
15.3.5. Specyfikacja materiałów (##):

15.3.6. Całkowita masa materiałów, które nadają się do ponownego użycia i/lub recyklingu:

15.3.7. Całkowita masa materiałów, które nadają się do ponownego użycia i/lub utylizacji:

15.4. Poziomy

15.4.1. Poziom zdolności do recyklingu „Rrec(%)”:

15.4.2. Poziom zdolności do utylizacji „Rodz(%)”:

(##) Definicje tych pojęć zamieszczono w normie ISO 22628: 2002.”

(2) W części I załącznika IV dodaje się następującą pozycję:

Przedmiot Nr dyrektywy Odniesienie do
Dziennika Urzędowego

Stosowanie

M-
1

M-
2

M-
3 N1 N2 N3 O-

1
O-
2

O-
3

O-
4

59.„Zdolność do
recyklingu” […./…/WE] L …, …, str. … X - - X - -

(3) W załączniku XI wprowadza się następujące zmiany:

a) W dodatku 1 dodaje się następującą pozycję:

Punkt Przedmiot Nr dyrektywy M1 ≤ 2 500
(1) kg

M1 > 2 500
(1) kg M2 M3

59
„Zdolność do recy-
klingu” […./…/WE]

Brak wymo-
gów

Brak wymo-
gów - -

b) W dodatku 2 dodaje się następującą pozycję:

Punkt Przedmiot Nr dyrektywy M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

59
„Zdolność do recy-
klingu” […/…/WE]

Bra-
k
wy-
mo-
gów - -

Bra-
k
wy-
mo-
gów - - - - - -

c) W dodatku 3 dodaje się następującą pozycję:

Punkt Przedmiot Nr dyrektywy M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

59
„Zdolność do recy-
klingu” [……/…/WE] - -

Bra-
k
wy-
mo-
gów - - - - - -

P6_TA(2005)0130

Odtworzenie zasobów morszczuka europejskiego i homara *

Rezolucja Legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu rozporządzenia Rady dotyczą-
cego ustanowienia metod odtworzenia zasobów morszczuka europejskiego i homara u wybrzeży
Kantabrii i u zachodnich wybrzeży Półwyspu Iberyjskiego oraz zmieniającego rozporządzenie

(WE) nr 850/98 (COM(2003)0818 — C5-0042/2004 — 2003/0318(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając projekt Komisji przedstawiony Radzie (COM(2003)0818) (1),

— uwzględniając art. 37 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem
(C5-0042/2004),

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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— uwzględniając art. 51 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa (A6-0051/2005),

1. zatwierdza po poprawkach projekt Komisji;

2. zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej projektu, zgodnie z art. 250 ust. 2 Traktatu WE;

3. zwraca się do Rady, jeśli ta uznałaby za stosowne oddalić się od przyjętego przez Parlament tekstu, o
poinformowanie go o tym fakcie;

4. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli ta uznałaby za stosowne
wprowadzenie znaczących zmian do projektu Komisji;

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

TEKST PROPONOWANY
PRZEZ KOMISJĘ

POPRAWKI
PARLAMENTU

Poprawka 1
PUNKT 1 PREAMBUŁY

(1) Międzynarodowa Rada Badań Morza (ICES) podkreśliła w
ostatnich wynikach badań naukowych, że poziom śmiertelności
populacji morszczuka europejskiego i homara w obszarach ICES
VIIIc i IXa, do tego stopnia zmniejszył liczbę osobników dojrza-
łych w morzu, że zdolność tych populacji do odnowienia swej
liczebności przez rozmnażanie jest zagrożona, co sprawia, że
grozi im wyginięcie.

(1) Międzynarodowa Rada Badań Morza (ICES) podkreśliła w
ostatnich wynikach badań naukowych, że poziom śmiertelności
populacji morszczuka europejskiego i homara w obszarach ICES
VIIIc i IXa, z wyłączeniem Zatoki Kadyksu, do tego stopnia
zmniejszył liczbę osobników dojrzałych w morzu, że zdolność
tych populacji do odnowienia swej liczebności przez rozmnaża-
nie jest zagrożona, co sprawia, że grozi im wyginięcie.

Poprawka 2
PUNKT 3 PREAMBUŁY

(3) Celem planów powinno być odtworzenie tych populacji,
tak aby w ciągu pięciu do dziesięciu lat wróciły do stanu, w
którym zapewnione jest bezpieczeństwo biologiczne.

(3) Celem planów powinno być odtworzenie tych populacji,
tak aby w ciągu dziesięciu lat wróciły do stanu, w którym
zapewnione jest bezpieczeństwo biologiczne.

Poprawka 3
PUNKT 4 a PREAMBUŁY (nowy)

(4a) Przyjęcie środków niezbędnych dla odtworzenia tych
populacji oznacza konieczność podjęcia działań społeczno-gos-
podarczych w celu złagodzenia negatywnych konsekwencji,
jakie poniosą ci, których zdolność połowowa zostanie ograni-
czona. Dlatego w budżecie Wspólnoty należy przewidzieć
wystarczające środki, aby sprostać tej sytuacji.

Poprawka 4
PUNKT 5 PREAMBUŁY

(5) Całkowita liczebność omawianych populacji, według obli-
czeń STECF (Komitet Naukowy, Techniczny i Gospodarczy ds.
Rybołówstwa) i ICES, jest zbyt niepewna, aby stosować ją
jako punkt odniesienia przy wyznaczaniu docelowego poziomu
odtworzenia populacji i dlatego należy stosować jako odniesie-
nie współczynnik śmiertelności ryb.

skreślony
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Poprawka 5
PUNKT 6 PREAMBUŁY

(6) Aby osiągnąć ten cel, konieczne jest kontrolowanie pozio-
mów współczynników śmiertelności ryb, tak aby istotnie zwięk-
szyć prawdopodobieństwo, że współczynniki te będą zmniej-
szane każdego roku.

(6) Aby osiągnąć ten cel, konieczne jest kontrolowanie współ-
czynników śmiertelności ryb, tak aby istotnie zwiększyć praw-
dopodobieństwo, że liczba dojrzałych osobników w morzu
będzie wzrastać każdego roku.

Poprawka 6
PUNKT 7 PREAMBUŁY

(7) Kontrolę współczynnika śmiertelności ryb można osiągnąć
poprzez zastosowanie odpowiednich metod w celu ustanowie-
nia poziomu ogólnego dopuszczalnego połowu (ODP) zagrożo-
nych populacji oraz systemu obejmującego obszary zamknięte,
a także ograniczeń dotyczących kilowato-dni, dzięki którym
nakłady połowowe tych populacji będą ograniczone do pozio-
mów, na których mało prawdopodobne jest przekroczenie ODP.

(7) Kontrolę współczynnika śmiertelności ryb można osiągnąć
poprzez zastosowanie odpowiednich metod w celu ustanowie-
nia poziomu ogólnego dopuszczalnego połowu (ODP) zagrożo-
nych populacji oraz ograniczeń dotyczących nakładu połowo-
wego tych populacji, tak aby był on ograniczony do
poziomów, na których mało prawdopodobne jest przekroczenie
ODP.

Poprawka 7
PUNKT 10 PREAMBUŁY

(10) Odtworzenie populacji homara wymaga, aby niektóre
strefy tarła tego gatunku były chronione przed połowami. W
związku z tym rozporządzenie Rady (WE) nr 850/98 z dnia
30 marca 1998 r. w sprawie zachowania zasobów połowowych
poprzez środki techniczne dla ochrony niedojrzałych organiz-
mów morskich powinno zostać odpowiednio zmienione,

skreślone

Poprawka 8
ARTYKUŁ 1, LITERA A

a) populacja morszczuka europejskiego znajdująca się w
obszarach VIIIc i IXa, ustanowionych przez Międzynaro-
dową Radę Badań Morza (ICES);

a) populacja morszczuka europejskiego znajdująca się w
obszarach VIIIc i IXa, ustanowionych przez Międzynaro-
dową Radę Badań Morza (ICES), z wyłączeniem Zatoki
Kadyksu;

Poprawka 9
ARTYKUŁ 1, LITERA C

c) populacja homara, która znajduje się w obszarze IXa ICES. c) populacja homara, która znajduje się w obszarze IXa ICES,
z wyłączeniem Zatoki Kadyksu.

Poprawka 10
ARTYKUŁ 2

Celem planu odtworzenia będzie odtworzenie zagrożonych
populacji, tak aby wróciły do stanu, w którym zapewnione jest
bezpieczeństwo biologiczne.

Celem planu odtworzenia będzie odtworzenie zagrożonych
populacji, tak aby wróciły do stanu, w którym zapewnione jest
bezpieczeństwo biologiczne, w wystarczającym okresie czasu i
zgodnie z informacjami dostarczonymi przez ICES. Oznacza
to:

a) w odniesieniu do populacji, o których mowa w art. 1 lit.
a), osiągnięcie w okresie dwóch kolejnych lat biomasy
ikry zasobów w wysokości 35 000 ton morszczuka lub
zwiększenie ilości dojrzałych osobników w okresie dzie-
sięciu lat, tak aby osiągnąć wartości równe lub wyższe
niż 35 000 ton. Liczba ta będzie dostosowana w świetle
nowych danych naukowych STECF.
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b) w odniesieniu do populacji, o których mowa w art. 1 lit.
b) i c), odtworzenie zagrożonych populacji, tak aby wró-
ciły do stanu, w którym zapewnione jest bezpieczeństwo
biologiczne w okresie dziesięciu lat.

Poprawka 11
ARTYKUŁ 5 USTĘP 1

1. Jeżeli STECF uzna, biorąc pod uwagę najnowsze sprawoz-
danie ICES, że współczynnik śmiertelności ryb z populacji mor-
szczuka z zasobów południowych przekracza 0,17 rocznie,
ODP nie będzie mógł przekroczyć poziomu połowów, który,
zgodnie z naukową analizą przeprowadzoną przez STECF
opartą na najnowszym raporcie ICES, da w rezultacie, w
momencie upłynięcia jednego roku jego stosowania, 10% reduk-
cję współczynnika śmiertelności ryb w porównaniu ze współ-
czynnikiem śmiertelności ryb obliczonym dla roku poprzed-
niego.

1. Jeżeli STECF uzna, biorąc pod uwagę najnowsze sprawoz-
danie ICES, że współczynnik śmiertelności ryb z populacji mor-
szczuka z zasobów południowych przekracza 0,27 rocznie,
ODP nie będzie mógł przekroczyć poziomu połowów, który,
zgodnie z naukową analizą przeprowadzoną przez STECF
opartą na najnowszym raporcie ICES, da w rezultacie, w
momencie upłynięcia jednego roku jego stosowania, 10% reduk-
cję współczynnika śmiertelności ryb w porównaniu ze współ-
czynnikiem śmiertelności ryb obliczonym dla roku poprzed-
niego.

Poprawka 12
ARTYKUŁ 5 USTĘP 2

2. Kiedy STECF uzna, biorąc pod uwagę najnowsze sprawoz-
danie ICES, że współczynnik śmiertelności ryb z populacji mor-
szczuka z zasobów południowych jest równy lub niższy 0,17
rocznie, ODP zostanie ustalony na poziomie połowów, który,
zgodnie z analizą naukową przeprowadzoną przez STECF
opartą na najnowszym sprawozdaniu ICES, da w rezultacie
współczynnik śmiertelności ryb w wysokości 0,15 rocznie w
roku w którym obowiązuje ODP.

2. Kiedy STECF uzna, biorąc pod uwagę najnowsze sprawoz-
danie ICES, że współczynnik śmiertelności ryb z populacji mor-
szczuka z zasobów południowych jest równy lub niższy 0,27
rocznie, ODP zostanie ustalony na poziomie połowów, który,
zgodnie z analizą naukową przeprowadzoną przez STECF
opartą na najnowszym sprawozdaniu ICES, da w rezultacie
współczynnik śmiertelności ryb w wysokości 0,27 rocznie w
roku w którym obowiązuje ODP.

Poprawka 13
ARTYKUŁ 7 USTĘP 1

1. W pierwszym roku stosowania niniejszego rozporządze-
nia zastosuje się następujące regulacje:

skreślony

a) jeżeli stosowanie art. 5 lub 6 spowoduje, iż ODP będzie
większy o 25% od ODP z roku poprzedniego, Rada przy-
jmie ODP, który nie będzie przekraczał o więcej niż o
25% ODP z tego roku;

b) jeżeli stosowanie art. 5 lub art. 6 spowoduje, że ODP
będzie niższy o 25% od ODP z roku poprzedniego,
Rada przyjmie ODP, który nie będzie niższy o więcej
niż o 25% od ODP z tego roku.

Poprawka 14
ARTYKUŁ 7 USTĘP 2, ZDANIE WSTĘPNE

2. W drugim roku stosowania niniejszego rozporządzenia
zastosuje się następujące regulacje:

2. W pierwszym roku stosowania niniejszego rozporządze-
nia zastosuje się następujące regulacje:
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Poprawka 15
ARTYKUŁ 7 USTĘP 2, LITERA A

a) jeżeli stosowanie art. 5 lub 6 spowoduje, że ODP będzie
niższy o więcej niż 15% od ODP z roku poprzedniego,
Rada przyjmie ODP, który nie będzie przekraczał o więcej
niż o 15% ODP z poprzedniego roku;

a) jeżeli stosowanie art. 5 lub art. 6 spowoduje, że ODP
będzie niższy o więcej niż 10% od ODP z roku poprzed-
niego, Rada przyjmie ODP, który nie będzie przekraczał o
więcej niż o 10% ODP z poprzedniego roku;

Poprawka 16
ARTYKUŁ 7 USTĘP 2, LITERA B

b) jeżeli stosowanie art. 5 lub art. 6 spowoduje, iż ODP
będzie niższy o więcej niż 15% od ODP z roku poprzed-
niego, Rada przyjmie ODP, który nie będzie niższy o wię-
cej niż o 15% od ODP z poprzedniego roku.

b) jeżeli stosowanie art. 5 lub art. 6 spowoduje, że ODP
będzie niższy o więcej niż 10% od ODP z roku poprzed-
niego, Rada przyjmie ODP, który nie będzie niższy o wię-
cej niż o 10% od ODP z poprzedniego roku.

Poprawka 27
ARTYKUŁ 7 a (nowy)

Artykuł 7a

Ograniczenie nakładu połowowego

Państwa Członkowskie zachowują elastyczność w stosowaniu
systemu ograniczania nakładu połowowego poprzez wdrożenie
krajowych planów, dostosowanych do konkretnej sytuacji w
danym Państwie Członkowskim. Państwa Członkowskie prze-
syłają powyższe plany do zatwierdzenia przez Komisję.

Poprawka 18
ROZDZIAŁ III

Niniejszy rozdział zostaje skreślony.

Poprawka 19
ARTYKUŁ 16

Artykuł 16 skreślony

Raport połowowy

Niezależnie od przepisów art. 19a rozporządzenia (EWG) nr
2847/93, art. 19b, 19c, 19d, 19e i 19 j tego rozporządzenia
stosują się do statków znajdujących się w bazie danych prze-
widzianej w art. 9, które dokonują połowów na obszarach
przewidzianych w art. 1.

Poprawka 20
ARTYKUŁ 17

Bez uszczerbku dla postanowień art. 5 ust. 2 rozporządzenia
Komisji (EWG) nr 2807/83 z dnia 22 września 1983 r. ustana-
wiającego szczegółowe zasady zapisu informacji dotyczących
połowów dokonywanych przez Państwa Członkowskie, dopusz-

Bez uszczerbku dla postanowień art. 5 ust. 2 rozporządzenia
Komisji (EWG) nr 2807/83 z dnia 22 września 1983 r. ustana-
wiającego szczegółowe zasady zapisu informacji dotyczących
połowów dokonywanych przez Państwa Członkowskie, dopusz-
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czalny margines tolerancji w szacowaniu ilości, w kilogramach
ryb zatrzymanych na pokładzie statku rybackiego powinien
wynosić 5% liczby wskazanej w dzienniku połowowym.

czalny margines tolerancji w szacowaniu ilości morszczuka
europejskiego, w kilogramach ryb zatrzymanych na pokładzie
statku rybackiego powinien wynosić 8% liczby wskazanej w
dzienniku połowowym. W przypadku gdy w przepisach wspól-
notowych nie określono żadnego współczynnika przekształce-
nia zastosuje się współczynnik Państwa Członkowskiego, pod
którego banderą pływa dany statek rybacki.

Poprawka 21
ARTYKUŁ 18

Właściwe władze każdego Państwa Członkowskiego zapewnią,
że każda ilość morszczuka europejskiego z zasobów południo-
wych powyżej 50 kg lub homara powyżej 50 kg złowiona na
którymkolwiek z obszarów geograficznych wymienionych w
art. 1, zostanie zważona przy użyciu wagi ośrodka aukcyjnego
przed dokonaniem sprzedaży.

Właściwe władze każdego Państwa Członkowskiego zapewnią,
że każda ilość morszczuka europejskiego z zasobów południo-
wych powyżej 300 kg lub homara powyżej 150 kg, złowiona
na którymkolwiek z obszarów geograficznych wymienionych w
art. 1, zostanie zważona przy użyciu wagi ośrodka aukcyjnego
przed dokonaniem sprzedaży.

Poprawka 22
ARTYKUŁ 20 USTĘP 1

1. Właściwe władze danego Państwa Członkowskiego mogą
zażądać zważenia każdej ilości morszczuka z zasobów połud-
niowych powyżej 50 kg lub homara powyżej 50 kg, złowionej
w którymkolwiek z obszarów geograficznych wymienionych w
art. 1 i wyładowanej po raz pierwszy w danym Państwie Człon-
kowskim, zanim zostanie przewieziona w inne miejsce.

1. Właściwe władze danego Państwa Członkowskiego mogą
zażądać zważenia każdej ilości morszczuka z zasobów połud-
niowych powyżej 300 kg lub homara powyżej 150 kg, złowio-
nej w którymkolwiek z obszarów geograficznych wymienionych
w art. 1 i wyładowanej po raz pierwszy w danym Państwie
Członkowskim, zanim zostanie przewieziona w inne miejsce.

Poprawka 23
ARTYKUŁ 20 USTĘP 2

2. Niezależnie od przepisów art. 13 rozporządzenia Rady
(EWG) nr 2847/93, ilościom powyżej 50 kg morszczuka euro-
pejskiego z zasobów południowych lub homara, które zostają
przewiezione do miejsca innego niż miejsce wyładunku lub
przywozu, towarzyszy kopia jednej z deklaracji przewidzianych
w art. 8 ust. 1 wymienionego rozporządzenia, a dotyczącej
przewożonej ilości ryb tych gatunków. Zwolnienie przewidziane
w art. 13 ust. 4 lit. b) rozporządzenia (EWG) nr 2847/93 nie
będzie miało zastosowania.

2. Niezależnie od przepisów art. 13 rozporządzenia Rady
(EWG) nr 2847/93, ilościom powyżej 300 kg morszczuka euro-
pejskiego z zasobów południowych lub 150 kg homara, które
zostają przewiezione do miejsca innego niż miejsce wyładunku
lub przywozu, towarzyszy kopia jednej z deklaracji przewidzia-
nych w art. 8 ust. 1 wymienionego rozporządzenia, a dotyczą-
cej przewożonej ilości ryb tych gatunków. Zwolnienie przewi-
dziane w art. 13 ust. 4 lit. b) rozporządzenia (EWG) nr 2847/
93 nie będzie miało zastosowania.

Poprawka 24
ROZDZIAŁ V ARTYKUŁ 22

Artykuł 29b (rozporządzenie (WE) nr 850/98)

ROZDZIAŁ V skreślony

Poprawki do rozporządzenia (WE) nr 850/98

Artykuł 22

Ograniczenia w połowie homara

Rozporządzenie (WE) nr 850/98 zostanie zmienione w nastę-
pujący sposób:
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Po art. 29 a dodaje się następujący artykuł:
Artykuł 29b
Ograniczenia w połowie homara
Zakazany jest połów przy pomocy włoka dennego i więcie-
rzy drewnianych na obszarach geograficznych ograniczo-
nych linią łączącą następujące współrzędne:
Kwadrat 1
— 43° 35' szerokości geograficznej północnej i 004° 45'

długości geograficznej zachodniej
— 43° 45' szerokości geograficznej północnej i 004° 45'

długości geograficznej zachodniej
— 43° 37' szerokości geograficznej północnej i 005° 20'

długości geograficznej zachodniej
— 43° 55' szerokości geograficznej północnej i 005° 20'

długości geograficznej zachodniej
Kwadrat 2:
— 43° 37' szerokości geograficznej północnej i 006° 15'

długości geograficznej zachodniej
— 43° 50' szerokości geograficznej północnej i 006° 15'

długości geograficznej zachodniej
— 44° 00' szerokości geograficznej północnej i 006° 45'

długości geograficznej zachodniej
— 43° 34' szerokości geograficznej północnej i 006° 45'

długości geograficznej zachodniej
Kwadrat 3:
— 42° 00' szerokości geograficznej północnej i 009° 00'

długości geograficznej zachodniej
— 42° 27' szerokości geograficznej północnej i 009° 00'

długości geograficznej zachodniej
— 42° 27' szerokości geograficznej północnej i 009° 30'

długości geograficznej zachodniej
— 42° 00' szerokości geograficznej północnej i 009° 30'

długości geograficznej zachodniej
Kwadrat 4:
— 37° 45' szerokości geograficznej północnej i 009° 00'

długości geograficznej zachodniej
— 38° 10' szerokości geograficznej północnej i 009° 00'

długości geograficznej zachodniej
— 38° 10' szerokości geograficznej północnej i 009° 15'

długości geograficznej zachodniej
— 37° 45' szerokości geograficznej północnej i 009° 20'

długości geograficznej zachodniej
Kwadrat 5:
— 36° 05' szerokości geograficznej północnej i 007° 00'

długości geograficznej zachodniej
— 36° 35' szerokości geograficznej północnej i 007° 00'

długości geograficznej zachodniej
— 36° 45' szerokości geograficznej północnej i 007° 18'

długości geograficznej zachodniej
— 36° 50' szerokości geograficznej północnej i 007° 50'

długości geograficznej zachodniej
— 36° 25' szerokości geograficznej północnej i 007° 50'

długości geograficznej zachodniej.
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Poprawka 25
ARTYKUŁ 22 a (nowy)

Artykuł 22a

Raport na temat planu odtworzenia

Dwa lata po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia Komi-
sja przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawoz-
danie zawierające wnioski dotyczące zastosowania planu
odtworzenia populacji morszczuka europejskiego z zasobów
południowych i homara, z uwzględnieniem danych społeczno-
gospodarczych związanych z planem.

Poprawka 26
ZAŁĄCZNIK

Skreśla się niniejszy załącznik.

P6_TA(2005)0131

Stan integracji regionalnej na Bałkanach Zachodnich

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie stanu integracji regionalnej na Bałkanach Zachod-
nich

Parlament Europejski,

— uwzględniając treść Raportów Rocznych Komisji Europejskiej dotyczących Procesu Stabilizacji i Stowa-
rzyszenia (PSS) dla Europy Południowo-Wschodniej,

— uwzględniając poprzednie rezolucje dotyczące krajów Europy Południowo-Wschodniej oraz procesu
stabilizacji i stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem rezolucji z dnia 20 listopada 2003 r. (1),

— uwzględniając historyczną wizytę premiera Chorwacji w Serbii i Czarnogórze dnia 15 listopada 2004
r. i podpisanie z tej okazji Wspólnej Deklaracji podkreślającej zaangażowanie obu krajów w zakresie
przystąpienia do Unii Europejskiej oraz ich wolę rozwiązania nieuregulowanych kwestii, obejmujących
ochronę mniejszości, powrót serbskich uchodźców do Chorwacji oraz miejsca pobytu Chorwatów
zaginionych w czasie wojny,

— uwzględniając swoją rezolucję z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie Europejskiej Agencji Odbu-
dowy (2) oraz zapytania ustne złożone przez Radę (B6-0026/2004) i Komisję (B6-0025/2004),

— uwzględniając art. 103 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że w 1999 r. Unia Europejska rozpoczęła proces PSS dla krajów Bałkanów Zachod-
nich (Albanii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Serbii i Czarnogóry, byłej Jugosłowiańskiej Republiki
Macedonii), który stanowi jej główny wkład w Pakt Stabilizacji, tworzący ramy strategiczne dla stosun-
ków tych krajów z UE i łączący stosunki traktatowe (Porozumienia o Stabilizacji i Stowarzyszeniu) z
programem pomocy (CARDS),

B. mając na uwadze, że stosunki dwustronne stanowią uzupełnienie dla wielostronnych ram rozwoju
współpracy regionalnej i dobrych stosunków sąsiedzkich jako warunków wstępnych konkretnej per-
spektywy członkostwa,

C. mając na uwadze, iż Rada Europejska w Salonikach w 2003 r. otwarcie uznała europejskie dążenia
państw zaangażowanych w proces PSS oraz możliwe przyznanie im statusu krajów kandydujących do
członkostwa w UE,

(1) Dz.U. C 87 E z 7.4.2004, str. 521.
(2) P6_TA(2004)0056.
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