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Verklaring van de gebruikte tekens 

 * Raadplegingsprocedure 

 *** Goedkeuringsprocedure 

 ***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing) 

 ***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing) 

 ***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing) 

 

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 

voorgestelde rechtsgrond.) 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

over het besluit van de Raad over het Toetredingsverdrag: Verdrag betreffende de 

toetreding van de Republiek Kroatië 

(COM(2011)0000 – C7-0000/2011 – 2011/0805(NLE)) 

(Goedkeuring) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het verzoek van de Republiek Kroatië om toetreding tot de Europese Unie, 

– gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 49 van het 

Verdrag betreffende de Europese Unie (C7-0000/2011), 

– gezien het advies van de Commissie (COM(2011)0000), 

– gezien het ontwerpverdrag betreffende de toetreding van de Republiek Kroatië tot de 

Europese Unie, het protocol en de slotakte, 

– gezien de artikelen 74 quater en 81 van zijn Reglement, 

– gezien de aanbeveling van de Commissie buitenlandse zaken (A7-0000/2011), 

A. overwegende dat de voorwaarden voor toetreding van de kandidaat-lidstaat en de 

veranderingen die zijn toetreding met zich meebrengt vermeld staan in het ontwerpverdrag 

betreffende de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie, en overwegende 

dat het Parlement geraadpleegd moet worden over elke ingrijpende wijziging van het 

ontwerpverdrag; 

B. overwegende dat de Commissie de verdere voorbereiding op de toetreding nauwlettend en 

objectief moet volgen en de Kroatische autoriteiten moet helpen hun toezeggingen gestand te 

doen en aan hun verplichtingen uit hoofde van de onderhandelingen te voldoen; overwegende 

dat de Commissie het Parlement regelmatig verslag moet uitbrengen over de wijze waarop de 

Kroatische autoriteiten uitvoering geven aan hun toezeggingen om bij de toetreding op 1 juli 

2013 alle aan het lidmaatschap verbonden verplichtingen volledig na te komen; 

1. stemt in met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie en meer bepaald 

met het besluit van de Raad betreffende het verzoek om toetreding; 

2. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en 

de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de Republiek 

Kroatië. 


