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WSKAZÓWKI

Komisja Spraw Konstytucyjnych zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych, właściwej dla 
tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

1. uznaje, że procesy rozszerzenia i pogłębienia unijnej integracji zawsze następowały 
równolegle oraz że rozszerzenie – nie wpływając negatywnie na zdolność UE do działania 
– stanowiło katalizator dla niezbędnych zmian instytucjonalnych;

2. z zadowoleniem zauważa, że wraz z wejściem w życie traktatu lizbońskiego rozstrzygnięto 
stosowne kwestie instytucjonalne, umożliwiono dalsze rozszerzenie UE i zabezpieczono 
właściwe funkcjonowanie rozszerzonej UE; 

3. zwraca uwagę, że ratyfikowanie przez Republikę Chorwacji traktatu o przystąpieniu 
zakłada ratyfikowanie przez nią wszelkich zmian do traktatu, które podlegają ratyfikacji 
lub zatwierdzeniu przez państwa członkowskie zgodnie z art. 48 TUE w momencie 
ratyfikacji przez Chorwację traktatu o przystąpieniu, tj. zmiany art. 136 TFUE oraz 
ewentualnych przewidzianych protokołów dotyczących irlandzkich gwarancji i czeskiego 
odstępstwa;    

4. przypomina, że podczas nadchodzących negocjacji w sprawie wieloletnich ram finansowych 
na lata 2014-2020 oraz w sprawie decyzji dotyczących unijnego systemu środków własnych 
należy w pełni zająć się kwestią finansowych konsekwencji rozszerzenia; 

5. podkreśla, że po zakończeniu procesu akcesyjnego konieczna jest dalsza realizacja 
wewnętrznych reform, które stanowią część procesu akcesyjnego i do wprowadzenia których 
zobowiązała się Chorwacja; podkreśla znaczenie zwiększenia świadomości społecznej w 
zakresie celów i wzajemnych korzyści płynących z rozszerzenia, szczególnie z myślą o 
wymaganym na mocy konstytucji referendum, które w Chorwacji ma odbyć się w terminie 
30 dni od daty ratyfikacji traktatu przez chorwacki parlament;

6. zwraca uwagę, że tymczasowe postanowienia traktatu o przystąpieniu wprowadzają 
odstępstwo od maksymalnej liczby miejsc w Parlamencie Europejskim określonej w 
traktatach, które to odstępstwo będzie obowiązywać do końca kadencji Parlamentu 2009-
2014; jest zdecydowany przedstawić – w odpowiednim czasie przed wyborami w 2014 r. –
wniosek dotyczący decyzji określającej nowy skład Parlamentu Europejskiego, zgodnie z 
art. 14 ust. 2 TUE;

7. zachęca państwa członkowskie do przystąpienia do ratyfikacji traktatu akcesyjnego z 
Republiką Chorwacji, nie łącząc jej z innymi procedurami ratyfikacyjnymi, aby uniknąć 
niepotrzebnego opóźnienia terminu przystąpienia;


