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AMENDEMENTEN 

De Commissie buitenlandse zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken onderstaande amendementen in 

aanmerking te nemen: 

Amendement   1 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 9 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (9 bis) Om te voorkomen dat verzoekers 

met niet-ontvankelijke verzoeken of 

verzoekers die waarschijnlijk geen 

internationale bescherming nodig hebben, 

een mogelijk gevaarlijke reis ondernemen 

van hun land van herkomst naar een 

lidstaat, moet het Asielagentschap van de 

Europese Unie, in samenwerking met de 

Commissie en de lidstaten, aan potentiële 

migranten informatie verstrekken over de 

legale manieren om de Unie binnen te 

komen en over de risico's die zijn 

verbonden aan illegale immigratie. 

Motivering 

Dit amendement beoogt illegale migratie te voorkomen en het aantal asielverzoeken op basis 

van verkeerde informatie te beperken. 

 

Amendement   2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (10 bis) De moeilijkheden bij het 

beheer van de migratiestromen in de 

centra voor eerste opvang (de zogeheten 

"hotspots") in de lidstaten van eerste 

binnenkomst tonen aan dat de lidstaten 

meer en concreter moeten gaan 

samenwerken.  
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Motivering 

Dit amendement benadrukt de rechtvaardiging van een gemeenschappelijke EU-benadering. 

 

Amendement   3 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 17 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(17) Om te voorkomen dat verzoekers 

met niet-ontvankelijke verzoeken of 

verzoekers die waarschijnlijk geen 

internationale bescherming nodig hebben 

of die een veiligheidsrisico vormen, 

worden overgedragen tussen de lidstaten, 

moet ervoor worden gezorgd dat de 

lidstaat waar het eerst een verzoek wordt 

ingediend de ontvankelijkheid van het 

verzoek onderzoekt met betrekking tot het 

eerste land van asiel en veilige derde 

landen alsook in een versnelde procedure 

verzoeken behandelt die zijn ingediend 

door verzoekers uit een land dat is 

opgenomen op de EU-lijst van veilige 

landen van herkomst en door verzoekers 

die een veiligheidsrisico vormen. 

Schrappen 

 

Amendement   4 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 20 

Verordening (EU) nr. 604/2013 

Overweging 16 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(20) Om ervoor te zorgen dat het 

beginsel van de eenheid van het gezin en 

het belang van het kind volledig worden 

nageleefd, dient het bestaan van een 

afhankelijkheidsrelatie tussen een 

verzoeker en zijn kind, broer of zus of 

ouder vanwege zwangerschap of 

moederschap, de gezondheidssituatie of de 

hoge leeftijd van de verzoeker, een bindend 

(20) Om ervoor te zorgen dat het 

beginsel van de eenheid van het gezin en 

het belang van het kind volledig worden 

nageleefd, dient het bestaan van een 

afhankelijkheidsrelatie tussen een 

verzoeker en zijn kind, broer of zus of 

ouder vanwege zwangerschap of 

moederschap, de gezondheidssituatie of de 

hoge leeftijd van de verzoeker, een bindend 
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verantwoordelijkheidscriterium te worden. 

Indien de verzoeker een niet-begeleide 

minderjarige is, dient de aanwezigheid van 

een gezins- of familielid in een andere 

lidstaat die voor de niet-begeleide 

minderjarige kan zorgen, eveneens een 

bindend verantwoordelijkheidscriterium te 

worden. Ter ontmoediging van secundaire 

bewegingen van niet-begeleide 

minderjarigen, die in strijd zijn met het 

belang van die minderjarigen, moet, bij 

ontstentenis van een gezinslid of een ander 

familielid, de verantwoordelijke lidstaat de 

lidstaat zijn waar de niet-begeleide 

minderjarige het eerst zijn verzoek om 

internationale bescherming heeft 

ingediend, tenzij wordt aangetoond dat dit 

niet in het belang van het kind zou zijn. 

Alvorens een niet-begeleide minderjarige 

aan een andere lidstaat over te dragen, 

moet de overdragende lidstaat ervoor 

zorgen dat die andere lidstaat alle nodige 

en passende maatregelen neemt om een 

adequate bescherming van het kind te 

waarborgen, en met name de spoedige 

aanwijzing van een vertegenwoordiger of 

vertegenwoordigers die is of zijn belast 

met de vrijwaring van alle rechten waarop 

het kind aanspraak kan maken. Elk besluit 

om een niet-begeleide minderjarige over te 

dragen, moet worden voorafgegaan door 

een beoordeling van de belangen van de 

betrokken minderjarige door personeel dat 

over de nodige kwalificaties en expertise 

beschikt. 

verantwoordelijkheidscriterium te worden. 

Indien de verzoeker een niet-begeleide 

minderjarige is, dient de aanwezigheid van 

een gezins- of familielid in een andere 

lidstaat die voor de niet-begeleide 

minderjarige kan zorgen, eveneens een 

bindend verantwoordelijkheidscriterium te 

worden. Van hun familie gescheiden 

kinderen, die ook volgens de wet als niet-

begeleide minderjarigen worden 

beschouwd, vormen een afzonderlijke 

categorie en behoeven bijzondere 

aandacht. Ter ontmoediging van 

secundaire bewegingen van niet-begeleide 

minderjarigen, die in strijd zijn met het 

belang van die minderjarigen, moet, bij 

ontstentenis van een gezinslid of een ander 

familielid, de verantwoordelijke lidstaat de 

lidstaat zijn waar de niet-begeleide 

minderjarige het eerst zijn verzoek om 

internationale bescherming heeft 

ingediend, tenzij wordt aangetoond dat dit 

niet in het belang van het kind zou zijn. 

Alvorens een niet-begeleide minderjarige 

aan een andere lidstaat over te dragen, 

moet de overdragende lidstaat ervoor 

zorgen dat die andere lidstaat alle nodige 

en passende maatregelen neemt om een 

adequate bescherming van het kind te 

waarborgen, en met name de spoedige 

aanwijzing van een vertegenwoordiger of 

vertegenwoordigers die is of zijn belast 

met de vrijwaring van alle rechten waarop 

het kind aanspraak kan maken. Elk besluit 

om een niet-begeleide minderjarige over te 

dragen, moet worden voorafgegaan door 

een beoordeling van de belangen van de 

betrokken minderjarige door personeel dat 

over de nodige kwalificaties en expertise 

beschikt. 

 

Amendement   5 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 22 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(22) Om ervoor te zorgen dat de 

doelstellingen van deze verordening 

worden verwezenlijkt en belemmeringen 

voor de toepassing ervan uit de weg 

worden geruimd, en in het bijzonder om 

onderduiking en secundaire bewegingen 

tussen lidstaten te voorkomen, moeten er 

duidelijke verplichtingen worden 

vastgesteld waaraan in het kader van de 

procedure moet worden voldaan door de 

verzoeker en waarvan de verzoeker tijdig 

en naar behoren in kennis moet worden 

gesteld. Schending van deze juridische 

verplichtingen moet leiden tot passende en 

evenredige procedurele gevolgen voor de 

verzoeker en tot passende en evenredige 

gevolgen in termen van zijn 

opvangvoorzieningen. Conform het 

Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie moet de lidstaat waar een 

dergelijke asielzoeker zich bevindt, er in 

elk geval voor zorgen dat in de dringende 

materiële behoeften van die persoon wordt 

voorzien. 

(22) Om ervoor te zorgen dat de 

doelstellingen van deze verordening 

worden verwezenlijkt en belemmeringen 

voor de toepassing ervan uit de weg 

worden geruimd, en in het bijzonder om 

onderduiking en secundaire bewegingen 

tussen lidstaten te voorkomen, moeten er 

duidelijke verplichtingen worden 

vastgesteld waaraan in het kader van de 

procedure moet worden voldaan door de 

verzoeker en waarvan de verzoeker tijdig 

en naar behoren in kennis moet worden 

gesteld. Niet-naleving van deze 

verplichtingen mag geen afbreuk doen 

aan het recht van de verzoeker op een 

eerlijk en billijk proces, noch onnodige, 

onredelijke of onevenredige gevolgen 

hebben in termen van zijn 

opvangvoorzieningen. Conform het 

Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie en het Europees Verdrag 

tot bescherming van de rechten van de 

mens en de fundamentele vrijheden moet 

de lidstaat waar een dergelijke asielzoeker 

zich bevindt, er in elk geval voor zorgen 

dat in de dringende basisbehoeften van die 

persoon wordt voorzien. 

 

Amendement   6 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 24 

Verordening (EU) nr. 604/2013 

Overweging 19 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(24) Teneinde de rechten van de 

betrokkenen daadwerkelijk te beschermen, 

dienen, overeenkomstig met name de 

rechten die zijn erkend in artikel 47 van het 

Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie, juridische waarborgen te 

worden ingebouwd en dient een 

daadwerkelijk rechtsmiddel tegen besluiten 

tot overdracht aan de verantwoordelijke 

(24) Personen die onder deze 

verordening vallen, dienen recht te 

hebben een daadwerkelijk rechtsmiddel in 

te stellen, in de vorm van een beroep of 

een bezwaar, in overeenstemming met de 

feitelijke en wettelijke toepasselijke 

wetgeving. Teneinde de rechten van de 

betrokkenen daadwerkelijk te beschermen, 

dienen, overeenkomstig met name de 
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lidstaat te worden gewaarborgd. Een 

daadwerkelijk rechtsmiddel moet ook 

beschikbaar zijn wanneer er geen 

overdrachtsbesluit is genomen maar de 

verzoeker aanvoert dat een andere lidstaat 

verantwoordelijk is omdat hij een 

gezinslid, of, voor niet-begeleide 

minderjarigen, een familielid heeft in een 

andere lidstaat. Teneinde de naleving van 

het internationale recht te waarborgen, 

dient een daadwerkelijk rechtsmiddel tegen 

dergelijke besluiten zowel betrekking te 

hebben op de toepassing van deze 

verordening als op de juridische en 

feitelijke situatie in de lidstaat aan welke 

de verzoeker wordt overgedragen. De 

reikwijdte van het daadwerkelijke 

rechtsmiddel moet beperkt zijn tot een 

beoordeling van de vraag of er gevaar 

bestaat voor een schending van het 

grondrecht op de eerbiediging van het 

familie- en gezinsleven, de rechten van het 

kind, of het verbod van onmenselijke of 

vernederende behandeling. 

rechten die zijn erkend in artikel 47 van het 

Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie, juridische waarborgen te 

worden ingebouwd en dient een 

daadwerkelijk rechtsmiddel tegen besluiten 

tot overdracht aan de verantwoordelijke 

lidstaat te worden gewaarborgd. Een 

daadwerkelijk rechtsmiddel moet ook 

beschikbaar zijn wanneer er geen 

overdrachtsbesluit is genomen maar de 

verzoeker aanvoert dat een andere lidstaat 

verantwoordelijk is omdat zij of hij een 

gezinslid, of, voor niet-begeleide 

minderjarigen, een familielid heeft in een 

andere lidstaat. Teneinde de naleving van 

het internationale recht en de 

desbetreffende jurisprudentie van het Hof 

van Justitie van de Europese Unie alsook 

van het Europees Hof voor de rechten van 

de mens te waarborgen, dient een 

daadwerkelijk rechtsmiddel tegen 

dergelijke besluiten zowel betrekking te 

hebben op de toepassing van deze 

verordening als op de juridische en 

feitelijke situatie in de lidstaat aan of naar 

welke de verzoeker wordt overgedragen 

respectievelijk teruggezonden. De 

reikwijdte van het daadwerkelijke 

rechtsmiddel moet hoofdzakelijk een 

beoordeling van de vraag inhouden of er 

gevaar bestaat voor een schending van het 

grondrecht op de eerbiediging van het 

familie- en gezinsleven, de rechten van het 

kind, of het verbod van onmenselijke of 

vernederende behandeling. 

Motivering 

Door de overweging te beginnen met het recht een daadwerkelijk rechtsmiddel in te stellen en 

door te verwijzen naar de jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie en het EHRM, 

wordt met dit amendement gepoogd dit recht te versterken. 

 

Amendement   7 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 26 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(26) Met het oog op een snelle 

vaststelling van de verantwoordelijkheid en 

de toewijzing tussen de lidstaten van 

personen die om internationale 

bescherming verzoeken, moeten de 

termijnen voor het indienen en 

beantwoorden van overnameverzoeken, 

voor het indienen van kennisgevingen 

inzake terugname en voor het verrichten 

van overdrachten, alsook voor het instellen 

van en het beslissen over beroepen, zoveel 

mogelijk worden gestroomlijnd en 

ingekort. 

(26) Met het oog op een snelle 

vaststelling van de verantwoordelijkheid en 

de toewijzing tussen de lidstaten van 

personen die om internationale 

bescherming verzoeken, moeten de 

termijnen voor het indienen en 

beantwoorden van overnameverzoeken, 

voor het indienen van kennisgevingen 

inzake terugname en voor het verrichten 

van overdrachten, alsook voor het instellen 

van en het beslissen over beroepen, zoveel 

mogelijk worden ingekort. Hierbij moeten 

de grondrechten van de verzoekers, de 

rechten van kwetsbare personen, met 

name de rechten van het kind en het 

fundamentele beginsel van het 

vooropstellen van het belang van het kind, 

maar ook het beginsel van 

gezinshereniging, worden geëerbiedigd. 

 

Amendement   8 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 32 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(32) Een sleutel gebaseerd op de 

omvang van de bevolking en van de 

economie van de lidstaten moet, in 

combinatie met een drempel, worden 

gebruikt als referentiepunt voor de werking 

van het correctiemechanisme voor 

toewijzing, zodat het mechanisme kan 

functioneren als een instrument voor hulp 

aan lidstaten die onder onevenredige druk 

staan. De toepassing van het 

correctiemechanisme ten gunste van een 

lidstaat moet automatisch in gang worden 

gezet wanneer het aantal verzoeken om 

internationale bescherming waarvoor een 

lidstaat verantwoordelijk is meer dan 

150 % bedraagt van het volgens de 

referentiesleutel bepaalde cijfer. Om ten 

volle rekening te houden met de 

inspanningen van elke lidstaat, moet in het 

(32) Een sleutel gebaseerd op de 

omvang van de bevolking en van de 

economie van de lidstaten, alsook op de 

mate van stabiliteit in de hen omringende 

derde landen moet, in combinatie met een 

drempel, worden gebruikt als 

referentiepunt voor de werking van het 

correctiemechanisme voor toewijzing, 

zodat het mechanisme kan functioneren als 

een instrument voor hulp aan lidstaten die 

onder onevenredige druk staan. De 

toepassing van het correctiemechanisme 

ten gunste van een lidstaat moet 

automatisch in gang worden gezet wanneer 

het aantal verzoeken om internationale 

bescherming waarvoor een lidstaat 

verantwoordelijk is meer dan 150 % 

bedraagt van het volgens de 

referentiesleutel bepaalde cijfer. Om ten 
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kader van deze berekening het aantal 

personen dat daadwerkelijk is hervestigd in 

die lidstaat worden opgeteld bij het aantal 

verzoeken om internationale bescherming. 

volle rekening te houden met de 

inspanningen van elke lidstaat, moet in het 

kader van deze berekening het aantal 

personen dat daadwerkelijk is hervestigd in 

die lidstaat worden opgeteld bij het aantal 

verzoeken om internationale bescherming. 

 

Amendement   9 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 42 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(42) Een netwerk van bevoegde 

autoriteiten van de lidstaten moet worden 

opgezet en gefaciliteerd door het 

Asielagentschap van de Europese Unie 

teneinde de praktische samenwerking en 

uitwisseling van informatie over alle 

aangelegenheden in verband met de 

toepassing van deze verordening te 

verbeteren, met inbegrip van de 

ontwikkeling van praktische instrumenten 

en richtsnoeren. 

(42) Een netwerk van bevoegde 

autoriteiten van de lidstaten moet worden 

opgezet en gefaciliteerd door het 

Asielagentschap van de Europese Unie 

teneinde de praktische samenwerking en 

uitwisseling van informatie over alle 

aangelegenheden in verband met de 

toepassing van deze verordening te 

verbeteren, met inbegrip van de 

ontwikkeling van praktische instrumenten 

en richtsnoeren. Dit netwerk moet kunnen 

samenwerken met de autoriteiten van de 

landen van doorreis, landen van 

herkomst, kandidaat-lidstaten en 

potentiële kandidaat-lidstaten, Europese 

Nabuurschapslanden alsook met 

internationale organisaties, met name de 

VN-agentschappen en ngo's. 

 

Amendement   10 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 52 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(52) Om te beoordelen of het in deze 

verordening vastgestelde 

correctiemechanisme voor toewijzing 

tegemoet komt aan de doelstelling van een 

eerlijke verdeling van 

verantwoordelijkheid tussen de lidstaten en 

een vermindering van de onevenredige 

(52) Om te beoordelen of het in deze 

verordening vastgestelde 

correctiemechanisme voor toewijzing 

tegemoet komt aan de doelstelling van een 

eerlijke verdeling van 

verantwoordelijkheid tussen de lidstaten en 

een vermindering van de onevenredige 
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druk op bepaalde lidstaten, moet de 

Commissie de werking van het 

correctiemechanisme voor toewijzing 

toetsen en met name nagaan of de drempel 

voor het in gang zetten en het stopzetten 

van het correctiemechanisme 

daadwerkelijk zorgt voor een eerlijke 

verdeling van verantwoordelijkheid tussen 

de lidstaten en een snelle toegang van 

verzoekers tot de procedures voor het 

verlenen van internationale bescherming in 

situaties waarin een lidstaat wordt 

geconfronteerd met een onevenredig aantal 

verzoeken om internationale bescherming 

waarvoor hij krachtens deze verordening 

verantwoordelijk is. 

druk op bepaalde lidstaten, moet de 

Commissie de werking van het 

correctiemechanisme voor toewijzing 

toetsen en met name nagaan of de drempel 

voor het in gang zetten en het stopzetten 

van het correctiemechanisme 

daadwerkelijk zorgt voor een eerlijke 

verdeling van verantwoordelijkheid tussen 

de lidstaten en een snelle toegang van 

verzoekers tot de procedures voor het 

verlenen van internationale bescherming in 

situaties waarin een lidstaat wordt 

geconfronteerd met een onevenredig aantal 

verzoeken om internationale bescherming 

waarvoor hij krachtens deze verordening 

verantwoordelijk is. In dit opzicht moet de 

Commissie geregeld het aantal verzoeken 

om internationale bescherming 

bekendmaken die elke lidstaat heeft 

ontvangen, met inbegrip van het 

percentage ingewilligde verzoeken, het 

land van herkomst van de verzoekers en 

de behandelingsduur van elk verzoek. 

 

Amendement   11 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – letter j 

Verordening (EU) nr. 604/2013 

Artikel 2 – alinea 1 – letter j 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

j) "niet-begeleide minderjarige": een 

minderjarige die zonder begeleiding van 

een krachtens de wet of volgens de praktijk 

van de betrokken lidstaat voor hem 

verantwoordelijke volwassene op het 

grondgebied van een lidstaat aankomt, 

zolang hij niet daadwerkelijk onder de 

hoede van een dergelijke volwassene staat; 

onder dit begrip valt ook een minderjarige 

die zonder begeleiding wordt achtergelaten 

nadat hij op het grondgebied van een 

lidstaat is aangekomen; 

j) "niet-begeleide minderjarige": een 

minderjarige die zonder begeleiding van 

een krachtens de wet of volgens de praktijk 

van de betrokken lidstaat voor hem 

verantwoordelijke volwassene op het 

grondgebied van een lidstaat aankomt, 

zolang hij niet daadwerkelijk onder de 

hoede van een dergelijke volwassene staat; 

onder dit begrip valt ook een minderjarige 

die zonder begeleiding wordt achtergelaten 

nadat hij op het grondgebied van een 

lidstaat is aangekomen, alsook 

minderjarigen die gescheiden zijn geraakt 

van beide ouders of van hun eerdere 
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wettelijke of gebruikelijke hoofdverzorger; 

Motivering 

Dit amendement beoogt de reikwijdte van de definitie van "niet-begeleide minderjarige" te 

verbreden. 

 

Amendement   12 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Alvorens de criteria toe te passen 

op grond waarvan overeenkomstig de 

hoofdstukken III en IV wordt bepaald 

welke lidstaat verantwoordelijk is, is de 

eerste lidstaat waar een verzoek om 

internationale bescherming is ingediend 

verplicht: 

Schrappen 

a) na te gaan of het verzoek om 

internationale bescherming moet worden 

geacht niet-ontvankelijk te zijn op grond 

van artikel 33, lid 2, onder b) en c), van 

Richtlijn 2013/32/EU (wanneer een land 

dat geen lidstaat is, voor de verzoeker 

wordt aangemerkt als het eerste land van 

asiel of als veilig derde land), en 

 

b) het verzoek te behandelen in een 

versnelde procedure overeenkomstig 

artikel 31, lid 8, van Richtlijn 

2013/32/EU, wanneer de volgende 

gronden van toepassing zijn: 

 

i) de verzoeker heeft de nationaliteit 

van een derde land, of hij is staatloos en 

had voorheen in dat land zijn gewone 

verblijfplaats, welk land is aangemerkt als 

veilig land van herkomst in de 

gemeenschappelijke EU-lijst van veilige 

landen van herkomst zoals vastgesteld bij 

Verordening [Voorstel COM(2015) 452 

van 9 september 2015], of 

 

ii) de verzoeker kan om ernstige 

redenen worden geacht een gevaar te 

vormen voor de nationale veiligheid of de 

 



 

PE599.593v06-00 12/20 AD\1125089NL.docx 

NL 

openbare orde van de lidstaat, of de 

verzoeker is onder dwang uitgezet om 

ernstige redenen van openbare veiligheid 

of openbare orde krachtens het nationale 

recht. 

 

Amendement   13 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 1 – letter a 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) van het feit dat het recht te 

verzoeken om internationale bescherming 

niet inhoudt dat de verzoeker kan kiezen 

welke lidstaat verantwoordelijk is voor de 

behandeling van het verzoek om 

internationale bescherming; 

a) van het feit dat het recht te 

verzoeken om internationale bescherming 

niet inhoudt dat de verzoeker kan kiezen 

welke lidstaat verantwoordelijk is voor de 

behandeling van het verzoek om 

internationale bescherming, tenzij de 

persoon in kwestie voor gezinshereniging 

in aanmerking komt; 

 

Amendement   14 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 2 – alinea 2 

Verordening (EU) nr. 604/2013 

Artikel 6 – lid 2 – alinea 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Indien dit nodig is om de verzoeker de 

informatie te doen begrijpen, wordt de 

informatie ook mondeling verstrekt, 

bijvoorbeeld in samenhang met het in 

artikel 7 bedoelde persoonlijk onderhoud. 

Indien dit nodig is om de verzoeker de 

informatie te doen begrijpen, wordt de 

informatie ook mondeling verstrekt, 

bijvoorbeeld in samenhang met het in 

artikel 7 bedoelde persoonlijk onderhoud. 

Indien de verzoeker een minderjarige is, 

wordt de persoon in kwestie op een 

kindvriendelijke manier geïnformeerd. 

Motivering 

Dit amendement beoogt de specifieke situatie van minderjarigen aan te pakken door hun 

rechten te versterken. Het houdt verband met de amendementen inzake de artikelen 7, 8 en 10. 

 

Amendement   15 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 3 

Verordening (EU) nr. 604/2013 

Artikel 7 – lid 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Het persoonlijk onderhoud wordt 

gevoerd in een taal die de verzoeker 

verstaat of waarvan redelijkerwijs kan 

worden aangenomen dat hij die verstaat en 

waarin hij kan communiceren. Zo nodig 

stelt de lidstaat een tolk aan die kan zorgen 

voor een goede communicatie tussen de 

verzoeker en de persoon die het persoonlijk 

onderhoud voert. 

3. Het persoonlijk onderhoud wordt 

gevoerd in een taal die de verzoeker 

verstaat of waarvan redelijkerwijs kan 

worden aangenomen dat hij die verstaat en 

waarin hij kan communiceren, en, in 

voorkomend geval, op een 

kindvriendelijke manier. Zo nodig stelt de 

lidstaat een tolk aan die kan zorgen voor 

een goede communicatie tussen de 

verzoeker en de persoon die het persoonlijk 

onderhoud voert. 

Motivering 

Dit amendement beoogt de specifieke situatie van minderjarigen aan te pakken door hun 

rechten te versterken. Het houdt verband met de amendementen inzake de artikelen 6, 8 en 10. 

 

Amendement   16 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 1 

Verordening (EU) nr. 604/2013 

Artikel 8 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Bij alle procedures waarin deze 

verordening voorziet, stellen de lidstaten 

het belang van het kind voorop. 

1. Bij alle procedures waarin deze 

verordening voorziet, beoordelen de 

lidstaten stelselmatig het belang van het 

kind en stellen zij dit voorop. 

Motivering 

Dit amendement beoogt de rechten van minderjarigen te versterken en de verplichtingen van 

de lidstaten jegens hen te vergroten. Het houdt verband met de andere amendementen inzake 

artikel 8. 
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Amendement  17 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 2 

Verordening (EU) nr. 604/2013 

Artikel 8 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Elke lidstaat zorgt ervoor dat, wanneer een 

niet-begeleide minderjarige aanwezig moet 

zijn, de niet-begeleide minderjarige bij de 

relevante procedures waarin deze 

verordening voorziet, wordt 

vertegenwoordigd en/of bijgestaan door 

een vertegenwoordiger. De 

vertegenwoordiger beschikt over de 

kwalificaties en de expertise om ervoor te 

zorgen dat tijdens de procedures die in het 

kader van deze verordening worden 

gevolgd, rekening wordt gehouden met het 

belang van de minderjarige. Deze 

vertegenwoordiger heeft toegang tot de 

inhoud van de toepasselijke documenten in 

het dossier van de verzoeker, met inbegrip 

van de specifieke brochure voor niet-

begeleide minderjarigen. 

Elke lidstaat zorgt ervoor dat, wanneer een 

niet-begeleide minderjarige aanwezig is, de 

niet-begeleide minderjarige direct na 

aankomst een goed opgeleide 

vertegenwoordiger krijgt toegewezen die 

hem/haar bij de relevante procedures 

waarin deze verordening voorziet 

vertegenwoordigt en/of bijstaat. De 

vertegenwoordiger beschikt over de 

kwalificaties en de expertise om ervoor te 

zorgen dat tijdens de procedures die in het 

kader van deze verordening worden 

gevolgd, rekening wordt gehouden met het 

belang van de minderjarige. Deze 

vertegenwoordiger heeft toegang tot de 

inhoud van de toepasselijke documenten in 

het dossier van de verzoeker, met inbegrip 

van de specifieke brochure voor niet-

begeleide minderjarigen.  

Dit lid laat de toepasselijke bepalingen van 

artikel 25 van Richtlijn 2013/32/EU 

onverlet. 

Dit lid laat de toepasselijke bepalingen van 

artikel 25 van Richtlijn 2013/32/EU 

onverlet. 

 Vanwege hun kwetsbaarheid mogen niet-

begeleide minderjarigen alleen aan een 

andere lidstaat worden overgedragen 

indien dit in het belang van het kind is. 

Motivering 

Dit amendement beoogt de rechten van niet-begeleide minderjarigen te versterken en te 

onderstrepen dat de staat verantwoordelijkheid voor hen draagt. 

 

Amendement   18 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 3 – letter a 

Verordening (EU) nr. 604/2013 

Artikel 8 – lid 3 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) de mogelijkheden van 

gezinshereniging; 

a) de instandhouding van het 

gezinsleven, met inbegrip van de 
mogelijkheden van gezinshereniging; 

Motivering 

Dit amendement beoogt de garanties voor minderjarigen te versterken door de verplichtingen 

van de lidstaten jegens hen te vergroten. Het houdt verband met de andere amendementen 

inzake artikel 8. 

 

Amendement   19 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 5 – alinea 3 

Verordening (EU) nr. 604/2013 

Artikel 8 – lid 5 – alinea 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De personeelsleden van de in artikel 47 

bedoelde bevoegde autoriteiten die 

verzoeken van niet-begeleide 

minderjarigen behandelen, hebben een 

passende opleiding gekregen, en blijven 

die krijgen, met betrekking tot de 

specifieke behoeften van minderjarigen. 

De personeelsleden van de in artikel 47 

bedoelde bevoegde autoriteiten die 

verzoeken van niet-begeleide 

minderjarigen behandelen, hebben een 

passende opleiding gekregen, en blijven 

die krijgen, met betrekking tot de 

specifieke behoeften van minderjarigen. 

Deze opleiding omvat 

risicobeoordelingsmodules ten behoeve 

van op de individuele behoeften van het 

kind afgestemde zorg en bescherming, 

met bijzondere aandacht voor de 

vroegtijdige herkenning van slachtoffers 

van mensenhandel en misbruik, en 

scholing over goede praktijken ter 

voorkoming van verdwijningen. 

Motivering 

Dit amendement beoogt de specifieke situatie van minderjarigen aan te pakken door de 

garanties te versterken dat zij passende zorg zullen ontvangen van de bevoegde autoriteiten 

van de lidstaten. Het houdt verband met de amendementen inzake de artikelen 7, 8 en 10. 
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Amendement   20 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 5 

Verordening (EU) nr. 604/2013 

Artikel 10 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Bij ontstentenis van gezinsleden of 

familieleden als vermeld in de leden 2 en 3, 

is de lidstaat waarbij de niet-begeleide 

minderjarige zijn verzoek om 

internationale bescherming het eerst heeft 

ingediend de verantwoordelijke lidstaat, 

tenzij wordt aangetoond dat dit niet in het 

belang van de minderjarige is. 

Bij ontstentenis van gezinsleden of 

familieleden als vermeld in de leden 2 en 3, 

is de lidstaat waar de niet-begeleide 

minderjarige aanwezig is of een 

asielverzoek heeft ingediend de 

verantwoordelijke lidstaat, op voorwaarde 

dat dit in het belang van de minderjarige is. 

Motivering 

Dit amendement houdt verband met de voorgaande amendementen die zijn ingediend inzake 

artikel 8. De staat is verantwoordelijk voor alle minderjarigen die zich op zijn grondgebied 

bevinden. 

 

Amendement   21 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 19 – lid 2 – alinea 1 

Verordening (EU) nr. 604/2013 

Artikel 19 – lid 2 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaat waarin een verzoek om 

internationale bescherming is gedaan en 

die bepaalt welke lidstaat verantwoordelijk 

is kan, te allen tijde voordat is bepaald 

welke lidstaat verantwoordelijk is, een 

andere lidstaat vragen een verzoeker over 

te nemen teneinde familierelaties te 

verenigen, ook wanneer die laatste lidstaat 

niet verantwoordelijk is volgens de in de 

artikelen 10 tot 13 en 18 vastgelegde 

criteria. De betrokkenen moeten hiermee 

schriftelijk instemmen. 

De lidstaat waarin een verzoek om 

internationale bescherming is gedaan en 

die bepaalt welke lidstaat verantwoordelijk 

is kan, te allen tijde voordat is bepaald 

welke lidstaat verantwoordelijk is, een 

andere lidstaat vragen een verzoeker over 

te nemen teneinde familierelaties te 

verenigen of op grond van familiale, 

culturele of sociale banden of 

taalvaardigheden die zijn integratie in die 

andere lidstaat zouden vergemakkelijken, 

ook wanneer die laatste lidstaat niet 

verantwoordelijk is volgens de in de 

artikelen 10 tot 13 en 18 vastgelegde 
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criteria. De betrokkenen moeten hiermee 

schriftelijk instemmen. 

 

Amendement  22 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 29 – lid 1 

Verordening (EU) nr. 604/2013 

Artikel 29 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten houden niemand in bewaring 

om de enkele reden dat hij aan de bij deze 

verordening ingestelde procedure 

onderworpen is. 

De lidstaten houden niemand in bewaring 

om de enkele reden dat hij aan de bij deze 

verordening ingestelde procedure 

onderworpen is. Bewaring moet altijd een 

uiterste middel blijven en er wordt altijd 

voorrang gegeven aan alternatieven voor 

bewaring. Kinderen mogen niet in 

bewaring worden gehouden, aangezien 

bewaring nooit in het belang van het kind 

kan zijn. Minderjarigen en gezinnen met 

minderjarige kinderen worden samen 

ondergebracht in niet-bewarende 

accommodaties in de gemeenschap. 

Motivering 

Dit amendement beoogt te waarborgen dat passende maatregelen worden genomen ten 

aanzien van kinderen in overeenstemming met hun belangen. 

 

Amendement  23 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 49 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Het Asielagentschap van de Europese Unie 

ontwikkelt en faciliteert de activiteiten van 

een netwerk van de in artikel 47, lid 1, 

bedoelde bevoegde autoriteiten, met het 

oog op een betere praktische 

samenwerking en uitwisseling van 

informatie over alle aangelegenheden in 

verband met de toepassing van deze 

verordening, met inbegrip van de 

Het Asielagentschap van de Europese Unie 

ontwikkelt en faciliteert de activiteiten van 

een netwerk van de in artikel 47, lid 1, 

bedoelde bevoegde autoriteiten, met het 

oog op een betere praktische 

samenwerking en uitwisseling van 

informatie over alle aangelegenheden in 

verband met de toepassing van deze 

verordening, met inbegrip van de 
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ontwikkeling van praktische instrumenten 

en richtsnoeren. 

ontwikkeling van praktische instrumenten 

en richtsnoeren. De bevoegde autoriteiten 

van kandidaat-lidstaten en mogelijke 

kandidaat-lidstaten en van landen van het 

Europees nabuurschapsgebied kunnen 

worden uitgenodigd om aan dit netwerk 

deel te nemen. 
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