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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 de Raad tot wijziging van Verordening (EG) 
nr. 1683/95 betreffende de invoering van een uniform visummodel, wat de nummering 
van visa betreft
(COM(2008)0188 – C6-0187/2008 – 2008/0074(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2008)0188),

– gelet op artikel 62, lid 2, onder b), punt iii), van het EG-Verdrag,

– gelet op artikel 67, van het EG-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is 
geraadpleegd (C6-0187/2008),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

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

1. hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Commissie;

2. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement 
goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende 
wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

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

De voorgestelde wijziging van Verordening (EG) nr. 1683/95 betreffende de invoering van 
een uniform visummodel hangt nauw samen met het visuminformatiesysteem (VIS) dat zal 
worden ingevoerd bij de VIS-verordening. Zodra het VIS operationeel is, zal het betreffende 
aanvraagformulier voor een visum in het VIS worden opgevraagd aan de hand van het 
nummer op de zelfklever van het visum. Een uniek visumzelfklevernummer is daarom 
onontbeerlijk voor het goede functioneren van het VIS.

Aangezien de huidige bepalingen van Verordening (EG) nr. 1683/95 betreffende de invoering 
van een uniform visummodel en de aanvullende technische specificaties niet hebben geleid tot 
een uniek visumzelfklevernummer in de lidstaten, moet de formulering van de bijlage bij 
Verordening (EG) nr. 1683/95 worden gewijzigd om ervoor te zorgen dat er vóór de 
inwerkingtreding van het VIS een uniek visumzelfklevernummer komt.

Omdat dit wordt beoogd met de voorgestelde wijziging van Verordening (EG) nr. 1683/95,
stelt de rapporteur voor het Commissievoorstel zonder amendementen goed te keuren.
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