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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Predlogi sprememb k osnutku akta

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v dveh stolpcih

Izbrisano besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom v levem stolpcu, 
zamenjano besedilo s krepkim poševnim tiskom v obeh stolpcih, novo 
besedilo pa s krepkim poševnim tiskom v desnem stolpcu.

Prva in druga vrstica glave vsakega predloga spremembe navajata zadevni 
del besedila v obravnavanem osnutku akta. Če predlog spremembe zadeva 
obstoječi akt, ki se ga želi spremeniti z osnutkom akta, glava poleg tega 
vsebuje še tretjo in četrto vrstico, ki navajata obstoječi akt oziroma zadevno 
določbo tega akta.

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v obliki konsolidiranega 
besedila

Novo besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom. Izbrisano besedilo je 
označeno s simbolom ▌ali prečrtano (npr. „ABCD“). Zamenjano besedilo je 
izbrisano ali prečrtano, besedilo, ki ga nadomešča, pa je označeno s krepkim 
poševnim tiskom.
Izjema so spremembe izključno tehnične narave, ki so jih vnesle službe z 
namenom priprave končnega besedila in niso označene.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o priporočilu sklepa Sveta o pristopu Hrvaške h Konvenciji z dne 29. maja 2000 o 
medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah med državami članicami Evropske 
unije, ki jo je Svet sklenil v skladu s členom 34 Pogodbe o Evropski uniji, ter k 
Protokolu h Konvenciji z dne 16. oktobra 2001 
(COM(2014)0685 – C8-0275/2014 – 2014/0321(NLE))

(Posvetovanje)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju priporočila Komisije Svetu (COM(2014)0685),

– ob upoštevanju člena 3(4) in 3(5) Akta o pristopu Hrvaške, v skladu s katerim se je Svet 
posvetoval s Parlamentom (C8-0275/2014),

– ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 
zadeve (A8-0156/2015),

1. odobri priporočilo Komisije;

2. poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je odobril 
Parlament;

3. poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti 
besedilo, ki ga je odobril Parlament;

4. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.
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OBRAZLOŽITEV

Z Aktom o pogojih pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji1 iz leta 2012 se je 
poenostavil njen pristop h konvencijam in protokolom, ki so jih sklenile države članice v 
skladu s členom 34 Pogodbe o Evropski uniji (prej člen K.3 Pogodbe o Evropski uniji). 
Pogajanja o posameznih pridružitvenih protokolih in njihova sklenitev niso več potrebni 
(ratificirati bi jih moralo 28 držav članic): člen 3(4) in (5) Akta o pristopu preprosto določa, 
da Hrvaška pristopi h konvencijam in protokolom v skladu z Aktom.

Člen 3(4) in (5) Akta o pristopu v zvezi s tem določa, da Svet sprejme sklep o datumu začetka 
veljavnosti teh konvencij za Hrvaško in vse prilagoditve konvencij, ki so potrebne zaradi 
pristopa te nove države članice (vključno vsaj s sprejetjem konvencij v hrvaškem jeziku, tako 
da lahko tudi ta jezikovna različica postane „enako verodostojna“). Svet sprejme sklep na 
podlagi priporočila Komisije in po posvetovanju z Evropskim parlamentom.

Priloga I k Aktu o pristopu vsebuje seznam šestih konvencij in ustreznih protokolov na 
področju pravosodja in notranjih zadev. Seznam vključuje Konvencijo z dne 29. maja 2000, 
ki jo je Svet pripravil na podlagi člena 34 Pogodbe o Evropski uniji o medsebojni pravni 
pomoči v kazenskih zadevah med državami članicami Evropske unije, in Protokol z dne 16. 
oktobra 2001 h Konvenciji o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah med državami 
članicami Evropske unije, ki ga je pripravil Svet na podlagi člena 34 Pogodbe o Evropski 
uniji. 

Namen tega priporočila Komisije za sklep Sveta je v skladu s členom 3(4) in (5) Akta o 
pristopu sprejeti vse prilagoditve, ki so potrebne zaradi pristopa Hrvaške k navedeni 
konvenciji in protokolu.

Generalni sekretariat Sveta je v zaprosilu generalni sekretariat Parlamenta opozoril na 
tehnično napako pri določbi v priporočilu Komisije o začetku veljavnosti konvencije med 
Hrvaško in državami članicami. V skladu s členom 1 priporočila Konvencija začne veljati – 
med Hrvaško in državami članicami, za katere konvencija velja na ta dan – prvi dan prvega 
meseca po dnevu sprejetja sklepa. V skladu s členom 3 ta sklep „začne veljati“ dvajseti dan po 
objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ti določbi lahko povzročita nejasen časovni razpored. Zahteva za objavo je bistvena 
postopkovna zahteva. Če akt ni objavljen, za Sodišče Evropske unije ne obstaja. Zato je treba 
sklep najprej sprejeti in objaviti, nato pa naj začne veljati na dan, naveden v sklepu. 
Navsezadnje bi morala konvencija začeti veljati kot posledica ustrezno objavljenega in 
veljavnega sklepa.

Generalni sekretariat Sveta je sporočil generalnemu sekretariatu Parlamenta, da bo Svet to 
zadevo obravnaval v skladu s svojim poslovnikom. Tako poročevalka priporoča sprejetje 
priporočila Komisije.

1 UL C 112, 24.4.2012, str. 10.
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