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ODLUKA VIJEĆA
od 8. studenoga 2007.
o pristupanju Bugarske i Rumunjske Konvenciji, sastavljenoj na temelju članka K.3 stavka 2. točke
(c) Ugovora o Europskoj uniji, o borbi protiv korupcije dužnosnika Europskih zajednica ili država
članica Europske unije
(2007/751/EZ)
VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

(2)

Po pristupanju Europskoj uniji Estonija, Cipar, Latvija,
Litva, Mađarska, Poljska, Slovenija i Slovačka položile
su svoje isprave o pristupanju Konvenciji protiv korupcije
dužnosnika.

(3)

Članak 3. stavak 3. Akta o pristupanju predviđa da
Bugarska i Rumunjska trebaju pristupiti konvencijama i
protokolima sklopljenima između država članica iz
Priloga I. Aktu o pristupanju koji sadrži, među ostalim,
Konvenciju protiv korupcije dužnosnika. Oni trebaju
stupiti na snagu u pogledu Rumunjske i Bugarske na
dan koji utvrdi Vijeće.

(4)

U skladu s člankom 3. stavkom 4. Akta o pristupanju,
Vijeće treba provesti sve prilagodbe potrebne za pristu
panje tim konvencijama i protokolima,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji,

uzimajući u obzir Ugovor o pristupanju iz 2005.,

uzimajući u obzir Akt o pristupanju iz 2005. (dalje u tekstu
„Akt o pristupanju”), a posebno njegov članak 3. stavak 4.,

uzimajući u obzir preporuku Komisije,

ODLUČILO JE SLJEDEĆE:

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (1),
Članak 1.
budući da:

Konvencija protiv korupcije dužnosnika stupa na snagu u
pogledu Bugarske i Rumunjske prvog dana prvog mjeseca koji
slijedi nakon dana donošenja ove Odluke.

Konvencija sastavljena na temelju članka K.3 stavka 2.
točke (c) Ugovora o Europskoj uniji o borbi protiv
korupcije dužnosnika Europskih zajednica ili država
članica Europske unije (2) (dalje u tekstu „Konvencija
protiv korupcije dužnosnika”) potpisana je u Bruxellesu
dana 26. svibnja 1997., a stupila je na snagu 28. rujna
2005.

Tekst Konvencije protiv korupcije dužnosnika sastavljen na
bugarskom i rumunjskom jeziku (3) vjerodostojan je pod istim
uvjetima kao i drugi tekstovi Konvencije protiv korupcije
dužnosnika.

(1) Mišljenje od 10. srpnja 2007. (još nije objavljeno u Službenom listu).
(2) SL C 195, 25.6.1997., str. 2.

(3) Bugarska i rumunjska inačica Konvencije naknadno se objavljuju u
posebnom izdanju Službenog lista.

(1)

Članak 2.

110

HR

Službeni list Europske unije

19/Sv. 16

Članak 3.
Ova Odluka proizvodi učinke na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 8. studenoga 2007.
Za Vijeće
Predsjednik
R. PEREIRA

