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FORSLAG

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender opfordrer Udenrigsudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. erkender, at udvidelsesprocessen og uddybningen af integrationen i EU altid har gået hånd 
i hånd, og at udvidelsen langt fra har skadet Unionens evne til at handle, men tværtimod 
har virket som katalysator for uundværlige institutionelle forandringer;

2. bemærker med tilfredshed, at de relevante institutionelle spørgsmål er blevet løst med 
Lissabontraktatens ikrafttræden, ligesom den har muliggjort en yderligere udvidelse af 
Unionen og sikret, at en udvidet Union fungerer korrekt;

3. påpeger, at Republikken Kroatien ved at ratificere tiltrædelsestraktaten også anses for at 
have ratificeret eventuelle traktatændringer til ratifikation eller godkendelse af 
medlemsstaterne i henhold til artikel 48 i TEU på tidspunktet for Kroatiens ratificering af 
tiltrædelsestraktaten, nemlig ændringen af artikel 136 i TEUF og muligvis også 
protokoller, der er planlagt vedrørende de irske garantier og den tjekkiske undtagelse;

4. minder om, at der skal tages fuldt hensyn til de finansielle konsekvenser af udvidelsen i de 
kommende forhandlinger om den flerårige finansielle ramme 2014-2020 og om afgørelser 
vedrørende Unionens eget indtægtssystem;

5. understreger, at gennemførelsen af de interne reformer, som Kroatien har forpligtet sig til 
som en del af tiltrædelsesprocessen, skal fortsætte, efter at tiltrædelsen er gennemført;
understreger vigtigheden af at øge offentlighedens bevidsthed om mål med og gensidige 
fordele ved udvidelsen, især med henblik på den folkeafstemning, som ifølge forfatningen 
skal afholdes i Kroatien senest 30 dage efter den dato, hvor ratificeringen af traktaten er 
vedtaget af det kroatiske parlament;

6. påpeger, at de midlertidige bestemmelser i tiltrædelsestraktaten giver mulighed for en 
fravigelse fra det maksimale antal af pladser i Europa-Parlamentet som fastsat i traktaterne 
indtil udgangen af valgperioden 2009-2014; er besluttet på at fremlægge sit 
beslutningsforslag vedrørende en ny sammensætning af Europa-Parlamentet i god tid før 
2014-valget i overensstemmelse med artikel 14, stk. 2 i TEU;

7. opfordrer medlemsstaterne til at gå videre med ratifikationen af tiltrædelsestraktaten med 
Republikken Kroatien, uden at knytte den til nogen anden ratifikationsprocedure, for at 
undgå en eventuel unødig forsinkelse af tiltrædelsesdatoen;


