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Vysvětlivky 

 * Postup konzultace 

 *** Postup souhlasu 

 ***I Řádný legislativní postup (první čtení) 

 ***II Řádný legislativní postup (druhé čtení) 

 ***III Řádný legislativní postup (třetí čtení) 

 

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.) 

 

 

 

 

 

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu 

Pozměňovacích návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích 
 

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 

označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 

kurzivou v pravém sloupci. 

 

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 

příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 

týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 

mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 

existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká.  

 

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu 

 

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 

označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 

text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne. 

Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 

příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění. 
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

k doporučení pro rozhodnutí Rady o přistoupení Chorvatska k Úmluvě o ochraně 

finančních zájmů Evropských společenství ze dne 26. července 1995 vypracovanému na 

základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii, protokolu k Úmluvě o ochraně finančních 

zájmů Evropských společenství ze dne 27. září 1996 vypracovanému na základě článku 

K.3 Smlouvy o Evropské unii, protokolu ze dne 29. listopadu 1996 vypracovanému na 

základě článku K. 3 Smlouvy o Evropské unii, o výkladu Úmluvy o ochraně finančních 

zájmů Evropských společenství Soudním dvorem Evropských společenství 

prostřednictvím rozhodnutí o předběžné otázce a druhému protokolu k Úmluvě 

o ochraně finančních zájmů Evropských společenství ze dne 19. června 1997 

vypracovanému na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii 

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

(Konzultace) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na doporučení Komise předložené Radě (COM(2015)0458), 

– s ohledem na čl. 3 odst. 4 a 5 aktu o přistoupení Chorvatska, podle kterého Rada 

konzultovala s Parlamentem (C8-0296/2015), 

– s ohledem na článek 59 jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 

a stanovisko Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0000/2015), 

1. schvaluje doporučení Komise; 

2. vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění 

schváleného Parlamentem; 

3. vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně 

změnit znění schválené Parlamentem; 

4. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi. 
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ 

Smlouvou o přistoupení Chorvatské republiky z roku 2011 se zavádí zjednodušený systém 

pro přistoupení Chorvatska k úmluvám (a protokolům) uzavřeným členskými státy podle 

článku 34 Smlouvy o EU (bývalý článek K.3 Smlouvy o EU). Podle čl. 3 odst. 4 a 5 aktu 

o přistoupení přistupuje Chorvatsko k těmto úmluvám a protokolům na základě aktu 

o přistoupení. 

Podle čl. 3 odst. 5 aktu o přistoupení Rada za tímto účelem přijme rozhodnutí, jímž se stanoví 

datum, ke kterému tyto úmluvy vstoupí ve vztahu k Chorvatsku v platnost, a provede všechny 

nezbytné úpravy těchto úmluv, jež je zapotřebí provést s ohledem na přistoupení nového 

členského státu (přičemž tyto úpravy nutně zahrnují přijetí úmluv v chorvatském jazyce, aby 

tyto jazykové verze byly „stejně závazné“). Rada jedná na základě doporučení Komise a po 

konzultaci s Evropským parlamentem. 

V příloze I aktu o přistoupení je uveden seznam příslušných úmluv a protokolů. Tento seznam 

zahrnuje Úmluvu o ochraně finančních zájmů Evropských společenství ze dne 26. července 

1995, její protokoly ze dne 27. září 1996 a 29. listopadu 1996 a druhý protokol ze dne 19. 

června 1997, jež byly všechny přijaty podle hlavy VI Smlouvy o EU a mají za cíl stanovit 

společný základ pro trestněprávní ochranu finančních zájmů ES.  

Úmluva a její protokoly ze dne 27. září 1996 a 29. listopadu 1996 vstoupily v platnost dne 17. 

října 2002 po ratifikaci tehdejšími 15 členskými státy, protokol ze dne 19. června 1997 

vstoupil v platnost dne 19. května 2009 po ratifikaci tehdejšími 27 členskými státy. 

Není nutné, aby tímto doporučením Komise byly provedeny změny s ohledem na přistoupení 

Chorvatska k výše zmíněné úmluvě a jejím protokolům v souladu s čl. 3 odst. 5 aktu 

o přistoupení. Komise doporučuje, aby Rada přijala rozhodnutí, jímž se stanoví datum, ke 

kterému tyto úmluvy vstoupí ve vztahu k Chorvatsku v platnost. 

Zpravodaj proto doporučuje, aby bylo doporučení Komise schváleno. 

 


