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Spoštovani, 
  
Evropska poslanca Irena Joveva in dr. Klemen Grošelj (Renew/Svoboda) sta na današnjem 
plenarnem zasedanju v Bruslju glasovala za Poročilo Evropskega parlamenta, ki dopolnjuje sklep 
Sveta za vstop Republike Hrvaške v schengenski pravni red. 
  
Poslanca podpirata vstop Hrvaške v schengensko območje, ker gre za odločitev v interesu vseh, tudi 
Slovenije oziroma celotne evropske skupnosti. Bi pa poslanca hkrati pričakovala, da bo podobna 
odločitev sprejeta tudi v primeru Romunije in Bolgarije, kar se – kot kaže – žal ne bo zgodilo. Poslanca 
prav tako močno podpirata dopolnila Evropskega parlamenta k osnutku sklepa Sveta, predvsem v 
delu, da je treba pri Hrvaški ocenjevati skladnost upravljanja meja s samim pravom EU tudi po 
njihovem morebitnem vstopu v schengen. Tu oba poslanca pričakujeta, da bo Hrvaška varovanje 
zunanje meje EU izvajala v skladu z najvišjimi evropskimi in mednarodnimi standardi. Evropska 
komisija mora v zvezi s tem pripraviti ustrezna priporočila za odpravo vseh ugotovljenih 
pomanjkljivosti, Hrvaška pa naj se teh priporočil drži in hkrati odpravi tudi druge doseganje 
pomanjkljivosti v skladu z obstoječo zakonodajo. 
  
Evropski poslanec dr. Klemen Grošelj: “Morebitni vstop Hrvaške v sistem schengen podpiram, saj je 
to odločitev, ki je v duhu krepitve EU in svobodnega pretoka ljudi, blaga, storitev ter idej, na čemer 
tudi temelji naša evropska skupnost, vključno z načelom spoštovanja odločitev mednarodnih sodišč, 
za kar pri arbitraži tudi gre. Ob tem bi želel in pričakujem, da sistem schengen deluje in da države 
članice, tako kot to počne, celo nezakonito, sosednja Avstrija, ne uvajajo nepotrebnih kontrol na 
notranjih mejah. Te ne samo, da so v nasprotju s pravnim redom EU, ampak mečejo slabo luč na 
celotno EU in njeno delovanje. Zato pričakujem in se bom tudi trudil za to, da se v institucijah EU 
oblikuje politični konsenz za temeljito reformo sistema schengen, ob hkratnem oblikovanju skupne 
migracijske in azilne politike. Samo tako bomo okrepili in utrdili našo evropsko skupnost oziroma 
EU.”            
  
Evropska poslanka Irena Joveva: “Ko bo Hrvaška v schengnu, bo ljudem olajšano prehajanje meja, 
kar je glavni razlog za mojo podporo poročilu Evropskega parlamenta. Širitev schengna je seveda v 
interesu vseh, tudi Slovenije, ob čemer pa ne sme biti niti najmanjšega dvoma v to, da država 
izpolnjuje vse pogoje, tako tehnične kot pravne (vključno s spoštovanjem vladavine prava), za ta 
korak. Treba je izpostaviti, da vendarle obstajajo precejšnje pomanjkljivosti glede skladnosti 
hrvaškega upravljanja trenutnih mej oziroma glede kršenja pravnega reda EU, predvsem pa je treba 
opozoriti na poročila o hudem kratenju človekovih pravic, s čimer mislim zlasti na žal dolgoletno 
sporno prakso pristojnih organov v primerih policijskega nasilja in nezakonitega vračanja migrantov 
(t.i. “pushbackov”). Od Republike Hrvaške zdaj le še toliko bolj pričakujem, da bo vsem državam 
članicam EU z dejanji dokazala, da je sposobna trajno, učinkovito in primerno zagotavljati varnost 
svojih zunanjih meja.” 
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