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INDOKLÁS

Bulgária és Románia 2005. évi csatlakozási okmánya1 bevezetett egy egyszerűsített rendszert 
Bulgária és Románia azon egyezményekhez (és jegyzőkönyvekhez) történő csatlakozására, 
melyeket a tagállamok az EUSz. 34. cikke (korábban az EUSz. K.3. cikke) vagy az EKSz. 
293. cikke alapján kötöttek. Ennek alapján a korábbi eljárással ellentétben már nem szükséges 
ezen egyezményekhez speciális csatlakozási jegyzőkönyvek megtárgyalása és megkötése 
(amely 27 ország ratifikálását tenné szükségessé): az okmány 3. cikkének (3) bekezdése arról 
rendelkezik, hogy Bulgária és Románia ezekhez az egyezményekhez és jegyzőkönyvekhez 
egyszerűen a csatlakozási okmány alapján csatlakozik.

A csatlakozási okmány 3. cikkének (3) bekezdése és 3. cikkének (4) bekezdése ezért arról 
rendelkezik, hogy a Tanács rendeletet hoz ezen egyezmények Bulgária és Románia 
vonatkozásában történő hatályba lépésének időpontjáról, valamint ezen egyezményekben 
minden olyan kiigazítás végrehajtásáról, mely a két új tagállam csatlakozása miatt szükségessé
vált (ez minden esetben az egyezmények bolgár és román nyelven való elfogadását is jelenti 
annak érdekében, hogy ezen verziók is egyaránt hitelesek legyenek. A Tanács a Bizottság 
ajánlása alapján jár el az Európai Parlamenttel való konzultációt követően.

A csatlakozási okmány I. melléklete felsorolja azt a hét egyezményt és jegyzőkönyvet, melyek 
a bel- és igazságügy területét érintik. 

A lista tartalmazza az Európai Unióról szóló szerződés K.3 cikke alapján, a vezetéstől való
eltiltásról szóló, 1998. június 17-i egyezményt.

A Bizottság tanácsi határozatra vonatkozó ezen ajánlásának célja, hogy a csatlakozási okmány 
3. cikkének (4) bekezdésével összhangban elvégezze a Bulgáriának és Romániának a fent 
említett egyezményhez történő csatlakozásával szükségessé vált kiigazításokat.
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AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre,

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási szerződésére,

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási okmányára (a továbbiakban: csatlakozási okmány) 
és különösen annak 3. cikkének (4) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság ajánlására2,

tekintettel az Európai Parlament véleményére3,

mivel:

Az Európai Unióról szóló szerződés K.3 cikke alapján, a vezetéstől való eltiltásról (1)
szóló, 1998. június 17-i egyezmény4 (a továbbiakban: a vezetéstől való eltiltásról szóló
egyezmény) 1998. június 17-én Luxemburgban került aláírásra, és még nem lépett 
hatályba.

A csatlakozási okmány 3. cikkének (3) bekezdése előírja, hogy Bulgáriának és (2)
Romániának csatlakoznia kell a csatlakozási okmány I. mellékletében felsorolt, a 
tagállamok által aláírt egyezményekhez és jegyzőkönyvekhez, amely tartalmazza többek 
között a vezetéstől való eltiltásról szóló egyezményt. Ezek Bulgária és Románia 
tekintetében a Tanács által meghatározott időpontban lépének hatályba.

A csatlakozási okmány 3. cikkének (4) bekezdésével összhangban a Tanácsnak minden, (3)
a fent említett egyezményekhez és jegyzőkönyvekhez történő csatlakozás miatt 
szükségessé vált kiigazítást el kell végeznie,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A vezetéstől való eltiltásról szóló egyezmény Bulgária és Románia vonatkozásában abban az id
őpontban lép hatályba, amikor az az eredeti aláíró tagállamok vonatkozásában hatályba lép.
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2. cikk

A vezetéstől való eltiltásról szóló egyezmény bolgár és román nyelvű szövege, amely ezen 
határozat mellékletét képezi, az egyezmény más nyelvi változataival azonos feltételek mellett 
hiteles. 

3. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép 
hatályba. 

Kelt Brüsszelben, 

a Tanács részéről
az elnök
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MELLÉKLET

Az Európai Unióról szóló szerződés K.3 cikke alapján, a vezetéstől való eltiltásról szóló, 
1998. június 17-i egyezmény bolgár és román nyelvű változata

.
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