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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, 
bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal 
riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jirrikonoxxi li l-proċessi ta' tkabbir u ta' approfondiment tal-integrazzjoni tal-UE minn 
dejjem imxew id f'id u li t-tkabbir, mhux biss m'affettwax ħażin l-abbiltà tal-Unjoni biex 
taġixxi, iżda serva ta' katalista għal tibdil istituzzjonali indispensabbli; 

2. Jinnota b'sodisfazzjon li bid-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona ssolvew ħafna kwistjonijiet 
istituzzjonali relevanti, sar possibbli t-tkabbir ulterjuri tal-Unjoni u ġie salvagwardjat il-
funzjonament kif suppost ta' Unjoni akbar; 

3. Jindika li bir-ratifika tat-Trattat tal-Adeżjoni, ir-Repubblika tal-Kroazja tkun meqjusa 
wkoll li rratifikat kwalunkwe emenda tat-Trattat miftuħa għar-ratifika jew approvazzjoni 
mill-Istati Membri skont l-Artikolu 48 TFUE fil-ħin tar-ratifika tat-Trattat tal-Adeżjoni 
mill-Kroazja, jiġifieri l-emenda għall-Artikolu 136 TFUE u possibbilment anke protokolli 
previsiti li jittrattaw il-garanziji Irlandiżi u d-deroga Ċeka; 

4. Ifakkar li l-konsegwenzi finanzjarji tat-tkabbir għandhom ikunu indirizzati b'mod sħiħ fin-
negozjati li ġejjin dwar il-Qafas Finanzjarju Multiannwali 2014-2020 u dwar id-deċiżjonijiet 
li jikkonċernaw s-sistema ta' riżorsi proprji tal-Unjoni;

5. Jenfasizza li l-implimentazzjoni tar-riformi interni, li l-Kroazja impenjat ruħha għalihom 
bħala parti mill-proċess ta' adeżjoni, iridu jitkomplew ladarba l-adeżjoni tkun seħħet; 
jenfasizza l-importanza taż-żieda fl-għarfien pubbliku dwar il-miri u l-vantaġġi reċiproki tat-
tkabbir, b'mod partikulari fil-perspettiva tar-referendum obbligatorju skont il-kostituzzjoni, li 
għandu jsir fil-Kroazja fi żmien 30 ġurnata mid-data tar-ratifika tat-Trattat mill-Parlament 
Kroat; 

6. Jindika li d-dispożizzjonijiet temporanji tat-Trattat ta' Adeżjoni jintroduċu deroga min-numru 
massimu ta' siġġijiet fil-Parlament Ewropew kif stabbilit fit-Trattati sal-aħħar tat-terminu 
parlamentari 2009-2014;  għandu l-intenzjoni soda li jippreżenta l-proposta għad-deċiżjoni 
tiegħu għad-determinazzjoni tal-kompożizzjoni ġdida tal-Parlament Ewropew fi żmien 
biżżejjed qabel l-elezzjonijiet tal-2014, skont l-Artikolu 14(2) TUE;

7. Jistieden lill-Istati Membri  jkomplu bir-ratifika tat-Trattat tal-Adeżjoni mar-Repubblika tal-
Kroazja mingħajr ma jgħaqqduha ma' proċeduri ta' ratifika oħrajn, sabiex ikun evitat 
kwalunkwe dewmien eċċessiv fid-data tal-adeżjoni;


