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Oznake postopkov 

 * Postopek posvetovanja  

 *** Postopek odobritve 

 ***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava) 

 ***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava) 

 ***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava) 

 

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 

akta.) 

 

 

 

 

Predlogi sprememb k osnutku akta 

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v dveh stolpcih 
 

Izbrisano besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom v levem stolpcu, 

zamenjano besedilo s krepkim poševnim tiskom v obeh stolpcih, novo 

besedilo pa s krepkim poševnim tiskom v desnem stolpcu. 

 

Prva in druga vrstica glave vsakega predloga spremembe navajata zadevni 

del besedila v obravnavanem osnutku akta. Če predlog spremembe zadeva 

obstoječi akt, ki se ga želi spremeniti z osnutkom akta, glava poleg tega 

vsebuje še tretjo in četrto vrstico, ki navajata obstoječi akt oziroma zadevno 

določbo tega akta. 

 

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v obliki konsolidiranega 

besedila 
 

Novo besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom. Izbrisano besedilo je 

označeno s simbolom ▌ali prečrtano (npr. „ABCD“). Zamenjano besedilo je 

izbrisano ali prečrtano, besedilo, ki ga nadomešča, pa je označeno s krepkim 

poševnim tiskom. 

Izjema so spremembe izključno tehnične narave, ki so jih vnesle službe z 

namenom priprave končnega besedila in niso označene. 
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA 

o priporočilu za sklep Sveta o pristopu Hrvaške h Konvenciji z dne 26. julija 1995, 

pripravljeni na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji, o zaščiti finančnih interesov 

Evropskih skupnosti, k Protokolu z dne 27. septembra 1996, pripravljenemu na podlagi 

člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji, h Konvenciji o zaščiti finančnih interesov 

Evropskih skupnosti, k Protokolu z dne 29. novembra 1996, pripravljenemu na podlagi 

člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji, o razlagi Konvencije o zaščiti finančnih interesov 

Evropskih skupnosti s predhodnim odločanjem Sodišča Evropskih skupnosti in k 

Drugemu protokolu z dne 19. junija 1997, pripravljenemu na podlagi člena K.3 Pogodbe 

o Evropski uniji, h Konvenciji o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti 

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

(Posvetovanje) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (COM(2015)0458), 

– ob upoštevanju člena 3(4) in (5) Akta o pristopu Hrvaške, v skladu s katerim se je Svet 

posvetoval s Parlamentom (C8-0296/2015),  

– ob upoštevanju člena 59 Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 

zadeve in mnenja Odbora za proračunski nadzor (A8-0000/2016), 

1. odobri predlog Komisije; 

2. poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je odobril 

Parlament; 

3. poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti 

besedilo, ki ga je odobril Parlament; 

4. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji. 
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OBRAZLOŽITEV 

Z aktom o pristopu Republike Hrvaške iz leta 2011 je bil uveden poenostavljen sistem za 

pristop Hrvaške h konvencijam (in protokolom), ki so jih sklenile države članice na podlagi 

člena 34 PEU (prej člen K.3 PEU). Člen 3(4) in (5) navedenega akta določa, da Hrvaška 

pristopa k tem konvencijam in protokolom na podlagi Akta o pristopu. 

Člen 3(5) Akta o pristopu določa, da Svet v ta namen sprejme sklep, s katerim določi datum 

začetka veljavnosti teh konvencij za Hrvaško ter te konvencije ustrezno spremeni, kot je 

potrebno zaradi pristopa nove države članice (kar pa v vsakem primeru vključuje sprejetje 

konvencij v hrvaškem jeziku, da so lahko te različice „enako verodostojne“). Svet sprejme 

sklep na podlagi priporočila Komisije ter po posvetovanju z Evropskim parlamentom. 

Priloga I k Aktu o pristopu vsebuje seznam zadevnih konvencij in protokolov. Na seznamu so 

Konvencija z dne 26. julija 1995 o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti, njena 

protokola z dne 27. septembra 1996 in 29. novembra 1996 ter Drugi protokol z dne 

19. junija 1997, ki so bili sprejeti v skladu z naslovom VI Pogodbe EU in namenjeni 

vzpostavitvi skupne podlage za kazenskopravno zaščito finančnih interesov ES.  

Konvencija ter njena protokola z dne 27. septembra 1996 in 29. novembra 1996 so začeli 

veljati 17. oktobra 2002, potem ko jih je ratificiralo tedanjih 15 držav članic, Drugi protokol z 

dne 19. junija 1997 pa je začel veljati 19. maja 2009, potem ko ga je ratificiralo tedanjih 27 

držav članic.   

V tem priporočilu Komisije ni treba izvesti prilagoditev, ki bi bile potrebne zaradi pristopa 

Hrvaške k navedeni konvenciji in njenim protokolom v skladu s členom 3(5) Akta o pristopu. 

Komisija priporoča, naj Svet določi datum za začetek veljavnosti teh konvencij za Hrvaško. 

Poročevalec priporoča sprejetje priporočila Komisije. 

 

 


