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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. Bij  wijzigingsbesluiten worden in amendementen van het 
Parlement op een niet door de Commissie gewijzigde bepaling de uit het 
basisbesluit overgenomen tekstdelen in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven : [...]. 
De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de technische diensten 
en betreft passages in de wetstekst waarvoor een correctie wordt voorgesteld 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging van Verordening (EG) nr. 562/2006 wat betreft het gebruik van het 
visuminformatiesysteem (VIS) in het kader van de Schengen-grenscode
(COM(2008)0101 – C6-0086/2008 – 2008/0041(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2008)0101),

– gelet op artikel 251, lid 2, en artikel 62, lid 2, van het EG-Verdrag, op grond waarvan het 
voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0086/2008),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 
en het advies van de Commissie buitenlandse zaken (A6-0000/2008),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

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

Amendement 1 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 1
Verordening (EG) nr. 562/2006
Artikel 7, lid 3 – letter a bis) – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op basis van een besluit van de 
bevelvoerende grenswachter mogen 
grenswachters bij de verrichting van 
grondige controles van onderdanen van 
derde landen die houder zijn van een 
visum, evenwel besluiten het 
Visuminformatiesysteem (VIS) te 
raadplegen op niet-systematische wijze;

Or. sl
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Motivering

Systematische controles, door raadpleging van het VIS, van onderdanen van derde landen die 
houder van een visum zijn, telkens als deze de buitengrenzen overschrijden, zal de wachttijden 
aan de grensdoorlaatposten langer maken, met name in het toeristisch seizoen en aan het 
begin en het einde van officiële vakantieperioden. Daarom stelt de rapporteur voor dat de 
bevelvoerende grenswachter kan besluiten het VIS te raadplegen op niet-systematische wijze. 
Deze regeling zal EU-burgers en onderdanen van derde landen die geen visum nodig hebben 
om de Europese Unie binnen te komen, helpen, omdat de rijen aan de grensdoorlaatposten er 
korter door zullen worden.



PR\719375NL.doc 7/7 PE405.724v01-00

NL

TOELICHTING

Het Parlement is betrokken bij de medebeslissingsprocedure in verband met de wijziging van 
Verordening (EG) nr. 562/2006 wat betreft het gebruik van het visuminformatiesysteem (VIS) 
in het kader van de Schengen-grenscode.  Volgens de wijzigingen die de Commissie in de 
Schengen-grenscode voorstelt wat het gebruik van het VIS betreft, omvatten grondige 
grenscontroles van onderdanen van derde landen die houder zijn van een visum, ook 
raadpleging van het VIS overeenkomstig de bepalingen van de VIS-verordening 
(visumnummer controleren en vingerafdrukken nemen van alle onderdanen van derde landen, 
telkens als deze de grens overschrijden). Het voorstel is bedoeld om de VIS-verordening aan 
te vullen met gemeenschappelijke regels van die strekking, door middel van een wijziging van 
de Schengen-grenscode die ervoor moet zorgen dat het VIS aan de buitengrenzen doeltreffend 
en op geharmoniseerde wijze wordt gebruikt.

De VIS-verordening omschrijft het doel en de functies van en de verantwoordelijkheden voor 
het VIS, terwijl de wijziging van de gemeenschappelijke visuminstructies de lidstaten de 
rechtsgrond verschaft voor de verplichte afname van biometrische kenmerken van 
visumaanvragers.  De VIS-verordening bepaalt dat grenswachters het VIS voor verificatie 
kunnen raadplegen aan de hand van het nummer van de visumsticker en de vingerafdrukken 
van de visumhouder. Gedurende maximaal drie jaar na de ingebruikneming van het VIS mag 
de raadpleging gebeuren aan de hand van het nummer van de visumsticker alleen. De periode 
van drie jaar kan worden verkort als het om luchtgrenzen gaat.

Systematische controles, door raadpleging van het VIS, van onderdanen van derde landen die 
houder van een visum zijn, telkens als deze de buitengrenzen overschrijden, zal de 
wachttijden aan de grensdoorlaatposten langer maken, met name in het toeristisch seizoen en 
aan het begin en het einde van officiële vakantieperioden. Aangezien Europa de laatste jaren 
een bijzonder aantrekkelijke toeristische bestemming is geworden, zelfs voor onderdanen van 
derde landen die een visum nodig hebben om de EU binnen te komen, moeten de gevolgen 
van de invoering van het VIS aan de buitengrenzen naar behoren worden getemperd. Daarom 
stelt de rapporteur voor dat de bevelvoerende grenswachter kan besluiten het VIS te 
raadplegen op niet-systematische wijze. Deze regeling zal EU-burgers en onderdanen van 
derde landen die geen visum nodig hebben om de Europese Unie binnen te komen, helpen, 
omdat de rijen aan de grensdoorlaatposten er korter door zullen worden.

De grenswachters zullen nog altijd controleren of onderdanen van derde landen aan alle (in 
artikel 5 van de Schengen-grenscode vastgestelde) voorwaarden om de EU binnen te komen 
voldoen en zullen het VIS raadplegen op basis van hun eigen ervaring en informatie, zodat zij 
ertoe bijdragen een hoog veiligheidsniveau in de EU te garanderen.
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