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PR_COD_1recastingam

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerphandeling

Amendementen van het Parlement in twee kolommen

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven. 
Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven. 
Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven.

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 
verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling. Indien een 
amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop in de 
ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 
bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 
handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie.

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 
tekst

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 
worden aangegeven met het symbool ▌ of worden doorgestreept. Waar 
tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief 
aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept. 
Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 
diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 
niet gemarkeerd.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende de oprichting van een Europees netwerk van 
immigratieverbindingsfunctionarissen (herschikking)
(COM(2018)0303 – C8-0184/2018 – 2018/0153(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure – herschikking)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2018)0303),

– gezien artikel 294, lid 2, en de artikelen 74 en 79, lid 2, van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij 
het Parlement is ingediend (C8-0184/2018),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 28 november 2001 over een systematischer 
gebruik van de herschikking van besluiten1,

– gezien de brief d.d 28 november 2018 van de Commissie juridische zaken aan de 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken overeenkomstig artikel 
104, lid 3, van zijn Reglement,

– gezien de artikelen 104 en 59 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse 
zaken (A8-0040/2019),

A. overwegende dat het voorstel van de Commissie volgens de adviesgroep van de 
juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie geen andere 
inhoudelijke wijzigingen bevat dan die welke als zodanig in het voorstel worden 
vermeld en dat met betrekking tot de codificatie van de ongewijzigde bepalingen van de 
eerdere besluiten met die wijzigingen kan worden geconstateerd dat het voorstel louter 
een codificatie van de bestaande besluiten behelst, zonder inhoudelijke wijzigingen;

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast, rekening houdend met de 
aanbevelingen van de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie;

2. verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar 
voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

1 PB C 77 van 28.3.2002, blz. 1.
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Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Door de sterke toename van 
gemengde migratiestromen in 2015 en 
2016 zijn de systemen voor migratie, asiel 
en grensbeheer onder druk komen te staan 
en is er een gecoördineerde en 
doeltreffende Europese reactie vereist.

(3) Door de sterke toename van 
gemengde migratiestromen in 2015 en 
2016 zijn de systemen voor migratie, asiel 
en grensbeheer, met name in de lidstaten 
aan de buitengrenzen van de Unie, onder 
druk komen te staan, waardoor de 
structurele beperkingen van het beleid 
van de Unie op het gebied van migratie 
zichtbaar werden en duidelijk werd dat er 
behoefte is aan een gecoördineerde en 
doeltreffende Europese aanpak.

(Overweging 2 wordt overweging 3)

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Het migratiebeleid van de Unie 
heeft tot doel irreguliere en 
ongecontroleerde migratiestromen te 
vervangen door veilige en goed beheerde 
routes door middel van een alomvattende 
aanpak die alle aspecten van immigratie 
bestrijkt.

(2) Het beleid van de Unie inzake 
migratie en asiel dient te berusten op een 
omvattende algemene aanpak die alle 
aspecten van immigratie bestrijkt en 
waaraan de beginselen van solidariteit en 
verantwoordelijkheid ten grondslag 
liggen, zoals bedoeld in artikel 80 VWEU.

(Overweging 3 wordt overweging 2)

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De eerbiediging van 
mensenrechtennormen blijft een 
grondbeginsel van de Unie bij de aanpak 
van de migratiecrisis. De Unie heeft zich 
ertoe verbonden de mensenrechten en de 
fundamentele vrijheden van alle migranten, 
ongeacht hun migratiestatus, te beschermen 
met volledige inachtneming van het 
internationaal recht.

(4) De eerbiediging van 
mensenrechtennormen is een 
fundamenteel beginsel van het beleid van 
de Unie op het gebied van migratie. De 
Unie heeft zich ertoe verbonden de 
mensenrechten en de fundamentele 
vrijheden van alle migranten, ongeacht hun 
migratiestatus, te beschermen met 
volledige inachtneming van het 
internationaal recht.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Deze verordening moet de 
grondrechten eerbiedigen en de 
beginselen in acht nemen die zijn vervat 
in de Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens, in de artikelen 2 en 
6 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie (VEU) en in de relevante 
internationale verdragen, en die in het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie (het "Handvest") worden 
bekrachtigd.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 ter)
Migratieverbindingsfunctionarisse

n moeten bij de uitoefening van hun taken 
de menselijke waardigheid ten volle 
eerbiedigen, met name in gevallen waarbij 
kwetsbare personen betrokken zijn, zoals 
minderjarigen, vrouwen, ouderen of 
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slachtoffers van mensenhandel. De 
maatregelen die zij nemen in het kader 
van de uitoefening van hun taken moeten 
in verhouding staan tot de met die 
maatregelen beoogde doelstellingen.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Om ervoor te zorgen dat het 
immigratiebeleid van de Unie in al zijn 
aspecten doeltreffend ten uitvoer wordt 
gelegd, moet er worden gestreefd naar een 
consistente dialoog en samenwerking met 
belangrijke derde landen van herkomst en 
doorreis van migranten en asielzoekers. 
Deze samenwerking moet een beter 
beheer van de immigratie, met inbegrip 
van vertrek en terugkeer, mogelijk maken, 
bijdragen tot de stabilisatie van 
migratiestromen, de capaciteit om 
informatie te verzamelen en uit te wisselen 
ondersteunen en migrantensmokkel en 
mensenhandel voorkomen en bestrijden, 
alsook ervoor zorgen dat asielzoekers 
toegang tot bescherming krijgen.

(5) Om ervoor te zorgen dat het 
immigratiebeleid van de Unie in al zijn 
aspecten doeltreffend ten uitvoer wordt 
gelegd, moet er worden gestreefd naar een 
consistente dialoog en samenwerking. Deze 
samenwerking moet leiden tot een beter 
beheer van immigratie, onder meer inzake 
vertrek, mobiliteitspartnerschappen, het 
uitbannen van irreguliere migratie door te 
voorzien in veilige en legale 
migratietrajecten en waardige en 
doeltreffende terugkeer en re-integratie, 
en moet de capaciteit om informatie te 
verzamelen en uit te wisselen 
ondersteunen, migrantensmokkel en 
mensenhandel voorkomen en bestrijden, en 
de toegang tot internationale bescherming 
waarborgen.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Gelet op de toenemende behoefte 
aan inlichtingen en informatie ter 
ondersteuning van empirisch onderbouwde 
beleidsbeslissingen en operationele 
maatregelen, moeten 
immigratieverbindingsfunctionarissen 
ervoor zorgen dat hun inzicht en kennis ten 
volle bijdragen aan de ontwikkeling van 

(6) Gelet op de toenemende behoefte 
aan informatie ter ondersteuning van 
empirisch onderbouwde 
beleidsbeslissingen en operationele 
maatregelen, moeten 
immigratieverbindingsfunctionarissen 
ervoor zorgen dat hun inzicht en kennis ten 
volle bijdragen aan de ontwikkeling van 
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een alomvattend beeld van de situatie in 
derde landen.

een alomvattend beeld van de situatie in 
derde landen.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Het inzetten van de huidige 
Europese 
migratieverbindingsfunctionarissen in 
belangrijke landen van herkomst en 
doorreis, waartoe werd opgeroepen in de 
conclusies van de buitengewone 
bijeenkomst van de staatshoofden en 
regeringsleiders op 23 april 2015, was een 
eerste stap in de richting van nauwere 
samenwerking met derde landen op het 
gebied van migratie en een betere 
coördinatie met de door de lidstaten 
ingezette 
immigratieverbindingsfunctionarissen. 
Voortbouwend op deze ervaring moet de 
Commissie voor langere tijd 
immigratieverbindingsfunctionarissen 
inzetten in derde landen om de 
ontwikkeling en uitvoering van 
migratiemaatregelen van de Unie te 
ondersteunen en het effect ervan te 
optimaliseren.

(7) Het inzetten van de huidige 
Europese 
migratieverbindingsfunctionarissen in 
belangrijke derde landen van herkomst en 
doorreis, waartoe werd opgeroepen in de 
conclusies van de buitengewone 
bijeenkomst van de staatshoofden en 
regeringsleiders op 23 april 2015, was een 
eerste stap in de richting van nauwere 
samenwerking met derde landen op het 
gebied van migratie en een betere 
coördinatie met de door de lidstaten 
ingezette 
immigratieverbindingsfunctionarissen. 
Voortbouwend op deze ervaring moet de 
Commissie voor langere tijd 
immigratieverbindingsfunctionarissen 
inzetten in derde landen om de 
ontwikkeling en uitvoering van 
migratiemaatregelen van de Unie te 
ondersteunen en het effect ervan te 
optimaliseren.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Deze verordening heeft tot doel te 
zorgen voor een betere coördinatie en een 
optimaal gebruik van de 
verbindingsfunctionarissen die door de 
lidstaten, de Commissie en de 
agentschappen van de Unie in derde landen 
worden ingezet om doeltreffender te 

(4) Met deze verordening wordt 
beoogd de coördinatie van de 
werkzaamheden van 
immigratieverbindingsfunctionarissen die 
door de lidstaten, de Commissie en de 
agentschappen van de Unie in derde landen 
worden ingezet te verbeteren en de 
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kunnen inspelen op de prioriteiten van de 
Unie inzake het voorkomen en bestrijden 
van illegale immigratie en de daarmee 
samenhangende grensoverschrijdende 
criminaliteit, zoals migrantensmokkel en 
mensenhandel, het faciliteren van 
terugkeer-, overname- en re-
integratieactiviteiten, het bijdragen tot een 
geïntegreerd beheer van de buitengrenzen 
van de Unie en het ondersteunen van het 
beheer van legale immigratie, onder meer 
op het gebied van internationale 
bescherming, hervestiging en aan vertrek 
voorafgaande integratiemaatregelen van de 
lidstaten en de Unie.

gebruikmaking van hun werkzaamheden, 
rekening houdend met de diverse 
deskundigheidsgebieden, te bevorderen, 
opdat er doeltreffender en met volledige 
inachtneming van de verplichtingen op 
het gebied van het humanitaire recht en 
de mensenrechten kan worden gewerkt 
aan de prioriteiten van de Unie, te weten 
het realiseren van een doeltreffend 
migratiebeheer, het voorkomen en 
bestrijden van grensoverschrijdende 
criminaliteit, migrantensmokkel en 
mensenhandel, het faciliteren van waardige 
en doeltreffende terugkeer-, overname- en 
re-integratieactiviteiten, het bijdragen tot 
een geïntegreerd beheer van de 
buitengrenzen van de Unie en het 
ondersteunen van het beheer van legale 
immigratie, onder meer op het gebied van 
internationale bescherming, hervestiging 
en aan vertrek voorafgaande 
integratiemaatregelen van de lidstaten en 
de Unie.

(Overweging 8 wordt overweging 4)

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Deze verordening bouwt voort op 
Verordening (EG) nr. 377/2004 van de 
Raad en heeft tot doel ervoor te zorgen dat 
immigratieverbindingsfunctionarissen een 
grotere rol spelen bij de werking van een 
Europees netwerk van 
immigratieverbindingsfunctionarissen, in 
de eerste plaats door een mechanisme in te 
stellen waarmee de lidstaten, de 
Commissie en de agentschappen van de 
Unie de taken en functies van hun 
verbindingsfunctionarissen op een meer 
systematische wijze kunnen coördineren.

(9) Deze verordening bouwt voort op 
Verordening (EG) nr. 377/2004 van de 
Raad en heeft tot doel ervoor te zorgen dat 
immigratieverbindingsfunctionarissen een 
grotere bijdrage leveren aan de werking 
van een Europees netwerk van 
immigratieverbindingsfunctionarissen, met 
name door een mechanisme in te stellen 
waarmee de lidstaten, de Commissie en de 
agentschappen van de Unie de taken en 
functies van de verbindingsfunctionarissen 
die zij in belangrijke derde landen van 
herkomst en doorreis inzetten op een meer 
systematische wijze kunnen coördineren.
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Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Aangezien de mandaten en taken 
van immigratieverbindingsfunctionarissen 
elkaar kunnen overlappen, moeten de 
nodige inspanningen worden geleverd om 
de werkzaamheden van de 
functionarissen die in hetzelfde derde land 
of dezelfde regio actief zijn, beter te 
coördineren. Wanneer 
immigratieverbindingsfunctionarissen door 
de Commissie rechtstreeks bij de 
diplomatieke missies van de Unie in een 
derde land worden ingezet, moeten zij het 
netwerk van 
immigratieverbindingsfunctionarissen in 
dat derde land opzetten en beheren.

(10) Aangezien 
verbindingsfunctionarissen die belast zijn 
met taken op het gebied van migratie en 
mensenrechten worden ingezet door 
verschillende autoriteiten en hun 
mandaten en taken elkaar kunnen 
overlappen, is het noodzakelijk dat de 
samenwerking en de uitwisseling van 
informatie tussen 
immigratieverbindingsfunctionarissen die 
in hetzelfde derde land of dezelfde regio 
actief zijn beter worden gecoördineerd. 
Wanneer 
immigratieverbindingsfunctionarissen door 
de Commissie rechtstreeks bij de 
diplomatieke missies of agentschappen 
van de Unie in een derde land worden 
ingezet, moeten zij het netwerk van 
immigratieverbindingsfunctionarissen in 
dat derde land opzetten en beheren.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) De instelling van een sterk 
bestuursmechanisme dat een betere 
coördinatie waarborgt van alle 
verbindingsfunctionarissen die in het kader 
van hun taken zijn belast met 
immigratiekwesties, is van cruciaal belang 
om informatielacunes en dubbel werk tot 
een minimum te beperken en de 
operationele bekwaamheid en 
doeltreffendheid te maximaliseren. Een 
stuurgroep moet, conform de 
beleidsprioriteiten van de Unie en rekening 
houdend met de externe betrekkingen van 

(11) De instelling van een sterk 
bestuursmechanisme dat een betere 
coördinatie waarborgt van alle 
verbindingsfunctionarissen die in het kader 
van hun taken zijn belast met 
immigratiekwesties, is van cruciaal belang 
om informatielacunes, overlapping van 
taken en dubbel werk tot een minimum te 
beperken en de operationele bekwaamheid 
en doeltreffendheid te maximaliseren. Een 
stuurgroep moet, conform de 
beleidsprioriteiten van de Unie en rekening 
houdend met de externe betrekkingen van 
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de Unie, richtsnoeren verstrekken en de 
bevoegdheid krijgen om met name 
tweejaarlijkse werkprogramma's 
betreffende de activiteiten van de 
netwerken van 
immigratieverbindingsfunctionarissen vast 
te stellen, specifieke ad-hoc taken voor 
immigratieverbindingsfunctionarissen toe 
te wijzen die zijn gericht op prioriteiten en 
nieuwe behoeften die nog niet onder het 
tweejaarlijkse werkprogramma vallen, en 
middelen toe te wijzen voor 
overeengekomen activiteiten en moet 
verantwoordelijk zijn voor de uitvoering 
daarvan.

de Unie, richtsnoeren verstrekken en de 
bevoegdheid krijgen om met name 
jaarlijkse werkprogramma's betreffende de 
activiteiten van de netwerken van 
immigratieverbindingsfunctionarissen vast 
te stellen, specifieke ad-hoc taken voor 
immigratieverbindingsfunctionarissen toe 
te wijzen die zijn gericht op prioriteiten en 
nieuwe behoeften die nog niet onder het 
jaarlijkse werkprogramma vallen, en 
financiële middelen toe te wijzen voor 
overeengekomen activiteiten en moet 
verantwoordelijk zijn voor de uitvoering 
daarvan.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Er moeten bijzondere regelingen 
worden getroffen voor een ruimere uniale 
capaciteitsopbouw voor 
immigratieverbindingsfunctionarissen 
door, in samenwerking met de betrokken 
agentschappen van de Unie, 
gemeenschappelijke kerncurricula en aan 
de inzet voorafgaande opleidingen te 
ontwikkelen, en voorts voor de versterking 
van de operationele capaciteit van de 
netwerken van 
immigratieverbindingsfunctionarissen.

(14) Er moeten bijzondere regelingen 
worden getroffen voor een ruimere uniale 
capaciteitsopbouw voor 
immigratieverbindingsfunctionarissen 
door, in samenwerking met de betrokken 
agentschappen van de Unie, 
gemeenschappelijke kerncurricula en aan 
de inzet voorafgaande opleidingen te 
ontwikkelen, en voorts voor de versterking 
van de operationele capaciteit van de 
netwerken van 
immigratieverbindingsfunctionarissen, met 
name inzake de grondrechten.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) De autoriteiten van de lidstaten 
moeten ervoor zorgen dat de strategische 
en operationele analytische producten van 

(16) De autoriteiten van de lidstaten 
moeten ervoor zorgen dat de strategische 
en operationele analytische producten van 
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de agentschappen van de Unie op het 
gebied van illegale immigratie, terugkeer, 
grensoverschrijdende criminaliteit of 
internationale bescherming en hervestiging 
daadwerkelijk terechtkomen bij de 
immigratieverbindingsfunctionarissen in 
derde landen, en dat de door de 
immigratieverbindingsfunctionarissen 
verstrekte informatie wordt uitgewisseld 
met de relevante agentschappen van de 
Unie - met name het Europees Grens- en 
kustwachtagentschap, Europol en het 
Asielagentschap van de Europese Unie, 
binnen de werkingssfeer van hun 
respectieve rechtskaders.

de agentschappen van de Unie op het 
gebied van irreguliere immigratie, 
waardige en doeltreffende terugkeer en re-
integratie, grensoverschrijdende 
criminaliteit of internationale bescherming 
en hervestiging daadwerkelijk 
terechtkomen bij de 
immigratieverbindingsfunctionarissen in 
derde landen, en dat de door de 
immigratieverbindingsfunctionarissen 
verzamelde informatie wordt uitgewisseld 
met de relevante agentschappen van de 
Unie - met name het Europees Grens- en 
kustwachtagentschap, Europol en het 
Asielagentschap van de Europese Unie, 
binnen de werkingssfeer van hun 
respectieve rechtskaders.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Om ervoor te zorgen dat de door de 
netwerken van 
immigratieverbindingsfunctionarissen 
verzamelde informatie zo doeltreffend 
mogelijk wordt gebruikt, moet die 
informatie beschikbaar zijn via een 
beveiligd op internet gebaseerd platform 
voor informatie-uitwisseling.

(17) Om ervoor te zorgen dat de door de 
netwerken van 
immigratieverbindingsfunctionarissen 
verzamelde informatie zo doeltreffend 
mogelijk wordt gebruikt, moet die 
informatie beschikbaar zijn via een 
beveiligd op internet gebaseerd platform 
voor informatie-uitwisseling, waarbij het 
recht op bescherming van 
persoonsgegevens te volle moet worden 
geëerbiedigd.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Elke verwerking en doorgifte van 
persoonsgegevens door de lidstaten in het 
kader van deze verordening moet in 

(20) Elke verwerking en doorgifte van 
persoonsgegevens door de lidstaten in het 
kader van deze verordening dient te 
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overeenstemming zijn met Verordening 
(EU) 2016/679 van het Europees Parlement 
en de Raad en de nationale bepalingen tot 
omzetting van Richtlijn 2016/680. Bij de 
verwerking van persoonsgegevens moeten 
de Commissie en de agentschappen van de 
Unie Verordening (EG) nr. 45/2001 van 
het Europees Parlement en de Raad 
toepassen.

geschieden met volledige inachtneming 
van Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad en de 
nationale bepalingen tot omzetting van 
Richtlijn 2016/680. Bij de verwerking van 
persoonsgegevens moeten de Commissie 
en de agentschappen van de Unie 
Verordening (EG) nr. 45/2001 van het 
Europees Parlement en de Raad toepassen. 

__________________ __________________

Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad van 27 
april 2016 betreffende de bescherming van 
natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van Richtlijn 
95/46/EG (algemene verordening 
gegevensbescherming) (PB L 119 van 
4.5.2016, blz. 1).

Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad van 27 
april 2016 betreffende de bescherming van 
natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van Richtlijn 
95/46/EG (algemene verordening 
gegevensbescherming) (PB L 119 van 
4.5.2016, blz. 1). 

Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees 
Parlement en de Raad van 27 april 2016 
betreffende de bescherming van natuurlijke 
personen in verband met de verwerking 
van persoonsgegevens door bevoegde 
autoriteiten met het oog op de voorkoming, 
het onderzoek, de opsporing en de 
vervolging van strafbare feiten of de 
tenuitvoerlegging van straffen, en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van 
Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad 
(PB L 119 van 4.5.2016, blz. 89).

Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees 
Parlement en de Raad van 27 april 2016 
betreffende de bescherming van natuurlijke 
personen in verband met de verwerking 
van persoonsgegevens door bevoegde 
autoriteiten met het oog op de voorkoming, 
het onderzoek, de opsporing en de 
vervolging van strafbare feiten of de 
tenuitvoerlegging van straffen, en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van 
Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad 
(PB L 119 van 4.5.2016, blz. 89).

Verordening (EG) nr. 45/2001 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
18 december 2000 betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van 
persoonsgegevens door de communautaire 
instellingen en organen en betreffende het 
vrije verkeer van die gegevens (PB L 8 van 
12.1.2001, blz. 1).

Verordening (EG) nr. 45/2001 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
18 december 2000 betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van 
persoonsgegevens door de communautaire 
instellingen en organen en betreffende het 
vrije verkeer van die gegevens (PB L 8 van 
12.1.2001, blz. 1).

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
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Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) De verwerking van 
persoonsgegevens in het kader van deze 
verordening moet tot doel hebben de 
terugkeer van onderdanen van derde landen 
te ondersteunen, de hervestiging van 
personen die internationale bescherming 
behoeven te faciliteren en de uitvoering 
van maatregelen van de Unie inzake de 
toelating van legale immigranten te 
vergemakkelijken. Daarom is er een 
rechtskader nodig waarin de rol van 
immigratieverbindingsfunctionarissen in 
dit verband wordt erkend.

(21) Verwerking van persoonsgegevens 
in het kader van deze verordening moet 
uitsluitend worden toegestaan als 
daarmee beoogd wordt de terugkeer van 
onderdanen van derde landen te 
ondersteunen, de hervestiging van 
personen die internationale bescherming 
behoeven of de toelating van personen tot 
de Unie via legale routes te faciliteren, of 
maatregelen van de Unie inzake de 
toelating van legale immigranten ten 
uitvoer te leggen. Daarom is er een 
rechtskader nodig waarin de rol van 
immigratieverbindingsfunctionarissen in 
dit verband wordt erkend.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) De terugkeer van onderdanen van 
derde landen die niet of niet langer voldoen 
aan de voorwaarden voor toegang, verblijf 
of vestiging in de lidstaten overeenkomstig 
Richtlijn 2008/115/EG van het Europees 
Parlement en de Raad23, is een essentieel 
onderdeel van de alomvattende 
inspanningen ter bestrijding van illegale 
immigratie en een belangrijke reden van 
zwaarwegend algemeen belang.

(22) De waardige, doeltreffende en 
veilige terugkeer van onderdanen van derde 
landen die niet of niet langer voldoen aan 
de voorwaarden voor toegang, verblijf of 
vestiging in de lidstaten overeenkomstig 
Richtlijn 2008/115/EG van het Europees 
Parlement en de Raad23, is een van de 
onderdelen van de alomvattende 
inspanningen ter bestrijding van 
irreguliere immigratie.

__________________ __________________
23 Richtlijn 2008/115/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 16 december 
2008 over gemeenschappelijke normen en 
procedures in de lidstaten voor de 
terugkeer van onderdanen van derde landen 
die illegaal op hun grondgebied verblijven 
(PB L 348 van 24.12.2008, blz. 98).

23 Richtlijn 2008/115/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 16 december 
2008 over gemeenschappelijke normen en 
procedures in de lidstaten voor de 
terugkeer van onderdanen van derde landen 
die illegaal op hun grondgebied verblijven 
(PB L 348 van 24.12.2008, blz. 98).
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Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23)
Immigratieverbindingsfunctionariss

en moeten persoonsgegevens verwerken 
om terugkeeroperaties te 
vergemakkelijken. Derde landen van 
terugkeer zijn niet vaak onderworpen aan 
adequaatheidsbesluiten die door de 
Commissie zijn vastgesteld op grond van 
artikel 45 van Verordening (EU) 2016/679 
of artikel 36 van Richtlijn (EU) 2016/680, 
en hebben vaak geen 
overnameovereenkomst met de Unie 
gesloten of zijn niet voornemens dat te 
doen of anderszins te voorzien in passende 
waarborgen in de zin van artikel 46 van 
Verordening (EU) 2016/679 of in de zin 
van de nationale bepalingen tot omzetting 
van artikel 37 van Richtlijn (EU) 
2016/680. Ondanks de grote inspanningen 
van de Unie om samen te werken met de 
belangrijkste landen van herkomst van 
illegaal verblijvende onderdanen van 
derde landen voor wie een 
terugkeerverplichting geldt, is het niet 
altijd mogelijk om ervoor te zorgen dat die 
derde landen systematisch voldoen aan de 
internationaalrechtelijke verplichting om 
eigen onderdanen over te nemen. Door de 
Unie of de lidstaten gesloten of in 
onderhandeling zijnde 
overnameovereenkomsten die passende 
waarborgen bieden voor de doorgifte van 
gegevens aan derde landen overeenkomstig 
artikel 46 van Verordening (EU) 2016/679 
of overeenkomstig de nationale 
bepalingen tot omzetting van artikel 36 
van Richtlijn (EU) 2016/680, bestrijken 
een beperkt aantal van deze derde landen. 
Bij ontstentenis van dergelijke 
overeenkomsten moeten de 
persoonsgegevens door de 
immigratieverbindingsfunctionarissen 

(23)
Immigratieverbindingsfunctionariss

en moeten persoonsgegevens verwerken 
om een goede uitvoering van 
terugkeerprocedures en een succesvolle 
tenuitvoerlegging van terugkeerbesluiten 
te waarborgen. Voor derde landen van 
terugkeer gelden vaak geen door de 
Commissie overeenkomstig artikel 45 van 
Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad 
vastgestelde adequaatheidsbesluiten. Deze 
landen hebben in veel gevallen geen 
overnameovereenkomst met de Unie 
gesloten en voorzien vaak evenmin 
anderszins in passende waarborgen in de 
zin van artikel 46 van Verordening (EU) 
2016/679. Overnameovereenkomsten die 
door de Unie of de lidstaten zijn gesloten 
of waarover wordt onderhandeld en die 
passende waarborgen bieden voor de 
doorgifte van gegevens aan derde landen 
moeten de in hoofdstuk V van 
Verordening (EU) 2016/679 bedoelde 
regels omvatten.
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worden doorgegeven met het oog op de 
uitvoering van de terugkeeroperaties van 
de Unie, overeenkomstig de voorwaarden 
van artikel 49, lid 1, onder d), van 
Verordening (EU) 2016/679 of de 
nationale bepalingen tot omzetting van 
artikel 38 van Richtlijn (EU) 2016/680.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) In het belang van de betrokken 
personen moeten 
immigratieverbindingsfunctionarissen in 
staat zijn om persoonsgegevens te 
verwerken van personen die internationale 
bescherming behoeven en die zullen 
worden hervestigd en van personen die 
legaal naar de Unie willen migreren, 
teneinde hun identiteit en nationaliteit te 
bevestigen.

(24) In het belang van de betrokken 
personen moeten 
immigratieverbindingsfunctionarissen in 
staat zijn om persoonsgegevens te 
verwerken van personen die internationale 
bescherming behoeven, van personen voor 
wie om hervestiging is verzocht en van 
personen die legaal naar de Unie willen 
migreren, teneinde hun identiteit en 
nationaliteit te bevestigen.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Aangezien de doelstellingen van 
deze verordening, namelijk een optimaal 
gebruik van de 
immigratieverbindingsfunctionarissen die 
door de lidstaten, de Commissie en de 
agentschappen van de Unie in derde landen 
worden ingezet met het oog op een betere 
uitvoering van de prioriteiten van de Unie 
inzake het voorkomen en bestrijden van 
illegale immigratie, het faciliteren van 
terugkeer, overname en re-integratie, het 
bijdragen tot een geïntegreerd beheer van 
de buitengrenzen van de Unie en het 
ondersteunen van het beheer van legale 

(25) Aangezien de doelstellingen van 
deze verordening, namelijk een optimaal 
gebruik van de uiteenlopende 
specialistische kennis van 
immigratieverbindingsfunctionarissen die 
door de lidstaten, de Commissie en de 
agentschappen van de Unie in derde landen 
worden ingezet met het oog op een betere 
uitvoering van de prioriteiten van de Unie, 
te weten het waarborgen van een beter 
migratiebeheer, de geleidelijke uitbanning 
van irreguliere migratie door het 
verwezenlijken van veilige en legale 
routes voor asiel en migratie, het 
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immigratie of van internationale 
beschermingsregelingen, niet in voldoende 
mate door de lidstaten alleen kunnen 
worden verwezenlijkt, maar beter door 
coördinatie op het niveau van de Unie 
kunnen worden bereikt, kan de Unie, met 
inachtneming van het in artikel 5 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
neergelegde subsidiariteitsbeginsel, 
maatregelen nemen. Overeenkomstig het in 
hetzelfde artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel gaat deze 
verordening niet verder dan nodig is om 
deze doelstellingen te verwezenlijken.

voorkomen en bestrijden van 
migrantensmokkel en mensenhandel, het 
faciliteren van waardige en doeltreffende 
terugkeer, overname en re-integratie, het 
bijdragen tot een geïntegreerd beheer van 
de buitengrenzen van de Unie en het 
ondersteunen van het beheer van legale 
immigratie of van internationale 
beschermingsregelingen met volledige 
inachtneming van de verplichtingen op 
het gebied van het humanitaire recht en 
de mensenrechten, niet in voldoende mate 
door de lidstaten alleen kunnen worden 
verwezenlijkt, maar beter door coördinatie 
op het niveau van de Unie kunnen worden 
bereikt, kan de Unie, met inachtneming 
van het in artikel 5 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie neergelegde 
subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. 
Overeenkomstig het in hetzelfde artikel 
neergelegde evenredigheidsbeginsel mag 
deze verordening niet verder gaan dan 
nodig is om deze doelstellingen te 
verwezenlijken.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In deze verordening worden 
voorschriften vastgesteld ter verbetering 
van de coördinatie van 
immigratieverbindingsfunctionarissen die 
door de lidstaten, de Commissie en de 
agentschappen van de Unie worden ingezet 
in derde landen, door middel van de 
oprichting van een Europees netwerk van 
immigratieverbindingsfunctionarissen.

1. In deze verordening worden 
voorschriften vastgesteld ter versterking 
van de samenwerking en coördinatie 
tussen 
immigratieverbindingsfunctionarissen die 
door de lidstaten, de Commissie en de 
agentschappen van de Unie worden ingezet 
in derde landen, door middel van de 
oprichting van een Europees netwerk van 
immigratieverbindingsfunctionarissen, 
waarbij de mensenrechten worden 
geëerbiedigd.
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Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.
"immigratieverbindingsfunctionaris

" :

1.
"immigratieverbindingsfunctionaris

": een verbindingsfunctionaris die 
overeenkomstig de rechtshandeling van 
de Unie die van toepassing is op het 
betrokken agentschap door de bevoegde 
autoriteiten van een van de lidstaten of 
door de Commissie of een agentschap van 
de Unie wordt aangewezen en in een 
ander land wordt ingezet om 
immigratiekwesties te behandelen.

(a) een vertegenwoordiger van een lidstaat 
die door de immigratiedienst , een 
rechtshandhavingsinstantie of een andere 
bevoegde autoriteit van deze lidstaat in 
een ander land wordt ingezet , teneinde 
contacten met de autoriteiten van een 
derde land te leggen en te onderhouden 
met het oog op de preventie en de 
bestrijding van illegale immigratie, de 
terugkeer van illegaal verblijvende 
onderdanen van derde landen en het 
beheer van legale immigratie;
(b) de verbindingsfunctionarissen die 
door de Commissie in een ander land 
worden ingezet om met de autoriteiten van 
het derde land contacten te leggen en te 
onderhouden over immigratiekwesties;
(c) de verbindingsfunctionarissen die 
door de agentschappen van de Unie 
conform hun respectieve 
rechtsgrondslagen in een ander land 
worden ingezet en immigratiekwesties 
behandelen;

Motivering

Noodzakelijk om dwingende redenen in verband met de interne logica van het voorstel.
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Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.
Immigratieverbindingsfunctionariss

en leggen en onderhouden rechtstreeks 
contact met de bevoegde autoriteiten van 
het derde land en met iedere organisatie in 
het derde land waarmee het passend is 
contact te leggen en te onderhouden, 
teneinde deze verordening uit te voeren .

1.
Immigratieverbindingsfunctionariss

en leggen en onderhouden rechtstreeks 
contact met de bevoegde autoriteiten van 
het derde land, waaronder lokale 
overheden, en met iedere organisatie in 
het derde land, waaronder relevante 
internationale organisaties, waarmee het 
passend is contact te leggen en te 
onderhouden, teneinde deze verordening 
uit te voeren.

Motivering

Noodzakelijk om dwingende redenen in verband met de interne logica van het voorstel.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De 
immigratieverbindingsfunctionarissen 
verzamelen informatie voor gebruik op 
operationeel of strategisch niveau, dan wel 
op beide niveaus. Deze informatie bevat 
geen persoonsgegevens. Deze informatie 
heeft in het bijzonder betrekking op de 
volgende kwesties:

2. De 
immigratieverbindingsfunctionarissen 
verzamelen informatie voor gebruik op 
operationeel of strategisch niveau, dan wel 
op beide niveaus. Deze informatie bevat geen 
persoonsgegevens. Deze informatie heeft 
uitsluitend betrekking op de volgende 
kwesties:

Motivering

Noodzakelijk om dwingende redenen in verband met de interne logica van het voorstel.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) migratiestromen die afkomstig zijn 
uit of reizen door het derde land;

a) migratiestromen die afkomstig zijn 
uit of reizen door het derde land, met 
inbegrip van informatie over het leeftijds- 
en genderprofiel van migranten en hun 
reisplannen;

Motivering

Noodzakelijk om dwingende redenen in verband met de interne logica van het voorstel.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) incidenten en gebeurtenissen die, 
momenteel of in de toekomst, nieuwe 
ontwikkelingen inzake migratiestromen 
kunnen veroorzaken;

d) incidenten en gebeurtenissen die 
nieuwe ontwikkelingen of een 
verschuiving in de migratiebewegingen 
veroorzaken of kunnen gaan veroorzaken;

Motivering

Noodzakelijk om dwingende redenen in verband met de interne logica van het voorstel.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) manieren en middelen om de 
autoriteiten in de derde landen bij te staan 
bij de preventie van illegale-
immigratiestromen die afkomstig zijn uit 
of reizen door hun land;

f) manieren en middelen om de 
autoriteiten in derde landen bij te staan bij 
het bieden van passende sturing en 
ondersteuning aan de buitengrenzen met 
het oog op het monitoren van 
migratiestromen;

Motivering

Noodzakelijk om dwingende redenen in verband met de interne logica van het voorstel.
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Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) manieren en middelen om de 
autoriteiten in derde landen bij te staan 
bij het bieden van passende sturing en 
ondersteuning aan personen die via legale 
routes tot de Unie worden toegelaten;

Motivering

Noodzakelijk om dwingende redenen in verband met de interne logica van het voorstel.

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter f ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f ter) manieren en middelen om de 
autoriteiten in derde landen bij te staan 
bij de beoordeling van de algemene 
situatie van de grondrechten in het derde 
land, waaronder informatie over de plaats 
van en situatie in opvang- en 
detentiecentra en de omstandigheden 
tijdens detentie;

Motivering

Noodzakelijk om dwingende redenen in verband met de interne logica van het voorstel.

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) manieren en middelen om de 
terugkeer, overname en re-integratie te 
vergemakkelijken;

g) manieren en middelen om een 
waardige en met de mensenrechten 
strokende terugkeer, overname en re-
integratie te vergemakkelijken en waar 
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mogelijk de situatie van terugkerende 
onderdanen van derde landen te 
monitoren;

Motivering

Noodzakelijk om dwingende redenen in verband met de interne logica van het voorstel.

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) de toegang van asielzoekers tot 
bescherming in het derde land;

h) doeltreffende toegang tot 
bescherming die het derde land heeft 
aangenomen of ingevoerd voor kwetsbare 
personen;

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) mogelijke strategieën en kanalen 
voor legale immigratie tussen de Unie en 
derde landen, met inbegrip van 
hervestiging en andere 
beschermingsinstrumenten, alsook 
vaardigheids- en arbeidsmarktbehoeften;

i) strategieën voor legale immigratie 
die bevorderd moeten worden en 
bestaande of te ontwikkelen kanalen 
tussen de Unie en derde landen, met 
inbegrip van hervestiging, door de 
lidstaten af te geven humanitaire visa en 
andere beschermingsinstrumenten, alsook 
mobiliteitspartnerschappen, 
arbeidsmigratie, visa voor studenten en 
gezinshereniging;

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j) maatregelen voorafgaand aan j) maatregelen voorafgaand aan 
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vertrek die beschikbaar zijn voor 
immigranten in landen van herkomst of 
ontvangende derde landen, ter 
ondersteuning van een succesvolle 
integratie bij legale aankomst in de 
lidstaten;

vertrek die beschikbaar zijn voor 
migranten in landen van herkomst of 
ontvangende derde landen, ter 
ondersteuning van een succesvolle 
integratie bij legale aankomst in de 
lidstaten;

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k) capaciteit, bekwaamheid, politieke 
strategieën, wetgeving en 
wetgevingspraktijken van derde landen met 
betrekking tot de kwesties genoemd in 
onder a) tot en met j) .

k) praktijken, wetgeving en 
wetgevingspraktijken van derde landen met 
betrekking tot de kwesties genoemd in 
onder a) tot en met j) .

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De 
immigratieverbindingsfunctionarissen kunn
en bijstand verlenen bij:

4. De 
immigratieverbindingsfunctionarissen kunn
en, binnen de grenzen van hun 
deskundigheid en hun opleiding, bijstand 
verlenen bij:

Motivering

Noodzakelijk om dwingende redenen in verband met de interne logica van het voorstel.

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de identificatie van illegaal 
verblijvende onderdanen van derde landen 

a) de bekrachtiging van de identiteit 
van illegaal verblijvende onderdanen van 
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en bij het bevorderen van hun 
terugkeer overeenkomstig Richtlijn 
2008/115/EG ;

derde landen overeenkomstig Richtlijn 
2008/115/EG, om de re-integratie van 
terugkerende onderdanen van derde 
landen te bevorderen;

Motivering

Noodzakelijk om dwingende redenen in verband met de interne logica van het voorstel.

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de bevestiging van de identiteit en 
de vergemakkelijking van de hervestiging 
van personen die internationale 
bescherming in de Unie behoeven;

b) de bevestiging van de identiteit en 
de vergemakkelijking van de hervestiging 
of toelating van personen, met name de 
meest kwetsbare personen, die 
internationale bescherming in de Unie 
behoeven of die een verzoek om 
internationale bescherming willen 
indienen, door hen voor vertrek passende 
sturing, informatie en ondersteuning te 
bieden;

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 4 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de bevestiging van de identiteit en 
de vergemakkelijking van de uitvoering 
van Uniemaatregelen met betrekking tot de 
toelating van legale immigranten.

c) de bevestiging van de identiteit en 
de vergemakkelijking van de uitvoering 
van Uniemaatregelen met betrekking tot de 
toelating van legale immigranten, onder 
meer door middel van het verstrekken van 
informatie vóór vertrek aan migrerende 
werknemers, studenten en gezinsleden die 
worden toegelaten tot de Unie;

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
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Artikel 3 – lid 4 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) het vergemakkelijken van de 
tenuitvoerlegging van maatregelen van de 
Unie ter bestrijding van 
migrantensmokkel en mensenhandel, 
door tijdens hun taken verkregen 
informatie te delen binnen het netwerk 
van 
immigratieverbindingsfunctionarissen en 
met bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten, waaronder 
rechtshandhavingsinstanties.

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5.
Immigratieverbindingsfunctionariss

en voeren hun taken uit binnen het kader 
van hun verantwoordelijkheden en 
overeenkomstig de bepalingen - ook 
betreffende de bescherming van 
persoonsgegevens - van het Unierecht en 
het nationaal recht en van de 
overeenkomsten of regelingen met 
de derde landen of met internationale 
organisaties.

5.
Immigratieverbindingsfunctionariss

en voeren hun taken uit binnen het kader 
van hun verantwoordelijkheden, die door 
de inzettende autoriteiten zijn vastgesteld, 
met volledige inachtneming van de 
menselijke waardigheid en de 
grondrechten, met bijzondere aandacht 
voor kwetsbare personen, en 
overeenkomstig de bepalingen - ook 
betreffende de bescherming van 
persoonsgegevens - van het Unierecht en 
het nationaal recht en van de 
overeenkomsten of regelingen met 
de derde landen of met internationale 
organisaties. 
Immigratieverbindingsfunctionarissen 
hanteren bij de uitoefening van hun taken 
een gendergevoelige aanpak.

Motivering

Noodzakelijk om dwingende redenen in verband met de interne logica van het voorstel.
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Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten, de Commissie en de 
agentschappen van de Unie stellen de 
stuurgroep in kennis van hun plannen voor 
het inzetten van 
immigratieverbindingsfunctionarissen en 
van de taakomschrijving en de duur van de 
inzet van deze functionarissen.

1. De lidstaten, de Commissie en de 
agentschappen van de Unie stellen de 
stuurgroep in kennis van hun plannen voor 
het inzetten van 
immigratieverbindingsfunctionarissen en 
van de taakomschrijving en de duur van de 
inzet van deze functionarissen. Van de 
inzet van 
immigratieverbindingsfunctionarissen 
wordt onverwijld kennisgegeven aan het 
Europees Parlement.

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde informatie 
wordt ter beschikking gesteld via het 
beveiligde op internet gebaseerde platform 
voor informatie-uitwisseling dat is bedoeld 
in artikel 9.

2. De in lid 1 bedoelde informatie 
wordt ter beschikking gesteld via het 
beveiligde op internet gebaseerde platform 
voor informatie-uitwisseling, in 
overeenstemming met artikel 9.

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) waar passend, gegevens uitwisselen 
over ervaringen met betrekking tot de 
toegang van asielzoekers tot bescherming;

c) waar passend, gegevens uitwisselen 
over ervaringen met betrekking tot de 
toegang tot internationale bescherming;

Motivering

Noodzakelijk om dwingende redenen in verband met de interne logica van het voorstel.
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Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) coördineren van standpunten die 
worden ingenomen in contacten met 
commerciële vervoerders, wanneer 
passend;

Schrappen

Motivering

Noodzakelijk om dwingende redenen in verband met de interne logica van het voorstel.

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) deelnemen aan gezamenlijke 
gespecialiseerde opleidingen, voor zover 
van toepassing;

e) deelnemen aan gezamenlijke 
gespecialiseerde opleidingen, met name op 
het gebied van grondrechten en 
asielprocedures;

Motivering

Noodzakelijk om dwingende redenen in verband met de interne logica van het voorstel.

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) organiseren van 
informatiebijeenkomsten en opleidingen 
voor de leden van het diplomatieke en 
consulaire personeel van de missies van de 
lidstaten in het derde land, voor zover van 
toepassing;

f) organiseren van 
informatiebijeenkomsten en opleidingen 
voor de leden van het diplomatieke en 
consulaire personeel van de missies van de 
lidstaten in het derde land, voor zover van 
toepassing, waaronder specifieke scholing 
over asielprocedures en over de 
bescherming van personen in kwetsbare 
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situaties;

Motivering

Noodzakelijk om dwingende redenen in verband met de interne logica van het voorstel.

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Het netwerk van 
immigratieverbindingsfunctionarissen 
omvat, waar nodig en voorhanden, 
immigratieverbindingsfunctionarissen 
met deskundigheid op het gebied van 
kinderbescherming, mensenhandel, 
gendergelijkheid en bescherming tegen 
gendergerelateerd geweld.

Motivering

De situatie van kwetsbare personen moet worden beoordeeld door ILO's met passende 
deskundigheid op het gebied van de grondrechten.

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De door de Commissie ingezette 
immigratieverbindingsfunctionarissen 
coördineren de in lid 1 bedoelde 
netwerken. Op plaatsen waar de 
Commissie geen 
immigratieverbindingsfunctionarissen 
inzet, wordt de coördinatie van het netwerk 
uitgevoerd door een 
immigratieverbindingsfunctionaris, zoals 
overeengekomen door de leden van het 
netwerk.

2. De door de Commissie ingezette 
immigratieverbindingsfunctionarissen 
coördineren en ondersteunen de in lid 1 
bedoelde netwerken. Op plaatsen waar de 
Commissie geen 
immigratieverbindingsfunctionarissen 
inzet, wordt de coördinatie van het netwerk 
uitgevoerd door de 
immigratieverbindingsfunctionaris die is 
ingezet door het agentschap van de Unie. 
Op plaatsen waar de Commissie noch de 
agentschappen van de Unie 
immigratieverbindingsfunctionarissen 
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inzetten, wordt het netwerk gefaciliteerd 
door een 
immigratieverbindingsfunctionaris, zoals 
overeengekomen door de leden van het 
netwerk en goedgekeurd door de 
Commissie.

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De stuurgroep wordt door de 
coördinator in kennis gesteld van de 
aanstelling van de netwerkcoördinatoren.

3. De coördinator stelt ten minste 
15 dagen voordat hij zijn taken als 
netwerkcoördinator opneemt de 
stuurgroep in kennis van zijn aanstelling 
als netwerkcoördinator.

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten kunnen tevens 
overeenkomen dat hun 
immigratieverbindingsfunctionarissen 
bepaalde taken onderling verdelen.

2. De lidstaten kunnen tevens 
overeenkomen dat hun 
immigratieverbindingsfunctionarissen 
bepaalde taken onderling verdelen, in 
overeenstemming met de specifieke 
deskundigheid of opleiding van hun 
verbindingsfunctionarissen.

Motivering

Bij de verruiming van het takenpakket van de immigratieverbindingsfunctionarissen moet 
ervoor gezorgd worden dat de taken van de immigratieverbindingsfunctionarissen en hun 
specifieke deskundigheid en opleiding goed op elkaar zijn afgestemd.

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Vertegenwoordigers van derde 
landen die betrokken zijn bij de uitvoering, 
de toepassing en de ontwikkeling van het 
Schengenacquis, nemen als waarnemer 
deel aan de werkzaamheden van de 
stuurgroep.

3. Een lid van het Europees 
Parlement en vertegenwoordigers van 
derde landen die betrokken zijn bij de 
uitvoering, de toepassing en de 
ontwikkeling van het Schengenacquis, 
nemen als waarnemer deel aan de 
werkzaamheden van de stuurgroep.

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De stuurgroep stelt, op voorstel van 
de voorzitter, binnen drie maanden na haar 
eerste bijeenkomst haar reglement van orde 
vast. In het reglement van orde wordt de 
stemprocedure geregeld.

1. De stuurgroep stelt, op voorstel van 
de voorzitter en na raadpleging van de 
lidstaten, binnen drie maanden na haar 
eerste bijeenkomst haar reglement van orde 
vast. In het reglement van orde wordt de 
stemprocedure geregeld, evenals de 
procedures voor de samenwerking tussen 
de Commissie en de nationale autoriteiten 
om de goede verspreiding van de 
resultaten van de strategische en 
operationele analyse te waarborgen.

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Met inachtneming van de 
prioriteiten van de Unie op het gebied van 
immigratie en binnen de grenzen van de 
taken van 
immigratieverbindingsfunctionarissen 
zoals omschreven in deze verordening, 
verricht de stuurgroep de volgende 
activiteiten:

2. Met inachtneming van de 
prioriteiten van de Unie op het gebied van 
immigratie en de door de bevoegde 
agentschappen van de Unie verstrekte 
analyse, en binnen de grenzen van de taken 
van immigratieverbindingsfunctionarissen 
zoals omschreven in deze verordening, 
verricht de stuurgroep de volgende 
activiteiten:
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Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) prioriteiten en activiteiten 
vaststellen door een tweejaarlijks 
werkprogramma aan te nemen en aan te 
geven welke middelen er nodig zijn voor 
de ondersteuning van die werkzaamheden;

(a) prioriteiten en activiteiten 
vaststellen door een jaarlijks 
werkprogramma aan te nemen en aan te 
geven welke middelen er nodig zijn voor 
de ondersteuning van die werkzaamheden, 
en dit onverwijld doorgeven aan het 
Europees Parlement;

Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de uitvoering van de activiteiten 
van het tweejaarlijkse werkprogramma, de 
aanstelling van netwerkcoördinatoren en de 
vooruitgang die door de netwerken van 
immigratieverbindingsfunctionarissen is 
geboekt in hun samenwerking met de 
bevoegde autoriteiten in derde landen 
evalueren;

(b) de uitvoering van de activiteiten 
van het jaarlijkse werkprogramma, de 
aanstelling van netwerkcoördinatoren en de 
vooruitgang die door de netwerken van 
immigratieverbindingsfunctionarissen is 
geboekt in hun samenwerking met de 
bevoegde autoriteiten in derde landen 
evalueren;

Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het tweejaarlijkse 
activiteitenverslag vaststellen;

(c) het jaarlijkse activiteitenverslag 
vaststellen, dat onverwijld aan het 
Europees Parlement wordt toegezonden;

Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de ontwikkeling van de 
vaardigheden van 
immigratieverbindingsfunctionarissen 
ondersteunen, onder meer door de 
ontwikkeling van gemeenschappelijke 
kerncurricula en aan de inzet voorafgaande 
opleidingen en de organisatie van 
gezamenlijke seminars over de in artikel 3, 
lid 2, bedoelde onderwerpen;

(c) de ontwikkeling van de 
vaardigheden van 
immigratieverbindingsfunctionarissen 
ondersteunen, onder meer door de 
ontwikkeling van gemeenschappelijke 
kerncurricula en aan de inzet voorafgaande 
opleidingen en de organisatie van 
gezamenlijke seminars over de in artikel 3 
bedoelde onderwerpen, op basis van 
bestaande of nieuwe specifieke 
opleidingsinstrumenten die door het 
Bureau van de Europese Unie voor de 
grondrechten (FRA) en de betrokken 
agentschappen van de Unie of andere 
relevante internationale organisaties zijn 
ontwikkeld met betrekking tot het recht 
van de Unie en het internationale recht op 
het gebied van de grondrechten en 
asielprocedures, waarbij overlappingen 
met opleidingen die door deze 
agentschappen worden aangeboden, 
worden vermeden;

Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) in samenwerking met het FRA 
specifieke richtsnoeren voor alle 
immigratieverbindingsfunctionarissen 
opstellen en verder ontwikkelen, die 
aanknopingspunten bieden om de 
eerbiediging van de grondrechten te 
waarborgen, met bijzondere aandacht 
voor kwetsbare personen;

Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Voor de uitvoering van de in de 
leden 2 en 3 bedoelde activiteiten kunnen 
de lidstaten financiële steun van de Unie 
ontvangen uit hoofde van Verordening 
(EU) nr. 515/2014.

4. Voor de uitvoering van de in de 
leden 2 en 3 bedoelde activiteiten kunnen 
de lidstaten financiële steun van de Unie 
ontvangen uit hoofde van Verordening 
(EU) nr. 515/2014. De Commissie stelt 
operationele procedures vast om het voor 
de lidstaten eenvoudiger te maken 
financiële steun van de Unie te vragen.

Amendement 61

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De 
immigratieverbindingsfunctionarissen en 
de leden van de stuurgroep zorgen ervoor 
dat alle relevante informatie en statistieken 
worden geüpload en uitgewisseld via een 
beveiligd op internet gebaseerd platform 
voor informatie-uitwisseling, dat door de 
Commissie wordt opgezet en onderhouden. 
Die informatie omvat ten minste de 
volgende elementen:

1. De 
immigratieverbindingsfunctionarissen en 
de leden van de stuurgroep zorgen ervoor 
dat alle relevante informatie en statistieken 
worden geüpload en uitgewisseld via een 
beveiligd op internet gebaseerd platform 
voor informatie-uitwisseling, dat door de 
Commissie wordt opgezet en onderhouden. 
De in artikel 5, lid 2, bedoelde 
netwerkcoördinator waarborgt dat alle 
relevante informatie en statistieken 
worden geüpload en uitgewisseld via het 
beveiligde internetplatform voor 
informatie-uitwisseling. Bij de 
uitwisseling van informatie van uiterst 
vertrouwelijke aard moet de grootst 
mogelijke zorg worden betracht. Het lid 
van het Europees Parlement dat is 
aangewezen om als waarnemer aan de 
stuurgroep deel te nemen, heeft toegang 
tot het platform voor informatie-
uitwisseling.Die informatie omvat ten 
minste de volgende elementen:

Amendement 62

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) relevante documenten, verslagen en 
analytische producten op het gebied van 
immigratie, met name feitelijke informatie 
over de landen of regio's waar 
immigratieverbindingsfunctionarissen 
worden ingezet;

(a) relevante documenten, verslagen en 
analytische producten inzake 
immigratiekwesties, met name feitelijke 
informatie over de landen of regio's waar 
immigratieverbindingsfunctionarissen 
worden ingezet;

Amendement 63

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) biometrische of biografische 
gegevens wanneer dat nodig is om de 
identiteit en de nationaliteit van 
onderdanen van derde landen te 
bevestigen met het oog op terugkeer, met 
inbegrip van alle soorten documenten die 
als bewijs of prima facie bewijs inzake 
nationaliteit kunnen worden beschouwd;

(a) biometrische of biografische 
gegevens wanneer dat nodig is om de 
identiteit van de persoon te bevestigen en 
wanneer dat noodzakelijk is om 
migrantensmokkel en mensenhandel te 
voorkomen en te bestrijden;

Amendement 64

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) passagierslijsten voor 
terugkeervluchten naar derde landen;

(b) passagierslijsten voor 
terugkeervluchten van de Unie naar een 
derde land teneinde doeltreffende toegang 
tot re-integratiemaatregelen voor 
terugkerende onderdanen van derde 
landen te waarborgen;

Amendement 65

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 3 bis (nieuw)



PE629.479v02-00 36/43 RR\1175322NL.docx

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Elke uitwisseling van 
persoonsgegevens is beperkt tot wat strikt 
noodzakelijk is voor de toepassing van 
deze verordening.

Amendement 66

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De doorgifte van persoonsgegevens 
door immigratieverbindingsfunctionarissen 
op grond van dit artikel aan derde landen 
en internationale organisaties geschiedt 
overeenkomstig hoofdstuk V van 
Verordening (EU) 2016/679 of 
overeenkomstig de nationale bepalingen tot 
omzetting van hoofdstuk V van Richtlijn 
(EU) 2016/680.

4. De doorgifte van persoonsgegevens 
door immigratieverbindingsfunctionarissen 
op grond van dit artikel aan derde landen 
en internationale organisaties geschiedt 
overeenkomstig hoofdstuk V van 
Verordening (EU) 2016/679 of 
overeenkomstig de nationale bepalingen tot 
omzetting van hoofdstuk V van Richtlijn 
(EU) 2016/680. Elke uitwisseling van 
persoonsgegevens die zou kunnen worden 
gebruikt voor het identificeren van 
personen of groepen van personen van 
wie het verzoek om internationale 
bescherming in behandeling is of die een 
ernstig risico lopen om aan folteringen, 
onmenselijke of vernederende 
behandelingen of bestraffingen of andere 
schendingen van grondrechten te worden 
onderworpen, is verboden.

Amendement 67

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Vijf jaar na de vaststelling van deze 
verordening brengt de Commissie aan het 
Europees Parlement en de Europese Raad 
verslag uit over de toepassing ervan.

1. Uiterlijk twee jaar na de vaststelling 
van deze verordening en vervolgens om de 
twee jaar brengt de Commissie aan het 
Europees Parlement en de Europese Raad 
verslag uit over de toepassing ervan, met 
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inbegrip van de gevolgen voor de 
grondrechten.

Amendement 68

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten verstrekken de 
Commissie de informatie die nodig is om 
het verslag over de toepassing van deze 
verordening op te stellen.

2. De lidstaten en de agentschappen 
van de Unie verstrekken de Commissie de 
informatie die nodig is om het verslag over 
de toepassing van deze verordening op te 
stellen.
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BIJLAGE: BRIEF VAN DE COMMISSIE JURIDISCHE ZAKEN  

D(2018)45709

Dhr. Claude MORAES
Voorzitter, Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
ASP 13G205 
Brussel

Betreft: Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende de oprichting van een Europees netwerk van 
immigratieverbindingsfunctionarissen (herschikking)
COM(2018)0303 – C8-0184/2018 – 2018/0153(COD)

Geachte voorzitter,

De Commissie juridische zaken heeft bovengenoemd voorstel bestudeerd, overeenkomstig 
artikel 104 inzake herschikking, zoals opgenomen in het Reglement van het Europees 
Parlement.

Lid 3 van dat artikel luidt als volgt: 

"Als de voor juridische zaken bevoegde commissie van oordeel is dat het ontwerp geen 
andere inhoudelijke wijzigingen bevat dan die welke als zodanig zijn aangegeven, stelt zij de 
bevoegde commissie hiervan in kennis. 

In dat geval en onverminderd de in de artikelen 169 en 170 vastgelegde voorwaarden zijn 
amendementen in de ter zake bevoegde commissie alleen ontvankelijk als zij betrekking 
hebben op onderdelen van het ontwerp die wijzigingen bevatten.

Amendementen op ongewijzigd gebleven onderdelen van het ontwerp kunnen evenwel in 
uitzonderlijke en individuele gevallen door de voorzitter van de ter zake bevoegde commissie 
worden aanvaard indien hij van oordeel is dat dit noodzakelijk is om dwingende redenen die 
verband houden met de interne logica van de tekst of omdat de amendementen onlosmakelijk 
verbonden zijn met andere ontvankelijke amendementen. Deze redenen dienen in een 
schriftelijke motivering bij de amendementen te worden vermeld."

Op grond van het advies van de Adviesgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de 
juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie, die het voorstel 
tot herschikking heeft onderzocht en overeenkomstig de aanbevelingen van de rapporteur 
voor advies, is de Commissie juridische zaken van oordeel dat het voorstel geen andere 
inhoudelijke wijzigingen bevat dan die welke als zodanig worden aangegeven en dat met 
betrekking tot de codificatie van de ongewijzigde bepalingen van de eerdere besluiten met die 
inhoudelijke wijzigingen kan worden geconstateerd dat het voorstel een loutere codificatie 
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van de bestaande teksten behelst, zonder inhoudelijke wijzigingen.

Daarom heeft de Commissie juridische zaken tijdens haar vergadering van 20 november 2018 
met 20 stemmen voor, 0 stemmen tegen bij 1 onthouding1 besloten de bevoegde Commissie 
burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken aan te bevelen het voorstel 
overeenkomstig artikel 104 te behandelen.

Met de meeste hoogachting,

Pavel Svoboda

Bijlage: Advies van de adviesgroep

1 Bij de stemming aanwezige leden: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, 
Mady Delvaux, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte 
Guteland, Sajjad Karim, Sylvia Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia 
Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, 
Kosma Zlotowski, Tadeusz Zwiefka.
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BIJLAGE: ADVIES VAN DE ADVIESGROEP VAN DE JURIDISCHE DIENSTEN 
VAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE COMMISSIE

ADVIESGROEP VAN DE
JURIDISCHE DIENSTEN

Brussel, 11 oktober 2018

ADVIES

AAN HET EUROPEES PARLEMENT
DE RAAD
DE COMMISSIE

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 
oprichting van een Europees netwerk van immigratieverbindingsfunctionarissen 
(herschikking)
COM(2018) 303 final van 16.5.2018 – 2018/0153 (COD)

Overeenkomstig het Interinstitutioneel Akkoord van 28 november 2001 over een 
systematischer gebruik van de herschikking van besluiten, en met name punt 9, is de 
adviesgroep bestaande uit de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie op 28 juni, 3 juli en 6 september 2018 bijeengekomen om onder meer 
bovengenoemd voorstel van de Commissie te bestuderen.

Tijdens deze bijeenkomsten1 werd het voorstel voor een verordening van het Europees 
Parlement en de Raad tot herschikking van Verordening (EG) nr. 377/2004 van de Raad van 
19 februari 2004 betreffende de oprichting van een Europees netwerk van 
immigratieverbindingsfunctionarissen onderzocht, waarbij de Adviesgroep in onderlinge 
overeenstemming tot de hierna uiteengezette conclusies is gekomen.

1. De volgende tekstdelen hadden gemarkeerd moeten worden met de grijze achtergrond die 
gewoonlijk wordt gebruikt om materiële wijzigingen aan te geven:
– in het eerste visum, de schrapping van de vermelding "63, punt 3, onder b)" en de 
toevoeging van de vermelding "79, lid 2";
– in artikel 1, lid 2, de toevoeging van de woorden "uniaal en";
– in artikel 3, lid 1, de schrapping van de eerste woorden "Iedere lidstaat draagt er zorg 
voor dat zijn";
– in artikel 3, lid 2, onder k), de vervanging van het woord "bovengenoemde" door de 
vermelding "genoemd in onder a) tot en met j)";

1 De adviesgroep heeft haar beoordeling uitgevoerd op basis van de Engelse versie van het voorstel, 
aangezien de tekst in kwestie oorspronkelijk in deze taal gesteld was.
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– in artikel 3, lid 5, en in de inleidende formulering van artikel 5, lid 1, de schrapping 
van de eerste woorden "De lidstaten dragen er zorg voor dat de";
- in artikel 5, lid 1, onder g), de schrapping van de laatste woorden "aan de bevoegde 
autoriteiten van de zendende lidstaten".
2. In artikel 3, lid 1, had de toevoeging van het woord "in" met aanpassingspijltjes moeten 
worden aangegeven.
3. In artikel 3, lid 2, had het woord "de" in de formulering "het bestaan en de activiteiten van 
criminele organisaties die betrokken zijn bij de smokkel van immigranten", die volledig is 
gemarkeerd met de markering "inhoudelijke schrapping", tussen de woorden "betrokken bij" 
en de woorden "smokkel van immigranten" moeten staan.
4. In artikel 11, dient het woord "de" voor de woorden "Verordening (EU) nr. 810/2009" te 
worden geschrapt.
5. In artikel 13 moet de verwijzing naar "Bijlage I" worden aangepast, zodat wordt verwezen 
naar "Bijlage II".
6. In de bijlage met de concordantietabel, dient het verkeerde nummer "VII" van de bijlage te 
worden gecorrigeerd naar "II" . 

De adviesgroep heeft na deze bestudering van het voorstel eensgezind geconstateerd dat het 
voorstel geen andere inhoudelijke wijzigingen bevat dan die welke als zodanig in het voorstel 
worden vermeld. Voorts heeft de adviesgroep met betrekking tot de codificatie van de 
ongewijzigde bepalingen van de eerdere handeling met die inhoudelijke wijzigingen 
geconstateerd dat het voorstel louter een codificatie van de bestaande tekst behelst, zonder 
inhoudelijke wijzigingen.

F. DREXLER H. LEGAL L. ROMERO REQUENA
Juridisch adviseur Juridisch adviseur Directeur-generaal
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