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Tegnforklaring 

 * Høringsprocedure 

 *** Godkendelsesprocedure 

 ***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling) 

 ***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling) 

 ***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling) 

 

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 

retsakt) 

 

 

 

 

 

Ændringsforslag til et udkast til retsakt 

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner 

 

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. 

Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. 

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne. 

 

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 

angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 

ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 

formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 

linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 

heri der er berørt. 

 

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst 

 

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 

markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 

markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 

slettes eller overstreges. 

Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 

berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 

ikke markeret. 
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING 

om henstilling til Rådets afgørelse om Kroatiens tiltrædelse af konventionen af 26. juli 

1995, udarbejdet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union, om 

beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser, protokollen af 27. 

september 1996, udarbejdet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske 

Union, til konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers interesser, 

protokollen af 29. november 1996, udarbejdet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om 

Den Europæiske Union, om præjudiciel fortolkning ved De Europæiske Fællesskabers 

Domstol af konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle 

interesser og anden protokol af 19. juni 1997, udarbejdet på grundlag af artikel K.3 i 

traktaten om Den Europæiske Union, til konventionen om beskyttelse af De Europæiske 

Fællesskabers finansielle interesser 

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

(Høring) 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til Kommissionens henstilling til Rådet (COM(2015)0458), 

– der henviser til artikel 3, stk. 4 og 5, i akten om Kroatiens tiltrædelse, der danner 

grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8-0296/2015), 

– der henviser til forretningsordenens artikel 59, 

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 

Anliggender og udtalelse fra Budgetkontroludvalget (A8-0000/2016), 

1. godkender Kommissionens forslag; 

2. opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, 

Parlamentet har godkendt; 

3. anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre den tekst, Parlamentet har 

godkendt, i væsentlig grad; 

4. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen. 
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BEGRUNDELSE 

Med traktaten af 2011 om Republikken Kroatiens tiltrædelse blev der indført en enklere 

procedure for Kroatiens tiltrædelse af de konventioner (og protokoller), som medlemsstaterne 

har indgået på grundlag af artikel 34 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) (tidligere 

artikel K.3 i TEU). I henhold til artikel 3, stk. 4 og 5, i tiltrædelsesakten tiltræder Kroatien 

disse konventioner og protokoller i kraft af tiltrædelsesakten. 

I henhold til artikel 3, stk. 5, i tiltrædelsesakten skal Rådet med henblik herpå vedtage en 

afgørelse om fastsættelse af en dato for, hvornår disse konventioner skal træde i kraft for 

Kroatiens vedkommende, og foretage alle de tilpasninger af disse konventioner, der er 

nødvendige som følge af den nye medlemsstats tiltrædelse (der under alle omstændigheder 

medfører vedtagelse af konventionerne på kroatisk, således at disse sprogversioner vil have 

"samme gyldighed"). Rådet træffer afgørelse på grundlag af en henstilling fra Kommissionen 

efter høring af Europa-Parlamentet. 

Bilag I til tiltrædelsesakten indeholder listen over de pågældende konventioner og protokoller. 

Listen omfatter konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle 

interesser af 26. juli 1995 med tilhørende protokoller af 27. september 1996, 29. november 

1996 og anden protokol af 19. juni 1997, som alle er vedtaget i henhold til afsnit VI i TEU, 

der sikrer fælles regler for den strafferetlige beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers 

finansielle interesser.  

Konventionen med tilhørende protokoller af 27. september 1996 og 29. november 1996 trådte 

i kraft den 17. oktober 2002 efter ratifikation i de daværende 15 medlemsstater, protokollen af 

19. juni 1997 trådte i kraft den 19. maj 2009 efter ratifikation i de daværende 27 

medlemsstater. 

Der er ikke behov for med denne henstilling fra Kommissionen at foretage de tilpasninger, 

der er nødvendige som følge af Kroatiens tiltrædelse af ovennævnte konvention med 

tilhørende protokoller, jf. artikel 3, stk. 5, i tiltrædelsesakten. Kommissionen henstiller, at 

Rådet træffer afgørelse med henblik på at fastsætte datoen for, hvornår disse konventioner 

træder i kraft for Kroatien.  

Derfor anbefaler ordføreren, at Kommissionens henstilling godkendes. 

 


