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P8_TA(2015)0324 

Προσωρινά μέτρα στον τομέα της διεθνούς προστασίας υπέρ της Ιταλίας, 

της Ελλάδας και της Ουγγαρίας * 

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Σεπτεμβρίου 2015 

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη θέσπιση προσωρινών μέτρων 

στον τομέα της διεθνούς προστασίας υπέρ της Ιταλίας, της Ελλάδας και της Ουγγαρίας 

(COM(2015)0451 – C8-0271/2015 – 2015/0209(NLE)) 

(Διαβούλευση) 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2015)0451), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 78 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να 

γνωμοδοτήσει (C8-0271/2015), 

– έχοντας υπόψη τη θέση του της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με την πρόταση 

απόφασης του Συμβουλίου για τη θέσπιση προσωρινών μέτρων στον τομέα της 

διεθνούς προστασίας υπέρ της Ιταλίας και της Ελλάδας1, 

–  έχοντας υπόψη την έκτακτη και επείγουσα κατάσταση και την ανάγκη αντιμετώπισής 

της χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, 

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 59 και 154 του Κανονισμού του, 

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής· 

2. καλεί το Συμβούλιο σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που 

ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά· 

3. ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει 

σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο της Επιτροπής· 

                                                 
1  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0306. 



 

 

4.  πληροφορεί το Συμβούλιο ότι η έγκριση της παρούσας πρότασης δεν προδικάζει τη 

θέση που θα λάβει εν συνεχεία ως προς την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μηχανισμού μετεγκατάστασης λόγω 

κρίσης και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, για τη θέσπιση των 

κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι 

υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος 

μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα (COM(2015)0450)· 

5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο 

και στην Επιτροπή. 

 


