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Vstop Republike Hrvaške v schengensko območje 
 

 

Evropska komisija naj bi 22. oktobra 2019 sprejela odločitev o oceni 

napredka Republike Hrvaške pri izpolnjevanju zahtev za vstop v 

schengensko območje. 

 

Schengenski sporazum je eden od pomembnejših dosežkov EU, ki 

državljanom EU ne omogoča le prostega gibanja, temveč tudi zbližuje 

vse države članice, povečuje mednarodno sodelovanje, spodbuja 

trgovino in turizem ter povezovanje med različnimi narodi. 

Schengensko območje državljanom EU zagotavlja veliko pravic, hkrati 

pa državam članicam nalaga izjemno odgovornost pri varovanju 

njegovih zunanjih meja. 

 

Izzivi z migracijami, negotove geopolitične razmere in povišano število 

nezakonitih prehodov meja povzročajo velik pritisk na sedanje 

schengenske meje. Ta pritisk je povzročil tudi ponovno uvedbo 

notranjih mejnih pregledov na schengenskem območju, ki so se 

vzpostavili po hudem migracijskem valu leta 2015. Upoštevajoč zadnje 

dogajanje na meji med Turčijo in Sirijo nas lahko upravičeno skrbi, da 

bi se migracijski val iz leta 2015 ponovil tudi v prihodnje. 

 

Vstop Republike Hrvaške v schengensko območje je v našem skupnem 

interesu, saj se zavedamo vseh prednosti tovrstne vključitve, tako za 

Republiko Slovenijo kot tudi za EU, hkrati pa njen vstop ne sme 

predstavljati varnostne grožnje EU. Po našem mnenju obstajajo zelo 

resni zadržki glede tehnične in pravne usposobljenosti Republike 

Hrvaške za izvajanje in varovanje schengenskega območja, kot tudi 

glede njene skladnosti s pravnimi standardi EU, zlasti v segmentu 

spoštovanja in izvrševanja mednarodnih sporazumov in sodb. 

 

Globoko smo tudi zaskrbljeni nad izjavami nekaterih medijskih hiš in 

predstavnikov vlade Republike Hrvaške, ki zbujajo resna vprašanja o 

njihovem privilegiranem dostopu do informacij in resen dvom glede 

transparentnosti, neodvisnosti in strokovnosti postopkov.  
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Odločitev o pripravljenosti države za vstop v Schengensko območje 

ima pomembne dolgoročne posledice za Evropsko unijo. Zato je 

povsem nerazumljivo in težko sprejemljivo, da bi takšno strateško 

odločitev sprejela Komisija, katere mandat se bo v zelo kratkem času 

iztekel. 

 

Zaradi vsega naštetega želimo, da Evropska komisija v postopku 

odločanja o pripravljenosti Republike Hrvaške za vstop v schengensko 

območje upošteva naslednje: 

 

1.   Evropska komisija mora o ustreznosti vstopa Republike Hrvaške v 

schengensko območje odločiti na podlagi objektivne strokovne ocene 

tehnične in varnostne usposobljenosti in v primeru najmanjšega suma 

o neusposobljenosti Republike Hrvaške izdati temu ustrezno mnenje. 

 

2.   Evropska komisija mora zagotoviti, da ne obstaja niti najmanjši 

dvom glede tega, da ocenjevanje sposobnosti Republike Hrvaške za 

varovanje zunanje meje Evropske unije temelji na strokovnih, ne pa 

političnih razlogih.  

 

3.   Odločitev o pripravljenosti Republike Hrvaške za vstop v 

schengensko območje, ki ima pomembne dolgoročne in strateške 

posledice za EU, naj sprejme nova Evropska komisija pod vodstvom 

Ursule von der Leyen. 
 

 

               ELS                                                   RENEW                              S&D 

 

        Ljudmila Novak                                 Irena Joveva                     Tanja Fajon 

     

        Franc Bogovič                                  Klemen Grošelj                  Milan Brglez 
 

 

 

POSLANO: 

 

Jean-Claude Juncker, predsednik Evropske komisije 

Ursula von der Leyen, izvoljena predsednica Evropske komisije 

Donald Tusk, predsednik Evropskega sveta 

Charles Michel, bodoči predsednik Evropskega sveta 

Marjan Šarec, predsednik Vlade Republike Slovenije 


