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1 OL L 157, 2005 6 21, p. 203.

AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

2005 m. Bulgarijos ir Rumunijos stojimo aktas1 nustatė supaprastintą sistemą dėl Bulgarijos ir 
Rumunijos prisijungimo prie ES sutarties 34 str. (anksčiau ES sutarties K.3 str.) arba EB 
sutarties 293 str. pagrindu valstybių narių sudarytų konvencijų (ir protokolų). Iš tikrųjų nebėra 
reikalinga, kaip anksčiau, derėtis ir sudaryti šių konvencijų specialiuosius prisijungimo 
protokolus (būtų reikėję 27 valstybių ratifikavimo): Akto 3 straipsnio 3 dalis paprasčiausiai 
numato, kad Bulgarija ir Rumunija Stojimo aktu prisijungia prie šių konvencijų ir protokolų.

Tuo tikslu Stojimo akto 3 straipsnio 3 dalyje ir 3 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad Taryba, 
siekdama nustatyti šių konvencijų įsigaliojimo Bulgarijos ir Rumunijos atžvilgiu datą ir padaryti 
visus reikiamus šių konvencijų pakeitimus, susijusius su dviejų naujų valstybių narių stojimu 
(kas bet kuriuo atveju apimtų konvencijų bulgarų ir rumunų kalbomis priėmimą, kad abi 
versijos būtų autentiškos), priima sprendimą. Taryba priima sprendimą remdamasi Komisijos 
rekomendacija ir pasikonsultavusi su Europos Parlamentu.

Stojimo akto I priede pateiktas septynių konvencijų ir protokolų, susijusių su teisingumo ir 
vidaus reikalų sritimi, sąrašas. 

Sąraše nurodyta 1998 m. birželio 17 d. Vairuotojų teisių atėmimo konvencija, parengta 
vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu.

Šia Komisijos rekomendacija dėl Tarybos sprendimo siekiama padaryti reikiamus pakeitimus, 
susijusius su Bulgarijos ir Rumunijos prisijungimu prie minėtos konvencijos, remiantis Stojimo 
akto 3 straipsnio 4 dalimi.
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2 OL C […], […], p. […].
3 OL C […], […], p. […].
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EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį,

atsižvelgdama į Bulgarijos ir Rumunijos stojimo sutartį,

atsižvelgdama į Bulgarijos ir Rumunijos stojimo aktą (toliau – Stojimo aktas), ypač į jo 3 
straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos rekomendaciją2,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę3,

kadangi:

1998 m. birželio 17 d. Liuksemburge pasirašyta 1998 m. birželio 17 d. Vairuotojų teisių(1)
atėmimo konvencija, parengta vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu4

(toliau – Vairuotojų teisių atėmimo konvencija), dar neįsigaliojo.

Stojimo akto 3 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad Bulgarija ir Rumunija prisijungia prie (2)
tarp valstybių narių sudarytų konvencijų ir protokolų, išvardytų Stojimo akto I priede, 
kuriame inter alia nurodyta Vairuotojų teisių atėmimo konvencija. Tarybos nustatytą
dieną jie įsigalioja Bulgarijos ir Rumunijos atžvilgiu.

Pagal Stojimo akto 3 straipsnio 4 dalį Taryba turi padaryti visus reikiamus pakeitimus, (3)
susijusius su prisijungimu prie tų konvencijų ir protokolų,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Vairuotojų teisių atėmimo konvencija Bulgarijos ir Rumunijos atžvilgiu įsigalioja jos 
įsigaliojimo pasirašiusių valstybių narių atžvilgiu dieną.

2 straipsnis

Vairuotojų teisių atėmimo konvencijos tekstas, parengtas bulgarų bei rumunų kalbomis ir prid
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ėtas prie šio sprendimo, yra autentiškas tomis pačiomis sąlygomis kaip ir kiti tos konvencijos 
tekstai. 

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje.

Priimta Briuselyje, 

Tarybos vardu
Pirmininkas
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PRIEDAS

1998 m. birželio 17 d. Vairuotojų teisių atėmimo konvencijos, parengtos vadovaujantis 
Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, tekstas bulgarų ir rumunų kalbomis

.


