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Az Európai Parlament állásfoglalása a Horvátország uniós tagságra való 
felkészültségéről szóló átfogó ellenőrzési jelentésről
(2012/2871(RSP))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozásáról szóló 
szerződéstervezetre, a jegyzőkönyvre és a záróokmányra,

– tekintettel a, Horvátország uniós tagságra való felkészültségéről szóló, 2012. október 10-i
átfogó ellenőrző bizottsági jelentésre (SWD(2012)0338 végleges),

– tekintettel a Horvátország által a csatlakozás irányába történő előrelépésekről szóló, a 
2005–2011-es időszakot felölelő rendszeres bizottsági jelentésekre,

– tekintettel a 2003. június 19–20-i thesszaloniki Európai Tanács nyugat-balkáni 
országokról és a bővítésről szóló elnökségi következtetéseire,

– tekintettel Horvátország előrelépéséről és a bővítési folyamatról szóló valamennyi korábbi 
– különösképpen a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásról szóló, 
2011. december 1-i, a Horvátország európai uniós tagságra irányuló kérelméről szóló, 
2011. december 1-i, és a „Bővítés: szakpolitikák, kritériumok és az EU stratégiai érdekei” 
című, 2012. november 22-i – állásfoglalására és jelentésére;

– tekintettel az EU–Horvátország Parlamenti Vegyes Bizottság valamennyi korábbi 
ajánlására,

– tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel Horvátország készen áll arra, hogy 2013. július elsején csatlakozzon az Európai 
Unióhoz;

B. mivel húsz tagállam és Horvátország már megerősítette a csatlakozási szerződést, 
valamint hét másik állam ezt még nem tette meg;

C. mivel Horvátország jó úton halad az uniós tagságra való végső felkészülés hátralévő 
követelményeinek teljesítése felé; 

D. mivel a reformtörekvéseket a csatlakozást követően is folytatni kell annak érdekében, 
hogy a horvát állampolgárok teljes mértékben kihasználhassák az uniós tagság előnyeit; 

E. mivel Horvátország csatlakozási folyamata bizonyítja az uniós bővítési politika 
hitelességét és a csatlakozni kívánó országokra gyakorolt átalakító hatását;

F. mivel Horvátország tagságával az EU egyre erősebbé és biztonságosabbá válik, gazdagítja 
kultúráját és kulturális örökségét, valamint erőteljesen emlékezteti a csatlakozni kívánó 
országokat arra, hogy a kötelezettségvállalások lelkiismeretes végrehajtása kézzel fogható 
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és tartós előnyöket eredményez az állampolgárok számára;

G. mivel Horvátország egyedi helyzetben van és várhatóan építő szerepet tölt be a 
szomszédos országok között, mindenekelőtt a további uniós bővítés, a demokratikus 
konszolidáció, a regionális együttműködés, a Nyugat-Balkán népei megbékélésének 
előmozdításával, miközben mindent megtesz annak érdekében, hogy a kétoldalú kérdések 
egyik folyamatot se akadályozzák; 

1. várakozással tekint az elé, hogy Horvátországot 2013. július elsején az Unió tagjaként 
üdvözölhesse; kifejezi Horvátország demokráciájának és szociális piacgazdaságának 
erősségébe és érettségébe, az európai értékekhez való ragaszkodásába, valamint a tagsági 
kötelezettségek teljesítésének képességébe vetett bizalmát;

2. megjegyzi, Horvátország jó úton halad az uniós tagságra való végső felkészülés hátralévő 
követelményeinek teljesítése felé; 

3. felkéri a kormányt, hogy fejezze be a Bizottság átfogó ellenőrző jelentésben kijelölt 10 
konkrét feladatot, valamint tegyenek előrelépést a további szükséges reformokat illetően; 

4. megjegyzi, hogy húsz tagállam és Horvátország már megerősítette a csatlakozási 
szerződést; felkéri a csatlakozási szerződést még nem megerősítő hét tagállamnak a 
parlamentjét, hogy ezt időben tegyék meg; 

5. hangsúlyozza álláspontját azzal kapcsolatban, hogy a csatlakozásra nem a folyamat 
lezárásaként, hanem sokkal inkább a gazdasági és igazgatási modernizáció felé vezető 
úton tett lépésként kell tekinteni, valamint olyan lehetőségként, amelynek előnyeit 
kizárólag folytonos politikai tevékenységgel lehet teljes mértékben megvalósítani; 

6. felkéri a horvát politikai és társadalmi szereplőket, hogy a csatlakozást követően 
találjanak innovatív módszereket a lendület és a reformokat illető konszenzus 
fenntartására, valamint a döntéshozók felelősségre vonhatóságára a csatlakozási 
szerződésben vállalt ígéretek teljesítéséért; hangsúlyozza e tekintetben a hatékony 
parlamenti felügyelet és civil társadalom elengedhetetlen szerepét; 

7. ismételten megerősíti a független igazságszolgáltatás és a jogállamiság központi szerepét 
a demokrácia megerősítésében, valamint a befektetési és gazdasági tevékenység 
támogatásában; ösztönzi Horvátországot arra, hogy tegyen további lépéseket az 
igazságügyi rendszer függetlenségének és hatékonyságának javítása érdekében, többek 
között a lezáratlan ügyek számának csökkentésével és a határozatok érvényesítéséről 
szóló jogszabályok korszerűsítésével; sürgeti Horvátországot, hogy fejezze be és hajtsa 
végre az igazságügyi reformra vonatkozó stratégiát;  

8. elégedettséggel veszi tudomásul, hogy Horvátország szilárd intézményi és jogi keretet 
hozott létre a korrupció elleni küzdelemre; felhívja a horvát hatóságokat, hogy teljes 
mértékben használják fel a létező eszközöket a független és eredményes büntetőeljárások 
és bírósági ítéletek érdekében, beleértve a nagy horderejű eseteket az állampolgároknak a 
jogállamiságba és a közintézményekbe vetett bizalmának megerősítése érdekében; 

9. felkéri Horvátországot, hogy dolgozzon ki erőteljes, a lobbizásra és az információhoz való 
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hozzáférésre vonatkozó jogszabályokat, megerősítve a korrupció elleni megelőzés 
kereteit; felkéri a kormányt, hogy tegye működőképessé az újonnan létrehozott 
Összeférhetetlenségi Bizottságot, valamint teljes mértékben hajtsa végre a közbeszerzésre 
és a pártfinanszírozásra vonatkozó jogszabálycsomagot;

10. felhívja a horvát hatóságokat, hogy továbbra is ügyeljenek az emberi jogok teljes mértékű 
betartására, miközben a nemzeti kisebbségekkel, a migránsokkal, az LMBT személyekkel 
és egyéb kisebbségi csoportokkal szembeni megkülönböztetés és intolerancia minden 
megnyilvánulásával felveszik a küzdelmet;

11. megállapítja, hogy Horvátország megfelelően felkészült az uniós strukturális alapok és a 
Kohéziós Alap által támogatott műveletek jövőbeli kezelésére és végrehajtására;  felkéri a 
kormányt az illetékes intézmények igazgatási kapacitásának további megerősítésére mind 
regionális, mind helyi szinten, a Számvevőszék 2012. évi jelentésének ajánlásainak 
megfelelően; sürgeti a kormányt, hogy tegyen meg mindent a korrupció kockázatának 
minimálisra csökkentéséért és az uniós forrásokkal való visszaélés elkerüléséért; 

12. emlékezteti a tagállamokat, a többéves pénzügyi keretről folytatott tárgyalások keretében 
az Európai Unió Horvátországnak és állampolgárainak tett, a gazdasági és regionális 
fejlődés jövőbeli támogatására vonatkozó ígéreteire; 

13. sürgeti Horvátországot további strukturális reform végrehajtására a gazdasági növekedés 
ösztönzése és a munkaerőpiac élénkítése érdekében; elismerően nyilatkozik a kormánynak 
a költségvetési konszolidációra, valamint a versenyképesség élénkítésére irányuló 
elkötelezettségéről; 

14. úgy véli, hogy kiemelt hangsúlyt kellene fektetni a gazdasági modernizáció társadalmi és 
környezetvédelmi vonatkozásaira; ösztönzi Horvátországot, hogy folytassa a társadalmi 
párbeszéd megerősítését, valamint a társadalmi és szakszervezetek jogainak betartását; 

15. felhívja a tagállamokat, hogy határozzanak azon átmeneti rendelkezésekről, amelyek 
szigorúan tényszerű információk alapján és kizárólag súlyos piaci zavar fennállása esetén 
korlátozzák a horvát munkavállalók nemzeti munkaerőpiachoz való hozzáférését;

16. felhívja a kormányt, hogy biztosítsa a 2012. évi, határrendőrség toborzására vonatkozó 
célok elérését, valamint hogy a neumi folyosó menti határátkelőhelyek a lehető 
leghamarabb készüljenek el; 

17. felkéri a horvát hatóságokat a jogszabályi összehangolás, intézményközi együttműködés 
és határigazgatás szempontjait is figyelembe vevő további lépések megtételére 
Horvátország schengeni övezethez kellő időben való csatlakozása érdekében; 

18. ösztönzi Horvátországot a háborús bűnök eljárás alá vonására irányuló nemzeti 
erőfeszítések megerősítésére a büntetlenségre vonatkozóan elfogadott stratégiának 
megfelelően; határozottan felszólítja Horvátországot és Szerbiát a háborús bűnök eljárás 
alá vonásában való jóhiszemű együttműködésre az igazság érvényesülése, valamint a 
régió valódi megbékélése érdekében; 

19. ösztönzi a horvát hatóságokat a visszatérő menekültek és a lakóhelyüket elhagyni 
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kényszerültek jogaira és társadalmi körülményeire helyezett kiemelt hangsúly további 
fenntartására, a szarajevói nyilatkozatban foglalt céloknak megfelelően; 

20. ösztönzi Horvátországot a stabilizációs folyamatban és a nyugat-balkáni országok európai 
integrációjában vállalt aktív szerep betöltésére; úgy véli, hogy Horvátországnak az 
átalakulás és a csatlakozás során szerzett tapasztalata és szakértelme a többi csatlakozni 
kívánó ország számára kiemelt értékkel bír; 

21. határozottan felszólítja Horvátországot és szomszédjait a fennálló kétoldalú viták 
megoldásában való aktív részvételre; emlékeztet arra, hogy a kétoldalú kérdéseket nem 
szabad felhasználni a jelenleg vagy jövőben csatlakozni kívánó országok integrációs 
folyamatának megakadályozására; 

22. nagyra értékeli a Bizottságnak a horvát csatlakozási folyamat irányításában betöltött 
szerepét; felkéri a Bizottságot, hogy tekintse át a gyakorlat során szerzett tapasztalatokat 
és a jövőben csatlakozni kívánó országok számára vázolja fel a politikai tanulságokat, 
például a tárgyalások lezárulta és a csatlakozás közötti időszakban alkalmazott átfogó 
felügyeleti rendszert;

23. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok és a Horvát Köztársaság kormányának és parlamentjének.


