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POBUDE

Odbor za ustavne zadeve poziva Odbor za zunanje zadeve kot pristojni odbor, da v svoj 
predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. ugotavlja, da sta procesa širitve in krepitve združevanja EU vedno potekala vzporedno ter da 
je bila širitev vedno spodbuda za nujne institucionalne spremembe, pri čemer pa nikakor ni 
škodljivo vplivala na delovanje Unije;

2. z zadovoljstvom ugotavlja, da so bila z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe rešena 
ustrezna institucionalna vprašanja, omogočena nadaljnja širitev Unije in zagotovljeno 
pravilno delovanje razširjene Unije;

3. poudarja, da se razume, da Republika Hrvaška z ratifikacijo pristopne pogodbe ratificira 
tudi vse spremembe Pogodbe, ki jih morajo države članice še ratificirati ali odobriti v 
skladu s členom 48 PEU v času, ko Hrvaška ratificira pristopno pogodbo, in sicer 
spremembo člena 136 PDEU in morda tudi predvidene protokole o irskih jamstvih in 
češkem odstopanju;

4. opozarja, da je treba med prihodnjimi pogajanji o večletnem finančnem okviru za obdobje 
2014–2020 in o odločitvah glede sistema lastnih sredstev Unije celovito obravnavati 
finančne posledice širitve;

5. poudarja, da mora Hrvaška izvajanje notranjih reform, ki se jim je zavezala v procesu 
pristopa, nadaljevati tudi po zaključku pristopa; poudarja, kako pomembno je ozavestiti 
javnost o ciljih in vzajemnih koristih širitve, zlasti zaradi z ustavo predpisanega referenduma, 
ki bo na Hrvaškem potekal v 30 dneh po datumu ratifikacije pogodbe v hrvaškem 
parlamentu;

6. poudarja, da je v začasnih določbah pristopne pogodbe do konca parlamentarnega obdobja 
2009–2014 predvideno odstopanje od največjega števila sedežev v Evropskem parlamentu, 
ki je določeno v pogodbah; namerava pravočasno pred volitvami leta 2014 predstaviti svoj 
predlog za sklep o novi sestavi Evropskega parlamenta v skladu s členom 14(2) PEU;

7. poziva države članice, naj nadaljujejo s postopkom ratifikacije pristopne pogodbe z 
Republiko Hrvaško in naj tega postopka ne vežejo na druge postopke ratifikacije, da se 
preprečijo vsakršne nepotrebne zamude pri datumu pristopa.


