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JELENTÉSTERVEZET 

Horvátországnak az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke alapján, az 

Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló 1995. július 26-i 

egyezményhez, az Európai Unióról szóló szerződés K.3 cikke alapján, az 

Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezményhez 

csatolt, 1996. szeptember 27-i jegyzőkönyvhöz, az Európai Unióról szóló 

szerződés K.3 cikke alapján, az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek 

védelméről szóló egyezménynek az Európai Közösségek Bírósága általi, 

előzetes döntéshozatal révén történő értelmezéséről szóló 1996. november 29-i 

jegyzőkönyvhöz és az Európai Unióról szóló szerződés K.3 cikke alapján, az 

Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezményhez 

csatolt 1997. június 19-i második jegyzőkönyvhöz történő csatlakozásáról 

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

 * Konzultációs eljárás  

 *** Egyetértési eljárás 

 ***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat) 

 ***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat) 

 ***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat) 

 

(Az eljárás típusa a jogi aktus tervezetében javasolt jogalaptól függ.) 

 

 

 

 

 

A jogalkotási aktus tervezetének módosításai 

 

A Parlament kéthasábos módosításai 
 

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 

szövegváltoztatást t félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 

új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében. 

 

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogalkotási aktus 

tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a 

jogalkotási aktus tervezetével módosítani kívánt – jogalkotási aktusra 

vonatkozik, a fejléc egy harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek 

a létező jogalkotási aktusra és annak érintett rendelkezésére utalnak.  

 

A Parlament módosításai konszolidált szöveg formájában 

 

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 

jel jelzi vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő 

szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új szöveg félkövér dőlt 

szedésével jelzik.  

Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 

bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni. 

 

 

 



 

PR\1082783HU.doc 3/6 PE571.723v02-00 

 HU 

TARTALOM 

Oldal 

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE ............ 5 

INDOKOLÁS ............................................................................................................................. 6 

 

 

 



 

PE571.723v02-00 4/6 PR\1082783HU.doc 

HU 



 

PR\1082783HU.doc 5/6 PE571.723v02-00 

 HU 

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE 

Horvátországnak az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke alapján, az Európai 

Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló 1995. július 26-i egyezményhez, az 

Európai Unióról szóló szerződés K.3 cikke alapján, az Európai Közösségek pénzügyi 

érdekeinek védelméről szóló egyezményhez csatolt, 1996. szeptember 27-i 

jegyzőkönyvhöz, az Európai Unióról szóló szerződés K.3 cikke alapján, az Európai 

Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezménynek az Európai 

Közösségek Bírósága általi, előzetes döntéshozatal révén történő értelmezéséről szóló 

1996. november 29-i jegyzőkönyvhöz és az Európai Unióról szóló szerződés K.3 cikke 

alapján, az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezményhez 

csatolt 1997. június 19-i második jegyzőkönyvhöz történő csatlakozásáról 

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

(Konzultáció) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2015)0458), 

– tekintettel Horvátország csatlakozási okmánya 3. cikkének (4) és (5) bekezdésére, 

amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0296/2015),  

– tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére, 

– tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére és a 

Költségvetési Ellenőrző Bizottság véleményére (A8-0000/2016), 

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát; 

2. felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által 

jóváhagyott szövegtől el kíván térni; 

3. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani 

kívánja a Parlament által jóváhagyott szöveget; 

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 

Bizottságnak. 
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INDOKOLÁS 

A Horvát Köztársaság 2011. évi csatlakozási szerződése egyszerűsített rendszert vezetett be 

Horvátországnak a tagállamok által az EUSZ 34. cikke (korábbi K.3. cikke) alapján 

megkötött egyezményekhez (és jegyzőkönyvekhez) történő csatlakozására. Az okmány 3. 

cikkének (4) és (5) bekezdése előírja, hogy Horvátország a csatlakozási okmány alapján 

csatlakozik ezen egyezményekhez és jegyzőkönyvekhez. 

A csatlakozási okmány 3. cikkének (5) bekezdése ezért előírja, hogy a Tanács határozatot 

fogad el, amelyben meghatározza ezen egyezmények Horvátország vonatkozásában történő 

hatályba lépésének időpontját, és elvégzi ezen egyezményeknek az új tagállam csatlakozása 

miatt szükséges megfelelő kiigazításait (beleértve az egyezmények horvát nyelvű 

változatának elfogadását, amelyek egyaránt hitelesek lesznek). A Tanács a Bizottság ajánlása 

alapján, az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően fogadja el határozatát. 

A csatlakozási okmány I. melléklete sorolja fel az érintett egyezményeket és 

jegyzőkönyveket. E jegyzék tartalmazza az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek 

védelméről szóló 1995. július 26-i egyezményt, annak 1996. szeptember 27-i és 1996. 

november 29-i jegyzőkönyveit, valamint az 1997. június 19-i második jegyzőkönyvét, 

amelyeket az EK-Szerződés VI. címe szerint, az EK pénzügyi érdekeinek büntetőjogi 

védelme tekintetében létrehozandó közös alap céljából fogadtak el.   

Az egyezmény és annak 1996. szeptember 27-i és 1996. november 29-i jegyzőkönyvei 2002. 

október 17-én léptek hatályba, az akkori 15 tagállam megerősítését követően, az 1997. június 

19-i jegyzőkönyv 2009. május 19-én lépett hatályba, az akkori 27 tagállam megerősítését 

követően. 

Annak érdekében, hogy a csatlakozási okmány 3. cikkének (5) bekezdésével összhangban 

elvégezzék Horvátországnak a fent említett egyezményhez és annak jegyzőkönyveihez 

történő csatlakozásával szükségessé vált kiigazításokat, nincs szükség bizottsági ajánlásra. A 

Bizottság javasolja, hogy a Tanács hozzon határozatot, amelyben meghatározza ezen 

egyezmények Horvátország vonatkozásában történő hatályba lépésének időpontját. 

Az előadó ezért a Bizottság ajánlásának elfogadását javasolja. 


