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Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS) ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 5 juli 2018 over het voorstel voor 
een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een Europees 
systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS) en tot wijziging van de 
Verordeningen (EU) nr. 515/2014, (EU) 2016/399 en (EU) 2016/1624 (COM(2016)0731 – 
C8-0466/2016 – 2016/0357A(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2016)0731),

– gezien artikel 294, lid 2, artikel 77, lid 2, onder b) en d), en artikel 87, lid 2, onder a), 
van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het 
voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0466/2016),

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

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 27 april 20171,

– gezien het besluit van de Conferentie van voorzitters van 14 september 2017 om de 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken toestemming te geven 
om het voornoemde Commissievoorstel te splitsen en op basis daarvan twee 
afzonderlijke wetgevingsverslagen op te stellen,

– gezien het overeenkomstig artikel 69 septies, lid 4, van zijn Reglement door de 
bevoegde commissie goedgekeurde voorlopig akkoord en de door de vertegenwoordiger 
van de Raad bij brief van 25 april 2018 gedane toezegging om het standpunt van het 
Europees Parlement overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie goed te keuren,

– gezien artikel 59 van zijn Reglement,
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– gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse 
zaken en de adviezen van de Commissie buitenlandse zaken en de Begrotingscommissie 
(A8-0322/2017),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. hecht zijn goedkeuring aan de gezamenlijke verklaring van het Europees Parlement en 
de Raad die als bijlage bij onderhavige resolutie is gevoegd;

3. verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar 
voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

4. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.



P8_TC1-COD(2016)0357A

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 5 juli 2018 met het 
oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2018/... van het Europees Parlement en de 
Raad tot oprichting van een Europees reisinformatie en -autorisatiesysteem (Etias) en 
tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1077/2011, (EU) nr. 515/2014, (EU) 
2016/399, (EU) 2016/1624 en (EU) 2017/2226

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt 
van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Verordening (EU) 2018/1240.)



BIJLAGE BIJ DE WETGEVINGSRESOLUTIE

Gezamenlijke verklaring van het Europees Parlement en de Raad

De exploitatie- en onderhoudskosten van het Etias-informatiesysteem, de centrale Etias-

eenheid en de nationale Etias-eenheden worden volledig gedekt door de ontvangsten uit de 

leges. De leges dienen derhalve waar nodig te worden aangepast aan de kosten. Dit omvat 

zowel de kosten die de EU-lidstaten maken als de kosten die de met Schengen 

geassocieerde landen in dit verband maken, in overeenstemming met de bepalingen van de 

Etias-verordening. De kosten in verband met de ontwikkeling van het Etias-

informatiesysteem, de integratie van de bestaande nationale grensinfrastructuur en de 

koppeling met de nationale uniforme interface alsook in verband met het hosten van de 

nationale uniforme interface, en het opzetten van de centrale Etias-eenheid en de nationale 

Etias-eenheden, met inbegrip van de kosten die de EU-lidstaten en de met Schengen 

geassocieerde landen maken, worden respectievelijk gedragen door het Fonds voor interne 

veiligheid (Grenzen en Visa) en zijn opvolger(s).

Deze kosten mogen daarom niet worden meegewogen bij de berekening van de bijdrage van 

de met Schengen geassocieerde landen aan Etias uit hoofde van de desbetreffende 

associatieovereenkomst en de bijbehorende specifieke regelingen voor de deelname van de 

met Schengen geassocieerde landen aan de agentschappen. Dit moet met name in 

aanmerking worden genomen in het kader van de onderhandelingen over de opvolger(s) van 

het Fonds voor interne veiligheid (Grenzen en Visa) en de specifieke regelingen voor de 

deelname hieraan van de met Schengen geassocieerde landen.

Het Europees Parlement en de Raad verzoeken de Commissie onverwijld na de vaststelling 

van deze verordening een voorstel in te dienen over de in artikel 95 van deze verordening 

bedoelde specifieke regelingen.


