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(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY

z dnia 8 listopada 2007 r.

dotycząca przystąpienia Bułgarii i Rumunii do konwencji sporządzonej na podstawie art. K.3 ust. 2
lit. c) Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie zwalczania korupcji funkcjonariuszy Wspólnot

Europejskich lub funkcjonariuszy państw członkowskich Unii Europejskiej

(2007/751/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej,

uwzględniając Traktat o przystąpieniu z 2005 r.,

uwzględniając Akt przystąpienia z 2005 r. (zwany dalej „Aktem
przystąpienia”), w szczególności jego art. 3 ust. 4,

uwzględniając zalecenie Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Konwencja sporządzona na podstawie art. K.3 ust. 2
lit. c) Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie zwalczania
korupcji funkcjonariuszy Wspólnot Europejskich lub
funkcjonariuszy państw członkowskich Unii Europej-
skiej (2) (zwana dalej „konwencją przeciwko korupcji
urzędniczej”) została podpisana w Brukseli w dniu
26 maja 1997 r. i weszła w życie w dniu 28 września
2005 r.

(2) Po przystąpieniu Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru,
Łotwy, Litwy, Węgier, Polski, Słowenii i Słowacji do
Unii Europejskiej, państwa te zdeponowały akty doty-

czące ich przystąpienia do konwencji przeciwko korupcji
urzędniczej.

(3) Artykuł 3 ust. 3 Aktu przystąpienia przewiduje,
że Bułgaria i Rumunia mają przystąpić do konwencji
i protokołów zawartych pomiędzy państwami członkow-
skimi, wyszczególnionych w załączniku I do Aktu przy-
stąpienia, w tym między innymi do konwencji przeciwko
korupcji urzędniczej. Mają one wejść w życie
w odniesieniu do Bułgarii i Rumunii w dniu określonym
przez Radę.

(4) Zgodnie z art. 3 ust. 4 Aktu przystąpienia Rada dokonuje
wszelkich dostosowań wymaganych w związku
z przystąpieniem do tych konwencji i protokołów,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Konwencja przeciwko korupcji urzędniczej wchodzi w życie
w odniesieniu do Bułgarii i Rumunii w pierwszym dniu pierw-
szego miesiąca następującego po dniu przyjęcia niniejszej
decyzji.

Artykuł 2

Teksty konwencji przeciwko korupcji urzędniczej sporządzone
w językach bułgarskim i rumuńskim (3) są autentyczne na tych
samych warunkach, co inne teksty konwencji przeciwko
korupcji urzędniczej.
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(1) Opinia z dnia 10 lipca 2007 r. (dotychczas nieopublikowana
w Dzienniku Urzędowym).

(2) Dz.U. C 195 z 25.6.1997, str. 2.

(3) Bułgarska i rumuńska wersja Konwencji zostanie opublikowana
w późniejszym terminie w wydaniu specjalnym Dziennika Urzędo-
wego.



Artykuł 3

Niniejsza decyzja staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 listopada 2007 r.

W imieniu Rady
R. PEREIRA

Przewodniczący
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