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Overeenkomstig het Interinstitutioneel Akkoord van 28 november 2001 over een
systematischer gebruik van de herschikking van besluiten1 wordt elk door de Commissie
ingediend herschikkingsvoorstel bestudeerd door een adviesgroep, bestaande uit de juridische
diensten van het Parlement, de Raad en de Commissie.
Hierbij gaat het advies van de adviesgroep inzake bovengenoemd voorstel.
De Commissie juridische zaken zal zich in beginsel op haar vergadering van 19 februari 2019
over deze tekst uitspreken.
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ADVIESGROEP VAN DE
JURIDISCHE DIENSTEN

Brussel, 10 januari 2019
ADVIES
AAN HET EUROPEES PARLEMENT
DE RAAD
DE COMMISSIE
Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad over
gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van
onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven
COM(2018)0634 of 12.9.2018 – 2018/0329(COD)
Overeenkomstig het Interinstitutioneel Akkoord van 28 november 2001 over een
systematischer gebruik van de herschikking van besluiten, en met name paragraaf 9 daarvan,
is de uit de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie
bestaande adviesgroep op donderdag 15 november 2018 bijeengekomen om bovengenoemd
voorstel van de Commissie te bestuderen.
Tijdens deze bijeenkomst1 heeft de adviesgroep, na bestudering van het voorstel voor een
richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot herschikking van 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, in overleg het volgende vastgesteld:
1. De volgende tekstdelen hadden gemarkeerd moeten worden met de grijze achtergrond die
gewoonlijk wordt gebruikt om materiële wijzigingen aan te geven:
- in artikel 8, lid 6, de volledige tekst van de tweede alinea;
- in artikel 18, lid 1, eerste alinea, de schrapping van het woord "alleen".
2. (Niet van toepassing op de Nederlandse tekst).
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De adviesgroep heeft haar beoordeling uitgevoerd op basis van de Engelse versie van het voorstel,
aangezien de tekst in kwestie oorspronkelijk in deze taal gesteld was.
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De adviesgroep heeft na deze bestudering van het voorstel eensgezind geconstateerd dat het
voorstel geen andere inhoudelijke wijzigingen bevat dan die welke als zodanig in het voorstel
worden vermeld. Voorts heeft de adviesgroep met betrekking tot de codificatie van de
ongewijzigde bepalingen van de eerdere rechtshandeling met die inhoudelijke wijzigingen
geconstateerd dat het voorstel louter een codificatie van de bestaande tekst behelst, zonder
inhoudelijke wijzigingen.
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