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Resolucija Evropskega parlamenta o celovitem poročilu o spremljanju Hrvaške za leto 
2012
(2012/2871(RSP))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju osnutka pogodbe o pristopu Republike Hrvaške k Evropski uniji, 
protokola in sklepne listine,

– ob upoštevanju celovitega poročila Komisije z dne 10. oktobra 2012 o spremljanju 
pripravljenosti Hrvaške za članstvo v EU (SWD(2012)0338),

– ob upoštevanju rednih poročil Komisije o napredku Hrvaške v pripravah na pristop v 
obdobju 2005–2011,

– ob upoštevanju sklepov predsedstva na Evropskem svetu, ki je potekal 19. in 20. junija 
2003 v Solunu, o državah zahodnega Balkana in o širitvi,

– ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij ter poročil o napredku Hrvaške in procesu širitve, 
zlasti tistih z dne 1. decembra 2011 o pristopu Republike Hrvaške k Evropski uniji, z dne 
1. decembra 2011 o prošnji Hrvaške za članstvo v Evropski uniji in z dne 
22. novembra 2012 o širitvi: politikah, merilih in strateških interesih EU;

– ob upoštevanju vseh prejšnjih priporočil skupnega parlamentarnega odbora EU in 
Hrvaške,

– ob upoštevanju člena 110(2) Poslovnika,

A. ker naj bi Hrvaška k EU pristopila 1. julija 2013;

B. ker je poleg Hrvaške pristopno pogodbo ratificiralo 20 držav članic, 7 držav članic pa 
mora to še storiti;

C. ker kaže, da bo Hrvaška izpolnila še preostale zahteve v zvezi z zadnjimi pripravami na 
članstvo v EU; 

D. ker bo morala tudi po pristopu nadaljevati reforme, da bodo lahko hrvaški državljani 
uživali vse prednosti članstva v EU; 

E. ker hrvaški pristopni proces potrjuje verodostojnost širitvene politike EU in dejstvo, da je 
v državah prosilkah privedla do sprememb;

F. ker bo zaradi hrvaškega članstva EU močnejša in varnejša, njena kultura in dediščina pa 
bogatejši in ker bo to članstvo pomemben opomnik drugim državam, ki se ji želijo 
pridružiti, da odgovorno uresničevanje zavez prinaša oprijemljive in trajne koristi za 
njihove državljane;



RE\922388SL.doc 3/5 PE502.068v01-00

SL

G. ker se od Hrvaške pričakuje, da bo odigrala konstruktivno vlogo v svoji soseščini, in je 
tudi v položaju, da to lahko naredi, predvsem z zavzemanjem za nadaljnjo širitev EU, 
utrditev demokracije, regionalno sodelovanje in spravo med narodi zahodnega Balkana, 
pa tudi da bo naredila vse, kar je v njeni moči, da dvostranska sporna vprašanja ne bodo 
ovirala teh procesov; 

1. se veseli, da bo lahko 1. julija 2013 Hrvaški izrekel dobrodošlico kot 28. članici EU; 
izraža zaupanje v moč in zrelost hrvaške demokracije in socialnega tržnega gospodarstva, 
spoštovanje evropskih vrednot in zmožnost države, da bo izpolnila obveznosti, izhajajoče 
iz članstva;

2. ugotavlja, da bo Hrvaška izpolnila še preostale zahteve v zvezi z zadnjimi pripravami na 
članstvo; 

3. poziva vlado, naj uresniči 10 posebnih nalog, na katere je Komisija v celovitem poročilu o 
spremljanju posebej opozorila, in izvede tudi vse preostale potrebne reforme; 

4. ugotavlja, da je pristopno pogodbo poleg Hrvaške ratificiralo že 20 držav članic; poziva 
parlamente preostalih 7 držav članic, naj to pravočasno storijo; 

5. znova izraža stališče, da pristopa ne bi smeli razumeti kot konca procesa, temveč kot 
korak na poti h gospodarski in upravni modernizaciji in kot priložnost, katere prednosti bo 
mogoče povsem izkoristiti samo z nadaljnjim političnim ukrepanjem; 

6. poziva hrvaške politične in družbene akterje, naj iščejo nove načine za ohranjanje zagona 
in za soglasje o reformah v obdobju po pristopu ter zahtevajo odgovornost oblikovalcev 
politik za uresničevanje obveznosti iz pristopne pogodbe; v zvezi s tem poudarja, da je 
učinkovit nadzor parlamenta in civilne družbe pri tem nepogrešljiv; 

7. znova opozarja, da imata neodvisno sodstvo in pravna država osrednjo vlogo pri krepitvi 
demokracije ter pri podpori naložbam in gospodarski dejavnosti; spodbuja Hrvaško, naj 
sprejme dodatne ukrepe, da bi povečala neodvisnost in učinkovitost svojega pravosodnega 
sistema, med drugim z zmanjšanjem sodnih zaostankov in izboljšanjem zakonodaje o 
izvrševanju odločb; poziva Hrvaško, naj dokonča in začne izvajati strategijo za reformo 
pravosodja; 

8. z zadovoljstvom ugotavlja, da je Hrvaška vzpostavila trden institucionalni in pravni okvir 
za boj proti korupciji; poziva hrvaške oblasti, naj v polni meri uporabijo vse obstoječe 
instrumente, da bodo zagotovile nepristranski in uspešen pregon ter sodbe, tudi v 
odmevnih primerih, saj bodo tako utrdile zaupanje državljanov v pravno državo in javne 
institucije; 

9. poziva Hrvaško, naj sprejme učinkovito zakonodajo o lobiranju in dostopu do informacij, 
saj bo s tem okrepila okvir za preprečevanje korupcije; poziva vlado, naj poskrbi, da bo 
nedavno ustanovljena komisija za navzkrižje interesov začela delovati, in začne v celoti 
izvajati zakonodajni sveženj o javnih naročilih in financiranju strank;

10. poziva hrvaške oblasti, naj še naprej skrbijo za popolno spoštovanje človekovih pravic ter 
se borijo proti vsem oblikam diskriminacije in nestrpnosti do narodnih manjšin, 
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priseljencev, lezbijk, gejev, biseksualcev in transseksualcev in drugih pripadnikov 
manjšin;

11. ugotavlja, da je Hrvaška dovolj dobro pripravljena za prihodnje upravljanje in izvajanje 
operacij, ki se financirajo iz strukturnih in kohezijskega sklada EU; poziva vlado, naj še 
okrepi upravne zmogljivosti pristojnih institucij, tudi na regionalni in lokalni ravni, v 
skladu s priporočili iz poročila Evropskega računskega sodišča za leto 2012; poziva vlado, 
naj naredi vse, kar je v njeni moči, da bi omejila tveganje korupcije in zlorabe sredstev 
EU; 

12. v sklopu pogajanj o večletnem finančnem okviru države članice opominja na obveznosti 
EU do Hrvaške in njenih državljanov, kar zadeva prihodnjo pomoč pri gospodarskem in 
regionalnem razvoju; 

13. spodbuja Hrvaško, naj izvede nadaljnje strukturne reforme, da bo spodbudila gospodarsko 
rast in oživila trg dela; izreka pohvalo vladi za odločenost glede konsolidacije javnih 
financ in povečanja konkurenčnosti; 

14. meni, da bi bilo treba poseben poudarek nameniti socialnim in okoljskim razsežnostim 
gospodarske modernizacije; spodbuja Hrvaško, na še naprej krepi socialni dialog ter brani 
socialne in sindikalne pravice; 

15. poziva države članice, naj se za prehodne določbe o omejitvi dostopa hrvaških delavcev 
na svoje trge dela odločijo na podlagi konkretnih podatkov in samo v primerih hudih 
motenj na teh trgih;

16. poziva vlado, naj zagotovi, da bodo cilji za mejno policijo za leto 2012 izpolnjeni in da bo 
gradnja mejnih prehodov v neumskem koridorju čim prej dokončana; 

17. poziva hrvaške oblasti, naj sprejmejo nadaljnje ukrepe v zvezi z usklajevanjem 
zakonodaje, medinstitucionalnim sodelovanjem in upravljanjem meja, da bo lahko 
Hrvaška pravočasno vstopila v schengensko območje; 

18. spodbuja Hrvaško, naj si na domačem ozemlju bolj prizadeva za pregon vojnih zločinov, v 
skladu s sprejeto strategijo o nekaznovanju; odločno poziva Hrvaško in Srbijo, naj v dobri 
veri sodelujeta pri pregonu vojnih zločincev, da bi dosegli pravičnost in resnično spravo v 
tej regiji; 

19. spodbuja hrvaške oblasti, naj še naprej posvečajo posebno pozornost pravicam in 
socialnim pogojem pri vračanju beguncev in razseljenih oseb, v skladu s cilji sarajevske 
deklaracije; 

20. spodbuja Hrvaško, naj prevzame aktivno vlogo v procesu stabilizacije in evropskega 
povezovanja zahodnobalkanskih držav; je prepričan, da so izkušnje in znanje Hrvaške, 
pridobljeni med reformami in pripravami na pristop, izrednega pomena za druge države 
prosilke in države, ki si želijo članstva v EU; 

21. poziva Hrvaško in njene sosede, naj se dejavno vključijo v reševanje preostalih spornih 
dvostranskih vprašanj; znova opozarja, da nerešenih dvostranskih vprašanj nihče ne bi 
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smel izrabljati za oviranje procesa pridruževanja sedanjih in prihodnjih držav prosilk; 

22. ceni delo Komisije, ki je Hrvaško usmerjala v pridružitvenem procesu; poziva Komisijo, 
naj oceni dosežke tega procesa in oblikuje politična priporočila za prihodnje države 
prosilke, na primer glede uporabe celovitega mehanizma za spremljanje v obdobju med 
zaključkom pogajanj in dejanskim pristopom;

23. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in 
parlamentom držav članic ter vladi in parlamentu Republike Hrvaške.


