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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Romániának az Európai Unióhoz való csatlakozásáról
(2006/2115(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Románia és az Európai Unió által 2005. április 25-én aláírt csatlakozási 
szerződésre,

– tekintettel a csatlakozási folyamat megkezdésétől mostanáig készült valamennyi 
állásfoglalására és valamennyi korábbi jelentésére, különös tekintettel a legutóbbi, 
Bulgária és Románia csatlakozásáról szóló, 2006. június 14-i állásfoglalására1,

– tekintettel a 2006. június 15-16-i brüsszeli Európai Tanács elnökségének 
következtetéseire,

– tekintettel az Általános Ügyek és Külkapcsolatok Tanácsa bővítésről szóló, 2006. 
október 17-i következtetéseire,

– tekintettel a Bizottság 2006. szeptember 26-i, Romániáról szóló monitoring jelentésére 
(COM(2006)0549) és a korábbi monitoring jelentéseire, 

– tekintettel az Európai Parlament elnöke és a Bizottság elnöke közötti, az Európai 
Parlamentnek a csatlakozási szerződés egyik védelmi záradékának lehetséges aktiválására 
irányuló vizsgálatba való teljes körű bevonásáról szóló levélváltásra,

– tekintettel az eljárási szabályzata 45. cikkére,

– tekintettel a Külügyi Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és 
Igazságügyi Bizottság, valamint a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményére 
(A6-0000/2006),

A. mivel Romániának az Európai Unióhoz való csatlakozása történelmi jelentőségű 
előrelépést jelent, amely az ország gazdasági, szociális, és polgári körképének mélyreható 
változásával jár, és mivel e csatlakozás kedvező hatással lesz a román népességre 
csakúgy, mint az Európai Unió fejlődésére és kohéziójára nézve,

B. mivel az 5. bővítés első lépése 2004-ben jótékony hatást gyakorolt mind a régi, mind 
pedig az új tagállamokra, és mivel kétséget kizáróan ugyanez lesz a hatása a jelenlegi 
bővítésnek is, amellyel az 5. bővítés befejeződik,

  
1 Elfogadott szövegek, P6_TA(2006)0262.
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C. mivel a Bizottság 2006. májusi jelentése óta ismét jelentős javulások tapasztalhatóak, 
ahogyan azt a szeptember 26-i legutolsó jelentés is mutatja,

D. mivel Románia folytatja a csatlakozási szerződésben felsorolt feltételek teljesítését célzó 
erőfeszítéseit, annak érdekében, hogy 2007. január 1-jén Bulgáriával együtt az Unió tagja 
lehessen, és mivel az Európai Parlament folyamatosan kifejezte, hogy támogatja a két 
ország egyidejű csatlakozását,

1. üdvözli a Bizottságnak a Románia által megkezdett reformok nyomon követése során 
végzett komoly és szigorú munkáját;

2. kiemeli, hogy az Európai Unió e bővítése a korábbiakhoz hasonlóan az európai 
szolidaritás gondolatát testesíti meg, amelynek előnyeiből minden fél részesül, és 
lehetővé teszi a demokrácia, az egyenlőség, a pluralizmus és a megkülönböztetés-
mentesség értékeinek előmozdítását;

3. üdvözli, hogy a Bizottság szeptemberi jelentésében javasolta Bulgária és Románia 
egyidejű csatlakozását;

4. üdvözli a 2006. májusi utolsó jelentés óta Románia által megvalósított jelentős 
előrelépéseket, és következésképpen jóváhagyja a 2007. január 1-jére kitűzött 
csatlakozási dátumot;

5. üdvözli a Románia által a csatlakozását célzó számos reform megvalósításának 
biztosítása terén tett erőfeszítéseket, valamint üdvözli a román kormány által igen
rövid idő alatt megvalósított számos előrelépést;

6. emlékeztet arra, hogy a reformfolyamat az Európai Unióhoz való csatlakozással 
összefüggésben jótékony hatású Romániára nézve, és hozzájárul az ország gazdasági 
fellendüléséhez és biztonságához;

7. megjegyzi, hogy a Bizottság 2006. májusi jelentésében meghatározott, azonnali 
fellépést igénylő – igazságügyi rendszer reformja, korrupció elleni küzdelem, fizetési 
ügynökségek és az integrált igazgatási és ellenőrző rendszer létrehozása, TSE, az 
adóbeszedési rendszer összeköthetősége – területeken jelentős előrelépések történtek;

8. megelégedéssel állapítja meg, hogy Románia működő piacgazdasággal rendelkezik, 
amelynek növekedése a GDP csaknem 7%-a, és munkanélküliségi rátája pedig közel 
5,5%-os;

9. a román kormányt a megkezdett reformok megszilárdítására ösztönzi, különösen a 
gyermekvédelem, a kisebbségek – különösen a roma és magyar kisebbségek –
integrálása és a szellemi fogyaték kezelése terén;

10. megjegyzi, hogy a Bizottság meghatározta azt a három területet, amelyeken májusi 
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jelentése óta jelentős, de nem elegendő mértékű előrelépések történtek:

- az igazságügyi rendszer reformja és a szervezett bűnözés és a korrupció elleni 
küzdelem;

- az uniós támogatások felvétele a mezőgazdaság és a strukturális alapok terén;

- a közösségi vívmányok alkalmazása az élelmiszerbiztonság egyes területein;

11. hangsúlyozza, hogy e három terület közül az igazságügyi rendszer reformja és a 
szervezett bűnözés és a korrupció elleni küzdelem rendkívül fontos, ezért a román 
hatóságoknak különös figyelmet kell szentelniük e területre;

12. támogatja, hogy a Bizottság az e területek fejlődését érintő ellenőrző és kísérő 
mechanizmusokat hoz létre, amelyek meghatározott egyedi követelményekre épülnek, 
és erősen ösztönzi a román kormányt, hogy tegye meg a kifejezett elvárásoknak való 
megfeleléshez szükséges valamennyi intézkedést, a védelmi záradék igénybevételének 
elkerülése érdekében; 

13. emlékeztet arra, hogy a csatlakozást követő első három évben átmeneti intézkedések 
alkalmazhatók, amelyek megegyeznek a legutóbbi bővítési folyamat alkalmával 
alkalmazottakkal, valamennyi érintett fél érdekében; szeretné, ha e mechanizmusok 
alkalmazására csak a Bizottság által kiemelt, igen sajátos területeken és csak 
korlátozott ideig kerülne sor;

14. várja a Bizottság 2007 júniusára jelzett, az ország által az igazságügyi rendszer 
reformja és a korrupció elleni küzdelem terén megvalósított előrelépésekről szóló 
jelentését; felhívja Romániát, hogy minden képességét mozgósítsa a megfelelő 
intézkedések meghozatala céljából;

15. kiemelten kéri, hogy a Bizottság rendszeresen számoljon be a Parlamentnek a 
Románia által a következő hónapokban megvalósított reformokról;

16. hangsúlyozza, hogy a román kormánynak tudatában kell lennie annak, hogy a 
fennmaradó időt teljes mértékben ki kell használnia az erőfeszítései továbbvitelére, az 
elért eredmények megszilárdítása érdekében;

17. üdvözli, hogy mostanáig a legtöbb tagállam megerősítette a csatlakozási szerződést, és 
kéri azt a két tagállamot, amelyek ezt még nem tették meg, hogy minél előbb fejezzék 
be a megerősítési folyamatot;

18. megbízza az elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a 
Bizottságnak, valamint a tagállamok és Románia kormányainak és parlamentjeinek.


