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Accesul la Sistemul de informații privind vizele (VIS) în vederea consultării 

de către autoritățile desemnate ale statelor membre și de către Europol în 

scopul prevenirii, depistării și cercetării infracțiunilor de terorism și a altor 

infracțiuni grave * 

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 14 octombrie 2015 referitoare la 

proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului de stabilire a datei de la care 

produce efecte Decizia 2008/633/JAI privind accesul la Sistemul de informații privind 

vizele (VIS) în vederea consultării de către autoritățile desemnate ale statelor membre și 

de către Europol în scopul prevenirii, depistării și cercetării infracțiunilor de terorism și 

a altor infracțiuni grave (10506/2015 – C8-0193/2015 – 2015/0807(CNS)) 

 

(Procedura legislativă specială – consultare) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere proiectul Consiliului (10506/2015), 

– având în vedere articolul 39 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană, astfel 

cum a fost modificat prin Tratatul de la Amsterdam, și articolul 9 din Protocolul nr. 36 

privind dispozițiile tranzitorii, în temeiul cărora a fost consultat de către Consiliu (C8-

0193/2015), 

– având în vedere Decizia 2008/633/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind accesul la 

Sistemul de informații privind vizele (VIS) în vederea consultării de către autoritățile 

desemnate ale statelor membre și de către Europol în scopul prevenirii, depistării și 

cercetării infracțiunilor de terorism și a altor infracțiuni grave1, și în special articolul 18 

alineatul (2), 

– având în vedere Rezoluția sa din 9 iulie 2015 referitoare la agenda europeană privind 

securitatea2, 

                                                 
1  JO L 218, 13.8.2008, p. 129. 
2  Texte adoptate, P8_TA(2015)0269. 



 

 

– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-

0287/2015), 

1. aprobă proiectul Consiliului; 

2. invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se 

îndepărteze de la textul aprobat de acesta; 

3. invită Consiliul să consulte Parlamentul din nou în cazul în care intenționează să 

modifice în mod substanțial textul aprobat de Parlament; 

4. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei și parlamentelor 

naționale poziția Parlamentului.  


