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Eiropas Parlamenta rezolūcija par 2012. gada visaptverošo pārraudzības ziņojumu par 
Horvātiju
(2012/2871(RSP))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā projektu līgumam par Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas 
Savienībai, tā Protokolu un Nobeiguma aktu,

– ņemot vērā Komisijas 2012. gada 10.oktobra Visaptverošo pārraudzības ziņojumu par 
Horvātijas gatavību pievienoties ES (SWD(2012)0338 final),

– ņemot vērā regulāros Komisijas ziņojumus par Horvātijas sasniegto virzībā uz 
pievienošanos, kas aptver laikposmu no 2005. gada līdz 2011. gadam,

– ņemot vērā Eiropadomes prezidentūras 2003. gada 19. un 20. jūnijā Salonikos notikušās 
sanāksmes secinājumus par Rietumbalkānu valstīm un paplašināšanos,

– ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas un ziņojumus par Horvātijas sasniegto un 
paplašināšanās procesu, jo īpaši 2011. gada 1. decembra rezolūciju par Horvātijas 
Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai, 2011. gada 1. decembra ziņojumu par 
Horvātijas pieteikumu dalībai Eiropas Savienībā un 2012. gada 22. novembra ziņojumu 
par paplašināšanos: politikas pamatnostādnes, kritēriji un ES stratēģiskās intereses,

– ņemot vērā visus iepriekšējos ES un Horvātijas Apvienotās parlamentārās komitejas 
ieteikumus,

– ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

A. tā kā Horvātijas pievienošanas ES ir paredzēta 2013. gada 1. jūlijā;

B. tā kā 20 dalībvalstis un Horvātija ir ratificējušas Pievienošanās līgumu, bet septiņām 
dalībvalstīm tas vēl jāizdara;

C. tā kā Horvātija tuvojas tam, lai izpildītu vēl neizpildītās prasības attiecībā uz pēdējiem 
sagatavošanās darbiem līdzdalībai ES; 

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

E. tā kā Horvātijas pievienošanās process apliecina ES paplašināšanās politikas ticamību un 
tās transformējošo ietekmi uz pieteikuma iesniedzējām valstīm;

F. tā kā Horvātijas līdzdalība padarīs ES vēl stiprāku un drošāku, bagātinās tās kultūru un 
mantojumu, un kalpos par spēcīgu atgādinājumu citām kandidātvalstīm, ka saistību 
apzinīga īstenošana dod taustāmus un ilgstošus labumus to iedzīvotājiem;
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G. tā kā paredz, ka Horvātija konstruktīvi ietekmēs savas kaimiņvalstis, jo tai ir visi 
atbilstošie priekšnosacījumi, galvenokārt jau veicinot turpmāku ES paplašināšanos, 
demokrātisku konsolidāciju, reģionālo sadarbību un izlīgumu starp Rietumbalkānu 
tautām, vienlaikus darot visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka starpvalstu jautājumi 
netraucētu nevienam no šiem procesiem,  

1. ar nepacietību gaida iespēju 2013. gada 1. jūlijā sveikt Horvātiju kā 28. ES dalībvalsti; 
pauž pārliecību par Horvātijas demokrātijas un sociālās tirgus ekonomikas spēku un 
briedumu, tās uzticību Eiropas vērtībām un spēju pildīt ar līdzdalību ES saistītos 
pienākumus;

2. norāda, ka Horvātija tuvojas tam, lai izpildītu vēl neizpildītās prasības attiecībā uz 
pēdējiem sagatavošanās darbiem līdzdalībai ES; 

3. aicina tās valdību pabeigt 10 konkrētos uzdevumus, kas tika norādīti Komisijas 
Visaptverošajā pārraudzības ziņojumā, un turpināt visu pārējo nepieciešamo reformu 
īstenošanu; 

4. norāda, ka 20 dalībvalstis un Horvātija jau ir ratificējušas Pievienošanās līgumu; aicina to 
septiņu dalībvalstu parlamentus, kas līgumu vēl nav ratificējušas, savlaicīgi pabeigt šo 
procesu; 

5. atkārtoti pauž uzskatu, ka pievienošanos nevajadzētu veidot kā procesa noslēgumu, bet 
drīzāk kā soli ceļā uz ekonomisku un administratīvu modernizāciju, un kā iespēju, kuras 
labumus var pilnībā realizēt tikai ar ilgstošu politisku rīcību; 

6. aicina Horvātijas politiskos un sociālos dalībniekus meklēt novatoriskus veidus, kā 
nepazaudēt iniciatīvu un vienprātību reformu īstenošanā arī pēc pievienošanās un saglabāt 
politikas veidotāju atbildību par Pievienošanās līgumā uzņemto saistību īstenošanu; šajā 
sakarībā uzsver, cik neaizstājami pārraudzības procesā ir parlaments un pilsoniskā 
sabiedrība; 

7. atkārtoti apstiprina neatkarīgas tiesu varas un tiesiskuma centrālo nozīmi demokrātijas 
stiprināšanā un ieguldījumu un ekonomiskās aktivitātes atbalstīšanā; mudina Horvātiju 
veikt turpmākas darbības, lai uzlabotu tiesu sistēmas neatkarību un efektivitāti, tostarp 
samazinot neizskatīto lietu daudzumu tiesās un uzlabojot tiesību aktus par lēmumu izpildi; 
mudina Horvātiju pilnībā izstrādāt un īstenot tiesu reformas stratēģiju; 

8. ar gandarījumu norāda, ka Horvātija ir ieviesusi stingru institucionālo un tiesisko 
regulējumu korupcijas novēršanai; aicina Horvātijas iestādes pilnībā izmantot esošos 
instrumentus, lai nodrošinātu objektīvu un veiksmīgu saukšanu pie atbildības un tiesas 
nolēmumus, tostarp ļoti nozīmīgās lietās, lai stiprinātu iedzīvotāju uzticību tiesiskumam 
un sabiedriskajām iestādēm; 

9. aicina Horvātiju ieviest stingrus tiesību aktus attiecībā uz  lobēšanu un piekļuvi 
informācijai, tādējādi stiprinot korupcijas novēršanas pasākumu sistēmu; aicina valdību 
nodrošināt, ka jaunizveidotā Interešu konfliktu komiteja var uzsākt savu darbību, un 
pilnībā īstenot tiesību aktu kopumu saistībā ar publisko iepirkumu un partiju finansēšanu;
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10. aicina Horvātijas iestādes arī turpmāk aktīvi nodrošināt cilvēktiesību ievērošanu, 
vienlaikus apkarojot visa veida diskrimināciju un neiecietības izpausmes pret 
mazākumtautībām, migrantiem, lesbietēm, gejiem, biseksuāļiem un transpersonām, kā arī 
citām minoritāšu grupām; 

11. ņem vērā, ka Horvātija ir atbilstīgi sagatavojusies turpmākajai ES struktūrfondu un 
Kohēzijas fonda finansēto darbību pārvaldībai un īstenošanai; aicina valdību vēl vairāk 
stiprināt atbildīgo iestāžu, tostarp reģionālo un vietējo iestāžu, administratīvo veiktspēju 
atbilstīgi Eiropas Revīzijas palātas 2012. gada ziņojumā paustajiem ieteikumiem; mudina 
valdību pielikt visas pūles, lai līdz minimumam samazinātu korupcijas risku un ES 
līdzekļu ļaunprātīgu izmantošanu; 

12. saistībā ar sarunām par daudzgadu finanšu shēmu atgādina dalībvalstīm par ES saistībām 
arī turpmāk sniegt Horvātijai un tās iedzīvotājiem palīdzību ekonomiskajā un reģionu 
attīstībā; 

13. mudina Horvātiju turpināt strukturālo reformu īstenošanu, lai veicinātu ekonomisko 
izaugsmi un atdzīvinātu darba tirgu; atzinīgi vērtē valdības apņēmību veikt fiskālo 
konsolidāciju un veicināt konkurētspēju; 

14. uzskata, ka īpaša uzmanība būtu jāpievērš ekonomiskās modernizācijas ietekmei uz 
sabiedrību un vidi; mudina Horvātiju turpināt sociāla dialoga stiprināšanu un aizstāvēt 
sociālās un arodbiedrību tiesības; 

15. aicina dalībvalstis lemt par pārejas noteikumiem, kas ierobežo Horvātijas darba ņēmēju 
piekļuvi to darba tirgiem, pamatojoties vienīgi uz faktisko informāciju un tikai gadījumos, 
kad šī piekļuve var radīt nopietnus traucējumus darba tirgū;

16. aicina valdību nodrošināt, ka tiek īstenoti 2012. gada mērķi pieņemt darbā pietiekamu 
skaitu robežpolicijas darbinieku un ka pēc iespējas ātrāk tiek pabeigta robežšķērsošanas 
punktu izveide Neumas koridorā; 

17. aicina Horvātijas iestādes uz turpmāku rīcību, tostarp attiecībā uz likumdošanas atbilstību, 
iestāžu sadarbību un robežu pārvaldību, lai Horvātija savlaicīgi varētu iestāties Šengenas 
zonā; 

18. mudina Horvātiju atbilstīgi tās pieņemtajai stratēģijai attiecībā uz nesodāmību pastiprināt 
valstī centienus saukt pie atbildības vainīgos par kara noziegumiem; pauž stingru 
aicinājumu Horvātijai un Serbijai godprātīgi sadarboties, saucot pie atbildības vainīgos par 
kara noziegumiem, lai šajā reģionā nodrošinātu tiesiskumu un patiesu samierināšanos; 

19. mudina Horvātijas iestādes arī turpmāk pievērt īpašu uzmanību atgriezušos bēgļu un 
pārvietoto personu tiesībām un sociālajiem apstākļiem atbilstīgi Sarajevas deklarācijas 
procesa mērķiem; 

20. mudina Horvātiju aktīvi iesaistīties Rietumbalkānu valstu stabilizācijas un Eiropas 
integrācijas procesā; uzskata, ka Horvātijas pieredze un specializētās zināšanas, kas 
uzkrātas tās pārveides un pievienošanās procesa laikā, ir ļoti vērtīgas un citām pieteikuma 
iesniedzējām valstīm un kandidātvalstīm; 
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21. aicina Horvātiju un tās kaimiņvalstis aktīvi iesaistīties vēl neatrisināto starpvalstu 
jautājumu risināšanā; atgādina, ka starpvalstu jautājumus nevar izmantot, lai kavētu 
pašreizējo vai turpmāko kandidātvalstu integrācijas procesu; 

22. atzinīgi vērtē Komisijas darbu, vadot Horvātijas pievienošanās procesu; prasa Komisijai 
kritiski izvērtēt šo uzdevumu un ņemt vērā gūto pieredzi attiecībā uz turpmākajām 
kandidātvalstīm, piemēram, obligāta pārraudzības režīma izmantošanu laika posmā starp 
sarunu pabeigšanu un pievienošanos;

23. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu valdībām 
un parlamentiem, kā arī Horvātijas Republikas valdībai un parlamentam.


