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Ontwerpwetgevingsresolutie

Amendement ingediend door Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 22
Lid 4 bis (nieuw)

4 bis. vraagt de Raad ervoor te zorgen dat onderhavig besluit slechts in werking treedt 
wanneer het kaderbesluit 2005/XX/JBZ over de bescherming van persoonsgegevens 
die worden verwerkt in het kader van de politiële en justitiële samenwerking in 
strafzaken in werking is getreden;

Or. de

Motivering

Het is van essentieel belang dat het kaderbesluit reeds van kracht is vóór de inwerkingtreding 
van onderhavig besluit. Dat moet derhalve ook hier worden benadrukt zodat het de basis
wordt voor de resolutie van het Parlement.

Voorstel voor een besluit



PE 372.109v01-00 2/16 AM\611177NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 23
Overweging 1

(1) Bij Beschikking 2004/512/EG van de 
Raad van 8 juni 2004 betreffende het 
opzetten van het visuminformatiesysteem 
(VIS) is het VIS ingesteld als een systeem 
voor de uitwisseling tussen de lidstaten van 
informatie op het gebied van visa. Het 
opzetten van het VIS is een van de 
belangrijkste beleidsinitiatieven van de 
Europese Unie op het gebied van vrijheid, 
veiligheid en recht. Een van de 
doelstellingen van het VIS is om bij te 
dragen aan een beter beheer van het 
gemeenschappelijk visumbeleid en aan de 
interne veiligheid en de bestrijding van 
terrorisme.

(1) Bij Beschikking 2004/512/EG van de 
Raad van 8 juni 2004 betreffende het 
opzetten van het visuminformatiesysteem 
(VIS) is het VIS ingesteld als een systeem 
voor de uitwisseling tussen de lidstaten van 
informatie op het gebied van visa. Het 
opzetten van het VIS is een van de 
belangrijkste beleidsinitiatieven van de 
Europese Unie op het gebied van vrijheid, 
veiligheid en recht. Het VIS heeft tot doel 
bij te dragen aan een beter beheer van het 
gemeenschappelijk visumbeleid. 
Verbetering van de interne veiligheid en 
de bestrijding van terrorisme zijn 
bijkomende voordelen van het systeem.

Or. en

Motivering

Er moet een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen de hoofddoelstelling van het VIS 
en de bijkomende voordelen.

Amendement ingediend door Stavros Lambrinidis

Amendement 24
Overweging 1

(1) Bij Beschikking 2004/512/EG van de 
Raad van 8 juni 2004 betreffende het 
opzetten van het visuminformatiesysteem 
(VIS) is het VIS ingesteld als een systeem 
voor de uitwisseling tussen de lidstaten van 
informatie op het gebied van visa. Het 
opzetten van het VIS is een van de 
belangrijkste beleidsinitiatieven van de 

(1) Bij Beschikking 2004/512/EG van de 
Raad van 8 juni 2004 betreffende het 
opzetten van het visuminformatiesysteem 
(VIS) is het VIS ingesteld als een systeem 
voor de uitwisseling tussen de lidstaten van 
informatie op het gebied van visa. Het 
opzetten van het VIS is een van de 
belangrijkste beleidsinitiatieven van de 
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Europese Unie op het gebied van vrijheid, 
veiligheid en recht. Een van de 
doelstellingen van het VIS is om bij te 
dragen aan een beter beheer van het 
gemeenschappelijk visumbeleid en aan de 
interne veiligheid en de bestrijding van 
terrorisme.

Europese Unie op het gebied van vrijheid, 
veiligheid en recht. Het VIS moet tot doel 
hebben bij te dragen aan een beter beheer 
van het gemeenschappelijk visumbeleid en 
moet tevens bijdragen aan de interne 
veiligheid en de bestrijding van terrorisme 
onder strikt gedefinieerde en 
gecontroleerde omstandigheden.

Or. en

Amendement ingediend door Ioannis Varvitsiotis

Amendement 25
Overweging 3

(3) Het is van wezenlijk belang voor de 
bestrijding van terrorisme en andere ernstige 
strafbare feiten dat de betrokken diensten 
over zoveel mogelijk actuele informatie op 
hun respectieve werkterreinen beschikken. 
De bevoegde diensten van de lidstaten 
kunnen hun taken alleen vervullen als zij 
over informatie beschikken. De gegevens in 
het VIS kunnen van belang zijn voor de 
preventie en de bestrijding van terrorisme en 
ernstige strafbare feiten en moeten daarom 
geraadpleegd kunnen worden door de 
nationale veiligheidsdiensten.

(3) Het is van wezenlijk belang voor de 
bestrijding van terrorisme en andere ernstige 
strafbare feiten dat de betrokken diensten 
over zoveel mogelijk actuele informatie op 
hun respectieve werkterreinen beschikken. 
De bevoegde diensten van de lidstaten 
kunnen hun taken alleen vervullen als zij 
over informatie beschikken. De gegevens in 
het VIS kunnen van belang zijn voor de 
preventie en de bestrijding van terrorisme en 
ernstige strafbare feiten en moeten daarom 
onder de in dit besluit vastgelegde 
voorwaarden geraadpleegd kunnen worden 
door de nationale veiligheidsdiensten.

Or. el

Motivering

We moeten steeds rekening houden met de voorwaarden waaronder de gegevensbank van het 
VIS toegankelijk zal zijn in het kader van een onderzoek naar ernstig strafbare feiten.
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Amendement ingediend door Ioannis Varvitsiotis

Amendement 26
Overweging 6

(6) Er is een duidelijke omschrijving nodig 
van de nationale veiligheidsdiensten van de 
lidstaten en van de centrale toegangspunten, 
waarvan naar behoren gemachtigd personeel 
toegang krijgt tot het VIS om het systeem te 
raadplegen voor specifieke doeleinden, 
namelijk het voorkomen, opsporen en 
onderzoeken van terroristische misdrijven en 
van de strafbare feiten die onder de 
bevoegdheid van Europol vallen, voorzover 
dat nodig is voor het vervullen van hun 
taken.

(6) Er is een duidelijke omschrijving nodig 
van de nationale veiligheidsdiensten van de 
lidstaten en van de centrale toegangspunten, 
waarvan naar behoren gemachtigd personeel 
toegang krijgt tot het VIS onder de in dit 
besluit vastgelegde voorwaarden om het 
systeem te raadplegen voor specifieke 
doeleinden, namelijk het voorkomen, 
opsporen en onderzoeken van terroristische 
misdrijven en van de strafbare feiten die 
onder de bevoegdheid van Europol vallen, 
voorzover dat nodig is voor het vervullen 
van hun taken.

Or. el

Motivering

We moeten steeds rekening houden met de voorwaarden waaronder de gegevensbank van het 
VIS toegankelijk zal zijn in het kader van een onderzoek naar ernstig strafbare feiten.

Amendement ingediend door Martine Roure en Michael Cashman

Amendement 27
Overweging 7

(7) Met het oog op de bescherming van 
persoonsgegevens en om routinematige 
toegang uit te sluiten, dienen de VIS-
gegevens slechts in specifieke gevallen te 
worden verwerkt. De nationale 
veiligheidsdiensten en Europol zouden de 
gegevens in het VIS dus alleen moeten 
raadplegen op basis van gegronde redenen 
en concrete aanwijzingen.

(7) Met het oog op de bescherming van 
persoonsgegevens en om routinematige 
toegang uit te sluiten, dienen de VIS-
gegevens slechts in specifieke gevallen te 
worden verwerkt. De nationale 
veiligheidsdiensten en Europol zouden de 
gegevens in het VIS dus alleen moeten 
raadplegen op basis van gegronde redenen 
en concrete aanwijzingen en wanneer zij op 
basis van vaststaande feiten kunnen 
aantonen dat de verwerking van de 
persoonsgegevens in het VIS werkelijk 
noodzakelijk is met het oog op het 
voorkomen, onderzoeken, opsporen of 
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vervolgen van strafbare feiten.

Or. fr

Motivering

Er moet extra nadruk worden gelegd op het principe dat de gegevens slechts mogen worden 
gebruikt voor een duidelijk omschreven doel.

Amendement ingediend door Ioannis Varvitsiotis

Amendement 28
Overweging 7

(7) Met het oog op de bescherming van 
persoonsgegevens en om routinematige 
toegang uit te sluiten, dienen de VIS-
gegevens slechts in specifieke gevallen te 
worden verwerkt. De nationale 
veiligheidsdiensten en Europol zouden de 
gegevens in het VIS dus alleen moeten 
raadplegen op basis van gegronde redenen 
en concrete aanwijzingen.

(7) Met het oog op de bescherming van 
persoonsgegevens en om routinematige 
toegang uit te sluiten, dienen de VIS-
gegevens slechts in specifieke gevallen te 
worden geraadpleegd en verwerkt. De 
nationale veiligheidsdiensten en Europol 
zouden de gegevens in het VIS dus alleen 
moeten raadplegen onder de in dit besluit 
vasstgelegde voorwaarden..

Or. el

Motivering

We moeten steeds rekening houden met de voorwaarden waaronder de gegevensbank van het 
VIS toegankelijk zal zijn in het kader van een onderzoek naar ernstig strafbare feiten.

Amendement ingediend door Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 29
Overweging 7 bis (nieuw)

(7 bis) De bepalingen inzake 
gegevensbescherming van dit besluit 
vormen een aanvulling op de bepalingen 
van het kaderbesluit van de Raad  over de 
bescherming van persoonsgegevens die 
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worden verwerkt in het kader van de 
politiële en justitiële samenwerking in 
strafzaken(2005/XX/JBZ), dat van kracht 
moet zijn voordat dit besluit in werking kan 
treden.

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt de inhoud van artikel 13, lid 2, b) van het Commissievoorstel aan 
de overwegingen toegevoegd.

Amendement ingediend door Stavros Lambrinidis

Amendement 30
Artikel 1

Bij dit besluit wordt vastgesteld onder welke 
voorwaarden de nationale 
veiligheidsdiensten van de lidstaten en de 
Europese Politiedienst het 
visuminformatiesysteem kunnen raadplegen 
met het oog op het voorkomen, opsporen en 
onderzoeken van terroristische misdrijven en 
andere ernstige strafbare feiten.

Bij dit besluit wordt vastgesteld onder welke 
voorwaarden de nationale 
veiligheidsdiensten van de lidstaten en de 
Europese Politiedienst het 
visuminformatiesysteem kunnen raadplegen
onder specifieke omstandigheden en strikte 
garanties, geval per geval, met het oog op 
het voorkomen, opsporen en onderzoeken 
van terroristische misdrijven en andere 
ernstige strafbare feiten.

Or. en

Amendement ingediend door Ioannis Varvitsiotis

Amendement 31
Artikel 3, lid 1

1. De nationale veiligheidsdiensten die in het 
kader van dit besluit toegang krijgen tot het 
VIS worden genoemd in de bijlage.

1. De nationale veiligheidsdiensten die na 
goedkeuring van de bevoegde rechterlijke 
autoriteit in het kader van dit besluit 
toegang krijgen tot het VIS worden genoemd 
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in de bijlage.

Or. el

Motivering

Om een systematische ongecontroleerde toegang te voorkomen moet er  in het kader van de 
diverse onderzoeken en aanvragen tot toegang tot de VIS-gegevens gerechtelijke controle 
zijn.

Amendement ingediend door Ioannis Varvitsiotis

Amendement 32
Artikel 4, lid 3

3. Elk centraal toegangspunt raadpleegt het 
VIS namens de nationale veiligheidsdiensten 
van de lidstaat die hem heeft aangewezen.

3. Elk centraal toegangspunt raadpleegt het 
VIS namens de nationale veiligheidsdiensten 
van de lidstaat die hem heeft aangewezen 
en na goedkeuring van de bevoegde 
rechterlijke autoriteiten .

Or. el

Motivering

Om een systematische ongecontroleerde toegang te voorkomen moet er gerechtelijke 
controle zijn in het kader van de diverse onderzoeken en aanvragen tot toegang tot de VIS-
gegevens .

Amendement ingediend door Martine Roure en Michael Cashman

Amendement 33
Artikel 5, lid 1, letter a bis) (nieuw)

(a bis) toegang voor raadpleging mag 
alleen maar per afzonderlijk geval 
plaatsvinden, in welbepaalde 
omstandigheden, met een welomschreven 
doel;

Or. fr
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Motivering

Er moet op gewezen worden dat de toegang van de bevoegde autoriteiten tot gegevens die 
niet verzameld zijn met het oog op het voorkomen en opsporen van strafbare feiten, geval per 
geval moet gebeuren en met inachtneming van het finaliteitsbeginsel teneinde elke 
systematische toegang te verbieden.

Amendement ingediend door Stavros Lambrinidis

Amendement 34
Artikel 5, lid 1, letter b)

(b) toegang voor raadpleging moet 
noodzakelijk zijn voor het voorkomen, 
opsporen of onderzoeken van terroristische 
misdrijven of andere ernstige strafbare 
feiten;

(b) toegang voor raadpleging moet 
noodzakelijk, adequaat en proportioneel
zijn voor het voorkomen, opsporen of 
onderzoeken van terroristische misdrijven of 
andere ernstige strafbare feiten;

Or. en

Motivering

Amendement ingediend door Ioannis Varvitsiotis

Amendement 35
Artikel 5, lid 1, letter d bis) (nieuw)

(d bis) op basis van de voornoemde 
voorwaarden moet de toegang worden 
goedgekeurd door de bevoegde 
gerechtelijke autoriteiten.

Or. el

Motivering

Om een systematische ongecontroleerde toegang te voorkomen moet er  in het kader van de 
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diverse onderzoeken en aanvragen tot toegang tot de VIS-gegevens gerechtelijke controle 
zijn.

Amendement ingediend door Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 36
Artikel 5, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. De informatievelden overeenkomstig 
lid 2, onder (e) "doel van de reis" en 
overeenkomstig lid 2, punt (i) 
"foto's"mogen elk alleen in combinatie met 
een ander informatieveld worden gebruikt.

Or. de

Motivering

Ter voorkoming van het risico van "profileren" en voor de eliminatie van foutenbronnen, met 
name bij het overeenstemmen van foto's, welke bij de huidige stand van de techniek nog vaak 
voorkomen (zie ook blz. 4 van het standpunt van de Europese toezichthouder voor 
gegevensbescherming). Dit amendement staat in verband met artikel 5, lid 2 bis (nieuw) van 
de rapporteur, mevrouw Ludford.

Amendement ingediend door Ioannis Varvitsiotis

Amendement 37
Artikel 6, lid 1, letter a)

(a) onder de voorwaarden die zijn genoemd 
in artikel 5, lid 1, onder b) tot d); en

(a) onder de voorwaarden die zijn genoemd 
in artikel 5, lid 1, onder b) tot d bis); en

Or. el

Motivering

Om een systematische ongecontroleerde toegang te voorkomen moet er in het kader van de 
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diverse onderzoeken en aanvragen tot toegang tot de VIS-gegevens gerechtelijke controle 
zijn.

Amendement ingediend door Ioannis Varvitsiotis

Amendement 38
Artikel 6, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. De artikelen 8 inzake bescherming 
van persoonsgegevens en 10 inzake 
registratie van onderhavig besluit zijn ook 
in dit geval van kracht. 

Or. el

Motivering

Met het oog op de bescherming van gegevens.

Amendement ingediend door Sarah Ludford

Amendement 39
Artikel 8, lid 1

1. Het kaderbesluit van de Raad over de 
bescherming van persoonsgegevens die 
worden verwerkt in het kader van de 
politiële en justitiële samenwerking in 
strafzaken (2005/XX/JBZ) is van toepassing 
op de verwerking van persoonsgegevens in 
het kader van dit besluit. Op de verwerking 
van persoonsgegevens wordt toezicht 
gehouden door de nationale onafhankelijke 
toezichthoudende autoriteit of autoriteiten in 
de zin van artikel 30 van dat kaderbesluit.

1. Het kaderbesluit van de Raad over de 
bescherming van persoonsgegevens die 
worden verwerkt in het kader van de 
politiële en justitiële samenwerking in 
strafzaken (2005/XX/JBZ) is van toepassing 
op de verwerking van persoonsgegevens in 
het kader van dit besluit. Op de verwerking 
van persoonsgegevens door lidstaten wordt 
toezicht gehouden door de nationale 
onafhankelijke toezichthoudende autoriteit 
of autoriteiten in de zin van artikel 30 van 
dat kaderbesluit. 

Or. en
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Motivering

Dit amendement vervangt amendement 9.

Het moet uitdrukkelijk worden vermeld dat deze paragraaf betrekking heeft op de verwerking 
van persoonsgegevens door lidstaten.

Amendement ingediend door Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 40
Artikel 8, lid 1

1. Het kaderbesluit van de Raad over de 
bescherming van persoonsgegevens die 
worden verwerkt in het kader van de 
politiële en justitiële samenwerking in 
strafzaken (2005/XX/JBZ) is van toepassing 
op de verwerking van persoonsgegevens in 
het kader van dit besluit. Op de verwerking 
van persoonsgegevens wordt toezicht 
gehouden door de nationale onafhankelijke 
toezichthoudende autoriteit of autoriteiten in 
de zin van artikel 30 van dat kaderbesluit.

1. Het kaderbesluit van de Raad over de 
bescherming van persoonsgegevens die 
worden verwerkt in het kader van de 
politiële en justitiële samenwerking in 
strafzaken (2005/XX/JBZ) is van toepassing 
op de verwerking van persoonsgegevens in 
het kader van dit besluit. Op de verwerking 
van persoonsgegevens wordt toezicht 
gehouden door de nationale onafhankelijke 
toezichthoudende autoriteit of autoriteiten in 
de zin van artikel 30 van dat kaderbesluit.
Dit is ook van toepassing op de nationale 
veiligheidsdiensten van een lidstaat waarop 
de VIS-verordening niet van toepassing is.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk te benadrukken dat het in lid 1 van dit artikel vermelde kaderbesluit van de 
Raad ook van toepassing is op de lidstaten die niet onder de VIS-verordening vallen. Dit 
houdt in dat deze lidstaten ook persoonsgegevens moeten verwerken overeenkomstig de 
voorschriften die zijn vastgelegd in het kaderbesluit van de Raad.

Amendement ingediend door Martine Roure en Michael Cashman

Amendement 41
Artikel 8, lid 2
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2. Verwerking van persoonsgegevens door 
Europol in het kader van dit besluit gebeurt 
overeenkomstig de Europolovereenkomst en 
valt onder het toezicht van het bij artikel 24 
van die overeenkomst opgerichte 
gemeenschappelijke controleorgaan.

2. Verwerking van persoonsgegevens door 
Europol in het kader van dit besluit gebeurt 
overeenkomstig de Europolovereenkomst
en het kaderbesluit van de Raad over de 
bescherming van persoonsgegevens die 
worden verwerkt in het kader van de 
politiële en justitiële samenwerking in 
strafzaken (2005/XX/JBZ) en valt onder het 
toezicht van het bij artikel 24 van die 
overeenkomst opgerichte 
gemeenschappelijke controleorgaan.

Or. fr

Motivering

In het verslag van het Europees Parlement over het kaderbesluit van de Raad  over de 
bescherming van persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de politiële en 
justitiële samenwerking in strafzaken (2005/XX/JBZ) wordt gesteld dat de 
beschermingsvoorschriften van de Europolovereenkomsten op termijn zullen samenvallen met 
die welke in het kaderbesluit zijn vastgelegd.

Amendement ingediend door Martine Roure en Michael Cashman

Amendement 42
Artikel 8, lid 5

5. De overdracht van persoonsgegevens die 
zijn verkregen na raadpleging van het VIS 
door de nationale veiligheidsdiensten en 
Europol is verboden, behalve wanneer de 
gegevens in overeenstemming met de 
voorwaarden en doeleinden die in de 
artikelen 5 en 6 zijn vastgesteld en de in dit 
artikel bedoelde geldende regels betreffende 
de bescherming van persoonsgegevens 
worden overgedragen aan de nationale 
veiligheidsdiensten van de lidstaten.

5. De overdracht van persoonsgegevens die 
zijn verkregen na raadpleging van het VIS 
door de nationale veiligheidsdiensten en 
Europol is verboden, behalve wanneer de 
gegevens in overeenstemming met de 
voorwaarden en doeleinden die in de 
artikelen 5 en 6 zijn vastgesteld en de in dit 
artikel bedoelde geldende regels betreffende 
de bescherming van persoonsgegevens 
worden overgedragen aan de nationale 
veiligheidsdiensten van de lidstaten. De 
bevoegde toezichthoudende autoriteit of 
autoriteiten zorgen ervoor dat elke latere 
overdracht van gegevens aan een andere 
bevoegde autoriteit van een lidstaten in 
overeenstemming is met het eerste doel
waarvoor de gegevens geraadpleegd waren.
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Or. fr

Motivering

Een latere overdracht van gegevens mag geen leemte in de gegevensbescherming creëren. 
Latere overdracht mag alleen mogelijk zijn indien de ontvangende bevoegde autoriteit 
hetzelfde doel nastreeft als dat waarvoor de gegevens in eerste instantie geraadpleegd waren 
in het VIS

Amendement ingediend door Stavros Lambrinidis

Amendement 43
Artikel 8, lid 7 bis (nieuw)

7 bis. De lidstaten bepalen doeltreffende  , 
evenredige en afschrikkende sancties voor 
opzettelijke misdrijven die ernstige 
schendingen vormen van bepalingen die 
overeenkomstig onderhavig besluit zijn 
goedgekeurd.
Er wordt ook voorzien in afschrikkende 
maatregelen, welke strafrechtelijke en/of 
administratieve sancties kunnen 
omvatten,voor ernstige nalatigheid van de 
kant van de gemachtigde gebruikers.

Or. en

Amendement ingediend door Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 44
Artikel 10, lid 3 bis (nieuw)

3 bis. Dit artikel is ook van toepassing op de 
nationale veiligheidsdiensten van een 
lidstaat waarop de VIS-verordening niet 
van toepassing is.

Or. en
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Motivering

Het is belangrijk te benadrukken dat het in lid 1 van dit artikel vermelde kaderbesluit van de 
Raad ook van toepassing is op de lidstaten die niet onder de VIS-verordening vallen. Dit 
houdt in dat deze lidstaten ook persoonsgegevens moeten verwerken overeenkomstig de 
voorschriften die zijn vastgelegd in het kaderbesluit van de Raad

Amendement ingediend door Sarah Ludford

Amendement 45
Artikel 12, lid 1

1. De Commissie zorgt ervoor dat er 
systemen beschikbaar zijn om de resultaten, 
de kosteneffectiviteit en de kwaliteit van de 
dienstverlening van het VIS in het kader van 
dit besluit te toetsen aan de doelstellingen.

1. De Commissie zorgt ervoor dat er 
systemen beschikbaar zijn om de resultaten, 
de kosteneffectiviteit , de kwaliteit van de 
dienstverlening en de rechtmatigheid van 
gegevensverwerking van het VIS in het 
kader van dit besluit te toetsen aan de 
doelstellingen.

Or. en

Motivering

Dit amendement dient slechts ter verduidelijking. Het vervangt amendement 19.

Amendement ingediend door Sarah Ludford

Amendement 46
Artikel 12, lid 2

2. Twee jaar na de ingebruikneming van 
het VIS, en vervolgens om de twee jaar, 
legt de Commissie aan het Europees 
Parlement en de Raad een verslag voor 
over de technische werking van het VIS in 
het kader van dit besluit. Daarin worden de 
resultaten van het VIS afgezet tegen vooraf 
door de Commissie vastgestelde 
kwantitatieve indicatoren.

2. Twee jaar na de ingebruikneming van 
het VIS, en vervolgens om de twee jaar, 
legt de Commissie aan het Europees 
Parlement en de Raad een verslag voor  
over de rechtmatigheid van 
gegevensverwerking en over de technische 
werking van het VIS in het kader van dit 
besluit. Daarin worden de in artikel 10 
genoemde bestanden geëvalueerd en de 
resultaten van het VIS afgezet tegen vooraf 



AM\611177NL.doc 15/16 PE 372.109v01-00

NL

door de Commissie vastgestelde 
kwantitatieve indicatoren. Het verslag 
wordt behandeld door het Europees 
Parlement en de Raad. De lidstaten en 
Europol beantwoorden door de 
instellingen in dit verband gestelde 
vragen.

Or. en

Motivering

Dit amendement vervangt amendement 20. Het voegt alleen toe dat Europol ook vragen moet 
beantwoorden die door de instellingen gesteld worden.

Amendement ingediend door Sarah Ludford

Amendement 47
Artikel 12, lid 3

3. Vier jaar na de ingebruikneming van het 
VIS, en vervolgens om de vier jaar, stelt de 
Commissie een algemene evaluatie op over 
de werking van het VIS in het kader van dit 
besluit. Daarbij worden de bereikte 
resultaten getoetst aan de doelstellingen en 
wordt nagegaan of de uitgangspunten van 
dit besluit nog gelden en welke gevolgen 
een en ander voor toekomstige 
werkzaamheden heeft. De Commissie legt 
de evaluatieverslagen voor aan het 
Europees Parlement en de Raad.

3. Vier jaar na de ingebruikneming van het 
VIS, en vervolgens om de vier jaar, stelt de 
Commissie een algemene evaluatie op over 
de werking van het VIS in het kader van dit 
besluit. Daarbij worden de bereikte 
resultaten getoetst aan de doelstellingen, 
met inbegrip van de rechtmatigheid van 
gegevensverwerking en wordt nagegaan of 
de uitgangspunten van dit besluit nog 
gelden en welke gevolgen een en ander 
voor toekomstige werkzaamheden heeft. 
De Commissie legt de evaluatieverslagen 
voor aan het Europees Parlement en de 
Raad. Het verslag wordt behandeld door 
het Europees Parlement en de Raad. De 
lidstaten en Europol beantwoorden door 
de instellingen in dit verband gestelde 
vragen

Or. en
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Motivering

Dit amendement dient slechts ter verduidelijking. Het vervangt amendement 21.
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