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Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 4 oktober 2016 over het ontwerp 

van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de 

Overeenkomst van Parijs, die is aangenomen in het kader van het Raamverdrag van de 

Verenigde Naties inzake klimaatverandering (12256/2016 – C8-0401/2016 – 

2016/0184(NLE)) 

 

(Goedkeuring) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het ontwerp van besluit van de Raad (12256/2016), 

– gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 192, 

lid 1, en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie (C8-0401/2016), 

– gezien de Overeenkomst van Parijs, aangenomen tijdens de 21e Conferentie van de 

Partijen (COP21) bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake 

klimaatverandering (UNFCCC), die in december 2015 in Parijs, Frankrijk, werd 

gehouden, 

– gezien de mededeling van de Commissie "Wat na Parijs? Een beoordeling van de 

implicaties van de Overeenkomst van Parijs naar aanleiding van het voorstel voor een 

besluit van de Raad betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, van de in 

het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering 

gesloten Overeenkomst van Parijs" (COM(2016)0110), 

– gezien de conclusies van de Europese Raad van 23 en 24 oktober 2014, 

– gezien de voorgenomen nationaal vastgestelde bijdragen (INDC's) van de EU en haar 

lidstaten, die Letland en de Europese Commissie op 6 maart 2015 bij het UNFCCC 

hebben ingediend, 

– gezien artikel 99, lid 1, eerste en derde alinea, en lid 2, en artikel 108, lid 7, van zijn 

Reglement, 



 

 

– gezien de aanbeveling van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en 

voedselveiligheid (A8-0280/2016), 

1. hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de Overeenkomst van Parijs; 

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

en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en aan 

de Verenigde Naties. 

 

 


