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(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 229/2008

z dnia 10 marca 2008 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 533/2004 w sprawie ustanowienia 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 Rady (WE) nr 533/2004 (2) ustanawia
partnerstwa ze wszystkimi krajami Bałkanów Zachod-
nich.

(2) Rada Europejska postanowiła na posiedzeniu w Brukseli
w grudniu 2005 r. o przyznaniu Byłej Jugosłowiańskiej
Republice Macedonii statusu kraju kandydującego do
członkostwa w Unii Europejskiej.

(3) Właściwe jest więc postanowienie, że zamiast partner-
stwa europejskiego Unia Europejska w stosunkach
z Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii realizuje
partnerstwo dla członkostwa, oraz wprowadzenie odpo-
wiednich zmian w rozporządzeniu (WE) nr 533/2004.

(4) Federacja Serbii i Czarnogóry przestała istnieć.
W związku z tym właściwa jest zmiana rozporządzenia
uwzględniająca fakt, że Serbia i Czarnogóra są obecnie
dwoma niezależnymi państwami.

(5) Wspomniane rozporządzenie obejmuje zarówno partner-
stwa dla członkostwa, jak i partnerstwa europejskie, co
powinno znaleźć swoje odzwierciedlenie w całej jego
treści,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

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

1) artykuł 1 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 1

Ustanawia się europejskie partnerstwo obejmujące Albanię,
Bośnię i Hercegowinę, Czarnogórę i Serbię wraz z Kosowem,
jak określono w rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji
Narodów Zjednoczonych nr 1244 z dnia 10 czerwca
1999 r. (zwanych dalej „partnerami”). Europejskie partner-
stwo zapewnia ramy obejmujące priorytety wynikające
z analizy odmiennej sytuacji partnerów, na których należy
skoncentrować przygotowania do dalszej integracji z Unią
Europejską w świetle kryteriów określonych przez Radę
Europejską, oraz poczynione postępy w realizacji
procesu stabilizacyjnego i stowarzyszeniowego, w tym
w stosownych przypadkach układów o stabilizacji i
stowarzyszeniu, a w szczególności w zakresie współpracy
regionalnej.”;

2) artykuł 1a otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 1a

Ustanawia się partnerstwa dla członkostwa dla Chorwacji
oraz Byłej Republiki Jugosłowiańskiej Macedonii, stanowiące
element procesu stabilizacyjnego i stowarzyszeniowego. Part-
nerstwa dla członkostwa zapewniają ramy obejmujące prio-
rytety wynikające z analizy sytuacji każdego kraju, na
których należy skoncentrować przygotowania do przystą-
pienia w świetle kryteriów kopenhaskich określonych przez
Radę Europejską oraz poczynione postępy w realizacji
procesu stabilizacyjnego i stowarzyszeniowego, w tym
układów o stabilizacji i stowarzyszeniu zawartych z tymi
państwami (*), a w szczególności w zakresie współpracy
regionalnej.
___________
(*) Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólno-

tami Europejskimi i ich państwami członkowskimi,
z jednej strony, a Byłą Jugosłowiańską Republiką Mace-
donii, z drugiej strony (Dz.U. L 84 z 20.3.2004, s. 13).
Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólno-
tami Europejskimi i ich państwami członkowskimi
z jednej strony a Republiką Chorwacji z drugiej strony
(Dz.U. L 26 z 28.1.2005, s. 3).”.
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(1) Opinia z dnia 15 stycznia 2008 r. (dotychczas nieopublikowana
w Dzienniku Urzędowym).

(2) Dz.U. L 86 z 24.3.2004, s. 1. Rozporządzenie zmienione rozporzą-
dzeniem (WE) nr 269/2006 (Dz.U. L 47 z 17.2.2006, s. 7).



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 10 marca 2008 r.

W imieniu Rady
D. RUPEL

Przewodniczący
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