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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 
kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą 
w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i 
kursywą w prawej kolumnie.

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 
rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 
odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 
nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz, w którym wskazuje się 
odpowiednio obowiązujący akt i przepis, którego dotyczy poprawka.

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 
Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą symbolu 
▌ lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie nowego 
tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub przekreślenie 
zastąpionego tekstu. 
Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 
wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu.
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zalecenia w sprawie decyzji Rady dotyczącej przystąpienia Chorwacji do 
konwencji z dnia 29 maja 2000 r. ustanowionej przez Radę zgodnie z art. 34 Traktatu o 
Unii Europejskiej o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy państwami 
członkowskimi Unii Europejskiej oraz do protokołu do niej z dnia 16 października 2001 
r.
(COM(2014)0685 – C8-0275/2014 – 2014/0321(NLE))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

– uwzględniając zalecenie Komisji przedstawione Radzie (COM(2014)0685),

– uwzględniając art. 3 ust. 4 i 5 aktu przystąpienia Chorwacji, na mocy którego Rada 
skonsultowała się z Parlamentem (C8–0275/2014),

– uwzględniając art.59 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i 
Spraw Wewnętrznych (A8-0000/2015),

1. zatwierdza zalecenie Komisji;

2. zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od 
tekstu przyjętego przez Parlament;

3. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania 
za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do tekstu przyjętego przez Parlament;

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji.
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UZASADNIENIE

Akt z 2012 r. dotyczący warunków przystąpienia Chorwacji do Unii Europejskiej1 uprościł 
przystępowanie Chorwacji do konwencji (i protokołów) zawartych przez państwa 
członkowskie na podstawie art. 34 TUE (uprzednio art. K.3 TUE). Nie ma już zatem 
faktycznie konieczności negocjowania i zawierania specjalnych protokołów o przystąpieniu 
do tych konwencji (co oznaczałoby wymóg ich ratyfikacji przez 28 państw członkowskich): 
w art. 3 ust. 4 i 5 Aktu przystąpienia przewidziano po prostu, że Chorwacja przystępuje do 
tych konwencji i protokołów na mocy tego aktu.

W art. 3 ust. 4 i 5 Aktu przystąpienia przewidziano w związku z tym, że Rada przyjmuje 
decyzję w celu ustalenia daty, z którą właściwe konwencje wejdą w życie w stosunku do 
Chorwacji, jak również w celu wprowadzenia w tych konwencjach wszelkich dostosowań 
wymaganych w związku z przystąpieniem tego nowego państwa członkowskiego (tj. 
przynajmniej przyjęcie konwencji w języku chorwackim, tak by ta wersja językowa zyskała 
charakter „równie autentycznej”). Rada stanowi na podstawie zalecenia Komisji, po 
konsultacji z Parlamentem Europejskim.

Załącznik I do Aktu przystąpienia zawiera wykaz sześciu przedmiotowych konwencji i 
protokołów w dziedzinie sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Wykaz ten obejmuje 
konwencję z dnia 29 maja 2000 r. ustanowioną przez Radę zgodnie z art. 34 Traktatu o Unii 
Europejskiej o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy państwami członkowskimi 
Unii Europejskiej i protokół z dnia 16 października 2001 r. ustanowiony przez Radę zgodnie z 
art. 34 Traktatu o Unii Europejskiej do Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych 
pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. 

Celem niniejszego zalecenia Komisji w sprawie decyzji Rady jest dokonanie dostosowań 
wymaganych z powodu przystąpienia Chorwacji do wyżej wymienionej konwencji i 
protokołu, zgodnie z art. 3 ust. 4 i 5 Aktu przystąpienia.

W swoim wniosku Sekretariat Generalny Rady poinformował Sekretariat Generalny 
Parlamentu o błędzie technicznym dotyczącym postanowienia zalecenia Komisji odnoszącego 
się do daty wejścia w życie konwencji między Chorwacją a państwami członkowskimi. W 
istocie, zgodnie z art. 1 zalecenia konwencja wchodzi w życie – między Chorwacją a 
państwami członkowskimi, w których konwencja obowiązuje z tą datą – pierwszego dnia 
miesiąca następującego po dacie przyjęcia decyzji. Zgodnie z art. 3 decyzja „staje się 
skuteczna” dwadzieścia dni po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej.

Postanowienie to może doprowadzić do sytuacji, w której termin stanie się niejasny. Wymóg 
publikacji to zasadniczy wymóg proceduralny. Bez publikacji Trybunał Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej uznaje akt za niebyły. Dlatego w pierwszej kolejności należy przyjąć i 
opublikować decyzję; następnie powinna ona wejść w życie w określonym w niej terminie. 
Wreszcie konwencja powinna wejść w życie w wyniku należytego opublikowania decyzji i jej 

1 Dz.U. L 112 z 24.4.2012, s. 10
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wejścia w życie.

Sekretariat Generalny Rady poinformował Sekretariat Generalny Parlamentu, że Rada zajmie 
się tą kwestią zgodnie ze swoim regulaminem wewnętrznym. W związku z tym 
sprawozdawczyni opowiada się za zatwierdzeniem zalecenia Komisji.


