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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla. 
Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 
lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla 
kursiivilla.

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan 
käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 
koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, 
tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen 
tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. 

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään 
symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät 
tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava 
teksti poistetaan tai viivataan yli. 
Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei 
merkitä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

suosituksesta neuvoston päätökseksi Kroatian liittymisestä Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen K.3 artiklan 2 kohdan c alakohdan nojalla 26 päivänä toukokuuta 1997 
tehtyyn yleissopimukseen sellaisen lahjonnan torjumisesta, jossa on osallisena Euroopan 
yhteisöjen virkamiehiä tai Euroopan unionin jäsenvaltioiden virkamiehiä
(COM(2014)0661 – C8-0274/2014 – 2014/0322(NLE))

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission suosituksen neuvostolle (COM(2014)0661),

– ottaa huomioon Kroatian liittymisasiakirjan 3 artiklan 4 ja 5 kohdan, joiden mukaisesti 
neuvosto on kuullut parlamenttia (C8-0274/2014),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön 
(A8-0157/2015),

1. hyväksyy komission suosituksen;

2. pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin 
hyväksymästä sanamuodosta;

3. pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia 
parlamentin hyväksymään tekstiin;

4. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.
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PERUSTELUT

Vuonna 2011 hyväksytyssä Kroatian tasavallan liittymissopimuksessa otettiin käyttöön 
yksinkertaistettu menettely, jota sovelletaan Kroatian liittyessä yleissopimuksiin (ja 
pöytäkirjoihin), jotka jäsenvaltiot ovat tehneet Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
34 artiklan (entinen K.3 artikla) perusteella. Liittymisasiakirjan 3 artiklan 4 ja 5 kohdassa 
määrätään, että Kroatia liittyy edellä tarkoitettuihin yleissopimuksiin ja pöytäkirjoihin 
liittymisasiakirjan nojalla.

Liittymisasiakirjan 3 artiklan 5 kohdan mukaan neuvosto tekee tätä varten päätöksen, jossa 
vahvistetaan edellä tarkoitettujen yleissopimusten voimaantulon ajankohta Kroatian osalta ja 
joka sisältää tämän uuden jäsenvaltion liittymisen johdosta tarvittavat mukautukset edellä 
tarkoitettuihin yleissopimuksiin (tämä merkitsee muun muassa sitä, että yleissopimukset on 
tehtävä kroaatin kielellä, jotta tämä kielitoisinto on yhtä todistusvoimainen kuin muutkin). 
Neuvosto tekee päätöksen komission suosituksesta Euroopan parlamenttia kuultuaan.

Liittymisasiakirjan liitteessä I luetellaan asianomaiset yleissopimukset ja pöytäkirjat. 
Luetteloon sisältyy Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan 2 kohdan c alakohdan 
nojalla 26. toukokuuta 1997 tehty yleissopimus sellaisen lahjonnan torjumisesta, jossa on 
osallisena Euroopan yhteisöjen virkamiehiä tai Euroopan unionin jäsenvaltioiden virkamiehiä.

Komission suosituksella neuvoston päätökseksi on tarkoitus tehdä edellä mainittuun 
yleissopimukseen Kroatian liittymisen johdosta tarvittavat mukautukset liittymisasiakirjan 
3 artiklan 4 ja 5 kohdan mukaisesti.

Tiedoksiannossaan neuvoston pääsihteeristö ilmoitti parlamentin pääsihteeristölle komission 
suositukseen sisältyvään säännökseen vaikuttavasta teknisestä virheestä, joka liittyy Kroatian 
ja jäsenvaltioiden yleissopimuksen voimaantulon ajankohtaan. Suosituksen 1 artiklan mukaan 
sopimus tulee voimaan Kroatian ja niiden jäsenvaltioiden välillä, joiden osalta yleissopimus 
on voimassa kyseisenä ajankohtana, sitä kuukautta seuraavan kuukauden ensimmäisenä 
päivänä, jona tämä päätös on tehty. Suosituksen 3 artiklan mukaan päätös ”tulee voimaan” 
kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä.

Nämä säännökset voivat johtaa tilanteeseen, jossa aikajana hämärtyy. Julkistamista koskeva 
vaatimus on keskeinen menettelyvaatimus. Jos asiakirjaa ei julkaista, Euroopan unionin 
tuomioistuin katsoo asiakirjan olemattomaksi. Tämän vuoksi päätös on ensin hyväksyttävä ja 
sen jälkeen julkaistava, minkä jälkeen päätös tulee voimaan siinä ilmoitettuna päivänä. 
Yleissopimus siis tulee voimaan sen jälkeen, kun päätös on asianmukaisesti julkaistu ja 
voimassa.

Neuvoston pääsihteeristö on ilmoittanut parlamentin pääsihteeristölle, että neuvosto aikoo 
käsitellä asian sisäisten menettelysääntöjensä mukaisesti. Näin ollen esittelijä suosittaa 
komission suosituksen hyväksymistä.
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