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Amendement 2
Cecilia Wikström

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Bij Beschikking 2005/267/EG van de 
Raad is een beveiligd, op internet 
gebaseerd informatie- en 
coördinatienetwerk voor de uitwisseling 
van gegevens betreffende onregelmatige 
migratie, illegale binnenkomst en 
immigratie en de terugkeer van illegaal in 
de Europese Unie verblijvende personen 
(ICONet) tot stand gebracht.
Bij de uitwisseling van gegevens moeten 
de netwerken van 
immigratieverbindingsfunctionarissen 
worden genoemd.

(2) Bij Beschikking 2005/267/EG van de 
Raad is een beveiligd, op internet 
gebaseerd informatie- en 
coördinatienetwerk voor de uitwisseling 
van gegevens betreffende onregelmatige 
migratie, illegale binnenkomst en 
onregelmatige immigratie en de terugkeer 
van illegaal in de Europese Unie 
verblijvende personen (ICONet) tot stand 
gebracht.
Bij de uitwisseling van gegevens moeten 
de netwerken van 
immigratieverbindingsfunctionarissen 
worden genoemd.

Or. sv

Motivering

De aanduidingen "illegaal" en "onregelmatig" wijzen in verband met (im)migratie op hetzelfde. 
De term "illegaal" accentueert echter de problematische kant van de zaak en daarom verdient 
"onregelmatige (im)migratie" de voorkeur.

Amendement 3
Sylvie Guillaume

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Immigratieverbindingsfunctionarissen 
verzamelen informatie over illegale
immigratie voor gebruik op operationeel of 
strategisch niveau, dan wel op beide 
niveaus. Die informatie zou uiterst nuttig 
kunnen zijn voor de risicoanalyses van 
Frontex en daartoe zou er nauwere 
samenwerking tussen de netwerken van 
immigratieverbindingsfunctionarissen en 
Frontex tot stand moeten worden gebracht.

(4) Immigratieverbindingsfunctionarissen 
verzamelen informatie over onregelmatige
immigratie voor gebruik op operationeel of 
strategisch niveau, dan wel op beide 
niveaus. Die informatie zou uiterst nuttig 
kunnen zijn voor de risicoanalyses van 
Frontex en daartoe zou er nauwere 
samenwerking tussen de netwerken van 
immigratieverbindingsfunctionarissen en 
Frontex tot stand moeten worden gebracht.
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Or. fr

Motivering

We kunnen wel spreken van "illegaal verblijf", "onregelmatig verblijf" of "clandestiene 
immigratie", maar niet van "illegale immigratie".

Amendement 4
Cecilia Wikström

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Immigratieverbindingsfunctionarissen 
verzamelen informatie over illegale
immigratie voor gebruik op operationeel of 
strategisch niveau, dan wel op beide 
niveaus. Die informatie zou uiterst nuttig 
kunnen zijn voor de risicoanalyses van 
Frontex en daartoe zou er nauwere 
samenwerking tussen de netwerken van 
immigratieverbindingsfunctionarissen en 
Frontex tot stand moeten worden gebracht.

(4) Immigratieverbindingsfunctionarissen 
verzamelen informatie over onregelmatige
immigratie voor gebruik op operationeel of 
strategisch niveau, dan wel op beide 
niveaus. Die informatie zou uiterst nuttig 
kunnen zijn voor de risicoanalyses van 
Frontex en daartoe zou er nauwere 
samenwerking tussen de netwerken van 
immigratieverbindingsfunctionarissen en 
Frontex tot stand moeten worden gebracht.

Or. sv

Motivering

De aanduidingen "illegaal" en "onregelmatig" wijzen in verband met (im)migratie op hetzelfde. 
De term "illegaal" accentueert echter de problematische kant van de zaak en daarom verdient 
"onregelmatige (im)migratie" de voorkeur.

Amendement 5
Cecilia Wikström

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Bij Beschikking nr. 574/2007/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 
23 mei 2007 is voor de periode van 
1 januari 2007 tot 31 december 2013 het 
Buitengrenzenfonds ingesteld als onderdeel 
van het algemene programma „Solidariteit 
en beheer van de migratiestromen”, 
teneinde bij te dragen aan de versterking 

(6) Bij Beschikking nr. 574/2007/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 
23 mei 2007 is voor de periode van 
1 januari 2007 tot 31 december 2013 het 
Buitengrenzenfonds ingesteld als onderdeel 
van het algemene programma „Solidariteit 
en beheer van de migratiestromen”, 
teneinde bij te dragen aan de versterking 
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van de ruimte van vrijheid, veiligheid en
rechtvaardigheid en de toepassing van het 
solidariteitsbeginsel tussen de lidstaten. De 
beschikbare middelen van dit fonds kunnen 
worden gebruikt voor de activiteiten die 
georganiseerd worden door de consulaire 
of andere diensten van de lidstaten in derde
landen, en ter versterking van de 
operationele capaciteit van de netwerken 
van immigratieverbindingsfunctionarissen, 
waardoor een doeltreffender samenwerking 
tussen de lidstaten via deze netwerken 
wordt aangemoedigd.

van de ruimte van vrijheid, veiligheid en 
rechtvaardigheid en de toepassing van het 
solidariteitsbeginsel tussen de lidstaten en 
met derde landen. De beschikbare 
middelen van dit fonds kunnen worden 
gebruikt voor de activiteiten die 
georganiseerd worden door de consulaire 
of andere diensten van de lidstaten in derde 
landen, en ter versterking van de 
operationele capaciteit van de netwerken 
van immigratieverbindingsfunctionarissen, 
waardoor een doeltreffender samenwerking 
tussen de lidstaten via deze netwerken 
wordt aangemoedigd.

Or. sv

Motivering

Wanneer in verband met migratie sprake is van solidariteit, is het zaak erop te wijzen dat die 
niet alleen tussen lidstaten maar ook met derde landen geboden is.

Amendement 6
Sylvie Guillaume

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De Raad, het Europees Parlement en de 
Commissie moeten op gezette tijden 
informatie ontvangen over de activiteiten 
van de netwerken van 
immigratieverbindingsfunctionarissen in 
specifieke regio's en/of landen die voor de 
Europese Unie van bijzonder belang zijn, 
en over de situatie in die regio's en/of 
landen ter zake van illegale immigratie. De 
selectie van de specifieke regio's en/of 
landen die voor de Europese Unie van 
bijzonder belang zijn, moet gebaseerd zijn 
op objectieve migratie-indicatoren, zoals 
statistieken over illegale migratie en 
risicoanalyses die door Frontex zijn 
opgesteld, en moet passen in het algemene 
beleid van de EU op het gebied van 
buitenlandse betrekkingen.

(7) De Raad, het Europees Parlement en de 
Commissie moeten op gezette tijden 
informatie ontvangen over de activiteiten 
van de netwerken van 
immigratieverbindingsfunctionarissen in 
specifieke regio's en/of landen die voor de 
Europese Unie van bijzonder belang zijn, 
en over de situatie in die regio's en/of 
landen ter zake van onregelmatige
immigratie. De selectie van de specifieke 
regio's en/of landen die voor de Europese 
Unie van bijzonder belang zijn, moet 
gebaseerd zijn op objectieve migratie-
indicatoren, zoals statistieken over 
onregelmatige migratie en risicoanalyses 
die door Frontex zijn opgesteld, en moet 
passen in het algemene beleid van de EU 
op het gebied van buitenlandse 
betrekkingen.
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Or. fr

Motivering

We kunnen wel spreken van "illegaal verblijf", "onregelmatig verblijf" of "clandestiene 
immigratie", maar niet van "illegale immigratie".

Amendement 7
Cecilia Wikström

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De Raad, het Europees Parlement en de 
Commissie moeten op gezette tijden 
informatie ontvangen over de activiteiten 
van de netwerken van 
immigratieverbindingsfunctionarissen in 
specifieke regio's en/of landen die voor de 
Europese Unie van bijzonder belang zijn, 
en over de situatie in die regio's en/of 
landen ter zake van illegale immigratie. De 
selectie van de specifieke regio's en/of 
landen die voor de Europese Unie van 
bijzonder belang zijn, moet gebaseerd zijn 
op objectieve migratie-indicatoren, zoals 
statistieken over illegale migratie en 
risicoanalyses die door Frontex zijn 
opgesteld, en moet passen in het algemene 
beleid van de EU op het gebied van 
buitenlandse betrekkingen.

(7) De Raad, het Europees Parlement en de 
Commissie moeten op gezette tijden 
informatie ontvangen over de activiteiten 
van de netwerken van 
immigratieverbindingsfunctionarissen in 
specifieke regio's en/of landen die voor de 
Europese Unie van bijzonder belang zijn, 
en over de situatie in die regio's en/of 
landen ter zake van onregelmatige
immigratie. De selectie van de specifieke 
regio's en/of landen die voor de Europese 
Unie van bijzonder belang zijn, moet 
gebaseerd zijn op objectieve migratie-
indicatoren, zoals statistieken over 
onregelmatige migratie en risicoanalyses 
die door Frontex zijn opgesteld, en moet 
passen in het algemene beleid van de EU 
op het gebied van buitenlandse 
betrekkingen.

Or. sv

Motivering

De aanduidingen "illegaal" en "onregelmatig" wijzen in verband met (im)migratie op hetzelfde. 
De term "illegaal" accentueert echter de problematische kant van de zaak en daarom verdient 
"onregelmatige (im)migratie" de voorkeur.

Amendement 8
Franziska Keller

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – lid -1 (nieuw)
Verordening (EG) nr. 377/2004
Artikel 1 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1) Artikel 1, lid 1, komt als volgt te 
luiden:
"1. Onder 
"immigratieverbindingsfunctionaris" 
wordt in deze verordening verstaan een 
vertegenwoordiger van een lidstaat die 
door de immigratiedienst of een andere 
bevoegde autoriteit van deze lidstaat in 
een ander land is gedetacheerd, teneinde 
contacten met de autoriteiten van het 
ontvangende land te leggen en te 
onderhouden met het oog op de 
preventie en de bestrijding van oorzaken 
van gedwongen migratie, de vrijwillige
terugkeer van migranten en het beheer 
van legale immigratie."

Or. en

Amendement 9
Sylvie Guillaume

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 377/2004
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1 bis) Artikel 2, lid 2, komt als volgt te 
luiden:
"2. De 
immigratieverbindingsfunctionarissen 
verzamelen informatie voor gebruik op 
operationeel of strategisch niveau, dan 
wel op beide niveaus. Deze informatie 
heeft in het bijzonder betrekking op:
- irreguliere-immigrantenstromen 
afkomstig uit of op doorreis in het 
ontvangende land;
- de door irreguliere-
immigrantenstromen gevolgde routes 
om het grondgebied van de lidstaten te 
bereiken;
- hun modus operandi, met inbegrip van 
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de gebruikte vervoermiddelen, 
tussenpersonen, enz.;
- het bestaan en de activiteiten van 
criminele organisaties die betrokken zijn 
bij de smokkel van immigranten;
- incidenten en gebeurtenissen die, 
momenteel of in de toekomst, nieuwe 
ontwikkelingen inzake irreguliere-
immigrantenstromen kunnen 
veroorzaken;
- de methoden die gebruikt worden voor 
het namaken of vervalsen van 
identiteitspapieren en reisdocumenten;
- manieren en middelen om de 
autoriteiten in de ontvangende landen 
bij te staan bij de preventie van 
onregelmatige-immigratiestromen die 
afkomstig zijn uit of reizen door hun 
land; 
- manieren en middelen om de terugkeer 
en repatriëring van onregelmatige
immigranten naar hun land van 
herkomst te vergemakkelijken; 
- wetgeving en wetgevingspraktijken met 
betrekking tot bovengenoemde kwesties;
- gegevens die via het systeem voor 
vroegtijdige waarschuwing worden 
verzonden;
- middelen om onverwijld humanitaire 
bijstand in te zetten wanneer zich een 
grote migrantenstroom aan de grens 
aandient;
- middelen om legale immigratie te 
faciliteren."

Or. fr

Motivering

We kunnen wel spreken van "illegaal verblijf", "onregelmatig verblijf" of "clandestiene 
immigratie", maar niet van "illegale immigratie".
Er dient voorts op gewezen te worden dat de immigratieverbindingsfunctionarissen zich tevens 
met legale migratie bezighouden, zoals bepaald in artikel 1, lid 1, van Verordening (EG) nr. 
377/2004 van de Raad betreffende de oprichting van een netwerk van 
immigratieverbindingsfunctionarissen.
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Amendement 10
Franziska Keller

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 ter (nieuw)
Verordening (EG) nr. 377/2004
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1 ter) Artikel 2, lid 2, komt als volgt te 
luiden:
"2. De 
immigratieverbindingsfunctionarissen 
verzamelen informatie voor gebruik op 
operationeel of strategisch niveau, dan 
wel op beide niveaus. Deze informatie 
heeft in het bijzonder betrekking op:
- illegale-immigrantenstromen afkomstig 
uit of op doorreis in het ontvangende 
land;
- de door illegale-immigrantenstromen 
gevolgde routes om het grondgebied van 
de lidstaten te bereiken;
- hun modus operandi, met inbegrip van 
de gebruikte vervoermiddelen,
tussenpersonen, enz.;
- het bestaan en de activiteiten van 
criminele organisaties die betrokken zijn 
bij de smokkel van immigranten;
- incidenten en gebeurtenissen die, 
momenteel of in de toekomst, nieuwe 
ontwikkelingen inzake illegale-
immigrantenstromen kunnen 
veroorzaken;
- de methoden die gebruikt worden voor 
het namaken of vervalsen van 
identiteitspapieren en reisdocumenten;
- manieren en middelen om de 
autoriteiten in de ontvangende landen 
bij te staan bij de bestrijding van de 
oorzaken van gedwongen migratie;
- manieren en middelen om de terugkeer 
en repatriëring van illegale immigranten 
naar hun land van herkomst te 
vergemakkelijken;
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- wetgeving en wetgevingspraktijken met 
betrekking tot bovengenoemde kwesties;
- gegevens die via het systeem voor 
vroegtijdige waarschuwing worden 
verzonden;
- gegevens over de mensenrechtensituatie 
in het ontvangende land."

Or. en

Amendement 11
Franziska Keller

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 quater (nieuw)
Verordening (EG) nr. 377/2004
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1 quater) Artikel 3, lid 1, komt als volgt 
te luiden:
"1. De lidstaten stellen elkaar, alsook het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie, systematisch en onverwijld 
in kennis van de detachering van 
immigratieverbindingsfunctionarissen 
en van de taakomschrijving van deze 
functionarissen. De Commissie verstrekt 
de Raad en de lidstaten een overzicht 
van die gegevens."

Or. en

Amendement 12
Franziska Keller

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 quinquies (nieuw)
Verordening (EG) nr. 377/2004
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1 quinquies) Artikel 3, lid 2, komt als 
volgt te luiden:
"2. Iedere lidstaat stelt de overige 
lidstaten en het Europees Parlement in 
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kennis van zijn voornemen om 
immigratieverbindingsfunctionarissen te 
detacheren in derde landen, zodat deze 
lidstaten in staat zijn hun belangstelling 
kenbaar te maken voor het sluiten van 
een samenwerkingsovereenkomst inzake 
deze detachering met de betrokken 
lidstaat, zoals bedoeld in artikel 5."

Or. en

Amendement 13
Sylvie Guillaume

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2
Verordening (EG) nr. 377/2004
Artikel 4 – lid 1 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- gegevens en praktijkervaring uitwisselen, 
met name op bijeenkomsten en via 
ICONet.

- gegevens en best practices uitwisselen op 
het gebied van de bestrijding van 
onregelmatige immigratie en netwerken 
van mensensmokkelaars, middelen om 
toegang tot de asielprocedures te 
verzekeren en het beheer van legale 
immigratie, met name op bijeenkomsten en 
via ICONet.

Or. fr

Motivering

Het is zinvol om te specificeren wat voor gegevens er uitgewisseld moeten worden, met name via 
ICONet, en erop te wijzen dat ook best practices via het netwerk van de 
immigratieverbindingsfunctionarissen moeten worden uitgewisseld.

Amendement 14
Sylvie Guillaume

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 – letter a bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 377/2004
Artikel 4 – lid 1 – streepje 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) Aan lid 1 wordt het volgende 
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streepje (8 bis) toegevoegd: 
"- een gemeenschappelijk 
voorlichtingsbeleid uitvoeren om de 
bevolking in de landen van herkomst 
bekend te maken met de legale wegen 
voor immigratie en te wijzen op de risico's 
van onregelmatige immigratie en de 
risico's die verbonden zijn aan de 
netwerken van mensensmokkelaars."

Or. fr

Motivering

Tot de kerntaken van de immigratieverbindingsfunctionarissen moet ook voorlichting aan de 
bevolking ter plaatse over de risico's van mensensmokkel en clandestiene immigratie behoren.

Amendement 15
Sylvie Guillaume

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2
Verordening (EG) nr. 377/2004
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Vertegenwoordigers van de Commissie 
en Frontex, het agentschap dat bij 
Verordening (EG) nr. 2007/2004 is 
opgericht, zijn gerechtigd deel te nemen 
aan bijeenkomsten die in het kader van het 
netwerk van 
immigratieverbindingsfunctionarissen 
worden gehouden, ook al kunnen er, indien 
operationele omstandigheden dit vereisen, 
vergaderingen worden gehouden zonder 
dat deze vertegenwoordigers daarbij 
aanwezig zijn. Ook andere organen en 
autoriteiten kunnen hiertoe worden 
uitgenodigd, voorzover daar aanleiding toe 
is.

2. Vertegenwoordigers van de Commissie 
en Frontex, het agentschap dat bij 
Verordening (EG) nr. 2007/2004 is 
opgericht, zijn gerechtigd deel te nemen 
aan bijeenkomsten die in het kader van het 
netwerk van 
immigratieverbindingsfunctionarissen 
worden gehouden, ook al kunnen er, indien 
operationele omstandigheden dit vereisen, 
vergaderingen worden gehouden zonder 
dat deze vertegenwoordigers daarbij 
aanwezig zijn. Ook andere nationale
organen en autoriteiten die zich 
bezighouden met het beheer van 
migrantenstromen kunnen hiertoe worden 
uitgenodigd, voorzover daar aanleiding toe 
is.

Or. fr

Motivering

Het is zaak aan te geven welke autoriteiten er precies kunnen worden uitgenodigd voor 
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bijeenkomsten in het kader van het netwerk van immigratieverbindingsfunctionarissen.

Amendement 16
Rui Tavares

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2
Verordening (EG) nr. 377/2004
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Vertegenwoordigers van de Commissie 
en Frontex, het agentschap dat bij 
Verordening (EG) nr. 2007/2004 is 
opgericht, zijn gerechtigd deel te nemen 
aan bijeenkomsten die in het kader van het 
netwerk van 
immigratieverbindingsfunctionarissen 
worden gehouden, ook al kunnen er, indien 
operationele omstandigheden dit vereisen, 
vergaderingen worden gehouden zonder 
dat deze vertegenwoordigers daarbij 
aanwezig zijn. Ook andere organen en 
autoriteiten kunnen hiertoe worden 
uitgenodigd, voorzover daar aanleiding toe 
is.

2. Vertegenwoordigers van de Commissie 
en Frontex, het agentschap dat bij 
Verordening (EG) nr. 2007/2004 is 
opgericht, alsmede van het Europees 
Ondersteuningsbureau voor asielzaken
(EASO) zijn gerechtigd deel te nemen aan 
bijeenkomsten die in het kader van het 
netwerk van 
immigratieverbindingsfunctionarissen 
worden gehouden, ook al kunnen er, indien 
operationele omstandigheden dit vereisen, 
vergaderingen worden gehouden zonder 
dat deze vertegenwoordigers daarbij 
aanwezig zijn. Ook andere organen en 
autoriteiten kunnen hiertoe worden 
uitgenodigd, voorzover daar aanleiding toe 
is.

Or. en

Amendement 17
Franziska Keller, Hélène Flautre

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2
Verordening (EG) nr. 377/2004
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Vertegenwoordigers van de Commissie 
en Frontex, het agentschap dat bij 
Verordening (EG) nr. 2007/2004 is 
opgericht, zijn gerechtigd deel te nemen 
aan bijeenkomsten die in het kader van het 
netwerk van 
immigratieverbindingsfunctionarissen 

2. Vertegenwoordigers van de Commissie 
en Frontex, het agentschap dat bij 
Verordening (EG) nr. 2007/2004 is 
opgericht, alsmede van onafhankelijke 
internationale instanties zoals het Hoge 
Commissariaat van de Verenigde Naties 
voor de vluchtelingen (UNHCR) zijn 
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worden gehouden, ook al kunnen er, indien 
operationele omstandigheden dit vereisen, 
vergaderingen worden gehouden zonder 
dat deze vertegenwoordigers daarbij 
aanwezig zijn. Ook andere organen en 
autoriteiten kunnen hiertoe worden 
uitgenodigd, voorzover daar aanleiding toe 
is.

gerechtigd deel te nemen aan 
bijeenkomsten die in het kader van het 
netwerk van 
immigratieverbindingsfunctionarissen 
worden gehouden, ook al kunnen er, indien 
operationele omstandigheden dit vereisen, 
vergaderingen worden gehouden zonder 
dat deze vertegenwoordigers daarbij 
aanwezig zijn. Ook andere organen en 
autoriteiten kunnen hiertoe worden 
uitgenodigd, voorzover daar aanleiding toe 
is.

Or. en

Amendement 18
Sylvie Guillaume

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 377/2004
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaat die het voorzitterschap van 
de Raad van de Europese Unie bekleedt of, 
indien deze lidstaat niet vertegenwoordigd 
is in het betrokken land of in de betrokken 
regio, de lidstaat die het plaatsvervangend 
voorzitterschap bekleedt, stelt aan het eind 
van ieder halfjaar een verslag op ten 
behoeve van de Raad, het Europees 
Parlement en de Commissie over de 
activiteiten van de netwerken van 
immigratieverbindingsfunctionarissen in 
specifieke regio's en/of landen die voor de 
Europese Unie van bijzonder belang zijn, 
en over de situatie in die regio's en/of 
landen ter zake van illegale immigratie.  
De selectie van de specifieke regio's en/of 
landen die voor de Europese Unie van 
bijzonder belang zijn, vindt plaats na 
raadpleging van de lidstaten en de 
Commissie, is gebaseerd op objectieve 
migratie-indicatoren, zoals statistieken 
over illegale migratie en risicoanalyses die 
door Frontex zijn opgesteld, en past in het 
algemene beleid van de EU op het gebied 

1. De lidstaat die het voorzitterschap van 
de Raad van de Europese Unie bekleedt of, 
indien deze lidstaat niet vertegenwoordigd 
is in het betrokken land of in de betrokken 
regio, de lidstaat die het plaatsvervangend 
voorzitterschap bekleedt, stelt aan het eind 
van ieder halfjaar een verslag op ten 
behoeve van de Raad, het Europees 
Parlement en de Commissie over de 
activiteiten van de netwerken van 
immigratieverbindingsfunctionarissen in 
specifieke regio's en/of landen die voor de 
Europese Unie wat betreft 
migrantenstromen de meeste zorgen 
baren, en over de situatie in die regio's 
en/of landen ter zake van onregelmatige
immigratie. De selectie van de specifieke 
regio's en/of landen die voor de Europese 
Unie van bijzonder belang zijn, vindt plaats
na raadpleging van de lidstaten en de 
Commissie, is gebaseerd op objectieve 
migratie-indicatoren, zoals statistieken 
over onregelmatige migratie en 
risicoanalyses die door Frontex zijn 
opgesteld, en past in het algemene beleid 
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van buitenlandse betrekkingen. van de EU op het gebied van buitenlandse 
betrekkingen.

Or. fr

Motivering

We kunnen wel spreken van "illegaal verblijf", "onregelmatig verblijf" of "clandestiene 
immigratie", maar niet van "illegale immigratie".

Amendement 19
Rui Tavares

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 377/2004
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaat die het voorzitterschap van 
de Raad van de Europese Unie bekleedt of, 
indien deze lidstaat niet vertegenwoordigd 
is in het betrokken land of in de betrokken 
regio, de lidstaat die het plaatsvervangend 
voorzitterschap bekleedt, stelt aan het eind 
van ieder halfjaar een verslag op ten 
behoeve van de Raad, het Europees 
Parlement en de Commissie over de 
activiteiten van de netwerken van 
immigratieverbindingsfunctionarissen in 
specifieke regio's en/of landen die voor de 
Europese Unie van bijzonder belang zijn, 
en over de situatie in die regio's en/of 
landen ter zake van illegale immigratie. De 
selectie van de specifieke regio's en/of 
landen die voor de Europese Unie van 
bijzonder belang zijn, vindt plaats na 
raadpleging van de lidstaten en de 
Commissie, is gebaseerd op objectieve 
migratie-indicatoren, zoals statistieken 
over illegale migratie en risicoanalyses die 
door Frontex zijn opgesteld, en past in het 
algemene beleid van de EU op het gebied 
van buitenlandse betrekkingen.

1. De lidstaat die het voorzitterschap van 
de Raad van de Europese Unie bekleedt of, 
indien deze lidstaat niet vertegenwoordigd 
is in het betrokken land of in de betrokken 
regio, de lidstaat die het plaatsvervangend 
voorzitterschap bekleedt, stelt aan het eind 
van ieder halfjaar een verslag op ten 
behoeve van de Raad, het Europees 
Parlement en de Commissie over de 
activiteiten van de netwerken van 
immigratieverbindingsfunctionarissen in 
specifieke regio's en/of landen die voor de 
Europese Unie van bijzonder belang zijn, 
en over de situatie in die regio's en/of 
landen ter zake van onregelmatige 
migratie. De selectie van de specifieke 
regio's en/of landen die voor de Europese 
Unie van bijzonder belang zijn, vindt plaats 
na raadpleging van de lidstaten en de 
Commissie, is gebaseerd op objectieve 
migratie-indicatoren, zoals statistieken die 
door Frontex en het EASO zijn opgesteld; 
bij de selectie wordt rekening gehouden 
met het algemene beleid van de EU op het 
gebied van buitenlandse betrekkingen.

Or. en
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Amendement 20
Franziska Keller, Hélène Flautre

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 377/2004
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaat die het voorzitterschap van 
de Raad van de Europese Unie bekleedt of, 
indien deze lidstaat niet vertegenwoordigd 
is in het betrokken land of in de betrokken 
regio, de lidstaat die het plaatsvervangend 
voorzitterschap bekleedt, stelt aan het eind 
van ieder halfjaar een verslag op ten 
behoeve van de Raad, het Europees 
Parlement en de Commissie over de 
activiteiten van de netwerken van 
immigratieverbindingsfunctionarissen in 
specifieke regio's en/of landen die voor de 
Europese Unie van bijzonder belang zijn, 
en over de situatie in die regio's en/of 
landen ter zake van illegale immigratie. De 
selectie van de specifieke regio's en/of 
landen die voor de Europese Unie van 
bijzonder belang zijn, vindt plaats na 
raadpleging van de lidstaten en de 
Commissie, is gebaseerd op objectieve 
migratie-indicatoren, zoals statistieken 
over illegale migratie en risicoanalyses die 
door Frontex zijn opgesteld, en past in het 
algemene beleid van de EU op het gebied 
van buitenlandse betrekkingen.

1. De lidstaat die het voorzitterschap van 
de Raad van de Europese Unie bekleedt of, 
indien deze lidstaat niet vertegenwoordigd 
is in het betrokken land of in de betrokken 
regio, de lidstaat die het plaatsvervangend 
voorzitterschap bekleedt, stelt aan het eind 
van ieder halfjaar een verslag op ten 
behoeve van de Raad, het Europees 
Parlement en de Commissie over de 
activiteiten van de netwerken van 
immigratieverbindingsfunctionarissen in 
specifieke regio's en/of landen die voor de 
Europese Unie van bijzonder belang zijn, 
en over de situatie in die regio's en/of 
landen ter zake van legale en illegale 
immigratie, met inbegrip van een op de 
mensenrechten gebaseerde benadering.
De selectie van de specifieke regio's en/of 
landen die voor de Europese Unie van 
bijzonder belang zijn, vindt plaats na 
raadpleging van de lidstaten, het Europees 
Parlement en de Commissie, is gebaseerd 
op objectieve migratie-indicatoren, zoals 
statistieken over legale en illegale 
migratie, de mensenrechtensituatie en 
risicoanalyses die door Frontex zijn 
opgesteld, en past in het algemene beleid 
van de EU op het gebied van buitenlandse 
betrekkingen.

Or. en

Amendement 21
Cecilia Wikström

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 377/2004
Artikel 6 - lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaat die het voorzitterschap van 
de Raad van de Europese Unie bekleedt of, 
indien deze lidstaat niet vertegenwoordigd 
is in het betrokken land of in de betrokken 
regio, de lidstaat die het plaatsvervangend 
voorzitterschap bekleedt, stelt aan het eind 
van ieder halfjaar een verslag op ten 
behoeve van de Raad, het Europees 
Parlement en de Commissie over de 
activiteiten van de netwerken van 
immigratieverbindingsfunctionarissen in 
specifieke regio's en/of landen die voor de 
Europese Unie van bijzonder belang zijn, 
en over de situatie in die regio's en/of 
landen ter zake van illegale immigratie. De 
selectie van de specifieke regio's en/of 
landen die voor de Europese Unie van 
bijzonder belang zijn, vindt plaats na 
raadpleging van de lidstaten en de 
Commissie, is gebaseerd op objectieve 
migratie-indicatoren, zoals statistieken 
over illegale migratie en risicoanalyses die 
door Frontex zijn opgesteld, en past in het 
algemene beleid van de EU op het gebied 
van buitenlandse betrekkingen.

1. De lidstaat die het voorzitterschap van 
de Raad van de Europese Unie bekleedt of, 
indien deze lidstaat niet vertegenwoordigd 
is in het betrokken land of in de betrokken 
regio, de lidstaat die het plaatsvervangend 
voorzitterschap bekleedt, stelt aan het eind 
van ieder halfjaar een verslag op ten 
behoeve van de Raad, het Europees 
Parlement en de Commissie over de 
activiteiten van de netwerken van 
immigratieverbindingsfunctionarissen in 
specifieke regio's en/of landen die voor de 
Europese Unie van bijzonder belang zijn, 
en over de situatie in die regio's en/of 
landen ter zake van onregelmatige
immigratie. De selectie van de specifieke 
regio's en/of landen die voor de Europese 
Unie van bijzonder belang zijn, vindt plaats 
na raadpleging van de lidstaten en de 
Commissie, is gebaseerd op objectieve 
migratie-indicatoren, zoals statistieken 
over onregelmatige immigratie en 
risicoanalyses die door Frontex zijn 
opgesteld, en past in het algemene beleid 
van de EU op het gebied van buitenlandse 
betrekkingen.

Or. sv

Motivering

De aanduidingen "illegaal" en "onregelmatig" wijzen in verband met (im)migratie op hetzelfde. 
De term "illegaal" accentueert echter de problematische kant van de zaak en daarom verdient 
"onregelmatige (im)migratie" de voorkeur.

Amendement 22
Franziska Keller, Hélène Flautre

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 377/2004
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie geeft de Raad en het 
Europees Parlement op basis van de

3. De Commissie geeft de Raad en het 
Europees Parlement op basis van de 



PE430.622v01-00 18/20 AM\795577NL.doc

NL

hierboven bedoelde verslagen jaarlijks een 
feitelijk overzicht van de ontwikkeling van 
de netwerken van 
immigratieverbindingsfunctionarissen.

hierboven bedoelde verslagen jaarlijks een 
feitelijk overzicht van de ontwikkeling van 
de netwerken van 
immigratieverbindingsfunctionarissen en 
een evaluatie van hun activiteiten, met 
name wat betreft de bescherming en 
eerbiediging van het internationale recht 
op het gebied van de mensenrechten.

Or. en

Amendement 23
Emine Bozkurt

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 377/2004
Artikel 6 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Deze verslagen vormen een 
belangrijke informatiebron voor het 
evaluatieverslag dat de Commissie ten 
behoeve van het Europees Parlement en 
de Raad opstelt over de situatie in de 
overeenkomstig lid 1 geselecteerde regio's 
en/of landen.

Or. en

Motivering

Raad en Parlement hebben een evaluatie van het functioneren van de netwerken van 
immigratieverbindingsfunctionarissen nodig om te kunnen beoordelen of ze effectief zijn.

Amendement 24
Emine Bozkurt

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 377/2004
Artikel 6 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. De evaluatieverslagen hebben met 
name betrekking op de activiteiten van de
netwerken van 
immigratieverbindingsfunctionarissen 
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met betrekking tot de ontwikkeling van 
een gemeenschappelijk beleid inzake 
onregelmatige immigratie, 
mensensmokkel en mensenhandel, de 
buitengrenzen en de terugkeer van 
irreguliere immigranten. Voorts wordt in 
de verslagen een overzicht gegeven van de 
mogelijke effecten van de detachering van 
immigratieverbindingsfunctionarissen op 
het aantal asielzoekers c.q. het aantal 
verzoeken om internationale bescherming 
afkomstig uit de betrokken derde landen, 
alsmede een overzicht van het aantal 
passagiers aan wie door 
luchtvaartmaatschappijen het instappen 
wordt geweigerd op luchthavens waar 
immigratieverbindingsfunctionarissen 
gestationeerd zijn.

Or. en

Motivering

Om de effectiviteit van de stationering van immigratieverbindingsfunctionarissen met betrekking 
tot de hoofddoelen van het gemeenschappelijk beleid te kunnen beoordelen moet in de verslagen 
met name aandacht besteed worden aan de ontwikkeling van een gemeenschappelijk beleid 
inzake onregelmatige immigratie, mensensmokkel, enz. Voorts moet worden nagegaan of de 
stationering van deze functionarissen wel effect heeft op het aantal asielzoekers c.q. het aantal 
verzoeken om internationale bescherming afkomstig uit deze derde landen, alsook op de 
interactie tussen de functionarissen en de luchtvaartmaatschappijen en de mogelijke invloed 
daarvan op beslissingen van maatschappijen tot instapweigering aan luchtreizigers met 
bestemming Europa.

Amendement 25
Sylvie Guillaume

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 377/2004
Artikel 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis) Het volgende nieuwe artikel wordt 
toegevoegd: 

"Artikel 6 bis
Het netwerk van 
immigratieverbindingsfunctionarissen 
eerbiedigt bij zijn activiteiten de 
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democratische beginselen, de 
grondrechten, het transparantiebeginsel 
en de nationale soevereiniteit en de 
wetgeving van de landen."

Or. fr

Motivering

Het is zaak nog eens op de context van de activiteiten van de 
immigratieverbindingsfunctionarissen te wijzen, en vooral op de vereiste eerbiediging van de 
mensenrechten en het democratisch vereiste van transparantie.


