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1 ELT 2005 L 157, lk 203.

SELETUSKIRI

Bulgaaria ja Rumeenia 2005. aasta ühinemisaktiga1 nähakse ette lihtsustatud süsteem Bulgaaria 
ja Rumeenia ühinemiseks konventsioonidega (ja protokollidega), mille liikmesriigid on 
sõlminud Euroopa Liidu lepingu artikli 34 (varem Euroopa Liidu lepingu artikkel K.3) või EÜ
asutamislepingu artikli 293 alusel. Erinevalt varasemast ei ole enam vaja pidada läbirääkimisi 
ega sõlmida ühinemisprotokolle nende konventsioonidega (mis tähendaks ratifitseerimist 27 
riigis): ühinemisakti artikli 3 lõikes 3 on sätestatud, et Bulgaaria ja Rumeenia ühinevad 
konventsioonide ja protokollidega ühinemisakti kaudu.

Ühinemisakti artikli 3 lõigetes 3 ja 4 on selleks sätestatud, et nõukogu võtab vastu otsuse, et 
määrata kindlaks kuupäev, alates millest kõnealused konventsioonid jõustuvad Bulgaaria ja 
Rumeenia suhtes, ning teha neis konventsioonides kõik kahe uue liikmesriigi ühinemise tõttu 
vajalikud kohandused (mille hulka kuulub igal juhul konventsioonide vastuvõtmine bulgaaria ja 
rumeenia keeles, et need versioonid saaks olla võrdselt autentsed). Nõukogu tegutseb komisjon 
soovitusel, olles konsulteerinud Euroopa Parlamendiga.

Ühinemisakti I lisas on loetletud seitse justiits- ja siseküsimustega seotud konventsiooni ja 
protokolli. 

Nimekirja kuuluvad Euroopa Liidu lepingu artiklil K.3 põhinev 26. juuli 1995. aasta Euroopa 
Politseiameti konventsioon (Europoli konventsioon), Euroopa Liidu lepingu artiklil K.3 
põhinev Euroopa Politseiameti konventsiooni Euroopa Ühenduste Kohtu eelotsuste abil 
tõlgendamise 24. juuli 1996. aasta protokoll, Euroopa Liidu lepingu artiklil K.3 ja Europoli 
konventsiooni artikli 41 lõikel 3 põhinev Europoli, selle organite liikmete ning Europoli 
asedirektorite ja töötajate eesõiguste ja puutumatuse 19. juuni 1997. aasta protokoll, Euroopa 
Politseiameti konventsiooni (Europoli konventsiooni) artikli 43 lõikel 1 põhinev selle 
konventsiooni artikli 2 ja lisa 30. novembri 2000. aasta muutmisprotokoll, Euroopa 
Politseiameti konventsiooni (Europoli konventsioon) ja Europoli, selle organite liikmete ning 
Europoli asedirektorite ja töötajate eesõiguste ja puutumatuse protokolli 28. novembri 2002. 
aasta muutmisprotokoll ja Euroopa Politseiameti konventsiooni (Europoli konventsiooni) 
artikli 43 lõikel 1 põhinev selle konventsiooni 27. novembri 2003. aasta muutmisprotokoll. 

Käesolev komisjoni soovitus nõukogu otsuse kohta on suunatud kohanduste tegemisele 
Bulgaaria ja Rumeenia ühinemise tõttu eespool nimetatud konventsiooni ja protokollidega 
vastavalt ühinemisakti artikli 3 lõikele 4.
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2 ELT C […], […], lk […].
3 ELT C […], […], lk […].
4 Euroopa Liidu lepingu artikli K.3 alusel koostatud 24. juuli 1996. aasta protokoll, mis käsitleb 

Euroopa Politseiameti (Europoli) loomise konventsiooni tõlgendamist Euroopa Ühenduste Kohtu 
tehtud eelotsuste abil (EÜT C 299, 9.10.1996, lk 2), Euroopa Liidu lepingu artikli K.3 ja Europoli 
konventsiooni artikli 41 lõike 3 alusel koostatud 19. juuni 1997. aasta protokoll, mis käsitleb Europoli, 
selle organite liikmete ning Europoli asedirektorite ja töötajate privileege ja immuniteete (EÜT C 221, 
19.7.1997, lk 2).

5 EÜT C 358, 13.12.2000, lk 2.
6 EÜT C 312, 16.12.2002, lk 2.
7 ELT C 2, 6.1.2004, lk 3.

2007/0076 (CNS)

Soovitus:

NÕUKOGU OTSUS

Bulgaaria ja Rumeenia ühinemise kohta Euroopa Liidu lepingu artiklil K.3 põhineva 26. 
juuli 1995. aasta Euroopa Politseiameti konventsiooniga (Europoli konventsiooniga)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu asutamislepingut,

võttes arvesse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemislepingut,

võttes arvesse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisakti (edaspidi „ühinemisakt”), eriti selle artikli 3 
lõiget 4,

võttes arvesse komisjoni soovitust,2

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust3

ning arvestades järgmist:

Euroopa Politseiameti konventsioonile (Europoli konventsioonile) (edaspidi „Europoli (1)
konventsioon”) kirjutati alla 26. juulil 1995. aastal Brüsselis ja see jõustus 1. oktoobril 
1998.

Europoli konventsiooni on täiendatud kahe protokolliga, millele on alla kirjutatud 24. (2)
juulil 1996 ja 19. juunil 1997 ja mis jõustusid vastavalt 29. detsembril 1998 ja 1. juulil 
1999.4

Europoli konventsiooni on täiendatud kolme protokolliga, millele on alla kirjutatud 30. (3)
novembril 2000,5 28. novembril 20026 ja 27. novembril 20037 ja mis jõustuvad 90 päeva 
pärast teatise saamist viimaselt seda formaalselt täitvalt liikmesriigilt, mis oli Euroopa 
Liidu liige ajal, mil võeti vastu nõukogu akt, millega koostati kõnealune protokoll.
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Europoli konventsioon jõustus Tšehhi Vabariigis, Eestis, Küprosel, Lätis, Leedus, (4)
Ungaris, Maltal, Poolas, Sloveenias ja Slovakkias nimetatud riikide ühinemise järel 
Euroopa Liiduga.

Ühinemisakti artikli 3 lõikes 3 on sätestatud, et Bulgaaria ja Rumeenia ühinevad (5)
konventsioonide ja protokollidega, mis on sõlmitud liikmesriikide vahel ning loetletud 
ühinemisakti I lisas, mis sisaldab muuhulgas ka Europoli konventsiooni ning 24. juuli 
1996. aasta, 19. juuni 1997. aasta, 30. novembri 2000. aasta, 28. novembri 2002. aasta 
ja 27. novembri 2003. aasta protokolli. Need jõustuvad Bulgaarias ja Rumeenias 
nõukogu määratud kuupäeval.

Ühinemisakti artikli 3 lõike 4 kohaselt teeb nõukogu kõnealuste konventsioonidega ja (6)
protokollidega ühinemise tõttu nõutavad kohandused,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Europoli konventsioon ning 24. juuli 1996. aasta ja 19. juuni 1997. aasta protokoll jõustuvad 
Bulgaaria ja Rumeenia suhtes käesoleva otsuse vastuvõtmisele järgneva kuu esimesel 
kuupäeval.

Artikkel 2

30. novembri 2000. aasta, 28. novembri 2002. aasta ja 27. novembri 2003. aasta protokoll 
jõustuvad Bulgaaria ja Rumeenia suhtes nimetatud protokollide jõustumise kuupäeval. 

Artikkel 3

Europoli konventsiooni ning 24. juuli 1996. aasta, 19. juuni 1997. aasta, 30. novembri 2000. 
aasta, 28. novembri 2002. aasta ja 27. novembri 2003. aasta protokolli bulgaaria- ja 
rumeeniakeelne tekst, mis on lisatud käesolevale otsusele, on autentsed samadel tingimustel kui 
Europoli konventsiooni ning 24. juuli 1996. aasta, 19. juuni 1997. aasta, 30. novembri 2000. 
aasta, 28. novembri 2002. aasta ja 27. novembri 2003. aasta protokolli tekst muudes ELi 
ametlikes keeltes.

Artikkel 4

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 

Nõukogu nimel
eesistuja
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LISA

Europoli konventsiooni ning 24. juuli 1996. aasta, 19. juuni 1997. aasta, 30. novembri 
2000. aasta, 28. novembri 2002. aasta ja 27. novembri 2003. aasta protokolli tekst 

bulgaaria ja rumeenia keeles.
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