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Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar ir-Rapport 2012 ta’ Monitoraġġ Komprensiv 
tal-istat ta’ tħejjija tal-Kroazja 
(2012/2871 (RSP)).

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-abbozz ta' Trattat dwar l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-
Unjoni Ewropea, il-Protokoll u l-Att Finali,

– wara li kkunsidra r-Rapport Komprensiv ta’ Monitoraġġ tal-10 ta' Ottubru 2012 dwar l-
istat ta’ kemm hi mħejjija l-Kroazja għall-adeżjoni mal-UE (SWD(2012)0338 finali),

– wara li kkunsidra r-rapporti regolari tal-Kummissjoni dwar il-progress tal-Kroazja lejn l-
adeżjoni, li jkopru l-perjodu 2005-2011,

– wara li kkunsidra l-Konklużjonijiet tal-Presidenza tal-Kunsill Ewropew ta’ Salonka tad-
19-20 ta’ Ġunju 2003 dwar il-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent u dwar it-tkabbir,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni u r-rapporti preċedenti tiegħu dwar il-progress tal-Kroazja 
u l-proċess ta’ tkabbir, b’mod partikolari tal-1 ta’ Diċembru 2011 dwar l-adeżjoni tar-
Repubblika tal-Kroazja għall-Unjoni Ewropea, tal-1 ta’ Diċembru 2011 dwar l-
applikazzjoni tal-Kroazja biex issir membru tal-Unjoni Ewropea u tat-22 ta’ Novembru 
2012 dwar it-Tkabbir: politiki, kriterji u l-interessi strateġiċi tal-UE,

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjonijiet preċedenti kollha tal-Kumitat Parlamentari 
Konġunt tal-UE-Kroazja,

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

A. billi l-Kroazja se taderixxi għall-UE fl-1 ta' Lulju, 2013;

B. billi 20 Stat Membru u l-Kroazja rratifikaw it-Trattat ta’ Adeżjoni, u għad fadal 7 Stati 
oħra li jridu hekk jirratifikaw;

C. billi l-Kroazja miexja skont kif tajjeb fil-proċess tas-sodisfaċiment tar-rekwiżiti pendenti 
f'dak li għandu x'jaqsam mat-tħejjijiet finali għall-adeżjoni fl-UE; 

D. billi l-isforzi għar-riforma jridu jiġu sostnuti wkoll wara l-adeżjoni għalbiex iċ-ċittadini 
Kroati jibbenefikaw bis-sħiħ mill-adeżjoni fl-UE; 

E. billi l-proċess ta' adeżjoni tal-Kroazjoni jseddaq il-kredibilità tal-politika ta' tkabbir tal-UE 
u l-effetti trasformattivi tagħha fuq l-istati applikanti;

F. billi l-adeżjoni tal-Kroazja se ssaħħaħ lill-UE u tagħmil aktar sigura, se tarrikkixxi l-
kultura u l-wirt tagħha, u se sservi ta' tfakkira f'saħħitha għal pajjiżi aspiranti oħrajn li l-
implementazzjoni koxjenzjuża tal-impenji tħalli benefiċċji tanġibbli u duraturi għaċ-
ċittadini tagħhom;
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G. billi l-Kroazja mistennija u qiegħda f’qagħda unika li jkollha rwol kostruttiv fil-viċinat 
tagħha, l-aktar permezz tal-promozzjoni ta’ aktar tkabbir tal-UE, konsolidazzjoni 
demokratika, kooperazzjoni u rikonċiljazzjoni reġjonali bejn il-popli tal-Balkani tal-
Punent, filwaqt li tagħmel l-almu tagħha kollu ħalli l-kwestjonijiet bilaterali ma jkexxlu l-
ebda proċess; 

1. Jistenna b’ħerqa li jilqa’ lill-Kroazja bħala t-28 Membru tal-UE fl-1 ta' Lulju, 2013; 
jesprimi l-fiduċja tiegħu fis-saħħa u l-maturità tad-demokrazija u l-ekonomija tas-suq 
soċjali tal-Kroazja, l-adeżjoni tagħha għall-valuri Ewropej, u l-ħila li twettaq l-obbligi 
naxxenti mis-sħubija;

2. Jinnota li l-Kroazja miexja skont kif tajjeb fil-proċess tas-sodisfaċiment tar-rekwiżiti 
pendenti f'dak li għandu x'jaqsam mat-tħejjijiet finali għas-sħubija; 

3. Jitlob lill-Gvern jagħlaq l-10 kompiti speċifiċi evidenzjati fir-Rapport Komprensiv ta’ 
Monitoraġġ tal-Kummissjoni u li jimxi ’l quddiem bir-riformi l-oħrajn kollha neċessarji; 

4. Jinnota li 20 Stat Membru u l-Kroazja ġa rratifikaw it-Trattat ta’ Adeżjoni; jistieden lill-
parlamenti tas-7 Stati Membri li għadhom ma għamlux l-istess, jipproċedu mingħajr 
tnikkir; 

5. Itenni l-fehma tiegħu li l-adeżjoni ma għandhiex tinftiehem bħala t-tmiem ta’ proċess, 
imma pjuttost bħala pass fit-triq lejn il-modernizzazzjoni ekonomika u amministrattiva, u 
bħala opportunità li l-benefiċċji tagħha jistgħu jkunu realizzati biss permezz ta’ azzjoni 
kontinwa fil-politiki; 

6. Jistieden lill-atturi politiċi u soċjali Kroati jesploraw mezzi innovattivi ta’ sosteniment tal-
impetu u l-kunsens għar-riformi fil-perijodu ta’ wara l-adeżjoni, u li jżommu lil dawk li 
jagħmlu l-politiki responsabbli politikament għall-implementazzjoni tal-impenji assunti 
fit-Trattat ta’ Adeżjoni; jissottolinja, f’dan is-sens, ir-rwol indispensabbli ta' sorveljanza 
parlamentari effikaċi flimkien ma' dik tas-soċjetà ċivili; 

7. Jirriafferma ċ-ċentralità ta’ ġudikatura indipendenti u l-istat ta' dritt fit-tisħiħ tad-
demokrazija u fl-appoġġ għall-attività ta' investiment u ekonomika; iħeġġeġ lill-Kroazja 
tieħu aktar azzjoni ħalli jtejjeb l-indipendenza u l-effiċjenza tas-sistem ġudizzjarja tagħha, 
inter alia billi tnaqqas l-għadd ta’ każijiet b'lura u ttejjeb il-leġiżlazzjoni tagħha dwar l-
eżekuzzjoni tas-sentenzi; iħeġġeġ lill-Kroazja tiffinalizza u timplementa l-Istrateġija ta’ 
Riforma Ġudizzjarja; 

8. Jinnota b’sodisfazzjon li l-Kroazja ġa allestit qafas istituzzjonali u ġuridiku solidu għat-
taqbida kontra l-korruzzjoni; jistieden lill-awtoritajiet Kroati jagħmlu użu sħiħ mill-
istrumenti eżistenti ħalli jiżguraw li l-prosekuzzjonijiet u d-deċiżjonijiet tal-Qrati jkunu 
imparzjali u jsiru b'suċċess, inkluż fil-każijiet li jkollhom profil għoli, ħalli tkun affermata 
l-fiduċja taċ-ċittadini fl-istat ta' dritt u fl-istituzzjonijiet pubbliċi; 

9. Jistieden lill-Kroazja tilleġifera leġiżlazzjoni robusta dwar il-lobbying u l-aċċess għall-
informazzjoni, biex b'hekk ikun ikkonsolidat il-qafas ta' prevenzjoni kontra l-korruzzjoni; 
jistieden lill-Gvern jagħmel operazzjonali l-Kummissjoni dwar il-Kunflitt ta' Interess li 
għadha kif inħolqot, u li jimplementa bis-sħiħ il-pakkett leġiżlattiv dwar l-akkwist 
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pubbliku u l-finanzjament tal-partiti;

10. Jitlob lill-awtoritajiet Kroati jibqgħu viġilanti ħalli jiżguraw li l-jeddijiet tal-bniedem 
ikunu rispettati bis-sħiħ, filwaqt li jkunu kkumbattuti l-forom kollha ta’ diskriminazzjoni u 
ta’ atti ta’ intolleranza lejn il-minoranzi nazzjonali, il-migranti, il-persuni LGBT, u gruppi 
oħrajn ta’ minoranza;

11. Josserva li l-Kroazja hija adegwatament imħejjija għall-ġestjoni u l-implementazzjoni 
futuri tal-operazzjoni ffinanzjati mill-fondi Strutturali u ta’ Koeżjoni tal-UE; jitlob lill-
Gvern isaħħaħ aktar l-kapaċitajiet amministrattivi tal-istituzzjonijiet responsabbli, inklużi 
fil-livelli reġjonali u lokali, inlinja mar-rakkomandazzjonijiet tar-rapport tal-2012 tal-Qorti 
Ewropea tal-Awdituri; iħeġġeġ lill-Gvern jagħmel l-almu tiegħu kollha ħalli jimminimizza 
r-riskju ta' korruzzjoni u ta' użu ħażin tal-fondi tal-UE; 

12. Ifakkar lill-Istati Membri, fil-kuntest tan-negozjati dwar il-MFF, dwar l-impenji tal-UE 
favur il-Kroazja u ċ-ċittadini tagħha f’dak li għandu x’jaqsam ma’ assistenza futura fl-
iżvilupp ekonomiku u reġjonali; 

13. Iħeġġeġ lill-Kroazja twettaq aktar riformi strutturali ħalli tistimola t-tkabbir ekonomiku u 
taħji s-suq tax-xogħol; ifaħħar id-determinazzjoni tal-Gvern li jwettaq il-konsolidament 
fiskali u jkattar il-kompetittività; 

14. Huwa tal-fehma li għandha tingħata enfasi speċjali lid-dimensjonijiet soċjali u ambjentlali 
tal-modernizzazzjoni ekonomika; iħeġġeġ lill-Kroazja tissokta ssaħħaħ id-djalogu soċjali 
u tosserva l-jeddijiet soċjali u trejdunjonistiċi; 

15. Jistieden lill-Istati Membri jiddeċiedu dwar id-dispożizzjonijiet tranżitorji li jillimitaw l-
aċċess tal-ħaddiem Kroati għas-swieq nazzjonali tagħhom tax-xogħol strettament fuq il-
bażi ta’ tagħrif fattwali u biss fil-każijiet ta’ tħarbit gravi tas-suq tax-xogħol;

16. Jistieden lill-Gvern jiżguraw li l-miri tal-2012 għar-reklutaġġ ta’ pulizija tal-fruntieri 
jintlaħqu, u li l-bini ta’ punti ta’ qsim il-fruntiera fil-kuritur Neum jitlesta kemm jista’ jkun 
malajr; 

17. Jistieden lill-awtoritajiet Kroati jwettqu aktar azzjoni, inkluż f’dak li għandu x’jaqsam 
mal-allinjament leġiżlattiv, il-kooperazzjoni interistituzzjonali u l-ġestjoni tal-fruntieri, 
ħalli l-Kroazja tidħol fiz-Zona Schengen meta jasal il-waqt; 

18. Iħeġġeġ lill-Kroazja tintensifika l-isforzi domestiċi tagħha ħalli tipprosegwixxi l-krimini 
tal-gwerra, inlinja mal-istrateġija adottata dwar l-impunità; jagħmel appell f’saħħtu lill-
Kroazja u lis-Serbja ħalli jikkooperaw bil-fidi t-tajba fil-prosekuzzjoni tal-krimini tal-
gwerra ħalli jkun hemm il-ġustizzja u r-rikonċiljazzjoni vera fir-reġjun; 

19. Iħeġġeġ lill-awtoritajiet Kroati jissoktaw jagħtu attenzjoni speċjali lill-jeddijiet u l-
kondizzjonijiet soċjali tar-refuġjati u l-persuni spustati li jirritornaw, inlinja mal-miri tal-
Proċess tad-Dikjarazzjoni ta’ Sarajevo; 

20. Iħeġġeġ lill-Kroazja tieħu rwol attiv fil-proċess ta’ stabilizzazzjoni u Integrazzjoni 
Ewropea fil-pajjiżi Balkani tal-Punent; jemmen li l-esperjenza u l-għarfien espert tal-
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Kroazja, li akkumulaw matul il-kors tat-trasformazzjoni u l-adeżjoni tagħha, huma ta’ 
valur sinifikattiv għal Stati applikanti u aspiranti oħrajn; 

21. Jappella lill-Kroazja u lill-ġirien tagħha li jimpenja ruħhom attivament fir-riżoluzzjoni tat-
tilwim bilaterali pendenti; ifakkar li l-kwestjoni ta’ natura bilaterali ma jistgħux jintużaw 
biex ikunu impediti l-proċessi ta’ integrazzjoni ta’ pajjiżi applikanti ta’ bħalissa u tal-
ġejjieni; 

22. Japprezza ħidmet il-Kummissjoni fit-tmexxija tal-proċess ta’ adeżjoni tal-Kroazja; jitlob 
lill-Kummissjoni tgħarbel l-eżerċizzju u tieħu t-tagħlimiet ta’ politika għal Stati applikanti 
futuri, bħalma hu l-użu ta’ reġim komprensiv ta’ monitoraġġ fil-perijodu bejn it-tlestija 
tan-negozjati u l-adeżjoni;

23. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jippreżenta din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, 
lill-Kummissjoni u lill-Gvernijiet u lill-Parlamenti ta' l-Istati Membri u tar-Repubblika tal-
Kroazja.


