
ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 269/2006

z dnia 14 lutego 2006 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 533/2004 w sprawie ustanowienia europejskiego partnerstwa
w ramach procesu stabilizacyjnego i stowarzyszeniowego

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 181a ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (WE) nr 533/2004 (2) stanowi, że
w ramach procesu stabilizacyjnego i stowarzyszeniowego
dla wszystkich państw Bałkanów Zachodnich zostanie
ustanowione partnerstwo europejskie.

(2) Rada Europejska postanowiła na posiedzeniu w Brukseli
w dniach 17–18 czerwca 2004 r., że Chorwacja jest
krajem kandydującym do członkostwa w Unii Europej-
skiej. Dnia 3 października 2005 r. rozpoczęto
z Chorwacją negocjacje w sprawie przystąpienia.

(3) Z tego względu właściwe jest postanowienie, że zamiast
partnerstwa europejskiego Unia Europejska w stosunkach
z Chorwacją realizuje Partnerstwo dla Członkostwa oraz
że odpowiednio zmienia się rozporządzenie (WE)
nr 533/2004,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 533/2004 wprowadza się następu-
jące zmiany:

1) w tytule skreśla się słowo „europejskiego”;

2) w art. 1 skreśla się słowo „Chorwację”;

3) dodaje się art. 1a w następującym brzmieniu:

„Artykuł 1a

Ustanawia się Partnerstwo dla Członkostwa z Chorwacją
jako część procesu stabilizacyjnego i stowarzyszeniowego.
Partnerstwo dla Członkostwa określa ramy obejmujące prio-
rytety wynikające z analizy sytuacji w Chorwacji, na których
należy skoncentrować przygotowania do przystąpienia
w świetle kryteriów kopenhaskich określonych przez Radę
Europejską, oraz poczynionego postępu w realizacji procesu
stabilizacyjnego i stowarzyszeniowego, w tym Układu
o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Euro-
pejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony,
a Republiką Chorwacji, z drugiej strony (*), w szczególności
współpracy regionalnej.

___________
(*) Dz.U. L 26 z 28.1.2005, str. 3.”;

4) w art. 2 skreśla się słowo „europejskim”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 lutego 2006 r.

W imieniu Rady
K.-H. GRASSER

Przewodniczący
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(1) Opinia z dnia 17 stycznia 2006 r. (dotychczas nieopublikowana
w Dzienniku Urzędowym).

(2) Dz.U. L 86 z 24.3.2004, str. 1.


