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Ontwerpwetgevingsresolutie 

Paragraaf 1 bis (nieuw) 

 

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement 

 1 bis. hecht zijn goedkeuring aan de 

gemeenschappelijke verklaring van het 

Europees Parlement en de Raad die als 

bijlage bij onderhavige resolutie is 

gevoegd; 

Or. en 

Ter informatie wordt hieronder de tekst van de gemeenschappelijke verklaring toegevoegd: 

"Gezamenlijke verklaring van het Europees Parlement en de Raad 

De exploitatie- en onderhoudskosten van het Etias-informatiesysteem, de centrale Etias-

eenheid en de nationale Etias-eenheden worden volledig gedekt door de ontvangsten uit de 

leges. De leges dienen derhalve waar nodig te worden aangepast aan de kosten. Dit omvat 

zowel de kosten die de EU-lidstaten maken als de kosten die de met Schengen 

geassocieerde landen in dit verband maken, in overeenstemming met de bepalingen van de 

Etias-verordening. De kosten in verband met de ontwikkeling van het Etias-

informatiesysteem, de integratie van de bestaande nationale grensinfrastructuur en de 

koppeling met de nationale uniforme interface alsook in verband met het hosten van de 

nationale uniforme interface, en het opzetten van de centrale Etias-eenheid en de nationale 

Etias-eenheden, met inbegrip van de kosten die de EU-lidstaten en de met Schengen 

geassocieerde landen maken, worden respectievelijk gedragen door het Fonds voor interne 

veiligheid (Grenzen en Visa) en zijn opvolger(s). 
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Deze kosten mogen daarom niet worden meegewogen bij de berekening van de bijdrage van 

de met Schengen geassocieerde landen aan Etias uit hoofde van de desbetreffende 

associatieovereenkomst en de bijbehorende specifieke regelingen voor de deelname van de 

met Schengen geassocieerde landen aan de agentschappen. Dit moet met name in 

aanmerking worden genomen in het kader van de onderhandelingen over de opvolger(s) van 

het Fonds voor interne veiligheid (Grenzen en Visa) en de specifieke regelingen voor de 

deelname hieraan van de met Schengen geassocieerde landen. 

Het Europees Parlement en de Raad verzoeken de Commissie onverwijld na de vaststelling 

van deze verordening een voorstel in te dienen over de in artikel 95 van deze verordening 

bedoelde specifieke regelingen." 

Motivering 

In de wetgevingsresolutie moet naar deze gemeenschappelijke verklaring worden verwezen. 

 


