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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по конституционни въпроси приканва водещата комисия по външни работи 
да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. признава, че процесите на разширяване и задълбочаване на интеграцията на ЕС 
винаги е вървели ръка за ръка, и че разширяването, вместо да оказва 
неблагоприятно въздействие върху способността на Съюза да действа, представлява 
катализатор за необходимите институционални промени;

2. отбелязва със задоволство, че влизането в сила на Договора от Лисабон позволи 
разрешаването на съответните институционални въпроси, по-нататъшното 
разширяване на Съюза и запазването на правилно функциониране на един разширен 
Съюз;

3. изтъква, че се счита , че ратифицирайки Договора за присъединяване, Република 
Хърватия е ратифицирала също всички изменения към Договора, предоставен за 
ратифициране или одобрение от държавите-членки в съответствие с член 48 ДЕС по 
време на ратифицирането на Договора за присъединяване от Хърватия, по-
специално изменението на член 136 ДФЕС и евентуално също така протоколите, 
предвидени по отношение на ирландските гаранции и чешката дерогация; 

4. припомня, че финансовите последици от присъединяването трябва да бъдат 
разгледани в пълна степен при предстоящите преговори относно многогодишната 
финансова рамка за периода 2014-2000 г. и решенията относно системата за 
собствени ресурси на Съюза;

5. подчертава, че изпълнението на вътрешните реформи, с които Хърватия се е 
ангажирала  като част от процеса на присъединяване, трябва да продължат и след като 
присъединяването е извършено; изтъква значението на увеличаването на 
обществената осведоменост за целите и взаимните ползи от разширяването, по-
специално с оглед на референдума, който се изисква от Конституцията и който трябва 
да се проведе в Хърватия в срок от 30 дни след датата на ратифициране на Договора от 
Парламента на Хърватия;

6. изтъква, че временните разпоредби на Договора за присъединяване въвеждат 
дерогация от максималния брой места в Европейския парламент, определени в 
Договорите, до края на парламентарния мандат 2009-2014 г.; е решен да представи 
предложението си за решение за определяне на нов състав на Европейския парламент 
навреме преди изборите през 2014 г. в съответствие с член 14, параграф 2 от ДЕС;

7. призовава държавите-членки да пристъпят към ратифициране на Договора за 
присъединяване на Република Хърватия без да го свързват с други процедури по 
ратифициране, за да се избегне неоправдано забавяне на датата на присъединяването;


