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ZAJEDNIČKE PREPORUKE
Zajednički parlamentarni odbor, u skladu sa člankom 3. svojeg Poslovnika te člankom 116.
Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Europske unije i Hrvatske, uputio je Vijeću za
stabilizaciju i pridruživanje te institucijama Republike Hrvatske i Europske unije sljedeće preporuke:
1. Srdačno je pozdravio predstojeće pristupanje Hrvatske Europskoj uniji 1. srpnja 2013. kao njezine
28. države članice;
2. Pozvao je sve države članice Europske unije koje još nisu završile postupke ratifikacije Ugovora o
pristupanju da to pravodobno učine;
3. Pozdravio je pozitivno konačno izvješće o praćenju priprema Hrvatske za članstvo koje je
Europska komisija objavila 26. ožujka 2013; koje navodi da će Hrvatska do datuma pristupanja
ispuniti sve prioritetne aktivnosti navedene u Komisijinom Sveobuhvatnom izvješću o praćenju
priprema iz listopada 2012. te da se Hrvatska smatra općenito dobro pripremljenom za
preuzimanje obveza koje proistječu iz članstva u Europskoj uniji; proces pristupanja koji je trajao
10 godina tako je uspješno okončan;
4. Pozdravio je odlučnost Hrvatske da nastavi provoditi reforme prije i poslije datuma pristupanja,
sukladno preporukama Komisije, a u interesu Hrvatske kao buduće članice Europske unije;
5. Potaknuo je nastavak uske gospodarske suradnje i povećanje robne razmjene između Hrvatske i
njezinih susjeda; nadalje, potaknuo je Hrvatsku i tvrtke u zemlji da iskoriste prednosti koje donosi
ulazak u Europski gospodarski prostor;
6. Pozvao je države članice Europske unije da odrede minimalne restrikcije za slobodu kretanja
radnika iz tranzicijskih zemalja omogućene člankom 18. Ugovora o pristupanju;
7. Pozdravio je hrvatski proces usklađivanja sa šengenskim zakonodavstvom, kao i njegovu primjenu
i provedbu; nadalje, pozdravio je predanost Hrvatske ispunjenju uvjeta za ulazak u šengensku
zonu;
8. Pozdravio je predanost Hrvatske aktivnoj i konstruktivnoj ulozi u regionalnoj suradnji, posebice s
obzirom na Deklaraciju o promicanju europskih vrijednosti u jugoistočnoj Europi koju je usvojio
Hrvatski sabor 21. listopada 2011;
9. Srdačno je pozdravio izbor dvanaest hrvatskih zastupnika u Europski parlament 14. travnja ove
godine; pozvao je Vladu Republike Hrvatske i druge dionike da pojačaju napore u komuniciranju
Europske unije hrvatskim građanima kako bi se postigao značajan odaziv birača na iduće izbore za
Europski parlament 2014. godine;
10.

Potvrdio je vlastiti pozitivan doprinos Procesu stabilizacije i pridruživanja između Europske unije
i Hrvatske tijekom zadnjih devet godina kao i podršci procesu pristupanja putem pojačanog
međuparlamentarnog dijaloga; potvrdio je pozitivnu ulogu koju je Zajednički parlamentarni odbor
odigrao za prepoznatljivost Europskog parlamenta u Hrvatskoj.
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