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Προσχώρηση του Περού στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά 

θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών * 

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά 

με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτούνται η 

Δημοκρατία της Αυστρίας και η Ρουμανία, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

να αποδεχθούν την προσχώρηση του Περού στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα 

αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών (COM(2016)0367 – C8-0234/2016 – 

2016/0168(NLE)) 

(Διαβούλευση) 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (COM(2016)0367), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 38 παράγραφος 4 της σύμβασης της Χάγης του 1980 για τα 

αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 81 παράγραφος 3 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο 

εδάφιο στοιχείο β) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα 

με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0234/2016), 

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση του Δικαστηρίου1 σχετικά με την αποκλειστική 

εξωτερική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δήλωση αποδοχής προσχώρησης 

στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής 

παιδιών, 

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 59 και 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0267/2016), 

1. εγκρίνει την εξουσιοδότηση προς τη Δημοκρατία της Αυστρίας και τη Ρουμανία να 

αποδεχθούν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την προσχώρηση του Περού 

                                                 
1  Γνωμοδότηση του Δικαστηρίου, της 14ης Οκτωβρίου 2014, 1/13, 

ECLI:EU:C:2014:2303. 



 

 

στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής 

παιδιών· 

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο 

Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών 

και του Περού, καθώς και στο μόνιμο γραφείο της Συνδιάσκεψης της Χάγης για το 

ιδιωτικό διεθνές δίκαιο. 

 

 


