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Uznesenie Európskeho parlamentu o komplexnej monitorovacej správe o Chorvátsku za 
rok 2012
(2012/2871(RSP))

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh zmluvy o pristúpení Chorvátskej republiky k Európskej únii, na 
protokol a záverečný akt,

– so zreteľom na komplexnú monitorovaciu správu Komisie z 10. októbra 2012 o stave 
pripravenosti Chorvátska na členstvo v EÚ (SWD(2012)0338 v konečnom znení),

– so zreteľom na pravidelné správy Komisie o pokroku Chorvátska v prípravách 
na pristúpenie z obdobia 2005 – 2011,

– so zreteľom na závery predsedníctva zo zasadnutia Európskej rady v Solúne 19. a 20. júna 
2003 o krajinách západného Balkánu a o rozšírení,

– so zreteľom na všetky svoje predchádzajúce uznesenia a správy o pokroku Chorvátska a 
procese rozširovania, najmä z 1. decembra 2011 o pristúpení Chorvátskej republiky k 
Európskej únii, z 1. decembra 2011 o žiadosti Chorvátskej republiky o členstvo v 
Európskej únii a z 22. novembra 2012 s názvom Rozširovanie: politiky, kritériá 
a strategické záujmy EÚ,

– so zreteľom na všetky predchádzajúce odporúčania Spoločného parlamentného výboru EÚ 
– Chorvátsko,

– so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže pristúpenie Chorvátska k EÚ je stanovené na 1. júla 2013;

B. keďže 20 členských štátov a Chorvátsko zmluvu o pristúpení ratifikovali a 7 štátov tak 
ešte musí urobiť;

C. keďže Chorvátsko smeruje k splneniu zostávajúcich požiadaviek, pokiaľ ide o záverečné 
prípravy na členstvo v EÚ; 

D. keďže reformné úsilie musí pokračovať aj po pristúpení, aby chorvátski občania mali v 
plnej miere osoh z členstva v EÚ; 

E. keďže prístupový proces Chorvátska potvrdzuje dôveryhodnosť politiky rozširovania EÚ 
a jej transformačného účinku na žiadajúce štáty;

F. keďže členstvo Chorvátska Európsku úniu posilní a zaistí jej väčšiu bezpečnosť, obohatí 
jej kultúru a dedičstvo a ostatným krajinám uchádzajúcim sa o členstvo bude intenzívne 
pripomínať, že svedomité plnenie záväzkov prináša ich občanom hmatateľný a trvalý 
osoh;
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G. keďže od Chorvátska sa očakáva – a má na to aj jedinečné postavenie – že bude vo 
svojom okolí zohrávať konštruktívnu úlohu, najmä podporovaním ďalšieho rozširovania 
EÚ, upevňovania demokracie, regionálnej spolupráce a zmierenia národov západného 
Balkánu, a zároveň sa bude maximálne usilovať o zabezpečenie toho, aby dvojstranné 
otázky nestáli žiadnemu z týchto procesov v ceste; 

1. s potešením privíta 1. júla 2013 Chorvátsko ako 28. člena EÚ; vyjadruje dôveru v silu a 
zrelosť chorvátskej demokracie a sociálne trhového hospodárstva, v dodržiavanie 
európskych hodnôt z jeho strany a schopnosť plniť záväzky vyplývajúce z členstva;

2. konštatuje, že Chorvátsko smeruje k splneniu zostávajúcich požiadaviek, pokiaľ ide o 
záverečné prípravy na členstvo; 

3. vyzýva vládu, aby dokončila 10 konkrétnych úloh stanovených v komplexnej 
monitorovacej správe Komisie a pokročila vo všetkých ostatných nevyhnutných 
reformách; 

4. berie na vedomie, že zmluvu o pristúpení už ratifikovalo 20 členských štátov a 
Chorvátsko; vyzýva parlamenty 7 členských štátov, ktoré tak doteraz neurobili, aby k 
ratifikácii včas pristúpili; 

5. opakuje svoj názor, že pristúpenie by sa nemalo chápať ako koniec procesu, ale skôr ako 
krok na ceste k hospodárskej a administratívnej modernizácii a ako príležitosť, ktorej 
prínos možno využiť len prostredníctvom nepretržitej politickej činnosti; 

6. vyzýva chorvátskych politických a sociálnych aktérov, aby sa zaoberali inovatívnymi 
spôsobmi zachovania podnetov a zhody, pokiaľ ide o reformy, v období po pristúpení a 
zaistenia zodpovednosti tvorcov politiky za realizáciu záväzkov prijatých v zmluve o 
pristúpení; v tejto súvislosti zdôrazňuje, nenahraditeľnú úlohu účinného parlamentného 
dohľadu a občianskej spoločnosti; 

7. opätovne potvrdzuje ústrednú úlohu nezávislého súdnictva a právneho štátu pri 
posilňovaní demokracie a podporovaní investícií a hospodárskej činnosti; nabáda 
Chorvátsko, aby podniklo ďalšie kroky na zvýšenie nezávislosti a účinnosti svojho 
súdneho systému, okrem iného znížením počtu nevybavených prípadov a zlepšením 
právnych predpisov o výkone rozhodnutí; naliehavo žiada Chorvátsko, aby dokončilo a 
realizovalo stratégiu reformy súdnictva; 

8. s uspokojením konštatuje, že Chorvátsko zaviedlo pevný inštitucionálny a právny rámec 
pre boj proti korupcii; vyzýva chorvátske orgány, aby plne využili existujúce nástroje na 
zabezpečenie nestranných a úspešných trestných stíhaní a súdnych rozhodnutí vrátane 
pozorne sledovaných prípadov s cieľom upevniť dôveru občanov v právny štát a verejné 
inštitúcie; 

9. vyzýva Chorvátsko, aby prijalo prísne právne predpisy týkajúce sa lobbovania a prístupu k 
informáciám, čím upevní rámec prevencie proti korupcii; vyzýva vládu, aby zabezpečila 
fungovanie novovytvorenej Komisie pre konflikt záujmov a plne zrealizovala legislatívny 
balík pre verejné obstarávanie a financovanie strán;
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10. vyzýva chorvátske orgány, aby zostali pozorné pri zabezpečovaní plného dodržiavania 
ľudských práv a zároveň bojovali proti všetkým formám diskriminácie a aktom 
neznášanlivosti voči národnostným menšinám, migrantom, lesbičkám, homosexuálom, 
bisexuálom a transsexuálom a iným menšinovým skupinám;

11. poznamenáva, že Chorvátsko je dostatočne pripravené na budúce riadenie a vykonávanie 
operácií financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu EÚ; vyzýva vládu, 
aby naďalej posilňovala administratívne kapacity zodpovedných inštitúcií, a to aj na 
regionálnej a miestnej úrovni, v súlade s odporúčaniami uvedenými v správe Európskeho 
dvora audítorov za rok 2012; naliehavo žiada vládu, aby urobila maximum pre zníženie 
rizika korupcie a zneužívania fondov EÚ na najmenšiu mieru; 

12. pripomína v súvislosti s rokovaniami o VFR členským štátom záväzky EÚ voči 
Chorvátsku a jeho občanom, pokiaľ ide o budúcu pomoc v oblasti hospodárskeho a 
regionálneho rozvoja; 

13. nabáda Chorvátsko, aby zrealizovalo ďalšie štrukturálne reformy s cieľom stimulovať 
hospodársky rast a oživiť pracovný trh; vyzdvihuje odhodlanie vlády uskutočniť fiškálnu 
konsolidáciu a posilniť konkurencieschopnosť; 

14. zastáva názor, že osobitný dôraz by sa mal klásť na sociálny a environmentálny rozmer 
hospodárskej modernizácie; nabáda Chorvátsko, aby naďalej posilňovalo sociálny dialóg a 
dodržiavalo sociálne práva a práva odborových zväzov; 

15. vyzýva členské štáty, aby rozhodli o prechodných ustanoveniach obmedzujúcich prístup 
chorvátskych pracovníkov na svoje národné trhy práce výlučne na základe faktických 
informácií a len v prípadoch závažného narušenia pracovného trhu;

16. vyzýva vládu, aby zabezpečila splnenie cieľov v oblasti náboru pohraničnej polície na rok 
2012 a aby sa čo najskôr dokončila výstavba hraničných priechodov neumského koridoru; 

17. vyzýva chorvátske orgány, aby podnikli ďalšie kroky, a to aj pokiaľ ide o zladenie 
právnych predpisov, medziinštitucionálnu spoluprácu a riadenie hraníc, tak, aby 
Chorvátsko vstúpilo do schengenského priestoru v náležitom čase; 

18. nabáda Chorvátsko, aby zintenzívnilo úsilie na vnútroštátnej úrovni s cieľom stíhať 
vojnové zločiny v súlade so stratégiou prijatou v oblasti beztrestnosti; dôrazne žiada 
Chorvátsko a Srbsko, aby v dobrej viere spolupracovali pri stíhaní vojnových zločinov s 
cieľom dosiahnuť spravodlivosť a skutočné zmierenie v regióne; 

19. nabáda chorvátske orgány, aby naďalej venovali osobitnú pozornosť právam a sociálnym 
podmienkam vracajúcich sa utečencov a vysídlených osôb v súlade s cieľmi sarajevského 
vyhlásenia; 

20. nabáda Chorvátsko, aby prevzalo aktívnu úlohu v procese stabilizácie a európskej 
integrácie krajín západného Balkánu; domnieva sa, že skúsenosti a odborné znalosti 
Chorvátska nazhromaždené v procese jeho transformácie a pristúpenia majú veľkú 
hodnotu pre ďalšie štáty, ktoré žiadajú alebo sa chystajú požiadať o členstvo; 
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21. žiada Chorvátsko a jeho susedov, aby sa aktívne angažovali v riešení otvorených 
dvojstranných sporov; pripomína, že otázky dvojstranného charakteru sa nesmú využívať 
na narúšanie integračného procesu krajín, ktoré žiadajú alebo budú žiadať o členstvo; 

22. oceňuje prácu Komisie pri riadení prístupového procesu Chorvátska; žiada Komisiu, aby 
zhodnotila tento proces a vyvodila ponaučenie v oblasti politiky pre budúce žiadajúce 
krajiny, ako je využívanie komplexného režimu monitorovania v období medzi 
dokončením rokovaní a pristúpením;

23. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam 
a parlamentom členských štátov a Chorvátskej republiky.


