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2. Niniejsze rozporządzenie zacznie być stosowane, jeżeli
sekretarz generalny Rady zawiadomi Komisję, że nie zawarto
żadnej umowy o świadczenie usług sieciowych i usług bezpie-
czeństwa na potrzeby wymiany danych, o których mowa
w art. 1 ust. 1, zgodnie z decyzjami Rady 2000/265/WE
i 2007/149/WE.

2. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia jego opubli-
kowania oraz po zawiadomieniu Komisji przez sekretarza
generalnego Rady, że nie zawarto żadnej umowy
o świadczenie usług sieciowych i usług bezpieczeństwa na
potrzeby wymiany danych, o których mowa w art. 1 ust. 1,
zgodnie z decyzjami Rady 2000/265/WE i 2007/149/WE.
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Przystapienie Bułgarii i Rumunii do konwencji w sprawie pomocy wzajemnej
i współpracy między administracjami celnymi *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 24 października 2007 r. w sprawie zalecenia
dotyczącego decyzji Rady dotyczącej przystąpienia Bułgarii i Rumunii do konwencji z dnia 18 grud-
nia 1997 r. sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie
pomocy wzajemnej i współpracy między administracjami celnymi (COM(2007)0216 —

C6-0170/2007 — 2007/0073(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając zalecenie Komisji przedstawione Radzie (COM(2007)0216),

— uwzględniając art. 3 ustęp 4 Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii, na mocy którego Rada skonsulto-
wała się z Parlamentem (C6-0170/2007),

— przypominając wysiłki kolejnych rządów Bułgarii i Rumunii, by sprostać odpowiednim kryteriom prze-
widzianym w celu uruchomienia uproszczonej procedury przystąpienia,

— uwzględniając art. 51 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A6-0352/2007),

1. zatwierdza wniosek Komisji;

2. zwraca się do Rady, jeśli ta uzna za stosowne odejść od przyjętego przez Parlament tekstu,
o poinformowanie go o tym fakcie;

3. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne
wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

4. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz
rządom Bułgarii i Rumunii.
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