvātijas iestādes un pilsonisko sabiedrību ar Komisijas atbalstu aktivizēt darbību, lai 
palīdzētu Horvātijas pilsoņiem izjust, ka Eiropas projekts ir arī viņu interesēs;

Politiskie kritēriji

4. atzinīgi vērtē to, ka 2010. gada jūnijā Horvātijas parlaments ar pārliecinošu balsu 
vairākumu pieņēma būtiskus grozījumus Horvātijas konstitūcijā, kas nepieciešami, lai 
pievienotos Eiropas Savienībai; pauž cerību, ka pieņemtie konstitucionālie grozījumi 
palīdzēs pieņemt arī atlikušos tiesību aktus;

5. uzsver — lai gan ir veikti ievērojami turpmākie pasākumi, lai stiprinātu valsts pārvaldi, 
administratīvajās procedūrās joprojām pastāv būtiski trūkumi un administratīvā spēja 
joprojām ir nepietiekama, jo īpaši saistībā ar valsts administratīvās reformas sarežģītību; 
aicina Horvātijas valdību novērst būtisko decentralizācijas procesa kavēšanos, cita starpā 
izstrādājot un ieviešot decentralizācijas stratēģiju un veicot turpmākus pasākumus 
politiskās ietekmes mazināšanai valsts pārvaldē, kā arī sekmējot valsts pārvaldes 
profesionalitāti un ētiku;

6. uzskata, ka korupcija joprojām ir plaši izplatīta Horvātijā un ietekmē gandrīz visus 
sabiedrības, ekonomikas un valdības segmentus; atzinīgi vērtē Horvātijas valdības 
centienus veikt stingrus pasākumus korupcijas apkarošanai; uzsver, ka valdība īpašu 
uzmanību pievērsa korupcijas apkarošanas tiesiskajai un institucionālajai dimensijai, 
tostarp izmeklēšanas, kriminālvajāšanas, kā arī starpiestāžu un starptautiskajai sadarbībai; 
atzīmē plašu rezonansi izraisījušās pašreiz izskatītās pretkorupcijas lietas, kurās iesaistīti 
divi bijušie ministri, augsta ranga amatpersonas un vairāki valsts uzņēmumu vadītāji; 
atzinīgi vērtē īpaša pretkorupcijas un organizētās noziedzības departamenta izveidi četrās 
lielākajās valsts tiesās, kur tiesnešus pārbauda un viņi saņem papildu apmācību;

7. norāda — lai gan cīņa pret korupciju joprojām ir viena no valdības prioritātēm, līdz tiesai 
nonākušas dažas korupcijas lietas un lielākā daļa no tām paliek kriminālvajāšanas vai 
izmeklēšanas stadijā; aicina Horvātijas iestādes turpmāk stiprināt korupcijas apkarošanas 
iestāžu, jo īpaši Korupcijas un organizētās noziedzības apkarošanas biroja (USKOK), 
administratīvo spēju un turpināt sekmēt politiskās atbildības kultūras veidošanu;

8. atzinīgi vērtē vērā ņemamos centienus turpināt tiesu iestāžu reformas, jo īpaši pārskatītā 
tiesu iestāžu rīcības plāna pieņemšanu; atzinīgi vērtē, ka sarūk ieilgušu lietu skaits, jo īpaši 
attiecībā uz tādām lietām, kuru izskatīšana ilgst vairāk nekā trīs gadus, un tiesu sistēmas 
racionalizēšanu, veidojot lielākas tiesas, apgabaltiesas un komerciālās tiesas, kā arī 
specializējot tiesnešus; atzīmē pozitīvos soļus, tostarp attiecībā uz valsts tiesu iestāžu 
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padomi, Juridiskās akadēmijas neatkarību un tiesu iestāžu darbinieku skolas izveidi, lai 
pastiprinātu tiesu sanāksmju neatkarību, stiprinātu galveno tiesnešu karjeras attīstību un 
disciplināro atbildību, kā arī vispārējo drošības garantiju pieņemšanu tiesu iestāžu 
neatkarības veicināšanai;

9. uzsver — lai arī tiesās ir samazinājies neatrisināto lietu skaits, kuras gaida izskatīšanu, 
tomēr tiesiskumu un pilsoņu uzticēšanos tiesu sistēmai joprojām kaitīgi ietekmē daudzās 
neizskatītās lietas un pārmērīgi ilgās tiesu procedūras; ar nožēlu atzīmē — lai gan tiesnešu 
skaits ir liels, tiesās nepietiek atbalsta personāla, tādēļ aicina Horvātijas iestādes novērst 
šo neatbilstību;

10. atzīmē Starptautisko Kara noziegumu tribunāla bijušajai Dienvidslāvijai prokurora 
paziņojumu ANO Drošības padomē 2010. gada jūnijā; atzinīgi vērtē Horvātijas atsaucību 
Starptautisko Kara noziegumu tribunāla bijušajai Dienvidslāvijai vajadzībām, to, ka uz 
palīdzības pieprasījumiem atbild efektīvi, piekļuve lieciniekiem un pierādījumiem tiek 
nodrošināta bez kavēšanās, un ka vērojama administratīvās izmeklēšanas kvalitātes 
vispārēja uzlabošanās; aicina Horvātijas valdību paātrināt administratīvo izmeklēšanu 
saistībā ar pazudušajiem militārajiem dokumentiem;

11. lai gan atzīmē, ka joprojām nav saņemti svarīgi pieprasīti militārie dokumenti, tomēr 
atzinīgi vērtē Horvātijas starpiestāžu darba grupas centienus nodrošināt pilnīgu atskaiti par 
prasīto dokumentu iespējamo atrašanās vietu; aicina Padomi apsvērt Starptautisko Kara 
noziegumu tribunāla bijušajai Dienvidslāvijai Pirmstiesas palātas nostāju, proti, to, ka ar 
pietiekamu noteiktību nav iespējams konstatēt, vai prasītie artilērijas žurnāli joprojām 
pastāv;

12. ar gandarījumu atzīmē, ka Horvātija pēc savas iniciatīvas joprojām īsteno tiesvedību 
attiecībā uz kara noziegumiem un prokurori turpināja pārskatīt vēl neatrisinātās kara 
noziegumu lietas un aizmuguriski pieņemtus spriedumus, kā arī piemērot standarta 
pasākumus, lai nodrošinātu vienotu praksi, neņemot vērā atbildētāja nacionālo piederību; 
tomēr atzīmē, ka nepieciešami turpmāki uzlabojumi kara noziegumu izskatīšanā, lai 
nodrošinātu pilnīgi objektīvas un neitrālas tiesas prāvas un risinātu nesodāmības 
problēmu, kā arī uzlabotu liecinieku aizsardzību; mudina Horvātijas iestādes turpmāk šajā 
jomā sekmēt dialogu un sadarbību ar kaimiņvalstīm šajā jomā;

13. atzinīgi vērtē vispārējo progresu saistībā ar bēgļu atgriešanos un atzīmē, ka vairāk nekā 
puse no personām, kas atgriežas, ir atgriezušās uz pastāvīgu dzīvi, turpretī pārējiem tas ir 
vienreizējs apmeklējums vai svārstmigrācijas gadījums; pauž gandarījumu par to, ka 
sabiedrības naids pret serbiem, kuri atgriežas, ir samazinājies valsts lielākajā daļā; aicina 
Horvātijas iestādes turpināt novērst šķēršļus pastāvīga rezidenta statusa iegūšanai, 
paātrināt dzīvojamo māju atjaunošanas programmas īstenošanu un sākt sociālos un 
ekonomikas atveseļošanas projektus, censties atveseļot kara skarto mazāk attīstīto reģionu 
ekonomiku un turpināt etnisko samierināšanu etniskās tolerances apstākļos;

14. lai gan atzinīgi vērtē to, ka Horvātija bija viena no pirmajām valstīm, kura piekrita 
pievienoties starptautiskajai konvencijai par personu ar invaliditāti tiesībām, tomēr aicina 
Horvātijas iestādes noteikt konkrētus plānus, lai reformētu iestāžu sistēmu un tiesisko 
veiktspēju šajā jomā, kā arī risinātu jautājumu par to personu ar garīgo spēju 
traucējumiem pieaugošo skaitu, kuras dzīvo pārblīvētās iestādēs, nevis kopienās, lai 
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tādējādi nodrošinātu personu ar invaliditāti tiesības; mudina Horvātiju turpināt ieviest 
attiecīgos juridiskos noteikumus par personu ar invaliditāti iespējām piekļūt ēkām;

15. atzīmē — lai arī izturēšanās pret ieslodzītajiem kopumā bija humāna un bija sākusies 
jaunu cietuma iestāžu būvniecība, pārblīvētības dēļ varas iestādes nespēja pilnībā 
apmierināt ieslodzīto vajadzības saistībā ar veselības aprūpi, higiēnas prasībām, telpām un 
svaiga gaisa pieejamību, kā arī darba iespēju pieejamību; 

Ekonomiskie kritēriji

16. norāda — lai gan ekonomikas lejupslīde ir palēninājusies, Horvātijas ekonomika turpina 
sarukt, samazinoties arī reālajam IKP; atzinīgi vērtē ekonomikas atveseļošanas plānu, 
tomēr vienlaicīgi aicina valdību šos ieteikumus realizēt stingros politikas pasākumos;

17. aicina Horvātijas valdību novērst ekonomikas strukturālos trūkumus un samazināt tās 
nozīmi resursu pārdalīšanā, veicot strukturālu reformu konkurētspējas uzlabošanai; 
uzsver, ka nepieciešama valsts sektora optimizēšana un turpmāka fiskālā konsolidēšana un 
reformas, kuru mērķis ir valsts izdevumu samazināšana; turklāt norāda, ka nepieciešami 
nopietni centieni, lai veiktu reformas Horvātijas veselības aprūpes nozarē, sociālajās 
sistēmās un valsts palīdzības politikā, tā panākot noturīgu valsts izdevumu līmeni saskaņā 
ar stabilu fiskālās politikas struktūru;

18. aicina Horvātijas valdību novērst ļoti zemo nodarbinātības līmeni, veikt turpmākus 
pasākumus, lai palielinātu darbaspēka līdzdalību, izskatot neelastīgos darba tirgus 
noteikumus un novēršot demotivējošos faktorus darba ņēmēju dalībai darba tirgū, 
nodrošinot profesionālo izglītību, apmācību un mūžizglītību;

Spēja uzņemties dalībvalsts pienākumus

19. ar prieku konstatē, ka Horvātijas spēja uzņemties ES dalībvalsts pienākumus turpina 
uzlaboties — augsta līmeņa atbilstība Kopienas tiesību aktiem panākta lielākajā daļā 
jomu; tomēr mudina Horvātijas iestādes īpašu uzmanību pievērst administratīvajai jaudai, 
kas nepieciešama pienācīgas īstenošanas nodrošināšanai, lai valsts varētu palielināt 
guvumu no ES dalības pēc pievienošanās;

20. atzīmē grūtībās nonākušo kuģu būvētavu izsoles 2010. gada maijā; aicina Horvātijas 
valdību pēc iespējas ātri pabeigt pārstrukturēšanu šajā jomā, lai panāktu atbilstību 
svarīgam kritērijam pievienošanās sarunās, kas nepieciešams, lai pagaidām slēgtu 
konkurences sadaļu;

21. mudina Horvātijas valdību risināt jautājumu par to valsts centrālās pārvaldes iestāžu 
sadrumstalotību, kas atbild par vides pārvaldību, jo īpaši attiecībā uz atkritumu, ūdens un 
gaisa kvalitātes pārvaldību, lai varētu saglabāt vienreizējo vidi un augsta līmeņa 
bioloģisko daudzveidību;

22. ar gandarījumu atzīmē, ka Horvātijas ģeogrāfiskais novietojums un trīs Eiropas transporta 
koridori, kas šķērso valsti, nodrošina rentablu piekļuvi Centrālās Eiropas tirgiem kravām, 
kas pienāk no Austrumiem un Tālajiem austrumiem, un uzsver, ka nepieciešama ostu, 
dzelzceļa un autoceļu integrēta attīstība, nodrošinot savienojumu ar Eiropas koridoriem, 
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lai saglabātu savu transporta pakalpojumiem pievilcīgo stāvokli;

23. atzīmē, ka strukturālās problēmas joprojām pastāv lauksaimniecībā un ka privātās 
saimniecības joprojām darbojas uz mazas, sadalītas zemes ar ierobežotu jaudu 
apjomradītu ietaupījumu panākšanai;

Reģionālā sadarbība

24. mudina Horvātiju turpināt centienus saglabāt labas kaimiņattiecības un turpināt spēcīgi un 
aktīvi visos līmeņos sekmēt reģionālo sadarbību; norāda, ka progress šajā jomā nav 
noturīgs, un tādēļ mudina Horvātijas valdību un tās kaimiņvalstu valdības pastiprināt 
dialogu, kura mērķis ir reģiona pilsoņu samierināšana un noteiktu un savstarpēji 
pieņemamu risinājumu panākšana visos divpusēji risināmajos jautājumos, jo īpaši 
attiecībā uz robežu demarkāciju, pazudušajām personām, īpašuma atdošanu un bēgļu 
atgriešanos, kā arī pilsoņu izdošanu saistībā ar kara noziegumiem un noziegumiem pret 
cilvēci;

25. atkārtoti pauž gandarījumu par robežstrīda ar Slovēniju nošķiršanu no pievienošanās 
procesa; šajā sakarībā atzinīgi vērtē rezultātus Slovēnijas referendumā saistībā ar 
nolīgumu par robežu strīda izskatīšanu šķīrējtiesā, kas dod iespēju starptautiskai grupai 
ieteikt risinājumu strīdam par zemes un jūras robežām, un tas būt pozitīvs signāls visām šā 
reģiona valstīm, lai veicinātu dialoga veidošanas kultūru;

26. pauž atzinību Horvātijai un Serbijai par apņemšanos un centieniem stiprināt pilsoņu 
samierināšanos savstarpējas uzticēšanās gaisotnē; atzinīgi vērtē Horvātijas un Serbijas 
prezidentu kopējo braucienu uz Vukovaru un atvainošanos, kas ir svarīgs solis, lai panāktu 
samierināšanos; uzskata, ka divpusēja nolīguma parakstīšana par izdošanu organizētās
noziedzības jomā ir būtisks solis nesodāmības novēršanai reģionā;

27. atzinīgi vērtē Horvātijas, Slovēnijas un Serbijas sarunas par kopēja dzelzceļa kravu 
pārvadājumu uzņēmumu izveidi, lai uzlabotu kravu pārvadājumus starp Rietumeiropu un 
Turciju un Grieķiju caur šīm valstīm; uzskata, ka tas ne tikai ievērojami samazina 
transporta izdevumus un laiku, ja robežkontroles un muitas kontroles tiks vienkāršotas, bet 
arī atspoguļo apņemšanos samierināšanos realizēt konkrētos, praktisko pasākumos, no 
kuriem ekonomisko labumu gūs visi;

28. uzskata, ka reģiona ekonomisko attīstību var paātrināt, Horvātiju, tāpat kā Serbiju, 
iekļaujot Donavas stratēģijā, kas ļautu šīs valstis vēl vairāk savienot ar Eiropas Savienību , 
izmantojot dažāda veida sadarbību transporta, vide un ekonomiskās attīstības jomā 
saistībā ar Donavas makroreģionu;

°
°      °

29. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai un Horvātijas valdībai un 
parlamentam.


