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PŘÍLOHA IX 

Zvláštní závazky a požadavky přijaté 
Rumunskem při uzavření 

jednání o přistoupení dne 14. prosince 2004 

(uvedené v článku 39 aktu o přistoupení) 

 

I. Ve vztahu k čl. 39 odst. 2 

1) Bez dalšího odkladu provést schengenský akční plán zveřejněný v M. Of., p. 1, nr. 129, 

bis/10.II.2005 a pozměněný v souladu s acquis a v souladu s dohodnutými lhůtami. 

2) Značně zrychlit modernizaci zařízení a infrastruktury na zelené hranici, modré hranici a na 

hraničních přechodech a dále zvýšit kapacitu operativní analýzy rizik, aby byla zajištěna 

vysoká úroveň kontroly a ostrahy na budoucí vnější hranici Unie. Uvedené požadavky musí 

být zohledněny v jediném víceletém plánu investic, který má být předložen nejpozději v 

březnu roku 2005 a který musí Unii umožnit hodnotit každoroční pokrok, dokud nebude ve 

vztahu k Rumunsku přijato rozhodnutí uvedené v čl. 4 odst. 2 aktu. Rumunsko musí dále 

značně urychlit provádění svých plánů na nábor 4 438 pracovníků a úředníků pohraniční 

policie, a zejména musí zajistit, aby se personální obsazení na hranicích s Ukrajinou, 

Moldavskem a na pobřeží Černého moře již v okamžiku přistoupení co nejvíce blížilo 100 %. 

Rumunsko musí rovněž provést veškerá nezbytná opatření pro účinný boj proti ilegálnímu 

přistěhovalectví, včetně posílení spolupráce se třetími zeměmi. 
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3) Vypracovat a provést aktualizovaný a souhrnný akční plán a strategii pro reformu soudnictví, 

včetně hlavních opatření k provedení zákona o organizaci soudnictví, zákona o postavení 

soudců a státních zástupců a zákona o vrchní radě soudců a státních zástupců, které vstoupily 

v platnost dne 30. září 2004. Oba aktualizované dokumenty musí být předloženy Unii do 

března roku 2005; pro provedení akčního plánu musí být zajištěny odpovídající finanční a 

lidské zdroje a akční plán musí být proveden bez dalšího odkladu a podle stanoveného 

časového plánu. Rumunsko musí rovněž do března roku 2005 prokázat plnou 

provozuschopnost nového systému namátkového přidělování případů. 

4) Značně zesílit boj proti korupci, zejména proti korupci na vysoké úrovni zajištěním přísného 

vynucování dodržování protikorupčních právních předpisů a skutečné nezávislosti Úřadu 

národního státního zástupce pro boj proti korupci (NAPO) a počínaje listopadem roku 2005 

každoročním předkládáním přesvědčivých záznamů výsledků činnosti NAPO v boji proti 

korupci na vysoké úrovni. NAPO musí mít k dispozici personální, finanční a školící zdroje i 

zařízení nezbytné k plnění své velmi důležité funkce. 
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5) Provádět nezávislý audit výsledků současné národní protikorupční strategie a jejího dopadu; 

zohlednit závěry a doporučení tohoto auditu v nové víceleté protikorupční strategii, která musí 

být jedním souhrnným dokumentem a která musí být hotova do března roku 2005, spolu s 

akčním plánem, který jasně stanoví kritéria a výsledky, jichž má být dosaženo, jakož i 

odpovídající rozpočtová opatření; provádění strategie a akčního plánu musí kontrolovat 

jeden stávající, jasně definovaný a nezávislý orgán; strategie musí zahrnovat závazek upravit 

do konce roku 2005 zdlouhavé trestní řízení, aby bylo zajištěno rychlé a průhledné vyřizování 

korupčních případů, které by zaručilo přiměřené sankce s odrazujícím účinkem; a konečně 

musí obsahovat kroky vedoucí k tomu, že do konce roku 2005 dojde ke značnému snížení 

počtu orgánů, které mají pravomoc bránit korupci nebo ji vyšetřovat, aby bylo zamezeno 

překrývání odpovědnosti. 

6) Do března roku 2005 zajistit jasný právní rámec pro úkoly četnictva a policie a pro jejich 

vzájemnou spolupráci, včetně prováděcích právních předpisů, a do poloviny roku 2005 

zpracovat a provést jasný plán náboru pro oba sbory s cílem značně pokročit do dne 

přistoupení v zaplňování 7 000 neobsazených míst u policie a 18 000 neobsazených míst 

u četnictva. 
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7) Vypracovat a provádět soudržnou víceletou strategii boje proti trestné činnosti, včetně 

konkrétních opatření k překonání postavení Rumunska jako země původu, tranzitu a určení 

pro oběti obchodu s lidmi, a od března roku 2005 každoročně předkládat důvěryhodné 

statistiky o způsobu, jakým se s touto trestnou činností bojuje. 

 

II. Ve vztahu k čl. 39 odst. 3 

8) Zajistit, aby Rada pro hospodářskou soutěž účinně kontrolovala veškerou možnou státní 

podporu, včetně státní podpory ve formě odkladu plateb daňových nebo sociálních závazků 

do státního rozpočtu nebo odkladu plateb za dodávky energie. 

9) Neprodleně zlepšit výsledky vynucování práva v oblasti státní podpory a poté zajistit 

uspokojivé výsledky vynucování práva v protimonopolní oblasti i v oblasti státní podpory. 

10) Do poloviny prosince roku 2004 předložit Komisi revidovaný plán restrukturalizace ocelářství 

(včetně národního restrukturalizačního plánu a jednotlivých obchodních plánů) v souladu s 

požadavky stanovenými v Protokolu 2 o produktech ESUO k Evropské dohodě zakládající 

přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a 

Rumunskem na straně druhé1 a v souladu s podmínkami stanovenými v příloze VII kapitole 4 

oddíle B aktu. 

                                                 
1 Úř. věst. L 357, 31.12.1994, s. 2. Dohoda naposledy pozměněná rozhodnutím Rady přidružení 

EU-Rumunsko č. 2/2003 ze dne 25. září 2003 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku). 
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Plně dodržovat závazek neudělovat nebo nevyplácet v období od 1. ledna 2005 do 

31. prosince 2008 žádnou státní podporu ocelárnám zahrnutým do národního 

restrukturalizačního plánu a plně dodržovat výše státní podpory a podmínky týkající se 

snížení kapacity, které budou stanoveny v rámci Protokolu 2 o produktech ESUO k Evropské 

dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na 

jedné straně a Rumunskem na straně druhé. 

11) Nadále poskytovat Radě pro hospodářskou soutěž dostatečné finanční prostředky a dostatečně 

kvalifikovaný personál. 

 

________________________ 

 


