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7.12.2018 A8-0434/79 

Amendement  79 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Ángela Vallina, Martina 

Anderson, Marie-Pierre Vieu, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0434/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Visumcode 

(COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD)) 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) De Unie moet haar visumbeleid 

inzetten in het kader van haar 

samenwerking met derde landen en met 

het oog op een betere balans tussen 

aandachtspunten op het gebied van 

migratie en veiligheid, economische 

overwegingen en de buitenlandse 

betrekkingen in het algemeen. 

(2) De Unie moet haar visumbeleid 

inzetten in het kader van haar 

samenwerking met derde landen teneinde 

een redelijk evenwicht te vinden tussen 

aandachtspunten op het gebied van 

veiligheid, economische en humanitaire 

overwegingen en de buitenlandse 

betrekkingen in het algemeen. Zij moet er 

in het bijzonder voor zorgen dat de 

verplichtingen van het internationaal 

recht worden nageleefd, met name het 

Europees Verdrag tot bescherming van de 

rechten van de mens en de fundamentele 

vrijheden, de internationale verdragen 

inzake burgerrechten en politieke rechten 

en inzake economische, sociale en 

culturele rechten, het 

Vluchtelingenverdrag van Genève van 

1951, het Protocol van New York van 

1967, het Verdrag van de Verenigde 

Naties tegen foltering en andere wrede, 

onmenselijke of onterende behandeling of 

bestraffing, het Verdrag inzake de rechten 

van het kind en het Verdrag inzake de 

uitbanning van alle vormen van 

discriminatie van vrouwen. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0434/80 

Amendement  80 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Ángela Vallina, Martina 

Anderson, Marie-Pierre Vieu, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0434/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Visumcode 

(COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD)) 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) Indien het derde land geen 

medewerking verleent bij de overname 

van eigen onderdanen die zijn 

aangehouden in een irreguliere situatie, 

of niet doeltreffend meewerkt bij het 

terugkeerproces, moet zijn medewerking 

op het gebied van de overname van 

irreguliere migranten worden 

gestimuleerd door sommige bepalingen 

van Verordening (EG) nr. 810/2009 

restrictief en tijdelijk toe te passen op 

basis van een transparant en op objectieve 

criteria gestoeld mechanisme. 

Schrappen 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0434/81 

Amendement  81 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Martina Anderson, 

Marie-Pierre Vieu, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0434/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Visumcode 

(COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD)) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw) 

Verordening (EG) nr. 810/2009 

Artikel 1 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (1 bis) artikel 1, lid 3, wordt geschrapt; 

Or. en 

Motivering 

Geschrapt wordt: "In deze verordening wordt tevens de lijst vastgesteld van derde landen 

waarvan de onderdanen in het bezit dienen te zijn van een luchthaventransitvisum, als 

uitzondering op het beginsel van vrije doorreis als omschreven in bijlage 9 van het Verdrag 

van Chicago inzake de internationale burgerluchtvaart, en worden de procedures en 

voorwaarden vastgesteld voor de afgifte van visa voor doorreis via de internationale 

transitzones van luchthavens van lidstaten". Horizontaal amendement waarmee, indien 

aangenomen, de vereisten inzake luchthaventransitvisa worden geschrapt. 
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7.12.2018 A8-0434/82 

Amendement  82 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Martina Anderson, 

Marie-Pierre Vieu, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0434/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Visumcode 

(COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD)) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter a bis (nieuw) 

Verordening (EG) nr. 810/2009 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 a bis) punt 5) wordt geschrapt; 

Or. en 

Motivering 

Geschrapt wordt: ""luchthaventransitvisum": een visum dat geldig is voor doorreis via de 

internationale transitzones van een of meer luchthavens van de lidstaten;"  Horizontaal 

amendement waarmee, indien aangenomen, de vereisten inzake luchthaventransitvisa worden 

geschrapt. 
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7.12.2018 A8-0434/83 

Amendement  83 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Martina Anderson, 

Marie-Pierre Vieu, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0434/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Visumcode 

(COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD)) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 9 bis (nieuw) 

Verordening (EG) nr. 810/2009 

Artikel 13 – lid 7 – letter a 

 

Bestaande tekst Amendement 

 9 bis) in artikel 13, lid 7, wordt punt a) 

vervangen door: 

a) kinderen jonger dan twaalf jaar; "minderjarigen jonger dan 18 jaar;" 

Or. en 

Motivering 

Om duidelijk te maken dat er geen biometrische gegevens worden verzameld van 

minderjarigen jonger dan 18 jaar. 
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7.12.2018 A8-0434/84 

Amendement  84 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Martina Anderson, 

Marie-Pierre Vieu, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0434/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Visumcode 

(COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD)) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 – letter a 

Verordening (EG) nr. 810/2009 

Artikel 14 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. De toepassing van de in lid 1 

gestelde voorwaarden wordt in het kader 

van de in artikel 48 bedoelde plaatselijke 

Schengensamenwerking door de 

consulaten van de lidstaten beoordeeld, 

teneinde rekening te houden met 

plaatselijke omstandigheden en met 

risico's op het gebied van migratie en 

veiligheid."; 

5. De toepassing van de in lid 1 

gestelde voorwaarden wordt in het kader 

van de in artikel 48 bedoelde plaatselijke 

Schengensamenwerking door de 

consulaten van de lidstaten beoordeeld, 

teneinde rekening te houden met 

plaatselijke omstandigheden; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0434/85 

Amendement  85 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Martina Anderson, 

Marie-Pierre Vieu, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0434/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Visumcode 

(COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD)) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 12 – letter f 

Verordening (EG) nr. 810/2009 

Artikel 16 – lid 8 bis 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

f) het volgende nieuwe lid wordt 

ingevoegd: 

Schrappen 

"8 bis. "8 bis. De Commissie beoordeelt 

om de twee jaar of het in artikel 16, leden 

1, 2 en 2 bis, opgenomen bedrag van de 

visumleges moet worden herzien, en 

houdt daarbij rekening met objectieve 

criteria, zoals de door Eurostat 

gepubliceerde inflatie voor de EU als 

geheel en het gewogen gemiddelde van de 

salarissen van de ambtenaren van de 

lidstaten, en wijzigt het bedrag van de 

leges in voorkomend geval door middel 

van gedelegeerde handelingen.". 

 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0434/86 

Amendement  86 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Martina Anderson, 

Marie-Pierre Vieu, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0434/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Visumcode 

(COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD)) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 18 

Verordening (EG) nr. 810/2009 

Artikel 25 bis 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

18) Het volgende nieuwe artikel wordt 

ingevoegd: 

Schrappen 

"Artikel 25 bis   

Samenwerking op het gebied van 

overname 

 

1. Artikel 14, lid 6, artikel 16, lid 1 en 

lid 5, onder b), artikel 23, lid 1, en 

artikel 24, lid 2, zijn niet van toepassing 

op aanvragers of categorieën van 

aanvragers die onderdaan zijn van een 

derde land dat overeenkomstig dit artikel 

op basis van relevante en objectieve 

criteria wordt beschouwd als een land dat 

onvoldoende medewerking aan de 

lidstaten verleent op het gebied van de 

overname van irreguliere migranten. Dit 

artikel doet geen afbreuk aan de 

bevoegdheden die op grond van artikel 24, 

lid 2 quinquies, aan de Commissie zijn 

overgedragen. 

 

2. De door een derde land verleende 

medewerking op het gebied van overname 

wordt regelmatig door de Commissie 

beoordeeld aan de hand van, met name, 

de volgende indicatoren: 

 

a) het aantal terugkeerbesluiten dat 
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is uitgevaardigd ten aanzien van personen 

die illegaal op het grondgebied van de 

lidstaten verblijven en uit het betrokken 

derde land afkomstig zijn;  

b) het aantal personen ten aanzien 

van wie een terugkeerbesluit is 

uitgevaardigd, dat daadwerkelijk is 

teruggekeerd, uitgedrukt als een 

percentage van het aantal 

terugkeerbesluiten dat ten aanzien van 

onderdanen van het betrokken derde land 

is uitgevaardigd, met inbegrip van, in 

voorkomend geval, het aantal onderdanen 

van derde landen dat krachtens op Unie- 

of bilateraal niveau gesloten 

overnameovereenkomsten via het 

grondgebied van het betrokken derde land 

is doorgereisd; 

 

c) het aantal door het betrokken 

derde land aanvaarde 

overnameverzoeken, uitgedrukt als een 

percentage van het aantal aanvragen dat 

het land in die zin heeft ontvangen. 

 

3. Een lidstaat kan op grond van de 

in lid 2 opgenomen indicatoren de 

Commissie in kennis stellen van 

aanzienlijke en aanhoudende praktische 

problemen bij de samenwerking met een 

derde land op het gebied van de overname 

van irreguliere migranten. 

 

4. Krachtens lid 3 verrichte 

kennisgevingen worden binnen één 

maand door de Commissie onderzocht. 

 

5. Wanneer de Commissie op basis 

van de in de leden 2 en 4 bedoelde analyse 

besluit dat een land onvoldoende 

medewerking verleent en dat bijgevolg 

actie vereist is, kan zij, mede in het licht 

van de algemene betrekkingen van de 

Unie met het derde land in kwestie, een 

uitvoeringshandeling vaststellen 

overeenkomstig de in artikel 52, lid 2, 

bedoelde onderzoeksprocedure: 

 

a) om de toepassing van artikel 14, 

lid 6, artikel 16, lid 5, onder b), artikel 23, 
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lid 1, en/of artikel 24, lid 2, tijdelijk op te 

schorten voor alle onderdanen van het 

betrokken derde land of voor bepaalde 

categorieën van hen, of  

b) om de in artikel 16, lid 2 bis, 

vastgestelde visumleges toe te passen voor 

alle onderdanen van het betrokken derde 

land of voor bepaalde categorieën van 

hen.  

 

6. De Commissie beoordeelt aan de 

hand van de in lid 2 opgenomen 

indicatoren of de door het betrokken 

derde land verleende medewerking op het 

gebied van de overname van irreguliere 

migranten significant is verbeterd, en kan, 

mede in het licht van de algemene 

betrekkingen van de Unie met het derde 

land in kwestie, besluiten tot intrekking of 

wijziging van de in lid 5 bedoelde 

uitvoeringshandeling. 

 

7. Uiterlijk zes maanden na de 

inwerkingtreding van de in lid 5 bedoelde 

uitvoeringshandeling brengt de 

Commissie verslag uit aan het Europees 

Parlement en de Raad over de voortgang 

van de door het betrokken derde land 

verleende medewerking op het gebied van 

overname.";  

 

Or. en 

Motivering 

Met dit amendement wordt beoogd het door de Commissie voorgestelde artikel 25 bis te 

schrappen. 
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7.12.2018 A8-0434/87 

Amendement  87 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Martina Anderson, 

Marie-Pierre Vieu, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0434/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Visumcode 

(COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD)) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 24 

Verordening (EG) nr. 810/2009 

Artikel 36 bis – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De regeling is qua looptijd beperkt 

tot vier maanden binnen een kalenderjaar, 

geldt slechts voor duidelijk omschreven 

categorieën van personen en is niet van 

toepassing op onderdanen van een derde 

land die behoren tot een categorie personen 

voor wie voorafgaande raadpleging dient 

plaats te vinden overeenkomstig artikel 22, 

noch op personen die niet woonachtig zijn 

in het land dat grenst aan de doorlaatpost 

op de landgrens of in een land dat een 

rechtstreekse veerverbinding heeft naar de 

doorlaatpost op de zeegrens. Dergelijke 

regelingen zijn alleen van toepassing op 

onderdanen van derde landen waarmee 

overnameovereenkomsten zijn gesloten en 

ten aanzien waarvan de Commissie geen 

besluit heeft genomen overeenkomstig 

artikel 25 bis, lid 5. 

2. De regeling is qua looptijd beperkt 

tot vier maanden binnen een kalenderjaar, 

geldt slechts voor duidelijk omschreven 

categorieën van personen en is niet van 

toepassing op onderdanen van een derde 

land die behoren tot een categorie personen 

voor wie voorafgaande raadpleging dient 

plaats te vinden overeenkomstig artikel 22, 

noch op personen die niet woonachtig zijn 

in het land dat grenst aan de doorlaatpost 

op de landgrens of in een land dat een 

rechtstreekse veerverbinding heeft naar de 

doorlaatpost op de zeegrens.  

Or. en 
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7.12.2018 A8-0434/88 

Amendement  88 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Martina Anderson, 

Marie-Pierre Vieu, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0434/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Visumcode 

(COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD)) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 26 bis (nieuw) 

Verordening (EG) nr. 810/2009 

Artikel 39 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 26 bis) In artikel 39 wordt lid 3 als volgt 

gewijzigd: 

 Bij de uitvoering van hun werkzaamheden 

dienen consulaire medewerkers zich te 

onthouden van discriminatie op grond 

van nationaliteit, geslacht, gender, 

gezinssituatie, afkomst, feitelijke of 

veronderstelde godsdienst, overtuiging, 

handicap, leeftijd of seksuele 

gerichtheid." 

Or. en 

 

 


