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Легенда на използваните знаци 

 * Процедура на консултация  

 *** Процедура на одобрение  

 ***I Обикновена законодателна процедура (първо четене) 

 ***II Обикновена законодателна процедура (второ четене) 

 ***III Обикновена законодателна процедура (трето четене) 

 

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 

проекта на акт.) 

 

 

 

 

 

Изменения към проект на акт 

 

Изменения в две колони, внесени от Парламента 
 

Заличаванията се обозначават с получер курсив в лявата колона. 

Заместванията се обозначават с получер курсив в двете колони. Новият 

текст се обозначава с получер курсив в дясната колона. 

 

В първия и втория ред на антетката на всяко изменение се посочва 

съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако 

изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има 

за цел да измени, антетката съдържа и трети и четвърти ред, където се 

посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от 

него.  

 

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран 

текст 

 

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части 

от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват. Заместванията се 

обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се 

заличава или зачерква заместваният текст.  

По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо 

естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на 

окончателния текст. 
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ 

относно препоръката за решение на Съвета за присъединяването на Хърватия 

към Конвенцията от 26 юли 1995 г., съставена на основание член К.3 от Договора 

за Европейския съюз, за защита на финансовите интереси на Европейските 

общности, Протокола от 27 септември 1996 г., съставен на основание член К.3 от 

Договора за Европейския съюз, към Конвенцията за защита на финансовите 

интереси на Европейските общности, Протокола от 29 ноември 1996 г., съставен 

на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за тълкуване чрез 

преюдициални заключения от Съда на Европейските общности на Конвенцията за 

защитата на финансовите интереси на Европейските общности и Втория протокол 

от 19 юни 1997 г., съставен на основание член К.3 от Договора за Европейския 

съюз, към Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските 

общности 

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

(Консултация) 

Европейският парламент, 

– като взе предвид препоръката на Комисията до Съвета (COM(2015)0458), 

– като взе предвид член 3, параграфи 4 и 5 от Акта за присъединяване на Хърватия, 

съгласно които Съветът се е консултирал с него (C8–0275/2015),  

– като взе предвид член 59 от своя правилник, 

– като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и 

вътрешни работи и становището на комисията по правни въпроси (A8–0000/2015), 

1. одобрява препоръката на Комисията; 

2. отправя покана към Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, 

одобрен от Парламента, да информира последния за това; 

3. призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да 

внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента; 

4. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 

Съвета и на Комисията. 
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ 

С Акта за присъединяване на Република Хърватия от 2011 г. беше въведена опростена 

система за присъединяването на Хърватия към конвенциите (и протоколите), сключени 

от държавите членки въз основа на член 34 от Договора за Европейския съюз 

(предишен член К.3 от Договора за Европейския съюз). В член 3, параграфи 4 и 5 от 

Акта се постановява, че Хърватия се присъединява към тези конвенции и протоколи по 

силата на Акта за присъединяване. 

В член 3, параграф 5 от Акта за присъединяване се предвижда, че за тази цел Съветът 

приема решение, за да определи датата, на която тези конвенции влизат в сила за 

Хърватия, и за да извърши всички необходими промени в тези конвенции, изисквани 

поради присъединяването на новата държава членка (което при всички случаи ще 

включва приемането на конвенциите на хърватски език, за да могат тези езикови 

версии да бъдат „еднакво автентични“). Съветът действа по препоръка на Комисията 

след консултация с Европейския парламент. 

В приложение I към Акта за присъединяване се съдържа списък на съответните 

конвенции и протоколи. Този списък включва Конвенцията от 26 юли 1995 г. за защита 

на финансовите интереси на Европейските общности, протоколите към нея от 

27 септември 1996 г., от 29 ноември 1996 г. и Втория протокол от 19 юни 1997 г., 

всички които са приети по силата на дял VI от Договора за Европейския съюз и целят 

установяването на обща основа за наказателноправна защита на финансовите интереси 

на ЕО.  

Конвенцията и протоколите от 27.9.1996 г. и 29.11.1996 г. към нея влязоха в сила на 

17 октомври 2002 г. след ратифицирането от тогавашните 15 държави членки, а 

протоколът от 19.6.1997 г. влезе в сила на 19 май 2009 г. след ратифицирането от 

тогавашните 27 държави членки. 

Не е необходимо с тази препоръка на Комисията да бъдат осъществени промените, 

които се изискват поради присъединяването на Хърватия към гореспоменатата 

конвенция и протоколите към нея, в съответствие с член 3, параграф 5 от Акта за 

присъединяване. Комисията препоръчва Съветът да приеме решение, за да определи 

датата, на която тези конвенции влизат в сила за Хърватия. 

Ето защо докладчикът препоръчва препоръката на Комисията да бъде одобрена. 

 


