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Πρόσβαση στο Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) των 

εντεταλμένων αρχών των κρατών μελών καθώς και της Ευρωπόλ, προς 

αναζήτηση δεδομένων για την πρόληψη, εξακρίβωση και διερεύνηση 

τρομοκρατικών πράξεων και άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων * 

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά 

με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για τον καθορισμό έναρξης 

παραγωγής αποτελεσμάτων της απόφασης 2008/633/ΔΕΥ του Συμβουλίου σχετικά με 

την πρόσβαση στο Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) των εντεταλμένων 

αρχών των κρατών μελών καθώς και της Ευρωπόλ, προς αναζήτηση δεδομένων για την 

πρόληψη, εξακρίβωση και διερεύνηση τρομοκρατικών πράξεων και άλλων σοβαρών 

αξιόποινων πράξεων (10506/2015 – C8-0193/2015 – 2015/0807(CNS)) 

(Ειδική νομοθετική διαδικασία: διαβούλευση) 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη το σχέδιο του Συμβουλίου (10506/2015), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 39 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

όπως τροποποιήθηκε από τη Συνθήκη του Άμστερνταμ, και το άρθρο 9 του 

πρωτοκόλλου αριθ. 36 σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις, σύμφωνα με τα οποία το 

Κοινοβούλιο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0193/2015), 

– έχοντας υπόψη την απόφαση 2008/633/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2008, 

σχετικά με την πρόσβαση στο Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) των 

εντεταλμένων αρχών των κρατών μελών καθώς και της Ευρωπόλ, προς αναζήτηση 

δεδομένων για την πρόληψη, εξακρίβωση και διερεύνηση τρομοκρατικών πράξεων και 

άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων1, και ιδίως το άρθρο 18 παράγραφος 2, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Ιουλίου 2015 σχετικά με το ευρωπαϊκό 

θεματολόγιο για την ασφάλεια2, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του, 

                                                 
1  ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 129. 
2  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0269. 



 

 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 

Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0287/2015), 

1. εγκρίνει το σχέδιο του Συμβουλίου· 

2. καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να παρεκκλίνει 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 που ενέκρινε το Κοινοβούλιο· 

4. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα θέση του στο Συμβούλιο, στην 

Επιτροπή, καθώς και στα κοινοβούλια των κρατών μελών. 

 

 


