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Označenie postupov 

 * Konzultácia 

 *** Súhlas 

 ***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie) 

 ***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie) 

 ***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie) 

 

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.) 

 

 

 

 

 

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu 

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch 
 

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 

označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 

kurzívou v pravom stĺpci. 

 

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 

príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 

pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 

záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 

uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu. 

 

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 

konsolidovaného textu 

 

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 

označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú. V prípade nahradenia sa nový 

text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa 

prečiarkne.  

Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 

konečný text, sa však nevyznačujú. 
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

o odporúčaní na rozhodnutie Rady o pristúpení Chorvátska k Dohovoru o ochrane 

finančných záujmov Európskych spoločenstiev z 26. júla 1995 vypracovanému na 

základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii, protokolu k Dohovoru o ochrane 

finančných záujmov Európskych spoločenstiev z 27. septembra 1996 vypracovanému na 

základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii, protokolu o výklade Dohovoru o ochrane 

finančných záujmov Európskych spoločenstiev prostredníctvom predbežných 

rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev z 29. novembra 1996 

vypracovanému na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii a druhému protokolu 

k Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev z 19. júna 1997 

vypracovanému na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii 

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

(Konzultácia) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na odporúčanie Komisie pre Radu (COM(2015)0458), 

– so zreteľom na článok 3 ods. 4 a 5 Aktu o pristúpení Chorvátska, v súlade s ktorým 

Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8--0296/2015),  

– so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a 

stanovisko Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8--0000/2015), 

1. schvaľuje odporúčanie Komisie; 

2. vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od 

ním schváleného textu; 

3. žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť ním schválený 

text; 

4. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade a Komisii. 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

Zmluvou o pristúpení Chorvátskej republiky z roku 2011 sa zaviedol zjednodušený systém 

pre pristúpenie Chorvátska k dohovorom (a protokolom), ktoré uzatvorili členské štáty na 

základe článku 34 ZEÚ (predtým článok K.3 ZEÚ). V článku 3 ods. 4 a 5 aktu sa stanovuje, 

že Chorvátsko pristupuje k týmto dohovorom a protokolom na základe aktu o pristúpení. 

V článku 3 ods. 5 aktu o pristúpení sa na tento účel stanovuje, že Rada prijme rozhodnutie, v 

ktorom stanoví dátum nadobudnutia platnosti týchto dohovorov pre Chorvátsko a vykoná k 

týmto dohovorom všetky úpravy potrebné z dôvodu pristúpenia nového členského štátu (ku 

ktorým v každom prípade patrí prijatie dohovorov v chorvátskom jazyku, aby aj tieto znenia 

mohli byť „rovnako autentické“). Rada bude konať na základe odporúčania Komisie a po 

porade s Európskym parlamentom. 

V prílohe I k aktu o pristúpení sa uvádza zoznam dotknutých dohovorov a protokolov. Daný 

zoznam zahŕňa aj Dohovor o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev z 26. 

júla 1995, jeho protokoly z 27. septembra 1996 a z 29. novembra 1996 a druhý protokol z 19. 

júna 1997, ktoré boli všetky prijaté podľa hlavy VI Zmluvy o EÚ a majú za cieľ vytvoriť 

spoločný základ pre trestnoprávnu ochranu finančných záujmov ES.  

Dohovor a jeho protokoly z 27. septembra 1996 a 29. novembra 1996 nadobudli platnosť 

17. októbra 2002 po ich ratifikácii vtedajšími 15 členskými štátmi, protokol z 19. júna 1997 

nadobudol platnosť 19. mája 2009 po jeho ratifikácii vtedajšími 27 členskými štátmi.   

Nie je nutné, aby sa týmto odporúčaním Komisie vykonali v súlade s článkom 3 ods. 5 aktu 

o pristúpení úpravy potrebné z dôvodu pristúpenia Chorvátska k uvedenému dohovoru a jeho 

protokolom. Komisia odporúča, aby Rada prijala rozhodnutie, v ktorom stanoví dátum  

nadobudnutia platnosti týchto dohovorov pre Chorvátsko. 

Spravodajca preto odporúča schválenie tohto odporúčania Komisie. 

 


