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III. PASIKEITIMAS LAIŠKAIS 
 

 

 

Europos Sąjungos ir 

Bulgarijos Respublikos bei Rumunijos  

pasikeitimas laiškais 

dėl informavimo ir konsultavimosi tvarkos  

priimant tam tikrus sprendimus ir patvirtinant kitas priemones,  

kurių reikia imtis iki įstojimo
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Laiškas Nr. 1 

 

 

Gerbiamasis pone, 

 

Turiu garbės atkreipti dėmesį į stojimo derybose iškeltą klausimą dėl informavimo ir 

konsultavimosi tvarkos priimant tam tikrus sprendimus ir patvirtinant kitas priemones, kurių reikia 

imtis iki Jūsų šalies įstojimo į Europos Sąjungą. 

 

Šiuo laišku patvirtinu, kad Europos Sąjunga šio laiško priede išdėstytomis sąlygomis gali pritarti 

tokiai tvarkai, kuri galėtų būti taikoma nuo 2004 m. spalio 1 d. 

 

Būčiau dėkingas, jei patvirtintumėte, kad Jūsų Vyriausybė pritaria šio laiško turiniui. 

 

Su pagarba, 
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Laiškas Nr. 2 

 

 

Gerbiamasis pone, 

 

Turiu garbės patvirtinti, kad gautas Jūsų laiškas, kuriame rašoma: 

 

„Turiu garbės atkreipti dėmesį į stojimo derybose iškeltą klausimą dėl informavimo ir 
konsultavimosi tvarkos priimant tam tikrus sprendimus ir patvirtinant kitas priemones, kurių 
reikia imtis iki Jūsų šalies įstojimo į Europos Sąjungą. 
 
Šiuo laišku patvirtinu, kad Europos Sąjunga šio laiško priede išdėstytomis sąlygomis gali 
pritarti tokiai tvarkai, kuri galėtų būti taikoma nuo 2004 m. spalio 1 d. 
  
Būčiau dėkingas, jei patvirtintumėte, kad Jūsų Vyriausybė pritaria šio laiško turiniui.“ 

 

Turiu garbės patvirtinti, kad mano Vyriausybė pritaria šio laiško turiniui. 

 

Su pagarba, 
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PRIEDAS 

 

Informavimo ir konsultavimosi tvarka  

priimant tam tikrus sprendimus ir patvirtinant kitas priemones,  

kurių reikia imtis iki įstojimo 

 

 

I. 

 

1. Siekiant užtikrinti, kad Bulgarijos Respublika ir Rumunija (toliau – stojančiosios valstybės) 

būtų tinkamai informuojamos, stojančiosios valstybės supažindinamos su visais pasiūlymais, 

komunikatais, rekomendacijomis ar iniciatyvomis, dėl kurių Europos Sąjungos institucijos ar 

įstaigos vėliau gali priimti sprendimus, po to, kai minėti dokumentai perduodami Tarybai. 

 

2. Konsultacijos pradedamos gavus pagrįstą stojančiosios valstybės prašymą, kuriame aiškiai 

išdėstomi jos, kaip būsimosios Sąjungos narės, interesai ir pastabos. 

 

3. Dėl administracinių sprendimų paprastai nesikonsultuojama. 
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4.  Konsultacijos vyksta Laikinajame komitete, kurį sudaro Sąjungos ir stojančiųjų valstybių 

atstovai. Išskyrus atvejus, kai stojančioji valstybė pagrįstai nesutinka, konsultacijos taip pat 

gali vykti keičiantis pranešimais elektroninio ryšio priemonėmis, ypač dėl bendros užsienio ir 

saugumo politikos. 

 

5. Sąjungai Laikinajame komitete atstovauja Nuolatinių atstovų komiteto nariai arba šiuo tikslu 

jų paskirti asmenys. Prireikus atstovauti gali Politinio ir saugumo komiteto nariai. Dalyvauti 

šiame darbe kviečiami ir Komisijos atstovai. 

 

6. Laikinajam komitetui padeda Konferencijos sekretoriatas, toliau dirbantis šiuo tikslu. 

 

7. Paprastai konsultacijos pradedamos iškart, kai Bendrijos lygiu užbaigiamas Tarybos 

sprendimams ar bendrosioms pozicijoms priimti skirtas parengiamasis darbas ir parengiamos 

bendrosios gairės, sudarančios galimybę veiksmingai surengti tokias konsultacijas. 

 

8. Jei po konsultacijų lieka didelių neaiškumų, stojančiosios valstybės prašymu klausimas gali 

būti pateiktas ministrų lygiu. 
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9. Pirmiau išdėstytos nuostatos mutatis mutandis taikomos Europos investicijų banko Valdytojų 

tarybos sprendimams. 

 

10. Pirmesnėse dalyse nustatyta tvarka taip pat taikoma stojančiųjų valstybių priimamiems 

sprendimams, kurie gali turėti įtakos įsipareigojimams, kylantiems dėl jų, kaip būsimųjų 

Sąjungos narių, padėties. 

 

 

II. 

 

11. Sąjunga, Bulgarijos Respublika ir Rumunija imasi reikiamų priemonių, siekdamos užtikrinti, 

kad jų prisijungimas prie susitarimų ar konvencijų, nurodytų Protokolo dėl Bulgarijos 

Respublikos ir Rumunijos priėmimo į Europos Sąjungą sąlygų ir tvarkos 3 straipsnio 3 dalyje, 

6 straipsnio 2 dalyje ir 6 straipsnio 6 dalyje ir Akto dėl Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos 

stojimo sąlygų 3 straipsnio 3 dalyje, 6 straipsnio 2 dalyje ir 6 straipsnio 6 dalyje bei tame 

Protokole ir Akte nustatytomis sąlygomis, kiek įmanoma sutaptų su Stojimo sutarties 

įsigaliojimu. 

 

12. Jei susitarimai ar konvencijos tarp valstybių narių yra dar tik projektai ir greičiausiai negalės 

būti pasirašyti iki įstojimo, pasirašius Stojimo sutartį stojančiosios valstybės atitinkama tvarka 

bus pakviestos dalyvauti rengiant tuos projektus pozityvia dvasia ir taip, kad būtų lengviau 

juos sudaryti. 
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13. Derybose su Susitariančiosiomis Šalimis dėl protokolų, nurodytų Protokolo dėl Bulgarijos 

Respublikos ir Rumunijos priėmimo į Europos Sąjungą sąlygų ir tvarkos 6 straipsnio 2 dalies 

antrojoje pastraipoje bei Akto dėl Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos stojimo sąlygų 6 

straipsnio 2 dalies antrojoje pastraipoje, stojančiųjų valstybių atstovai prisijungia prie darbo 

stebėtojų teisėmis šalia esamų valstybių narių atstovų. 

 

14. Siekiant atsižvelgti į Sąjungos plėtrą, gali būti daromos tam tikrų Bendrijos sudarytų 

nepreferencinių susitarimų, kurie galioja po įstojimo dienos, adaptacijos ar pritaikomosios 

pataisos. Bendrija kartu su stojančiųjų valstybių atstovais derėsis dėl šių adaptacijų ar 

pritaikomųjų pataisų pirmesnėje dalyje nustatyta tvarka. 

 

III. 

 

15. Institucijos laiku parengia Protokolo dėl Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos priėmimo į 

Europos Sąjungą sąlygų ir tvarkos 58 ir 60 straipsniuose bei Akto dėl Bulgarijos Respublikos 

ir Rumunijos stojimo sąlygų 58 ir 60 straipsniuose nurodytus tekstus. Šiuo tikslu Bulgarijos 

Respublikos ir Rumunijos Vyriausybės institucijoms laiku pateikia šių tekstų vertimus. 

 

 

 

      

 

 
 


