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Spoštovani gospod komisar! 

Odbor za zadeve Evropske unije in Odbor za zunanjo politiko sta na skupni seji 22. 1. 

strategija in glavni izzivi za obdobje 2013- 2014. 

Po razpravi sta Odbora sprejela naslednje sklepe: 

Odbor za zadeve Evropske unije in Odbor za zunanjo politiko podpirata Sporočilo 
Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu - Širitvena strategija in glavni izzivi za 
obdobie 2013-2014. 

Odbora pozdravljata nov pristop pri pristopnih pogajanjih, v skladu s katerim se že v 
začetni fazi pogajanj daje pomembno vlogo vprašanjem pravosodja in temeljnih pravic 
ter pravice, svobode in varnosti. Zavedata se. da ie dosledno izpolnjevanje vseh 
zahtevanih meril za članstvo ključnega pomena za ohranitev verodostojnosti 
širitvenega procesa, pri čemer so se omenjena področja izkazala za problematična. 
Hkrati poudarjata, da morajo Evropska unija in države članice državam, ki so vključene 
v širitveni proces, omogočiti napredek v pogajanjih, kadar so te izpolnile zahtevane 
pogoje in merila. 

Odbora podpirata stališče iz sporočila Komisije o pomenu dobrososedskih odnosov. 
regionalnega sodelovanja ter poziv k razreševanju odprtih vprašani, tudi tistih, ki 
izvirajo iz razpada nekdanje SFRJ. Pri tem poudarjata pomen implementacije pravno 
zavezujočih sporazumov, med drugim Sporazuma o vprašanjih nasledstva. 

Odbora pozdravljata namen Evropske komisije k poglobitvi dialoga z državami, ki so 
vključene v širitveni proces, na področju gospodarskega upravljanja, s čimer bodo lažie 
izpolnile zahtevana gospodarska merila in se bolie pripravile na članstvo v Evropski 
uniji, katere razvoj gre v smeri prave in poglobljene ekonomske in monetarne unije. 
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Odbora pozdravljata uspešno pogajalsko konferenco Evropske unije in Črne gore 
decembra 2013 in izražata uoanie. da bo Črna gora čim prei izpolnila akcijske načrte, 
kot so določeni v poglavjih glede pravosodja in temeljnih pravic ter pravice, svobode in 
varnosti, sai ie od napredka na teh področjih odvisna celotna dinamika njenega 
pristopanja k Evropski uniji. 

Odbora pozdravljata prvo pogajalsko konferenco med Evropsko unijo in Srbijo 21. 1. 
2014. na kateri ie bil potrien splošni pogajalski okvir. Odbora pričakujeta, da bo Srbija 
še naprej izpolnjevala zaveze iz sprejetih dogovorov s Kosovom, da bo razvijala 
konstruktivne odnose z vsemi sosednjimi državami ter bo ustrezno izvajala vse 
potrebne reforme, zlasti s področja vladavine prava, od česar ie odvisna hitrost 
njenega pogajalskega procesa. 

Odbora obžalujeta, da še ni prišlo do začetka pristopnih pooaiani z Makedonijo, čeprav 
ie Evropska komisija že peto leto zapored podala oceno, iz katere ie razvidno, da 
Makedonija izpolnjuje poooie za niihov začetek. Pričakujeta, da bodo vse vpletene 
strani v luči dobrososedskih odnosov in v evropskem duhu konstruktivno pristopile k 
ureianiu odprtih vprašanjih. Hkrati Odbora spodbujata Makedonijo k nadaljnjim 
reformam, še zlasti na področjih vladavine prava in svobode izražanja, ter izpolnitvi 
obveznosti iz (Ohridskega) Okvirnega sporazuma. 

Odbora pozdravljata dosedanji napredek Albanije na področju vladavine prava in io 
spodbujata k nadaljnjim reformam, za katere ie potrebna podpora vseh političnih sil v 
tei državi. Odbora pričakujeta, da bo Albaniii na zasedanju Evropskega sveta junija 
2014 podelien status države kandidatke. 

Odbora obžalujeta počasno napredovanie Bosne in Hercegovine v integracijskem 
procesu Evropske unije. Pozivata vse politične strani v rtrtavik čimnreišnii 
implementaciji sodbe Seidić/Finci Evropskega sodišča za človekove pravice in k 
dogovoru o vzpostavitvi enotnega mehanizma za koordinacijo zadev EU. Odbora hkrati 
podpirata nadaljnje aktivnosti Uniie v političnem dialogu s to državo. 

Odbora pozitivno ocenjujeta dosedanji napredek Kosova v procesu približevanja EU. 
pri čemer posebej izpostavljata normalizacijo odnosov s Srbijo, in poudarjata pomen 
izvaiania sprejetih dogovorov ter pozivata k sprejetju vseh potrebnih reform, predvsem 
na področju vladavine prava. Odbora tudi spodbujata Evropsko unijo h 
konstruktivnemu pristopu pri pogajanjih o Stabilizaciisko-pridružitvenem sporazumu in 
dialogu o vizumski liberalizaciji, sai bi to dvoie lahko pomembno prispevalo k večii 
zavzetosti Kosova za sprejetje in izvaianie reform ter hkrati dalo državljanom Kosova 
pozitiven signal glede evropske prihodnosti njihove države. 

Odbora se zavedata pomena Turčiie kot politične in gospodarske sile in nieneoa 
prispevka k zagotavljanju stabilnosti v regiji. Odbora pozdravljata nedavno odprtje 
poglavja 22 - Regionalna politika in koordinacija strukturnih instrumentov kot 
pomembnega momenta v pogajanjih s Turčijo in upata, da bo to prispevalo k izhodu iz 
trenutnega položaja, v katerem se nahaia pogajalski proces med Uniio in Turčiio. V tei 
luči tudi pozdravljata podpis sporazuma o ponovnem sprejemu in začetek dialoga o 
vizumski liberalizaciji med Evropsko uniio in Turčiio ter izražata upanje, da bosta 
pripomogla k zagonu odnosov in večiemu zaupanju med obema partnerkama. 

Odbora soglašata s stališči Evropske uniie glede pripravljenosti za nadaljevanje 
pogajalskega procesa z Islandijo, če bi ta država izkazala tovrsten interes. 
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Ob sprejetih sklepih Odbora dodatno ugotavljata, da Republika Hrvaška s kršenjem in 
nespoštovaniem mednarodnih pogodb škoduje širitvenim prizadevanjem drugih držav 
z območja Zahodnega Balkana. 

S spoštovanjem! λ 

šef Horvat 
predsednik Odbora za zadeve Evropske unije 

Jarļija Kląsinc 
predsednica Odbora za zunanjo politiko 

V vednost: 
- Predstavništvu Evropske komisije v Sloveniji 
- Vladi 
- Kolegiju predsednika Državnega zbora 
- Odboru za zadeve Evropske unije 
- Odboru za zunanjo politiko 


