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Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar ir-rapport ta’ progress tal-2010 dwar il-
Kroazja

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra d-deċiżjoni adottata mill-Kunsill fit-3 ta’ Ottubru 2005 sabiex jinfetħu 
n-negozjati tal-adeżjoni mal-Kroazja,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-10 ta' Frar 2010 dwar ir-rapport ta' progress tal-
2009 dwar il-Kroazja,

– wara li kkunsidra r-rapport ta’ progress tal-2010 dwar il-Kroazja, ippubblikat mill-
Kummissjoni fid-9 ta’ Novembru 2010 (SEC(2010)1326),

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjonijiet tal-Ħdax-il Kumitat Parlamentari Konġunt UE-
Kroazja, adottati fis-29 ta' Marzu 2010 f’Żagreb,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A. billi l-Parlament Ewropew għadu qed ikun impenjat għalkollox biex jippromwovi lill-
Kroazja biex issir membru tal-Unjoni Ewropea u jinsab deċiż li jgħin biex iwassal il-
proċess tal-adeżjoni tagħha għal konklużjoni ta’ suċċess,

B. billi n-negozjati tal-adeżjoni mal-Kroazja mxew ’il quddiem b’mod sinifikanti u daħlu fil-
fażi finali tagħhom; billi ġie nnutat progress ġenerali sostanzjali partikolarment fis-
sodisfar tal-punti ta’ referenza stabbiliti fil-kapitoli tan-negozjar,

C. billi n-negozjati tal-adeżjoni mal-Kroazja jistgħu jitlestew fl-ewwel nofs tal-2011 kemm-il 
darba r-riformi meħtieġa jkomplu jiġu segwiti b’mod determinat, b’mod partikolari billi 
jiġu msaħħa l-amministrazzjoni pubblika u l-ġudikatura, tkompli tiġi miġġielda l-
korruzzjoni, tiġi żgurata s-sostenibilità tar-ritorn tar-refuġjati u l-kooperazzjoni sħiħa mat-
Tribunal Kriminali Internazzjonali għal dik li kienet il-Jugoslavja (ICTY) u l-
kontinwazzjoni tal-proċess ta’ privatizzazzjoni u l-adozzjoni ta’ pjanijiet ta’ ristrutturar 
tat-tarzni li jinsabu f’diffikultà,

D. billi l-isforzi ta’ riforma jeħtieġ li jiġu sostnuti wkoll lilhinn mit-tlestija tan-negozjati tal-
adeżjoni bil-għan li l-pajjiż u ċ-ċittadini tiegħu jibbenefikaw għalkollox mill-vantaġġi tas-
sħubija mal-UE,

E. billi l-prospett tas-sħubija mal-UE huwa inċentiv qawwi għall-pajjiżi l-oħra tar-reġjun tal-
Balkani tal-Punent fi triqithom lejn l-integrazzjoni Ewropea biex iwettqu r-riformi politiċi, 
ekonomiċi u leġiżlattivi u għat-tisħiħ tal-paċi, l-istabbilità u l-koeżistenza rikonċiljatorja 
fir-reġjun; billi l-UE għandha ssaħħaħ l-approċċ reġjonali tal-perspettiva Ewropea,
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Kummenti ġenerali

1. Ifaħħar lill-Kroazja għall-progress sostanzjali li sar fl-issodisfar tal-punti ta’ referenza 
meħtieġa għall-konklużjonijiet tan-negozjati tal-adeżjoni; jitlob lill-Kroazja ssegwi 
b’determinazzjoni r-riformi meħtieġa bil-għan li tkun tista' tissodisfa l-punti ta’ referenza 
tal-għeluq u tikkonkludi n-negozjati;  jistieden lill-Kummissjoni tuża l-kapaċitajiet tagħha 
kollha biex tappoġġja l-isforzi tal-Kroazja biex tissodisfa l-punti ta’ referenza;

2. Jemmen bis-saħħa kollha li adeżjoni ta’ malajr tal-Kroazja tinvolvi kemm dimensjoni 
Ewropea u kemm dimensjoni reġjonali u tkun tkompli tinkoraġġixxi l-bqija tal-pajjiżi tal-
Balkani tal-Punent jillanċjaw u jimplimentaw b’determinazzjoni r-riformi relatati mal-
adeżjoni;

3. Għadu jinsab imħasseb minħabba l-fatt li, kif inhu rrevelat mill-aħħar stħarriġ tal-
Ewrobarometru, il-maġġoranza taċ-ċittadini Kroati jaħsbu li sħubija tal-Kroazja mal-UE 
mhux se jkun ta’ benefiċċju għall-pajjiż; jinkoraġġixxi lill-awtoritajiet Kroati u lis-soċjetà 
ċivili jimmobilizzaw, bil-għajnuna tal-Kummissjoni, l-azzjonijiet tagħhom bil-għan li l-
Kroati jħossu li l-proġett Ewropew huwa tagħhom ukoll;

Kriterji politiċi

4. Jilqa’ l-fatt li f'Ġunju 2010 maġġoranza kbira ħafna tal-Parlament Kroat adottat emendi 
sostanzjali għall-Kostituzzjoni mitluba mill-adeżjoni mal-UE; jemmen li l-bidliet 
Kostituzzjonali li ġew adottati se jwittu t-triq biex titgħadda l-leġiżlazzjoni li fadal;

5. Jenfasizza li, filwaqt li ttieħdu passi ulterjuri sinifikanti biex tissaħħaħ l-amministrazzjoni 
pubblika, għad fadal dgħufijiet maġġuri fil-proċeduri amministrattivi u l-kapaċitajiet 
amministrattivi għadhom mhumiex biżżejjed partikolarment meta wieħed iqis il-
kumplessità tar-riforma tal-amministrazzjoni pubblika; jistiedem lill-Gvern Kroat 
jindirizza d-diversi każi ta’ dewmien fil-proċess ta’ deċentralizzazzjoni wkoll billi 
jelabora u jimplimenta strateġija ta’ deċentralizzazzjoni u billi jkompli jieħu aktar passi 
fid-depolitiċizzazzjoni tal-amministrazzjoni pubblika u billi jkompli jtejjeb aktar il-
professjonaliżmu u l-etika tiegħu;

6. Iqis li l-korruzzjoni għadha mifruxa ħafna fil-Kroazja u tinvolvi kważi t-taqsimiet kollha 
tas-soċjetà, tal-ekonomija u tal-gvern; jilqa’ b’sodisfazzjon l-isforzi tal-gvern Kroat meta 
qed jieħu pożizzjoni soda ħafna kontra kull sura ta’ korruzzjoni; jenfasizza li l-Gvern ta’ 
attenzjoni speċjali lill-qafas legali u istituzzjonali tal-ġlieda kontra l-korruzzjoni, inklużi l-
investigazzjonijiet, il-prosekuzzjoni, u l-kooperazzjoni bejn l-aġenziji u kooperazzjoni 
internazzjonali; jieħu nota tal-każijiet bi profil għoli ta’ kontra l-korruzzjon li għaddejjin 
bħalissa li jinvolvu żewġ ex-ministri, impjegati taċ-ċivil bi profil għoli u għadd kbir ta' 
meniġers ġenerali ta' ditti kummerċjali tal-istat; jilqa’ b’sodisfazzjon il-ħolqien ta' 
dipartimenti speċjali ta' kontra l-korruzzjoni u l-kriminalità organizzata fl-akbar erba' qrati 
fil-pajjiż, fejn l-imħallfin jiġu eżaminati u jirċievu taħriġ addizzjonali;

7. Jinnota li, filwaqt li l-ġlieda kontra l-korruzzjoni għadha waħda mill-prijoritajiet prinċipali 
tal-Gvern, huma ftit il-każijiet ta’ korruzzjoni li tressqu quddiem il-qrati u l-parti l-kbira 
tagħhom għadhom fl-istadju tal-prosekuzzjoni/investigazzjoni; jistieden lill-awtoritajiet 
Kroati jkomplu jsaħħu aktar il-kapaċitajiet amministrattivi tal-korpi ta' kontra l-
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korruzzjoni, b'mod partikolari dik tal-Uffiċċju għall-Ġlieda kontra l-Korruzzjoni u l-
Kriminalità Organizzata (USKOK), u jkomplu jinkoraġġixxu aktar kultura ta’ 
responsabilità politika;

8. Jinsab kuntent bl-isforzi sostanzjali biex tkompli tiġi rriformata l-ġudikatura, b’mod 
partikolari bl-adozzjoni tal-pjan ta’ azzjoni rivedut tar-riforma ġudizzjarja; jilqa’ 
b’sodisfazzjon il-progress fit-tnaqqis li kompla jsir fil-għadd ta’ każijiet li kien hemm 
jistennew, speċjalment f’dawk fejn il-proċeduri jdumu aktar minn tliet snin, u fir-
razzjonalizzazzjoni tas-sistema tal-qorti billi ġew stabbiliti qrati akbar, qrati tal-kontei u 
qrati kummerċjali kif ukoll fl-ispeċjalizzazzjoni tal-imħallfin; jinnota l-passi pożittivi, 
inkluż fir-rigward tal-Kunsill Ġudizzjarju tal-Istat, l-indipendenza tal-Akkademja 
Ġudizzjarja u l-istabbiliment tal-iskola tal-uffiċċjali ġudizzjarji, biex tiġi msaħħa l-
indipendenza tal-ħatriet ġudizzjarji, biex jissaħħu l-iżvilupp tal-karriera u r-responsabilità 
dixxiplinarja tal-prim imħallfin  kif ukoll l-adozzjoni ta’ salvagwardji ġenerali għal 
indipendenza aktar imseddqa tal-ġudikatura;

9. Jisħaq li, għalkemm il-qrati naqqsu l-għadd tal-każijiet mhux riżolti li kienu qed jistennew 
li jgħaddu ġuri, l-istat tad-dritt u l-fiduċja taċ-ċittadini fil-ġudikatura għadhom qed isofru 
mill-għadd immens ta’ każijiet li għadhom qed jistennew u t-tul eċċessiv tal-proċeduri tal-
qorti; jinnota b’dispjaċir li filwaqt li l-għadd tal-imħallfin huwa għoli hemm nuqqas ta’ 
persunal ta' appoġġ għall-qorti u għalhekk jistieden lill-awtoritajiet Kroati jindirizzaw din 
id-diskrepanza;

10. Jieħu nota tad-dikjarazzjoni li saret mill-Prosekutur tal-ICTY quddiem il-Kunsill tas-
Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti f’Ġunju 2010; jilqa’ b’sodisfazzjon il-fatt li l-kooperazzjoni 
tal-Kroazja hija reattiva għall-ħtiġijiet tal-ICTY, li t-talbiet għall-għajnuna qed ikunu 
mwieġba b’mod effiċjenti, li l-aċċess għax-xhieda u l-evidenza qed ikun ipprovdut 
mingħajr dewmien u li jista’ jiġi nnutat li hemm titjib ġenerali fil-kwalità tal-
investigazzjonijiet amministrattivi; jistieden lill-gvern Kroat jintensifika l-investigazzjoni 
amministrattiva tiegħu rigward id-dokumenti militari li ġew nieqsa;

11. Filwaqt li jinnota li talbiet għal dokumenti militari importanti għadhom qed jistennew 
tweġiba, jilqa’ b’sodisfazzjon l-isforzi tal-Grupp ta’ Ħidma ta’ Bejn l-Aġenziji Kroata 
biex jagħtu dettalji sħaħ dwar fejn jinsabu d-dokumenti mitluba; jistieden lill-Kunsill 
jikkunsidra l-pożizzjoni tal-Awla tal-Ewwel Grad tal-ICTY, b’mod notevoli li ma setax 
jiġi determinat b’ċertezza suffiċjenti jekk il-ġurnali mitluba bir-reġistrazzjoni tal-artillerija 
jeżistux;

12. Jinsab kuntent li l-Kroazja għadha attiva fil-ħidma tat-tressiq il-qorti tal-każijiet tad-delitti 
tal-gwerra fuq inizjattiva tagħha stess u li l-prosekuturi baqgħu jirrevedu l-każijiet tad-
delitti tal-gwerra li kienu għadhom pendenti u kundatti in absentia, u japplikaw miżuri 
standard biex jiżguraw prattiki uniformi mingħajr ma joqogħdu jaraw l-oriġini nazzjonali 
tal-konvenut; jinnota, madankollu, li jeħtieġ li jsiru aktar titjibiet fit-tmexxija tal-ġuri tad-
delitti tal-gwerra, bil-għan li jkun żgurat li l-ġurijiet jitmexxew b’mod impazjali 
għalkollox u li ma jxaqleb lejn l-ebda naħa kif ukoll li jinsab tarf tal-impunità u jittejjeb il-
ħarsien tax-xhieda; jinkoraġġixxi lill-awtoritajiet Kroati jkomplu jtejbu aktar id-djalogu u 
l-kooperazzjoni f’dan il-qasam mal-pajjiżi ġirien;

13. Jilqa’ b'sodisfazzjoni il-progress ġenerali fil-qasam tar-ritorn tar-refuġjati u jinnota li aktar 
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minn nofs ir-ritorni totali huma sostenibbli, filwaqt li l-bqija huma jew ta’ darba jew 
ritorni tat-tip li jiġu u jmorru; jinsab kuntent li qed jinnota li l-ostilità pubblika lejn is-
Serbi li qed jerġgħu lura naqset fil-parti l-kbira tal-pajjiż; jistieden lill-awtoritajiet Kroati 
jkomplu jneħħu l-ostakli għall-ksib tal-istatus ta' residenza permanenti, jaċċelleraw il-
programm tar-rikostruzzjoni tad-djar, jillanċjaw proġetti ta’ rkupru soċjali u ekonomiku; 
isegwu sforzi biex jagħtu l-ħajja mill-ġdid lill-ekonomiji taż-żoni affettwati mill-gwerra u 
jkomplu jinkoraġġixxu r-rikonċiljazzjoni interetnika fi klima ta’ tolleranza etnika;

14. Filwaqt li jilqa’ b’sodisfazzjon il-fatt li l-Kroazja kienet fost l-ewwel pajjiżi li qablet li 
tintrabat mill-Konvenzjoni Internazzjonali tad-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità, jistieden 
lill-awtoritajiet Kroati jistabbilixxu pjani konkreti biex jirriforma l-istituzzjonalizzazzjoni 
u l-kapaċità legali kif ukoll jindirizzaw il-kwistjoni tal-għadd dejjem akbar ta’ persuni 
b’diżabilità mentali li qed jgħixu f’istituzzjonijiet iffullati u mhux f’komunitajiet bil-għan 
li jiżguraw għalkollox id-drittijiet tal-persuni b’diżabilità; jinkoraġġixxi lill-Kroazja 
tkompli ssaħħaħ aktar id-dispożizzjonijiet legali relevanti dwar l-aċċess għall-bini għall-
persuni b’diżabilità;

15. Jinnota li filwaqt li t-trattament tal-priġunieri kien b’mod ġenerali uman u bdiet il-
kostruzzjoni ta’ faċilitajiet tal-ħabs ġodda, l-awtoritajiet ma kinux kapaċi jissodisfaw il-
ħtiġijiet tal-priġunieri għall-kura tas-saħħa, l-iġjene, l-ispazju u l-arja friska, u għall-aċċess 
għall-opportunitajiet ta’ xogħol minħabba l-problema tal-iffullar żejjed;

Kriterji ekonomiċi

16. Jinnota li għalkemm it-tnaqqis ekonomiku qed ibatti, l-ekonomija Kroata baqgħet 
titnaqqas bi tnaqqis fil-PGD reali; filwaqt li jilqa’ b’sodisfazzjon il-pjanijiet ta’ rkupru 
ekonomiku, jistieden lill-Gvern jittraduċi r-rakkomandazzjonijiet tiegħu f’politiki 
vigorużi;

17. Jistieden lill-gvern Kroat jindirizza d-dgħufijiet strutturali tal-ekonomija, inaqqas ir-rwol 
ridistributtiv tagħha permezz ta’ riforma strutturali biex tingħata spinta lill-kompetittività; 
jenfasizza li hemm il-ħtieġa li ssir razzjonalizzazzjoni tas-settur pubbliku u aktar 
konsolidazzjoni/riformi fiskali mmirati biex jitnaqqas l-infiq pubbliku; jinnota barra minn 
hekk li jeħtieġ li jsiru sforzi serji biex jiġu rriformati s-settur tas-saħħa, is-sistemi soċjali u 
l-politik tal-għajnuna tal-istat tal-Kroazja biex jintlaħaq livell stabbli ta' nfiq pubbliku taħt 
qafas ta' politika fiskali soda;

18. Jistieden lill-gvern Kroat jindirizza r-rati baxxi ħafna tal-impjiegi, isegwi aktar sforzi biex 
iżid il-parteċipazzjoni fix-xogħol billi jindirizza r-regolamenti inflessibbli tas-suq tax-
xogħol u d-diżinċentivi għall-parteċipazzjoni tal-ħaddiema fis-suq tax-xogħol, permezz 
tal-edukazzjoni vokazzjonali, it-taħriġ u t-tagħlim tul il-ħajja kollha;

L-abilità li tassumi l-obbligazzjonijiet tas-sħubija

19. Jinnota b'sodisfazzjon li l-Kroazja kompliet ittejjeb il-kapaċità tagħha li tassumi l-obbligi 
ta' sħubija mal-UE, b'livell tajjeb ta' allinjament mal-acquis communautaire fil-
maġġoranza tas-setturi; jinkoraġġixxi lill-awtoritajiet Kroati, madankollu, ħalli jiddedikaw 
attenzjoni partikolari lill-kapaċitajiet amministrattivi filwaqt li jiżguraw implimentazzjoni 
xierqa ħalli l-pajjiż ikun jista’ jimmassimizza l-benefiċċji tas-sħubija mal-UE wara l-
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adeżjoni;

20. Jieħu nota tal-proċedura tat-tfigħ tal-offerti għat-tarzni li jinsabu f’diffikultà f’Mejju 2010; 
jistieden lill-Gvern Kroat jikkonkludi mill-aktar fis possibbli l-proċess tar-ristrutturar 
f’dan ir-rigward bil-għan li jissodisfa punt ta’ riferiment importanti tan-negozjati tal-
adeżjoni meħtieġ għall-għeluq provviżorju tal-kapitolu dwar il-kompetizzjoni;

21. Iħeġġeġ lill-Gvern Kroat jindirizza l-frammentazzjoni tal-istituzzjonijiet tal-gvern ċentrali 
responsabbli għall-immaniġġjar tal-ambjent, b’mod partikolari dawk li jirrigwardaw l-
immaniġġjar tal-iskart u tal-ilma u l-arja, bil-għan li jkun jista’ jiġi ppriservat b’mod 
suffiċjenti l-ambjent uniku u jiġi sostnut livell għoli ta’ bijodiversità;

22. Jinnota b’sodisfazzjon li l-pożizzjoni geografika tal-Kroazja u t-tliet Kurituri Ewropej tat-
Trasport li jaqsu l-pajjiż joffru aċċess li hu effiċjenti f'dik li hi nefqa għas-swieq tal-
Ewropa Ċentrali għat-tagħbijiet ta' merkanzija li joriġinaw fil-Lvant u fil-Lvant Imbiegħed 
u jisħaq fuq il-ħtieġa ta’ żvilupp integrat tal-konnessjonijiet tal-portijiet, il-linji tal-
ferrovija u t-toroq mal-kurituri Ewropej meħtieġa biex tiġi sostnuta pożizzjoni ġeografika 
attraenti għas-servizzi tat-trasport;

23. Jinnota li l-isfidi strutturali fl-agrikoltura għadhom hemm u li l-impriżi tal-biedja privati 
għadhom qed joperaw fuq artijiet żgħar ifframmentati b’kapaċità limitata għall-ilħuq ta’ 
ekonomiji ta’ skala;

Kooperazzjoni reġjonali

24. Jinkoraġġixxi lill-Kroazja tkompli bl-isforzi tagħha biex iżżomm għaddejjin relazzjonijiet 
tajba bħala ġara u biex tibqa’ promotura importanti u proattiva tal-kooperazzjoni reġjonali 
fil-livelli kollha; jinnota li l-progress f’dan ir-rigward ma kienx dejjem l-istess u għalhekk 
iħeġġeġ lill-Gvern Kroat u lill-gvernijiet tal-pajjiżi ġirien jintensifikaw id-djalogu 
tagħhom immirat lejn ir-rikonċiljazzjoni fost iċ-ċittadini tar-reġjun u jilħqu soluzzjonijiet 
definiti u li jkunu aċċettabbli minn kull naħa għall-kwistjonijiet bilaterali kollha li 
għadhom ma ġewx riżoluti, partikolarment fir-rigward tad-demarkazzjoni tal-fruntieri, il-
persuni li ġew nieqsa, ir-restituzzjoni tal-proprjetà u r-ritorn tar-rifuġjati kif ukoll l-
estradizzjoni ta’ ċittadini fil-każijiet ta’ delitti tal-gwerra u delitti kontra l-umanità;

25. Itenni s-sosdisfazzjon tiegħu dwar id-diżakkoppjament tat-tilwima dwar il-fruntiera mas-
Slovenja mill-proċess tal-adeżjoni; jilqa’ b’sodisfazzjon, f’dan ir-rigward, l-eżitu pożittiv 
tar-referendum Sloven dwar il-ftehim dwar l-arbitraġġ tal-fruntiera, li jiftaħ it-triq biex tim 
internazzjonali jipproponi soluzzjoni għat-tilwina dwar il-fruntieri tal-art u tal-baħar li se 
tkun sinjal importanti għar-reġjun kollu kemm hu biex iħeġġeġ il-kultura tad-djalogu;

26. Ifaħħar lill-Kroazja u lis-Serbja għall-ambizzjoni u l-isforzi tagħhom biex isaħħu r-
rikonċiljazzjoni fost iċ-ċittadini tagħhom f’atmosfera ta’ fiduċja reċiproka; jilqa’ 
b’sodisfazzjon iż-żjara li għamlu flimkien il-President tal-Kroazja u l-President tas-Serbja 
f’Vukovar u l-apoloġiji tagħhom bħala pass importanti lejn ir-rikonċiljazzjoni; iqis l-
iffirmar ta' ftehim bilaterali ta' estradizzjoni dwar il-kriminalità organizzata bħala pass 
sinifikanti fit-tnaqqis tal-impunità fir-reġjun;

27. Jilqa’ b’sodisfazzjon it-taħdidiet bejn il-Kroazja, is-Slovenja u s-Serbja dwar l-iffurmar ta’ 
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kumpanija ta' ferroviji tal-ġarr tal-merkanzija biex jittejjeb it-trasport tal-merkanzija minn 
u lejn l-Ewropa tal-Punent u t-Turkija u il-Greċja minn ġot-tliet pajjiżi; jemmen li dan 
mhux biss se jnaqqas b’mod sinifikanti l-ispejjeż tat-trasport u se jnaqqas il-ħinijiet tat-
trasport permezz ta’ kontrolli ssimplifikati tal-fruntieri u tad-dwana imma wkoll jirrifletti 
l-impenn li l-isforzi għar-rikonċiljazzjoni jiġu tradotti f’passi prattiċi li jkunu ta’ 
benefiċċju ekonomiku għal kulħadd;

28. Hu tal-fehma li l-iżvilupp ekonomiku tar-reġjun jista’ jiġi aċċellerat billi fl-istrateġija tad-
Danubju tiġi inkluża wkoll il-Kroazja, minbarra s-Serbja, ħaġa li tkun tipprovdi 
opportunità biex dawn iż-żewġ pajjiżi jkomplu jiġu konnessi mal-UE permezz ta’ diversi 
forom ta’ kooperazzjoni fil-qasam tat-trasport, l-ambjent u l-iżvilupp ekonomiku fi ħdan 
il-qafas tal-makroreġjun tad-Danubju;

29. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni u lill-Gvern u lill-Parlament tal-Kroazja.


