
39. nadal wyraża głębokie zaniepokojenie faktem, iż władze libijskie nie zwolniły bułgarskich pracowni-
ków medycznych, przetrzymywanych od 1999 r. jako podejrzanych w postępowaniu karnym i aktualnie
skazanych na karę śmierci; wzywa Radę i Komisję do podjęcia działań w związku z tą sytuacją;

40. uznaje, że przystąpienie Bułgarii do UE nie jest celem samym w sobie, lecz procesem ekonomicznej,
politycznej i społecznej reformy, które same stanowią wartość, co powinno doprowadzić do poprawy
dobrobytu i jakości życia wszystkich obywateli Bułgarii;

41. wzywa Komisję do zapewnienia odpowiedniego finansowania kampanii informacyjnych mających na
celu poprawę stanu wiedzy społeczeństwa na temat skutków przystąpienia Bułgarii (i Rumunii);

42. wyraża zgodę na podpisanie Traktatu Akcesyjnego w kwietniu 2005 i oczekuje na przyjęcie 18
obserwatorów bułgarskiego parlamentu w swoje szeregi;

43. uważa, że opinie Parlamentu Europejskiego powinny cały czas być brane pod uwagę przy monitoro-
waniu postępu reform w Bułgarii po podpisaniu Traktatu Akcesyjnego oraz przed każdym rozważeniem
zastosowania klauzul ochronnych, i dlatego wzywa w tym celu Komisję do składania Parlamentowi regular-
nych i punktualnych sprawozdań na temat rozwoju wydarzeń w Bułgarii;

*
* *

44. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji, a także
rządom i parlamentom Państw Członkowskich i Republiki Bułgarii.

P6_TA(2005)0118

Wniosek Bułgarii o przystąpienie do Unii Europejskiej ***

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku Republiki Bułgarii o przystą-
pienie 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 zasto-
sowania 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),

(1) Teksty przyjęte, P6_TA(2005)0116.
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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 zważyw-
szy, 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 nastę-
pujące po przystąpieniu Republiki Bułgarii i w proces podejmowania decyzji w przypadku wprowadze-
nia 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 dekla-
racji dotyczącej budżetowych i instytucjonalnych skutków przyjęcia tego pakietu,

1. wyraża zgodę w sprawie wniosku Republiki Bułgarii o przystąpienie do Unii Europejskiej;

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

P6_TA(2005)0119

Wniosek Rumunii o przystąpienie do UE

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku Rumunii o przystąpienie do Unii Europej-
skiej (2005/2028(INI))

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek o przystąpienie do Unii Europejskiej przedstawiony przez Rumunię w dniu
22 czerwca 1995 r.,

— uwzględniając opinię Komisji Europejskiej w sprawie wniosku o przystąpienie do Unii Europejskiej
przedstawionym przez Rumunię z 1997 r.,

— uwzględniając sprawozdania okresowe Komisji z postępów osiągniętych przez Rumunię w latach 1998-
2004 na drodze do przystąpienia do UE oraz dokument strategiczny Komisji w sprawie postępów
osiągniętych w procesie rozszerzenia UE (COM(2004)0657 — C6-0150/2004) (1),

— uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej, obradującej w Brukseli w dniach 16 -17 grudnia 2004 r.,

— uwzględniając wszystkie rezolucje i wcześniejsze sprawozdania od rozpoczęcia procesu rozszerzenia do
chwili obecnej,

— uwzględniając projekt traktatu dotyczącego przystąpienia Rumunii do Unii Europejskiej,

— uwzględniając wymianę korespondencji pomiędzy przewodniczącym Parlamentu Europejskiego
i przewodniczącym Komisji w sprawie pełnego włączenia Parlamentu w przypadku rozważania zasto-
sowania jednej z klauzul ochronnych przewidzianych w Traktacie Akcesyjnym,

— uwzględniając art. 45 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych oraz opinię Komisji Rolnictwa i Rozwoju
Wsi (A6-0077/2005),

A. mając na uwadze, że naszym wspólnym celem jest jak najlepsze przygotowanie przystąpienia Rumunii
do Unii;

B. mając na uwadze, że wysiłki podejmowane w celu realizacji tego celu muszą łączyć w sobie wolę
polityczną władz i mobilizację uczestników życia społecznego i gospodarczego Rumunii cieszących się
szerokim poparciem ze strony społeczeństwa rumuńskiego;

(1) Dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym.
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