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JAVASLATOK

Az Alkotmányügyi Bizottság felhívja a Külügyi Bizottságot, mint illetékes bizottságot, hogy 
állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. elismeri, hogy az EU bővítésének és az integráció mélyítésének folyamata mindig 
párhuzamosan zajlott, és – korántsem veszélyeztetve az Unió cselekvési képességét – a 
bővítés elengedhetetlen intézményi változtatások elindítója volt;

2. elégedettséggel jegyzi meg, hogy mivel a Lisszaboni Szerződés hatálybalépésével a 
vonatkozó intézményi kérdések megoldódtak, az Unió további bővítése lehetségessé vált, és 
a kibővült EU megfelelő működése biztosítva van;

3. rámutat, hogy a csatlakozási szerződés ratifikálásával Horvátország a Szerződés minden 
olyan módosítását is ratifikálta, ami a tagállamok által az EUSZ 48. cikke értelmében 
megerősítésre vagy jóváhagyásra várt abban az időben, amikor Horvátország ratifikálta a 
csatlakozási szerződést, nevezetesen az EUMSZ 136. cikkének módosítását, valamint 
esetlegesen azokat a tervezett jegyzőkönyveket, amelyek az ír biztosítékokra és a cseh 
eltérésre vonatoznak;

4. emlékeztet, hogy a bővítés pénzügyi következményeire különösen messzemenően tekintettel 
kell lenni a 2014–2020-as többéves pénzügyi keretről és az Unió saját forrásainak 
rendszerével kapcsolatos döntésekről szóló tárgyalások során;

5. hangsúlyozza, hogy a csatlakozási folyamat részeként Horvátország által felvállalt belső 
reformok végrehajtásának a csatlakozás lezárása után is folytatódnia kell; hangsúlyozza, 
hogy fel kell hívni a nyilvánosság figyelmét a csatlakozás céljaira és kölcsönös előnyeire, 
különösen az alkotmányos követelmények szerinti népszavazás érdekében, amit 
Horvátországban a Szerződés ratifikálásának a Horvát Parlament általi elfogadásától 
számított 30 napon belül tartanak;

6. rámutat, hogy a csatlakozási szerződés ideiglenes rendelkezései eltérést vezetnek be a 
Szerződésekben foglalt európai parlamenti ülések számában a 2009–2014-es parlamenti 
ciklus végéig; elkötelezett arra, hogy az Európai Parlament új összetételét meghatározó 
döntésről szóló javaslatát jóval a 2014-es választások előtt benyújtja, az EUSZ 14. cikke (2) 
bekezdésének megfelelően;

7. felkéri a tagállamokat, hogy a Horvátországgal kötendő csatlakozási szerződés ratifikálását 
annak bármely más ratifikációs folyamattal való összekötése nélkül folytassák, hogy a 
csatlakozás dátumában ne okozzanak semmiféle késedelmet.


