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BEKNOPTE MOTIVERING

Als onderdeel van het meerjarig financieel kader (MFK) 2021-2027 heeft de Commissie 
bij het Europees Parlement en de Raad een voorstel tot oprichting van het Fonds voor asiel 
en migratie ingediend. Het fonds zal steun verlenen voor het doeltreffend beheer van migratie 
door de EU-lidstaten ten bedrage van 10,4 miljard EUR.

Tijdens de migratiecrisis is duidelijk geworden dat er behoefte is aan een gemeenschappelijke 
Europese aanpak op basis van solidariteit en billijke verdeling van de verantwoordelijkheid. 
De rapporteur is dan ook verheugd over de verhoging van de begroting voor migratie en asiel 
als wezenlijke stap om tot een sterk, eerlijk en doeltreffend asiel- en opvangstelsel binnen de 
EU te komen.

De rapporteur is echter van mening dat in het huidige voorstel een buitensporige nadruk is 
gelegd op de verhoging van de terugkeerpercentages. Zo zal volgens de voorgestelde criteria 
voor de toekenning van middelen aan nationale programma's in gedeeld beheer 40 % van de 
middelen worden toegewezen afhankelijk van indicatoren met betrekking tot de bestrijding 
van irreguliere migratie en de afgifte van terugkeerbesluiten ten koste van acties op het gebied 
van asiel, legale migratie en integratie. Dit zou lidstaten ertoe aansporen terugkeerbesluiten 
af te geven en uit te voeren, zonder rekening te houden met de risico's voor personen die 
terugkeren en de mogelijke gevolgen voor de landen van herkomst.

De rapporteur is verheugd over de maatregelen van de Commissie voor de totstandbrenging 
van een solide EU-migratiebeleid. Zij vindt echter dat het Europees Parlement en de Raad
de noodzakelijke waarborgen voor personen die terugkeren en landen van herkomst in het 
voorstel moeten opnemen. Terugkeerbesluiten kunnen niet worden genomen zonder de 
situatie in landen van herkomst en het plaatselijke absorptievermogen uitvoerig te beoordelen. 
Het is van wezenlijk belang dat de mogelijke impact van personen die terugkeren op de 
stabiliteit van de landen van herkomst wordt beoordeeld, aangezien terugkeer conflicten, 
spanningen en kwetsbaarheid kan verergeren.

Bovendien moeten het Parlement en de Raad ervoor zorgen dat de betrekkingen van de EU 
met derde landen niet afhankelijk worden gemaakt van samenwerking op het gebied van 
terugkeer en overname. Samenwerking met derde landen moet gebaseerd zijn op wederzijdse 
belangen en een brede aanpak in plaats van op EU-belangen en -prioriteiten op het gebied van 
migratie. Een beperkte focus op migratiebeheer kan schadelijk zijn voor de EU-samenwerking 
met derde landen.

AMENDEMENTEN

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de bevoegde Commissie burgerlijke 
vrijheden, justitie en binnenlandse zaken onderstaande amendementen in aanmerking te 
nemen:

Amendement 1
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Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Het fonds moet de mensenrechten 
volledig eerbiedigen en in 
overeenstemming zijn met de Agenda 
2030, het beginsel van beleidssamenhang 
op het gebied van 
ontwikkelingssamenwerking, zoals 
bedoeld in artikel 208 VWEU, en de 
internationale verbintenissen om het 
gebied van migratie en asiel, met name 
het mondiale pact inzake vluchtelingen en 
het mondiale pact inzake veilige, ordelijke 
en reguliere migratie (GCM).

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 ter) Bij het beheer van het fonds vanuit 
ontwikkelingsoogpunt moet rekening 
worden gehouden met de diverse 
onderliggende oorzaken van migratie, 
zoals conflicten, armoede, gebrek aan 
landbouwcapaciteit, onderwijs en 
ongelijkheid.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 quater)
Ontwikkelingssamenwerking met 

derde landen moet onder meer een 
belangrijk onderdeel vormen van 
overnameovereenkomsten, teneinde de 
arbeidsmarkt en de werkgelegenheid in de 
landen van terugkeer te stimuleren en het 
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zo minder aantrekkelijk te maken voor 
teruggekeerde migranten om de Europese 
grenzen opnieuw over te steken.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Het fonds dient steun te verlenen 
voor het doeltreffend beheer van 
migratiestromen, onder andere door 
gemeenschappelijke maatregelen te 
bevorderen op het gebied van asiel, met 
inbegrip van inspanningen van de lidstaten 
voor de opvang van personen die 
internationale bescherming nodig hebben, 
via hervestiging en het overbrengen van 
aanvragers of begunstigden van 
internationale bescherming tussen 
lidstaten, door internationale 
integratiestrategieën en een doeltreffender 
beleid inzake legale migratie te 
ondersteunen, teneinde het 
concurrentievermogen van de Unie op 
lange termijn en de toekomst van haar 
sociaal stelsel te waarborgen en de 
prikkels voor irreguliere migratie te 
reduceren via een duurzaam terugkeer-
en overnamebeleid. Het fonds dient de 
versterking te ondersteunen van de 
samenwerking met derde landen om het 
beheer te versterken van de instroom van 
personen die om asiel of andere vormen
van internationale bescherming 
verzoeken, om legale 
migratiemogelijkheden te bevorderen en
om irreguliere migratie tegen te gaan en te 
zorgen voor duurzame terugkeer naar en 
daadwerkelijke overname door derde 
landen.

(7) Het fonds dient steun te verlenen 
voor de bevordering van 
gemeenschappelijke maatregelen op het 
gebied van asiel, met inbegrip van 
inspanningen van de lidstaten voor de 
opvang van personen via hervestiging en 
het overbrengen tussen lidstaten, voor 
integratie- en ontvangststrategieën en
voor een doeltreffender beleid inzake 
legale migratie, alsook irreguliere migratie 
tegen te gaan en een duurzaam terugkeer-
en overnamebeleid ten uitvoer te leggen. 
Het fonds dient de versterking te 
ondersteunen van de samenwerking met 
derde landen om het beheer te versterken 
van de instroom, om de totstandbrenging
van legale migratiemogelijkheden te 
bevorderen, om irreguliere migratie tegen 
te gaan, om de handel in migranten te 
bestrijden en om te zorgen voor duurzame 
terugkeer naar en daadwerkelijke 
overname door derde landen. 
Samenwerking met derde landen moet 
daadwerkelijk op wederzijds belang zijn 
gebaseerd.
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Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) De migratiecrisis maakte duidelijk 
dat het gemeenschappelijk Europees 
asielstelsel moest worden hervormd om te 
zorgen voor doeltreffende asielprocedures 
ter voorkoming van secundaire 
bewegingen, uniforme en passende 
opvangvoorzieningen voor degenen die 
om internationale bescherming verzoeken, 
uniforme normen voor het verlenen van 
internationale bescherming en passende 
rechten en voordelen voor begunstigden
van internationale bescherming. 
Tegelijkertijd moest de hervorming zorgen 
voor de invoering van een billijker en 
doeltreffender systeem om de 
verantwoordelijkheid te bepalen van de 
lidstaten voor degenen die om 
internationale bescherming verzoeken en 
zorgen voor een EU-kader voor de 
hervestigingsinspanningen van de 
lidstaten. Het is daarom passend dat het 
fonds meer ondersteuning biedt aan de 
inspanningen van de lidstaten om het 
hervormde gemeenschappelijk Europees 
asielstelsel volledig en naar horen te 
implementeren.

(8) De door de lidstaten geleverde 
inspanningen om het asielacquis van de 
Unie onverkort en naar behoren uit te 
voeren, met name om ontheemden en 
personen die internationale bescherming 
aanvragen en genieten, passende opvang 
te bieden, te zorgen voor de correcte 
vaststelling van de status, billijke en 
doeltreffende asielprocedures toe te 
passen en goede praktijken inzake 
asielaangelegenheden te bevorderen, 
moeten worden gesteund en verbeterd, 
teneinde de rechten van hen die 
internationale bescherming behoeven, te 
beschermen en ervoor te zorgen dat de 
asielstelsels van de lidstaten efficiënt 
werken. Het fonds moet daarom meer 
ondersteuning bieden aan de inspanningen 
van de lidstaten om het hervormde 
gemeenschappelijk Europees asielstelsel 
volledig en naar behoren te 
implementeren.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Het fonds dient ook de activiteiten 
te completeren en versterken van het 
Asielagentschap van de Europese Unie, dat 
is opgericht bij Verordening (EU)../.. 
[verordening EU-asielagentschap], 
teneinde de werking van het 
gemeenschappelijke Europees asielstelsel

(9) Het fonds dient ook de activiteiten 
te completeren en versterken van het 
Asielagentschap van de Europese Unie, dat 
is opgericht bij Verordening (EU)../.. 
[verordening EU-asielagentschap]14, 
teneinde de werking van het 
gemeenschappelijke Europees asielstelsel 
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te vereenvoudigen en te verbeteren door 
het coördineren en versterken van de 
praktische samenwerking en uitwisseling 
van informatie tussen de lidstaten, het 
bevorderen van het recht en de 
operationele normen van de Unie inzake 
asiel om te zorgen voor meer uniformiteit 
op basis van strenge beschermingsnormen 
met betrekking tot de procedures voor 
internationale bescherming, 
opvangvoorzieningen en de evaluatie van 
beschermingsbehoeften in de Unie, het 
mogelijk maken van een duurzame en 
billijke verdeling van verzoeken om 
internationale bescherming, het bevorderen 
van convergentie bij de beoordeling van 
verzoeken om internationale bescherming 
in de Unie, de ondersteuning van de 
hervestigingsinspanningen van de lidstaten 
en het bieden van operationele en 
technische bijstand aan de lidstaten voor 
het beheer van hun asiel- en 
opvangstelsels, met name aan de lidstaten 
waarvan de systemen onder onevenredig 
hoge druk staan.

te vereenvoudigen en te verbeteren door 
het coördineren en versterken van de 
praktische samenwerking en uitwisseling 
van informatie tussen de lidstaten, het 
bevorderen van het recht en de 
operationele normen van de Unie inzake 
asiel om te zorgen voor de eerbiediging 
van de mensenrechten en meer 
uniformiteit op basis van strenge 
beschermingsnormen met betrekking tot de 
procedures voor internationale 
bescherming, opvangvoorzieningen en de 
evaluatie van beschermingsbehoeften in de 
Unie, het mogelijk maken van een 
duurzame en billijke verdeling van 
verzoeken om internationale bescherming, 
onder inachtneming van het belang van 
de aanvrager, het bevorderen van 
convergentie bij de beoordeling van 
verzoeken om internationale bescherming 
in de Unie, de ondersteuning van de 
hervestigingsinspanningen van de lidstaten 
en het bieden van operationele en 
technische bijstand aan de lidstaten voor 
het beheer van hun asiel- en 
opvangstelsels, met name aan de lidstaten 
waarvan de systemen onder onevenredig 
hoge druk staan.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Het fonds dient steun te verlenen 
aan de inspanningen van de Unie en de 
lidstaten ter vergroting van de capaciteit 
van de lidstaten om asielbeleid te 
ontwikkelen, op dit beleid toe te zien en het 
te evalueren in het licht van hun 
verplichtingen krachtens het bestaande 
Unierecht.

(10) Het fonds dient steun te verlenen 
aan de inspanningen van de Unie en de 
lidstaten ter vergroting van de capaciteit 
van de lidstaten om asielbeleid te 
ontwikkelen, op dit beleid toe te zien en het 
te evalueren in het licht van hun 
verplichtingen krachtens het bestaande 
Unierecht en het internationaal recht, 
uitgaande van een integrale benadering 
gericht op de eerbiediging van de 
mensenrechten.
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Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Partnerschappen en samenwerking 
met derde landen vormen een essentiële 
component van het asielbeleid van de Unie. 
Zij moeten zorgen voor het adequaat 
beheer van de instroom van personen die 
om asiel of andere vormen van 
internationale bescherming verzoeken. Het 
fonds dient financiële prikkels te geven 
voor de uitvoering van het kader van de 
Unie voor hervestiging [en toelating op 
humanitaire gronden] teneinde ervoor te 
zorgen dat onderdanen van derde landen of 
staatloze personen die internationale 
bescherming behoeven niet langer op 
onveilige en irreguliere wijze, maar legaal 
en veilig op het grondgebied van de 
lidstaten aankomen, solidariteit te betuigen 
met de landen in regio’s waarnaar of 
waarin een groot aantal personen die 
internationale bescherming behoeven 
verdreven zijn, door te helpen de druk op 
die landen te verlichten, te helpen de 
doelstellingen van het migratiebeleid van 
de Unie te verwezenlijken door de invloed 
van de Unie ten opzichte van derde landen 
te vergroten en daadwerkelijk bij te dragen
tot mondiale hervestigingsinitiatieven door 
op internationale fora en bij contacten met 
derde landen met één stem te spreken.

(11) Partnerschappen en samenwerking 
met derde landen vormen een essentiële 
component van het migratie- en asielbeleid 
van de Unie. Zij moeten ervoor zorgen dat 
niemand wordt gedwongen zijn thuisland 
te verlaten en dat migratiestromen van 
personen, met inbegrip van degenen die 
om asiel of andere vormen van 
internationale bescherming verzoeken, 
adequaat worden beheerd. Het fonds dient 
financiële prikkels te geven voor de 
uitvoering van het kader van de Unie voor 
hervestiging [en toelating op humanitaire 
gronden] en andere, soortgelijke 
humanitaire initiatieven die door de 
lidstaten individueel of gezamenlijk 
worden genomen, teneinde ervoor te 
zorgen dat onderdanen van derde landen of 
staatloze personen, waaronder diegenen
die internationale bescherming behoeven,
niet langer op onveilige en irreguliere 
wijze, maar legaal en veilig op het 
grondgebied van de lidstaten aankomen, 
solidariteit te betuigen met de landen in 
regio's waarnaar of waarin een groot aantal 
personen die internationale bescherming 
behoeven verdreven zijn, door te helpen de 
druk op die landen te verlichten, en 
daadwerkelijk bij te dragen tot mondiale 
hervestigingsinitiatieven door op 
internationale fora en bij contacten met 
derde landen met één stem te spreken.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 12
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Gelet op de grote omvang die de 
migratie naar de EU de laatste jaren heeft 
aangenomen en het belang van cohesie 
voor onze samenlevingen, is het van 
cruciaal belang steun te verlenen voor het 
beleid van de lidstaten om onderdanen die 
legaal op hun grondgebied verblijven, in 
een vroeg stadium te laten integreren, 
onder meer op de gebieden waaraan in het 
door de Commissie in 2016 aangenomen 
actieplan inzake de integratie van 
onderdanen van derde landen, voorrang is 
verleend.

(12) Gelet op het belang van cohesie 
voor onze samenlevingen, is het van 
cruciaal belang steun te verlenen voor het 
beleid van de lidstaten om onderdanen van 
derde landen die legaal op hun 
grondgebied verblijven, in een vroeg 
stadium te ontvangen en te laten 
integreren, onder meer op de gebieden 
waaraan in het door de Commissie in 2016 
aangenomen actieplan inzake de integratie 
van onderdanen van derde landen, 
voorrang is verleend.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Om te zorgen voor grotere 
doeltreffendheid, de hoogst mogelijke 
toegevoegde EU-waarde en samenhang 
binnen het optreden van de Unie ter 
bevordering van de integratie van 
onderdanen van derde landen, dienen 
acties die uit het fonds worden 
gefinancierd, specifiek te zijn en acties die 
uit het Europees Sociaal Fonds Plus 
(ESF+) en het Europees Fonds voor 
Regionale ontwikkeling (EFRO) worden 
gefinancierd, te completeren. Maatregelen 
die uit dit fonds worden gefinancierd, 
dienen maatregelen te ondersteunen die 
zijn toegesneden op de behoeften van 
onderdanen van derde landen en in het 
algemeen in het eerste stadium van 
integratie worden uitgevoerd alsook 
horizontale acties ter ondersteuning van 
de capaciteiten van de lidstaten op het 
gebied van integratie, terwijl optreden ten 
behoeve van onderdanen van derde 
landen met een effect op langere termijn 
uit het ERDF en ESF+ dient te worden 

(13) Om het proces van integratie in de 
Europese samenlevingen te verbeteren en 
te bevorderen dient het fonds legale 
migratie naar de Unie te 
vergemakkelijken, overeenkomstig de 
economische en sociale behoeften van de 
lidstaten, en al in het land van herkomst
te beginnen met de voorbereiding van het 
integratieproces van onderdanen van derde 
landen die naar de Unie komen. Acties in 
derde landen moeten in volledige 
samenhang zijn met het beginsel van 
beleidssamenhang op het gebied van 
ontwikkelingssamenwerking en de 
verbintenissen voor de verwezenlijking
van de doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling.
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gefinancierd.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) De integratiemaatregelen 
dienen ook te gelden voor personen die 
internationale bescherming genieten, om 
met inachtneming van de bijzondere 
kenmerken van die doelgroep een brede 
aanpak van integratie te waarborgen.
Wanneer integratiemaatregelen met 
opvang worden gecombineerd, moeten 
ook asielzoekers waar nodig in de acties 
opgenomen kunnen worden.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) In dit kader dienen de met de 
uitvoering van het fonds belaste 
autoriteiten van de lidstaten te worden 
verplicht samen te werken en
mechanismen vast te stellen voor 
coördinatie met de autoriteiten die door de 
lidstaten zijn aangewezen voor het beheer
van de bijstandsverlening uit het ESF+ en 
het EFRO en waar nodig met hun 
beheersautoriteiten en de 
beheersautoriteiten van andere fondsen 
van de Unie die bijdragen tot de integratie 
van onderdanen van derde landen.

(14) Het Fonds dient met het oog op 
doelmatigheid en maximale meerwaarde 
gerichter te worden ingezet, ter 
ondersteuning van consistente strategieën 
die specifiek de integratie van onderdanen 
van derde landen op nationaal, lokaal
en/of regionaal niveau waar nodig moeten 
bevorderen. Deze strategieën dienen in de 
eerste plaats door lokale of regionale 
autoriteiten en niet-overheidsactoren te 
worden uitgevoerd, hoewel ook nationale 
autoriteiten een rol dienen te kunnen 
spelen, met name wanneer de specifieke 
administratieve organisatie van de lidstaat 
dit vereist of wanneer, in een lidstaat, 
ontvangst- en integratiemaatregelen 
binnen een gedeelde bevoegdheid van de 
staat en het gedecentraliseerde 
bestuursniveau vallen. De uitvoerende 
organisaties dienen uit een reeks 
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mogelijke maatregelen die maatregelen te 
kiezen die het best passen bij hun 
specifieke situatie.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Een doeltreffend terugkeerbeleid 
maakt integraal deel uit van de brede 
aanpak van migratie waarnaar de Unie en 
haar lidstaten streven. Het fonds dient de 
inspanningen van de lidstaten te 
ondersteunen en aan te moedigen om te 
komen tot een effectieve uitvoering en 
verdere ontwikkeling van de 
gemeenschappelijke normen inzake 
terugkeer, met name zoals die zijn 
opgenomen in Richtlijn 2008/115/EG van 
het Europees Parlement en van de Raad15, 
en van een geïntegreerde en 
gecoördineerde aanpak van het 
terugkeerbeleid. Voor een duurzaam 
terugkeerbeleid is het nodig dat het fonds 
ook steun verleent voor maatregelen op dit 
gebied in derde landen, bijv. bij de re-
integratie van teruggekeerde personen.

(20) Een doeltreffend terugkeerbeleid 
maakt integraal deel uit van de brede 
aanpak van migratie waarnaar de Unie en 
haar lidstaten streven. Het fonds dient de 
inspanningen van de lidstaten te 
ondersteunen en aan te moedigen om te 
komen tot een effectieve uitvoering en 
verdere ontwikkeling van de 
gemeenschappelijke normen inzake 
terugkeer, waarbij de nadruk op vrijwillige 
terugkeer ligt, met name zoals die zijn 
opgenomen in Richtlijn 2008/115/EG van 
het Europees Parlement en van de Raad15,
en van een geïntegreerde en 
gecoördineerde aanpak van het 
terugkeerbeleid. Om een veilige en 
waardige terugkeer en overname, alsook
een duurzame re-integratie, te 
vergemakkelijken en te garanderen, is het 
nodig dat het fonds ook steun verleent voor 
maatregelen op dit gebied in derde landen, 
overeenkomstig het GCM.

__________________ __________________

15 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).

15 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).

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 21
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) De lidstaten moeten de voorkeur 
geven aan vrijwillige terugkeer. Om 
vrijwillige terugkeer te bevorderen, moeten 
de lidstaten nadenken over krachtiger 
stimulansen, zoals een 
voorrangsbehandeling in de vorm van extra 
ondersteuning bij de terugkeer. Uit het 
oogpunt van kosteneffectiviteit is dit soort 
vrijwillige terugkeer in het belang van 
zowel de personen die terugkeren als de 
autoriteiten.

(21) De lidstaten moeten de voorkeur 
geven aan vrijwillige terugkeer. Om 
vrijwillige terugkeer te bevorderen, moeten 
de lidstaten nadenken over krachtiger 
stimulansen, zoals een 
voorrangsbehandeling in de vorm van extra 
ondersteuning bij de terugkeer, door 
middel van een beroepsopleiding in 
Europa die de personen die moeten 
terugkeren helpt zich opnieuw te 
integreren op de arbeidsmarkt in hun 
land van herkomst. Uit het oogpunt van 
kosteneffectiviteit is dit soort vrijwillige 
terugkeer in het belang van zowel de 
personen die terugkeren als de autoriteiten.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Specifieke maatregelen in de 
lidstaten en in de landen van terugkeer ter 
ondersteuning van personen die terugkeren, 
kunnen de omstandigheden waaronder zij 
terugkeren en hun re-integratie verbeteren.

(23) Specifieke maatregelen in de 
lidstaten en in de landen van terugkeer ter 
ondersteuning van personen die terugkeren, 
met bijzondere aandacht voor hun 
humanitaire en beschermingsbehoeften, 
kunnen de omstandigheden waaronder zij 
terugkeren en hun re‑integratie verbeteren. 
Bijzondere aandacht moet uitgaan naar 
kwetsbare groepen. Terugkeerbesluiten 
moeten worden gebaseerd op een 
uitvoerige en nauwkeurige beoordeling 
van de situatie in het land van herkomst, 
waaronder het plaatselijke 
absorptievermogen. Specifieke 
maatregelen en acties ter ondersteuning 
van de landen van herkomst, en in het 
bijzonder van kwetsbare personen, dragen 
bij tot duurzame, veilige en doeltreffende 
terugkeer. Deze maatregelen moeten 
worden uitgevoerd met de actieve 
participatie van lokale overheden, het 
maatschappelijk middenveld en 
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diasporagemeenschappen.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Overnameovereenkomsten en 
andere regelingen vormen een integraal 
onderdeel van het terugkeerbeleid van de 
Unie en zijn een centraal instrument voor 
het doeltreffend beheer van 
migratiestromen, aangezien zij de vlotte 
terugkeer van irreguliere migranten 
vergemakkelijken. Deze overeenkomsten 
en regelingen spelen een belangrijke rol in 
het kader van de dialoog en de 
samenwerking met derde landen van 
herkomst en doorreis van irreguliere 
migranten en de uitvoering ervan in derde 
landen dient te worden ondersteund ten 
behoeve van een doeltreffend 
terugkeerbeleid op nationaal en EU-niveau.

(24) Overnameovereenkomsten en 
andere regelingen vormen een integraal 
onderdeel van het terugkeerbeleid van de 
Unie en zijn een centraal instrument voor 
het doeltreffend beheer van 
migratiestromen, aangezien zij de vlotte 
terugkeer van irreguliere migranten 
vergemakkelijken. Deze overeenkomsten 
en regelingen spelen een belangrijke rol in 
het kader van de samenwerking en 
politieke dialoog met derde landen van 
herkomst en doorreis van irreguliere 
migranten en de uitvoering ervan in derde 
landen dient te worden ondersteund ten 
behoeve van een doeltreffend 
terugkeerbeleid op nationaal en EU-niveau.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Naast maatregelen ter 
ondersteuning van de terugkeer van 
personen als omschreven in deze 
verordening, dient het fonds ook andere 
maatregelen te ondersteunen ter bestrijding 
van irreguliere immigratie en om illegale 
migratie minder aantrekkelijk te maken of 
het omzeilen van bestaande regelgeving 
betreffende legale migratie tegen te gaan, 
en zo ook de integriteit van de 
immigratiestelsels van de lidstaten te 
waarborgen.

(25) Naast maatregelen ter 
ondersteuning van de integratie van 
onderdanen van derde landen of staatloze 
personen in de lidstaten, dient het fonds 
ook andere maatregelen te ondersteunen ter 
bestrijding van de handel in migranten en 
ter bevordering en vereenvoudiging van 
de totstandbrenging van regelgeving 
betreffende legale migratie, en zo ook de 
integriteit van de immigratiestelsels in de 
landen van herkomst te waarborgen, in 
volledige overeenstemming met het 
beginsel van beleidssamenhang op het 
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gebied van ontwikkelingssamenwerking.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) De tewerkstelling van irreguliere 
migranten is een factor die illegale 
migratie aantrekt en ondermijnt de 
ontwikkeling van een beleid inzake 
arbeidsmobiliteit dat op regelingen inzake 
legale migratie is gebaseerd. Het fonds 
moet lidstaten daarom, direct of indirect, 
steunen bij hun uitvoering van Richtlijn 
2009/52/EG van het Europees Parlement 
en de Raad16, die de tewerkstelling van 
illegaal verblijvende onderdanen van derde 
landen verbiedt en voorziet in sancties 
tegen werkgevers die dat verbod 
overtreden.

(26) Het fonds moet lidstaten, direct of 
indirect, steunen bij hun uitvoering van 
Richtlijn 2009/52/EG van het Europees 
Parlement en de Raad16, die de 
tewerkstelling van illegaal verblijvende 
onderdanen van derde landen verbiedt en
voorziet in sancties tegen werkgevers die 
dat verbod overtreden. Deze richtlijn 
omvat ook beschermende bepalingen, 
bijvoorbeeld inzake het recht van illegaal 
tewerkgestelde onderdanen van derde 
landen om klachten in te dienen en 
uitbetaling van achterstallig loon te 
vorderen. Het fonds moet de uitvoering 
van bovenstaande richtlijn ondersteunen, 
aangezien deze beschermende bepalingen 
onvoldoende zijn uitgevoerd, zoals is 
opgemerkt in de mededeling van de 
Commissie aan het Europees Parlement 
en de Raad van 22 mei 2014 over de 
toepassing van Richtlijn 2009/52/EG van 
18 juni 2009 tot vaststelling van 
minimumnormen

inzake sancties en maatregelen tegen 
werkgevers van illegaal verblijvende 
onderdanen van derde landen.

_________________ _________________

16 Richtlijn 2009/52/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 18 juni 2009 tot 
vaststelling van minimumnormen inzake 
sancties en maatregelen tegen werkgevers 
van illegaal verblijvende onderdanen van 
derde landen (PB L 168 van 30.6.2009, 
blz. 24).

16 Richtlijn 2009/52/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 18 juni 2009 tot 
vaststelling van minimumnormen inzake 
sancties en maatregelen tegen werkgevers 
van illegaal verblijvende onderdanen van 
derde landen (PB L 168 van 30.6.2009, 
blz. 24).
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Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Overweging 26 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26 bis) De lidstaten moeten de 
verzoeken van maatschappelijke 
organisaties en werknemersorganisaties 
ondersteunen, bijvoorbeeld het verzoek 
om de oprichting van een Europees 
netwerk van opvangmedewerkers van 
beide geslachten, om alle werknemers in 
Europa die in migratieprocessen werken 
te verbinden en te zorgen voor waardige 
opvang en een benadering van migratie 
die is gebaseerd op mensenrechten en op 
de uitwisseling van goede praktijken op 
het gebied van opvang en 
werkgelegenheid voor migranten.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) De in het kader van het fonds 
gesteunde maatregelen in of met 
betrekking tot derde landen dienen andere 
acties buiten de Unie te completeren die 
door de externe 
financieringsinstrumenten van de Unie 
worden ondersteund. In het bijzonder 
dient bij de uitvoering van dergelijke 
acties te worden gestreefd naar volledige 
samenhang met de beginselen en de 
algemene doelstellingen van het externe 
optreden en het buitenlands beleid van de 
Unie ten aanzien van het land of de regio in 
kwestie en de internationale verbintenissen 
van de Unie. Met betrekking tot de externe 
dimensie dient het fonds, op gebieden die
van belang zijn voor het migratiebeleid 
van de Unie, gerichte steun te verlenen ter 
versterking van de samenwerking met 

(30) De in het kader van het fonds 
genomen maatregelen met betrekking tot 
derde landen moeten volledig in 
overeenstemming zijn met de beginselen 
en de algemene doelstellingen van het 
externe optreden, het buitenlands beleid en 
het ontwikkelingsbeleid van de Unie ten 
aanzien van het land of de regio in kwestie 
en de internationale verbintenissen van de 
Unie. Met de samenwerking met derde 
landen mag geen ondersteuning worden 
beoogd van acties die direct op 
ontwikkeling gericht zijn en mag het 
beginsel van beleidssamenhang op het 
gebied van ontwikkelingssamenwerking 
niet in het gedrang worden gebracht.
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derde landen en van belangrijke aspecten 
van migratiebeheer.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35) Deze initiële bedragen dienen een 
basis te vormen voor 
langetermijninvesteringen van de lidstaten. 
Om rekening te houden met veranderingen 
in migratiestromen en te voorzien in de 
behoeften inzake het beheer van asiel- en 
opvangstelsels en de integratie van legaal 
verblijvende onderdanen van derde landen
alsook om irreguliere migratie tegen te 
gaan door middel van een doeltreffend en 
duurzaam terugkeerbeleid, dient de 
lidstaten tussentijds een extra bedrag te 
worden toegewezen, waarbij de 
opnamepercentages in acht worden 
genomen. Dit bedrag moet worden 
gebaseerd op de meest recente beschikbare 
statistische gegevens als vermeld in bijlage 
I, zodat de wijzigingen in de 
uitgangssituatie van de lidstaten tot 
uitdrukking komen.

(35) Deze initiële bedragen dienen een 
basis te vormen voor 
langetermijninvesteringen van de lidstaten. 
Om rekening te houden met veranderingen 
in migratiestromen en te voorzien in de 
behoeften inzake het beheer van asiel- en 
opvangstelsels en de integratie van 
onderdanen van derde landen, om de 
handel in migranten tegen te gaan, en om
een doeltreffend, op de regels gebaseerd en 
duurzaam terugkeerbeleid te voeren, dient 
de lidstaten tussentijds een extra bedrag te 
worden toegewezen, waarbij de 
opnamepercentages in acht worden 
genomen. Dit bedrag moet worden 
gebaseerd op de meest recente beschikbare 
statistische gegevens als vermeld in bijlage 
I, zodat de wijzigingen in de 
uitgangssituatie van de lidstaten tot 
uitdrukking komen.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41) Om de verwezenlijking van de 
beleidsdoelstelling van dit instrument op 
nationaal niveau te completeren aan de 
hand van programma’s van de lidstaten, 
dient het instrument ook ondersteuning te 
bieden voor acties op het niveau van de 
Unie. Dergelijke acties moeten algemene 
strategische doelen binnen het 
toepassingsgebied van het fonds dienen die 

(41) Om de verwezenlijking van de 
beleidsdoelstelling van dit instrument op 
nationaal niveau te completeren aan de 
hand van programma’s van de lidstaten, 
dient het instrument ook ondersteuning te 
bieden voor acties op het niveau van de 
Unie. Dergelijke acties moeten algemene 
strategische doelen binnen het 
toepassingsgebied van het fonds dienen die 
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betrekking hebben op beleidsanalyse en 
innovatie, transnationale vormen van 
onderling leren en partnerschap en het 
beproeven van nieuwe initiatieven en acties 
in de hele Unie.

betrekking hebben op beleidsanalyse en 
innovatie, transnationale vormen van 
onderling leren en partnerschap, en op het 
werk dat wordt geleverd door de 
diasporagemeenschappen en de rol van 
tussenschakel die zij kunnen spelen in dat 
opzicht, en het beproeven van nieuwe 
initiatieven en acties in de hele Unie.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Overweging 42

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42) Om de Unie beter in staat te stellen 
om onmiddellijk te reageren op 
onverwachte of onevenredige migratiedruk 
in een of meer lidstaten die wordt 
gekenmerkt door een grote of onevenredige 
instroom van onderdanen van derde 
landen, waardoor de voorzieningen voor 
opvang en detentie en de asiel- en 
migratiebeheerstelsels en -procedures van 
die lidstaten onder grote en acute druk 
komen te staan, of op zware migratiedruk 
in derde landen ten gevolge van politieke 
ontwikkelingen of conflicten, moet het 
mogelijk zijn om noodhulp te bieden 
overeenkomstig het bij deze verordening 
ingestelde kader.

(42) Om de Unie beter in staat te stellen 
om onmiddellijk te reageren op 
onverwachte of onevenredige migratiedruk 
in een of meer lidstaten die wordt 
gekenmerkt door een grote of onevenredige 
instroom van onderdanen van derde 
landen, waardoor de voorzieningen voor 
opvang en detentie en de asiel- en 
migratiebeheerstelsels en -procedures van 
die lidstaten onder grote en acute druk 
komen te staan, of op zware migratiedruk 
in derde landen ten gevolge van politieke 
ontwikkelingen of conflicten, moet het 
mogelijk zijn om noodhulp te bieden 
overeenkomstig het bij deze verordening 
ingestelde kader, die te allen tijde bestemd 
moet worden voor acties waarmee de 
mensenrechten van migranten worden 
gewaarborgd en voldaan wordt aan de 
internationale verbintenissen van de 
lidstaten, met name op het gebied van het 
asiel- en vluchtelingenrecht.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Overweging 53 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(53 bis) Maatschappelijk 
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organisaties, lokale en regionale 
autoriteiten en nationale parlementen in 
de lidstaten en in derde landen moeten bij 
de opzet, de uitvoering en de evaluatie van 
de uit het fonds gefinancierde 
programma's worden geraadpleegd.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De beleidsdoelstelling van het 
fonds bestaat erin bij te dragen aan een 
doeltreffend beheer van migratiestromen in 
overeenstemming met het relevante EU-
acquis en met inachtneming van de 
verbintenissen van de Unie op het gebied 
van de grondrechten.

1. De beleidsdoelstelling van het 
fonds bestaat erin bij te dragen aan een 
doeltreffend beheer van migratiestromen in 
overeenstemming met het relevante EU-
acquis en met inachtneming van de 
verbintenissen van de Unie op het gebied 
van de grondrechten, in het bijzonder het 
recht op asiel, zoals verankerd in het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie, en het beginsel van 
beleidssamenhang op het gebied van 
ontwikkelingssamenwerking.

Amendement 26

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het ondersteunen van legale 
migratie naar de lidstaten, onder meer door
bij te dragen aan de integratie van 
onderdanen van derde landen;

(b) het ondersteunen van de invoering 
van veilige en legale trajecten naar de 
lidstaten, onder meer om bij te dragen aan 
de integratie van onderdanen van derde 
landen, met inbegrip van asielzoekers en 
personen die internationale bescherming, 
en de versterking van de bescherming van 
de mensenrechten van migranten;

Amendement 27
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Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het bijdragen aan de bestrijding van 
irreguliere migratie en aan het waarborgen 
van doeltreffende terugkeer naar en 
overname in derde landen.

(c) het bijdragen aan de bestrijding van
irreguliere migratie door legale 
migratiemogelijkheden te creëren, aan de 
bestrijding van mensenhandel, en aan het 
waarborgen van doeltreffende en 
duurzame terugkeer naar en overname in 
derde landen, voor zowel de personen die 
terugkeren als de landen van herkomst;

Amendement 28

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het bijdragen aan de bestrijding van 
irreguliere migratie en aan het waarborgen 
van doeltreffende terugkeer naar en 
overname in derde landen.

(c) het bijdragen aan de bestrijding van 
irreguliere migratie en aan het waarborgen 
van doeltreffende en duurzame terugkeer 
naar en overname in derde landen, voor 
zowel de personen die terugkeren als de 
landen van herkomst.

Amendement 29

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) het bevorderen van de solidariteit 
en verdeling van de verantwoordelijkheid 
tussen de lidstaten, in het bijzonder ten 
aanzien van de lidstaten die het meest te 
maken hebben met migratie en 
asielstromen, onder meer door praktische 
samenwerking.

Amendement 30
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Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Derde landen kunnen deelnemen aan het 
fonds voor asiel en migratie, 
overeenkomstig de voorwaarden die zijn 
neergelegd in een specifieke overeenkomst 
over die deelname aan het fonds van het 
derde land, mits de overeenkomst:

Derde landen die geen inbreuk maken op 
de grondrechten van migranten kunnen
voor activiteiten op het gebied van legale 
migratie, terugkeer en overname
deelnemen aan het fonds voor asiel en 
migratie, overeenkomstig de voorwaarden 
die zijn neergelegd in een specifieke 
overeenkomst over die deelname aan het 
fonds van het derde land, die openbaar 
moet worden gemaakt, mits de 
overeenkomst:

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – streepje 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- voorziet in een 
verhaalmechanisme voor personen die 
van oordeel zijn dat hun grondrechten 
zijn geschonden.

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De Commissie en de lidstaten 
zorgen ervoor dat acties met betrekking 
tot derde landen in overeenstemming zijn 
met andere acties die op grond van 
instrumenten van de Unie worden 
uitgevoerd, en dat bij die acties het 
beginsel van beleidssamenhang op het 
gebied van ontwikkelingssamenwerking in 
acht wordt genomen, de nadruk wordt 
gelegd op maatregelen die niet op 
ontwikkeling gericht zijn en de 
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mensenrechten en het internationaal 
recht volledig worden nageleefd.

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De thematische faciliteit 
ondersteunt met name acties die onder 
uitvoeringsmaatregel 2 b) van bijlage II 
vallen en worden uitgevoerd door de lokale 
en regionale autoriteiten of door 
maatschappelijke organisaties.

6. De thematische faciliteit 
ondersteunt met name acties die onder 
uitvoeringsmaatregel 2 b) van bijlage II 
vallen en worden uitgevoerd door de lokale 
en regionale autoriteiten of door 
maatschappelijke organisaties, in het 
bijzonder diasporagemeenschappen.

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat zorgt ervoor dat de 
door zijn programma bestreken prioriteiten 
consistent zijn met en afgestemd zijn op de 
prioriteiten en uitdagingen van de Unie op 
het gebied van migratiebeheer, en dat zij 
stroken met het relevante acquis en de 
overeengekomen prioriteiten van de Unie. 
Bij het vaststellen van de prioriteiten van 
hun programma's zorgen de lidstaten 
ervoor dat de in bijlage II vastgestelde 
uitvoeringsmaatregelen voldoende aan bod 
komen.

1. Elke lidstaat zorgt ervoor dat de 
door zijn programma bestreken prioriteiten 
consistent zijn met en afgestemd zijn op de 
prioriteiten en uitdagingen van de Unie op 
het gebied van migratiebeheer, asiel en 
opvang, en dat zij stroken met het 
relevante acquis en de overeengekomen 
prioriteiten van de Unie. Bij het vaststellen 
van de prioriteiten van hun programma's 
zorgen de lidstaten ervoor dat de in bijlage 
II vastgestelde uitvoeringsmaatregelen 
voldoende aan bod komen.

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie zorgt ervoor dat het 2. De Commissie zorgt ervoor dat het 
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Asielagentschap van de Europese Unie en 
het Europees Grens- en 
kustwachtagentschap in een vroeg stadium 
bij het proces van de ontwikkeling van de 
programma's worden betrokken, binnen het 
kader van hun bevoegdheidsgebieden. De 
Commissie raadpleegt het Europees Grens-
en kustwachtagentschap en het 
Asielagentschap van de Europese Unie 
over de ontwerpprogramma’s, teneinde 
voor consistentie en complementariteit 
tussen de acties van de agentschappen en 
die van de lidstaten te zorgen.

Asielagentschap van de Europese Unie, het 
Bureau van de Europese Unie voor de 
grondrechten en het Europees Grens- en 
kustwachtagentschap in een vroeg stadium 
bij het proces van de ontwikkeling van de 
programma's worden betrokken, binnen het 
kader van hun bevoegdheidsgebieden. De 
Commissie raadpleegt het Europees Grens-
en kustwachtagentschap en het 
Asielagentschap van de Europese Unie 
over de ontwerpprogramma’s, teneinde 
voor consistentie en complementariteit 
tussen de acties van de agentschappen en 
die van de lidstaten te zorgen.

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie zorgt ervoor dat het 
Asielagentschap van de Europese Unie en 
het Europees Grens- en 
kustwachtagentschap in een vroeg stadium 
bij het proces van de ontwikkeling van de 
programma's worden betrokken, binnen het 
kader van hun bevoegdheidsgebieden. De 
Commissie raadpleegt het Europees Grens-
en kustwachtagentschap en het 
Asielagentschap van de Europese Unie 
over de ontwerpprogramma’s, teneinde 
voor consistentie en complementariteit 
tussen de acties van de agentschappen en 
die van de lidstaten te zorgen.

2. De Commissie zorgt ervoor dat het 
Asielagentschap van de Europese Unie, het 
Bureau van de Europese Unie voor de 
grondrechten en het Europees Grens- en 
kustwachtagentschap in een vroeg stadium 
bij het proces van de ontwikkeling van de 
programma's worden betrokken, binnen het 
kader van hun bevoegdheidsgebieden. De 
Commissie raadpleegt het Europees Grens-
en kustwachtagentschap en het 
Asielagentschap van de Europese Unie 
over de ontwerpprogramma’s, teneinde 
voor consistentie en complementariteit 
tussen de acties van de agentschappen en 
die van de lidstaten te zorgen.

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie kan het 3. De Commissie kan het 
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Asielagentschap van de Europese Unie en 
het Europees Grens- en 
kustwachtagentschap in voorkomend geval 
betrekken bij toezicht- en evaluatietaken 
als bedoeld in afdeling 5, met name om te 
waarborgen dat de met de steun van het 
fonds uitgevoerde acties in 
overeenstemming zijn met het relevante 
acquis van de Unie en de overeengekomen 
prioriteiten van de Unie.

Asielagentschap van de Europese Unie, het 
Bureau van de Europese Unie voor de 
grondrechten en het Europees Grens- en 
kustwachtagentschap in voorkomend geval 
betrekken bij toezicht- en evaluatietaken 
als bedoeld in afdeling 5, met name om te 
waarborgen dat de met de steun van het 
fonds uitgevoerde acties in 
overeenstemming zijn met het relevante 
acquis van de Unie en de overeengekomen 
prioriteiten van de Unie.

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Nadat toezicht is uitgeoefend zoals 
in overeenstemming met Verordening (EU) 
[../..] [Verordening betreffende het EU-
asielagentschap] of aanbevelingen zijn 
vastgesteld in overeenstemming met 
Verordening (EU) nr. 1053/2013 die 
binnen het toepassingsgebied van deze
verordening vallen, onderzoekt de 
betrokken lidstaat, samen met de 
Commissie en, in voorkomend geval, het 
Asielagentschap van de Europese Unie en 
het Europees Grens- en 
kustwachtagentschap, hoe op de 
bevindingen, met inbegrip van eventuele 
tekortkomingen of kwesties inzake 
capaciteit en paraatheid, moet worden 
gereageerd en voert hij de aanbevelingen 
via zijn programma uit.

4. Nadat toezicht is uitgeoefend zoals 
in overeenstemming met Verordening (EU) 
[../..] [Verordening betreffende het EU-
asielagentschap] of aanbevelingen zijn 
vastgesteld in overeenstemming met 
Verordening (EU) nr. 1053/2013 die 
binnen het toepassingsgebied van deze 
verordening vallen, onderzoekt de 
betrokken lidstaat, samen met de 
Commissie en, in voorkomend geval, het 
Asielagentschap van de Europese Unie, het 
Bureau van de Europese Unie voor de 
grondrechten en het Europees Grens- en 
kustwachtagentschap, hoe op de 
bevindingen, met inbegrip van eventuele 
tekortkomingen of kwesties inzake 
capaciteit en paraatheid, moet worden 
gereageerd en voert hij de aanbevelingen 
via zijn programma uit.

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten die gebruikmaken van 3. De lidstaten die gebruikmaken van 
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operationele steun, dienen het acquis van 
de Unie inzake asiel en terugkeer na te 
leven.

operationele steun, dienen het acquis van 
de Unie inzake asiel, terugkeer en 
grondrechten na te leven.

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten motiveren in het 
programma en in het jaarlijkse 
prestatieverslag bedoeld in artikel 30 het 
gebruik van operationele steun voor de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
deze verordening. Vóór de goedkeuring 
van het programma beoordeelt de 
Commissie met het Asielagentschap van de 
Europese Unie en het Europees Grens- en 
kustwachtagentschap overeenkomstig 
artikel 13 de uitgangssituatie in de lidstaten 
die kenbaar hebben gemaakt dat zij van 
plan zijn gebruik te maken van 
operationele steun. De Commissie houdt 
rekening met de door die lidstaten 
verstrekte informatie en, in voorkomend 
geval, de informatie die beschikbaar is in 
het licht van de in overeenstemming met 
Verordening (EU) ../.. [verordening EU-
asielagentschap] en Verordening nr. 
1053/2013 uitgevoerde toezichtactiviteiten 
die binnen het toepassingsgebied van deze 
verordening vallen.

4. De lidstaten motiveren in het 
programma en in het jaarlijkse 
prestatieverslag bedoeld in artikel 30 het 
gebruik van operationele steun voor de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
deze verordening. Vóór de goedkeuring
van het programma beoordeelt de 
Commissie met het Asielagentschap van de 
Europese Unie, het Bureau van de 
Europese Unie voor de grondrechten en 
het Europees Grens- en 
kustwachtagentschap overeenkomstig 
artikel 13 de uitgangssituatie in de lidstaten 
die kenbaar hebben gemaakt dat zij van 
plan zijn gebruik te maken van 
operationele steun. De Commissie houdt 
rekening met de door die lidstaten 
verstrekte informatie en, in voorkomend 
geval, de informatie die beschikbaar is in 
het licht van de in overeenstemming met 
Verordening (EU) ../.. [verordening EU-
asielagentschap] en Verordening (EU) nr. 
1053/2013 uitgevoerde toezichtactiviteiten 
die binnen het toepassingsgebied van deze 
verordening vallen.

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) zware migratiedruk in derde landen, 
onder meer wanneer personen die 
bescherming behoeven, daar gestrand zijn 

(c) zware migratiedruk in derde landen, 
onder meer wanneer personen die 
bescherming behoeven, daar gestrand zijn 
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als gevolg van politieke ontwikkelingen of 
conflicten, met name wanneer deze druk 
van invloed kan zijn op migratiestromen 
naar de EU.

als gevolg van politieke ontwikkelingen of 
conflicten.

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie onderwerpt deze 
verordening en de in het kader van het 
fonds uitgevoerde acties aan een 
tussentijdse en een retrospectieve evaluatie.

1. De Commissie onderwerpt deze 
verordening en de in het kader van het 
fonds uitgevoerde acties aan een 
tussentijdse en een retrospectieve evaluatie, 
en beoordeelt daarbij tevens de impact 
van terugkeer op derde landen en de 
eerbiediging van de grondrechten van 
migranten.

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De tussentijdse en de retrospectieve 
evaluatie worden tijdig uitgevoerd zodat ze 
in het besluitvormingsproces kunnen 
worden meegenomen.

2. De tussentijdse en de retrospectieve 
evaluatie worden tijdig uitgevoerd zodat ze 
in het besluitvormingsproces kunnen 
worden meegenomen, en de resultaten van 
de evaluatie worden openbaar 
toegankelijk gemaakt.

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 2 – letter h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h bis) hoe de eerbiediging van de 
grondrechten van migranten bij de 
tenuitvoerlegging van het fonds is 



PE628.531v02-00 26/33 AD\1172894NL.docx

NL

gewaarborgd.

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – lid 1 – letter b – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 30 % voor asiel; – 40 % voor asiel;

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – lid 1 – letter b – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 30 % voor legale migratie en
integratie;

– 40 % voor legale migratie, 
integratie en inclusie;

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – lid 1 – letter b – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 40 % voor de aanpak van 
irreguliere migratie, met inbegrip van 
terugkeer.

– 20 % voor de aanpak van 
irreguliere migratie, met inbegrip van 
terugkeer.

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) het bevorderen van solidariteit en
samenwerking met derde landen die de 
gevolgen van migratiestromen 
ondervinden, onder meer via hervestiging 
en andere legale mogelijkheden om 

(d) het bevorderen van solidariteit, 
samenwerking en de uitwisseling van beste 
praktijken met derde landen die de 
gevolgen van migratiestromen 
ondervinden, onder meer via hervestiging 
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bescherming in de Unie te zoeken, alsook 
via partnerschap en samenwerking met 
derde landen ten behoeve van 
migratiebeheer.

en andere legale mogelijkheden om 
bescherming in de Unie te zoeken, alsook 
via partnerschap en samenwerking met 
derde landen ten behoeve van 
migratiebeheer.

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – lid 3 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(k) de bevordering van uitwisseling en 
dialoog tussen onderdanen van derde 
landen, de gastsamenleving en 
overheidsinstanties, onder meer door de 
raadpleging van de onderdanen van derde 
landen, en interculturele en interreligieuze 
dialoog.

(k) de bevordering van uitwisseling en 
dialoog, in het bijzonder met de hulp van 
diasporagemeenschappen, tussen 
onderdanen van derde landen, de 
gastsamenleving en overheidsinstanties, 
onder meer door de raadpleging van de 
onderdanen van derde landen, en 
interculturele en interreligieuze dialoog.

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) infrastructuur voor opvang of 
detentie, onder meer door het eventuele 
gezamenlijke gebruik van dergelijke 
faciliteiten door meer dan één lidstaat;

(a) infrastructuur voor opvang, onder 
meer door het eventuele gezamenlijke 
gebruik van dergelijke faciliteiten door 
meer dan één lidstaat;

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – lid 4 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) het tegengaan van prikkels voor 
irreguliere migratie, zoals de tewerkstelling 
van irreguliere migranten, door 
doeltreffende en adequate inspecties op 

(d) het tegengaan van irreguliere 
migratie, zoals de tewerkstelling van 
irreguliere migranten, door doeltreffende 
en adequate inspecties op basis van 
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basis van risicobeoordeling, de opleiding 
van personeel, de instelling en uitvoering 
van mechanismen waarmee irreguliere 
migranten terugbetaling kunnen vorderen 
en klachten kunnen indienen tegen hun 
werkgevers of informatie- en 
voorlichtingscampagnes om werkgevers en 
irreguliere migranten te informeren over 
hun rechten en plichten uit hoofde van 
Richtlijn 2009/52/EG8 ;

risicobeoordeling, de opleiding van 
personeel, de instelling en uitvoering van 
mechanismen waarmee irreguliere 
migranten terugbetaling kunnen vorderen 
en klachten kunnen indienen tegen hun 
werkgevers of informatie- en 
voorlichtingscampagnes om werkgevers en 
irreguliere migranten te informeren over 
hun rechten en plichten uit hoofde van 
Richtlijn 2009/52/EG;

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – lid 4 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) de beoordeling van de situatie en 
stabiliteit van de landen van herkomst, en 
van het plaatselijke absorptievermogen;

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – lid 4 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) voorbereiding van terugkeer, met 
inbegrip van maatregelen die leiden tot de 
afgifte van terugkeerbesluiten, de 
identificatie van onderdanen van derde 
landen, de afgifte van reisdocumenten en
de opsporing van gezinsleden;

(e) voorbereiding van terugkeer, met 
inbegrip van maatregelen die leiden tot de 
afgifte van terugkeerbesluiten, de 
identificatie van onderdanen van derde 
landen, de afgifte van reisdocumenten, de 
opsporing van gezinsleden, de
mogelijkheid om een beroepsopleiding te 
volgen in Europa ter bevordering van de 
re-integratie in het land van herkomst;

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – lid 4 – letter h



AD\1172894NL.docx 29/33 PE628.531v02-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) verwijderingsoperaties, met 
inbegrip van daarmee verband houdende 
maatregelen, overeenkomstig de normen 
die zijn vastgelegd in het recht van de 
Unie, met uitzondering van 
dwanguitrusting;

(h) verwijderingsoperaties, met 
inbegrip van daarmee verband houdende 
maatregelen, met volledige eerbiediging 
van de mensenrechten en overeenkomstig 
de normen die zijn vastgelegd in het recht 
van de Unie, met uitzondering van 
dwanguitrusting;

Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – lid 4 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) maatregelen ter ondersteuning van 
de duurzame terugkeer en re-integratie van 
de personen die terugkeren;

(i) maatregelen, op basis van een 
langetermijnaanpak, ter ondersteuning 
van de duurzame terugkeer en re-integratie 
van de personen die terugkeren, met 
inbegrip van activiteiten voor de 
ontwikkeling van vaardigheden;

Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – lid 4 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(j) faciliteiten en diensten in derde 
landen waarmee wordt gezorgd voor 
passende tijdelijke accommodatie en 
opvang bij aankomst, onder meer voor 
niet-begeleide minderjarigen en andere 
kwetsbare groepen, overeenkomstig 
internationale normen;

(j) ondersteuning van derde landen 
om te zorgen voor passende tijdelijke 
accommodatie en opvang bij aankomst, 
overeenkomstig internationale normen;

Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – lid 4 – letter k
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(k) samenwerking met derde landen 
op het gebied van de aanpak van 
irreguliere migratie en op het gebied van 
doeltreffende terugkeer en overname, 
onder meer in het kader van de uitvoering 
van overnameovereenkomsten en andere 
regelingen;

Schrappen

Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – lid 4 – letter m

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(m) ondersteuning voor en acties in 
derde landen, onder meer inzake 
infrastructuur, uitrusting en andere 
maatregelen, mits deze bijdragen tot een 
doeltreffender samenwerking tussen derde 
landen en de Unie en haar lidstaten op het 
gebied van terugkeer en overname.

(m) ondersteuning voor en acties in 
derde landen, mits deze bijdragen tot een 
doeltreffender samenwerking tussen derde 
landen en de Unie en haar lidstaten op het 
gebied van terugkeer en overname.

Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– integratiemaatregelen die worden 
uitgevoerd door lokale en regionale 
autoriteiten en door maatschappelijke 
organisaties;

– integratiemaatregelen die worden 
uitgevoerd door lokale en regionale 
autoriteiten en door maatschappelijke 
organisaties, met inbegrip van 
diasporagemeenschappen;

Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – deel 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Specifieke doelstelling 2: het Schrappen
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ondersteunen van legale migratie naar de 
lidstaten, onder meer door bij te dragen 
aan de integratie van onderdanen van 
derde landen: 

1. aantal personen dat heeft deelgenomen 
aan door het fonds ondersteunde 
maatregelen vóór het vertrek

2. aantal personen dat deel heeft genomen 
aan door het fonds ondersteunde 
integratiemaatregelen en heeft 
meegedeeld dat de maatregelen gunstig 
waren voor hun vroege integratie, in 
verhouding tot het totale aantal personen 
dat deel heeft genomen aan door het 
fonds ondersteunde 
integratiemaatregelen.
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