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Rakkomandazzjoni għal

DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

dwar l-adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija mal-Konvenzjoni tas-17 ta' Ġunju 1998, 
imfassla fuq il-bażi ta' l-Artikolu K.3 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, dwar l-

iskwalifiki tas-sewqan

(preżentata mill-Kummissjoni)
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1 ĠU 2005, L 157 p. 203.

MEMORANDUM TA’ SPJEGAZZJONI

L-Att ta' l-adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija ta' l-20051 introduċa sistema ssimplifikata g
ħall-adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija ma' konvenzjonijiet (u protokolli) konklużi mill-Istati 
Membri fuq il-bażi ta' l-Artikolu 34 TEU (preċedentement l-Artikolu 3 TEU) jew l-Artikolu 
293 KE. Fil-fatt m'għadux meħtieġ, bħal ma kien fil-passat, li jiġu nnegozjati u konklużi 
protokolli speċifiċi ta' l-adezjoni għal dawn il-konvenzjonijiet (li kien ikun jimplika r-ratifika 
minn 27 Stat). L-Artikolu 3(3) ta' l-Att jipprovdi sempliċement li l-Bulgarija u r-Rumanija jissie
ħbu ma' dawn il-konvenzjonijiet u l-protokolli permezz ta' l-Att ta' Adeżjoni.

L-Artikolu 3(3) u 3(4) ta' l-Att ta' Adeżjoni jipprevedi li, għal dan il-għan, il-Kunsill għandu 
jadotta deċiżjoni sabiex jistabbilixxi d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dawn il-konvenzjonijiet għall-
Bulgarija u r-Rumanija u sabiex jagħmel l-aġġustamenti kollha meħtieġa fuq dawn il-
konvenzjonijiet minħabba l-adeżjoni taż-żewġ Stati Membri ġodda (li fi kwalunkwe każ g
ħandhom jinkludu l-adozzjoni tal-konvenzjonijiet fl-ilsien Bulgaru u dak Rumen, sabiex dawn il-
verzjonijiet ikunu "ugwalment awtentiċi"). Il-Kunsill għandu jaġixxi fuq rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni, wara konsultazzjoni mal-Parlament Ewropew.

L-Anness I ta' l-Att ta' Adeżjoni jagħti lista ta' seba' konvenzjonijiet u protokolli b'rabta mal-
qasam tal-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni. 

Din il-lista tinkludi l-Konvenzjonijiet tas-17 ta' Ġunju 1998, imfassla fuq il-bażi ta' l-Artikolu 
K.3 tat-Trattat ta' l-Unjoni Ewropea, dwar l-iskwalifiki tas-sewqan.

Din ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni għal Deċiżjoni tal-Kunsill hija intiża sabiex tagħmel 
l-aġġustamenti meħtieġa minħabba l-adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija għall-
Konvenzjonijiet u Protokolli msemmija hawn, skond l-Artikolu 3(4) ta' l-Att ta' l-Adeżjoni.
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Rakkomandazzjoni għal

DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

dwar l-adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija mal-Konvenzjoni tas-17 ta' Ġunju 1998, 
imfassla fuq il-bażi ta' l-Artikolu K.3 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, dwar l-

iskwalifiki tas-sewqan

IL-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra t-Trattat ta' l-Adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija,

Wara li kkunsidra l-Att ta' l-Adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija (minn hawn 'il quddiem mag
ħruf bħala l-"Att ta' l-Adeżjoni), u partikolarment l-Artikolu 3(4) tiegħu,

Wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni mill-Kummissjoni2,

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Parlament Ewropew3,

Billi:

Il-Konvenzjoni tas-17 ta' Ġunju 1998, imfassla fuq il-bażi ta' l-Artikolu K.3 tat-Trattat (1)
dwar l-Unjoni Ewropea, dwar l-iskwalifiki tas-sewqan4(minn hawn 'il quddem magħrufa 
bħala "l-Konvenzjoni dwar l-iskwalifiki tas-sewqan") ġiet iffirmata fil-Lussemburgu fis-
17 ta' Ġunju ta' l-1998 u għadha ma daħlitx fis-seħħ.

L-Artikolu 3(3) ta' l-Att ta' Adeżjoni jipprovdi li l-Bulgarija u r-Rumanija jaderixxu mal-(2)
konvenzjonijiet u protokolli konklużi bejn l-Istati Membri, imniżżla fl-Anness I għall-
Att ta' l-Adeżjoni, li jinkludi, inter alia, il-Konvenzjoni dwar l-Iskwalifiki tas-Sewqan. 
Fir-rigward tal-Bulgarija u r-Rumanija dawn għandhom jidħlu fis-seħħ fid-data deċiża 
mill-Kunsill.

Skond l-Artikolu 3(4) ta' l-Att ta' l-Adeżjoni il-Kunsill għandu jagħmel l-aġġustamenti (3)
kollha meħtieġa minħabba l-adeżjoni ma' dawk il-konvenzjonijiet u protokolli,

IDDEĊIDA KIF ĠEJ:

Artikolu 1

Il-Konvenzjoni fir-rigward tal-Bulgarija u r-Rumanija dwar l-iskwalifiki tas-sewqan għandha 
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tidħol fis-seħħ fl-istess data li tidħol fis-seħħ għall-Istati Membri li oriġinarjament kienu 
firmatarji.

Artikolu 2

It-test tal-Konvenzjoni dwar l-iskwalifiki tas-sewqan imfassla fl-ilsien Bulgaru u dak Rumen u 
annessa ma' din id-Deċiżjoni għandu jkun awtentiku skond l-istess kundizzjonijiet bħat-testi l-o
ħrajn tal-Konvenzjoni. 

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ mill-ġurnata wara l-pubblikazzjoni tagħha fil-Ġurnal 
Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Brussell, 

Għall-Kunsill
Il–President
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ANNESS

It-test tal-Konvenzjoni tas-17 ta' Ġunju, imfassla fuq il-bażi ta' l-Artikolu K.3 tat-
Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, dwar l-iskwalifiki tas-sewqan bl-ilsien Bulgaru u dak 

Rumen

.
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