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III KIRJEENVAIHTO 
 

 

Euroopan unionin sekä  
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liittymistä edeltävänä aikana  

tehtävien tiettyjen päätösten tekemistä ja  

toteutettavien muiden toimenpiteiden hyväksymistä 

koskevasta tiedonsaanti- ja neuvottelumenettelystä 



 

 
AA2005/AF/TR/EL1/fi 1 

 

MD 131/4/04 REV 4 
(AC 131/1/05 REV 1) 

 

Kirje N:o 1 

 

 

Arvoisa Herra, 

 

Minulla on kunnia viitata liittymisneuvottelujen yhteydessä esiin tulleeseen kysymykseen Euroopan 

unioniin liittymistä edeltävänä aikana tehtävien tiettyjen päätösten tekemistä ja toteutettavien 

muiden toimenpiteiden hyväksymistä koskevasta tiedonsaanti- ja neuvottelumenettelystä. 

 

Vahvistan täten, että Euroopan unioni voi olla yhtä mieltä tällaisesta, tämän kirjeen liitteessä 

esitetyin edellytyksin tapahtuvasta menettelystä, jota voidaan soveltaa 1 päivästä lokakuuta 2004 

alkaen. 

 

Olisin kiitollinen, jos voisitte vahvistaa hallituksenne olevan yhtä mieltä tämän kirjeen sisällöstä. 

 

Kunnioittaen Teidän, 
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Kirje N:o 2 

 

 

Arvoisa Herra, 

 

Minulla on kunnia ilmoittaa vastaanottaneeni kirjeenne, joka kuuluu seuraavasti: 

 

"Minulla on kunnia viitata liittymisneuvottelujen yhteydessä esiin tulleeseen kysymykseen 
Euroopan unioniin liittymistä edeltävänä aikana tehtävien tiettyjen päätösten tekemistä ja 
toteutettavien muiden toimenpiteiden hyväksymistä koskevasta tiedonsaanti- ja 
neuvottelumenettelystä. 
 
Vahvistan täten, että Euroopan unioni voi olla yhtä mieltä tällaisesta, tämän kirjeen liitteessä 
esitetyin edellytyksin tapahtuvasta menettelystä, jota voidaan soveltaa 1 päivästä 
lokakuuta 2004 alkaen. 
 
Olisin kiitollinen, jos voisitte vahvistaa hallituksenne olevan yhtä mieltä tämän kirjeen 
sisällöstä." 

 
Minulla on kunnia vahvistaa, että hallitukseni on yhtä mieltä tämän kirjeen sisällöstä. 
 

Kunnioittaen Teidän, 

 



 

 
AA2005/AF/TR/EL1/Liite/fi 1 

 

MD 131/4/04 REV 4 
(AC 131/1/05 REV 1) 

 

LIITE 

 

 

Tiedonsaanti- ja neuvottelumenettely 

liittymistä edeltävänä aikana tehtävien tiettyjen päätösten 

ja toteutettavien tiettyjen toimenpiteiden 

hyväksymistä varten 

 

 

I 

 

1. Jotta voitaisiin varmistaa Bulgarian tasavallan ja Romanian, jäljempänä 'liittyvät valtiot', 

tiedonsaanti, kaikki ehdotukset, tiedoksiannot, suositukset tai aloitteet, jotka saattavat johtaa 

Euroopan unionin toimielinten tai elinten tekemiin päätöksiin, saatetaan kyseisten liittyvien 

valtioiden tietoon sen jälkeen, kun ne on toimitettu neuvostolle. 

 

2. Neuvottelut voidaan aloittaa jonkin liittyvän valtion perustellusta pyynnöstä, jossa se ilmaisee 

selvästi, mitkä ovat sen edut unionin tulevana jäsenvaltiona, ja jossa se esittää tekemänsä 

huomiot. 

 

3. Hallinnolliset päätökset eivät yleensä anna aihetta neuvotteluihin. 
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4. Neuvottelut käydään välivaiheen komiteassa, joka muodostuu unionin ja liittyvien valtioiden 

edustajista. Paitsi jos liittyvä valtio sitä perustellusti vastustaa, neuvottelut voivat tapahtua 

sähköisessä muodossa olevien viestien vaihtona, erityisesti yhteisen ulko- ja 

turvallisuuspolitiikan alalla. 

 

5. Unionin edustajina välivaiheen komiteassa ovat pysyvien edustajien komitean jäsenet tai 

näiden tähän tehtävään nimeämät edustajat. Tarvittaessa jäseninä voivat toimia poliittisten ja 

turvallisuusasioiden komitean jäsenet. Komissiota pyydetään lähettämään edustajansa 

neuvotteluihin. 

 

6. Välivaiheen komiteaa avustaa konferenssin sihteeristö, jonka toimikautta jatketaan tätä 

tehtävää varten. 

 

7. Neuvottelut pidetään yleensä heti kun neuvoston päätösten tekemiseen tai yhteisten kantojen 

vahvistamiseen liittyvät valmistelutyöt unionin tasolla ovat tuottaneet yhteisiä suuntaviivoja, 

joiden mukaan neuvottelut voidaan järjestää asianmukaisesti. 

 

8. Jos merkittäviä ongelmia esiintyy edelleen neuvottelujen päätyttyä, kysymys voidaan tuoda 

esille ministeritasolla liittyvän valtion pyynnöstä. 
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9. Edellä olevia määräyksiä sovelletaan soveltuvin osin Euroopan investointipankin valtuuston 

päätöksiin. 

 

10. Edellisissä kohdissa määrättyä menettelyä sovelletaan myös sellaisiin liittyvien valtioiden 

tekemiin päätöksiin, jotka saattavat vaikuttaa näiden valtioiden sitoumuksiin unionin tulevina 

jäsenvaltioina. 

 

 

II 

 

11. Unioni sekä Bulgarian tasavalta ja Romania toteuttavat tarvittavat toimenpiteet, jotta niiden 

liittyminen Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymistä koskevista 

ehdoista ja menettelyistä tehdyn pöytäkirjan 3 artiklan 3 kohdassa, 6 artiklan 2 ja 6 kohdassa 

ja Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymisehdoista tehdyn asiakirjan 3 artiklan 3 kohdassa, 

6 artiklan 2 ja 6 kohdassa tarkoitettuihin sopimuksiin ja yleissopimuksiin tulisi voimaan 

samaan aikaan kuin liittymissopimus sikäli kuin mahdollista ja kyseisessä pöytäkirjassa ja 

kyseisessä asiakirjassa määrätyin edellytyksin. 

 

12. Sikäli kuin sopimukset ja yleissopimukset jäsenvaltioiden keskuudessa ovat vasta 

luonnosasteella, eikä niitä todennäköisesti voida allekirjoittaa liittymistä edeltävänä aikana, 

liittyviä valtioita pyydetään liittymissopimuksen allekirjoittamisen jälkeen osallistumaan 

asianmukaisia menettelyjä noudattaen kyseisten sopimusten luonnosten valmisteluun 

myönteisessä hengessä ja valmiina edistämään työn loppuun saattamista. 
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13. Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen ehdoista ja menettelyistä 

tehdyn pöytäkirjan 6 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa ja Bulgarian tasavallan ja 

Romanian liittymisehdoista tehdyn asiakirjan 6 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa 

tarkoitettujen pöytäkirjojen sopimuspuolina olevien tahojen kanssa käytävien neuvottelujen 

osalta liittyvien valtioiden edustajat osallistuvat työskentelyyn tarkkailijoina yhdessä 

nykyisten jäsenvaltioiden edustajien kanssa. 

 

14. Tiettyihin yhteisön tekemiin muihin kuin suosituimmuussopimuksiin, joiden voimassaolo 

jatkuu liittymispäivän jälkeen, voidaan tehdä muutoksia tai mukautuksia unionin 

laajentamisen huomioon ottamiseksi. Yhteisö neuvottelee kyseisistä muutoksista ja 

mukautuksista ja pyytää myös liittyvien valtioiden edustajia osallistumaan neuvotteluihin 

edeltävässä kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen. 

 

III 

 

15. Toimielimet laativat Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen ehdoista 

ja menettelyistä tehdyn pöytäkirjan 58 ja 60 artiklassa ja Bulgarian tasavallan ja Romanian 

liittymisehdoista tehdyn asiakirjan 58 ja 60 artiklassa tarkoitetut tekstit hyvissä ajoin. Tätä 

varten Bulgarian tasavallan ja Romanian hallitukset toimittavat asianmukaisena ajankohtana 

näiden tekstien käännökset toimielimille. 

 

 

      

 


