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(Raadpleging) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2015)0451), 

– gezien artikel 78, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op 

grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C8-0271/2015), 

– gezien zijn standpunt van 9 september 2015 over het voorstel voor een besluit van de 

Raad tot vaststelling van voorlopige maatregelen op het gebied van internationale 

bescherming ten gunste van Italië en Griekenland1, 

– gezien de uitzonderlijke situatie van hoogdringendheid en de noodzaak om de situatie 

onmiddellijk aan te pakken, 

– gezien artikelen 59 en 154 van zijn Reglement, 

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel; 

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 het voorstel van de Commissie; 

4. deelt de Raad mee dat deze goedkeuring geen afbreuk doet aan zijn standpunt dat het later 

zal innemen over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de 

                                                 
1  Aangenomen teksten, P8_TA(2015)0306. 



 

 

Raad tot vaststelling van een crisisherplaatsingsmechanisme en tot wijziging van 

Verordening (EU) nr. 604/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 

tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat 

verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming 

dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt 

ingediend (COM(2015)0450; 

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

en de Commissie. 

 


