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61.
USNESENÍ
výboru pro evropské záležitosti
ze 7. schůze konané dne 6. prosince 2006

ke Zprávě o pokroku Chorvatska za rok 2006 /kód dokumentu 14971/06,
SEC(2006) 1385/
___________________________________________________________________________
Výbor pro evropské záležitosti po vyslechnutí informace náměstka ministra
zahraničních věcí Jaroslava Bašty, po vyslechnutí zpravodajské zprávy posl. Ondřeje Lišky
a po rozpravě

s c h v a l u j e stanovisko, které je přílohou tohoto usnesení.

Josef Šenfeld v. r.
ověřovatel výboru

Ondřej Liška v. r.
zpravodaj výboru

Petr Krill v. r.
místopředseda výboru

Příloha k usnesení č. 61

DOKUMENT 14971/06
Zpráva o pokroku Chorvatska za rok 2006
SEC(2006) 1385, kód Rady 14971/06


Právní základ:
Dokument informační povahy.



Datum zaslání Radě EU:
8. 11. 2006



Datum zaslání Poslanecké sněmovně prostřednictvím VEZ:
10. 11. 2006



Datum projednání ve VEZ:
6. 12. 2006



Předběžné stanovisko vlády (dle § 109a odst. 1 jednacího řádu PS):
Datované dnem 5. 12. 2006, doručené do výboru pro evropské záležitosti dne 6. 12. 2006
prostřednictvím systému ISAP.



Hodnocení z hlediska principu subsidiarity:
Dokument není v rozporu principem subsidiarity.



Odůvodnění a předmět:
Od března 2002 předkládá každoročně Evropská komise Radě EU a Evropskému
parlamentu zprávy o pokroku zemí západního Balkánu v přípravě na členství v EU. V této
zprávě je hodnoceno plnění politických kritérií, ekonomických kritérií a kritéria
připravenosti Chorvatska na převzetí závazků vyplývajících ze členství v EU (acquis
jednotlivých negociačních kapitol).



Obsah a dopad:
Tato zpráva je spíše technickou analýzou dosaženého pokroku v jednotlivých konkrétních
oblastech a neobsahuje politické závěry či doporučení.
Politické závěry a doporučení, jak ve vztahu k hodnoceným zemím, tak směrem k Radě
EU a Evropskému parlamentu, Komise činí ve zprávě ke Strategii pro rozšíření a hlavní
výzvy 2006 – 2007, která byla publikována v jednom balíčku s hodnotícími zprávami
k jednotlivým zemím.
Ve vztahu k Chorvatsku zde Komise dochází k následujícím závěrům:
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-

-

V roce 2006 učinilo Chorvatsko další pokroky při plnění všech tří kodaňských kritérií
a implementaci Stabilizační a asociační dohody. Hlavní výzvou pro rok 2007 je v tomto
pokroku nepolevit a zaměřit se zejména na reformy v oblastech soudnictví, veřejné správy,
boje proti korupci a reformy hospodářské.
Zvláštní důraz musí být kladen na dobré sousedské vztahy, především pokud jde
o nalezení řešení některých bilaterálních hraničních sporů. Pozornost také vyžadují otázky
spojené s právy menšin a návratem uprchlíků.
Pokud jde o přístupové rozhovory, ty začaly velmi dobře a Chorvatsko se pilně činí
v adaptaci své legislativy na unijní acquis. Na základě dosavadního pokroku a při
zvýšeném úsilí Chorvatska o nápravu výše zmíněných nedostatků lze očekávat, že
přístupová jednání budou i nadále pokračovat dobrým tempem.



Předpokládaný harmonogram projednávání v orgánech EU:
Hodnotící zpráva k Chorvatsku byla již vzata na vědomí Radou pro všeobecné záležitosti
a vnější vztahy na jejím zasedání 13. 11. 2006. Další projednávání se nepředpokládá.



Závěr:
Výbor pro evropské záležitosti
bere na vědomí

Josef Šenfeld v. r.
ověřovatel výboru

Zprávu o pokroku Chorvatska za rok 2006.

Ondřej Liška v. r.
zpravodaj výboru
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Petr Krill v. r.
místopředseda výboru

