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ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ 

σχετικά με σύσταση για απόφαση του Συμβουλίου όσον αφορά την 

προσχώρηση της Κροατίας στη σύμβαση της 26ης Ιουλίου 1995, η οποία 

καταρτίσθηκε με βάση το άρθρο K.3 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων, στο πρωτόκολλο της 27ης Σεπτεμβρίου 1996, το οποίο 

καταρτίσθηκε με βάση το άρθρο Κ.3 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

στη σύμβαση για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο πρωτόκολλο της 29ης Νοεμβρίου 1996 το 

οποίο καταρτίσθηκε με βάση το άρθρο Κ.3 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, σχετικά με την ερμηνεία της σύμβασης για την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από το Δικαστήριο 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με προδικαστικές αποφάσεις και στο δεύτερο 

πρωτόκολλο της 19ης Ιουνίου 1997 το οποίο καταρτίσθηκε με βάση το άρθρο 

Κ.3 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στη σύμβασης σχετικά με την 

προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

(COM(2015)0458 – C8-0296/2015 – 2015/0210(NLE)) 
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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα 

 * Διαδικασία διαβούλευσης 

 *** Διαδικασία έγκρισης 

 ***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση) 

 ***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση) 

 ***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση) 

 

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 

στο σχέδιο πράξης.) 

 

 

 

 

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης 

 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες 
 

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 

αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 

έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 

πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη. 

 

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 

προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 

τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 

πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 

τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 

πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία. 

 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου 

 

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 

χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που απαλείφονται σημαίνονται με το 

σύμβολο ▌ ή με διαγραφή . Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με 

πλάγιους έντονους χαρακτήρες  που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με 

διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται. 

Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 

που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Σελίδα 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ...... 5 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ......................................................................................................... 6 
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 EL 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά με σύσταση για απόφαση του Συμβουλίου όσον αφορά την προσχώρηση της 

Κροατίας στη σύμβαση της 26ης Ιουλίου 1995, η οποία καταρτίσθηκε με βάση το άρθρο 

K.3 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο πρωτόκολλο της 27ης 

Σεπτεμβρίου 1996, το οποίο καταρτίσθηκε με βάση το άρθρο Κ.3 της συνθήκης για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, στη σύμβαση για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο πρωτόκολλο της 29ης Νοεμβρίου 1996 το οποίο 

καταρτίσθηκε με βάση το άρθρο Κ.3 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά 

με την ερμηνεία της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με 

προδικαστικές αποφάσεις και στο δεύτερο πρωτόκολλο της 19ης Ιουνίου 1997 το οποίο 

καταρτίσθηκε με βάση το άρθρο Κ.3 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στη 

σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων 

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

(Διαβούλευση) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2015)0458), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 3 παράγραφοι 4 και 5 της Πράξης Προσχώρησης της 

Κροατίας, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-

0296/2015),  

– έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 

Εσωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ελέγχου του 

Προϋπολογισμού (A8-0000/2015), 

1. εγκρίνει τη σύσταση της Επιτροπής· 

2. καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο 

που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά· 

3. ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει 

σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο· 

4. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο 

και στην Επιτροπή. 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Με την πράξη προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας του 2011 θεσπίστηκαν 

απλουστευμένες ρυθμίσεις για την προσχώρηση της Κροατίας στις συμβάσεις (και τα 

πρωτόκολλα) που έχουν συναφθεί από τα κράτη μέλη δυνάμει του άρθρου 34 ΣΕΕ (πρώην 

άρθρο K.3 ΣΕΕ). Στο άρθρο 3 παράγραφος 4 και στο άρθρο 3 παράγραφος 5 της πράξης 

προσχώρησης προβλέπεται ότι η Κροατία προσχωρεί στις εν λόγω συμβάσεις και 

πρωτόκολλα δυνάμει της πράξης προσχώρησης. 

Το άρθρο 3 παράγραφος 5 της πράξης προσχώρησης προβλέπει ότι, για τον σκοπό αυτό, το 

Συμβούλιο εκδίδει απόφαση προκειμένου να ορίσει την ημερομηνία κατά την οποία τίθενται 

σε ισχύ οι εν λόγω συμβάσεις για τη Κροατία και να προβεί σε όλες τις προσαρμογές των εν 

λόγω συμβάσεων οι οποίες είναι αναγκαίες λόγω της προσχώρησης του νέου κράτους μέλους 

(οι οποίες, σε κάθε περίπτωση, θα περιλαμβάνουν τη θέσπιση των συμβάσεων στην κροατική 

γλώσσα, ούτως ώστε οι γλωσσικές αυτές εκδοχές να είναι «εξίσου αυθεντικές»). Το 

Συμβούλιο ενεργεί βάσει σύστασης της Επιτροπής, έπειτα από διαβουλεύσεις με το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Στο παράρτημα I της πράξης προσχώρησης παρατίθεται κατάλογος των σχετικών συμβάσεων 

και πρωτοκόλλων. Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει τη σύμβαση σχετικά με την προστασία 

των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 26.7.1995, τα 

πρωτόκολλά της της 27.9.1996, της 29.11.1996 και το δεύτερο πρωτόκολλο της 19.6.1997, 

που εκδόθηκαν δυνάμει του τίτλου VI της Συνθήκης ΕΕ και τα οποία αποσκοπούν στην 

καθιέρωση κοινής βάσης για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΚ.  

Η σύμβαση και τα πρωτόκολλά της της 27.9.1996 και της 29.11.1996 τέθηκαν σε ισχύ στις 

17 Οκτωβρίου 2002 μετά την κύρωσή τους από τα τότε 15 κράτη μέλη, και το πρωτόκολλο 

της 19.6.1997 τέθηκε σε ισχύ στις 19 Μαΐου 2009 μετά την κύρωσή του από τα τότε 27 

κράτη μέλη. 

Η παρούσα σύσταση της Επιτροπής δεν είναι σκόπιμο να επιφέρει τις προσαρμογές που 

απαιτούνται λόγω της προσχώρησης της Κροατίας στην προαναφερόμενη σύμβαση και τα 

πρωτόκολλά της, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 5 της πράξης προσχώρησης. Η 

Επιτροπή συνιστά στο Συμβούλιο να λάβει απόφαση προκειμένου να καθορισθεί η 

ημερομηνία κατά την οποία αυτές οι συμβάσεις θα αρχίσουν να ισχύουν για την Κροατία. 

Ως εκ τούτου, ο εισηγητής συνιστά να εγκριθεί η εν λόγω σύσταση της Επιτροπής. 

 


