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SUGESTÕES

A Comissão dos Assuntos Constitucionais insta a Comissão dos Assuntos Externos, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

1. Reconhece que o processo de alargamento e de aprofundamento da integração europeia 
evoluíram sempre paralelamente e que o alargamento não se repercute negativamente na 
capacidade de acção da União, constituindo antes um catalisador para as necessárias 
alterações institucionais;

2. Constata com satisfação que a entrada em vigor do Tratado de Lisboa permitiu resolver as 
questões institucionais pertinentes, alargar a União e garantir o correcto funcionamento de 
uma União alargada; 

3. Sublinha que, ao ratificar o Tratado de Adesão, a República da Croácia deverá igualmente 
ratificar quaisquer alterações ao Tratado abertas à ratificação ou aprovação pelos 
Estados-Membros, em conformidade com o artigo 48.º do TUE, no momento da 
ratificação do Tratado de Adesão pela Croácia, designadamente a alteração ao artigo 136.º 
do TFUE e, eventualmente, também os protocolos relativos às garantias irlandesas e à 
derrogação checa;

4. Recorda que as consequências financeiras do alargamento devem ser totalmente tidas em 
conta nas futuras negociações sobre o quadro financeiro plurianual 2014-2020 e sobre as 
decisões relativas ao sistema de recursos próprios da União;

5. Salienta que as reformas internas que a Croácia se comprometeu a realizar como parte do 
processo adesão devem prosseguir uma vez concluída a adesão; salienta a importância de 
sensibilizar o público para os objectivos e as vantagens recíprocas do alargamento, tendo em 
vista, em particular, o referendo exigido pela Constituição, que se deverá realizar na Croácia 
no prazo de 30 dias a contar da data da aprovação da ratificação do Tratado pelo Parlamento 
croata;

6. Salienta que as disposições transitórias do Tratado de Adesão introduzem uma derrogação ao 
número máximo de lugares no Parlamento Europeu estabelecido no Tratado até ao fim da
legislatura 2009-2014; está decidido a apresentar a sua proposta de decisão que determinará a 
nova composição do Parlamento Europeu com a devida antecedência em relação às eleições 
de 2014, em conformidade com o n.º 2 do artigo 14.º do TUE;

7. Convida os Estados-Membros a prosseguirem a ratificação do Tratado de Adesão da 
República da Croácia sem a associarem a qualquer outro processo de ratificação, a fim de 
evitar atrasar desnecessariamente a data de adesão.


