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Verklaring van de gebruikte tekens 

 * Raadplegingsprocedure 

 *** Goedkeuringsprocedure 

 ***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing) 

 ***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing) 

 ***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing) 

 

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de toetreding van Kroatië tot de 

Overeenkomst van 26 juli 1995, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag 

betreffende de Europese Unie, aangaande de bescherming van de financiële belangen 

van de Europese Gemeenschappen, het Protocol van 27 september 1996, opgesteld op 

grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, bij de 

Overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese 

Gemeenschappen, het Protocol van 29 november 1996, opgesteld op grond van artikel 

K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de prejudiciële 

uitlegging, door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, van de 

Overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese 

Gemeenschappen en het tweede protocol van 19 juni 1997, opgesteld op grond van 

artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, bij de Overeenkomst 

aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese 

Gemeenschappen 

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

(Raadpleging) 

Het Europees Parlement, 

– gezien de aanbeveling van de Commissie aan de Raad (COM(2015)0458), 

– gezien artikel 3, leden 4 en 5, van de Akte van toetreding van Kroatië, op grond 

waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C8-0296/2015),  

– gezien artikel 59 van het Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse 

zaken en het advies van de Commissie begrotingscontrole (A8-0000/2015), 

1. hecht zijn goedkeuring de aanbeveling van de Commissie; 

2. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement 

goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen; 

3. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende 

wijzigingen aan te brengen in de door het Parlement goedgekeurde tekst; 

4. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 

en aan de Commissie. 
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TOELICHTING 

Bij de Akte betreffende de voorwaarden voor de toetreding van de Republiek Kroatië van 

2011 (hierna “toetredingsakte” genoemd) is een vereenvoudigde regeling ingevoerd voor de 

toetreding van Kroatië tot verdragen, overeenkomsten (en protocollen) die door de lidstaten 

zijn gesloten op grond van artikel 34 VEU (voorheen artikel K.3 VEU). In artikel 3, leden 4 

en 5, van de toetredingsakte wordt bepaald dat Kroatië krachtens de toetredingsakte toetreedt 

tot deze verdragen, overeenkomsten en protocollen. 

Overeenkomstig artikel 3, lid 5, van de toetredingsakte stelt de Raad daartoe besluiten vast 

waarin wordt bepaald op welke data deze verdragen en overeenkomsten in werking treden ten 

aanzien van Kroatië en waarin de als gevolg van de toetreding van de nieuwe lidstaat vereiste 

aanpassingen in deze verdragen en overeenkomsten worden aangebracht (dat omvat in elk 

geval de vaststelling van deze verdragen en overeenkomsten in de Kroatische taal, zodat deze 

versies "gelijkelijk authentiek" zijn). De Raad besluit op aanbeveling van de Commissie en na 

raadpleging van het Europees Parlement. 

In bijlage I bij de Akte van toetreding is de lijst van verdragen, overeenkomsten en 

protocollen in kwestie opgenomen. De lijst bevat onder andere de Overeenkomst betreffende 

de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen van 26.7.1995 

en de bijbehorende protocollen van 27.9.1996, van 29.11.1996 en het tweede protocol van 

19.6.1997, alle vastgesteld op grond van titel VI van het EU-Verdrag, om tot een 

gemeenschappelijke basis voor de strafrechtelijke bescherming van de financiële belangen 

van de EG te komen.  

De overeenkomst en de bijbehorende protocollen van 27.9.1996 en 29.11.1996 zijn op 

17 oktober 2002 in werking getreden na ratificatie door de toenmalige 15 lidstaten;  6. het 

protocol van 19.6.1997 is op 19 mei 2009 in werking getreden na ratificatie door de 

toenmalige 27 lidstaten. 

Het is niet nodig om met deze aanbeveling van de Commissie de vereiste aanpassingen aan te 

brengen naar aanleiding van de toetreding van Kroatië tot de bovenvermelde overeenkomst en 

haar protocollen, overeenkomstig artikel 3, lid 5, van de Toetredingsakte. 

Daarom kan de rapporteur aanbevelen de aanbeveling van de Commissie goed te keuren. 

 


