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INDOKLÁS

Bulgária és Románia 2005. évi csatlakozási okmánya1 egyszerűsített rendszert vezetett be 
Bulgáriának és Romániának a tagállamok által az EU-Szerződés 34. cikke (korábbi K.3. cikke) 
vagy az EK-Szerződés 293. cikke alapján megkötött egyezményekhez (és jegyzőkönyvekhez) 
történő csatlakozására. Ezért az ezen egyezményekhez való csatlakozáshoz nem szükséges 
külön jegyzőkönyvek megtárgyalása és kötése (ami 27 tagállam ratifikációját vonná maga 
után): a csatlakozási okmány 3. cikkének (3) bekezdése ugyanis előírja, hogy Bulgária és 
Románia egyszerűen a csatlakozási okmány alapján csatlakozik ezen egyezményekhez és jegyz
őkönyvekhez.

A csatlakozási okmány 3. cikke (3) és (4) bekezdése ezért előírja, hogy a Tanács határozatot 
fogad el, amelyben meghatározza ezen egyezmények Bulgária és Románia vonatkozásában 
történő hatályba lépésének időpontját, és elvégzi ezen egyezményeknek a két új tagállam 
csatlakozása miatt szükséges megfelelő kiigazításait (beleértve az egyezmények bolgár és 
román nyelvű változatának elfogadását, amelyek egyaránt hitelesek lesznek). A Tanács a 
Bizottság ajánlására, az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően jár el.

A csatlakozási okmány I. melléklete felsorolja a hét érintett bel- és igazságügyi egyezményt és 
jegyzőkönyvet. 

A felsorolásban szerepel az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke alapján, az Európai 
Rendőrségi Hivatal létrehozásáról szóló 1995. július 26-i egyezmény (Europol-egyezmény), az 
Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke alapján, az Európai Rendőrségi Hivatal 
létrehozásáról szóló egyezménynek az Európai Közösségek Bírósága általi előzetes 
döntéshozatal révén történő értelmezéséről szóló 1996. július 24-i jegyzőkönyv, az Európai 
Unióról szóló szerződés K.3. cikke és az Europol-egyezmény 41. cikkének (3) bekezdése 
alapján, az Europolnak, szervei tagjainak, igazgatóhelyetteseinek és az Europol 
alkalmazottainak kiváltságairól és mentességeiről szóló 1997. június 19-i jegyzőkönyv, az 
Európai Rendőrségi Hivatal létrehozásáról szóló egyezmény (Europol-egyezmény) 43. 
cikkének (1) bekezdése alapján, az egyezmény 2. cikkének és mellékletének módosításáról 
szóló 2000. november 30-i jegyzőkönyv, az Európai Rendőrségi Hivatal létrehozásáról szóló
egyezmény (Europol-egyezmény), és az Europolnak, szervei tagjainak, igazgatóhelyetteseinek 
és alkalmazottainak kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv módosításáról szóló
2002. november 28-i jegyzőkönyv, valamint az Európai Rendőrségi Hivatal létrehozásáról 
szóló egyezmény (Europol-egyezmény) 43. cikkének (1) bekezdése alapján az említett 
egyezmény módosításáról szóló 2003. november 27-i jegyzőkönyv. 

A Bizottság tanácsi határozatra vonatkozó ezen ajánlásának célja, hogy a csatlakozási okmány 
3. cikkének (4) bekezdésével összhangban elvégezze a Bulgáriának és Romániának a fent 
említett egyezményekhez és jegyzőkönyvekhez történő csatlakozásával szükségessé vált 
kiigazításokat.
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AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre,

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási szerződésére,

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási okmányára (a továbbiakban: csatlakozási okmány) 
és különösen annak 3. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság ajánlására2,

tekintettel az Európai Parlament véleményére3,

mivel:

Az Európai Rendőrségi Hivatal létrehozásáról szóló egyezményt (Europol-egyezmény) (1)
(a továbbiakban: Europol-egyezmény) 1995. július 26-án írták alá Brüsszelben, és 
1998. október 1-jén lépett hatályba.

Az Europol-egyezményhez két, 1996. július 24-én és 1997. június 19-én aláírt jegyz(2)
őkönyvet csatoltak, amelyek 1998. december 29-én, illetve 1999. július 1-jén léptek 
hatályba4.

Az Europol-egyezményt három másik jegyzőkönyv módosította, amelyeket 2000. (3)
november 30-án5, 2002. november 28-án6 és 2003. november 27-én7 írtak alá, és 
amelyek 90 nappal azt követően lépnek hatályba, hogy az e jegyzőkönyvről szóló
tanácsi aktus elfogadásának napján az Európai Unióhoz tartozó tagállamok közül a 
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legutolsó is teljesítette bejelentési kötelezettségét.

Az Europol-egyezmény a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, (4)
Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia vonatkozásában az 
Európai Unióhoz történő csatlakozásukat követően lépett hatályba.

A csatlakozási okmány 3. cikkének (3) bekezdése előírja, hogy Bulgária és Románia (5)
csatlakozik a csatlakozási okmány I. mellékletében felsorolt, a tagállamok által aláírt 
egyezményekhez és jegyzőkönyvekhez, beleértve az Europol-egyezményt és az 1996. 
július 24-i, 1997. június 19-i, 2000. november 30-i, 2002. november 28-i és 2003. 
november 27-i jegyzőkönyvet is. Ezek Bulgária és Románia tekintetében a Tanács által 
meghatározott időpontban lépének hatályba.

A csatlakozási okmány 3. cikkének (4) bekezdésével összhangban a Tanácsnak el kell (6)
végeznie a fent említett egyezményekhez és jegyzőkönyvekhez történő csatlakozás 
miatt szükséges valamennyi kiigazítást,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az Europol-egyezmény és az 1996. július 24-i és 1997. június 19-i jegyzőkönyv Bulgária és 
Románia vonatkozásában az e határozat elfogadását követő első hónap első napján lép 
hatályba.

2. cikk

A 2000. november 30-i, 2002. november 28-i és 2003. november 27-i jegyzőkönyv Bulgária és 
Románia vonatkozásában e jegyzőkönyvek hatálybalépésének napján lép hatályba. 

3. cikk

Az Europol-egyezmény és az 1996. július 24-i, 1997. június 19-i, 2000. november 30-i, 2002. 
november 28-i és 2003. november 27-i jegyzőkönyv e határozat mellékletében található bolgár 
és román nyelvű változata ugyanazon feltételekkel hiteles, mint az Europol-egyezmény és az 
1996. július 24-i, 1997. június 19-i, 2000. november 30-i, 2002. november 28-i és 2003. 
november 27-i jegyzőkönyv más nyelvi változatai.
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4. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép 
hatályba.

Kelt Brüsszelben, 

a Tanács részéről
az elnök
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MELLÉKLET

Az Europol-egyezmény és az 1996. július 24-i, 1997. június 19-i, 2000. november 30-i, 
2002. november 28-i és 2003. november 27-i jegyzőkönyv bolgár és román nyelvű

változata.

.


