
REZOLUCJA LEGISLACYJNA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku Republiki Bułgarii o przystąpienie do Unii Europejskiej (AA1/2/2005 –

C6‑0085/2005 – 2005/0901(AVC))

(Procedura zgody)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Republiki Bułgarii o przystąpienie do Unii Europejskiej,

— uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 49 Traktatu UE
(C6‑0085/2005),

— uwzględniając opinię Komisji (COM(2005)0055),

— uwzględniając projekt Traktatu o przystąpieniu Republiki Bułgarii do Unii Europejskiej,

— uwzględniając wymianę korespondencji pomiędzy przewodniczącym Parlamentu Europejskiego
i przewodniczącym Komisji w sprawie pełnego włączenia Parlamentu w przypadku rozważania
zastosowania jednej z klauzul ochronnych przewidzianych w traktacie akcesyjnym,

— uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 kwietnia 2005 r. dotyczącą skutków finansowych
przystąpienia Bułgarii i Rumunii (1),

— uwzględniając art. 75 oraz art. 82 ust. 6 Regulaminu,

— uwzględniając zalecenie Komisji Spraw Zagranicznych (A6‑0082/2005),

A. mając na uwadze, że warunki przyjęcia krajów ubiegających się o przystąpienie do UE, jak również
zmiany, jakie fakt przystąpienia za sobą pociągnie, określone są w traktacie akcesyjnym, oraz
zważywszy, że należy przeprowadzić konsultację z Parlamentem w przypadku jakiejkolwiek
znaczącej poprawki do tego traktatu,

B. mając na uwadze, że Rada i Komisja powinny w pełni włączyć Parlament Europejski w działania
następujące po przystąpieniu Republiki Bułgarii i w proces podejmowania decyzji w przypadku
wprowadzenia okresów przejściowych, o których mowa w traktacie akcesyjnym, w związku
z przystąpieniem Republiki Bułgarii do UE,

C. mając na uwadze, że zgodę tę poprzedziło porozumienie obydwu organów władzy budżetowej
w sprawie pakietu finansowego, który zostanie zawarty w traktacie akcesyjnym oraz uchwalenie
deklaracji dotyczącej budżetowych i instytucjonalnych skutków przyjęcia tego pakietu,

1. wyraża zgodę w sprawie wniosku Republiki Bułgarii o przystąpienie do Unii Europejskiej;
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(1) P6_TA(2005)0116.



2. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji, jak
również rządom i parlamentom Państw Członkowskich oraz Republiki Bułgarii.
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