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PASIŪLYMAI

Konstitucinių reikalų komitetas ragina atsakingą Užsienio reikalų komitetą į savo pasiūlymą 
dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pripažįsta, kad plėtros ir ES integracijos stiprinimo procesas, kuris visada buvo vykdomas 
kartu, neturi neigiamo poveikio Sąjungos gebėjimui veikti, o pati plėtra skatina būtinus 
institucinius pokyčius;

2. su pasitenkinimu pastebi, kad įsigaliojus Lisabonos sutarčiai buvo išspręsti svarbūs 
instituciniai klausimai, sudarytos sąlygos tolimesnei Sąjungos plėtrai ir užtikrintas tinkamas 
platesnės Sąjungos funkcionavimas;

3. atkreipia dėmesį, kad ratifikuodama šią Sutartį Kroatijos Respublika ratifikuoja ar 
patvirtina visus Sutarčių pakeitimus, kurie jos ratifikavimo dokumento deponavimo 
momentu yra pateikti ratifikuoti ar patvirtinti valstybėms narėms pagal Europos Sąjungos 
sutarties 48 straipsnį, o būtent – SESV 136 straipsnį bei, gal būt, numatytus protokolus dėl 
garantijų Arijai ir Čekijos išimties;

4. primena, kad finansinės plėtros pasekmės turi būti sprendžiamos būsimose derybose dėl 
daugiametės finansinės programos 2014–2020 m. laikotarpiui bei dėl sprendimų, susijusių 
su Sąjungos nuosavų išteklių sistema;

5. pabrėžia, kad vidaus reformų, kurias Kroatija įsipareigojo vykdyti kaip dalį savo stojimo 
proceso įsipareigojimų įgyvendinimas turi būti tęsiamas ir pasibaigus stojimo procesui; 
pabrėžia, kad yra svarbu didinti visuomenės informuotumą apie plėtros tikslus bei abipusę 
naudą, ypač atsižvelgiant į pagal konstituciją būtiną referendumą, kuris Kroatijoje bus 
surengtas per 30 dienų laikotarpį Kroatijos parlamentui ratifikavus Stojimo sutartį;

6. atkreipia dėmesį, kad Stojimo sutarties nuostatose numatoma galimybė iki 2009 – 2014 m. 
kadencijos pabaigos nesilaikyti reikalavimo dėl sutartyse numatyto didžiausio leistino vietų 
parlamente skaičiaus; yra pasiryžęs tinkamu laiku iki 2014 m. rinkimų pateikti pasiūlymą dėl 
sprendimo dėl naujos Europos Parlamento sudėties, vadovaujantis ES sutarties 14 straipsnio 
2 dalimi;

7. ragina valstybes nares tęsti Kroatijos Respublikos Stojimo sutarties ratifikavimo procesą 
ir, siekiant neužvilkinti prisijungimo, nesusieti jo su jokiomis kitomis ratifikavimo 
procedūromis, 


