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Verklaring van de gebruikte tekens 

 * Raadplegingsprocedure 

 *** Goedkeuringsprocedure 

 ***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing) 

 ***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing) 

 ***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing) 

 

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 

voorgestelde rechtsgrond.) 

 

 

 

 

 

Amendementen op een ontwerphandeling 

Amendementen van het Parlement in twee kolommen 
 

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven. 

Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven. 

Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven. 

 

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 

verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling. Indien een 

amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop in de 

ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 

bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 

handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie. 

 

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 

tekst 

 

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 

worden aangegeven met het symbool ▌ of worden doorgestreept. Waar 

tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief 

aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept.  

Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 

diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 

niet gemarkeerd. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 

vaststelling van een kader voor interoperabiliteit tussen de EU-informatiesystemen 

(grenzen en visa) en tot wijziging van Beschikking 2004/512/EG van de Raad, 

Verordening (EG) nr. 767/2008, Besluit 2008/633/JBZ van de Raad, Verordening (EU) 

2016/399 en Verordening (EU) 2017/2226 

(COM(2018)478 – C8-0002/2018 – 2017/0351(COD)) 

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 

(COM(2018)478), 

– gezien artikel 294, lid 2, artikel 16, lid 2, artikel 74 en artikel 77, lid 2, onder a), b), d) 

en e), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan 

het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0002/2018), 

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

– gezien artikel 59 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse 

zaken en het advies van de Begrotingscommissie (A8-0000/2018), 

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast; 

2. verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar 

voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen; 

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 

en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen. 

 

Amendement  1 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) Teneinde het beheer van de 

buitengrenzen te verbeteren en bij te 

dragen aan het voorkomen en bestrijden 

van irreguliere migratie en aan een hoog 

niveau van veiligheid in de ruimte van 

vrijheid, veiligheid en recht van de Unie, 

met inbegrip van handhaving van de 

(9) Teneinde het beheer van de 

buitengrenzen te verbeteren, bij te dragen 

aan het voorkomen en bestrijden van 

irreguliere migratie en aan een hoog niveau 

van veiligheid in de ruimte van vrijheid, 

veiligheid en recht van de Unie, met 

inbegrip van handhaving van de openbare 
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openbare orde en veiligheid en de 

vrijwaring van de veiligheid op het 

grondgebied van de lidstaten, dient er 

interoperabiliteit tot stand te worden 

gebracht tussen een aantal EU-

informatiesystemen, namelijk [het inreis-

uitreissysteem (EES)], het 

Visuminformatiesysteem (VIS), [het 

Europees systeem voor reisinformatie en -

autorisatie (ETIAS)], Eurodac, het 

Schengeninformatiesysteem (SIS) en [het 

Europees Strafregister Informatiesysteem 

voor onderdanen van derde landen 

(ECRIS-TCN)], opdat deze EU-

informatiesystemen en gegevens elkaar 

aanvullen. Hiertoe dienen de volgende 

interoperabiliteitscomponenten tot stand te 

worden gebracht: een Europees 

zoekportaal (ESP), een gezamenlijke dienst 

voor biometrische matching (gezamenlijke 

BMS), een gemeenschappelijk 

identiteitenregister (CIR) en een detector 

van meerdere identiteiten (MID). 

orde en veiligheid en de vrijwaring van de 

veiligheid op het grondgebied van de 

lidstaten, de uitvoering van het 

gemeenschappelijk visumbeleid te 

verbeteren en bijstand te verlenen bij de 

behandeling van verzoeken om 

internationale bescherming met het oog 

op de handhaving van het vertrouwen van 

het publiek in het migratie- en asielstelsel 

van de Unie, de veiligheidsmaatregelen 

van de Unie en het vermogen van de Unie 

om de buitengrenzen te beheren, dient er 

interoperabiliteit tot stand te worden 

gebracht tussen een aantal 

informatiesystemen van de Unie, namelijk 

het inreis-uitreissysteem (EES), het 

Visuminformatiesysteem (VIS), [het 

Europees systeem voor reisinformatie 

en -autorisatie (ETIAS)], Eurodac, het 

Schengeninformatiesysteem (SIS) en [het 

Europees Strafregister Informatiesysteem 

voor onderdanen van derde landen 

(ECRIS-TCN)], opdat deze 

informatiesystemen van de Unie en de erin 

opgenomen gegevens elkaar aanvullen. 

Hiertoe dienen de volgende 

interoperabiliteitscomponenten tot stand te 

worden gebracht: een Europees 

zoekportaal (ESP), een gezamenlijke dienst 

voor biometrische matching (gezamenlijke 

BMS), een gemeenschappelijk 

identiteitenregister (CIR) en een detector 

van meerdere identiteiten (MID). 

Or. en 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) De interoperabiliteit tussen de 

informatiesystemen van de EU moet deze 

systemen in staat stellen elkaar aan te 

vullen teneinde de correcte identificatie 

(10) De interoperabiliteit tussen de 

informatiesystemen van de Unie moet deze 

systemen in staat stellen elkaar aan te 

vullen teneinde de correcte identificatie 
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van personen te vergemakkelijken, 

bijdragen tot de bestrijding van 

identiteitsfraude, vereisten inzake de 

gegevenskwaliteit van de respectieve 

Europese informatiesystemen verbeteren 

en harmoniseren, de technische en 

operationele implementatie van de 

bestaande en de toekomstige 
informatiesystemen van de EU door de 

lidstaten vergemakkelijken, de waarborgen 

inzake gegevensbeveiliging en -

bescherming die van toepassing zijn op de 

informatiesystemen van de EU versterken 

en vereenvoudigen, en de toegang van 

rechtshandhavingsinstanties tot het EES, 

het VIS, het [ETIAS] en Eurodac 

stroomlijnen en de doelen van het EES, het 

VIS, het [ETIAS], Eurodac, het SIS en het 

[ECRIS-TCN] ondersteunen. 

van personen te vergemakkelijken, 

bijdragen tot de bestrijding van 

identiteitsfraude, vereisten inzake de 

gegevenskwaliteit van de respectieve 

informatiesystemen van de Unie 

verbeteren en harmoniseren, ertoe 

bijdragen een doeltreffend gebruik van de 
informatiesystemen van de Unie en de 

databanken van Europol en Interpol te 

waarborgen door de toegang daartoe voor 

autoriteiten te vergemakkelijken in 

overeenstemming met hun 

toegangsrechten en de doelstellingen en 

doelen zoals die zijn vastgesteld in de 

rechtsinstrumenten tot regeling van de 

respectieve systemen, de waarborgen 

inzake gegevensbeveiliging 

en -bescherming die van toepassing zijn op 

de informatiesystemen van de Unie 

versterken, vereenvoudigen en 

harmoniseren, en de toegang van 

rechtshandhavingsinstanties tot het EES, 

het VIS, het [ETIAS] en Eurodac 

stroomlijnen en vereenvoudigen en de 

doelen van het EES, het VIS, het [ETIAS], 

Eurodac, het SIS en het [ECRIS-TCN] 

ondersteunen. 

Or. en 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) Het Europees zoekportaal (ESP) 

dient te worden opgericht om het langs 

technische weg gemakkelijker te maken 

voor de autoriteiten van de lidstaten en de 

EU-organen om snel, ononderbroken, 

efficiënt, systematisch en gecontroleerd 
toegang te krijgen tot de EU-

informatiesystemen, de gegevens van 

Europol en de databanken van Interpol die 

zij nodig hebben om hun taken te 

(13) Het ESP dient te worden opgericht 

om het langs technische weg gemakkelijker 

te maken voor de autoriteiten van de 

lidstaten en de agentschappen van de Unie 

om toegang te krijgen tot de 

informatiesystemen van de Unie, de 

gegevens van Europol en de databanken 

van Interpol die zij nodig hebben om hun 

taken te verrichten, zulks overeenkomstig 

hun toegangsrechten en ter ondersteuning 
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verrichten, zulks overeenkomstig hun 

toegangsrechten en ter ondersteuning van 

de doelstellingen van het EES, het VIS, het 

[ETIAS], Eurodac, het SIS, het [ECRIS-

TCN] en de gegevens van Europol. Door 

het mogelijk te maken gelijktijdig en 

parallel te zoeken in alle relevante EU-

informatiesystemen, alsook in de gegevens 

van Europol en de databanken van Interpol, 

dient het ESP te dienen als één loket of 

“messagebroker” voor het naadloos 

doorzoeken van verscheidene centrale 

systemen en opvragen van de nodige 

informatie, met volledige inachtneming 

van de voorschriften inzake 

toegangscontrole en gegevensbescherming 

van de onderliggende systemen. 

van de doelstellingen van het EES, het 

VIS, het [ETIAS], Eurodac, het SIS, het 

[ECRIS-TCN] en de gegevens van 

Europol. Door het mogelijk te maken 

gelijktijdig en parallel te zoeken in alle 

relevante informatiesystemen van de Unie, 

alsook in de gegevens van Europol en de 

databanken van Interpol, dient het ESP te 

dienen als één loket of "messagebroker" 

voor het naadloos doorzoeken van 

verscheidene centrale systemen en 

opvragen van de nodige informatie, met 

volledige inachtneming van de 

voorschriften inzake toegangscontrole en 

gegevensbescherming van de 

onderliggende systemen. 

 (De wijziging van "EU-organen" in 

"agentschappen van de Unie" geldt voor de 

gehele tekst.) Bij aanneming van dit 

amendement moet deze wijziging in de 

gehele tekst worden doorgevoerd.) 

Or. en 

Motivering 

Er wordt een nieuw artikel 37 bis ingevoegd waarin is bepaald dat alle 

interoperabiliteitscomponenten een snelle, ononderbroken, efficiënte, systematische en 

gecontroleerde toegang moeten waarborgen en volledig beschikbaar moeten zijn in 

overeenstemming met artikel 53, lid 1. Deze vereisten moeten ook voor andere systemen dan 

het ESP gelden. 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 16 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(16) Om ervoor te zorgen dat alle EU-

informatiesystemen snel en systematisch 

worden gebruikt, dient het Europees 

zoekportaal (ESP) te worden gebruikt voor 

het doorzoeken van het 

gemeenschappelijke identiteitenregister, 

het EES, het VIS, [het ETIAS], Eurodac en 

[het ECRIS-TCN]. De nationale verbinding 

(16) Om ervoor te zorgen dat alle 

informatiesystemen van de Unie snel en 

systematisch worden gebruikt, dient het 

Europees zoekportaal (ESP) te worden 

gebruikt voor het doorzoeken van het 

gemeenschappelijke identiteitenregister, 

het EES, het VIS, [het ETIAS], Eurodac en 

[het ECRIS-TCN]. Er moet een centrale 
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met de verschillende EU-

informatiesystemen dient echter te blijven 

bestaan, bij wijze van technisch vangnet. 

Het ESP dient ook door organen van de 

Unie te worden gebruikt om het centrale 

SIS overeenkomstig hun toegangsrechten 

te doorzoeken voor het verrichten van hun 

taken. Het ESP dient een aanvullend 

middel te zijn voor het doorzoeken van het 

centrale SIS, de gegevens van Europol en 

de systemen van Interpol, ter aanvulling 

van de interfaces die daarvoor al 

beschikbaar zijn. 

Europese ESP-back-up worden opgezet 

die de functies van het ESP-hoofdportaal 

kan overnemen en hetzelfde 

prestatieniveau als dit portaal biedt 

wanneer dit uitvalt. De nationale 

verbinding met de verschillende 

informatiesystemen van de Unie dient 

echter te blijven bestaan, bij wijze van 

technisch vangnet. Het ESP dient ook door 

agentschappen van de Unie te worden 

gebruikt om het centrale SIS 

overeenkomstig hun toegangsrechten te 

doorzoeken voor het verrichten van hun 

taken. Het ESP dient een aanvullend 

middel te zijn voor het doorzoeken van het 

centrale SIS, de gegevens van Europol en 

de systemen van Interpol, ter aanvulling 

van de interfaces die daarvoor al 

beschikbaar zijn. 

Or. en 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 17 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(17) Biometrische gegevens zoals 

vingerafdrukken en gezichtsopnamen zijn 

uniek en derhalve voor de identificatie van 

een persoon veel betrouwbaarder dan 

alfanumerieke gegevens. De gezamenlijke 

dienst voor biometrische matching 

(gezamenlijke BMS) dient als technisch 

instrument het werk van de relevante EU-

informatiesystemen en andere 

interoperabiliteitscomponenten te 

versterken en vereenvoudigen. De 

gezamenlijke BMS heeft in de eerste plaats 

ten doel de identificatie te 

vergemakkelijken van een natuurlijke 

persoon die wellicht geregistreerd is in 

verschillende databanken, door 

biometrische gegevens tussen verschillende 

systemen te matchen en door te werken 

(17) Biometrische gegevens zoals 

vingerafdrukken en gezichtsopnamen zijn 

uniek en derhalve voor de identificatie van 

een persoon veel betrouwbaarder dan 

alfanumerieke gegevens. De gezamenlijke 

BMS dient als technisch instrument het 

werk van de relevante informatiesystemen 

van de Unie, het doeltreffend gebruik van 

Europol-gegevens en andere 

interoperabiliteitscomponenten te 

versterken en vereenvoudigen. De 

gezamenlijke BMS heeft in de eerste plaats 

ten doel de identificatie te 

vergemakkelijken van een natuurlijke 

persoon die wellicht geregistreerd is in 

verschillende databanken, door 

biometrische gegevens tussen verschillende 

informatiesystemen van de Unie te 
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met één enkele technologische component 

in plaats van vijf afzonderlijke 

componenten in elk van de onderliggende 

systemen. De gezamenlijke BMS dient de 

veiligheid te bevorderen alsmede 

voordelen uit financieel, operationeel en 

onderhoudsoogpunt op te leveren, door uit 

te gaan van één enkele technologische 

component in plaats van meerdere, per 

onderliggend systeem verschillende 

componenten. Alle geautomatiseerde 

vingerafdrukidentificatiesystemen, 

waaronder de momenteel voor Eurodac, 

het VIS en het SIS gebruikte toepassingen, 

maken gebruik van biometrische templates 

met gegevens die zijn verkregen door 

specifieke kenmerken te extraheren uit 

concrete biometrische informatie. De 

gezamenlijke BMS dient al deze 

biometrische templates te bundelen en op 

één locatie op te slaan, zodat 

systeemoverschrijdende vergelijkingen op 

basis van biometrische gegevens 

gemakkelijker worden en schaalvoordelen 

bij de ontwikkeling en het onderhoud van 

de centrale EU-systemen kunnen worden 

behaald. 

matchen en door te werken met één enkele 

technologische component in plaats van 

vijf afzonderlijke componenten in elk van 

de onderliggende systemen. De 

gezamenlijke BMS dient de veiligheid te 

bevorderen alsmede voordelen uit 

financieel, operationeel en 

onderhoudsoogpunt op te leveren, door uit 

te gaan van één enkele technologische 

component in plaats van meerdere, per 

onderliggend systeem verschillende 

componenten. Alle geautomatiseerde 

vingerafdrukidentificatiesystemen, 

waaronder de momenteel voor Eurodac, 

het VIS en het SIS gebruikte toepassingen, 

maken gebruik van biometrische templates 

met gegevens die zijn verkregen door 

specifieke kenmerken te extraheren uit 

concrete biometrische informatie. De 

gezamenlijke BMS dient al deze 

biometrische templates te bundelen en op 

één locatie op te slaan, zodat 

systeemoverschrijdende vergelijkingen op 

basis van biometrische gegevens 

gemakkelijker worden en schaalvoordelen 

bij de ontwikkeling en het onderhoud van 

de centrale systemen van de Unie kunnen 

worden behaald. 

Or. en 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 25 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(25) Het gemeenschappelijke 

identiteitenregister (CIR) dient te voorzien 

in een gedeelde datacontainer voor 

biometrische en identiteitsgegevens van 

onderdanen van derde landen die 

geregistreerd zijn in het EES, het VIS, [het 

ETIAS], Eurodac en het [ECRIS-TCN], en 

deze datacontainer dient voor deze 

systemen te fungeren als de gezamenlijke 

(25) Het CIR dient te voorzien in een 

gedeelde datacontainer voor biometrische 

en identiteitsgegevens van onderdanen van 

derde landen die geregistreerd zijn in het 

EES, het VIS, [het ETIAS], Eurodac en het 

[ECRIS-TCN], en deze datacontainer dient 

voor deze systemen te fungeren als de 

gezamenlijke component voor het opslaan 

en doorzoeken van dergelijke gegevens. Er 
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component voor het opslaan en doorzoeken 

van dergelijke gegevens. 
moet een centrale Europese CIR-back-up 

worden opgezet die de functies van het 

hoofdsysteem van het CIR kan overnemen 

en hetzelfde prestatieniveau als dit 

systeem biedt wanneer dit uitvalt. 

Or. en 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 27 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(27) Om de correcte identificatie van 

een persoon te waarborgen, dient het de 

autoriteiten van de lidstaten die bevoegd 

zijn voor het voorkomen en bestrijden van 

irreguliere migratie en de bevoegde 

autoriteiten in de zin van artikel 3, lid 7, 

van Richtlijn 2016/680 te worden 

toegestaan om het gemeenschappelijke 

identiteitenregister (CIR) te doorzoeken 

aan de hand van de tijdens een 

identiteitscontrole vastgestelde 

biometrische gegevens van de betrokkene. 

(27) Indien een politieautoriteit van een 

lidstaat niet in staat is een persoon te 

identificeren door het CIR te doorzoeken 

aan de hand van een reisdocument of de 

door de betrokkene verstrekte 

identiteitsgegevens, of indien er twijfel 

bestaat over de echtheid van het 

reisdocument of de identiteit van de 

houder ervan, dient het de autoriteiten van 

de lidstaten die bevoegd zijn voor het 

voorkomen en bestrijden van irreguliere 

migratie en de bevoegde autoriteiten in de 

zin van artikel 3, lid 7, van Richtlijn 

2016/680 te worden toegestaan om het CIR 

te doorzoeken aan de hand van de tijdens 

een identiteitscontrole vastgestelde 

biometrische gegevens van de betrokkene 

teneinde een correcte identificatie van die 

persoon te waarborgen. 

Or. en 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 28 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(28) Als de biometrische gegevens van Schrappen 
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de persoon niet kunnen worden gebruikt 

of wanneer het zoeken aan de hand van 

die gegevens geen resultaat oplevert, dient 

te worden gezocht aan de hand van de 

identiteitsgegevens van de betrokkene in 

combinatie met gegevens van 

reisdocumenten. Als de zoekopdracht 

uitwijst dat er gegevens over de 

betrokkene zijn opgeslagen in het 

gemeenschappelijke identiteitenregister 

(CIR), dienen de autoriteiten van de 

lidstaten daartoe toegang te hebben om de 

in het CIR opgeslagen gegevens van de 

betrokkene te raadplegen, zonder dat op 

enige wijze wordt duidelijk gemaakt van 

welk informatiesysteem van de EU die 

gegevens deel uitmaken. 

Or. en 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 37 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(37) De detector van meerdere 

identiteiten (MID) dient links tussen 

gegevens in de verschillende EU-

informatiesystemen aan te brengen en op 

te slaan, zodat meerdere identiteiten 

kunnen worden opgespoord, met als 

tweeledig doel zowel identiteitscontroles 

voor bonafide reizigers te 

vergemakkelijken als identiteitsfraude te 

bestrijden. De MID dient enkel de links te 

bevatten tussen natuurlijke personen die in 

meer dan één EU-informatiesysteem 

voorkomen en daarbij gaat het nadrukkelijk 

alleen om de gegevens die nodig zijn om te 

controleren of een persoon al dan niet 

rechtmatig in verschillende systemen onder 

diverse biografische identiteiten 

geregistreerd staat dan wel om te 

verduidelijken dat het bij twee personen 

met vergelijkbare biografische gegevens 

(37) De MID dient links tussen 

gegevens in de verschillende 

informatiesystemen van de Unie aan te 

brengen en op te slaan, zodat meerdere 

identiteiten kunnen worden opgespoord, 

met als tweeledig doel zowel 

identiteitscontroles voor bonafide reizigers 

te vergemakkelijken als identiteitsfraude te 

bestrijden. De MID dient enkel de links te 

bevatten tussen natuurlijke personen die in 

meer dan één informatiesysteem van de 

Unie voorkomen en daarbij gaat het 

nadrukkelijk alleen om de gegevens die 

nodig zijn om te controleren of een persoon 

al dan niet rechtmatig in verschillende 

systemen onder diverse biografische 

identiteiten geregistreerd staat dan wel om 

te verduidelijken dat het bij twee personen 

met vergelijkbare biografische gegevens 

niet om dezelfde persoon hoeft te gaan. De 
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niet om dezelfde persoon hoeft te gaan. De 

gegevensverwerking via het Europees 

zoekportaal (ESP) en de gezamenlijke 

dienst voor biometrische matching (BMS) 

voor het aanbrengen van links tussen 

individuele dossiers in afzonderlijke 

systemen dient tot het absolute minimum te 

worden beperkt en gaat dan ook niet verder 

dan de opsporing van meerdere identiteiten 

op het moment dat nieuwe gegevens 

worden toegevoegd aan een van de 

informatiesystemen die zijn opgenomen in 

het gemeenschappelijke identiteitenregister 

en in het SIS. De MID dient waarborgen te 

bevatten tegen mogelijke discriminatie of 

ongunstige beslissingen jegens personen 

met meerdere rechtmatige identiteiten. 

gegevensverwerking via het ESP en de 

gezamenlijke BMS voor het aanbrengen 

van links tussen individuele dossiers in 

afzonderlijke systemen en de databank 

van Europol dient tot het absolute 

minimum te worden beperkt en gaat dan 

ook niet verder dan de opsporing van 

meerdere identiteiten op het moment dat 

nieuwe gegevens worden toegevoegd aan 

een van de informatiesystemen van de 

Unie die zijn opgenomen in het 

gemeenschappelijke identiteitenregister en 

in het SIS. De MID dient waarborgen te 

bevatten tegen mogelijke discriminatie of 

ongunstige beslissingen jegens personen 

met meerdere rechtmatige identiteiten. 

Or. en 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 43 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (43 bis) eu-Lisa dient alle 

interoperabiliteitscomponenten zodanig te 

ontwikkelen en te beheren dat een snelle, 

ononderbroken, efficiënte, systematische 

en gecontroleerde toegang tot en de 

volledige beschikbaarheid van die 

componenten is gewaarborgd, met een 

responstijd die beantwoordt aan de 

operationele behoeften van de autoriteiten 

van de lidstaten. 

Or. en 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 52 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(52) "(...) De Europese Toezichthouder 

voor gegevensbescherming is geraadpleegd 

overeenkomstig artikel 28, lid 2, van 

Verordening (EG) nr. 45/2001 en heeft op 

… een advies uitgebracht." 

(52) De Europese Toezichthouder voor 

gegevensbescherming is geraadpleegd 

overeenkomstig artikel 28, lid 2, van 

Verordening (EG) nr. 45/2001 en heeft op 

16 april 2018 een advies uitgebracht. 

Or. en 

 

Amendement  12 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 53 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(53) Wat de vertrouwelijkheid betreft, 

dienen ambtenaren en andere 

personeelsleden die werkzaamheden in 

verband met het SIS verrichten, zich te 

houden aan de relevante bepalingen van 

het Statuut van de ambtenaren en de 

regeling welke van toepassing is op de 

andere personeelsleden van de Europese 

Unie. 

(53) Wat de vertrouwelijkheid betreft, 

dienen ambtenaren en andere 

personeelsleden die werkzaamheden 

verrichten in verband met via de 

interoperabiliteitscomponenten 

geraadpleegde gegevens, zich te houden 

aan de relevante bepalingen van het Statuut 

van de ambtenaren en de regeling welke 

van toepassing is op de andere 

personeelsleden van de Europese Unie. 

Or. en 

 

Amendement  13 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 58 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(58) Er zou echter een wijziging van 

Verordening (EU) 2016/399 nodig zijn om 

de bepaling toe te voegen dat de 

grenswachter een onderdaan van een 

derde land moet doorsturen naar een 

tweedelijnscontrole ingeval de 

raadpleging van de detector van meerdere 

Schrappen 
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identiteiten (MID) via het Europees 

zoekportaal (ESP) duidt op het bestaan 

van een gele of rode link, teneinde de 

wachttijd bij de eerstelijnscontroles niet te 

verlengen. 

Or. en 

 

Amendement  14 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 59 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(59) Mocht de zoekopdracht aan de 

detector van meerdere identiteiten (MID) 

via het Europees zoekportaal (ESP) leiden 

tot een gele link of de constatering van een 

rode link, dan dient de tweedelijns 

grenswachter het gemeenschappelijke 

identiteitenregister en/of het 

Schengeninformatiesysteem te raadplegen 

om de informatie over de te controleren 

persoon te beoordelen, zijn andere 

identiteit manueel te verifiëren en de kleur 

van de link zo nodig aan te passen. 

(59) Mocht de zoekopdracht aan de MID 

via het ESP leiden tot een gele link of de 

constatering van een rode link, dan dient de 

grenswachter het CIR en/of het SIS te 

raadplegen om de informatie over de te 

controleren persoon te beoordelen, zijn 

andere identiteit manueel te verifiëren en 

de kleur van de link zo nodig aan te passen. 

Or. en 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Bij deze verordening, in combinatie 

met [Verordening (EU) 2018/xx tot 

vaststelling van een kader voor 

interoperabiliteit tussen de EU-

informatiesystemen (politiële en justitiële 

samenwerking, asiel en migratie)], wordt 

een kader vastgesteld dat ervoor moet 

zorgen dat het inreis-uitreissysteem (EES), 

1. Bij deze verordening, in combinatie 

met [Verordening (EU) 2018/xx tot 

vaststelling van een kader voor 

interoperabiliteit tussen de 

EU-informatiesystemen (politiële en 

justitiële samenwerking, asiel en 

migratie)], wordt een kader vastgesteld dat 

ervoor moet zorgen dat het inreis-
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het Visuminformatiesysteem (VIS), [het 

Europees systeem voor reisinformatie en -

autorisatie (ETIAS)], Eurodac, het 

Schengeninformatiesysteem (SIS) en [het 

Europees Strafregister Informatiesysteem 

voor onderdanen van derde landen 

(ECRIS-TCN)] interoperabel zijn en dat 

deze systemen en de daarin opgenomen 

gegevens elkaar aanvullen. 

uitreissysteem (EES), het 

Visuminformatiesysteem (VIS), [het 

Europees systeem voor reisinformatie en -

autorisatie (ETIAS)], Eurodac, het 

Schengeninformatiesysteem (SIS) en [het 

Europees Strafregister Informatiesysteem 

voor onderdanen van derde landen 

(ECRIS-TCN)] interoperabel zijn. 

Or. en 

Motivering 

De bedoeling van het laatste deel van dit lid, zoals voorgesteld door de Commissie, is 

onduidelijk, noch lijkt het noodzakelijk te zijn. Het is daarom beter het te schrappen. 

 

Amendement  16 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De verordening bevat ook 

bepalingen inzake de vereisten op het 

gebied van gegevenskwaliteit, inzake een 

Universal Message Format (UMF) en 

inzake een centraal register voor 

rapportage en statistieken (CRRS), alsook 

een omschrijving van de 

verantwoordelijkheden van de lidstaten en 

van het Europees Agentschap voor het 

operationeel beheer van grootschalige IT-

systemen op het gebied van vrijheid, 

veiligheid en recht (eu-LISA) met 

betrekking tot het ontwerp en de werking 

van de interoperabiliteitscomponenten. 

3. De verordening bevat ook 

bepalingen inzake de vereisten op het 

gebied van gegevenskwaliteit, inzake een 

Universal Message Format (UMF) en 

inzake een centraal register voor 

rapportage en statistieken (CRRS), alsook 

een omschrijving van de 

verantwoordelijkheden van de lidstaten en 

van het Europees Agentschap voor het 

operationeel beheer van grootschalige 

IT-systemen op het gebied van vrijheid, 

veiligheid en recht (eu-LISA) met 

betrekking tot het ontwerp, de 

ontwikkeling en de werking van de 

interoperabiliteitscomponenten.  

Or. en 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 4 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De verordening behelst tevens een 

aanpassing van de procedures en 

voorwaarden waaraan de 

rechtshandhavingsinstanties van de 

lidstaten en het Agentschap van de 

Europese Unie voor samenwerking op het 

gebied van rechtshandhaving (Europol) 

zich moeten houden om toegang tot het 

inreis-uitreissysteem (EES), het 

Visuminformatiesysteem (VIS), [het 

Europees systeem voor reisinformatie en -

autorisatie (ETIAS)] en Eurodac te krijgen 

met het oog op het voorkomen, opsporen 

en onderzoeken van terroristische 

misdrijven en andere ernstige strafbare 

feiten die onder hun bevoegdheid vallen. 

4. De verordening behelst tevens een 

aanpassing van de procedures en 

voorwaarden waaraan de aangewezen 

autoriteiten van de lidstaten en het 

Agentschap van de Europese Unie voor 

samenwerking op het gebied van 

rechtshandhaving (Europol) zich moeten 

houden om toegang tot EES, het VIS, [het 

ETIAS] en Eurodac te krijgen met het oog 

op het voorkomen, opsporen en 

onderzoeken van terroristische misdrijven 

en andere ernstige strafbare feiten die 

onder hun bevoegdheid vallen. 

Or. en 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 4 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 bis. De verordening voorziet tevens in 

de mogelijkheid om verschillende 

identiteiten van een persoon die krachtens 

deze verordening in de 

informatiesystemen van de Unie zijn 

opgeslagen en identiteiten die door de in 

lid 2 bedoelde 

interoperabiliteitscomponenten aan het 

licht zijn gebracht, na te trekken. 

Daarnaast biedt de verordening de 

lidstaten de mogelijkheid om 

politieautoriteiten middels nationale 

wetgevingsmaatregelen de bevoegdheid te 

verlenen om het CIR uitsluitend met het 

oog op identificatie van een persoon te 

raadplegen. 

Or. en 
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Amendement  19 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Doelstellingen van de interoperabiliteit Doelstellingen 

Or. en 

 

Amendement  20 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) een correcte identificatie van 

personen te verzekeren; 

(a) een correcte identificatie van in de 

informatiesystemen van de Unie 

geregistreerde onderdanen van derde 

landen te vergemakkelijken; 

Or. en 

 

Amendement  21 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) te zorgen voor betere en 

geharmoniseerde vereisten inzake 

gegevenskwaliteit voor de respectieve EU-

informatiesystemen; 

(c) te zorgen voor een betere en 

geharmoniseerde kwaliteit van de in de 

informatiesystemen van de Unie 

opgeslagen gegevens; 

Or. en 
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Amendement  22 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) de technische en operationele 

implementatie van bestaande en 

toekomstige EU-informatiesystemen door 

de lidstaten te vergemakkelijken; 

(d) ertoe bij te dragen een doeltreffend 

gebruik van de informatiesystemen van de 

Unie, van Europol-gegevens en van 

databanken van Interpol te waarborgen 

door de toegang daartoe voor de 

autoriteiten te vergemakkelijken in 

overeenstemming met hun 

toegangsrechten en de doelstellingen en 

doelen zoals die zijn vastgesteld in de 

rechtsinstrumenten tot regeling van de 

respectieve systemen; 

Or. en 

 

Amendement  23 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – letter f 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(f) de voorwaarden voor de toegang 

van rechtshandhavingsinstanties tot het 

EES, het VIS, [het ETIAS] en Eurodac te 

stroomlijnen; 

(f) de voorwaarden voor de toegang 

van rechtshandhavingsinstanties tot het 

EES, het VIS, [het ETIAS] en Eurodac te 

stroomlijnen en te vereenvoudigen; 

Or. en 

 

Amendement  24 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – alinea 1 – punt 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) "grensautoriteit": de grenswachter 

die overeenkomstig het nationaal recht is 

aangewezen voor het verrichten van 

(3) "grensautoriteiten": de 

grenswachter die overeenkomstig het 

nationale recht is aangewezen voor het 

verrichten van grenscontroles als 
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grenscontroles; gedefinieerd in artikel 2, punt 11, van 

Verordening (EU) 2016/399; 

Or. en 

 

Amendement  25 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – alinea 1 – punt 10 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) "vingerafdrukgegevens": de 

gegevens betreffende de vingerafdrukken 

van een persoon; 

(10) "dactyloscopische gegevens": 

gegevens over vingerafdrukken en 

handpalmafdrukken, die vanwege hun 

uniciteit en de referentiepunten die zij 

bevatten, accurate en definitieve 

vergelijkingen mogelijk maken ten 

aanzien van de identiteit van een persoon;  

Or. en 

 

Amendement  26 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – alinea 1 – punt 18 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(18) "EU-informatiesystemen": de door 

eu-LISA beheerde grootschalige IT-

systemen; 

(18) "Informatiesystemen van de Unie": 

de door eu-LISA beheerde systemen EES, 

VIS, [ETIAS], Eurodac, SIS en [ECRIS-

TCN]; 

Or. en 

 

Amendement  27 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – alinea 1 – punt 19 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(19) "gegevens van Europol": 

persoonsgegevens die door Europol zijn 

verstrekt voor het in artikel 18, lid 2, onder 

a), van Verordening (EU) 2016/794 

bedoelde doel; 

(19) "gegevens van Europol": 

persoonsgegevens die door Europol 

worden verwerkt voor de in artikel 18, lid 

2, onder a) tot en met c), van Verordening 

(EU) 2016/794 bedoelde doelen; 

Or. en 

 

Amendement  28 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – alinea 1 – punt 25 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(25) "terroristisch misdrijf": een 

strafbaar feit naar nationaal recht dat 

overeenkomt met of gelijkwaardig is aan 

een van de strafbare feiten bedoeld in 

Richtlijn (EU) 2017/541; 

(25) "terroristisch misdrijf": een 

strafbaar feit naar nationaal recht dat 

overeenkomt met een van de strafbare 

feiten bedoeld in de artikelen 3 tot en met 

14 van Richtlijn (EU) 2017/541 of dat 

gelijkwaardig is aan een van die strafbare 

feiten voor lidstaten die niet gebonden zijn 

door die richtlijn; 

Or. en 

Motivering 

Er wordt voorgesteld uitdrukkelijk te vermelden dat de term "gelijkwaardig" alleen geldt voor 

landen die niet zijn gebonden door de terrorismerichtlijn. 

 

Amendement  29 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – alinea 1 – punt 31 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(31) "SIS": het 

Schengeninformatiesysteem als bedoeld [in 

de SIS-verordening op het gebied van 

grenscontroles, de SIS-verordening op het 

gebied van rechtshandhaving en de SIS-

verordening op het gebied van de terugkeer 

(31) "SIS": het 

Schengeninformatiesysteem als bedoeld [in 

de SIS-verordening op het gebied van 

grenscontroles, de SIS-verordening op het 

gebied van rechtshandhaving en de SIS-

verordening op het gebied van de terugkeer 
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van illegaal verblijvende onderdanen van 

derde landen]; 

van onderdanen van derde landen]; 

 (Dit amendement is van toepassing op de 

gehele tekst. Bij aanneming van dit 

amendement moet deze wijziging in de 

gehele tekst worden doorgevoerd.) 

Or. en 

Motivering 

Correctie van een fout. 

 

Amendement  30 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – alinea 1 – punt 33 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(33) "ESP": het Europees zoekportaal 

als bedoeld in artikel 6; 

Schrappen 

Or. en 

Motivering 

Dit is geen definitie, maar een verklaring van een afkorting. De afkortingen worden 

geïntroduceerd en verklaard in artikel 1. 

 

Amendement  31 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – alinea 1 – punt 34 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(34) "gezamenlijke BMS": de 

gezamenlijke dienst voor biometrische 

matching als bedoeld in artikel 15; 

Schrappen 

Or. en 

Motivering 

Dit is geen definitie, maar een verklaring van een afkorting. De afkortingen worden 

geïntroduceerd en verklaard in artikel 1. 
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Amendement  32 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – alinea 1 – punt 35 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(35) "CIR": het gemeenschappelijke 

identiteitenregister als bedoeld in artikel 

17; 

Schrappen 

Or. en 

Motivering 

Dit is geen definitie, maar een verklaring van een afkorting. De afkortingen worden 

geïntroduceerd en verklaard in artikel 1. 

 

Amendement  33 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – alinea 1 – punt 36 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(36) "MID": de detector van meerdere 

identiteiten als bedoeld in artikel 25; 

Schrappen 

Or. en 

Motivering 

Dit is geen definitie, maar een verklaring van een afkorting. De afkortingen worden 

geïntroduceerd en verklaard in artikel 1. 

 

Amendement  34 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – alinea 1 – punt 37 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(37) "CRRS": het centrale register 

voor rapportage en statistieken als 

bedoeld in artikel 39. 

Schrappen 
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Or. en 

Motivering 

Dit is geen definitie, maar een verklaring van een afkorting. De afkortingen worden 

geïntroduceerd en verklaard in artikel 1. 

 

Amendement  35 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Non-discriminatie Non-discriminatie en grondrechten 

Or. en 

 

Amendement  36 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De verwerking van persoonsgegevens voor 

de toepassing van deze verordening mag 

niet leiden tot discriminatie van personen 

op grond van, onder meer, geslacht, ras of 

etnische afstamming, godsdienst of 

overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele 

geaardheid. Bij de verwerking worden de 

menselijke waardigheid en integriteit ten 

volle gerespecteerd. Bijzondere aandacht 

wordt geschonken aan kinderen, ouderen 

en personen met een handicap. 

De verwerking van persoonsgegevens voor 

de toepassing van deze verordening mag 

niet leiden tot discriminatie van personen 

op grond van geslacht, ras, huidskleur, 

etnische of sociale afkomst, genetische 

kenmerken, taal, godsdienst of 

overtuiging, politieke of andere 

denkbeelden, het behoren tot een 

nationale minderheid, vermogen, 

geboorte, handicap, leeftijd of seksuele 

geaardheid. Bij de verwerking worden de 

menselijke waardigheid, integriteit en 

grondrechten ten volle gerespecteerd, met 

inbegrip van het recht op eerbiediging van 

de persoonlijke levenssfeer en 

bescherming van persoonsgegevens. 

Bijzondere aandacht wordt geschonken aan 

kinderen, ouderen en personen met een 

handicap. Het belang van het kind komt 

op de eerste plaats. 
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Or. en 

Motivering 

Er wordt voorgesteld het artikel in overeenstemming te brengen met het akkoord dat over de 

ETIAS-verordening is bereikt en dus met de gronden die in artikel 21 van het Handvest zijn 

vermeld. 

 

Amendement  37 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Er wordt een Europees zoekportaal 

(ESP) ingesteld om ervoor te zorgen dat de 

autoriteiten van de lidstaten en de EU-

organen snel, ononderbroken, efficiënt, 

systematisch en gecontroleerd toegang 

hebben tot de EU-informatiesystemen, de 

gegevens van Europol en de databanken 

van Interpol die zij nodig hebben om hun 

taken te verrichten overeenkomstig hun 

toegangsrechten en ter ondersteuning van 

de doelstellingen van het EES, het VIS, 

[het ETIAS], Eurodac, het SIS, [het 

ECRIS-TCN] en de gegevens van Europol. 

1. Er wordt een Europees zoekportaal 

(ESP) ingesteld om de autoriteiten van de 

lidstaten en de agentschappen van de Unie 

gemakkelijker toegang tot de 

informatiesystemen van de Unie, gegevens 

van Europol en de databanken van Interpol 

te verlenen bij de uitoefening van hun 

taken en overeenkomstig hun 

toegangsrechten tot en de doelstellingen 

van het EES, het VIS, [het ETIAS], 

Eurodac, het SIS, [het ECRIS-TCN] en de 

gegevens van Europol. 

Or. en 

Motivering 

Er wordt een nieuw artikel 37 bis ingevoegd waarin is bepaald dat alle 

interoperabiliteitscomponenten (niet alleen het ESP) een snelle, ononderbroken, efficiënte, 

systematische en gecontroleerde toegang moeten waarborgen en volledig beschikbaar moeten 

zijn in overeenstemming met artikel 53, lid 1. 

 

Amendement  38 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 2 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) een beveiligd communicatiekanaal 

tussen het ESP, de lidstaten en de EU-

organen die overeenkomstig het 

(b) een beveiligd communicatiekanaal 

tussen het ESP, de lidstaten en de 

agentschappen van de Unie die gebruik 
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Unierecht gebruik mogen maken van het 

ESP; 

mogen maken van het ESP; 

Or. en 

Motivering 

Een verwijzing naar het Unierecht is reeds opgenomen in lid 1. De verwijzing hoort niet thuis 

in dit lid, waarin de IT-architectuur wordt beschreven. Ook is de term "Unierecht" niet 

nauwkeurig genoeg. 

 

Amendement  39 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 2 – letter c bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (c bis) een centrale Europese 

ESP-back-up die de functies van het 

ESP-hoofdportaal kan overnemen en 

hetzelfde prestatieniveau als dit portaal 

biedt wanneer dit uitvalt. Het ESP en de 

ESP-back-up worden ondergebracht op 

de technische locaties van eu-LISA. 

Or. en 

 

Amendement  40 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Het gebruik van het ESP is 

voorbehouden aan de autoriteiten van de 

lidstaten en de EU-organen die 

overeenkomstig het Unierecht of het 

desbetreffend nationaal recht toegang 

hebben tot het EES, [het ETIAS], het VIS, 

het SIS, Eurodac, [het ECRIS-TCN], het 

CIR en de MID, alsmede tot de gegevens 

van Europol en de databanken van Interpol. 

1. Het gebruik van het ESP is 

voorbehouden aan de autoriteiten van de 

lidstaten en de agentschappen van de Unie 

die toegang hebben tot het EES, [het 

ETIAS], het VIS, het SIS, Eurodac en [het 

ECRIS-TCN] overeenkomstig de 

rechtsinstrumenten tot regeling van die 

informatiesystemen van de Unie, tot het 

CIR en de MID overeenkomstig de deze 

verordening, alsmede tot de gegevens van 

Europol overeenkomstig Verordening 
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(EU) 2016/794 en tot de databanken van 

Interpol overeenkomstig het Unierecht of 

het desbetreffend nationaal recht. 

Or. en 

Motivering 

De rechtsgrondslag voor de toegang tot de verschillende systemen moet zeer nauwkeurig 

worden aangegeven. 

 

Amendement  41 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Die autoriteiten van de lidstaten en 

agentschappen van de Unie mogen het 

ESP en de door het ESP geleverde 

gegevens alleen gebruiken voor de doelen 

die in de rechtsinstrumenten tot regeling 

van die informatiesystemen van de Unie 

en in deze verordening zijn vastgesteld.  

Or. en 

 

Amendement  42 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) de voor de zoekopdrachten te 

gebruiken datavelden; 

(a) de datavelden die voor de 

zoekopdrachten kunnen worden gebruikt;  

Or. en 

 

Amendement  43 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 1 – letter b 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) de verplicht en facultatief te 

raadplegen EU-informatiesystemen, 

gegevens van Europol en databanken van 

Interpol die de gebruiker van een antwoord 

zullen voorzien; en 

(b) de informatiesystemen van de 

Unie, gegevens van Europol, databanken 

van Interpol en de elementen van die 

systemen die kunnen worden 

geraadpleegd en die de gebruiker van een 

antwoord zullen voorzien; een gebruiker 

die gegevens opvraagt op grond van 

artikel 22 krijgt alleen een "treffer/geen 

treffer"-melding indien hij 

overeenkomstig het rechtsinstrument tot 

regeling van het afzonderlijke 

informatiesysteem van de Unie dat een hit 

oplevert, bevoegd is om via het centrale 

toegangspunt gegevens van dat systeem op 

te vragen; 

Or. en 

 

Amendement  44 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De Commissie stelt overeenkomstig 

artikel 63 gedelegeerde handelingen vast 

waarin de in lid 1 bedoelde profielen van 

de in artikel 7, lid 1, bedoelde ESP-

gebruikers technisch worden 

gespecificeerd in overeenstemming met de 

respectieve toegangsrechten. 

2. De Commissie stelt overeenkomstig 

artikel 63 gedelegeerde handelingen vast 

waarin de in lid 1 bedoelde profielen van 

de in artikel 7, lid 1, bedoelde 

ESP-gebruikers technisch worden 

gespecificeerd in overeenstemming met de 

respectieve toegangsrechten die zijn 

vastgesteld in de rechtsinstrumenten tot 

regeling van de informatiesystemen van 

de Unie en, indien van toepassing, het 

nationale recht. 

Or. en 
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Amendement  45 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De ESP-gebruikers starten een 

zoekopdracht door gegevens in het ESP in 

te voeren overeenkomstig hun 

gebruikersprofiel en toegangsrechten. 

Zodra een zoekopdracht is gegeven, 

gebruikt het ESP de door de ESP-gebruiker 

ingevoerde gegevens om het EES, [het 

ETIAS], het VIS, het SIS, Eurodac, [het 

ECRIS-TCN] en het CIR, alsmede de 

gegevens van Europol en de databanken 

van Interpol gelijktijdig te doorzoeken. 

1. De ESP-gebruikers starten een 

zoekopdracht door gegevens in het ESP in 

te voeren overeenkomstig hun in 

overeenstemming met artikel 8 

aangemaakte ESP-gebruikersprofiel en 

hun toegangsrechten. Zodra een 

zoekopdracht is gegeven, gebruikt het ESP 

de door de ESP-gebruiker ingevoerde 

gegevens om het EES, [het ETIAS], het 

VIS, het SIS, Eurodac, [het ECRIS-TCN] 

en het CIR, alsmede gegevens van Europol 

en de databanken van Interpol gelijktijdig 

te doorzoeken. 

Or. en 

 

Amendement  46 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De via het ESP gegeven 

zoekopdracht heeft tot gevolg dat het EES, 

[het ETIAS], het VIS, het SIS, Eurodac, 

[het ECRIS-TCN], het CIR en de MID, 

alsmede de gegevens van Europol en de 

databanken van Interpol de gegevens 

verstrekken die zij bevatten. 

4. De via het ESP gegeven 

zoekopdracht heeft tot gevolg dat het EES, 

[het ETIAS], het VIS, het SIS, Eurodac, 

[het ECRIS-TCN], het CIR en de MID, 

alsmede gegevens van Europol en de 

databanken van Interpol de gegevens 

verstrekken die zij bevatten. Het ESP 

voorziet de gebruiker van een antwoord 

zodra gegevens uit een van de systemen 

beschikbaar zijn. De antwoorden aan de 

ESP-gebruiker zijn uniek en bevatten alle 

gegevens waartoe de gebruiker op grond 

van het Unierecht en het nationale recht 

toegang heeft. Onverminderd artikel 20 

wordt in het door het ESP verstrekte 

antwoord vermeld van welk 

informatiesysteem van de Unie of van 
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welke databank de gegevens deel 

uitmaken. 

Or. en 

 

Amendement  47 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. Wat het doorzoeken van de 

databanken van Interpol betreft, wordt het 

ESP zodanig ontworpen dat de gegevens 

aan de hand waarvan de ESP-gebruiker 

een zoekopdracht geeft, niet worden 

gedeeld met de eigenaars van de gegevens 
van Interpol. 

5. Wat het doorzoeken van de 

databanken van Interpol betreft, wordt het 

ESP zodanig ontworpen dat geen 

informatie wordt verstrekt aan de persoon 

op wie de signalering van Interpol 

betrekking heeft. 

Or. en 

 

Amendement  48 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. Het antwoord aan de ESP-

gebruiker is uniek en bevat alle gegevens 

waartoe de gebruiker op grond van het 

Unierecht toegang heeft. In voorkomend 

geval wordt in het door het ESP verstrekte 

antwoord vermeld van welk 

informatiesysteem of van welke databank 

de gegevens deel uitmaken. 

Schrappen 

Or. en 
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Amendement  49 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Onverminderd [artikel 46 van de 

EES-verordening], artikel 34 van 

Verordening (EG) nr. 767/2008, [artikel 59 

van het ETIAS-voorstel] en de artikelen 12 

en 18 van de SIS-verordening op het 

gebied van grenscontroles, houdt eu-LISA 

logbestanden bij van alle 

gegevensverwerkingsverrichtingen in het 

ESP. In deze logbestanden wordt met 

name het volgende vermeld: 

1. Onverminderd [artikel 46 van de 

EES-verordening], artikel 34 van 

Verordening (EG) nr. 767/2008, [artikel 59 

van het ETIAS-voorstel] en de artikelen 12 

en 18 van de SIS-verordening op het 

gebied van grenscontroles, houdt eu-LISA 

logbestanden bij van alle 

gegevensverwerkingsverrichtingen in het 

ESP. In deze logbestanden wordt het 

volgende vermeld: 

Or. en 

Motivering 

In de respectievelijke bepalingen inzake logbestanden van de rechtsinstrumenten betreffende 

de informatiesystemen is de formulering "met name", die bijzonder vaag is, niet opgenomen. 

 

Amendement  50 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) de autoriteit van de lidstaat en de 

individuele ESP-gebruiker, met inbegrip 

van het gebruikte ESP-profiel bedoeld in 

artikel 8; 

(a) de autoriteit van de lidstaat of het 

agentschap van de Unie die of dat de 

zoekopdracht start; 

Or. en 

 

Amendement  51 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 1 – letter c bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (c bis) het gebruikte ESP-profiel, als 

bedoeld in artikel 8; 

Or. en 

 

Amendement  52 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 1 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) overeenkomstig de nationale regels 

of in voorkomend geval Verordening (EU) 

nr. 45/2001, het identificatiekenmerk van 

de persoon die de zoekopdracht heeft 

verricht. 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  53 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Daarnaast houden de lidstaten en de 

agentschappen van de Unie logbestanden 

bij van de afzonderlijke unieke 

gebruikersidentificatiecodes van de 

personen die de zoekopdrachten 

uitvoeren. 

Or. en 

 

Amendement  54 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 – lid 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Indien het ESP vanwege een interne 

technische storing niet kan worden 

gebruikt om een of meer van de in artikel 

9, lid 1, genoemde EU-

informatiesystemen of het CIR te 

doorzoeken, brengt eu-LISA de ESP-

gebruikers daarvan op de hoogte. 

1. Indien het ESP vanwege een interne 

technische storing niet kan worden 

gebruikt om een of meer 

informatiesystemen van de Unie of het 

CIR te doorzoeken, brengt eu-LISA de 

ESP-gebruikers daarvan onverwijld op de 

hoogte. 

Or. en 

 

Amendement  55 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Indien het ESP vanwege een 

technische storing in de nationale 

infrastructuur van een lidstaat niet kan 

worden gebruikt om een of meer van de in 

artikel 9, lid 1, genoemde EU-

informatiesystemen of het CIR te 

doorzoeken, brengt de bevoegde autoriteit 

van die lidstaat eu-LISA en de Commissie 

daarvan op de hoogte. 

2. Indien het ESP vanwege een 

technische storing in de nationale 

infrastructuur van een lidstaat niet kan 

worden gebruikt om een of meer 

informatiesystemen van de Unie of het 

CIR te doorzoeken, stelt de bevoegde 

autoriteit van die lidstaat alle gebruikers 

van het betrokken systeem of de betrokken 

systemen daarvan onverwijld in kennis en 

doet zij daarvan melding aan eu-LISA en 

de Commissie. 

Or. en 

 

Amendement  56 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Tijdens de technische storing is in 

beide gevallen de in artikel 7, leden 2 en 4, 

bedoelde verplichting niet van toepassing 

en kunnen de lidstaten via hun respectieve 

3. Tijdens de technische storing is in 

beide gevallen de in artikel 7, leden 2 en 4, 

bedoelde verplichting niet van toepassing 

en hebben de lidstaten via hun respectieve 
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nationale uniforme interfaces of nationale 

communicatie-infrastructuur rechtstreeks 

toegang krijgen tot de in artikel 9, lid 1, 

bedoelde informatiesystemen of tot het 

CIR. 

nationale uniforme interfaces of nationale 

communicatie-infrastructuur rechtstreeks 

toegang tot de informatiesystemen van de 

Unie of tot het CIR. 

Or. en 

 

Amendement  57 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 – lid 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. Indien het ESP vanwege een 

technische storing in de nationale 

infrastructuur van een agentschap van de 

Unie niet kan worden gebruikt om een of 

meer informatiesystemen van de Unie of 

het CIR te doorzoeken, brengt dit 

agentschap eu-LISA en de Commissie 

daarvan op de hoogte. 

Or. en 

 

Amendement  58 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Om het CIR en de MID te 

ondersteunen en de doelstellingen van het 

EES, het VIS, Eurodac, het SIS en [het 

ECRIS-TCN] te bevorderen, wordt een 

gezamenlijke dienst voor biometrische 

matching (gezamenlijke BMS) opgezet, die 

biometrische templates opslaat en het 

mogelijk maakt om aan de hand van 

biometrische gegevens zoekopdrachten in 

meerdere EU-informatiesystemen uit te 

voeren. 

1. Om het CIR en de MID te 

ondersteunen en de doelstellingen van het 

EES, het VIS, Eurodac, het SIS en [het 

ECRIS-TCN] alsook van Verordening 

(EU) 2016/794 te bevorderen, wordt een 

gezamenlijke dienst voor biometrische 

matching (gezamenlijke BMS) opgezet, die 

biometrische templates opslaat en het 

mogelijk maakt om aan de hand van 

biometrische gegevens zoekopdrachten in 

meerdere informatiesystemen van de Unie 

uit te voeren. 



 

PR\1159909NL.docx 35/99 PE622.263v03-00 

 NL 

Or. en 

 

Amendement  59 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 – lid 2 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) een beveiligde communicatie-

infrastructuur tussen de gezamenlijke 

BMS, het centrale SIS en het CIR. 

(b) een beveiligde communicatie-

infrastructuur tussen de gezamenlijke 

BMS, het centrale SIS, het CIR, de 

informatiesystemen van de Unie en 

Europol.  

Or. en 

 

Amendement  60 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 1 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) de gegevens bedoeld in artikel 20, 

lid 3, onder w) en x), van de SIS-

verordening op het gebied van 

rechtshandhaving; 

(d) de gegevens bedoeld in artikel 20, 

lid 3, onder w) en y), van Verordening 

[betreffende SIS op het gebied van 

rechtshandhaving]; 

Or. en 

Motivering 

Correctie van een fout. Het was niet de bedoeling om DNA-gegevens te verwerken. 

 

Amendement  61 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 1 – letter f 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(f) [de gegevens bedoeld in artikel 13, 

onder a), van de Eurodac-verordening;] 

(f) [de gegevens bedoeld in artikel 12, 

onder a) en b), artikel 13, lid 2, onder a) 

en b), en artikel 14, lid 2, onder a) en b) 
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van de Eurodac-verordening;] 

Or. en 

 

Amendement  62 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 1 – letter g bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (g bis) de biometrische gegevens die door 

Europol worden verwerkt voor de in 

artikel 18, lid 2, onder a) tot en met c), 

van Verordening (EU) 2016/794 bedoelde 

doelen. 

Or. en 

 

Amendement  63 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De opslag van de in lid 1 bedoelde 

gegevens moet voldoen aan de in artikel 

37, lid 2, bedoelde kwaliteitsnormen. 

4. De opslag van de in lid 1 bedoelde 

gegevens moet voldoen aan de in artikel 37 

bedoelde kwaliteitsnormen. 

Or. en 

Motivering 

Het is beter om naar artikel 37 als geheel te verwijzen in plaats van alleen naar lid 2, 

aangezien in dat artikel verschillende mechanismen voor het controleren van de 

gegevenskwaliteit worden genoemd. 

 

Amendement  64 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 14 – alinea 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Het CIR en het SIS doorzoeken de in het 

CIR en het SIS opgeslagen biometrische 

gegevens aan de hand van de in de 

gezamenlijke BMS opgeslagen 

biometrische templates. Zoekopdrachten 

aan de hand van biometrische gegevens 

worden uitgevoerd overeenkomstig de 

doelstellingen vastgesteld in deze 

verordening, de EES-verordening, de VIS-

verordening, de Eurodac-verordening, de 

[SIS-verordeningen] en [de ECRIS-TCN-

verordening]. 

Het CIR en het SIS doorzoeken de in het 

CIR en het SIS opgeslagen biometrische 

gegevens en gegevens van Europol aan de 

hand van de in de gezamenlijke BMS 

opgeslagen biometrische templates. 

Zoekopdrachten aan de hand van 

biometrische gegevens worden uitgevoerd 

overeenkomstig de doelstellingen 

vastgesteld in artikel 12, lid 1, de EES-

verordening, de VIS-verordening, de 

Eurodac-verordening, de [SIS-

verordeningen] en [de ECRIS-TCN-

verordening]. 

Or. en 

Motivering 

Om voor de nodige rechtszekerheid te zorgen, dient te worden verwezen naar de in artikel 12 

vastgestelde doelstellingen en niet naar de verordening als geheel. 

 

Amendement  65 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De termijn voor de opslag van de in artikel 

13 bedoelde gegevens in de gezamenlijke 

BMS stemt overeen met die voor de opslag 

van de overeenkomstige biometrische 

gegevens in het CIR of het SIS. 

De termijn voor de opslag van de in artikel 

13 bedoelde gegevens in de gezamenlijke 

BMS stemt overeen met die voor de opslag 

van de overeenkomstige biometrische 

gegevens in het CIR, in overeenstemming 

met artikel 19, of het SIS of met die voor 

Europol-gegevens. 

Or. en 

 

Amendement  66 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 – lid 1 – inleidende formule 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Onverminderd [artikel 46 van de 

EES-verordening], artikel 34 van 

Verordening (EG) nr. 767/2008 en [de 

artikelen 12 en 18 van de SIS-verordening 

op het gebied van rechtshandhaving] 

houdt eu-LISA logbestanden bij van alle 

gegevensverwerkingsverrichtingen in het 

gezamenlijke BMS. In deze logbestanden 

wordt met name het volgende vermeld: 

1. Onverminderd [artikel 46 van de 

EES-verordening], artikel 34 van 

Verordening (EG) nr. 767/2008 en [de 

artikelen 12 en 18 van de SIS-verordening 

op het gebied van grenscontroles] houdt 

eu-LISA logbestanden bij van alle 

gegevensverwerkingsverrichtingen in het 

gezamenlijke BMS. In deze logbestanden 

wordt het volgende vermeld: 

Or. en 

Motivering 

In de respectievelijke bepalingen inzake logbestanden van de rechtsinstrumenten betreffende 

de informatiesystemen is de formulering "met name", die bijzonder vaag is, niet opgenomen. 

De verwijzing moet betrekking hebben op de SIS-verordening inzake grenscontroles en niet 

op de SIS-verordening op het gebied van rechtshandhaving. Correctie van een fout. 

 

Amendement  67 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 – lid 1 – letter a bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (a bis) de autoriteit van de lidstaat of het 

agentschap van de Unie die of dat de 

zoekopdracht start; 

Or. en 

 

Amendement  68 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 – lid 1 – letter f 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(f) de resultaten van de zoekopdracht 

en de datum en het tijdstip van het 

resultaat; 

(f) de resultaten van de zoekopdracht 

en de datum en het tijdstip van het resultaat 

alsmede het informatiesysteem van de 

Unie waaruit de gegevens zijn verkregen; 
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Or. en 

 

Amendement  69 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 – lid 1 – letter g 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(g) overeenkomstig de nationale regels 

of in voorkomend geval Verordening (EU) 

nr. 45/2001, het identificatiekenmerk van 

de persoon die de zoekopdracht heeft 

verricht. 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  70 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Daarnaast houden de lidstaten en de 

agentschappen van de Unie logbestanden 

bij van de afzonderlijke unieke 

gebruikersidentificatiecodes van de 

personen die de zoekopdrachten 

uitvoeren. 

Or. en 

 

Amendement  71 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 17 – lid 2 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) een beveiligd communicatiekanaal 

tussen het CIR, de lidstaten en de EU-

organen die overeenkomstig het Unierecht 

(b) een beveiligd communicatiekanaal 

tussen het ESP, de lidstaten en de 

agentschappen van de Unie die 

overeenkomstig nationale recht en het 
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gebruik mogen maken van het ESP; Unierecht gebruik mogen maken van het 

CIR; 

Or. en 

Motivering 

Met de verwijzing naar het CIR wordt een fout in het voorstel van de Commissie 

gecorrigeerd. 

 

Amendement  72 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 17 – lid 2 – letter c bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (c bis) een centrale Europese CIR-

back-up die de functies van het 

hoofdsysteem van het CIR kan overnemen 

en hetzelfde prestatieniveau als dit 

systeem biedt wanneer dit uitvalt. Het CIR 

en de CIR-back-up kunnen gelijktijdig 

functioneren. Het CIR en de CIR-back-up 

worden ondergebracht op de technische 

locaties van eu-LISA. 

Or. en 

 

Amendement  73 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 19 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Wanneer gegevens worden 

toegevoegd, gewijzigd of gewist in het 

EES, het VIS en [het ETIAS], worden de 

overeenkomstige in artikel 18 bedoelde 

gegevens die zijn opgeslagen in het 

afzonderlijke CIR-bestand, automatisch 

toegevoegd, gewijzigd of gewist. 

1. Wanneer gegevens worden 

toegevoegd, gewijzigd of gewist in het 

EES, het VIS en [het ETIAS], worden de 

overeenkomstige in artikel 18 bedoelde 

gegevens die zijn opgeslagen in het 

afzonderlijke CIR-bestand, tegelijkertijd 

automatisch toegevoegd, gewijzigd of 

gewist, zonder dat de uit de respectieve 

informatiesystemen van de Unie 

afkomstige gegevens worden verdubbeld. 
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Or. en 

 

Amendement  74 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 20 – lid -1 (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 -1. Indien een politieautoriteit van een 

lidstaat niet in staat is om, in 

overeenstemming met de voorschriften en 

procedures waarin het nationale recht 

voorziet, een persoon te identificeren aan 

de hand van een reisdocument of de door 

de betrokkene verstrekte 

identiteitsgegevens, of indien er twijfel 

bestaat over de echtheid van het 

reisdocument of de identiteit van de 

houder ervan, kan de autoriteit het CIR 

doorzoeken in overeenstemming met de 

voorschriften van de leden 1 en 2. 

Or. en 

 

Amendement  75 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 20 – lid 1 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Een politieautoriteit van een lidstaat kan, 

mits zij daartoe op grond van nationale 

wetgevingsmaatregelen als bedoeld in lid 2 

is gemachtigd, het CIR doorzoeken aan de 

hand van de bij een identiteitscontrole 

genomen biometrische gegevens van een 

persoon, doch uitsluitend met het oog op 

de identificatie van die persoon. 

Een politieautoriteit van een lidstaat kan in 

een situatie als bedoeld in lid -1, mits zij 

daartoe op grond van nationale 

wetgevingsmaatregelen als bedoeld in lid 2 

is gemachtigd, het CIR doorzoeken aan de 

hand van de bij een identiteitscontrole 

genomen biometrische gegevens van een 

persoon, doch uitsluitend met het oog op 

de identificatie van die persoon, mits deze 

fysiek aanwezig is. 

Or. en 
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Amendement  76 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 20 – lid 1 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Als de zoekopdracht uitwijst dat in het CIR 

gegevens over die persoon zijn opgeslagen, 

krijgt de autoriteit van de lidstaat toegang 

om de in artikel 18, lid 1, bedoelde 

gegevens te raadplegen. 

Als de zoekopdracht uitwijst dat in het CIR 

gegevens over die persoon zijn opgeslagen, 

krijgt de politieautoriteit van de lidstaat 

toegang om de in artikel 18, lid 1, bedoelde 

gegevens te raadplegen. Bij die 

raadpleging wordt niet bekendgemaakt uit 

welk informatiesysteem van de Unie de 

gegevens afkomstig zijn. 

Or. en 

 

Amendement  77 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 20 – lid 1 – alinea 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Wanneer de biometrische gegevens van de 

persoon niet kunnen worden gebruikt of 

wanneer het zoeken aan de hand van die 

gegevens geen resultaat oplevert, wordt 

gezocht aan de hand van de 

identiteitsgegevens van de persoon in 

combinatie met gegevens van 

reisdocumenten, of aan de hand van de 

door die persoon verstrekte 

identiteitsgegevens. 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  78 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 20 – lid 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Lidstaten die gebruik wensen te 

maken van de in dit artikel bedoelde 

mogelijkheid, stellen daartoe nationale 

wetgevingsmaatregelen vast. In deze 

wetgevingsmaatregelen wordt bepaald 

welke specifieke doelstellingen met de 

identiteitscontroles worden nagestreefd in 

het kader van de in artikel 2, lid 1, onder 

b) en c), omschreven doelen. Voorts 

worden in de wetgevingsmaatregelen de 

bevoegde politieautoriteiten aangewezen 

en de procedures, voorwaarden en criteria 

voor deze controles vastgelegd. 

2. Lidstaten die gebruik wensen te 

maken van de in dit artikel bedoelde 

mogelijkheid, stellen daartoe nationale 

wetgevingsmaatregelen vast. In deze 

wetgevingsmaatregelen wordt bepaald 

welke specifieke doelstellingen met de 

identiteitscontroles worden nagestreefd in 

het kader van de in artikel 2, lid 2, 

onder b), omschreven doelen, en worden 

de procedures, voorwaarden en criteria 

voor deze controles vastgelegd. Voorts 

worden in de wetgevingsmaatregelen de 

bevoegde politieautoriteiten aangewezen. 

Lidstaten die van deze mogelijkheid 

gebruikmaken, leggen de tekst van hun 

nationale wetgevingsmaatregelen voor 

aan de Commissie. 

Or. en 

Motivering 

De procedures, voorwaarden en criteria voor dergelijke controles met gebruikmaking van 

EU-informatiesystemen moeten wettelijk worden vastgelegd. De tekst van de desbetreffende 

wetgevingsmaatregelen moet worden voorgelegd aan de Commissie om een zekere 

transparantie met betrekking tot de toepassing van deze bepalingen te waarborgen. 

 

Amendement  79 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 22 – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Het antwoord waaruit blijkt dat een van 

de in lid 1 bedoelde systemen gegevens 

over die persoon bevat, mag alleen 

worden gebruikt om een verzoek om 

toegang in te dienen overeenkomstig de 

voorwaarden en procedures die in de 

respectieve wetgevingsinstrumenten 

betreffende die toegang zijn vastgelegd. 

Or. en 
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Amendement  80 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 23 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De in artikel 18, leden 1 en 2, 

bedoelde gegevens worden gewist in het 

CIR overeenkomstig de bepalingen over de 

bewaring van gegevens als vastgesteld in 

respectievelijk [de EES-verordening], de 

VIS-verordening en [de ETIAS-

verordening]. 

1. De in artikel 18, leden 1 en 2, 

bedoelde gegevens worden automatisch 

gewist in het CIR overeenkomstig de 

bepalingen over de bewaring van gegevens 

als vastgesteld in respectievelijk [de EES-

verordening], de VIS-verordening en [de 

ETIAS-verordening]. 

Or. en 

 

Amendement  81 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 23 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De termijn voor de opslag van het 

afzonderlijke bestand in het CIR stemt 

overeen met die voor de opslag van de 

overeenkomstige gegevens in ten minste 

één van de informatiesystemen waaruit de 

in het CIR aanwezige gegevens afkomstig 

zijn. Het aanmaken van een link heeft geen 

gevolgen voor de bewaringstermijn van elk 

element van de gelinkte gegevens. 

2. De termijn voor de opslag van het 

afzonderlijke bestand in het CIR stemt 

overeen met die voor de opslag van de 

overeenkomstige gegevens in ten minste 

één van de informatiesystemen waaruit de 

in het CIR aanwezige gegevens afkomstig 

zijn. Het aanmaken van een link heeft geen 

gevolgen voor de bewaringstermijn van elk 

element van de gelinkte gegevens. Zodra 

alle door de aangemaakte link gelinkte 

gegevens zijn gewist, wordt de link 

eveneens automatisch gewist. 

Or. en 

 

Amendement  82 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 24 – lid 2 – inleidende formule 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Met betrekking tot de toegang tot 

het CIR op grond van artikel 20 houdt eu-

LISA logbestanden bij van alle 

gegevensverwerkingsverrichtingen in het 

CIR. In deze logbestanden wordt met name 

het volgende vermeld: 

2. Met betrekking tot de toegang tot 

het CIR op grond van artikel 20 houdt 

eu-LISA logbestanden bij van alle 

gegevensverwerkingsverrichtingen in het 

CIR. In deze logbestanden wordt het 

volgende vermeld: 

Or. en 

 

Amendement  83 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 24 – lid 2 – letter -a (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (-a) de autoriteit van de lidstaat die de 

zoekopdracht start; 

Or. en 

 

Amendement  84 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 24 – lid 2 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) de resultaten van de zoekopdracht; (d) de resultaten van de zoekopdracht 

en het informatiesysteem van de Unie 

waaruit de gegevens zijn verkregen; 

Or. en 

 

Amendement  85 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 24 – lid 2 – letter e 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(e) overeenkomstig de nationale regels 

of Verordening (EU) 2016/794 of in 

voorkomend geval Verordening (EU) nr. 

45/2001, het identificatiekenmerk van de 

persoon die de zoekopdracht heeft 

verricht. 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  86 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 24 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Daarnaast houden de lidstaten 

logbestanden bij van de afzonderlijke 

unieke gebruikersidentificatiecodes van 

de personen die de zoekopdrachten 

uitvoeren. 

Or. en 

 

Amendement  87 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 24 – lid 3 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Met betrekking tot de toegang tot 

het CIR op grond van artikel 21 houdt eu-

LISA logbestanden bij van alle 

gegevensverwerkingsverrichtingen in het 

CIR. In deze logbestanden wordt met name 

het volgende vermeld: 

3. Met betrekking tot de toegang tot 

het CIR op grond van artikel 21 houdt 

eu-LISA logbestanden bij van alle 

gegevensverwerkingsverrichtingen in het 

CIR. In deze logbestanden wordt het 

volgende vermeld: 

Or. en 
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Amendement  88 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 24 – lid 3 – letter -a (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (-a) de autoriteit van de lidstaat die de 

zoekopdracht start; 

Or. en 

 

Amendement  89 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 24 – lid 3 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) in voorkomend geval, de gegevens 

die zijn gebruikt om de zoekopdracht te 

starten; 

(c) de gegevens die zijn gebruikt om de 

zoekopdracht te starten; 

Or. en 

 

Amendement  90 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 24 – lid 3 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) in voorkomend geval, de resultaten 

van de zoekopdracht; 

(d) de resultaten van de zoekopdracht 

en het informatiesysteem van de Unie 

waaruit de gegevens zijn verkregen; 

Or. en 

 

Amendement  91 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 24 – lid 3 – letter e 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(e) overeenkomstig de nationale regels 

of Verordening (EU) 2016/794 of in 

voorkomend geval Verordening (EU) nr. 

45/2001, het identificatiekenmerk van de 

persoon die de zoekopdracht heeft 

verricht. 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  92 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 24 – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Daarnaast houden de lidstaten 

logbestanden bij van de afzonderlijke 

unieke gebruikersidentificatiecodes van 

de personen die de zoekopdrachten 

uitvoeren. 

Or. en 

 

Amendement  93 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 24 – lid 4 – alinea 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Met betrekking tot de toegang tot het CIR 

op grond van artikel 22 houdt eu-LISA 

logbestanden bij van alle 

gegevensverwerkingsverrichtingen in het 

CIR. In deze logbestanden wordt met name 

het volgende vermeld: 

Met betrekking tot de toegang tot het CIR 

op grond van artikel 22 houdt eu-LISA 

logbestanden bij van alle 

gegevensverwerkingsverrichtingen in het 

CIR. In deze logbestanden wordt het 

volgende vermeld: 

Or. en 
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Amendement  94 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 24 – lid 4 – alinea 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) het referentiekenmerk van het 

nationale bestand; 

(a) het beoogde doel van de toegang 

en het referentiekenmerk van het nationale 

bestand; 

Or. en 

 

Amendement  95 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 24 – lid 4 – alinea 1 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) het soort gegevens dat is gebruikt 

om de zoekopdracht te starten; 

(c) de gegevens die zijn gebruikt om 

de zoekopdracht te starten, of, in het geval 

van een zoekopdracht die is gestart aan de 

hand van biometrische gegevens, het soort 

gegevens dat is gebruikt om de 

zoekopdracht te starten; 

Or. en 

 

Amendement  96 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 24 – lid 4 – alinea 1 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) de resultaten van de zoekopdracht; (d) de resultaten van de zoekopdracht 

en het informatiesysteem van de Unie 

waaruit de gegevens zijn verkregen; 

Or. en 
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Amendement  97 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 24 – lid 4 – alinea 1 – letter f 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(f) overeenkomstig de nationale regels 

of Verordening (EU) 2016/794 of in 

voorkomend geval Verordening (EU) 

nr. 45/2001, het identificatiekenmerk van 

de functionaris die de zoekopdracht heeft 

verricht, en van de functionaris die de 

zoekopdracht heeft gelast. 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  98 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 24 – lid 4 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Daarnaast houden de lidstaten 

logbestanden bij van de afzonderlijke 

unieke gebruikersidentificatiecodes van 

de personen die de zoekopdrachten 

uitvoeren. 

Or. en 

 

Amendement  99 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 24 – lid 4 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De overeenkomstig artikel 51 van 

Verordening (EU) 2016/679 of artikel 41 

van Richtlijn (EU) 2016/680 ingestelde 

toezichthoudende autoriteit verifieert de 

logbestanden over deze toegang 

regelmatig, met tussenpozen van ten 

hoogste zes maanden, om na te gaan of de 

De overeenkomstig artikel 51 van 

Verordening (EU) 2016/679 of artikel 41 

van Richtlijn (EU) 2016/680 ingestelde 

toezichthoudende autoriteit verifieert de 

logbestanden over deze toegang 

regelmatig, met tussenpozen van ten 

hoogste zes maanden, om na te gaan of de 
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procedures en voorwaarden als bedoeld in 

artikel 22, leden 1, 2 en 3, in acht zijn 

genomen. 

procedures en voorwaarden als bedoeld in 

artikel 22, leden 1, 2 en 3, in acht zijn 

genomen. eu-LISA stelt de 

toezichthoudende autoriteiten een 

praktisch instrument ter beschikking om 

de verificatie van de logbestanden te 

vergemakkelijken en zoveel mogelijk te 

automatiseren. 

Or. en 

 

Amendement  100 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 24 – lid 5 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 5 bis. De agentschappen van de Unie 

houden logbestanden bij van de 

zoekopdrachten die zijn uitgevoerd door 

personeelsleden die naar behoren zijn 

gemachtigd om het CIR overeenkomstig 

artikel 22 te gebruiken. 

Or. en 

 

Amendement  101 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 24 – lid 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

7. eu-LISA bewaart de logbestanden 

met het relaas van de in een afzonderlijk 

bestand opgeslagen gegevens, met het oog 

op de in lid 6 bedoelde doeleinden. De 

logbestanden met het relaas van de 

opgeslagen gegevens worden gewist zodra 

de gegevens worden gewist. 

7. eu-LISA bewaart de logbestanden 

met het relaas van de in een afzonderlijk 

bestand opgeslagen gegevens, met het oog 

op de in lid 6 bedoelde doeleinden. De 

logbestanden met het relaas van de 

opgeslagen gegevens worden automatisch 

gewist zodra de gegevens worden gewist. 

Or. en 
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Amendement  102 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 26 – lid 1 – letter e 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(e) het Sirene-bureau van de lidstaat 

die een [SIS-signalering overeenkomstig 

de SIS-verordening op het gebied van 

grenscontroles] creëert; 

(e) het Sirene-bureau van de lidstaat 

die een [SIS-signalering overeenkomstig 

de SIS-verordening op het gebied van 

grenscontroles] creëert of bijwerkt; 

Or. en 

 

Amendement  103 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 27 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De detectie van meerdere 

identiteiten wordt alleen gestart om 

gegevens die in een informatiesysteem 

beschikbaar zijn, te vergelijken met 

gegevens die in andere informatiesystemen 

beschikbaar zijn. 

4. De detectie van meerdere 

identiteiten wordt alleen gestart om 

gegevens die in een informatiesysteem van 

de Unie beschikbaar zijn, te vergelijken 

met gegevens die in andere 

informatiesystemen van de Unie 

beschikbaar zijn. 

Or. en 

 

Amendement  104 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 28 – lid 6 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De Commissie stelt bij 

uitvoeringshandeling de technische 

voorschriften vast voor het koppelen van 

gegevens uit verschillende 

informatiesystemen. Deze 

uitvoeringshandelingen worden 

overeenkomstig de in artikel 64, lid 2, 

bedoelde onderzoeksprocedure 

De Commissie stelt in samenwerking met 

eu-LISA bij uitvoeringshandeling de 

technische voorschriften vast voor het 

koppelen van gegevens uit verschillende 

informatiesystemen van de Unie. Deze 

uitvoeringshandelingen worden 

overeenkomstig de in artikel 64, lid 2, 

bedoelde onderzoeksprocedure 
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aangenomen. aangenomen. 

Or. en 

 

Amendement  105 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 29 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Wanneer de voor het verifiëren van 

meerdere identiteiten in het 

identiteitsbevestigingsbestand 

verantwoordelijke autoriteit de 

grensautoriteit is die een afzonderlijk 

bestand in het EES aanlegt of bijwerkt 

overeenkomstig artikel 14 van de EES-

verordening, en er een gele link is 

verkregen, verricht de grensautoriteit 

aanvullende verificaties in het kader van 

een tweedelijnscontrole. Bij deze 

tweedelijnscontrole hebben de 
grensautoriteiten toegang tot de daarmee 

verband houdende gegevens in het 

identiteitsbevestigingsbestand, beoordelen 

zij de verschillende identiteiten, werken zij 

de link bij overeenkomstig de artikelen 31, 

32 en 33 en voegen zij deze link onverwijld 

toe aan het identiteitsbevestigingsbestand. 

4. Wanneer de voor het verifiëren van 

meerdere identiteiten in het 

identiteitsbevestigingsbestand 

verantwoordelijke autoriteit de 

grensautoriteit is die een afzonderlijk 

bestand in het EES aanlegt of bijwerkt 

overeenkomstig artikel 14 van de 

EES-verordening, en er een gele link is 

verkregen, verricht de grensautoriteit 

aanvullende verificaties. De 

grensautoriteiten hebben toegang tot de 

daarmee verband houdende gegevens in het 

identiteitsbevestigingsbestand, beoordelen 

de verschillende identiteiten, werken de 

link bij overeenkomstig de artikelen 31, 32 

en 33 van deze verordening en voegen 

deze link onverwijld toe aan het 

identiteitsbevestigingsbestand. 

Or. en 

 

Amendement  106 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 29 – lid 6 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 6 bis. Alvorens te worden gemachtigd 

om de identiteiten te verifiëren, krijgen 

personeelsleden van de in de leden 1 en 2 

bedoelde autoriteiten een specifieke 

opleiding met betrekking tot de wijze 
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waarop de verificatie van meerdere 

identiteiten moet worden verricht. 

Or. en 

 

Amendement  107 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 30 – lid 1 – letter b bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (b bis) de gelinkte gegevens hebben 

dezelfde identiteitsgegevens maar andere 

biometrische gegevens, en de 

verschillende identiteiten zijn niet 

manueel gecontroleerd. 

Or. en 

 

Amendement  108 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 31 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Een link tussen gegevens van twee 

of meer informatiesystemen wordt als 

groen ingedeeld als de gelinkte gegevens 

niet dezelfde biometrische gegevens maar 

wel vergelijkbare identiteitsgegevens 

hebben en volgens de autoriteit die 

verantwoordelijk is voor de verificatie van 

meerdere identiteiten, verwijzen naar twee 

verschillende personen. 

1. Een link tussen gegevens van twee 

of meer informatiesystemen wordt in de 

volgende gevallen ingedeeld als groen: 

 (a) de gelinkte gegevens hebben niet 

dezelfde biometrische gegevens maar wel 

vergelijkbare identiteitsgegevens hebben 

en verwijzen volgens de autoriteit die 

verantwoordelijk is voor de verificatie van 

meerdere identiteiten, naar twee 

verschillende personen; 

 (b) de gelinkte gegevens hebben 
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dezelfde of vergelijkbare biometrische 

gegevens en verwijzen volgens de 

autoriteit die verantwoordelijk is voor de 

verificatie van meerdere identiteiten, naar 

twee verschillende personen. 

Or. en 

 

Amendement  109 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 32 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Onverminderd de bepalingen in 

verband met de behandeling van 

signaleringen in het SIS als bedoeld in [de 

SIS-verordeningen op het gebied van 

grenscontroles, rechtshandhaving en de 

terugkeer van illegaal verblijvende 

onderdanen van derde landen], en 

onverminderd de beperkingen die nodig 

zijn om de veiligheid en de openbare orde 

te handhaven, criminaliteit te voorkomen 

en te waarborgen dat een nationaal 

onderzoek niet in gevaar wordt gebracht, 

meldt de autoriteit die verantwoordelijk is 

voor de verificatie van meerdere 

identiteiten, in het geval van een rode link, 

aan de betrokken persoon dat meerdere 

onrechtmatige identiteiten zijn 

geconstateerd. 

4. Onverminderd de beperkingen die 

nodig zijn om de veiligheid en de openbare 

orde te handhaven, criminaliteit te 

voorkomen en te waarborgen dat een 

nationaal onderzoek niet in gevaar wordt 

gebracht, meldt de autoriteit die 

verantwoordelijk is voor de verificatie van 

meerdere identiteiten, in het geval van een 

rode link, in overeenstemming met de 

artikelen 12, 13 en 14 van Verordening 

(EU) 2016/679 aan de betrokken persoon 

dat meerdere onrechtmatige identiteiten 

zijn geconstateerd. 

Or. en 

 

Amendement  110 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 34 – alinea 1 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) in voorkomend geval, de autoriteit 

die verantwoordelijk is voor de verificatie 

(d) de autoriteit die verantwoordelijk is 

voor de verificatie van meerdere 
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van meerdere identiteiten. identiteiten. 

Or. en 

 

Amendement  111 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 36 – lid 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. eu-LISA houdt logbestanden bij 

van alle gegevensverwerkingsverrichtingen 

in de MID. In deze logbestanden wordt met 

name het volgende vermeld: 

1. eu-LISA houdt logbestanden bij 

van alle gegevensverwerkingsverrichtingen 

in de MID. In deze logbestanden wordt het 

volgende vermeld: 

Or. en 

Motivering 

In de respectievelijke bepalingen inzake logbestanden van de rechtsinstrumenten betreffende 

de informatiesystemen is de formulering "met name", die bijzonder vaag is, niet opgenomen. 

 

Amendement  112 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 36 – lid 1 – letter -a (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (-a) de autoriteit van de lidstaat die de 

zoekopdracht start; 

Or. en 

 

Amendement  113 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 36 – lid 1 – letter f 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(f) het identificatiekenmerk van de 

persoon die de zoekopdracht heeft 

Schrappen 
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verricht. 

Or. en 

 

Amendement  114 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 36 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Daarnaast houden de lidstaten 

logbestanden bij van de afzonderlijke 

unieke gebruikersidentificatiecodes van 

de personen die de zoekopdrachten 

uitvoeren. 

Or. en 

 

Amendement  115 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 37 – lid -1 (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 -1. De lidstaten zien erop toe dat de 

kwaliteit van de in het EES, [het ETIAS], 

het VIS, het SIS, de gezamenlijke BMS, 

het CIR en de MID opgeslagen gegevens 

nauwlettend wordt bewaakt om ervoor te 

zorgen dat zij voldoen aan de algemene 

vereisten voor de goede werking van de 

respectieve informatiesystemen van de 

Unie en de 

interoperabiliteitscomponenten. De 

lidstaten zien er tevens op toe dat alle 

personeelsleden die gegevens in een van 

die systemen invoeren, een voorafgaande 

opleiding op het gebied van 

gegevenskwaliteit hebben gevolgd. 

Or. en 
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Motivering 

De deskundigengroep op hoog niveau heeft aanbevolen om rapportageprocedures inzake 

gegevenskwaliteit in te voeren, alsmede relevante opleidingsmodules inzake gegevenskwaliteit 

voor personeelsleden die op nationaal niveau zijn belast met de gegevensinvoer in de 

systemen. 

 

Amendement  116 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 37 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. eu-LISA stelt automatische 

mechanismen en procedures vast voor het 

controleren van de kwaliteit van de 

gegevens die worden opgeslagen in het 

EES, het [ETIAS], het VIS, het SIS, de 

gezamenlijke dienst voor biometrische 

matching (gezamenlijke BMS), het 

gemeenschappelijke identiteitenregister 

(CIR) en de detector van meerdere 

identiteiten (MID). 

1. eu-LISA stelt automatische 

mechanismen en procedures vast voor het 

controleren van de kwaliteit van de 

gegevens die worden opgeslagen in het 

EES, het [ETIAS], het VIS, het SIS, de 

gezamenlijke BMS en de CIR. 

Or. en 

 

Amendement  117 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 37 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 In het EES, [het ETIAS], het VIS, het 

SIS, de gezamenlijke BMS, het CIR en de 

MID mogen alleen gegevens worden 

ingevoerd die aan de 

mininumkwaliteitsnormen voldoen. 

Or. en 
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Amendement  118 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 37 – lid 2 – alinea 1 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Indien een autoriteit tracht gegevens in te 

voeren die niet aan de toepasselijke 

minimumkwaliteitsnormen voldoen, krijgt 

zij van het systeem een automatische 

waarschuwing dat de gegevens niet 

kunnen worden ingevoerd, vergezeld van 

aanwijzingen hoe aan de 

minimumkwaliteitsnormen kan worden 

voldaan. 

Or. en 

 

Amendement  119 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 37 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. eu-LISA brengt regelmatig verslag 

uit aan de lidstaten over de automatische 

mechanismen en procedures voor het 

controleren van de gegevenskwaliteit en 

over de gemeenschappelijke indicatoren 

voor gegevenskwaliteit. eu-LISA brengt 

ook regelmatig verslag uit aan de 

Commissie over problemen die zijn 

geconstateerd en de lidstaten die hierbij 

zijn betrokken. 

3. eu-LISA brengt regelmatig verslag 

uit aan de lidstaten over de automatische 

mechanismen en procedures voor het 

controleren van de gegevenskwaliteit en 

over de gemeenschappelijke indicatoren 

voor gegevenskwaliteit. eu-LISA brengt 

ook regelmatig verslag uit aan de 

Commissie over problemen die zijn 

geconstateerd en de lidstaten die hierbij 

zijn betrokken. eu-LISA stelt dat verslag 

tevens op verzoek ter beschikking aan het 

Europees Parlement en de Raad. De in dit 

lid bedoelde verslagen bevatten in geen 

geval persoonsgegevens. 

Or. en 
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Amendement  120 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 37 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 37 bis 

 Beschikbaarheid en de tijd die nodig is 

voor raadpleging 

 Alle interoperabiliteitscomponenten 

worden zodanig ontwikkeld en beheerd 

dat een snelle, ononderbroken, efficiënte 

en gecontroleerde toegang tot en de 

volledige beschikbaarheid van die 

componenten, als bedoeld in artikel 53, 

lid 1, is gewaarborgd, met een responstijd 

die beantwoordt aan de operationele 

behoeften van de autoriteiten van de 

lidstaten. 

Or. en 

 

Amendement  121 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 38 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Toepassing van de UMF-norm is 

verplicht bij de ontwikkeling van het EES, 

het [ETIAS], het Europees zoekportaal, 

het CIR, de MID en in voorkomend geval 

bij de ontwikkeling, door eu-LISA of een 

ander EU-orgaan, van nieuwe informatie-

uitwisselingsmodellen en 

informatiesystemen op het gebied van 

justitie en binnenlandse zaken. 

2. De UMF-norm wordt, voor zover 

haalbaar, toegepast bij de ontwikkeling 

van het EES, het [ETIAS], het ESP, het 

CIR, de MID en in voorkomend geval bij 

de ontwikkeling, door eu-LISA of een 

ander agentschap van de Unie, van nieuwe 

informatie-uitwisselingsmodellen en 

informatiesystemen van de Unie op het 

gebied van justitie en binnenlandse zaken. 

Or. en 

 



 

PR\1159909NL.docx 61/99 PE622.263v03-00 

 NL 

Amendement  122 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 38 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Toepassing van de UMF-norm is 

facultatief in het VIS, het SIS en in 

bestaande of nieuwe transnationale 

informatie-uitwisselingsmodellen en 

informatiesystemen op het gebied van 

justitie en binnenlandse zaken die worden 

ontwikkeld door lidstaten of geassocieerde 

landen. 

Schrappen 

Or. en 

Motivering 

Deze bepaling heeft geen juridische functie en hoort niet thuis in het dispositief van een 

verordening. Er wordt daarom voorgesteld deze tekst te verplaatsen naar een overweging. 

 

Amendement  123 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 39 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Er wordt een centraal register voor 

rapportage en statistieken (CRRS) 

ingesteld om de doelstellingen van het 

EES, het VIS, [het ETIAS] en het SIS te 

ondersteunen en om 

systeemoverschrijdende statistische 

gegevens en analytische verslagen te 

genereren voor doeleinden op het gebied 

van beleid, operationaliteit en 

gegevenskwaliteit. 

1. Er wordt een centraal register voor 

rapportage en statistieken (CRRS) 

ingesteld om de doelstellingen van het 

EES, het VIS, [het ETIAS] en het SIS te 

ondersteunen en om 

systeemoverschrijdende statistische 

gegevens en analytische verslagen te 

verstrekken voor doeleinden op het gebied 

van beleid, operationaliteit en 

gegevenskwaliteit. 

Or. en 

Motivering 

Het gebruik van de term "genereren" kan tot misverstanden leiden en aldus worden opgevat 

dat er sprake is van een verdere verwerking. 
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Amendement  124 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 39 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Europol heeft toegang tot de in het 

CRRS opgenomen gegevens voor de 

uitvoering van haar taken als bedoeld in 

artikel 4 van Verordening (EU) 2016/794. 

Or. en 

 

Amendement  125 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 39 – lid 2 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 ter. Het Europees Grens- en 

kustwachtagentschap heeft toegang tot de 

in het CRRS opgenomen gegevens voor de 

uitvoering van zijn taken als bedoeld in 

artikel 8 van Verordening (EU) 

2016/1624. 

Or. en 

 

Amendement  126 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 39 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. eu-LISA anonimiseert de gegevens 

en registreert de geanonimiseerde gegevens 

in het CRRS. Het anonimiseren van de 

gegevens gebeurt automatisch. 

3. eu-LISA anonimiseert de gegevens 

en registreert de geanonimiseerde gegevens 

in het CRRS. Het anonimiseren van de 

gegevens gebeurt automatisch. Personeel 

van eu-LISA wordt geen directe toegang 

verleend tot persoonsgegevens die zijn 

opgeslagen in de informatiesystemen van 

de Unie of de 
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interoperabiliteitscomponenten. 

Or. en 

Motivering 

Deze bepaling inzake personeel van eu-LISA is opgenomen in overweging 47 van het voorstel 

van de Commissie. Aangezien overwegingen niet wettelijk bindend zijn, dient de bepaling te 

worden ingevoegd in een artikel. 

 

Amendement  127 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 39 – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Het mag niet mogelijk zijn om aan de 

hand van de in het CRRS opgenomen 

gegevens personen te identificeren. 

Or. en 

Motivering 

Deze toevoeging voorziet in een belangrijke waarborg. 

 

Amendement  128 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 39 – lid 4 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) een centrale infrastructuur, 

bestaande uit een gegevensregister waaruit 

anonieme gegevens kunnen worden 

opgevraagd; 

(a) een centrale infrastructuur, 

bestaande uit een gegevensregister en een 

mechanisme dat het mogelijk maakt om 
anonieme gegevens op te vragen die in dat 

register worden opgeslagen; 

Or. en 

 

Amendement  129 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 40 – lid 3 – letter a 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) het Europees Grens- en 

kustwachtagentschap met betrekking tot de 

verwerking van persoonsgegevens door de 

centrale ETIAS-eenheid wordt beschouwd 

als verantwoordelijke voor de verwerking 

in de zin van artikel 2, punt b), van 

Verordening (EG) nr. 45/2001. 

(a) het Europees Grens- en 

kustwachtagentschap met betrekking tot de 

verwerking van persoonsgegevens door de 

centrale ETIAS-eenheid wordt beschouwd 

als verantwoordelijke voor de verwerking 

in de zin van artikel 2, punt d), van 

Verordening (EG) nr. 45/2001. 

Or. en 

Motivering 

Correctie van een fout. De "verantwoordelijke voor de verwerking" wordt gedefinieerd in 

artikel 2, onder d), van Verordening (EG) nr. 45/2001. 

 

Amendement  130 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 40 – lid 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. Met betrekking tot het beheer van 

de informatiebeveiliging van de 

interoperabiliteitscomponenten wordt 

eu-LISA beschouwd als verantwoordelijke 

voor de verwerking in de zin van 

Verordening (EG) nr. 45/2001. 

Or. en 

Motivering 

Aanpassing aan de tekst van de ETIAS-verordening. 

 

Amendement  131 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 41 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Met betrekking tot de verwerking van 

persoonsgegevens in het CIR wordt eu-

LISA beschouwd als de verwerker in de 

Met betrekking tot de verwerking van 

persoonsgegevens in de gezamenlijke 

BMS, het CIR en de MID wordt eu-LISA 
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zin van artikel 2, punt e), van Verordening 

(EG) nr. 45/2001. 

beschouwd als de verwerker in de zin van 

artikel 2, punt e), van Verordening (EG) 

nr. 45/2001.  

Or. en 

Motivering 

De twee ontbrekende interoperabiliteitscomponenten waarin gegevens worden verwerkt, 

moeten aan deze bepaling worden toegevoegd. Het ESP hoeft niet te worden toegevoegd, 

aangezien daarin geen persoonsgegevens worden verwerkt. 

 

Amendement  132 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 42 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Zowel eu-LISA als de autoriteiten 

van de lidstaten zorgen voor de beveiliging 

van de verwerking van persoonsgegevens 

uit hoofde van deze verordening. eu-LISA, 

[de centrale ETIAS-eenheid] en de 

autoriteiten van de lidstaten werken samen 

aan taken op het gebied van beveiliging. 

1. eu-LISA, de autoriteiten van de 

lidstaten en Europol zorgen voor de 

beveiliging van de verwerking van 

persoonsgegevens uit hoofde van deze 

verordening. eu-LISA, [de centrale ETIAS-

eenheid], Europol en de autoriteiten van de 

lidstaten werken samen aan taken op het 

gebied van beveiliging. 

Or. en 

Motivering 

Europol verwerkt ook gegevens en moet daarom in dit artikel worden genoemd. 

 

Amendement  133 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 42 – lid 3 – letter a bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (a bis) te verhinderen dat onbevoegden 

toegang krijgen tot gegevensverwerkende 

apparatuur en installaties; 

Or. en 
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Motivering 

Aanpassing aan artikel 43 van de EES-verordening. 

 

Amendement  134 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 42 – lid 3 – letter d bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (d bis) te verhinderen dat onbevoegden de 

systemen voor geautomatiseerde 

gegevensverwerking gebruiken met 

behulp van datatransmissieapparatuur; 

Or. en 

Motivering 

Aanpassing aan artikel 43 van de EES-verordening. 

 

Amendement  135 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 42 – lid 3 – letter h bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (h bis) ervoor te zorgen dat de normale 

werking van de gebruikte systemen in 

geval van storing kan worden hersteld; 

Or. en 

Motivering 

Aanpassing aan artikel 43 van de EES-verordening. 

 

Amendement  136 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 42 – lid 3 – letter h ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (h ter) te zorgen voor betrouwbaarheid 
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door te garanderen dat eventuele 

functionele storingen in de 

interoperabiliteitscomponenten correct 

worden gesignaleerd; 

Or. en 

Motivering 

Aanpassing aan artikel 43 van de EES-verordening. 

 

Amendement  137 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 42 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Om de verwerking van 

persoonsgegevens door autoriteiten met 

recht op toegang tot een of meer 

interoperabiliteitscomponenten te 

beveiligen, nemen de lidstaten maatregelen 

die gelijkwaardig zijn aan die van lid 3 van 

dit artikel. 

4. Om de verwerking van 

persoonsgegevens door autoriteiten met 

recht op toegang tot een of meer 

interoperabiliteitscomponenten te 

beveiligen, nemen de lidstaten, Europol en 

de centrale ETIAS-eenheid maatregelen 

die gelijkwaardig zijn aan die van lid 3 van 

dit artikel. 

Or. en 

 

Amendement  138 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 43 – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Vertrouwelijkheid van de SIS-gegevens Vertrouwelijkheid van de gegevens 

Or. en 

Motivering 

Het is niet duidelijk waarom de verplichtingen met betrekking tot de vertrouwelijkheid van 

gegevens beperkt zouden moeten zijn tot SIS-gegevens. 
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Amendement  139 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 43 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Alle lidstaten passen, in 

overeenstemming met hun nationaal recht, 

de voorschriften inzake het beroepsgeheim 

of een gelijkwaardige 

geheimhoudingsplicht toe op alle personen 

en instanties die moeten werken met SIS-

gegevens waartoe zij via een of meer 

interoperabiliteitscomponenten toegang 

hebben. Deze geheimhoudingsplicht blijft 

gelden nadat deze personen hun functie of 

dienstverband hebben beëindigd of de 

instanties hun werkzaamheden hebben 

stopgezet. 

1. Alle lidstaten passen, in 

overeenstemming met hun nationaal recht, 

de voorschriften inzake het beroepsgeheim 

of een gelijkwaardige 

geheimhoudingsplicht toe op alle personen 

en instanties die moeten werken met 

gegevens waartoe zij via een of meer 

interoperabiliteitscomponenten toegang 

hebben. Deze geheimhoudingsplicht blijft 

gelden nadat deze personen hun functie of 

dienstverband hebben beëindigd of de 

instanties hun werkzaamheden hebben 

stopgezet. 

Or. en 

 

Amendement  140 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 43 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Onverminderd artikel 17 van het 

Statuut van de ambtenaren en de regeling 

welke van toepassing is op de andere 

personeelsleden van de Europese Unie, 

past eu-LISA adequate voorschriften 

inzake het beroepsgeheim of een 

gelijkwaardige geheimhoudingsplicht toe 

op alle personen die met SIS-gegevens 

moeten werken, aan de hand van normen 

die vergelijkbaar zijn met die van lid 1. 

Deze geheimhoudingsplicht blijft gelden 

nadat de personen hun functie of 

dienstverband hebben beëindigd of hun 

werkzaamheden hebben stopgezet. 

2. Onverminderd artikel 17 van het 

Statuut van de ambtenaren en de regeling 

welke van toepassing is op de andere 

personeelsleden van de Europese Unie, 

past eu-LISA adequate voorschriften 

inzake het beroepsgeheim of een 

gelijkwaardige geheimhoudingsplicht toe 

op alle personen die met gegevens moeten 

werken, aan de hand van normen die 

vergelijkbaar zijn met die van lid 1 van dit 

artikel. Deze geheimhoudingsplicht blijft 

gelden nadat de personen hun functie of 

dienstverband hebben beëindigd of hun 

werkzaamheden hebben stopgezet. 

Or. en 
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Amendement  141 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 43 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Indien eu-LISA of een lidstaat met 

een externe contractant samenwerkt bij de 

uitvoering van enige taak in verband met 

interoperabiliteitscomponenten, houdt 

eu-LISA of die lidstaat nauwlettend 

toezicht op de activiteiten van de 

contractant om de naleving van alle 

bepalingen van deze verordening, met 

name die met betrekking tot veiligheid, 

vertrouwelijkheid en 

gegevensbescherming, te waarborgen. 

Or. en 

 

Amendement  142 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 44 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Onverminderd de melding en 

mededeling van een inbreuk in verband 

met persoonsgegevens uit hoofde van 

artikel 33 van Verordening (EU) 2016/679, 

artikel 30 van Richtlijn (EU) 2016/680, of 

beide, stellen de lidstaten de Commissie, 

eu-LISA en de Europese Toezichthouder 

voor gegevensbescherming in kennis van 

beveiligingsincidenten. eu-LISA stelt de 

Commissie en de Europese Toezichthouder 

voor gegevensbescherming in kennis van 

beveiligingsincidenten in verband met de 

centrale infrastructuur van de 

interoperabiliteitscomponenten. 

3. Onverminderd de melding en 

mededeling van een inbreuk in verband 

met persoonsgegevens uit hoofde van 

artikel 33 van Verordening (EU) 2016/679, 

artikel 30 van Richtlijn (EU) 2016/680, of 

beide, stellen de lidstaten en Europol de 

Commissie, eu-LISA en de Europese 

Toezichthouder voor gegevensbescherming 

onverwijld in kennis van eventuele 

beveiligingsincidenten. eu-LISA stelt de 

Commissie en de Europese Toezichthouder 

voor gegevensbescherming in kennis van 

beveiligingsincidenten in verband met de 

centrale infrastructuur van de 

interoperabiliteitscomponenten. 

Or. en 
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Amendement  143 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 44 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Informatie betreffende een 

beveiligingsincident dat gevolgen heeft of 

kan hebben voor de werking van 

interoperabiliteitscomponenten of voor de 

beschikbaarheid, integriteit of 

vertrouwelijkheid van gegevens, wordt aan 

de lidstaten verstrekt en gerapporteerd in 

overeenstemming met het door eu-LISA te 

verstrekken incidentenbeheerplan. 

4. Informatie betreffende een 

beveiligingsincident dat gevolgen heeft of 

kan hebben voor de werking van 

interoperabiliteitscomponenten of voor de 

beschikbaarheid, integriteit of 

vertrouwelijkheid van gegevens, wordt 

onverwijld aan de lidstaten en Europol 

alsook, indien nodig, aan de centrale 

ETIAS-eenheid verstrekt en gerapporteerd 

in overeenstemming met het door eu-LISA 

te verstrekken incidentenbeheerplan. 

Or. en 

 

Amendement  144 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 44 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. De betrokken lidstaten en eu-LISA 

werken samen wanneer zich een 

beveiligingsincident voordoet. De 

Commissie stelt bij uitvoeringshandelingen 

de specificaties van deze 

samenwerkingsprocedure vast. Deze 

uitvoeringshandelingen worden 

overeenkomstig de in artikel 64, lid 2, 

bedoelde onderzoeksprocedure 

aangenomen. 

5. De betrokken lidstaten, de centrale 

ETIAS-eenheid, Europol en eu-LISA 

werken samen wanneer zich een 

beveiligingsincident voordoet. De 

Commissie stelt bij uitvoeringshandelingen 

de specificaties van deze 

samenwerkingsprocedure vast. Deze 

uitvoeringshandelingen worden 

overeenkomstig de in artikel 64, lid 2, 

bedoelde onderzoeksprocedure 

aangenomen. 

Or. en 

Motivering 

Er wordt voorgesteld de tekst aan die van de ETIAS-verordening aan te passen. 
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Amendement  145 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 45 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten en de betrokken EU-organen 

zorgen ervoor dat elke autoriteit met recht 

op toegang tot de 

interoperabiliteitscomponenten de nodige 

maatregelen treft met het oog op de 

naleving van deze verordening en, indien 

nodig, samenwerkt met de 

toezichthoudende autoriteit. 

De lidstaten en de betrokken 

agentschappen van de Unie zorgen ervoor 

dat elke autoriteit met recht op toegang tot 

de interoperabiliteitscomponenten de 

nodige maatregelen treft met het oog op de 

naleving van deze verordening en 

samenwerkt met de toezichthoudende 

autoriteit. 

Or. en 

 

Amendement  146 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 45 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 45 bis 

 Sancties 

 De lidstaten stellen voorschriften vast ten 

aanzien van de sancties die van 

toepassing zijn op overtredingen van deze 

verordening en nemen alle nodige 

maatregelen om ervoor te zorgen dat deze 

sancties worden uitgevoerd. De sancties 

waarin wordt voorzien, zijn doeltreffend, 

evenredig en afschrikkend. 

Or. en 

 

Amendement  147 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 45 ter (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 45 ter 

 Aansprakelijkheid 

 1. Onverminderd het recht op 

schadevergoeding door en de 

aansprakelijkheid van de 

verwerkingsverantwoordelijke of de 

verwerker uit hoofde van Verordening 

(EG) nr. 45/2001, Verordening (EU) 

2016/679 en Richtlijn (EU) 2016/680, 

geldt het volgende: 

 (a) eenieder, respectievelijk elke 

lidstaat, die als gevolg van onrechtmatige 

gegevensverwerking of een andere met 

deze verordening strijdige handeling 

vanwege een lidstaat materiële of 

immateriële schade heeft geleden, is 

gerechtigd om van die lidstaat 

schadevergoeding te ontvangen; 

 (b) eenieder, respectievelijk elke 

lidstaat, die als gevolg van een met deze 

verordening strijdige handeling vanwege 

eu-LISA materiële of immateriële schade 

heeft geleden, is gerechtigd om van 

eu-LISA schadevergoeding te ontvangen. 

eu-Lisa is ook aansprakelijk voor 

onrechtmatige gegevensverwerking, 

overeenkomstig zijn rol als verwerker of, 

naargelang het geval, 

verwerkingsverantwoordelijke. 

 De betrokken lidstaat of eu-LISA wordt 

geheel of gedeeltelijk van zijn 

aansprakelijkheid ontheven indien die 

lidstaat of eu-LISA kan aantonen niet 

verantwoordelijk te zijn voor het feit dat 

de schade heeft veroorzaakt. 

 2. Indien schade aan de 

interoperabiliteitscomponenten ontstaat 

doordat een lidstaat zijn verplichtingen uit 

hoofde van deze verordening niet is 

nagekomen, is deze lidstaat daarvoor 

aansprakelijk, tenzij en voor zover 

eu-LISA of een andere lidstaat die door 

deze verordening gebonden is, heeft 
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nagelaten redelijke stappen te 

ondernemen om het optreden van de 

schade te voorkomen of de omvang ervan 

zo veel mogelijk te beperken. 

 3. Op vorderingen tegen een lidstaat tot 

vergoeding van de in de leden 1 en 2 

bedoelde schade is het nationale recht van 

de verwerende lidstaat van toepassing. Op 

vorderingen tegen de 

verwerkingsverantwoordelijke of eu-LISA 

tot vergoeding van de in de leden 1 en 2 

bedoelde schade zijn de in de Verdragen 

bepaalde voorwaarden van toepassing. 

Or. en 

 

Amendement  148 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 46 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Onverminderd het recht op 

informatie als bedoeld in de artikelen 11 

en 12 van Verordening (EG) nr. 45/2001 

en de artikelen 13 en 14 van Verordening 

(EU) 2016/679, worden personen van wie 

gegevens worden opgeslagen in de 

gezamenlijke BMS, het CIR of de MID, 

door de autoriteit die hun gegevens 

verzamelt, ten tijde van de 

gegevensverzameling in kennis gesteld 

van de verwerking van persoonsgegevens 

met het oog op de toepassing van deze 

verordening, onder meer met betrekking 

tot de identiteit en de contactgegevens van 

de verwerkingsverantwoordelijken, de 

procedures voor het uitoefenen van hun 

recht op inzage in en rectificatie of 

wissing van hun gegevens, alsook de 

contactgegevens van de Europese 

Toezichthouder voor 

gegevensbescherming en van de nationale 

toezichthoudende autoriteit van de lidstaat 

die verantwoordelijk is voor het 

1. Personen van wie gegevens worden 

opgeslagen in de gezamenlijke BMS, het 

CIR of de MID worden door de autoriteit 

die hun gegevens verzamelt, voorzien van 

de krachtens de artikelen 11 en 12 van 

Verordening (EG) nr. 45/2001 en de 

artikelen 12, 13 en 14 van Verordening 

(EU) 2016/679 vereiste informatie op de 

in die bepalingen vastgestelde wijze. De 

autoriteit verstrekt deze informatie op het 

tijdstip waarop dergelijke 

persoonsgegevens worden verzameld. 
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verzamelen van de gegevens. 

Or. en 

 

Amendement  149 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 47 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Voor de uitoefening van hun 

rechten krachtens de artikelen 13 tot en met 

16 van Verordening (EG) nr. 45/2001 en 

de artikelen 15 tot en met 18 van 

Verordening (EU) 2016/679 heeft elke 

persoon het recht om zich te wenden tot de 

lidstaat die verantwoordelijk is voor de 

manuele verificatie van meerdere 

identiteiten of tot een andere lidstaat, die 

het verzoek zal onderzoeken en 

beantwoorden. 

1. Voor de uitoefening van hun 

rechten krachtens de artikelen 13 tot en met 

16 van Verordening (EG) nr. 45/2001 en 

de artikelen 15 tot en met 18 van 

Verordening (EU) 2016/679 met 

betrekking tot de verwerking van 

persoonsgegevens in het CIR, de 

gezamenlijke BMS en de MID heeft elke 

persoon het recht om zich te wenden tot de 

lidstaat die verantwoordelijk is voor de 

manuele verificatie van meerdere 

identiteiten of tot een andere lidstaat, die 

het verzoek zal onderzoeken en 

beantwoorden. 

Or. en 

 

Amendement  150 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 47 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De lidstaat die verantwoordelijk is 

voor de manuele verificatie van meerdere 

identiteiten als bedoeld in artikel 29, of de 

aangezochte lidstaat beantwoordt 

dergelijke verzoeken binnen 45 dagen na 

ontvangst van het verzoek. 

2. De lidstaat die verantwoordelijk is 

voor de manuele verificatie van meerdere 

identiteiten als bedoeld in artikel 29, of de 

aangezochte lidstaat beantwoordt 

dergelijke verzoeken zo spoedig mogelijk 

en uiterlijk binnen 45 dagen na ontvangst 

van het verzoek. 

Or. en 
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Amendement  151 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 47 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Als er een verzoek om rectificatie 

of wissing van persoonsgegevens wordt 

gericht tot een andere dan de 

verantwoordelijke lidstaat, neemt de 

aangezochte lidstaat binnen zeven dagen 

contact op met de autoriteiten van de 

verantwoordelijke lidstaat, die binnen 30 

dagen na dit contact de juistheid van de 

gegevens en de rechtmatigheid van de 

gegevensverwerking controleren. 

3. Als er een verzoek om inzage, 

rectificatie of wissing van 

persoonsgegevens wordt gericht tot een 

andere dan de verantwoordelijke lidstaat, 

neemt de aangezochte lidstaat binnen 

zeven dagen contact op met de autoriteiten 

van de verantwoordelijke lidstaat, die zo 

spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 

30 dagen na dit contact de juistheid van de 

gegevens en de rechtmatigheid van de 

gegevensverwerking controleren. 

Or. en 

 

Amendement  152 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 47 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Wanneer na onderzoek blijkt dat de 

in de MID opgeslagen gegevens feitelijk 

onjuist zijn of onrechtmatig zijn 

geregistreerd, worden deze gegevens 

gerectificeerd of gewist door de 

verantwoordelijke lidstaat of, in 

voorkomend geval, door de aangezochte 

lidstaat. 

4. Wanneer na onderzoek blijkt dat de 

in het CIR, de gezamenlijke BMS en de 

MID opgeslagen gegevens feitelijk onjuist 

zijn of onrechtmatig zijn geregistreerd, 

worden deze gegevens onmiddellijk 

gerectificeerd of gewist door de 

verantwoordelijke lidstaat of, in 

voorkomend geval, door de aangezochte 

lidstaat. 

Or. en 

 

Amendement  153 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 47 – lid 5 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. Wanneer de verantwoordelijke 

lidstaat tijdens de geldigheidsduur 

gegevens in de MID wijzigt, bepaalt hij 

aan de hand van de in artikel 27 en, in 

voorkomend geval, artikel 29 bedoelde 

verwerking of een link tussen de 

gewijzigde gegevens moet worden 

aangemaakt. Wanneer de verwerking geen 

treffer oplevert, verwijdert de 

verantwoordelijke lidstaat of, in 

voorkomend geval, de aangezochte lidstaat 

de gegevens uit het 

identiteitsbevestigingsbestand. Indien de 

automatische verwerking een of meer 

treffers oplevert, wordt de link 

dienovereenkomstig door de 

verantwoordelijke lidstaat aangemaakt of 

bijgewerkt overeenkomstig de 

desbetreffende bepalingen van deze 

verordening. 

5. Wanneer de verantwoordelijke 

lidstaat tijdens de geldigheidsduur 

gegevens in het CIR, de gezamenlijke 

BMS of de MID wijzigt, bepaalt hij aan de 

hand van de in artikel 27 en, in 

voorkomend geval, artikel 29 bedoelde 

verwerking of een link tussen de 

gewijzigde gegevens moet worden 

aangemaakt. Wanneer de verwerking geen 

treffer oplevert, verwijdert de 

verantwoordelijke lidstaat of, in 

voorkomend geval, de aangezochte lidstaat 

de gegevens uit het 

identiteitsbevestigingsbestand. Indien de 

automatische verwerking een of meer 

treffers oplevert, wordt de link 

dienovereenkomstig door de 

verantwoordelijke lidstaat aangemaakt of 

bijgewerkt overeenkomstig de 

desbetreffende bepalingen van deze 

verordening. 

Or. en 

 

Amendement  154 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 47 – lid 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. Indien de verantwoordelijke lidstaat 

of, in voorkomend geval, de aangezochte 

lidstaat niet van oordeel is dat de in de 

MID opgeslagen gegevens feitelijk onjuist 

zijn of onrechtmatig zijn geregistreerd, 

stelt die lidstaat een administratief besluit 

vast waarbij hij de betrokken persoon 

onverwijld schriftelijk uitlegt waarom hij 

niet bereid is de gegevens betreffende die 

persoon te corrigeren of te wissen. 

6. Indien de verantwoordelijke lidstaat 

of, in voorkomend geval, de aangezochte 

lidstaat niet van oordeel is dat de in het 

CIR, de gezamenlijke BMS of de MID 

opgeslagen gegevens feitelijk onjuist zijn 

of onrechtmatig zijn geregistreerd, stelt die 

lidstaat een administratief besluit vast 

waarbij hij de betrokken persoon 

onverwijld schriftelijk uitlegt waarom hij 

niet bereid is de gegevens betreffende die 

persoon te corrigeren of te wissen. 

Or. en 
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Amendement  155 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 47 – lid 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

7. Dit besluit informeert de 

betrokkene tevens over de mogelijkheid 

om de beslissing inzake het in lid 3 

bedoelde verzoek aan te vechten en, indien 

relevant, over de wijze waarop hij een 

rechtsvordering kan instellen of een klacht 

kan indienen bij de bevoegde autoriteiten 

of rechtbanken, alsmede over bijstand, 

onder meer van de bevoegde nationale 

toezichthoudende autoriteiten. 

7. Dit besluit informeert de 

betrokkene tevens over de mogelijkheid 

om de beslissing inzake het in lid 3 

bedoelde verzoek aan te vechten en over de 

wijze waarop hij een rechtsvordering kan 

instellen of een klacht kan indienen bij de 

bevoegde autoriteiten of rechtbanken, 

alsmede over bijstand, onder meer van de 

bevoegde nationale toezichthoudende 

autoriteiten, onder vermelding van de 

contactgegevens van die autoriteiten. 

Or. en 

 

Amendement  156 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 48 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Persoonsgegevens die worden opgeslagen 

in de interoperabiliteitscomponenten of 

waartoe deze componenten toegang 

hebben, worden niet doorgegeven aan of 

ter beschikking gesteld van derde landen, 

internationale organisaties of particuliere 

partijen, met uitzondering van doorgiften 

aan Interpol voor het verrichten van de 

automatische verwerking bedoeld in 

[artikel 18, lid 2, onder b) en m), van de 

ETIAS-verordening] of voor de 

doeleinden van artikel 8, lid 2 van 

Verordening (EU) 2016/399. Dergelijke 

doorgiften van persoonsgegevens aan 

Interpol moeten in overeenstemming zijn 

met het bepaalde in artikel 9 van 

Verordening (EG) nr. 45/2001 en 

Onverminderd [artikel 55 van de ETIAS-

verordening], artikel 44 van Verordening 

(EU) 2017/2226, artikel 31 van 

Verordening (EG) nr. 676/2008 en 

onverminderd het doorzoeken van de 

databanken van Interpol door het ESP 

overeenkomstig artikel 9, lid 5, van deze 

verordening worden persoonsgegevens die 

worden opgeslagen in de 

interoperabiliteitscomponenten of waartoe 

deze componenten toegang hebben, niet 

doorgegeven aan of ter beschikking gesteld 

van derde landen, internationale 

organisaties of particuliere partijen. 

Doorgiften van persoonsgegevens aan 

Interpol moeten in overeenstemming zijn 

met het bepaalde in artikel 9 van 
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hoofdstuk V van Verordening (EU) 

2016/679. 

Verordening (EG) nr. 45/2001 en 

hoofdstuk V van Verordening (EU) 

2016/679. 

Or. en 

Motivering 

Er moet worden verwezen naar de bepalingen inzake de doorgifte van gegevens uit de 

respectieve IT-systemen. Daarnaast moet worden verwezen naar de enige nieuwe bepaling 

inzake doorgiften die in deze verordening is opgenomen, d.w.z. de bepaling inzake het 

doorzoeken van Interpol-gegevens via het ESP. De rechtsgrondslag voor de geautomatiseerde 

verwerking met het oog op de beoordeling van aanvragen voor een reisautorisatie is 

verankerd in de ETIAS-verordening en moet hier worden geschrapt. 

 

Amendement  157 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 49 – lid -1 (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 -1. Elke lidstaat zorgt ervoor dat door 

de in artikel 51, lid 1, van Verordening 

(EU) 2016/679 bedoelde toezichthoudende 

autoriteit onafhankelijk toezicht wordt 

gehouden op de rechtmatigheid van de 

verwerking door de betrokken lidstaat van 

persoonsgegevens op grond van deze 

verordening. 

Or. en 

 

Amendement  158 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 49 – lid -1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 -1 bis. Elke lidstaat zorgt ervoor dat de 

wettelijke en bestuursrechtelijke 

bepalingen die overeenkomstig Richtlijn 

(EU) 2016/680 in het nationale recht zijn 

vastgesteld, ook van toepassing zijn op de 

toegang tot de 
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interoperabiliteitscomponenten door 

politieautoriteiten en aangewezen 

autoriteiten, mede met betrekking tot de 

rechten van de personen tot wier gegevens 

aldus toegang wordt verkregen. 

Or. en 

 

Amendement  159 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 49 – lid -1 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 -1 ter. De in artikel 41, lid 1, van 

Richtlijn (EU) 2016/680 bedoelde 

autoriteit houdt toezicht op de 

rechtmatigheid van de toegang tot 

persoonsgegevens door de 

politieautoriteiten en de aangewezen 

autoriteiten van de lidstaten. Artikel 49, 

leden 2 en 2 bis, van deze verordening is 

van overeenkomstige toepassing. 

Or. en 

 

Amendement  160 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 49 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De krachtens artikel 49 van 

Verordening 2016/679 aangewezen 

toezichthoudende autoriteiten zorgen 

ervoor dat ten minste om de vier jaar een 

audit van de 

gegevensverwerkingsverrichtingen van de 

verantwoordelijke nationale autoriteiten 

wordt uitgevoerd overeenkomstig de 

desbetreffende internationale auditnormen. 

1. De in artikel 51, lid 1, van 

Verordening 2016/679 bedoelde 

toezichthoudende autoriteiten zorgen 

ervoor dat ten minste om de vier jaar een 

audit van de 

gegevensverwerkingsverrichtingen van de 

verantwoordelijke nationale autoriteiten 

wordt uitgevoerd overeenkomstig de 

desbetreffende internationale auditnormen. 

De resultaten van de audit kunnen 

worden meegenomen in de evaluaties in 
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het kader van het mechanisme dat is 

ingesteld bij Verordening (EU) 

nr. 1053/2013 van de Raad1 bis. Jaarlijks 

worden door de in artikel 51, lid 1, van 

Verordening (EU) 2016/679 bedoelde 

toezichthoudende autoriteiten het aantal 

verzoeken om rectificatie, aanvulling, 

wissing of beperking van verwerking van 

gegevens het daaraan gegeven gevolg en 

het aantal rectificaties, aanvullingen, 

wissingen en beperkingen van verwerking 

dat op verzoek van de betrokkenen is 

aangebracht, bekendgemaakt. 

 __________________ 

 1 bis Verordening (EU) nr. 1053/2013 van 

de Raad van 7 oktober 2013 betreffende 

de instelling van een evaluatie- en 

toezichtsmechanisme voor de controle van 

de toepassing van het Schengenacquis en 

tot intrekking van het Besluit van het 

Uitvoerend Comité van 16 september 1998 

tot oprichting van een Permanente 

Schengenbeoordelings- en 

toepassingscommissie (PB L 295 van 

6.11.2013, blz. 27). 

Or. en 

 

Amendement  161 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 49 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De lidstaten zorgen ervoor dat hun 

toezichthoudende autoriteit over voldoende 

middelen beschikt om haar taken uit 

hoofde van deze verordening te kunnen 

vervullen. 

2. De lidstaten zorgen ervoor dat hun 

toezichthoudende autoriteit over voldoende 

middelen beschikt om haar taken uit 

hoofde van deze verordening te kunnen 

vervullen, en toegang heeft tot advies van 

personen met voldoende kennis van 

biometrische gegevens. 

Or. en 
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Amendement  162 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 49 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Lidstaten verstrekken de door een 

in artikel 51, lid 1, van Verordening (EU) 

2016/679 bedoelde toezichthoudende 

autoriteit gevraagde informatie, en in het 

bijzonder informatie over de activiteiten 

die zijn verricht in overeenstemming met 

hun verantwoordelijkheden als 

neergelegd in deze verordening. Lidstaten 

bieden de in artikel 51, lid 1, van 

Verordening (EU) 2016/679 bedoelde 

toezichthoudende autoriteiten inzage in 

hun logbestanden en verlenen hun te 

allen tijde toegang tot al hun gebouwen 

en terreinen die voor 

interoperabiliteitsdoeleinden worden 

gebruikt. 

Or. en 

 

Amendement  163 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 50 – alinea -1 (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De Europese Toezichthouder voor 

gegevensbescherming is verantwoordelijk 

voor het toezicht op de activiteiten inzake 

persoonsgegevensverwerking van 

eu-LISA, Europol en het Europees Grens- 

en kustwachtagentschap op grond van 

deze verordening en zorgt ervoor dat die 

activiteiten worden verricht in 

overeenstemming met Verordening (EG) 

nr. 45/2001 en met deze verordening. 

Or. en 
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Amendement  164 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 50 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 eu-LISA verstrekt de door de Europese 

Toezichthouder voor 

gegevensbescherming gevraagde 

informatie en verleent hem te allen tijde 

toegang tot alle documenten en tot zijn in 

de artikelen 10, 16, 24 en 36 bedoelde 

logbestanden, alsook tot al zijn gebouwen 

en terreinen. 

Or. en 

 

Amendement  165 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 51 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De Europese Toezichthouder voor 

gegevensbescherming werkt nauw samen 

met de nationale toezichthoudende 

autoriteiten in verband met specifieke 

kwesties waarvoor nationale 

betrokkenheid vereist is, met name 

wanneer de Europese Toezichthouder 

voor gegevensbescherming of een 

nationale toezichthoudende autoriteit 

grote verschillen tussen praktijken van de 

lidstaten constateert of potentieel 

onrechtmatige gegevensdoorgifte via de 

communicatiekanalen van de 

interoperabiliteitscomponenten constateert, 

dan wel in de context van vragen die door 

een of meer nationale toezichthoudende 

autoriteiten worden gesteld ten aanzien 

van de uitvoering en de uitlegging van 

deze verordening. 

1. De toezichthoudende autoriteiten 

en de Europese Toezichthouder voor 

gegevensbescherming werken, elk binnen 

hun eigen bevoegdheidsgebieden en in het 

kader van hun eigen 

verantwoordelijkheden, actief met elkaar 

samen en zorgen voor een gecoördineerd 

toezicht op het gebruik van de 

interoperabiliteitscomponenten en de 

toepassing van andere bepalingen van 

deze verordening. 

Or. en 
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Amendement  166 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 51 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. In de in lid 1 bedoelde gevallen 

wordt gezorgd voor gecoördineerd toezicht 

in overeenstemming met artikel 62 van 

Verordening (EU) 2018/XXXX [herziene 

Verordening (EG) nr. 45/2001]. 

2. De Europese Toezichthouder voor 

gegevensbescherming en de 

toezichthoudende autoriteiten wisselen 

relevante informatie uit, assisteren elkaar 

bij de uitvoering van audits en inspecties, 

behandelen problemen bij de uitlegging of 

toepassing van deze verordening, 

beoordelen problemen bij de uitoefening 

van het onafhankelijk toezicht of bij de 

uitoefening van de rechten van de 

personen wier gegevens worden verwerkt, 

formuleren geharmoniseerde voorstellen 

voor gemeenschappelijke oplossingen 

voor problemen, en vestigen zo nodig de 

aandacht op 

gegevensbeschermingsrechten. 

Or. en 

Motivering 

Dit lid bevat de enige verwijzing in het voorstel van de Commissie naar het voorstel tot 

herziening van Verordening (EG) nr. 45/2001, terwijl in de rest van de verordening wordt 

verwezen naar de van kracht zijnde verordening. Aangezien de nieuwe verordening nog niet 

is aangenomen, lijkt het gepaster om de bepaling van de verordening betreffende IT-systemen 

te handhaven. 

 

Amendement  167 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 51 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Voor de toepassing van lid 2 

komen de toezichthoudende autoriteiten 

en de Europese toezichthouder voor 

gegevensbescherming elk jaar ten minste 

tweemaal bijeen in het kader van het bij 

Verordening (EU) 2016/679 ingestelde 
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Europees Comité voor 

gegevensbescherming. De kosten van die 

bijeenkomsten worden gedragen door dat 

comité, dat de bijeenkomsten tevens 

organiseert. Tijdens de eerste bijeenkomst 

wordt een reglement van orde vastgesteld. 

Indien nodig worden in onderling overleg 

verdere werkmethoden vastgesteld. 

Or. en 

 

Amendement  168 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 51 – lid 2 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 ter. Het Europees Comité voor 

gegevensbescherming zendt het Europees 

Parlement, de Raad, de Commissie, 

Europol, het Europees Grens- en 

kustwachtagentschap en eu-LISA twee 

jaar na de inwerkingtreding van deze 

verordening en daarna om de twee jaar 

een gezamenlijk activiteitenverslag toe. 

Het verslag bevat voor elke lidstaat een 

hoofdstuk dat door de toezichthoudende 

autoriteit van de betrokken lidstaat wordt 

opgesteld. 

Or. en 

 

Amendement  169 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 52 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De interoperabiliteitscomponenten 

worden door eu-LISA gehost op zijn 

technische locaties en voorzien in de in 

deze verordening beschreven functies 

overeenkomstig de voorwaarden inzake 

2. De interoperabiliteitscomponenten 

worden door eu-LISA gehost op zijn 

technische locaties en voorzien in de in 

deze verordening beschreven functies 

overeenkomstig de voorwaarden inzake 
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beveiliging, beschikbaarheid, kwaliteit en 

snelheid bedoeld in artikel 53, lid 1. 

beveiliging, beschikbaarheid, kwaliteit en 

snelheid bedoeld in artikel 37, 

artikel 37 bis en artikel 53, lid 1. 

Or. en 

 

Amendement  170 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 52 – lid 3 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

eu-LISA is verantwoordelijk voor de 

ontwikkeling van de 

interoperabiliteitscomponenten en voor alle 

aanpassingen die nodig zijn met het oog op 

de interoperabiliteit tussen de centrale 

systemen van het EES, het VIS, [het 

ETIAS], het SIS, Eurodac en [ECRIS-

TCN], en het ESP, de gezamenlijke BMS, 

het CIR en de MID. 

eu-LISA is verantwoordelijk voor het 

ontwerp en de ontwikkeling van de 

interoperabiliteitscomponenten en voor alle 

aanpassingen die nodig zijn met het oog op 

de interoperabiliteit tussen de centrale 

systemen van het EES, het VIS, [het 

ETIAS], het SIS, Eurodac en [ECRIS-

TCN], en het ESP, de gezamenlijke BMS, 

het CIR, de MID en het CRRS. 

Or. en 

Motivering 

Noodzakelijke toevoeging in verband met artikel 39, lid 2. 

 

Amendement  171 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 52 – lid 3 – alinea 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De ontwikkeling omvat de uitwerking en 

implementatie van de technische 

specificaties, het testen en de algehele 

projectcoördinatie. 

De ontwikkeling omvat de uitwerking en 

implementatie van de technische 

specificaties, het testen en het algemeen 

beheer en de algehele coördinatie van het 

project. 

Or. en 
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Amendement  172 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 53 – lid 1 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Na de ingebruikneming van elke 

interoperabiliteitscomponent is eu-LISA 

verantwoordelijk voor het technisch beheer 

van de centrale infrastructuur en de 

nationale uniforme interfaces. eu-LISA 

zorgt in samenwerking met de lidstaten te 

allen tijde voor de beste beschikbare 

technologie, onder voorbehoud van een 

kosten-batenanalyse. eu-LISA is ook 

verantwoordelijk voor het technisch beheer 

van de communicatie-infrastructuur als 

bedoeld in de artikelen 6, 12, 17, 25 en 39. 

Na de ingebruikneming van elke 

interoperabiliteitscomponent is eu-LISA 

verantwoordelijk voor het technisch beheer 

en beveiligingsbeheer van de centrale 

infrastructuur van de 

interoperabiliteitscomponenten, met 

inbegrip van onderhoud en 

technologische ontwikkeling. eu-LISA 

zorgt er in samenwerking met de lidstaten 

te allen tijde voor dat de beste beschikbare 

technologie wordt gebruikt, onder 

voorbehoud van een kosten-batenanalyse. 

eu-LISA is ook verantwoordelijk voor het 

technisch beheer en de beveiliging van de 

communicatie-infrastructuur als bedoeld in 

de artikelen 6, 12, 17, 25 en 39. 

Or. en 

 

Amendement  173 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 53 – lid 1 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Het technisch beheer van de 

interoperabiliteitscomponenten omvat alle 

taken die nodig zijn om de 

interoperabiliteitscomponenten zeven 

dagen per week en 24 uur per dag 

overeenkomstig deze verordening te laten 

functioneren, met name de 

onderhoudswerkzaamheden en technische 

ontwikkelingen die nodig zijn voor een 

bevredigende technische kwaliteit van de 

interoperabiliteitscomponenten, in het 

bijzonder wat betreft de tijd die nodig is 

voor raadpleging van de centrale 

infrastructuur overeenkomstig de 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 

versie) 
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technische specificaties. 

Or. en 

 

Amendement  174 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 53 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Het beveiligingsbeheer van de 

interoperabiliteitscomponenten omvat alle 

taken die nodig zijn om de integriteit, 

vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van 

alle interoperabiliteitscomponenten in 

overeenstemming met deze verordening te 

waarborgen, met name de preventieve 

maatregelen om fysieke en 

IT-gerelateerde beveiligingsincidenten te 

voorkomen en de maatregelen die vereist 

zijn om op dergelijke incidenten te 

reageren en deze te boven te komen 

ingeval zij niet kunnen worden 

verhinderd. 

Or. en 

 

Amendement  175 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 54 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 54 bis 

 Verantwoordelijkheden van Europol 

 1.  Europol verwerkt de opdrachten 

die het ESP en de gezamenlijke BMS 

geven om gegevens van Europol te 

doorzoeken, en past zijn Quest-interface 

("Querying Europol Systems") aan voor 

gebruik met gegevens waarop het 

basisbeschermingsniveau van toepassing 
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is. 

 2.  Europol is verantwoordelijk voor 

het beheer en de regelingen op grond 

waarvan zijn naar behoren gemachtigde 

personeelsleden overeenkomstig deze 

verordening toegang tot het ESP en het 

CIR hebben en het ESP en het CIR 

gebruiken, alsmede voor de opstelling en 

regelmatige bijwerking van een lijst van 

de betrokken personeelsleden en hun 

profiel. 

 3.  Verordening (EU) 2016/794 is van 

toepassing op elke verwerking van 

gegevens door Europol op grond van de 

onderhavige verordening. 

Or. en 

 

Amendement  176 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 55 bis – alinea 1  

Verordening (EU) 2016/399 

Artikel 8 – lid 4 bis – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De grenswachter bij de tweedelijnscontrole 

raadpleegt de detector van meerdere 

identiteiten samen met het 

gemeenschappelijke identiteitenregister 

bedoeld in [artikel 4, punt 35, van 

Verordening 2018/XX inzake 

interoperabiliteit] en/of het 

Schengeninformatiesysteem ter 

beoordeling van de verschillen tussen de 

gelinkte identiteiten en hij verricht 

aanvullende controles als die nodig zijn 

voor het nemen van een beslissing over de 

status en de kleur van de link en voor een 

beslissing over de toegang of de weigering 

van toegang van de betrokkene. 

De grenswachter raadpleegt de detector 

van meerdere identiteiten samen met het 

gemeenschappelijke identiteitenregister 

bedoeld in [artikel 4, punt 35, van 

Verordening 2018/XX inzake 

interoperabiliteit] en/of het 

Schengeninformatiesysteem ter 

beoordeling van de verschillen tussen de 

gelinkte identiteiten en hij verricht 

aanvullende controles als die nodig zijn 

voor het nemen van een beslissing over de 

status en de kleur van de link en voor een 

beslissing over de toegang of de weigering 

van toegang van de betrokkene. 

Or. en 
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Amendement  177 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 55 ter – alinea 1 – punt 14 

Verordening (EU) 2017/2226 

Artikel 32 – lid 2 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Toegang tot het EES als instrument voor 

het identificeren van een onbekende 

verdachte, een onbekende dader of een 

onbekend vermoedelijk slachtoffer van een 

terroristisch misdrijf of een ander ernstig 

strafbaar feit wordt enkel toegestaan als 

een zoekopdracht is gegeven aan het CIR 

overeenkomstig [artikel 22 van 

Verordening 2018/XX inzake 

interoperabiliteit] en is voldaan aan alle in 

lid 1 en lid 1 bis vermelde voorwaarden. 

Toegang tot het EES als instrument voor 

het identificeren van een onbekende 

verdachte, een onbekende dader of een 

onbekend vermoedelijk slachtoffer van een 

terroristisch misdrijf of een ander ernstig 

strafbaar feit wordt enkel toegestaan als 

een zoekopdracht is gegeven aan het CIR 

overeenkomstig [artikel 22 van 

Verordening 2018/XX inzake 

interoperabiliteit] en is voldaan aan alle in 

lid 1 en lid 1 bis van dit artikel vermelde 

voorwaarden. 

Or. en 

 

Amendement  178 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 55 quinquies – alinea 1 – punt 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1) Aan artikel 1 wordt het volgende 

lid toegevoegd: 

1) Aan artikel 2 wordt het volgende 

lid toegevoegd: 

Or. en 

Motivering 

In artikel 2 worden de doelen van het VIS opgesomd, terwijl artikel 1 betrekking heeft op het 

voorwerp en het toepassingsgebied. 

 

Amendement  179 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 55 quinquies – alinea 1 – punt 1 

Verordening (EG) nr. 767/2008 

Artikel 2 – lid 2 



 

PE622.263v03-00 90/99 PR\1159909NL.docx 

NL 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Door identiteitsgegevens, gegevens 

van reisdocumenten en biometrische 

gegevens op te slaan in het bij [artikel 17 

van Verordening 2018/XX inzake 

interoperabiliteit] ingestelde 

gemeenschappelijke identiteitenregister 

(CIR), draagt het VIS bij aan het 

vergemakkelijken en ondersteunen van de 

correcte identificatie van personen die in 

het VIS zijn geregistreerd onder de 

voorwaarden respectievelijk voor de 

uiteindelijke doelstellingen bedoeld in lid 

1 van dit artikel. 

2. Door identiteitsgegevens, gegevens 

van reisdocumenten en biometrische 

gegevens op te slaan in het bij [artikel 17 

van Verordening 2018/XX inzake 

interoperabiliteit] ingestelde 

gemeenschappelijke identiteitenregister 

(CIR), draagt het VIS bij aan het 

vergemakkelijken en ondersteunen van de 

correcte identificatie van personen die in 

het VIS zijn geregistreerd onder de in 

artikel 20 van deze verordening bedoelde 
voorwaarden en uitsluitend voor de daarin 

genoemde doelen. 

Or. en 

 

Amendement  180 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 56 – lid 2 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) nationaliteit, geslacht en 

geboortejaar van de betrokken persoon; 

(b) nationaliteit, geslacht en 

geboortejaar van de betrokken persoon. 

Het mag niet mogelijk zijn een persoon 

aan de hand van deze gegevens te 

identificeren; 

Or. en 

 

Amendement  181 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 56 – lid 3 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) nationaliteit, geslacht en 

geboortejaar van de betrokken persoon; 

(a) nationaliteit, geslacht en 

geboortejaar van de betrokken persoon; 

Het mag niet mogelijk zijn een persoon 

aan de hand van deze gegevens te 
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identificeren; 

Or. en 

 

Amendement  182 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 56 – lid 3 – letter d bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (d bis) het aantal koppelingen tussen de 

verschillende informatiesystemen van de 

Unie; 

Or. en 

 

Amendement  183 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 56 – lid 3 – letter d ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (d ter) de periode gedurende welke een 

gele link in het systeem werd 

gehandhaafd; 

Or. en 

 

Amendement  184 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 56 – lid 3 – letter d quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (d quater) de periode gedurende welke 

een rode link in het systeem werd 

gehandhaafd. 

Or. en 
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Amendement  185 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 59 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Gedurende een periode van één jaar 

nadat eu-LISA de voltooiing van de test 

van de MID als bedoeld in artikel 62, lid 1, 

onder b), heeft gemeld en voordat de MID 

in gebruik wordt genomen, is de centrale 

ETIAS-eenheid bedoeld in [artikel 33, 

onder a), van Verordening (EU) 

2016/1624] verantwoordelijk voor het 

uitvoeren van een detectie van meerdere 

identiteiten aan de hand van de gegevens 

die zijn opgeslagen in het VIS, Eurodac en 

het SIS. Voor de detectie van meerdere 

identiteiten wordt uitsluitend gebruik 

gemaakt van biometrische gegevens als 

bedoeld in artikel 27, lid 2, van deze 

verordening. 

1. Gedurende een periode van één jaar 

nadat eu-LISA de voltooiing van de test 

van de MID als bedoeld in artikel 62, lid 1, 

onder b), heeft gemeld en voordat de MID 

in gebruik wordt genomen, is de centrale 

ETIAS-eenheid bedoeld in [artikel 33, 

onder a), van Verordening (EU) 

2016/1624] verantwoordelijk voor het 

uitvoeren van een detectie van meerdere 

identiteiten aan de hand van de gegevens 

die zijn opgeslagen in het VIS, Eurodac, 

het EES en het SIS. Voor de detectie van 

meerdere identiteiten wordt uitsluitend 

gebruik gemaakt van biometrische 

gegevens als bedoeld in artikel 27, lid 2, 

van deze verordening. 

Or. en 

 

Amendement  186 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 59 – lid 5 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 5 bis. Kennisgeving overeenkomstig 

artikel 61, lid 3, geschiedt pas wanneer 

alle gele links zijn geverifieerd en ofwel in 

een groene of een rode link zijn 

veranderd. 

Or. en 
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Amendement  187 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 59 – lid 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. Waar nodig helpt eu-LISA de 

centrale ETIAS-eenheid bij het uitvoeren 

van de detectie van meerdere identiteiten 

als bedoeld in dit artikel. 

Schrappen 

Or. en 

Motivering 

Aangezien eu-LISA geen toegang heeft tot gegevens, kan het geen assistentie bieden bij het 

uitvoeren van de detectie van meerdere identiteiten. 

 

Amendement  188 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 62 – lid 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) eu-LISA heeft verklaard dat een 

uitgebreide test van de betrokken 

interoperabiliteitscomponent, die eu-LISA 

samen met de lidstaten heeft uitgevoerd, 

met succes is afgesloten; 

(b) eu-LISA heeft verklaard dat een 

uitgebreide test van de betrokken 

interoperabiliteitscomponent, die eu-LISA 

samen met de lidstaten, de centrale 

ETIAS-eenheid en Europol heeft 

uitgevoerd, met succes is afgesloten; 

Or. en 

 

Amendement  189 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 67 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De Commissie stelt, in nauwe 

samenwerking met de lidstaten, eu-LISA 

en andere betrokken agentschappen, een 

praktische handleiding ter beschikking 

voor de implementatie en het beheer van de 

De Commissie werkt, in nauwe 

samenwerking met de lidstaten, eu-LISA 

en andere betrokken agentschappen, de 

aan het EES, het VIS, [het ETIAS], 

Eurodac, het SIS en [het ECRIS-TCN] ter 
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interoperabiliteitscomponenten. De 

praktische handleiding bevat technische 

en operationele richtsnoeren, 

aanbevelingen en beste praktijken. De 

praktische handleiding wordt door de 

Commissie in de vorm van een 

aanbeveling goedgekeurd. 

beschikking gestelde praktische 

handleidingen bij met de nodige 

informatie en stelt een praktische 

handleiding ter beschikking voor de 

implementatie en het beheer van de 

interoperabiliteitscomponenten. De 

handleidingen bevatten technische en 

operationele richtsnoeren, aanbevelingen 

en beste praktijken. De bijgewerkte 

handleidingen worden door de Commissie 

goedgekeurd overeenkomstig de in de 

respectieve wetgevingsinstrumenten 

vastgestelde voorschriften en in de daarin 

vastgestelde vorm. De handleiding 

betreffende de 

interoperabiliteitscomponenten wordt 

goedgekeurd in de vorm van een 

aanbeveling. 

Or. en 

 

Amendement  190 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 68 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Vier jaar na de ingebruikneming 

van elke interoperabiliteitscomponent en 

vervolgens om de vier jaar legt eu-LISA 

aan het Europees Parlement, de Raad en de 

Commissie een verslag voor over de 

technische werking en de beveiliging van 

de interoperabiliteitscomponenten. 

4. Drie jaar na de ingebruikneming 

van elke interoperabiliteitscomponent en 

vervolgens om de drie jaar legt eu-LISA 

aan het Europees Parlement, de Raad en de 

Commissie een verslag voor over de 

technische werking en de beveiliging van 

de interoperabiliteitscomponenten. 

Or. en 

 

Amendement  191 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 68 – lid 5 – alinea 1 – letter d bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (d bis) een beoordeling van het gebruik 

dat de lidstaten van het CIR maken voor 

identificatiedoeleinden; 

Or. en 

 

Amendement  192 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 68 – lid 5 – alinea 1 – letter d ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (d ter) een beoordeling van de 

raadpleging van het CIR voor 

rechtshandhavingsdoeleinden; 

Or. en 

 

Amendement  193 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 68 – lid 5 – alinea 1 – letter e bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (e bis) een beoordeling van het 

doorzoeken van de databanken van 

Interpol via het ESP, met inbegrip van 

informatie over het aantal hits dat de 

databanken van Interpol hebben 

opgeleverd en informatie over eventueel 

geconstateerde problemen. 

Or. en 

Motivering 

Naar verluidt is door derde landen om politieke redenen misbruik gemaakt van Interpol-

signaleringen. Daarom is het belangrijk om toezicht te houden op het gebruik van de 

databanken van Interpol door EU-systemen. Dit amendement komt overeen met een 

soortgelijk amendement waarin overeenstemming is bereikt in verband met de ETIAS-
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verordening. 

 

Amendement  194 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 68 – lid 8 – alinea 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De Commissie zendt die verslagen toe aan 

het Europees Parlement, de Raad, de 

Europese Toezichthouder voor 

gegevensbescherming en het Bureau van 

de Europese Unie voor de grondrechten. 

Or. en 
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TOELICHTING 

Doelstellingen en inhoud van het voorstel 
 

De Commissie heeft het voorstel tot vaststelling van een kader voor interoperabiliteit tussen de 

EU-informatiesystemen (grenzen en visa) (COM(2017) 793) en het voorstel tot vaststelling van 

een kader voor interoperabiliteit tussen de EU-informatiesystemen (politiële en justitiële 

samenwerking, asiel en migratie) (COM(2017) 794) op grond van een effectbeoordeling op 

12 december 2017 voorgelegd, samen met een financieel memorandum. Het voorstel volgt op 

de mededeling van de Commissie van 6 april 2016 over krachtigere en slimmere 

informatiesystemen voor grenzen en veiligheid (COM(2016) 205), waarin wordt gesteld dat de 

EU haar IT-systemen, gegevensarchitectuur en informatie-uitwisseling op het gebied van 

grensbeheer, rechtshandhaving en terrorismebestrijding moet versterken en verbeteren, en op 

het eindverslag van de deskundigengroep op hoog niveau inzake informatiesystemen en 

interoperabiliteit van 11 mei 2017, waarin werd geconcludeerd dat het noodzakelijk en 

technisch haalbaar is praktische oplossingen voor interoperabiliteit na te streven, en dat deze in 

beginsel zowel operationele voordelen kunnen opleveren als met inachtneming van de 

voorschriften inzake gegevensbescherming kunnen worden vastgesteld. 

 

Het voorstel voorziet in de oprichting van vier interoperabiliteitscomponenten: het Europees 

zoekportaal (European search portal – ESP); de gezamenlijke dienst voor biometrische 

matching (biometric matching service – gezamenlijke BMS); het gemeenschappelijk 

identiteitenregister (common identity repository – CIR); en de detector van meerdere 

identiteiten (multiple-identity detector – MID), en legt bepalingen vast inzake de doelstellingen 

van de interoperabiliteitscomponenten, de technische architectuur ervan, de voorschriften voor 

het gebruik van de componenten, de opslag van logbestanden, de gegevenskwaliteit, de 

voorschriften inzake gegevensbescherming, het toezicht en de verantwoordelijkheden van de 

verschillende agentschappen en de lidstaten. Daarnaast omvat het wijzigingen van een aantal 

andere wetgevingsinstrumenten. 

 

Procedure 

 

Teneinde het voorstel van de Commissie te beoordelen en dit ontwerpverslag op te stellen, 

hebben de rapporteurs een breed scala bronnen om input verzocht. Met de diensten van de 

Commissie vond op schaduwniveau een reeks vergaderingen plaats waarin het hele voorstel in 

detail werd besproken. Daarnaast werden diverse belanghebbenden en deskundigen 

uitgenodigd om vergaderingen met de schaduwrapporteurs bij te wonen: de Europese 

agentschappen die betrokken zijn bij de voorstellen of er belang bij hebben (eu-LISA, Europol, 

Frontex, FRA) en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming. Ter aanvulling van 

deze vergaderingen werd het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) om 

een standpunt verzocht en werd een bezoek aan de technische vestiging van eu-LISA in 

Straatsburg georganiseerd. 

 

Standpunt van de rapporteurs 

 

De rapporteurs zijn ingenomen met de voorstellen van de Commissie tot vaststelling van een 

kader voor interoperabiliteit tussen de EU-informatiesystemen. De Europese burgers 

verwachten van de Europese Unie dat zij voor een doeltreffend asiel- en migratiebeheer en een 

goed beheer van de buitengrenzen zorgt en de voortdurende bedreigingen van de binnenlandse 
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veiligheid aanpakt. De vluchtelingencrisis en de reeks terreuraanslagen van de afgelopen jaren 

hebben laten zien dat het dringend noodzakelijk is om de informatie-uitwisseling op die 

gebieden te verbeteren. Op deze gebieden moeten resultaten worden geboekt om het vertrouwen 

van het publiek in het migratie- en asielstelsel van de Unie, de veiligheidsmaatregelen van de 

Unie en het vermogen van de Unie om de buitengrenzen te beheren te handhaven. 

 

De rapporteurs zijn het er bovendien met de Commissie over eens dat het juiste evenwicht moet 

worden gevonden tussen enerzijds de kansen die interoperabiliteitsmaatregelen bieden voor de 

versterking van de veiligheid en de bescherming van de buitengrens en anderzijds de 

verplichting te waarborgen dat iedere beperking van de grondrechten die uit de nieuwe 

interoperabiliteitsomgeving kan voortvloeien, strikt noodzakelijk is om daadwerkelijk te 

voldoen aan de nagestreefde doelstellingen van algemeen belang, met inachtneming van het 

evenredigheidsbeginsel. Met de behoefte aan een dergelijk evenwicht wordt zorgvuldig 

rekening gehouden in de voorgestelde amendementen. De rapporteurs zijn voorts van mening 

dat de interoperabiliteitscomponenten de mogelijkheid bieden de bescherming van de 

grondrechten te versterken, bijvoorbeeld door de correcte identificatie van bonafide personen 

te waarborgen en identiteitsfraude te bestrijden. 

 

Interoperabiliteit zorgt voor een verbetering van het beheer van de buitengrenzen doordat op 

snelle, eenvoudige en efficiënte wijze toegang tot de EU-informatiesystemen wordt geboden. 

Daarom mogen de grenswachten niet nog meer taken worden opgedragen. Daartoe doen de 

rapporteurs verschillende voorstellen: ten eerste dient niet in de strikte verplichting te worden 

voorzien dat grenswachten een tweedelijnscontrole moeten uitvoeren in het geval van een gele 

waarschuwing. Grenswachters moeten dit zelf kunnen bepalen, aangezien zij zijn opgeleid om 

identiteitsfraude op te sporen. Ten tweede dient het Europees zoekportaal (ESP) grenswachten 

onmiddellijk van een antwoord te voorzien wanneer onderliggende systemen antwoorden. Het 

zoekportaal moet niet wachten tot alle antwoorden van de onderliggende systemen binnen zijn 

voordat deze aan de grenswacht worden doorgegeven. Ten derde moet erop worden gelet dat 

grenswachters naar behoren worden geschoold in de toepassing van het manuele 

verificatiesysteem dat in dit voorstel wordt geïntroduceerd. 

 

De rapporteurs hebben een afzonderlijk artikel ingevoegd waarin wordt benadrukt dat alle 

interoperabiliteitscomponenten een snelle, ononderbroken, efficiënte en gecontroleerde 

toegang met behulp van de beste beschikbare technologie moeten waarborgen, teneinde voor 

een responstijd te zorgen die beantwoordt aan de operationele behoeften. De dagelijkse 

activiteiten van grenswachters, politieagenten, immigratieambtenaren en consulair personeel 

zullen in vele gevallen afhankelijk zijn van de goede werking van deze 

interoperabiliteitscomponenten. Daarom is het van essentieel belang de goede werking van de 

componenten te verzekeren, maar de rapporteurs achten het van even groot belang om vooral 

voor het gemeenschappelijk identiteitenregister (CIR) en het ESP-back-upsystemen op te 

zetten. De goede werking van alle componenten en onderliggende systemen is afhankelijk van 

deze twee componenten, zodat in een back-upstructuur moet worden voorzien. 

 

De rapporteurs zouden willen wijzen op het feit dat de interoperabiliteitscomponenten geen 

veranderingen van de onderliggende systemen en de desbetreffende voorschriften en 

procedures met zich brengen. De interoperabiliteitscomponenten zijn bedoeld om de toegang 

te vergemakkelijken, maar dit voorstel behelst geen wijzigingen van de toegangsrechten. Er 

zijn verschillende amendementen voorgesteld om dit te verduidelijken. De enige veranderingen 

met betrekking tot toegangsrechten betreffen de toegang voor rechtshandhavingsdoeleinden en 
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behelzen een vervanging van de trapsgewijze procedure door een "treffer/geen treffer"-

mechanisme. Hierdoor wordt niet alleen de toegang tot de onderliggende systemen 

geoptimaliseerd, maar wordt er ook voor gezorgd dat alleen databanken worden doorzocht die 

relevante gegevens bevatten. De rapporteurs hebben de procedure in het voorstel aangepast om 

ervoor te zorgen dat alleen rechtshandhavingsambtenaren die over een volledige 

toegangsbevoegdheid voor de datasystemen beschikken, de systemen kunnen doorzoeken met 

behulp van de "treffer/geen treffer"-procedure. 

 

Bovendien biedt het voorstel de politieautoriteiten van de lidstaten, mits zij daartoe bij het 

nationale recht gemachtigd zijn, het CIR te gebruiken voor de identificatie van personen in het 

kader van identiteitscontroles. Volgens de rapporteurs moet de identificatieprocedure een 

afspiegeling vormen van de standaardpraktijken in de lidstaten. Daarom zijn amendementen 

voorgesteld die inhouden dat de betrokkene eerst overeenkomstig de in het nationale recht 

vastgestelde voorschriften en procedures moet worden geïdentificeerd aan de hand van 

identiteits- of reisdocumenten, voordat het CIR kan worden geraadpleegd met gebruikmaking 

van biometrische gegevens van de betrokkene. Het CIR mag alleen worden geraadpleegd voor 

de identificatie van een persoon indien deze fysiek aanwezig is. 

 

Om de Europese Commissie, de Raad en het Europees Parlement beter in staat te stellen om de 

werking van de voorgestelde verordening te controleren en te evalueren, zijn verdere 

amendementen op het desbetreffende artikel voorgesteld, met name wat betreft het gebruik van 

het CIR voor identificatie- en rechtshandhavingsdoeleinden en het gebruik van de databanken 

van Interpol via het ESP. 

 


