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Toetreding van Kroatië tot de Overeenkomst aangaande de bescherming 

van de financiële belangen van de Unie * 

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 25 februari 2016 over de 

aanbeveling voor een besluit van de Raad betreffende de toetreding van Kroatië tot de 

Overeenkomst van 26 juli 1995, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag 

betreffende de Europese Unie, aangaande de bescherming van de financiële belangen 

van de Europese Gemeenschappen, het Protocol van 27 september 1996, opgesteld op 

grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, bij de 

Overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese 

Gemeenschappen, het Protocol van 29 november 1996, opgesteld op grond van artikel 

K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de prejudiciële 

uitlegging, door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, van de 

Overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese 

Gemeenschappen en het tweede protocol van 19 juni 1997, opgesteld op grond van 

artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, bij de Overeenkomst 

aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese 

Gemeenschappen (COM(2015)0458 – C8-0296/2015 – 2015/0210(NLE)) 

 

(Raadpleging) 

Het Europees Parlement, 

– gezien de aanbeveling van de Commissie aan de Raad (COM(2015)0458), 

– gezien artikel 3, leden 4 en 5, van de Akte van toetreding van Kroatië, op grond 

waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C8-0296/2015),  

– gezien artikel 59 van het Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse 

zaken (A8-0019/2016), 

1. hecht zijn goedkeuring de aanbeveling van de Commissie; 

2. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement 

goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen; 



 

 

3. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende 

wijzigingen aan te brengen in de door het Parlement goedgekeurde tekst; 

4. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 

en aan de Commissie. 

 

 


