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USA 72 
Betreft: Verklaring van Bulgarije, in verband met zijn grondwettelijke procedure, 

betreffende het besluit van de Raad van 6 juni 2003 inzake de ondertekening van 
de overeenkomsten tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika 
betreffende en wederzijdse rechtshulp en uitlevering 

 
1. De Raad heeft op 6 juni 2003 een besluit aangenomen inzake de ondertekening van de 

overeenkomsten tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika betreffende 
wederzijdse rechtshulp en uitlevering. Vervolgens zijn deze overeenkomsten op 25 juni 2003 
door de Griekse minister van Justitie, namens de Europese Unie, en de Attorney General of 
the United States of America in Washington D.C. ondertekend.  Ze zijn, samen met het besluit 
van de Raad, bekendgemaakt in het Publicatieblad L 181 van 19.07.2003, blz. 25.  

 
 De overeenkomsten zijn gebaseerd op de artikelen 24 en 38 van het EG-Verdrag. In 

artikel 24, lid 5, van het VEU wordt bepaald dat geen enkele overeenkomst bindend zal zijn 
voor een lidstaat waarvan de vertegenwoordiger in de Raad verklaart dat deze de bepalingen 
van zijn grondwettelijke procedure in acht moet nemen. Twaalf lidstaten hebben overeen-
komstig deze bepaling op 6 juni 2003 een verklaring afgelegd. Deze verklaringen zijn in de 
notulen van de betrokken Raadszitting opgenomen (10409/03 CATS 35 USA 58). Na 
1 mei 2004 hebben de nieuwe lidstaten die op die datum zijn toegetreden de mogelijkheid 
gekregen een verklaring in verband met hun grondwettelijke procedure op grond van 
artikel 24, lid 5, van het VEU af te leggen. 
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 Deze verklaringen zijn in de notulen van de Raadszitting van 8 juni 2004 opgenomen 
(10862/04 CATS 33 USA 72). 

 

2.  Op 24 januari 2007 is Bulgarije en Roemenië verzocht om aan te geven of zij gebruik wensten 

te maken van de mogelijkheid om met betrekking tot de overeenkomsten tussen de EU en de 

VS een grondwettelijke procedure te volgen (5599/07 CATS 5 USA 6). 

 

3. Naar aanleiding van dit verzoek wenst Bulgarije overeenkomstig artikel 24, lid 5, VEU de 

volgende verklaring af te leggen: 

 

 "Overeenkomstig artikel 24, lid 5, van het Verdrag betreffende de Europese Unie, verklaart 

de Republiek Bulgarije dat de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde 

Staten van Amerika betreffende wederzijdse rechtshulp en de Overeenkomst tussen de 

Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika betreffende uitlevering voor de 

Republiek Bulgarije niet bindend zijn voordat haar interne grondwettelijke procedure is 

voltooid." 
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