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Zagreb,

14. srpnja 2011.

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

Predmet:

Prijedlog deklaracije o promicanju europskih vrijednosti u jugoistočnoj Europi

Na temelju članka 129. stavka 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne
novine, br. 71/2000, 129/2000, 117/2001, 6/2002 – pročišćeni tekst, 41/2002, 91/2003,
58/2004, 69/2007, 39/2008 i 86/2008), Vlada Republike Hrvatske podnosi Prijedlog deklaracije
o promicanju europskih vrijednosti u jugoistočnoj Europi.
Za svoje predstavnike, koji će u njezino ime sudjelovati u radu Hrvatskoga
sabora i njegovih radnih tijela, Vlada je odredila Jadranku Kosor, dipl. iur., predsjednicu Vlade
Republike Hrvatske, Gordana Jandrokovića, potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i
ministra vanjskih poslova i europskih integracija, mr. sc. Andreja Plenkovića i dr. sc. Marija
Nobila, državne tajnike u Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija, te mr. sc.
Dubravku Vlašić Pleše i mr. sc. Aleksandra Heinu, ravnatelje u Ministarstvu vanjskih poslova i
europskih integracija.

PREDSJEDNICA
Jadranka Kosor, dipl. iur.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

PRIJEDLOG DEKLARACIJE O PROMICANJU EUROPSKIH
VRIJEDNOSTI U JUGOISTOČNOJ EUROPI

Zagreb, srpanj 2011.
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Na temelju članka 80. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 56/90,
135/97, 8/98 – pročišćeni tekst, 113/2000, 124/2000 - pročišćeni tekst, 28/2001, 41/2001 –
pročišćeni tekst, 55/2001 - ispravak, 76/2010 i 85/2010 - pročišćeni tekst), Hrvatski sabor je
na sjednici održanoj ______________ godine donio

DEKLARACIJU
o promicanju europskih vrijednosti u jugoistočnoj Europi

Osnažena završetkom pristupnih pregovora i ulaskom u Europsku uniju 1.
srpnja 2013. godine, Republika Hrvatska će se i dalje zauzimati za promicanje europskih
vrijednosti mira, slobode, vladavine prava, demokracije i socijalnog tržišnog gospodarstva.
Kao članica NATO-a i uskoro Europske unije, Republika Hrvatska će posebno
brinuti o promicanju navedenih vrijednosti u jugoistočnoj Europi.
Republika Hrvatska smatra politiku proširenja Europske unije jednom od
njenih najuspješnijih politika. Republika Hrvatska će se i dalje odlučno zauzimati za nastavak
procesa proširenja, temeljenog na individualnom vrednovanju postignuća od strane država
kandidata u ispunjavanju kriterija te preuzimanju i provedbi pravne stečevine Europske unije.
Čvrsto je stajalište Republike Hrvatske da otvorena pitanja između država, koja
su bilateralnog karaktera, kao što su, na primjer, granična pitanja, ne smiju kočiti pristupanje
država kandidata u Europsku uniju, od početka procesa do stupanja na snagu Ugovora o
pristupanju.
Za Republiku Hrvatsku je od posebnog interesa da sve zemlje jugoistočne
Europe nastave s reformama koje su potrebne za postizanje i primjenjivanje standarda
Europske unije i NATO-a. Na temelju vlastitog iskustva, Republika Hrvatska smatra da takav
reformski proces ima stabilizirajuću i razvojnu dimenziju.
U tom pogledu, Republika Hrvatska će i dalje pružati potporu svim zemljama
jugoistočne Europe u provođenju reformi, pridržavajući se pritom politike striktnog i
poštenog procjenjivanja napretka u ostvarivanju europske i euroatlantske perspektive svakog
pojedinog kandidata.
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OBRAZLOŽENJE

Slijedom završetka pristupnih pregovora Republike Hrvatske s Europskom unijom i
višekratnih kontakata sa Europskom komisijom kao i državama članicama Europske unije,
Vlada Republike Hrvatske predlaže Hrvatskome saboru donošenje Deklaracije o promicanju
europskih vrijednosti u jugoistočnoj Europi.
Deklaracijom se daje potpora zemljama jugoistočne Europe u ostvarivanju europske i
euroatlantske perspektive, temeljem individualnog vrednovanja postignuća te striktnog i
poštenog procjenjivanja napretka u provođenju potrebnih reformi.
Ujedno se izražava čvrsto stajalište Republike Hrvatske da otvorena pitanja između
država, koja su bilateralnog karaktera, ne smiju kočiti pristupanje država kandidata u
Europsku uniju, od početka procesa do stupanja na snagu Ugovora o pristupanju.

