
ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1756/2006

z dnia 28 listopada 2006 r.

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2667/2000 w sprawie Europejskiej Agencji Odbudowy

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

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

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Pomoc Wspólnoty przewidziana w rozporządzeniu Rady
(WE) nr 2666/2000 z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie
pomocy dla Albanii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji,
Republiki Federalnej Jugosławii i Byłej Jugosłowiańskiej
Republiki Macedonii, uchylającym rozporządzenie (WE)
nr 1628/96 i zmieniającym rozporządzenia (EWG) nr
3906/89 i (EWG) nr 1360/90 oraz decyzje 97/256/WE
i 1999/311/WE (2) (program „CARDS”) realizowana jest
w Serbii i Czarnogórze, w tym w Kosowie w rozumieniu
rezolucji nr 1244 Rady Bezpieczeństwa Organizacji
Narodów Zjednoczonych z dnia 10 czerwca 1999 r.,
oraz w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii
przez Europejską Agencję Odbudowy ustanowioną
rozporządzeniem Rady (WE) nr 2667/2000 (3).

(2) Rozporządzenie (WE) nr 2667/2000 stosuje się do dnia
31 grudnia 2006 r.

(3) Rozporządzenie (WE) nr 2667/2000 stanowi, że Komisja
przedkłada Radzie sprawozdanie w sprawie przyszłości
mandatu Europejskiej Agencji Odbudowy.

(4) Komisja przedłożyła wspomniane sprawozdanie Radzie
oraz, do wiadomości, Parlamentowi Europejskiemu
w dniu 23 grudnia 2005 r.

(5) W sprawozdaniu tym Komisja proponuje zakończenie
działalności Europejskiej Agencji Odbudowy, jednakże
po uprzednim przedłużeniu jej działalności na następne
dwa lata, do 31 grudnia 2008 r., przy zachowaniu jej
dotychczasowego mandatu i statusu, aby stopniowo
zakończyć jej działalność w zakresie programu CARDS.

(6) W związku z powyższym rozporządzenie (WE) nr
2667/2000 powinno zostać odpowiednio zmienione,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 16 rozporządzania (WE) nr 2667/2000 datę „31 grudnia
2006 r.” zastępuje się datą „31 grudnia 2008 r.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego 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 28 listopada 2006 r.

W imieniu Rady
E. HEINÄLUOMA

Przewodniczący

PLL 332/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 30.11.2006

(1) Opinia wydana dnia 12 października 2006 r. (dotychczas nieopu-
blikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2) Dz.U. L 306 z 7.12.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem Rady (WE) nr 2112/2005 (Dz.U. L 344
z 27.12.2005, str. 23).

(3) Dz.U. L 306 z 7.12.2000, str. 7. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 389/2006 (Dz.U. L 65
z 7.3.2006, str. 5).


