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Legenda dos símbolos utilizados 

 * Processo de consulta 

 *** Processo de aprovação 

 ***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura) 

 ***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura) 

 ***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura) 

 

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 

de ato). 

 

 

 

 

 

Alterações a um projeto de ato 

Alterações do Parlamento apresentadas em duas colunas 
 

As supressões são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda. 

As substituições são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda 

e na coluna da direita. O texto novo é assinalado em itálico e a negrito na 

coluna da direita. 

 

A primeira e a segunda linhas do cabeçalho de cada alteração identificam o 

passo relevante do projeto de ato em apreço. Se uma alteração disser respeito 

a um ato já existente, que o projeto de ato pretenda modificar, o cabeçalho 

comporta ainda uma terceira e uma quarta linhas, que identificam, 

respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em causa. 

 

Alterações do Parlamento apresentadas sob a forma de texto 

consolidado 

 

Os trechos novos são assinalados em itálico e a negrito. Os trechos 

suprimidos são assinalados pelo símbolo ▌ou rasurados. As substituições são 

assinaladas formatando o texto novo em itálico e a negrito e suprimindo, ou 

rasurando, o texto substituído.  

Exceção: as modificações de natureza estritamente técnica introduzidas pelos 

serviços com vista à elaboração do texto final não são assinaladas. 
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU 

sobre a recomendação de decisão do Conselho sobre  a adesão da Croácia à Convenção 

de 26 de julho de 1995, estabelecida com base no artigo K.3 do Tratado da União 

Europeia, relativa à proteção dos interesses financeiros das Comunidades Europeias, ao 

Protocolo de 27 de setembro de 1996, estabelecido com base no artigo K.3 do Tratado da 

União Europeia, da Convenção relativa à proteção dos interesses financeiros das 

Comunidades Europeias, ao Protocolo de 29 de novembro de 1996, estabelecido com 

base no artigo K.3 do Tratado da União Europeia, relativo à interpretação a título 

prejudicial pelo Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias da Convenção relativa 

à proteção dos interesses financeiros das Comunidades Europeias, e ao Segundo 

Protocolo de 19 de junho de 1997, estabelecido com base no artigo K.3 do Tratado da 

União Europeia, da Convenção relativa à proteção dos interesses financeiros das 

Comunidades Europeias 

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

(Consulta) 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta a recomendação da Comissão ao Conselho (COM(2015)0458), 

– Tendo em conta o artigo 3.º, n.os 4 e 5, do Ato de Adesão da Croácia à União Europeia, 

nos termos do qual foi consultado pelo Conselho (C80296/2015),  

– Tendo em conta o artigo 59.º do seu Regimento, 

– Tendo em conta o relatório da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 

Assuntos Internos e o parecer da Comissão do Controlo Orçamental (A80000/2015), 

1. Aprova a recomendação da Comissão; 

2. Solicita ao Conselho que o informe, se entender afastar-se do texto aprovado pelo 

Parlamento; 

3. Solicita nova consulta, caso o Conselho tencione alterar substancialmente o texto 

aprovado pelo Parlamento; 

4. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 

Comissão. 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

O Tratado de Adesão da República da Croácia de 2011 introduziu um sistema simplificado 

para a adesão deste país às convenções e protocolos concluídos pelos Estados-Membros com 

base no artigo 34.° do TUE (ex-artigo K.3 do TUE). O artigo 3.°, n.os 4 e 5, do Ato de 

Adesão estabelece que a Croácia acede a essas convenções e protocolos por força do Ato de 

Adesão. 

No artigo 3.º, n.º 5, do Ato de Adesão prevê-se, para o efeito, que o Conselho adote uma 

decisão que determine a data em que estas convenções entram em vigor para a Croácia e que 

proceda a todas as adaptações necessárias destas convenções em virtude da adesão do novo 

Estado-Membro (o que implica, de qualquer modo, a adoção das convenções em língua 

croata, para que esta versão possa «fazer igualmente fé»). O Conselho delibera sob 

recomendação da Comissão, após consulta do Parlamento Europeu. 

O anexo I do Ato de Adesão apresenta a lista das convenções e dos protocolos em causa. 

Trata-se, nomeadamente, da Convenção relativa à proteção dos interesses financeiros das 

Comunidades Europeias de 26 de julho de 1995, dos seus Protocolos de 27 de setembro de 

1996 e de 29 de novembro de 1996, e do Segundo Protocolo de 19 de junho de 1997, todos 

adotados por força do título VI do Tratado UE, com o objetivo de criar uma base comum 

tendo em vista assegurar a proteção dos interesses financeiros das Comunidades pelo direito 

penal.  

A Convenção e seus Protocolos de 27 de setembro de 1996 e de 29 de novembro de 1996 

entraram em vigor em 17 de outubro de 2002, após a sua ratificação pelos 15 Estados-

Membros da época, e o Protocolo de 19 de junho de 1997 entrou em vigor em 19 de maio de 

2009, na sequência da sua ratificação pelos 27 Estados-Membros da época.   

Não é útil, no âmbito da presente recomendação da Comissão, proceder às adaptações 

exigidas pela adesão da Croácia à referida Convenção e aos seus Protocolos, em 

conformidade com o artigo 3.º, n.º 5, do Ato de Adesão. A Comissão recomenda que o 

Conselho adote uma decisão que determine a data em que estas convenções entram em vigor 

para a Croácia. 

Por conseguinte, o relator recomenda que se aprove a presente recomendação da Comissão. 

 


