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Az eljárások jelölései
*
***
***I
***II
***III

Konzultációs eljárás
Egyetértési eljárás
Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)
Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogi aktus tervezetében javasolt jogalaptól függ.)

A jogalkotási aktus tervezetének módosításai
A Parlament kéthasábos módosításai
A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A
szövegváltoztatást t félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az
új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében.
A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogalkotási aktus
tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a
jogalkotási aktus tervezetével módosítani kívánt – jogalkotási aktusra
vonatkozik, a fejléc egy harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek
a létező jogalkotási aktusra és annak érintett rendelkezésére utalnak.
A Parlament módosításai konszolidált szöveg formájában
Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌
jel jelzi vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő
szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új szöveg félkövér dőlt
szedésével jelzik.
Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében
bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
Horvátországnak a Tanács által az Európai Unióról szóló szerződés 34. cikkének
megfelelően létrehozott, az Európai Unió tagállamai közötti kölcsönös bűnügyi
jogsegélyről szóló 2000. május 29-i egyezményhez és annak 2001. október 16-i
jegyzőkönyvéhez történő csatlakozásáról szóló tanácsi határozatra irányuló ajánlásról
(COM(2014)0685 – C8-0275/2014 – 2014/0321(NLE))
(Konzultáció)
Az Európai Parlament,
–

tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett ajánlására (COM(2014)0685),

–

tekintettel Horvátország csatlakozási okmánya 3. cikkének (4) és (5) bekezdésére,
amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8–0275/2014),

–

tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–

tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére
(A8-0000/2015),

1.

jóváhagyja a Bizottság ajánlását;

2.

felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által
jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

3.

felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani
kívánja a Parlament által jóváhagyott szöveget;

4.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a
Bizottságnak.
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INDOKOLÁS
A Horvátország Európai Unióhoz történő csatlakozásának feltételeiről szóló 2012. évi
okmány1 egyszerűsítette az ország csatlakozását a tagállamok által az Európai Unióról szóló
szerződés 34. cikke (az EUSZ korábbi- K.3. cikke) alapján megkötött egyezményekhez (és
jegyzőkönyvekhez). Ugyanis a korábbiaktól eltérően már nem szükséges megtárgyalni és
megkötni az egyes csatlakozási jegyzőkönyveket (amelyeket a 28 tagállamnak meg kellene
erősítenie): a csatlakozási okmány 3. cikkének (4) és (5) bekezdése csupán azt írja elő, hogy
Horvátország az említett okmány alapján csatlakozik az egyezményekhez és
jegyzőkönyvekhez.
A csatlakozási okmány 3. cikkének (4) és (5) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a Tanács
határozatot hoz az említett egyezmények Horvátország vonatkozásában történő
hatálybalépésének időpontjáról, és az új tagállam ezen egyezményekhez történő csatlakozása
miatt szükséges valamennyi kiigazítás megtételéről (vagyis legalább az egyezmények horvát
nyelven történő elfogadásáról annak érdekében, hogy ez a nyelvi változat is hiteles lehessen).
A Tanács a Bizottság ajánlására és az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően
jár el.
A csatlakozási okmány I. melléklete felsorolja a hat érintett bel- és igazságügyi egyezményt
és jegyzőkönyvet. A felsorolás felöleli az Európai Unióról szóló szerződés 34. cikke alapján
létrehozott, az Európai Unió tagállamai közötti kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló 2000.
május 29-i egyezményt, valamint a Tanács által az Európai Unióról szóló szerződés 34.
cikkének megfelelően létrehozott, az Európai Unió tagállamai közötti kölcsönös bűnügyi
jogsegélyről szóló egyezményhez csatolt 2001. október 16-i jegyzőkönyvet.
A Bizottság tanácsi határozatra vonatkozó ezen ajánlásának célja, hogy a csatlakozási okmány
3. cikkének (4) és (5) bekezdésével összhangban elvégezze a Horvátországnak a fent említett
egyezményhez és jegyzőkönyvhöz történő csatlakozásával szükségessé vált kiigazításokat.
A Tanács Főtitkársága felhívta a Parlament Főtitkárságának figyelmét egy technikai
problémára, amely a Bizottság ajánlásának a Horvátország és a tagállamok közötti egyezmény
hatálybalépésének időpontjára vonatkozó rendelkezését érinti. Az egyezmény az ajánlás 1.
cikke szerint valóban a határozat elfogadását követő első hónap első napján lép hatályba
Horvátország és azon tagállamok között, amelyek vonatkozásában ezen időpontban az
egyezmény hatályos. A 3. cikk értelmében a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában
való kihirdetését követő huszadik napon „lép hatályba”.
E rendelkezések következtében előfordulhat, hogy az időbeli ütemezés nem lesz egyértelmű.
A közzétételre vonatkozó követelmény alapvető eljárási követelmény. Az Európai Unió
Bírósága a közzé nem tett jogszabályokat úgy tekinti, hogy azok nem léteznek. Ezért először a
határozatot kell elfogadni és közzétenni; a határozat ezután a benne meghatározott időpontban
hatályba lép. Végül az egyezménynek is hatályba kell lépnie, miután a határozatot
megfelelően közzétették és hatályba lépett.
1

HL L 112., 2012.4.24., 10. o.
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A Tanács Főtitkársága értesítette a Parlament Főtitkárságát, hogy a Tanács belső eljárási
szabályainak megfelelően kezelni fogja a kérdést. Az előadó ezért a Bizottság ajánlásának
elfogadását javasolja.
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