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AA2005/ACT/IX priedas/lt 1 

 

MD 170/5/04 REV 5 
(AC 170/1/04 REV 1) 

 

IX PRIEDAS 

Konkretūs Rumunijos prisiimti įsipareigojimai ir vykdytini reikalavimai 

2004 m. gruodžio 14 d. užbaigus 

stojimo derybas 

(nurodyti Stojimo akto 39 straipsnyje) 

 

I. Dėl 39 straipsnio 2 dalies 

1) Neatidėliojant įgyvendinti Šengeno veiksmų planą, kaip paskelbta M.Of., p.I, 

nr. 129 bis/10.II.2005, iš dalies pakeistą pagal acquis, ir laikantis susitartų terminų. 

2) Siekiant užtikrinti aukštą kontrolės ir priežiūros lygį prie būsimųjų Sąjungos išorės sienų, 

žymiai paspartinti „žaliųjų“ sienų, „mėlynųjų“ sienų ir sienų perėjimo punktų įrangos ir 

infrastruktūros modernizavimo darbus ir toliau didinti veiklos rizikos analizės gebėjimus. Tai 

privalo būti parodyta viename suvestiniame daugiamečiame investicijų plane, kuris turi būti 

parengtas ne vėliau kaip 2005 m. kovo mėn. ir sudaryti sąlygas Sąjungai kasmet įvertinti 

pasiektą progresą tol, kol Rumunijos atžvilgiu bus priimtas Akto 4 straipsnio 2 dalyje 

nurodytas sprendimas. Be to, Rumunija privalo žymiai sparčiau vykdyti savo planus 

pasamdyti 4 438 pasienio policijos darbuotojus ir pareigūnus ir ypač užtikrinti, kad personalo 

skaičius prie Ukrainos ir Moldavijos sienų bei Juodosios jūros pakrantėje jau įstojimo dieną 

būtų kiek įmanoma priartėjęs prie 100 %. Rumunija taip pat privalo įgyvendinti visas 

reikiamas priemones veiksmingai kovai su nelegalia imigracija, įskaitant bendradarbiavimo su 

trečiosiomis šalimis stiprinimą. 
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MD 170/5/04 REV 5 
(AC 170/1/04 REV 1) 

3) Tobulinti ir įgyvendinti atnaujintą ir integruotą Veiksmų planą bei Teismų reformos strategiją, 

įskaitant pagrindines priemones, skirtas įgyvendinti 2004 m. rugsėjo 30 d. įsigaliojusius 

Teismų organizavimo įstatymą, Magistratų statuso įstatymą ir Aukštesniosios magistratų 

tarybos įstatymą. Abu patobulinti dokumentai privalo būti pateikti Sąjungai ne vėliau kaip 

2005 m. kovo mėn.; Veiksmų plano įgyvendinimui privaloma užtikrinti tinkamus finansinius 

ir žmogiškuosius išteklius ir įgyvendinti jį neatidėliojant bei laikantis nustatyto tvarkaraščio. 

Rumunija taip pat iki 2005 m. kovo mėn. privalo pademonstruoti visapusišką naujosios 

sistemos veikimą atsitiktiniam bylų paskirstymui.  

4) Žymiai suaktyvinti kovą su korupcija ir ypač su aukštas pareigas užimančių asmenų 

korupcija, užtikrinant griežtą kovai su korupcija skirtų teisės aktų vykdymą ir veiksmingą 

Nacionalinės kovos su korupcija prokuratūros (NKKP) nepriklausomumą bei nuo 2005 m. 

lapkričio mėn. kasmet teikiant įtikinamą NKKP veiklos kovojant su aukštas pareigas 

užimančių asmenų korupcija ataskaitą. NKKP privalo būti skiriama personalo, finansinių ir 

mokymo išteklių, taip pat įrangos, reikalingos jos svarbiai funkcijai atlikti. 
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MD 170/5/04 REV 5 
(AC 170/1/04 REV 1) 

5) Atlikti nepriklausomą dabartinės Nacionalinės kovos su korupcija strategijos rezultatų ir 

poveikio auditą; šio audito išvadas ir rekomendacijas įtraukti į naują daugiametę kovos su 

korupcija strategiją, kuri privalo būti vienas išsamus dokumentas, užbaigtas ne vėliau kaip 

2005 m. kovo mėn., kartu su veiksmų planu, kuriame būtų aiškiai nustatyti pasiektini rodikliai 

ir gautini rezultatai, taip pat atitinkami biudžetiniai asignavimai; strategijos ir veiksmų plano 

įgyvendinimą privalo prižiūrėti vienas jau įsteigtas, aiškiai apibrėžtas, nepriklausomas 

organas; strategijoje privalo būti įsipareigojimas iki 2005 m. pabaigos peržiūrėti ilgai 

užsitęsiantį baudžiamąjį procesą, siekiant užtikrinti, kad korupcijos bylos būtų išnagrinėtos 

greitai ir skaidriai tam, kad būtų garantuotos tinkamos atgrasantį poveikį turinčios sankcijos; 

galiausiai joje privalo būti numatyti veiksmai, skirti iki 2005 m. pabaigos ženkliai sumažinti 

organų, turinčių įgaliojimus vykdyti korupcijos prevenciją ir ją tirti, skaičių tam, kad būtų 

išvengta pareigų dubliavimosi. 

6) Iki 2005 m. kovo mėn. atitinkamų užduočių vykdymui užtikrinti aiškią teisinę sistemą ir 

žandarmerijos bei policijos bendradarbiavimą tiek, kiek tai susiję su minėtų teisės aktų 

įgyvendinimu, ir tobulinti bei iki 2005 m. vidurio šioms institucijoms parengti ir įgyvendinti 

aiškų personalo samdymo planą siekiant, kad iki įstojimo dienos būtų padaryta pažanga 

užpildant 7 000 laisvų darbo vietų policijoje ir 18 000 laisvų darbo vietų žandarmerijoje. 
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(AC 170/1/04 REV 1) 

7) Tobulinti ir įgyvendinti nuoseklią daugiametę kovos su nusikalstamumu strategiją, įskaitant 

konkrečius veiksmus, skirtus panaikinti Rumunijos, kaip prekybos žmonėmis aukų kilmės, 

tranzito ir paskirties šalies, reputaciją, ir nuo 2005 m. kovo mėn. kasmet teikti patikimus 

statistikos duomenis apie tai, kaip kovojama su šiuo nusikalstamumo reiškiniu. 

II. Dėl 39 straipsnio 3 dalies 

8) Užtikrinti, kad Konkurencijos taryba vykdytų veiksmingą galimos valstybės pagalbos 

kontrolę, įskaitant valstybės pagalbą, kurią numatyta skirti atidedant fiskalinių ar socialinių 

įsiskolinimų mokėjimą į valstybės biudžetą arba atidedant su energijos tiekimu susijusių 

įsiskolinimų mokėjimą. 

9) Nedelsiant stiprinti valstybės pagalbos vykdymą, o vėliau užtikrinti patenkinamą vykdymą 

antimonopolinės ir valstybės pagalbos srityse. 

10) Iki 2004 m. gruodžio vidurio pateikti Komisijai peržiūrėtą ir pataisytą plieno sektoriaus 

restruktūrizavimo planą (įskaitant Nacionalinę restruktūrizavimo programą ir individualius 

verslo planus), laikantis reikalavimų, nustatytų Europos sutarties, steigiančios Europos 

Bendrijų bei jų valstybių narių ir Rumunijos asociaciją 1, 2 protokole dėl EAPB produktų ir 

šio Akto VII priedo 4 skyriaus B skirsnyje nustatytų sąlygų. 

                                                 
1  OL L 357, 1994 12 31, p. 2, Sutartis su paskutiniais pakeitimas, padarytais 2003 m. rugsėjo 

25 d. ES ir Rumunijos asociacijos tarybos sprendimu Nr. 2/2003 (dar nepaskelbta 
Oficialiajame leidinyje). 



 

 
AA2005/ACT/IX priedas/lt 5 
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Visiškai laikytis įsipareigojimo neskirti ir neišmokėti valstybės pagalbos plieno gamykloms, 

įtrauktoms į Nacionalinę restruktūrizavimo strategiją nuo 2005 m. sausio 1 d. iki 2008 m. 

gruodžio 31 d., ir visiškai laikytis valstybės pagalbos sumų ir sąlygų, susijusių su pajėgumų 

mažinimu, dėl kurio bus priimtas sprendimas atsižvelgiant į Europos sutarties, steigiančios 

Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Rumunijos asociaciją, 2 protokolą dėl EAPB 

produktų. 

11) Toliau Konkurencijos tarybai skirti reikiamą kiekį lėšų ir pakankamai žmogiškųjų išteklių, 

turinčių tinkamą kvalifikaciją. 

 

________________________ 


