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FÖRSLAG

Utskottet för konstitutionella frågor uppmanar utskottet för utrikesfrågor att som ansvarigt 
utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet anser att utvidgning och fördjupning av EU:s integration alltid gått 
hand i hand. Utvidgningen har långt ifrån påverkat unionens handlingsförmåga negativt. 
Den har fungerat som en katalysator för oumbärliga institutionella förändringar.

2. Europaparlamentet konstaterar med tillfredsställelse att man i och med Lissabonfördragets 
ikraftträdande har löst de relevanta institutionella frågorna, möjliggjort en ytterligare 
utvidgning av unionen och garanterat att en utvidgad union kan fungera väl.

3. Europaparlamentet framhåller att Republiken Kroatien genom ratificering av 
anslutningsfördraget också anses ha ratificerat de fördragsändringar som vid tidpunkten 
för Kroatiens ratificering av anslutningsfördraget återstår för medlemsstaterna att 
ratificera eller godkänna i enlighet med artikel 48 i EU-fördraget. Det rör sig om 
ändringen av artikel 136 i EUF-fördraget och eventuellt också om protokoll som planeras 
med avseende på de irländska garantierna och det tjeckiska undantaget.

4. Europaparlamentet påminner om att utvidgningens ekonomiska följer måste tas upp i sin 
helhet under de förestående förhandlingarna om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 
och om beslut som rör unionens system för egna medel.

5. Europaparlamentet betonar att genomförandet av de interna reformer som Kroatien åtagit sig 
som en del av anslutningsförfarandet måste fortsätta när anslutningen har genomförts. Det är 
viktigt att öka den allmänna medvetenheten om målen och de ömsesidiga fördelarna med 
utvidgningen, särskilt med tanke på den folkomröstning som krävs enligt konstitutionen 
och som ska hållas i Kroatien inom 30 dagar efter den dag då det kroatiska parlamentet 
ratificerat fördraget.

6. Genom de tillfälliga bestämmelserna i anslutningsfördraget införs ett undantag från det 
högsta antalet platser i Europaparlamentet enligt fördraget fram till slutet av valperioden 
2009–2014. Europaparlamentet är fast beslutet att lägga fram sitt förslag till beslut om sin 
nya sammansättning i god tid före valet 2014, i enlighet med artikel 14.2 i EU-fördraget.

7. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att fortsätta ratificera fördraget om anslutning 
av Republiken Kroatien utan koppling till några andra ratifikationsförfaranden, så att onödiga 
förseningar av anslutningsdatumet undviks.


