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1 JO 2005, L 157, p. 203.

EXPUNERE DE MOTIVE

Actul de aderare a Bulgariei şi a României din 20051 a introdus un sistem simplificat pentru 
aderarea Bulgariei şi a României la convenţiile (şi protocoalele) încheiate de statele membre în 
temeiul articolului 34 din TUE (anterior articolul K.3 TUE) sau al articolului 293 CE. Într-
adevăr nu mai este necesar, aşa cum era în trecut, să se negocieze şi să se încheie protocoale de 
aderare specifice la aceste convenţii (care ar fi implicat ratificarea de către cele 27 de state): 
articolul 3 alineatul (3) din act prevede că Bulgaria şi România aderă la aceste convenţii şi 
protocoale în temeiul Actului de aderare.

Articolul 3 alineatele (3) şi (4) din Actul de aderare prevede că, în acest scop, Consiliul adoptă
o decizie în vederea stabilirii datei la care aceste convenţii intră în vigoare pentru Bulgaria şi 
România şi a efectuării tuturor modificărilor necesare la aceste convenţii, modificări impuse de 
aderarea celor două noi state membre (care ar include, în orice situaţie, adoptarea convenţiilor 
în limbile bulgară şi română, astfel încât aceste versiuni să poată fi, „în mod egal autentice”). 
Consiliul acţionează la recomandarea Comisiei, după consultarea Parlamentului European.

Anexa I la Actul de aderare prezintă lista celor şapte convenţii şi protocoale în cauză în 
domeniul justiţiei şi afacerilor interne. 

Lista include Convenţia privind înfiinţarea Biroului European de Poliţie (Convenţia Europol), 
încheiată la 26 iulie 1995, întemeiată pe dispoziţiile articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană, Protocolul din 24 iulie 1996, întemeiat pe dispoziţiile articolului K 3 din Tratatul 
privind Uniunea Europeană privind interpretarea cu titlu preliminar de către Curtea de Justiţie a 
Comunităţilor Europene a Convenţiei privind înfiinţarea Biroului European de Poliţie, 
Protocolul cu privire la privilegiile şi imunităţile Europol, ale membrilor organelor sale, ale 
directorilor adjuncţi şi ale angajaţilor Europol, încheiat la 19 iunie 1997 în temeiul articolului 
K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană şi al articolului 41 alineatul (3) din Convenţia 
Europol, Protocolul de modificare a articolului 2 şi a anexei la Convenţia privind înfiinţarea 
Biroului European de Poliţie (Convenţia Europol), încheiat la 30 noiembrie 2000 în temeiul 
articolului 43 alineatul (1) din respectiva convenţie, Protocolul de modificare a Convenţiei 
privind înfiinţarea Biroului European de Poliţie (Convenţia Europol) şi a Protocolului cu privire 
la privilegiile şi la imunităţile Europol, ale membrilor organelor sale, ale directorilor adjuncţi şi 
ale angajaţilor Europol, încheiat la 28 noiembrie 2002 şi Protocolul de modificare a Convenţiei 
privind înfiinţarea Biroului European de Poliţie (Convenţia Europol), încheiat la 27 noiembrie 
2003 în temeiul articolului 43 alineatul (1) din respectiva convenţie. 

Prezenta recomandare a Comisiei pentru o decizie a Consiliului intenţionează să realizeze 
modificările necesare ca urmare a aderării Bulgariei şi a României la convenţiile şi protocoalele 
menţionate anterior, în conformitate cu articolul 3 alineatul (4) din Actul de aderare.
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CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană,

având în vedere Tratatul de aderare a Republicii Bulgaria şi a României,

având în vedere Actul de aderare a Bulgariei şi a României (denumit în continuare „Actul de 
aderare”), în special articolul 3 alineatul (4),

având în vedere recomandarea Comisiei2,

având în vedere avizul Parlamentului European3,

întrucât:

Convenţia privind înfiinţarea Biroului European de Poliţie (Convenţia Europol) (1)
(denumită în continuare „Convenţia Europol”) a fost semnată la Bruxelles la 26 iulie 
1995 şi a intrat în vigoare la 1 octombrie 1998;

Convenţia Europol a fost completată cu două Protocoale semnate la 24 iulie 1996 şi 19 (2)
iunie 1997 care au intrat în vigoare la 29 decembrie 1998 şi, respectiv la 1 iulie 19994.

Convenţia Europol a fost modificată prin alte trei Protocoale semnate la 30 noiembrie (3)
20005, 28 noiembrie 20026 şi 27 noiembrie 20037, care vor intra în vigoare în termen de 
90 de zile de la notificarea din partea statului membru care, fiind membru al Uniunii 
Europene la data adoptării de către Consiliu a actului de încheiere a prezentului 
protocol, va fi ultimul care va îndeplini această formalitate;
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Convenţia Europol a intrat în vigoare în Republica Cehă, Estonia, Cipru, Letonia, (4)
Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, Slovenia şi Slovacia ca urmare a aderării acestora la 
Uniunea Europeană;

Articolul 3 alineatul (3) din Actul de aderare prevede că Bulgaria şi România aderă la (5)
convenţiile şi protocoalele încheiate între statele membre, enumerate în anexa I la Actul 
de aderare, care include, printre altele, Convenţia Europol şi Protocoalele din 24 iulie 
1996, 19 iunie 1997, 30 noiembrie 2000, 28 noiembrie 2002 şi 27 noiembrie 2003. 
Acestea urmează să intre în vigoare pentru Bulgaria şi România la o dată stabilită de 
Consiliu;

În conformitate cu articolul 3 alineatul (4) din Actul de aderare Consiliul urmează să(6)
efectueze toate modificările necesare ca urmare a aderării la aceste convenţii şi 
protocoale,

DECIDE:

Articolul 1

Convenţia Europol şi Protocoalele din 24 iulie 1996 şi din 19 iunie 1997 intră în vigoare pentru 
Bulgaria şi România în prima zi din prima lună care urmează datei de adoptare a prezentei 
decizii.

Articolul 2

Protocoalele din 30 noiembrie 2000, 28 noiembrie 2002 şi 27 noiembrie 2003 intră în vigoare 
pentru Bulgaria şi România la data intrării în vigoare a acestor protocoale. 

Articolul 3

Versiunile lingvistice ale Convenţiei Europol şi ale Protocoalelor din 24 iulie 1996, 19 iunie 
1997, 30 noiembrie 2000, 28 noiembrie 2002 şi 27 noiembrie 2003, redactate în limbile bulgară
şi română şi anexate la prezenta decizie, sunt autentice în aceleaşi condiţii ca şi celelalte texte 
ale Convenţiei Europol şi ale Protocoalelor din 24 iulie 1996, 19 iunie 1997, 30 noiembrie 
2000, 28 noiembrie 2002 şi 27 noiembrie 2003.
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Articolul 4

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene.

Adoptată la Bruxelles, 

Pentru Consiliu
Preşedintele
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ANEXĂ

Versiunea lingvistică a Convenţiei Europol şi a Protocoalelor din 24 iulie 1996, 19 iunie 
1997, 30 noiembrie 2000, 28 noiembrie 2002 şi 27 noiembrie 2003 în limbile bulgară şi 

română.

.


