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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών 
Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός 
της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. αναγνωρίζει ότι η διαδικασία διεύρυνσης πάντοτε συμβάδιζαν με την εμβάθυνσης της 
ολοκλήρωσης της ΕΕ και ότι, πολύ απέχοντας από το να επηρεάσει αρνητικά την ικανότητα 
της Ένωσης για δράση, η διεύρυνση λειτούργησε ως καταλύτης για τις απαραίτητες 
θεσμικές αλλαγές·

2. σημειώνει με ικανοποίηση ότι με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας έχουν 
επιλυθεί τα σχετικά θεσμικά ζητήματα, κατέστη δυνατή η περαιτέρω διεύρυνση της Ένωσης 
και διασφαλίστηκε η εύρυθμη λειτουργία μιας διευρυμένης Ένωσης·

3. επισημαίνει ότι με την κύρωση της Συνθήκης Προσχώρησης, η Δημοκρατία της Κροατίας 
αναμένεται να έχει κυρώσει και όλες τις τροποποιήσεις της Συνθήκης που εκκρεμούν 
προς κύρωση ή έγκριση από τα κράτη μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 48 της ΣΕΕ μέχρι την 
εκ μέρους της Κροατίας κύρωση της Συνθήκης Προσχώρησης, και συγκεκριμένα την 
τροποποίηση του άρθρου 136 της ΣΛΕΕ και ενδεχομένως τα πρωτόκολλα που 
προβλέπονται όσον αφορά τις ιρλανδικές εγγυήσεις και την τσεχική παρέκκλιση·

4. υπενθυμίζει ότι οι δημοσιονομικές συνέπειες της διεύρυνσης πρέπει να αντιμετωπιστούν 
πλήρως στις επικείμενες διαπραγματεύσεις για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-
2020 και τις αποφάσεις που αφορούν ως σύστημα ιδίων πόρων της Ένωσης·

5. επισημαίνει ότι η εφαρμογή των εσωτερικών μεταρρυθμίσεων που ανέλαβε να προωθήσει η 
Κροατία στο πλαίσιο της διαδικασίας προσχώρησης, πρέπει να συνεχιστεί μόλις 
ολοκληρωθεί η προσχώρηση· τονίζει τη σημασία της αύξησης της δημόσιας 
συνειδητοποίησης των στόχων και των αμοιβαίων πλεονεκτημάτων που παρέχει η 
διεύρυνση, ιδίως ενόψει του συνταγματικά απαιτούμενου δημοψηφίσματος που πρόκειται να 
διενεργηθεί στην Κροατία εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία της κύρωσης της 
Συνθήκης από το Κροατικό Κοινοβούλιο·

6. σημειώνει ότι οι προσωρινές διατάξεις της Συνθήκης Προσχώρησης προβλέπουν 
παρέκκλιση από τον μέγιστο αριθμό εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που ορίζουν οι 
Συνθήκες μέχρι το πέρας της κοινοβουλευτικής θητείας 2009-2014· είναι αποφασισμένο να 
υποβάλει την πρότασή του για λήψη απόφασης που θα καθορίζει τη νέα σύνθεση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εγκαίρως πριν από τις εκλογές του 2014, σύμφωνα με το άρθρο 
14, παράγραφος 2 της ΣΕΕ·

7. καλεί τα κράτη μέλη να προχωρήσουν στην κύρωση της Συνθήκης Προσχώρησης της 
Δημοκρατίας της Κροατίας, χωρίς να τη συνδέσουν με οιαδήποτε άλλη διαδικασία κύρωσης, 
ούτως ώστε να αποφευχθεί κάθε περιττή καθυστέρηση στην ημερομηνία προσχώρησης.


