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BEKNOPTE MOTIVERING

De Commissie buitenlandse zaken juicht het voorstel van de Commissie tot wijziging van 
Verordening (EG) nr.539/2001 toe. 

Zoals de Commissie nauwkeurig aangeeft in haar voorstel, moet het 
wederkerigheidsmechanisme worden bijgesteld zodat het volledig overeenstemt met de 
bepalingen van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU).

De Commissie buitenlandse zaken onderschrijft dat het huidige wederkerigheidsmechanisme 
efficiënt is gebleken en alleen op die punten moet worden gewijzigd die noodzakelijk zijn in 
het kader van de codificatie. Tevens is zij van mening dat de beraadslagingen van de Raad en 
het Europees Parlement moeten worden gehouden voordat de Commissie haar voorstel inzake 
de tijdelijke herinvoering van de visumplicht ten aanzien van de onderdanen van het 
betrokken derde land presenteert.

Wat betreft het voorstel voor de invoering van een vrijwaringsclausule onderkent de 
commissie dat louter het bestaan van deze clausule, die een algemeen kader voor de toekomst 
biedt, kan helpen bepaalde lidstaten die ervoor schromen de weg vrij te maken voor verdere 
visumversoepelingsprocessen over de streep te trekken, en de transparantie van EU-
beleidsmaatregelen en besluitvormingsmechanismes ten aanzien van haar partners kan 
vergroten. 

De commissie begrijpt dat er relatieve indicatoren, zoals voorgesteld in het nieuwe artikel 1 
bis, nodig zijn, maar is niettemin van mening dat het om een aanzienlijke toename van 
absolute aantallen moet gaan om de vrijwaringsclausule in werking te laten treden. Zij is 
verheugd over de toezegging van de Commissie dat er geen sprake is van een automatische 
opschorting van de visumvrijstelling voor een derde land en dat de situatie per geval wordt 
beoordeeld, rekening houdend met het aantal lidstaten dat wordt getroffen door een 
"noodsituatie" en met het globale effect van de toenames op de migratiesituatie in de EU.

Voorts dringt zij erop aan dat bij een beoordeling van een "noodsituatie" door de Europese 
Commissie rekening wordt gehouden met de bredere context van het Europees buitenlands 
beleid en in het bijzonder met het effect van de opschorting van een visumvrijstelling op 
beleidsmaatregelen van de EU en haar positie ten opzichte van het betrokken derde land en de 
betreffende regio. Verlening van een visumvrijstellingsregeling vormt altijd één element van 
de bredere betrekkingen tussen de EU en een derde land of regio. De herinvoering van een 
visumplicht kan daarom niet los worden gezien van deze bredere context en mag vooral niet 
de consistentie van het buitenlands beleid van de EU ondermijnen.

De commissie stelt derhalve voor dat de Commissie bij haar onderzoek van de kennisgeving 
van een lidstaat niet alleen de gegevens van de lidstaat en de verslagen van Frontex en/of het 
Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken bekijkt, maar ook een beoordeling die is 
opgesteld door de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO). De betreffende diensten 
van de Commissie, alsook Frontex en het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken 
moeten derhalve de EDEO zo vroeg mogelijk in het proces betrekken.
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AMENDEMENTEN

De Commissie buitenlandse zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken onderstaande amendementen in haar 
verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Bij deze verordening wordt een 
visumvrijwaringsclausule ingevoerd die 
een snelle, tijdelijke opschorting van de 
visumvrijstelling mogelijk maakt voor een 
in de positieve lijst opgenomen derde land 
in geval van een noodsituatie, waarbij een 
snelle reactie noodzakelijk is om de 
problemen op te lossen waarmee een of 
meer lidstaten worden geconfronteerd. 
Hierbij wordt rekening gehouden met het 
globale effect van de noodsituatie op de 
Europese Unie als geheel.

(1) Bij deze verordening wordt een 
visumvrijwaringsclausule ingevoerd die 
een snelle, tijdelijke opschorting van de 
visumvrijstelling mogelijk maakt voor een 
in de positieve lijst opgenomen derde land 
in geval van een noodsituatie, waarbij een 
snelle reactie noodzakelijk is om de 
problemen op te lossen waarmee een of 
meer lidstaten worden geconfronteerd. 
Hierbij wordt rekening gehouden met het 
globale effect van de noodsituatie op de 
Europese Unie als geheel en het effect op 
haar buitenlands beleid ten opzichte van 
derde landen in geval van opschorting 
van de visumvrijstelling.

Motivering

Het is belangrijk te benadrukken dat eveneens rekening moet worden gehouden met de 
gevolgen van de herinvoering van de visumplicht voor het buitenlands beleid van de EU en de 
betrekkingen met derde landen.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 2
Verordening (EG) nr. 539/2001
Artikel 1 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De leden 2 tot en met 5 van dit artikel 
zijn van toepassing in het geval een of 
meer lidstaten worden geconfronteerd met 

1. De leden 2 tot en met 5 van dit artikel 
zijn van toepassing in het geval een of 
meer lidstaten worden geconfronteerd met 
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een noodsituatie die zich voordoet als er 
sprake is van een van de volgende 
omstandigheden: 

een noodsituatie die zich voordoet als er 
sprake is van een van de volgende 
omstandigheden:

(d) een plotselinge toename van ten minste 
50 % binnen een periode van zes maanden, 
in vergelijking met de voorafgaande
periode van zes maanden, in het aantal 
onderdanen van een in bijlage II 
opgenomen derde land waarvan wordt 
vastgesteld dat zij illegaal op het 
grondgebied van de lidstaat verblijven;

(a) een plotselinge en aanzienlijke 
toename, met ernstige gevolgen voor de 
algemene migratiesituatie in de betrokken 
lidstaat, binnen een periode van zes 
maanden, in vergelijking met dezelfde
periode in het voorafgaande jaar, in het 
aantal onderdanen van een in bijlage II 
opgenomen derde land waarvan wordt 
vastgesteld dat zij illegaal op het 
grondgebied van de lidstaat verblijven;

(e) een plotselinge toename van ten minste 
50 % binnen een periode van zes maanden, 
in vergelijking met de voorafgaande
periode van zes maanden, in het aantal 
asielaanvragen door onderdanen van een in 
bijlage II opgenomen derde land waarvoor 
het aantal ingewilligde asielaanvragen in 
die voorafgaande periode van zes maanden 
minder dan 3 % bedroeg;

(b) een plotselinge en aanzienlijke 
toename, met ernstige gevolgen voor de 
algemene migratiesituatie in de betrokken 
lidstaat, binnen een periode van zes 
maanden, in vergelijking met dezelfde
periode in het voorafgaande jaar, in het 
aantal asielaanvragen door onderdanen van 
een in bijlage II opgenomen derde land 
waarvoor het aantal ingewilligde 
asielaanvragen in die voorafgaande periode 
van zes maanden minder dan 3 % bedroeg;

(f) een plotselinge toename van ten minste 
50 % binnen een periode van zes 
maanden, in vergelijking met de 
voorafgaande periode van zes maanden, 
in het aantal afgewezen 
overnameverzoeken betreffende 
onderdanen van een in bijlage II 
opgenomen derde land die door een lidstaat 
bij dat derde land zijn ingediend.

(c) een plotselinge en aanzienlijke 
toename, met ernstige gevolgen voor de 
algemene migratiesituatie in de betrokken 
lidstaat, in vergelijking met dezelfde
periode in het voorafgaande jaar, in het 
aantal afgewezen overnameverzoeken 
betreffende onderdanen van een in bijlage 
II opgenomen derde land die door een 
lidstaat bij dat derde land zijn ingediend.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 2
Verordening (EG) nr. 539/2001 
Artikel 1 bis – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie onderzoekt de 
kennisgeving, waarbij zij rekening houdt 
met het aantal lidstaten dat wordt getroffen 

3. De Commissie onderzoekt de 
kennisgeving, waarbij zij rekening houdt 
met het aantal lidstaten dat wordt getroffen 



PE474.076v02-00 6/8 AD\884295NL.doc

NL

door een van de in lid 1 beschreven 
situaties en met het globale effect van de 
toenames op de migratiesituatie in de Unie, 
zoals dat blijkt uit de gegevens die door de 
lidstaten zijn verstrekt en uit verslagen die 
door Frontex en/of het Europees 
Ondersteuningsbureau voor asielzaken zijn 
voorbereid, en binnen drie maanden na 
ontvangst van de kennisgeving kan de 
Commissie een uitvoeringsbesluit 
vaststellen waarbij de vrijstelling van de 
visumplicht voor de onderdanen van het 
betrokken derde land voor een periode van 
zes maanden wordt opgeschort. Het 
uitvoeringsbesluit wordt vastgesteld 
volgens de procedure waarnaar wordt 
verwezen in artikel 4 bis, lid 2. In het 
uitvoeringsbesluit wordt bepaald op welke 
datum de opschorting van de vrijstelling 
van de visumplicht in werking treedt.

door een van de in lid 1 beschreven 
situaties en met het globale effect van de 
toenames op de migratiesituatie in de Unie, 
zoals dat blijkt uit de gegevens die door de 
lidstaten zijn verstrekt en uit verslagen die 
door Frontex en/of het Europees 
Ondersteuningsbureau voor asielzaken zijn 
voorbereid. De Commissie houdt tevens 
rekening met het effect van een eventuele 
herinvoering van de visumplicht op het 
beleid van de Unie en haar positie ten 
opzichte van het betreffende derde land en 
de omringende regio, op basis van een 
verslag van de Europese Dienst voor 
extern optreden. Binnen drie maanden na 
ontvangst van de kennisgeving kan de 
Commissie een uitvoeringsbesluit 
vaststellen waarbij de vrijstelling van de 
visumplicht voor de onderdanen van het 
betrokken derde land voor een periode van 
zes maanden wordt opgeschort. Het 
uitvoeringsbesluit wordt vastgesteld 
volgens de procedure waarnaar wordt 
verwezen in artikel 4 bis, lid 2. In het 
uitvoeringsbesluit wordt bepaald op welke 
datum de opschorting van de vrijstelling 
van de visumplicht in werking treedt.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 2
Verordening (EG) nr. 539/2001
Artikel 1 bis – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie onderzoekt de 
kennisgeving, waarbij zij rekening houdt 
met het aantal lidstaten dat wordt getroffen 
door een van de in lid 1 beschreven 
situaties en met het globale effect van de 
toenames op de migratiesituatie in de Unie, 
zoals dat blijkt uit de gegevens die door de 
lidstaten zijn verstrekt en uit verslagen die 
door Frontex en/of het Europees 
Ondersteuningsbureau voor asielzaken zijn 
voorbereid, en binnen drie maanden na 

3. De Commissie stelt het Europees 
Parlement en de Raad onverwijld in 
kennis van de ontvangst van de 
kennisgeving van de betrokken lidstaten 
en onderzoekt de kennisgeving, waarbij zij 
rekening houdt met het aantal lidstaten dat 
wordt getroffen door een van de in lid 1 
beschreven situaties en met het globale 
effect van de toenames op de 
migratiesituatie in de Unie, zoals dat blijkt 
uit de gegevens die door de lidstaten zijn 
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ontvangst van de kennisgeving kan de 
Commissie een uitvoeringsbesluit 
vaststellen waarbij de vrijstelling van de 
visumplicht voor de onderdanen van het 
betrokken derde land voor een periode van 
zes maanden wordt opgeschort. Het 
uitvoeringsbesluit wordt vastgesteld 
volgens de procedure waarnaar wordt 
verwezen in artikel 4 bis, lid 2. In het 
uitvoeringsbesluit wordt bepaald op welke 
datum de opschorting van de vrijstelling 
van de visumplicht in werking treedt.

verstrekt en uit verslagen die door Frontex 
en/of het Europees Ondersteuningsbureau 
voor asielzaken zijn voorbereid, en binnen 
drie maanden na ontvangst van de 
kennisgeving stuurt de Commissie de 
resultaten van haar onderzoek naar het 
Europees Parlement en de Raad, die tijdig 
hun advies uitbrengen, waarna de 
Commissie een uitvoeringsbesluit kan 
vaststellen waarbij de vrijstelling van de 
visumplicht voor de onderdanen van het 
betrokken derde land voor een periode van 
zes maanden wordt opgeschort. Het
uitvoeringsbesluit wordt vastgesteld 
volgens de procedure waarnaar wordt 
verwezen in artikel 4 bis, lid 2. In het 
uitvoeringsbesluit wordt bepaald op welke 
datum de opschorting van de vrijstelling 
van de visumplicht in werking treedt.
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