
 

B6-0443/2005 -   07/07/2005/ 1 

P6_TA(2005)0302 

Proces přistoupení Bulharska a Rumunska  

Usnesení Evropského parlamentu o procesu přistoupení Bulharska a Rumunska 

 

Evropský parlament, 

 

- s ohledem na smlouvu o přistoupení Bulharska a Rumunska, která byla podepsána 

25. dubna 2005, 

 

- s ohledem na pokrok, kterého Bulharsko a Rumunsko dosáhly a který umožnil uzavřít 

přístupová jednání, a také vzhledem k tomu, že úsilí o nápravu nedostatků zjištěných ve 

zprávě Komise z roku 2004 o dosaženém pokroku a v posledních usneseních Evropského 

parlamentu by mělo pokračovat jak před, tak po podpisu smlouvy o přistoupení, 

 

- s ohledem na výměnu dopisů mezi předsedou Evropského parlamentu a předsedou 

Evropské komise týkajících se plného zapojení Evropského parlamentu do jakýchkoli 

rozhodnutí o použití jedné z ochranných doložek obsažených ve smlouvě o přistoupení, 

 

- s ohledem na to, že se acquis vyvíjí a upravuje i během období před přistoupením 

Bulharska a Rumunska, které je plánováno na 1. leden 2007 nebo na 1. leden 2008, 

budou-li použity ochranné doložky obsažené ve smlouvě o přistoupení, 

 

- s ohledem na to, že Rada a Komise umožňují pozorovatelům z Bulharska a Rumunska 

účast na části svých vnitřních jednání jako minimální zajištění toho, že tyto dvě země 

mají alespoň povědomí o legislativním vývoji, který je ovlivňuje, 

 

- s ohledem na čl. 103 odst. 4 jednacího řádu, 

 

1. opět zdůrazňuje, že bude i nadále bedlivě sledovat proces vedoucí k přistoupení 

Bulharska a Rumunska, a žádá Komisi, aby jej pravidelně informovala o tom, do jaké 

míry bulharské a rumunské úřady plní závazky stanovené smlouvou o přistoupení; 

zdůrazňuje, že ke schválení přestupových smluv došlo za podmínky, že Rada a Komise 

plně zapojí Parlament do rozhodování v případě, že by byly v souvislosti s přistoupením 

Bulharska a Rumunska použity ochranné doložky obsažené ve smlouvě o přistoupení; 

 

2. zdůrazňuje, že Evropský parlament přijal parlamentní pozorovatele z deseti nových 

členských států na celé období trvající od podpisu smlouvy o přistoupení do vlastního 

formálního přistoupení k Evropské unii; 

 

3. podotýká, že ačkoli byla přítomnost pozorovatelů limitovaná a omezená, pokud jde 

o skutečný vliv, umožnilo toto opatření demokraticky zvoleným poslancům 

z přistupujících zemí nejen seznámit se s prací Evropského parlamentu, ale také podrobně 

sledovat vlastní schvalování právních předpisů Společenství; 

 

4. zdůrazňuje, že příchod pozorovatelů z bulharského a rumunského parlamentu, jak o něm 

rozhodla Konference předsedů, může přispět k dalším přípravám úspěšného přistoupení 
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k Evropské unii, a zejména k zajištění toho, že závazky stanovené během jednání jsou 

plněny; 

 

5. vyjadřuje tedy souhlas s nedávným rozhodnutím Konference předsedů z 9. června 2005 

vyzvat bulharský a rumunský parlament, aby jmenovaly parlamentní pozorovatele, 

a přijmout je na období od 26. září 2005 do formálního přistoupení jejich zemí; 

 

6. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům 

Bulharska a Rumunska. 

 

 

 

 


