
24. zauważa, że sukces przystąpienia zależy w dużym stopniu od wsparcia i zaangażowania obywateli
państwa przystępującego; wobec tego zachęca władze rumuńskie i organizacje pozarządowe do przeprowa-
dzenia szeroko zakrojonej, poważnej i obiektywnej kampanii informacyjnej na temat Unii Europejskiej i jej
celów, a także na temat korzyści i obowiązków wynikających z członkostwa, tak aby obywatele rumuńscy
byli w pełni świadomi swojego wyboru i zaangażowani w miarę możliwości w bieżące przygotowania;
wzywa także Komisję do zapewnienia odpowiedniego finansowania kampanii informacyjnej mającej na
celu poprawę stanu wiedzy społeczeństwa na temat przystąpienia Rumunii (i Bułgarii);

25. podkreśla, że przystąpienie Rumunii do Unii Europejskiej nie powinno być traktowane jako cel sam
w sobie, lecz jako sposobność do wniesienia wkładu do procesu integracji europejskiej mającego na celu
propagowanie pokoju i związanych z nim wartości oraz stworzenie przestrzeni solidarności i dobrobytu
poprzez rozszerzenie korzyści na wszystkie Państwa Członkowskie i ich ludność;

26. wyraża zgodę na podpisanie traktatu akcesyjnego w kwietniu 2005 r. i z zadowoleniem przyjmuje
obecność w Parlamencie Europejskim trzydziestu pięciu obserwatorów rumuńskich;

27. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz Komisji, jak
również rządom i parlamentom Państw Członkowskich i Rumunii.

P6_TA(2005)0120

Wniosek Rumunii o przystąpienie do Unii Europejskiej ***

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku Rumunii o przystąpienie do
Unii Europejskiej (AA1/2/2005 — C6-0086/2005 — 2005/0902(AVC))

(Procedura zgody)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Rumunii o przystąpienie do Unii Europejskiej,

— uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę zgodnie z art. 49 Traktatu UE
(C6-0086/2005),

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

— 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 swoją rezolucję z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie skutków finansowych przystąpie-
nia Bułgarii i Rumunii (1),

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

— uwzględniając zalecenie Komisji Spraw Zagranicznych (A6-0083/2005),

A. mając na uwadze, że warunki przyjęcia państw kandydujących i dostosowania, jakich wymaga ich przy-
stąpienie, zostały zapisane w projekcie traktatu akcesyjnego oraz że w przypadku wprowadzenia do
tego tekstu istotnych modyfikacji wymagana jest konsultacja z Parlamentem,

B. mając na uwadze, że Rada i Komisja będą musiały ściśle współpracować z Parlamentem Europejskim
w monitorowaniu procesu przystąpienia Rumunii oraz w procesie podejmowania decyzji w przypadku,
gdyby konieczne okazało się zastosowanie zawartych w traktacie akcesyjnym klauzul ochronnych
odnośnie akcesji Rumunii,

(1) Teksty przyjęte, P6_TA(2005)0116.
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C. mając na uwadze, że zgodę tę poprzedziło porozumienie obydwu organów władzy budżetowej
w sprawie pakietu finansowego, który zostanie zawarty w traktacie akcesyjnym oraz przyjęcie oświad-
czenia dotyczącego budżetowych i instytucjonalnych konsekwencji wdrożenia tego pakietu;

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

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

P6_TA(2005)0121

Ustawodawstwo socjalne odnoszące się do działalności związanej z transportem
drogowym ***II

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego dotycząca wspólnego stanowiska Rady mającego
na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych warunków
wykonania rozporządzeń Rady (EWG) nr 3820/85 i nr 3821/85 dotyczących ustawodawstwa socjal-
nego odnoszącego się do działalności związanej z transportem drogowym (11336/1/2004

— C6-0249/2004 — 2003/0255(COD))

(Procedura współdecyzji: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wspólne stanowisko Rady (11336/1/2004 — C6-0249/2004) (1),

— uwzględniając stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu (2) dotyczące projektu Komisji przedstawionego
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2003)0628) (3),

— uwzględniając art. 251 ust. 2 Traktatu WE,

— uwzględniając art. 62 Regulaminu,

— uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Transportu i Turystyki
(A6-0073/2005),

1. zatwierdza wspólne stanowisko po poprawkach;

2. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. C 63 E z 15.3.2005, str. 1.
(2) Dz.U. C 104 E z 30.4.2004, str. 385.
(3) Dotychczas niepublikowane w Dz.U.

P6_TC2-COD(2003)0255

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 13 kwietnia 2005 r.
w celu przyjęcia dyrektywy 2005/…/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych
warunków wykonania rozporządzeń Rady (EWG) nr 3820/85 i nr 3821/85 dotyczących przepisów

socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a w szczególności jego art. 71 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji,
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