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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 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) De terugkeer van onderdanen van 

derde landen die niet of niet meer voldoen 

aan de voorwaarden voor binnenkomst, 

verblijf of vestiging in de lidstaten, met 

volledige inachtneming van de 

grondrechten en met name het beginsel 

van non-refoulement, en in 

overeenstemming met Richtlijn 

2008/115/EG van het Europees Parlement 

en de Raad, is een wezenlijk onderdeel van 

de brede inspanningen om irreguliere 

migratie aan te pakken en een hoger 

percentage irreguliere migranten te doen 

terugkeren. 

(1) De terugkeer van onderdanen van 

derde landen die niet of niet meer voldoen 

aan de voorwaarden voor binnenkomst, 

verblijf of vestiging in de lidstaten, met 

volledige inachtneming van de 

grondrechten en het beginsel van non-

refoulement, zoals vastgelegd in het 

Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie (Handvest) en het Verdrag 

van Genève van 1951, en in 

overeenstemming met Richtlijn 

2008/115/EG van het Europees Parlement 

en de Raad, is een wezenlijk onderdeel van 

de brede inspanningen om irreguliere 

migratie aan te pakken en migratie te 

beheren in nauwe samenwerking met 

derde landen van herkomst of doorreis. 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) De lidstaten dienen alle nodige 

maatregelen te nemen om illegaal 

verblijvende onderdanen van derde landen 

op een doeltreffende en evenredige wijze te 

doen terugkeren, overeenkomstig de 

bepalingen van Richtlijn 2008/115/EG. 

(3) De lidstaten dienen alle nodige 

maatregelen te nemen om illegaal 

verblijvende onderdanen van derde landen 

op een doeltreffende en evenredige wijze te 

doen terugkeren, met volledige 

eerbiediging van de grondrechten, met 

name het beginsel van non-refoulement 

en de bescherming van de mensenrechten 

van migranten, overeenkomstig de 
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bepalingen van Richtlijn 2008/115/EG. 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 12 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) Signaleringen inzake terugkeer 

dienen te worden gewist zodra de lidstaat 

of bevoegde autoriteit die het 

terugkeerbesluit overeenkomstig 

bepalingen die in overeenstemming zijn 

met Richtlijn 2008/115/EG, heeft 

uitgevaardigd, ervan in kennis is gesteld 

dat de terugkeer heeft plaatsgevonden. 

Wanneer een terugkeerbesluit gepaard gaat 

met een inreisverbod, dient dit verbod te 

worden opgenomen in het SIS, 

overeenkomstig artikel 24, lid 3, van 

Verordening (EU) 2018/xxx 

[grenscontroles]. In dergelijke gevallen 

dienen de lidstaten alle nodige maatregelen 

te nemen om ervoor te zorgen dat het 

tijdstip waarop de onderdaan van het derde 

land het Schengengebied verlaat, volledig 

samenvalt met het tijdstip waarop de 

signalering inzake het reisverbod in het SIS 

wordt geactiveerd. 

(12) Signaleringen inzake terugkeer 

dienen te worden gewist zodra de lidstaat 

of bevoegde autoriteit die het 

terugkeerbesluit overeenkomstig 

bepalingen die in overeenstemming zijn 

met Richtlijn 2008/115/EG, heeft 

uitgevaardigd, ervan in kennis is gesteld 

dat de terugkeer heeft plaatsgevonden. 

Wanneer een terugkeerbesluit gepaard gaat 

met een inreisverbod, dient dit verbod te 

worden opgenomen in het SIS, 

overeenkomstig artikel 24, lid 3, van 

Verordening (EU) 2018/xxx 

[grenscontroles]. In dergelijke gevallen 

dienen de lidstaten alle nodige maatregelen 

te nemen om ervoor te zorgen dat het 

tijdstip waarop de onderdaan van het derde 

land de buitengrenzen van een lidstaat 

overschrijdt, volledig samenvalt met het 

tijdstip waarop de signalering inzake het 

reisverbod in het SIS wordt geactiveerd. 

Motivering 

De term "Schengengebied" komt niet overeen met de bewoordingen van artikel 6: "Als een in 

verband met terugkeer gesignaleerde onderdaan van een derde land vertrekt via de 

buitengrens van de signalerende lidstaat, wordt de terugkeerbevestiging meegedeeld aan de 

bevoegde autoriteit overeenkomstig het nationale recht." 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 16 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(16) Gegevens verwerkt in het SIS of 

overgedragen door middel van de 

(16) Gegevens verwerkt in het SIS of 

overgedragen door middel van de 
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uitwisseling van aanvullende informatie 

kunnen voor de uitvoerende lidstaat nuttig 

zijn als informatie om illegaal verblijvende 

onderdanen van derde landen snel te 

identificeren en van nieuwe documenten te 

voorzien met het oog op de terugkeer naar 

een derde land. Daarom moet het in 

individuele gevallen mogelijk zijn 

dergelijke gegevens en informatie te delen 

met een derde land. Het delen van 

persoonsgegevens moet onderworpen zijn 

aan duidelijke voorwaarden, in 

overeenstemming zijn met de bepalingen 

van Verordening (EU) 2016/679 en 

plaatsvinden met toestemming van de 

signalerende lidstaat. 

uitwisseling van aanvullende informatie 

kunnen voor de uitvoerende lidstaat nuttig 

zijn als informatie om illegaal verblijvende 

onderdanen van derde landen snel te 

identificeren en van nieuwe documenten te 

voorzien met het oog op de terugkeer naar 

een derde land. Daarom moet het in 

individuele gevallen mogelijk zijn 

dergelijke gegevens en informatie te delen 

met een derde land. Dit moet echter 

uitsluitend mogelijk zijn wanneer een 

definitief besluit over de terugkeer is 

genomen. Het delen van persoonsgegevens 

moet onderworpen zijn aan duidelijke 

voorwaarden, in gevallen die betrekking 

hebben op kinderen in overeenstemming 

zijn met de bepalingen van Verordening 

(EU) 2016/679, met name artikel 6, lid 1, 

onder f), artikel 8, artikel 12, lid 1, en 

artikel 40, lid 2, onder g), en plaatsvinden 

met toestemming van de signalerende 

lidstaat. 

Motivering 

Persoonsgegevens moeten niet aan een derde land worden doorgeven voordat het 

terugkeerbesluit, vastgesteld overeenkomstig Richtlijn 2008/115/EG, onherroepelijk is 

geworden en dus niet dan nadat eventuele bezwaar- of beroepsprocedures zijn uitgeput of een 

verzoek van de verzoeker in dat kader niet-ontvankelijk is verklaard. 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 16 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (16 bis) Bij de toepassing van deze 

verordening moet, in gevallen die 

betrekking hebben op kinderen, het 

belang van het kind voorop staan. 

Wanneer gegevens betreffende een kind 

in het SIS worden ingevoerd, mogen deze 

uitsluitend worden gebruikt voor het 

voorkomen, opsporen en onderzoeken van 

gevallen van vermiste kinderen en voor de 

bescherming van het belang van het kind, 

in overeenstemming met het Verdrag van 
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de Verenigde Naties inzake de rechten 

van het kind. 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 16 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (16 ter) Alle maatregelen die in 

verband met het SIS worden genomen, 

moeten in overeenstemming zijn met het 

Handvest. De lidstaten moeten 

richtsnoeren toepassen die gezamenlijk 

moeten worden vastgesteld en gemonitord 

door het Asielagentschap van de Europese 

Unie en het Bureau van de Europese Unie 

voor de grondrechten, voor een 

gemeenschappelijke praktijk inzake het 

nemen van vingerafdrukken en 

gezichtsopnamen van irreguliere 

onderdanen van derde landen, op basis 

van de checklist die is opgesteld door het 

Bureau van de Europese Unie voor de 

grondrechten. Bij de procedure voor het 

nemen van vingerafdrukken en het maken 

van gezichtsopnamen moeten de lidstaten 

te allen tijde de waardigheid en de 

lichamelijke integriteit van minderjarigen 

eerbiedigen. De lidstaten mogen 

minderjarigen niet dwingen om 

medewerking te verlenen aan het nemen 

van vingerafdrukken. 

Motivering 

Op grond van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van het kind moeten 

kinderen met menselijkheid en respect behandeld worden en zodanig dat rekening wordt 

gehouden met de behoeften van een persoon van zijn of haar leeftijd. Er moet daarom 

bijzondere aandacht besteed worden aan de specifieke situatie van minderjarigen. Het belang 

van het kind dient altijd voorop te staan. 
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Amendement  7 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 17 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(17) De nationale autoriteiten die 

verantwoordelijk zijn voor terugkeer, 

kunnen van lidstaat tot lidstaat aanzienlijk 

verschillen en ook binnen dezelfde lidstaat 

kunnen er diverse autoriteiten 

verantwoordelijk zijn, afhankelijk van de 

oorzaken van het illegaal verblijf. 

Gerechtelijke autoriteiten kunnen ook 

terugkeerbesluiten uitvaardigen 

overeenkomstig bepalingen die in 

overeenstemming zijn met Richtlijn 

2008/115/EG, bv. naar aanleiding van een 

beroep tegen een weigering van een 

verblijfsvergunning of -recht, of als 

strafrechtelijke sanctie. Alle nationale 

autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor 

de uitvaardiging en uitvoering van 

terugkeerbesluiten overeenkomstig 

Richtlijn 2008/115/EG, dienen recht op 

toegang tot het SIS te hebben om 

signaleringen inzake terugkeer te kunnen 

opnemen, bijwerken, wissen en 

doorzoeken. 

(17) De nationale autoriteiten die 

verantwoordelijk zijn voor terugkeer, 

kunnen van lidstaat tot lidstaat aanzienlijk 

verschillen en ook binnen dezelfde lidstaat 

kunnen er diverse autoriteiten 

verantwoordelijk zijn, afhankelijk van de 

oorzaken van het illegaal verblijf. 

Daarnaast bestaan er verschillende 

nationale lijsten van "veilige derde 

landen". Gerechtelijke autoriteiten kunnen 

ook terugkeerbesluiten uitvaardigen 

overeenkomstig bepalingen die in 

overeenstemming zijn met Richtlijn 

2008/115/EG, bv. naar aanleiding van een 

beroep tegen een weigering van een 

verblijfsvergunning of -recht, of als 

strafrechtelijke sanctie. Alle nationale 

autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor 

de uitvaardiging en uitvoering van 

terugkeerbesluiten overeenkomstig 

Richtlijn 2008/115/EG, dienen recht op 

toegang tot het SIS te hebben om 

signaleringen inzake terugkeer te kunnen 

opnemen, bijwerken, wissen en 

doorzoeken. 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 28 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (28 bis) Geen enkele wijziging of 

nieuwe bepaling van deze verordening 

mag een onnodige belemmering vormen 

voor lidstaten die tot het Schengengebied 

zullen toetreden of in het proces van 

toetreding zitten. 
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Amendement  9 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Gegevens over onderdanen van 

derde landen jegens wie een 

terugkeerbesluit is uitgevaardigd 

overeenkomstig bepalingen die in 

overeenstemming zijn met Richtlijn 

2008/115/EG, worden opgenomen in het 

SIS met het oog op het verifiëren of aan de 

terugkeerverplichting is voldaan en het 

uitvoeren van het besluit. Wanneer het 

terugkeerbesluit wordt uitgevaardigd 

overeenkomstig bepalingen die in 

overeenstemming zijn met Richtlijn 

2008/115/EG, wordt onverwijld een 

signalering in het SIS opgenomen. 

1. Gegevens over onderdanen van 

derde landen jegens wie een 

terugkeerbesluit is uitgevaardigd 

overeenkomstig bepalingen die in 

overeenstemming zijn met Richtlijn 

2008/115/EG, worden onmiddellijk nadat 

het besluit op grond van de nationale 

wetgeving van de betreffende lidstaat van 

kracht wordt, opgenomen in het SIS, met 

het oog op het verifiëren of aan de 

terugkeerverplichting is voldaan en het 

uitvoeren van het besluit. Wanneer het 

terugkeerbesluit wordt uitgevaardigd 

overeenkomstig bepalingen die in 

overeenstemming zijn met Richtlijn 

2008/115/EG, wordt onverwijld een 

signalering in het SIS opgenomen. 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – alinea 1 – letter p 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(p) categorie van het 

identificatiedocument; 

(p) categorie van de actuele of eerdere 

identificatiedocumenten of andere 

documenten die door deze persoon tot dat 

moment onder een alias zijn gebruikt; 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – alinea 1 – letter r 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(r) nummer(s) van het 

identificatiedocument; 

(r) nummer(s) van de huidige en/of in 

het verleden gebruikte 

identificatiedocumenten; 
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Amendement  12 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Onverminderd de artikelen 6 en 8 

worden signaleringen inzake terugkeer 

gewist wanneer het besluit dat eraan ten 

grondslag lag, door de bevoegde autoriteit 

is ingetrokken of nietig verklaard. 

Signaleringen inzake terugkeer worden ook 

gewist wanneer de betrokken onderdaan 

van een derde land kan aantonen dat hij het 

grondgebied van de lidstaten heeft verlaten 

conform een terugkeerbesluit uitgevaardigd 

overeenkomstig bepalingen die in 

overeenstemming zijn met Richtlijn 

2008/115/EG. 

1. Onverminderd de artikelen 6 en 8 

worden signaleringen inzake terugkeer 

onmiddellijk gewist wanneer het besluit 

dat eraan ten grondslag lag, door de 

bevoegde autoriteit is ingetrokken of nietig 

verklaard. Signaleringen inzake terugkeer 

worden ook gewist wanneer de betrokken 

onderdaan van een derde land kan 

aantonen dat hij het grondgebied van de 

lidstaten heeft verlaten conform een 

terugkeerbesluit uitgevaardigd 

overeenkomstig bepalingen die in 

overeenstemming zijn met Richtlijn 

2008/115/EG. 

 

Amendement  13 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De krachtens deze verordening in het SIS 

verwerkte gegevens en de desbetreffende 

aanvullende informatie mogen worden 

doorgegeven aan of ter beschikking 

worden gesteld van derde landen 

overeenkomstig hoofdstuk V van 

Verordening (EU) 2016/679, indien de 

signalerende lidstaat daarvoor toestemming 

geeft en enkel indien de gegevens en 

informatie worden gebruikt voor de 

identificatie van en de afgifte van een 

identificatie- of reisdocument aan een 

illegaal verblijvende onderdaan van een 

derde land, met het oog op terugkeer. 

De krachtens deze verordening in het SIS 

verwerkte gegevens en de desbetreffende 

aanvullende informatie mogen worden 

doorgegeven aan of ter beschikking 

worden gesteld van derde landen 

overeenkomstig hoofdstuk V van 

Verordening (EU) 2016/679, indien de 

signalerende lidstaat daarvoor toestemming 

geeft en enkel indien de gegevens en 

informatie worden gebruikt voor de 

identificatie van en de afgifte van een 

identificatie- of reisdocument aan een 

illegaal verblijvende onderdaan van een 

derde land, met het oog op terugkeer. Dit 

geldt echter alleen voor individuele 

gevallen en is uitsluitend mogelijk nadat 

er een definitief besluit over de terugkeer 
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is genomen in volledige overeenstemming 

met het beginsel van non-refoulement. 

Met name moet vastgesteld zijn dat het 

land in kwestie een passend 

beschermingsniveau biedt, waarbij 

gekeken wordt naar de eerbiediging van 

de beginselen van de rechtsstaat en de 

mensenrechten, de aanwezigheid van 

doeltreffend functionerende 

onafhankelijke toezichthoudende 

autoriteiten en de internationale 

verbintenissen van het land. Voordat 

informatie wordt doorgegeven aan een 

derde land moeten de bevoegde 

autoriteiten hebben vastgesteld dat het 

leven en de vrijheid van de terugkeerder 

niet bedreigd zullen worden op grond van 

zijn ras, godsdienst of nationaliteit of het 

feit dat hij tot een bepaalde sociale groep 

behoort of een bepaalde politieke 

overtuiging heeft. De gegevens en de 

relevante aanvullende informatie worden 

niet overgedragen als de overdracht de 

persoon waarop de gegevens en de 

informatie betrekking hebben, in gevaar 

kan brengen. 

 

Amendement  14 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Voor de toepassing van deze verordening 

worden gegevens die betrekking hebben 

op een eerdere asielaanvraag of de 

immigratiestatus van de terugkeerder op 

het grondgebied van een lidstaat niet aan 

een derde land doorgegeven. 
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