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NÁVRHY

Výbor pre ústavné veci vyzýva Výbor pre zahraničné veci, aby ako gestorský výbor zaradil 
do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. uznáva, že proces rozširovania vždy sprevádza proces prehlbovania integrácie EÚ 
a že rozširovanie predstavuje katalyzátor nevyhnutných inštitucionálnych zmien, 
pričom ale negatívne neovplyvňuje schopnosť Únie konať;

2. s uspokojením konštatuje, že nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy sa vyriešili 
príslušné inštitucionálne otázky, umožnilo sa ďalšie rozširovanie Únie a zabezpečilo sa 
riadne fungovanie rozšírenej Únie;

3. upozorňuje na platnosť toho, že ratifikáciou zmluvy o pristúpení Chorvátska republika 
ratifikuje aj všetky zmeny a doplnenia zmluvy, ktoré sú ratifikované alebo schválené 
členskými štátmi podľa článku 48 ZEÚ v čase ratifikácie zmluvy o pristúpení 
Chorvátskom, a to zmena a doplnenie článku 136 ZFEÚ a prípadne tiež plánované 
protokoly týkajúce sa írskych záruk a českej výnimky;

4. pripomína, že otázky súvisiace s finančnými dôsledkami rozšírenia sa musia v plnej miere 
vyriešiť v nadchádzajúcich rokovaniach o viacročnom finančnom rámci na roky 2014 – 2020 
a o rozhodnutiach týkajúcich sa systému vlastných zdrojov Únie;

5. zdôrazňuje, že Chorvátsko musí pokračovať vo vykonávaní vnútorných reforiem, ku ktorým 
sa zaviazalo v rámci prístupového procesu, aj po ukončení pristúpenia; podčiarkuje, že je 
dôležité zvyšovať informovanosť verejnosti o cieľoch a vzájomných výhodách rozšírenia, 
najmä s ohľadom na ústavou požadované referendum, ktoré sa má v Chorvátsku uskutočniť 
do 30 dní od dátumu, keď chorvátsky parlament ratifikuje zmluvu;

6. upozorňuje, že dočasné ustanovenia zmluvy o pristúpení zavádzajú do konca volebného 
obdobia 2009 – 2014 výnimku, pokiaľ ide o maximálny počet kresiel v Európskom 
parlamente stanovený v zmluvách; vyjadruje odhodlanie predložiť návrh rozhodnutia, 
ktorým sa pred voľbami v roku 2014 včas stanoví nové zloženie Európskeho parlamentu, 
v súlade s článkom 14 ods. 2 ZEÚ;

7. vyzýva členské štáty, aby ratifikovali zmluvu o pristúpení Chorvátskej republiky bez toho, 
aby ju spájali s inými ratifikačnými postupmi, čím sa predíde zbytočným odkladom dátumu 
pristúpenia;


