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SUGGESTIES

De Commissie constitutionele zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
buitenlandse zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. wijst erop dat het uitbreidingsproces van de EU en verdieping van de integratie in de EU 
altijd hand in hand zijn gegaan en dat uitbreiding geenszins heeft geleid tot een aantasting 
van het vermogen van de Unie om te handelen, maar heeft gefungeerd als katalysator voor 
noodzakelijke institutionele veranderingen;

2. stelt met voldoening vast dat dankzij de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon de 
relevante institutionele vraagstukken zijn opgelost, verdere uitbreiding van de Unie mogelijk 
wordt gemaakt en een goede werking van een uitgebreide Unie wordt gewaarborgd;

3. wijst erop dat de Republiek Kroatië met de bekrachtiging van het Toetredingsverdrag 
tevens geacht wordt alle wijzigingen te hebben bekrachtigd die op het moment van 
bekrachtiging van het Toetredingsverdrag door Kroatië open staan voor bekrachtiging of 
goedkeuring door de lidstaten volgens artikel 48 VEU, te weten de wijziging van artikel 
136 VWEU en mogelijkerwijs tevens de voorgenomen protocollen met betrekking tot de 
garanties aan Ierland en de derogatie van Tsjechië;

4. herinnert eraan dat tijdens de komende onderhandelingen over het meerjarig financieel kader 
2014-2020 en tijdens de besluitvorming over het stelsel van eigen middelen van de Unie 
uitgebreid aandacht moet worden besteed aan de financiële gevolgen van de uitbreiding;

5. benadrukt dat Kroatië ook na toetreding door moet gaan met de uitvoering van de interne 
hervormingen die het land in het kader van het toetredingsproces heeft toegezegd; benadrukt 
dat het van groot belang is de kennis bij de Kroatische bevolking over de doelstellingen en 
voordelen voor alle partijen van de uitbreiding te vergroten, met name gezien het 
grondwettelijk voorgeschreven referendum dat in Kroatië binnen 30 dagen na de datum 
waarop het Verdrag door het Kroatische parlement wordt bekrachtigd, moet worden 
gehouden;

6. wijst erop dat de overgangsbepalingen bij het Toetredingsverdrag vastleggen dat het 
maximale aantal leden van het Europees Parlement, zoals voorzien in de Verdragen, voor de 
periode tot het einde van de zittingsperiode 2009-2014 wordt verhoogd; is voornemens zijn 
voorstel voor een besluit inzake de gewijzigde samenstelling van het Europees Parlement 
tijdig voor de verkiezingen van 2014 in te dienen, conform artikel 14, lid 2, VEU;

7. verzoekt te lidstaten het Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Kroatië te 
ratificeren zonder dit te koppelen aan andere ratificatieprocedures, teneinde onnodig uitstel 
van de toetreding van Kroatië te voorkomen.


