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Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie skutków finansowych przystąpienia Bułgarii
i Rumunii do UE (2005/2031(INI))

Parlament Europejski,

— uwzględniając art. 272 Traktatu WE,

— uwzględniając Porozumienie Międzyinstytucjonalne z dnia 6 maja 1999 r. pomiędzy Parlamentem Euro-
pejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i usprawnienia procedury budżetowej (1),
a szczególnie jego punkty 27 i 30,

— uwzględniając rezultat negocjacji z Prezydencją Rady i rozmów trójstronnych w dniach 5 i 13 kwietnia
2005 r.,

— uwzględniając art. 45 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A6-0090/2005),

A. mając na uwadze, że Traktat WE, a w szczególności jego art. 272, oraz Porozumienie Międzyinstytu-
cjonalne z dnia 6 maja 1999 r., a w szczególności jego punkty 27 i 30, zawierają postanowienia, które
potwierdzają uprawnienia i procedury władzy budżetowej w zakresie klasyfikacji wydatków
i odpowiadających im uprawnień;

1. zatwierdza Wspólną Deklarację załączoną do niniejszej rezolucji;

2. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz ze Wspólną Dekla-
racją Radzie oraz Komisji.

(1) Dz.U. C 172 z 18.6.1999, str. 1. Porozumienie zmienione decyzją 2003/429/WE (Dz.U. L 147, z 14.6.2003, str. 25).

ZAŁĄCZNIK I

WSPÓLNA DEKLARACJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I KOMISJI

Skutki finansowe przystąpienia Bułgarii i Rumunii do UE

1. Bez uszczerbku dla projektu Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy,

a. Przedstawiciele rządów Państw Członkowskich reprezentowanych w Radzie oświadczają, że kwoty
wymienione w tytule III „Przepisy finansowe” Aktu o Prztstąpieniu, załączonego do projektu Traktatu
Akcesyjnego przedłożonego w ramach procedury zgody Parlamentowi Europejskiemu, nie naruszają
praw, przywilejów i uprawnień Parlamentu Europejskiego jako organu władzy budżetowej przyznanych
mu w art. 272 Traktatu WE oraz stosownych postanowień Porozumienia Międzyinstytucjonalnego
z dnia 6 maja 1999 r.

b. Rada, Komisja i Parlament Europejski potwierdzają, że wydatki sklasyfikowane w art. 30-34 tytuł III
„Przepisy finansowe” Aktu o Prztstąpieniu, załączonego do projektu Traktatu Akcesyjnego, będą stano-
wić wydatki nieobligatoryjne po 2009 r.
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