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SUGESTII

Comisia pentru afaceri constituționale recomandă Comisiei pentru afaceri externe, 
competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

1. recunoaște că procesul extinderii a fost întotdeauna desfășurat concomitent cu cel al 
aprofundării integrării în UE, iar aceasta nu a avut absolut deloc consecințe negative 
asupra capacității de acțiune a UE, extinderea constituind un factor de coagulare pentru 
schimbările instituționale indispensabile;

2. remarcă cu satisfacție că, odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, au fost 
rezolvate problemele instituționale relevante, s-a creat posibilitatea extinderii în continuare a 
Uniunii și s-a menținut o funcționare adecvată a Uniunii extinse;

3. subliniază că Republica Croația, prin ratificarea Tratatului de aderare, se consideră că a 
ratificat și orice modificare a tratatului deschis ratificării sau aprobării de către statele 
membre, în conformitate cu articolul 48 din TUE, în momentul ratificării Tratatului de 
aderare de către Croația, și anume modificarea adusă articolului 136 din TFUE și, posibil,  
protocoalele preconizate cu privire la garanțiile pentru Irlanda și derogarea pentru Cehia;

4. reamintește că implicațiile financiare ale extinderii au fost tratate pe larg în cadrul viitoarelor 
negocieri pentru Cadrul financiar multianual 2014-2020 și a celor privind sistemul de resurse 
proprii ale Uniunii;

5. subliniază că implementarea reformelor interne, la care s-a angajat Croația în cadrul 
procesului de aderare, trebuie să continue și după încheierea aderării; subliniază importanța 
pe care o are o cât mai bună cunoaștere de către public a obiectivelor și avantajelor 
reciproce ale extinderii, în special în contextul referendumului constituțional obligatoriu, 
care va fi organizat de Croația în 30 de zile de la data la care Parlamentul Croației ratifică 
Tratatul de aderare;

6. subliniază că prevederile temporare ale Tratatului de aderare introduc o derogare privind 
numărul maxim de mandate în Parlamentul European  prevăzut în tratate, până la sfârșitul 
legislaturii 2009-2014; este hotărât să-și prezinte proiectul de decizie privind stabilirea noii 
componențe a Parlamentului European mult înainte de alegerile din 2014, în conformitate cu 
articolul 14 alineatul (2) din TUE;

7. invită statele membre să demareze procesul de ratificare a Tratatului de aderare cu Republica 
Croația fără a face alte conexiuni cu orice altă procedură de ratificare, astfel încât să se evite 
orice întârziere nejustificată a aderării.


