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σχετικά με την προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στη σύμβαση της 26ης Ι
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1 ΕΕ L 157 του 2005, σ. 203.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την πράξη προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας του 20051 θεσπίστηκαν απλο
υστευμένες ρυθμίσεις για την προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στις συμβάσει
ς (και τα πρωτόκολλα) που έχουν συναφθεί από τα κράτη μέλη επί τη βάσει του άρθρου 34 Σ
ΕΕ (πρώην άρθρο K.3 ΣΕΕ) ή του άρθρου 293 ΕΚ. Ειδικότερα, δεν απαιτείται πλέον, όπως σ
υνέβαινε στο παρελθόν, διαπραγμάτευση και σύναψη ειδικών πρωτοκόλλων για την προσχώρ
ηση στις υπόψη συμβάσεις (διαδικασία η οποία θα απαιτούσε κύρωση από 27 κράτη)· το άρθ
ρο 3 παράγραφος 3 της πράξης προσχώρησης ορίζει απλώς ότι η Βουλγαρία και η Ρουμανία
προσχωρούν στις εν λόγω συμβάσεις και στα πρωτόκολλα δυνάμει της ίδιας της πράξης προσ
χώρησης.

Το άρθρο 3 παράγραφοι 3 και 4 της πράξης προσχώρησης προβλέπει ότι, για τον σκοπό αυτ
ό, το Συμβούλιο εκδίδει απόφαση προκειμένου να ορίσει την ημερομηνία κατά την οποία τίθ
ενται σε ισχύ οι εν λόγω συμβάσεις για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία και ότι προβαίνει σε ό
λες τις προσαρμογές των εν λόγω συμβάσεων οι οποίες είναι αναγκαίες λόγω της προσχώρησ
ης των δύο νέων κρατών μελών (μία τέτοια προσαρμογή είναι οπωσδήποτε η θέσπιση των συ
μβάσεων στη βουλγαρική και στη ρουμανική γλώσσα, ούτως ώστε οι γλωσσικές αυτές εκδοχ
ές να είναι «εξίσου αυθεντικές»). Το Συμβούλιο ενεργεί βάσει σύστασης της Επιτροπής, έπει
τα από διαβουλεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Στο παράρτημα I της πράξης προσχώρησης παρατίθεται κατάλογος των επτά σχετικών συμβά
σεων και πρωτοκόλλων, που εμπίπτουν στον τομέα της Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υ
ποθέσεων. 

Ο εν λόγω κατάλογος περιλαμβάνει τη σύμβαση της 26ης Ιουλίου 1995, η οποία καταρτίστη
κε βάσει του άρθρου K.3 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την ίδρυση Ευρωπαϊκ
ής Αστυνομικής Υπηρεσίας (σύμβαση Ευρωπόλ), το πρωτόκολλο της 24ης Ιουλίου 1996, που
καταρτίστηκε βάσει του άρθρου Κ.3 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά με τη
ν ερμηνεία από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, μέσω προδικαστικών αποφάσε
ων, της σύμβασης για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας, το πρωτόκολλο της
19ης Ιουνίου 1997, που καταρτίστηκε βάσει του άρθρου Κ.3 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκ
ή Ένωση και του άρθρου 41 παράγραφος 3 της σύμβασης Ευρωπόλ, σχετικά με τα προνόμια
και τις ασυλίες της Ευρωπόλ, των μελών των οργάνων της, των αναπληρωτών διευθυντών κα
ι των υπαλλήλων της, το πρωτόκολλο της 30ής Νοεμβρίου 2000, που καταρτίστηκε βάσει το
υ άρθρου 43 παράγραφος 1 της σύμβασης για την ίδρυση ευρωπαϊκής αστυνομικής υπηρεσία
ς (σύμβαση Ευρωπόλ), για την τροποποίηση του άρθρου 2 και του παραρτήματος της εν λόγ
ω σύμβασης, το πρωτόκολλο της 28ης Νοεμβρίου 2002 που τροποποιεί τη σύμβαση για την ίδ
ρυση ευρωπαϊκής αστυνομικής υπηρεσίας (σύμβαση Ευρωπόλ) και το πρωτόκολλο σχετικά μ
ε τα προνόμια και τις ασυλίες της Ευρωπόλ, των μελών των οργάνων της, των αναπληρωτών
διευθυντών και των υπαλλήλων της, καθώς και το πρωτόκολλο της 27ης Νοεμβρίου 2003, πο
υ καταρτίστηκε βάσει του άρθρου 43 παράγραφος 1 της σύμβασης για την ίδρυση Ευρωπαϊκ
ής Αστυνομικής Υπηρεσίας (σύμβαση Ευρωπόλ) και το οποίο τροποποιεί την εν λόγω σύμβα
ση. 

Στόχος της παρούσας σύστασης της Επιτροπής για απόφαση του Συμβουλίου είναι να επιφέρ
ει τις προσαρμογές που απαιτούνται λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανί
ας στην προαναφερθείσα σύμβαση και στα πρωτόκολλα, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφο
ς 4 της πράξης προσχώρησης.
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2 ΕΕ C […], […], σ. […].
3 ΕΕ C […], […], σ. […].
4 Πρωτόκολλο της 24ης Ιουλίου 1996, που καταρτίστηκε βάσει του άρθρου Κ.3 της συνθήκης για την Ευ

ρωπαϊκή Ένωση, σχετικά με την ερμηνεία από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, μέσω πρ
οδικαστικών αποφάσεων, της σύμβασης για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπ
όλ) (ΕΕ C 299, 9.10.1996, σ. 2)· πρωτόκολλο της 19ης Ιουνίου 1997, που καταρτίστηκε βάσει του άρθ
ρου Κ.3 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και του άρθρου 41 παράγραφος 3 της σύμβασης Ευ
ρωπόλ, σχετικά με τα προνόμια και τις ασυλίες της Ευρωπόλ, των μελών των οργάνων της, των αναπλ
ηρωτών διευθυντών και των υπαλλήλων της (ΕΕ C 221, 19.7.1997, σ. 2).
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ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

τη συνθήκη προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας,

την πράξη προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας (στο εξής: «η πράξη προσχώρησ
ης»), ιδίως δε το άρθρο 3 παράγραφος 4,

τη σύσταση της Επιτροπής2,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

Η σύμβαση για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (σύμβαση Ευρωπό(1)
λ) (στο εξής: «σύμβαση Ευρωπόλ») υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 26 Ιουλίου 1995 κ
αι τέθηκε σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου 1998.

Προς συμπλήρωση της σύμβασης Ευρωπόλ θεσπίστηκαν δύο πρωτόκολλα, τα οποία(2)
υπεγράφησαν στις 24 Ιουλίου 1996 και στις 19 Ιουνίου 1997 και τέθηκαν σε ισχύ, αντ
ιστοίχως, στις 29 Δεκεμβρίου 1998 και την 1η Ιουλίου 19994.
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5 ΕΕ C 358 της 13.12.2000, σ. 2.
6 ΕΕ C 312 της 16.12.2002, σ. 2.
7 ΕΕ C 2 της 6.1.2004, σ. 3.

Η σύμβαση Ευρωπόλ τροποποιήθηκε με τρία άλλα πρωτόκολλα, που υπεγράφησαν στ(3)
ις 30 Νοεμβρίου 20005, στις 28 Νοεμβρίου 20026 και στις 27 Νοεμβρίου 20037, και τα
οποία θα τεθούν σε ισχύ ενενήντα ημέρες μετά την κοινοποίηση από το τελευταίο κρ
άτος μέλος που θα προβεί στη διατύπωση αυτή και το οποίο είναι μέλος της Ευρωπαϊ
κής Ένωσης την ημέρα που θα εκδοθεί η πράξη του Συμβουλίου για την κατάρτιση το
υ οικείου πρωτοκόλλου.

Η σύμβαση Ευρωπόλ τέθηκε σε ισχύ στην Τσεχική Δημοκρατία, την Εσθονία, την Κύ(4)
προ, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Ουγγαρία, τη Μάλτα, την Πολωνία, τη Σλοβενία
και τη Σλοβακία μετά την προσχώρησή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το άρθρο 3 παράγραφος 3 της πράξης προσχώρησης προβλέπει ότι η Βουλγαρία και(5)
η Ρουμανία προσχωρούν στις συμβάσεις και στα πρωτόκολλα που έχουν συναφθεί με
ταξύ των κρατών μελών και απαριθμούνται στο παράρτημα I της πράξης προσχώρηση
ς, συμπεριλαμβανομένης μεταξύ άλλων της σύμβασης Ευρωπόλ και των πρωτοκόλλω
ν της 24ης Ιουλίου 1996, της 19ης Ιουνίου 1997, της 30ής Νοεμβρίου 2000, της 28ης Ν
οεμβρίου 2002 και της 27ης Νοεμβρίου 2003. Η εν λόγω σύμβαση και τα πρωτόκολλα
τίθενται σε ισχύ, για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, κατά την ημερομηνία που ορίζει
το Συμβούλιο.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4 της πράξης προσχώρησης, το Συμβούλιο επιφ(6)
έρει όλες τις προσαρμογές που απαιτούνται λόγω της προσχώρησης στις εν λόγω συμ
βάσεις και τα πρωτόκολλα,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Η σύμβαση Ευρωπόλ και τα πρωτόκολλα της 24ης Ιουλίου 1996 και της 19ης Ιουνίου 1997 αρ
χίζουν να ισχύουν για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία την πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα μετ
ά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Τα πρωτόκολλα της 30ής Νοεμβρίου 2000, της 28ης Νοεμβρίου 2002 και της 27ης Νοεμβρίου
2003 αρχίζουν να ισχύουν για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία κατά την ημερομηνία έναρξης ι
σχύος των εν λόγω πρωτοκόλλων. 

Άρθρο 3

Τα κείμενα στη βουλγαρική και στη ρουμανική γλώσσα της σύμβασης Ευρωπόλ και των πρω
τοκόλλων της 24ης Ιουλίου 1996, της 19ης Ιουνίου 1997, της 30ής Νοεμβρίου 2000, της 28ης

Νοεμβρίου 2002 και της 27ης Νοεμβρίου 2003, τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα απόφ
αση, θεωρούνται αυθεντικά υπό όρους ίδιους με αυτούς που ισχύουν για τις υπόλοιπες γλωσ
σικές εκδοχές της σύμβασης Ευρωπόλ και των πρωτοκόλλων της 24ης Ιουλίου 1996, της 19ης
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Ιουνίου 1997, της 30ής Νοεμβρίου 2000, της 28ης Νοεμβρίου 2002 και της 27ης Νοεμβρίου
2003.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση παράγει αποτελέσματα από την επομένη της δημοσίευσής της στην Επί
σημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 

Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κείμενο στη βουλγαρική και στη ρουμανική γλώσσα της σύμβασης Ευρωπόλ και των π
ρωτοκόλλων της 24ης Ιουλίου 1996, της 19ης Ιουνίου 1997, της 30ής Νοεμβρίου 2000, της

28ης Νοεμβρίου 2002 και της 27ης Νοεμβρίου 2003.

.


