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Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose

Išbrauktos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu kairiajame stulpelyje. 
Pakeitimai žymimi pusjuodžiu kursyvu abiejuose stulpeliuose. Naujas 
tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu dešiniajame stulpelyje.

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma 
atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su 
esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje 
pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas 
teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. 

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu. Išbrauktos teksto dalys 
nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys 
nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu kursyvu, o ankstesnį 
nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant. 
Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, 
siekdamos parengti galutinį tekstą.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl rekomendacijos dėl Tarybos sprendimo dėl Kroatijos prisijungimo prie 2000 m. 
gegužės 29 d. Konvencijos dėl Europos Sąjungos valstybių narių savitarpio pagalbos 
baudžiamosiose bylose, kurią pagal Europos Sąjungos sutarties 34 straipsnį patvirtino 
Taryba, ir prie jos 2001 m. spalio 16 d. protokolo
(COM(2014) 0685 – C8-0275/2014 – 2014/0321(NLE))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos rekomendaciją Tarybai (COM(2014) 0685),

– atsižvelgdamas į Kroatijos stojimo akto 3 straipsnio 4 ir 5 dalis, pagal kurias Taryba 
kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C7-0381/2014),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A8-
0156/2015),

1. pritaria Komisijos rekomendacijai;

2. ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė 
Parlamentas;

3. ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti 
Parlamento patvirtintą tekstą;

4. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

2012 m. Aktu dėl Kroatijos Respublikos stojimo į Europos Sąjungą sąlygų1 buvo 
supaprastintas Kroatijos prisijungimas prie konvencijų ir protokolų, kuriuos valstybės narės 
yra sudariusios pagal ES sutarties 34 straipsnį (buvęs ES sutarties K.3 straipsnis). Taigi 
nebebūtina derėtis dėl ir sudaryti specialiųjų prisijungimo protokolų (kuriuos turėtų ratifikuoti 
28 valstybės narės). Stojimo akto 3 straipsnio 4 ir 5 dalyse tiesiog pažymima, kad Kroatija 
prie atitinkamų konvencijų ir protokolų prisijungia remdamasi tuo aktu.

Stojimo akto 3 straipsnio 4 ir 5 dalyse atitinkamai pažymima, kad Taryba priims sprendimą, 
kuriame bus nustatyta šių konvencijų įsigaliojimo Kroatijai data ir atlikti visi suderinimai, 
reikalingi šiai naujai valstybei narei prie minėtųjų konvencijų prisijungti (įskaitant mažiausiai 
šių konvencijų priėmimą kroatų kalba, kad ši versija būtų vienodai autentiška). Taryba 
vadovausis Komisijos rekomendacija pasikonsultavusi su Europos Parlamentu.

Stojimo akto I priede išvardytos šešios konvencijos ir protokolai, susiję su teisingumo ir 
vidaus reikalų sritimi. Į šį sąrašą įtraukta 2000 m. gegužės 29 d. Konvencija dėl Europos 
Sąjungos valstybių narių savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose, kurią Taryba parengė 
vadovaudamasi Europos Sąjungos sutarties 34 straipsniu, ir minėtosios konvencijos 2001 m. 
spalio 16 d. protokolas, kurį Taryba parengė vadovaudamasi tuo pačiu Europos Sąjungos 
sutarties straipsniu.

Šia Komisijos rekomendacija dėl Tarybos sprendimo siekiama atlikti suderinimus, kurie 
būtini dėl to, kad Kroatija prisijungia prie minėtųjų konvencijos ir protokolo, kaip nustatyta 
Stojimo akto 3 straipsnio 4 ir 5 dalyse.

Savo prašyme Tarybos generalinis sekretorius informavo Parlamento generalinį sekretorių 
apie techninę klaidą, kuri turi įtakos Komisijos rekomendacijos nuostatoms, susijusioms su 
konvencijos įsigaliojimo tarp Kroatijos ir valstybių narių data. Išties, remiantis 
rekomendacijos 1 straipsniu, konvencija tarp Kroatijos ir valstybių narių, kurioms minėtoji 
konvencija tą dieną galioja, įsigalioja pirmą pirmo mėnesio, einančio po dienos, kai buvo 
priimtas sprendimas, dieną. Vadovaujantis 3 straipsniu, šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą 
dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jei bus vadovaujamasi šiomis nuostatomis, laikas gali tapti nebeaiškus. Reikalavimas 
paskelbti yra esminis procedūrinis reikalavimas. Dokumento nepaskelbus, Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismas laiko jį neegzistuojančiu. Todėl pirmiausia turėtų būti priimtas ir 
paskelbtas sprendimas. Tuomet jis turėtų įsigalioti jame nurodytą dieną. Galiausiai, tinkamai 
paskelbus sprendimą ir jam įsigaliojus, turėtų įsigalioti konvencija.

Tarybos generalinis sekretorius informavo Parlamento generalinį sekretorių, kad Taryba 
išspręs šį klausimą vadovaudamasi savo vidaus darbo taisyklėmis. Todėl pranešėja 
rekomenduoja pritarti šiai Komisijos rekomendacijai.

1 OL L 112, 2012 4 24, p. 10.
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GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI
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