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1 OV L 157, 2005., 203. lpp.

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Lai Bulgārija un Rumānija pievienotos konvencijām (un protokoliem), ko dalībvalstis ir noslēgu
šas, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību 34. pantu (iepriekš Līguma par Eiropas 
Savienību K.3. pants) vai EK 293. pantu, ar 2005. gada Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās 
aktu1 ieviesa vienkāršotu sistēmu. Šobrīd vairs nav vajadzības apspriest un noslēgt īpašus 
pievienošanās protokolus šīm konvencijām (kas būtu jāratificē 27 valstīm), kā tas notika agrāk 
– minētā akta 3. panta 3. punkts paredz, ka, stājoties spēkā Pievienošanās aktam, Bulgārija un 
Rumānija pievienojas šīm konvencijām un protokoliem. 

Pievienošanās akta 3. panta 3. punktā un 3. panta 4. punktā ir paredzēts, ka Padome, lai 
noteiktu datumu, kurā šīs konvencijas attiecībā uz Bulgāriju un Rumāniju stāsies spēkā, un lai 
veiktu šo konvenciju pielāgojumus, kas vajadzīgi sakarā ar minēto divu jauno dalībvalstu 
pievienošanos (jebkurā gadījumā iekļaujot šo konvenciju pieņemšanu bulgāru un rumāņu valod
ās, lai šīs versijas būtu „vienlīdz autentiskas”), šajā sakarā pieņem lēmumu. Apspriedusies ar 
Eiropas Parlamentu, Padome rīkojas pēc Komisijas ieteikuma.

Pievienošanās akta I pielikumā ir sniegts saraksts, kurā iekļautas septiņas konvencijas un 
protokoli, kas saistīti ar tieslietu un iekšlietu jomu. 

Šajā sarakstā ir iekļauta 1998. gada 17. jūnija Konvencija par vadītāja tiesību atņemšanu, kas 
sastādīta, pamatojoties uz K3. pantu Līgumā par Eiropas Savienību.

Šā Komisijas ieteikuma Padomes lēmumam nolūks ir veikt vajadzīgos pielāgojumus saistībā ar 
Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos iepriekš minētajai konvencijai atbilstīgi Pievienošanās 
akta 3. panta 4. punktam.
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Ieteikums

PADOMES LĒMUMS

par Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos 1998. gada 17. jūnija Konvencijai par vadīt
āja tiesību atņemšanu, kas sastādīta, pamatojoties uz K3. pantu Līgumā par Eiropas 

Savienību

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību,

ņemot vērā Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās līgumu,

ņemot vērā Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās aktu, (turpmāk „Pievienošanās akts”) un jo 
īpaši tā 3. panta 4. punktu, 

ņemot vērā Komisijas ieteikumu2,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu3,

tā kā:

1998. gada 17. jūnija Konvenciju par vadītāja tiesību atņemšanu4, kas sastādīta, (1)
pamatojoties uz K3. pantu Līgumā par Eiropas Savienību (turpmāk „Konvencija par 
vadītāja tiesību atņemšanu”) parakstīja Luksemburgā, un tā vēl nav stājusies spēkā.

Pievienošanās akta 3. panta 3. punktā ir paredzēts, ka Bulgārija un Rumānija (2)
pievienojas dalībvalstu noslēgtajām konvencijām un protokoliem, kas norādītas 
Pievienošanās akta I pielikumā, kurā cita starpā ir iekļauta Konvencija par vadītāja ties
ību atņemšanu. Attiecībā uz Bulgāriju un Rumāniju Padome nosaka to spēkā stāšanās 
datumu.

Saskaņā ar Pievienošanās akta 3. panta 4. punktu Padomei ir jāveic visi šo konvenciju (3)
un protokolu pielāgojumi, kas ir vajadzīgi sakarā ar pievienošanos, 

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Konvencija par vadītāja tiesību atņemšanu attiecībā uz Bulgāriju un Rumāniju stājas spēkā dien
ā, kad tā stājas spēkā sākotnējās parakstītājvalstīs.
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2. pants

Konvencijas par vadītāja tiesību atņemšanu teksti, kas sastādīti bulgāru un rumāņu valodās un 
ir pievienoti šim lēmumam, ir autentiski ar tādiem pašiem nosacījumiem kā pārējie minētās 
Konvencijas teksti. 

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā V
ēstnesī.

Briselē, 

Padomes vārdā —
priekšsēdētājs
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PIELIKUMS

1998. gada 17. jūnija Konvencijas par vadītāja tiesību atņemšanu, kas sastādīta, 
pamatojoties uz K3. pantu Līgumā par Eiropas Savienību, teksts bulgāru un rumāņu 

valodā

.
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