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Toegang tot het Visuminformatiesysteem (VIS) voor raadpleging door de 

lidstaten en Europol, met het oog op het voorkomen, opsporen en 

onderzoeken van terroristische misdrijven en andere ernstige strafbare 

feiten * 

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 14 oktober 2015 over het 

ontwerpuitvoeringsbesluit van de Raad houdende vaststelling van de datum van 

inwerkingtreding van Besluit 2008/633/JBZ over de toegang tot het 

Visuminformatiesysteem (VIS) voor raadpleging door aangewezen autoriteiten van de 

lidstaten en door Europol, met het oog op het voorkomen, opsporen en onderzoeken van 

terroristische misdrijven en andere ernstige strafbare feiten  (10506/2015 – C8-

0193/2015 – 2015/0807(CNS)) 

 

(Bijzondere wetgevingsprocedure – raadpleging) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het ontwerp van de Raad (10506/2015), 

– gezien artikel 39, lid 1, van het Verdrag betreffende de Europese Unie, zoals gewijzigd 

bij het Verdrag van Amsterdam, en artikel 9 van Protocol Nr. 36 betreffende de 

overgangsbepalingen, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd 

(C8-0193/2015), 

– gezien Besluit 2008/633/JBZ van de Raad van 23 juni 2008 over de toegang tot het 

Visuminformatiesysteem (VIS) voor raadpleging door aangewezen autoriteiten van de 

lidstaten en door Europol, met het oog op het voorkomen, opsporen en onderzoeken 

van terroristische misdrijven en andere ernstige strafbare feiten1, en met name artikel 

18, lid 2, 

– gezien zijn resolutie van 9 juli 2015 over de Europese veiligheidsagenda2, 

– gezien artikel 59 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse 

                                                 
1  PB L 218 van 13.8.2008, blz. 129. 
2 Aangenomen teksten, P8_TA(2015)0269. 



 

 

zaken (A8-0287/2015), 

1. hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp van de Raad; 

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 de door het Parlement goedgekeurde tekst; 

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

en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen. 

 


