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Резолюция на Европейския парламент относно цялостния мониторингов доклад 
относно Хърватия за 2012 г.
(2012/2871(RSP))

Европейският парламент,

– като взе предвид проекта на договор за присъединяването на Република Хърватия 
към Европейския съюз, протокола и заключителния акт,

– като взе предвид цялостния мониторингов доклад на Комисията от 10 октомври 
2012 г. за готовността на Хърватия за членство в ЕС (SWD(2012)0338 окончателен),

– като взе предвид редовните доклади на Комисията относно напредъка на Хърватия 
по пътя на присъединяване към ЕС, които обхващат периода 2005–2011 г.,

– като взе предвид заключенията на председателството на Европейския съвет от 
заседанието му, проведено в Солун на 19 и 20 юни 2003 г., относно държавите от 
Западните Балкани и разширяването,

– като взе предвид всички свои предходни резолюции и доклади относно напредъка 
на Хърватия и процеса на разширяване, по-специално от 1 декември 2011 г. относно 
присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз, от 1 декември 
2011 г. относно молбата на Хърватия за членство в Европейския съюз и от 22 
ноември 2012 г. относно разширяването: политики, критерии и стратегическите 
интереси на ЕС,

– като взе предвид всички предходни препоръки на съвместния парламентарен 
комитет ЕС–Хърватия,

– като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че е предвидено Хърватия да се присъедини към ЕС на 1 юли 
2013 г.;

Б. като има предвид, че 20 държави членки и Хърватия са ратифицирали договора за 
присъединяване и 7 държави членки все още трябва да го ратифицират;

В. като има предвид, че Хърватия продължава да изпълнява по план оставащите 
изисквания по отношение на заключителния етап на подготовката за членство в ЕС; 

Г. като има предвид, че усилията за реформи трябва да се поддържат и след 
присъединяването, за да могат гражданите на Хърватия в пълна степен да се 
възползват от ползите на членството в ЕС; 

Д. като има предвид, че процесът на присъединяване на Хърватия свидетелства за 
доверието в политиката на разширяване на ЕС и преобразяващото й въздействие 
върху държавите, подали молба за членство;
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Е. като има предвид, че членството на Хърватия ще направи ЕС по-силен и по-
сигурен, ще обогати неговата култура и наследство и ще послужи като силно 
напомняне на другите страни, желаещи да се присъединят към ЕС, че съвестното 
изпълнение на поетите задължения дава осезаеми и трайни ползи за техните 
граждани;

Ж. като има предвид, че Хърватия е в уникална позиция и от нея се очаква да играе 
конструктивна роля в съседните й държави, преди всичко чрез насърчаване на по-
нататъшното разширяване на ЕС, демократичната консолидация, регионалното 
сътрудничество и помирението между народите на Западните Балкани, като 
същевременно направи всичко по силите си, за да гарантира, че двустранните 
въпроси не възпрепятстват никой процес; 

1. очаква с нетърпение да приветства Хърватия като 28-мия член на ЕС на 1 юли
2013 г.; изразява своята увереност в силата и зрелостта на демокрацията и 
социалната пазарна икономика на Хърватия, придържането й към европейските 
ценности и способността за изпълнение на задълженията по членството;

2. отбелязва, че Хърватия продължава да изпълнява по план оставащите изисквания по 
отношение на заключителния етап на подготовката за членство; 

3. призовава правителството да приключи с 10-те конкретни задачи, посочени в 
цялостния мониторингов доклад на Комисията, и да напредне с всички други 
необходими реформи; 

4. отбелязва, че 20 държави членки и Хърватия вече са ратифицирали договора за 
присъединяване; приканва парламентите на 7-те държави членки, които все още не 
са го ратифицирали, да пристъпят своевременно към ратификация; 

5. отново изразява своето становище, че присъединяването не следва да се тълкува 
като край на процеса, а по-скоро като стъпка по пътя към икономическа и 
административна модернизация и като възможност, чиито ползи могат да се 
реализират напълно само чрез непрекъсната политическа дейност; 

6. приканва хърватските политически и социални участници да проучат новаторски 
начини за поддържането на импулса и консенсуса за реформи в периода след 
присъединяването, както и за предоставянето на отчетност от страна на политиците
по отношение на изпълнението на ангажиментите, поети в договора за 
присъединяване; подчертава в това отношение незаменимата роля на ефективния 
парламентарен надзор и на гражданското общество; 

7. потвърждава отново централното място на независима съдебна система и
принципите на правовата държава за укрепване на демокрацията и подпомагане на 
инвестициите и икономическата активност; насърчава Хърватия да предприеме по-
нататъшни действия за подобряване на независимостта и ефикасността на съдебната 
си система, наред с другото, чрез намаляване на дългия списък на висящите дела и 
чрез подобряване на законодателството относно изпълнението на решенията; 
настоятелно призовава Хърватия да завърши стратегията за реформа на съдебната 
система и да я прилага; 
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8. отбелязва със задоволство, че Хърватия е установила стабилна институционална и 
правна рамка за борба с корупцията; призовава хърватските органи да използват в 
пълна степен съществуващите инструменти, за да гарантират безпристрастни и 
успешните наказателни преследвания и съдебни решения, включително по 
привличащи общественото внимание дела, за да се утвърди доверието на 
гражданите в принципите на правовата държава и държавните институции; 

9. призовава Хърватия да приеме солидно законодателство в областта на лобирането и 
достъпа до информация, като по този начин укрепи рамката за превенция срещу 
корупцията; приканва правителството да приведе в действие новосъздадената 
Комисия по конфликт на интереси, както и да приложи в пълна степен 
законодателния пакет относно обществените поръчки и финансирането на партии;

10. призовава хърватските органи да останат бдителни по отношение на гарантирането, 
че правата на човека се спазват напълно, като същевременно се борят срещу всички 
форми на дискриминация и действия на нетърпимост срещу националните 
малцинства, мигрантите, ЛГБТ лица и другите малцинствени групи;

11. отбелязва че Хърватия е достатъчно подготвена за бъдещото управление и 
изпълнение на операциите, финансирани от структурните и кохезионните фондове 
на ЕС; призовава правителството за по-нататъшно укрепване на административния 
капацитет на компетентните институции, включително на регионално и местно 
равнище, в съответствие с препоръките в доклада на Европейската сметна палата от 
2012 г.; настоятелно призовава правителството да направи всичко по силите си, за 
да сведе до минимум риска от корупция и злоупотреба със средства на ЕС; 

12. напомня на държавите членки, в контекста на преговорите за МФР, за 
ангажиментите на ЕС към Хърватия и нейните граждани по отношение на бъдещата 
помощ в икономическото и регионалното развитие; 

13. насърчава Хърватия да извършва по-нататъшни структурни реформи, за да 
стимулира икономическия растеж и да съживи пазара на труда; приветства 
решимостта на правителството да извърши фискална консолидация и да стимулира 
конкурентоспособността; 

14. счита, че следва да се обърне специално внимание на социалните и екологичните 
измерения на икономическата модернизация; насърчава Хърватия да продължи да 
укрепва социалния диалог и да поддържа социалните и профсъюзните права; 

15. призовава държавите членки да вземат решение относно преходните разпоредби, 
ограничаващи достъпа на хърватски работници и служители до националния им 
пазар на труда стриктно въз основа на фактическа информация и само в случаи на 
сериозни затруднения на пазара на труда;

16. призовава правителството да гарантира, че са изпълнени целите от 2012 г. за 
набиране на гранична полиция и че изграждането на гранични контролно-
пропускателни пунктове в коридора Неум ще приключи възможно най-скоро; 

17. приканва хърватските органи да предприемат по-нататъшни действия, включително 
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по отношение на привеждането в съответствие на законодателството, 
междуинституционалното сътрудничество и управлението на границите, с цел 
Хърватия да влезе своевременно в Шенгенското пространство; 

18. насърчава Хърватия да засили вътрешните си усилия за преследване на военни 
престъпления в съответствие с приетата стратегия за безнаказаност; отправя силен
призив към Хърватия и Сърбия да си сътрудничат добросъвестно по отношение на
съдебното преследване на военни престъпления, за да се осигури правосъдие и
истинско помирение в региона; 

19. насърчава хърватските органи да продължават да обръщат специално внимание на 
правата и социалните условия на завръщащите се бежанци и разселени лица в 
съответствие с целите на процеса, чието начало беше поставено с Декларацията от 
Сараево; 

20. насърчава Хърватия да започне да играе активна роля в процеса на стабилизиране и 
европейска интеграция на страните от Западните Балкани; счита, че опитът и 
експертните познания на Хърватия, натрупани в хода на преструктурирането и 
присъединяването й, са от изключително значение за други държави, подали молба 
за членство, и държави, желаещи да се присъединят към ЕС; 

21. призовава Хърватия и нейните съседи да се включат активно в разрешаването на 
неразрешените двустранни спорове; припомня, че въпроси от двустранен характер 
не трябва да се използват като пречка за интеграционните процеси на настоящи или 
бъдещи държави, подали молба за членство; 

22. оценява работата на Комисията за насочване на процеса на присъединяване на
Хърватия; призовава Комисията да направи равносметка и да извлече политически 
поуки за бъдещите държави, които ще подадат молба за членство, като например по 
отношение на използването на цялостен мониторингов режим в периода между 
приключването на преговорите и присъединяването;

23. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 
Комисията и на правителствата и парламентите на държавите членки, както и на 
Република Хърватия.


