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IEROSINĀJUMI

Konstitucionālo jautājumu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzīst, ka ES paplašināšanās un integrācijas padziļināšanās vienmēr ir noritējusi vienlaicīgi 
un tas ne tikai nav nelabvēlīgi ietekmējis Savienības spējas rīkoties, bet ir veicinājis 
nepieciešamas institucionālas izmaiņas;

2. ar gandarījumu konstatē, ka, stājoties spēkā Lisabonas līgumam, ir atrisinātas attiecīgās 
institucionālās problēmas un panākts, ka ir iespējama turpmāka Savienības paplašināšanās un 
tiek nodrošināta pareiza paplašinātas Savienības darbība;

3. norāda, ka, tiek uzskatīts, ka, ratificējot Pievienošanās līgumu, Horvātijas Republika ir 
piekritusi ratificēt arī visus Līguma grozījumus, kas ir pieejami dalībvalstu ratifikācijai vai 
apstiprināšanai saskaņā ar LES 48. pantu, laikā, kad Horvātija ratificē Pievienošanās 
līgumu, proti, LESD 136. panta grozījumu un, iespējams, arī protokolus, kas paredzēti 
attiecībā uz garantijām Īrijai un Čehijas izņēmuma statusu;

4. atgādina, ka paplašināšanās finansiālā ietekme pilnībā jāapspriež gaidāmajās sarunās par 
daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam un lēmumiem, kas skar ES pašu resursu 
sistēmu;

5. uzsver, ka iekšējās reformas, ko Horvātija apņēmusies ieviest pievienošanās procesā, 
jāturpina arī pēc pievienošanās; uzsver, ka ir svarīgi palielināt sabiedrības informētību par 
paplašināšanās mērķiem un savstarpējiem ieguvumiem, sevišķi ņemot vērā konstitucionāli 
paredzēto referendumu, kas Horvātijā jārīko 30 dienu laikā pēc Līguma ratificēšanas 
Horvātijas parlamentā;

6. norāda, ka Pievienošanās līguma pagaidu noteikumi nosaka izņēmumu attiecībā uz Līgumos 
noteikto maksimālo deputātu vietu skaitu Eiropas Parlamentā līdz tā 2009.–2014. gada 
sasaukuma beigām; pauž apņēmību laikus pirms 2014. gada vēlēšanām saskaņā ar LES 
14. panta 2. punktu iesniegt priekšlikumu lēmumam, ar ko noteiks Eiropas Parlamenta jauno 
sastāvu;

7. aicina dalībvalstis turpināt Pievienošanās līguma ratificēšanu ar Horvātijas Republiku, 
nesaistot to ar citām ratificēšanas procedūrām, lai lieki nekavētu pievienošanās datumu.


