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NÁVRHY

Výbor pro ústavní záležitosti vyzývá Výbor pro zahraniční věci jako věcně příslušný výbor, 
aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. uznává, že proces rozšiřování EU a proces prohlubování integrace EU probíhaly vždy 
současně a že rozšiřování představuje katalyzátor nezbytných institucionálních změn, aniž 
by negativně ovlivňovalo schopnost Unie jednat;

2. s uspokojením konstatuje, že se vstupem Lisabonské smlouvy v platnost byly vyřešeny 
příslušné institucionální otázky, umožněno další rozšiřování Unie a zajištěno náležité 
fungování rozšířené Unie;

3. poukazuje na to, že ratifikací smlouvy o přistoupení se má za to, že Chorvatská republika
ratifikovala také všechny změny smlouvy, které mohou být v době ratifikace smlouvy
o přistoupení Chorvatska ratifikovány nebo schváleny členskými státy v souladu
s článkem 48 Smlouvy o EU, a to změnu článku 136 SFEU a případně i protokoly, o nichž 
se uvažuje v souvislosti s irskými zárukami a českou výjimkou;

4. připomíná, že v nadcházejících jednáních o víceletém finančním rámci 2014-2020
a rozhodnutích týkajících se systému vlastních zdrojů Unie je třeba zcela vyřešit finanční 
důsledky rozšíření;

5. zdůrazňuje, že provádění vnitřních reforem, k nimž se Chorvatsko zavázalo v rámci 
přístupového procesu, musí pokračovat i po ukončení přistoupení; zdůrazňuje význam 
zvyšování povědomí veřejnosti o cílech a vzájemných výhodách rozšíření, a to zejména
s ohledem na ústavně požadované referendum, které se má v Chorvatsku uskutečnit do 
30 dnů ode dne, kdy chorvatský parlament Smlouvu ratifikuje;

6. poukazuje na to, že přechodná ustanovení smlouvy o přistoupení zavádí až do konce 
volebního období 2009-2014 výjimku z maximálního počtu křesel v Evropském parlamentu, 
jak je stanoveno ve Smlouvách; je rozhodnut předložit návrh rozhodnutí o stanovení nového 
složení Evropského parlamentu v dostatečném předstihu před volbami v roce 2014,
v souladu s čl. 14 odst. 2 Smlouvy o EU;

7. vyzývá členské státy, aby pokračovaly v ratifikaci smlouvy o přistoupení Chorvatské 
republiky, aniž by ji spojovaly s jiným ratifikačním procesem tak, aby nedošlo
k nepatřičnému prodlení, pokud jde o datum přistoupení.


