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Amendement 24
Monica Luisa Macovei

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Voor het Schengengebied zonder 
controles aan de binnengrenzen is het van 
vitaal belang dat de lidstaten de 
begeleidende maatregelen op het gebied 
van de buitengrenzen, het visumbeleid, het 
Schengeninformatiesysteem, 
gegevensbescherming, politiële 
samenwerking, justitiële samenwerking in 
strafzaken, en het drugsbeleid, efficiënt en 
effectief toepassen.

(1) Voor het Schengengebied zonder 
controles aan de binnengrenzen staat 
wederzijds vertrouwen tussen de lidstaten 
centraal en is het van vitaal belang dat de 
lidstaten de begeleidende maatregelen op 
het gebied van de buitengrenzen, het 
visumbeleid, het 
Schengeninformatiesysteem, 
gegevensbescherming, politiële 
samenwerking, justitiële samenwerking in 
strafzaken, bestrijding van corruptie en de 
georganiseerde misdaad alsmede het 
drugsbeleid, efficiënt en effectief
toepassen.

Or. en

Amendement 25
Kinga Göncz

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Het Schengengebied is een van de 
grootste prestaties van de Unie, wordt 
door de burgers het meest gewaardeerd en 
garandeert het vrije verkeer. Het 
ontbreken van controles aan de 
binnengrenzen moet daarom worden 
gewaarborgd.

Or. en

Amendement 26
Ioan Enciu
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Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Er is een specifiek 
evaluatiemechanisme nodig om de 
toepassing van het Schengenacquis te 
controleren, omdat de praktische 
toepassing van het Schengenacquis aan 
hoge uniforme normen moet voldoen en 
omdat er tussen de lidstaten die deel 
uitmaken van een gebied zonder controles 
aan de binnengrenzen een hoge mate van 
wederzijds vertrouwen moet heersen. Een 
dergelijk mechanisme dient te worden 
gebaseerd op nauwe samenwerking tussen 
de Commissie en de betrokken lidstaten.

(3) Er is een specifiek en uniform 
evaluatiemechanisme nodig om de 
toepassing van het Schengenacquis te 
controleren zowel in de kandidaatlanden 
als in de lidstaten waarop het 
Schengenacquis geheel of gedeeltelijk van 
toepassing is overeenkomstig het 
desbetreffende protocol dat is gehecht aan 
het Verdrag betreffende de Europese Unie 
en het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie. Dit mechanisme 
moet waarborgen dat de praktische 
toepassing van het Schengenacquis aan 
strenge uniforme normen voldoet en dat er 
tussen de lidstaten die deel uitmaken van 
een gebied zonder controles aan de 
binnengrenzen een hoge mate van 
wederzijds vertrouwen heerst. Een 
dergelijk mechanisme dient te worden 
gebaseerd op nauwe samenwerking tussen 
de Commissie en de betrokken lidstaten.

Or. ro

Amendement 27
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Het programma van Stockholm "is van 
oordeel dat de evaluatie van het 
Schengengebied van cruciaal belang zal 
blijven en dat deze daarom moet worden 
verbeterd door Frontex op dat vlak te 
versterken".

(5) Het programma van Stockholm "is van 
oordeel dat de evaluatie van het 
Schengengebied van cruciaal belang zal 
blijven".

Or. en
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Amendement 28
Kinga Göncz

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Een kandidaatland dat aan de 
vereisten voldoet, moet zonder grotere 
vertraging lid kunnen worden.

Or. en

Amendement 29
Ioan Enciu

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De ervaring met eerdere evaluaties 
heeft geleerd dat er een coherent 
evaluatiemechanisme nodig is dat alle 
onderdelen van het Schengenacquis 
bestrijkt, behalve die waarvoor al een 
specifiek evaluatiemechanisme bestaat in 
het kader van het EU-recht.

(7) De ervaring met eerdere evaluaties 
heeft geleerd dat er een coherent, 
transparant en uniform
evaluatiemechanisme nodig is dat alle 
onderdelen van het Schengenacquis 
bestrijkt, behalve die waarvoor al een 
specifiek evaluatiemechanisme bestaat in 
het kader van het EU-recht.

Or. ro

Motivering

De ervaring die bij eerdere evaluaties is opgedaan, leert ook dat er behoefte is aan meer 
transparantie en voorspelbaarheid, die de garantie bieden dat de evaluatie van de toepassing 
van het Schengenacquis aan de hand van duidelijke, uniforme criteria wordt uitgevoerd.

Amendement 30
Sarah Ludford, Jens Rohde, Nadja Hirsch, Jan Mulder

Voorstel voor een verordening
Overweging 7
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De ervaring met eerdere evaluaties 
heeft geleerd dat er een coherent 
evaluatiemechanisme nodig is dat alle 
onderdelen van het Schengenacquis 
bestrijkt, behalve die waarvoor al een 
specifiek evaluatiemechanisme bestaat in 
het kader van het EU-recht.

(7) De ervaring met eerdere evaluaties 
heeft geleerd dat er een coherent 
evaluatiemechanisme nodig is dat alle 
onderdelen van het Schengenacquis 
bestrijkt, behalve die waarvoor al een 
specifiek evaluatiemechanisme bestaat in 
het kader van het EU-recht, justitiële 
hervorming en bestrijding van corruptie 
en de georganiseerde misdaad.

Or. en

Amendement 31
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De ervaring met eerdere evaluaties 
heeft geleerd dat er een coherent 
evaluatiemechanisme nodig is dat alle 
onderdelen van het Schengenacquis 
bestrijkt, behalve die waarvoor al een 
specifiek evaluatiemechanisme bestaat in 
het kader van het EU-recht.

(7) De ervaring met eerdere evaluaties 
heeft geleerd dat er een coherent 
evaluatiemechanisme nodig is dat alle 
onderdelen van het Schengenacquis 
bestrijkt.

Or. en

Amendement 32
Timothy Kirkhope

Voorstel voor een verordening
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Daarnaast moet in het 
evaluatiemechanisme rekening worden 
gehouden met de situatie in verband met 
corruptie en de georganiseerde misdaad.

Or. en
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Motivering

Naast de al geformuleerde technische criteria moet een geloofwaardig evaluatiemechanisme 
voor Schengen mogelijkheden bieden om de situatie in verband met corruptie en de 
georganiseerde misdaad te beoordelen, omdat dit rechtstreeks samenhangt met het functioneren 
van grenscontroles, het onderhoud van gegevensbanken enz.

Amendement 33
Carlos Coelho

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) De lidstaten dienen nauw betrokken te 
zijn bij het evaluatieproces. De 
uitvoeringsmaatregelen voor deze 
verordening dienen te worden vastgesteld 
volgens de beheersprocedure als bedoeld 
in artikel 4 van Besluit 1999/468/EG van 
de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling 
van de voorwaarden voor de uitoefening 
van de aan de Commissie verleende
uitvoeringsbevoegdheden.

(8) De lidstaten dienen nauw betrokken te 
zijn bij het evaluatieproces. Om uniforme 
voorwaarden voor de uitvoering van deze 
verordening te garanderen, met name voor 
de goedkeuring en aanpassing van het 
meerjarige evaluatieprogramma en van 
het eerste deel van het jaarlijkse 
evaluatieprogramma, voor het doen van 
aanbevelingen inzake de classificatie van 
de bevindingen in de evaluatieverslagen 
en voor de programmering van 
aangekondigde controles op de uitvoering 
van het actieplan dat een lidstaat 
goedkeurt om de vastgestelde 
tekortkomingen te verhelpen, dienen aan 
de Commissie uitvoeringsbevoegdheden te 
worden toegekend. Deze bevoegdheden 
moeten worden uitgeoefend 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
182/2011 van het Europees Parlement en
de Raad van 16 februari 2011 tot 
vaststelling van de algemene voorschriften 
en beginselen die van toepassing zijn op 
de wijze waarop de lidstaten de 
uitoefening van de 
uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren1.
__________________
1 PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13.

Or. en
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Amendement 34
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Het evaluatiemechanisme dient 
transparante, efficiënte en duidelijke regels 
te omvatten inzake de te volgen 
evaluatiemethode, de inzet van 
hooggekwalificeerde deskundigen voor 
controles ter plaatse en de follow-up van de 
evaluatiebevindingen. De methode dient 
met name te voorzien in onaangekondigde 
controles ter plaatse ter aanvulling op de 
aangekondigde controles ter plaatse, vooral
wat betreft grenscontroles en visa.

(9) Het evaluatiemechanisme dient op een 
Uniebenadering te berusten en 
transparante, efficiënte en duidelijke regels 
te omvatten inzake de te volgen 
evaluatiemethode, de inzet van 
hooggekwalificeerde deskundigen voor 
controles ter plaatse en de follow-up van de 
evaluatiebevindingen. De methode dient 
met name te voorzien in onaangekondigde 
controles ter plaatse ter aanvulling op de 
aangekondigde controles ter plaatse, vooral 
wat betreft grenscontroles en visa.

Or. en

Amendement 35
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Het evaluatiemechanisme dient ook de 
controle te omvatten van de relevante 
wetgeving inzake de opheffing van de 
controles aan de binnengrenzen en 
controles op het nationale grondgebied. 
Gelet op de specifieke aard van deze 
bepalingen, die niet van invloed zijn op de 
binnenlandse veiligheid van de lidstaten, 
dienen de betrokken controles ter plaatse 
uitsluitend aan de Commissie te worden 
toevertrouwd.

(10) Het evaluatiemechanisme dient ook de 
controle te omvatten van de relevante 
wetgeving inzake de opheffing van de 
controles aan de binnengrenzen en 
controles op het nationale grondgebied. De 
betrokken controles ter plaatse dienen aan 
ambtenaren van de Commissie in 
samenwerking met deskundigen van de 
lidstaten en vertegenwoordigers van het 
Europees Parlement te worden 
toevertrouwd.

Or. en

Amendement 36
Marian-Jean Marinescu
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Voorstel voor een verordening
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) De Commissie speelt een 
bijzonder belangrijke rol bij het 
coördineren van de evaluatieprogramma's 
en het toezicht op de follow-upprocedure. 
Verder dient de Commissie tijdens het 
evaluatieproces toe te zien op 
onafhankelijkheid, transparantie en 
verantwoordingsplicht en moet zij het 
wederzijdse vertrouwen tussen de 
betrokken partijen versterken.

Or. en

Amendement 37
Monica Luisa Macovei

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Bij de evaluatie dient in het bijzonder 
aandacht te worden besteed aan de 
eerbiediging van de grondrechten bij de
toepassing van het Schengenacquis.

(11) Bij de evaluatie dient in het bijzonder 
aandacht te worden besteed aan de 
eerbiediging van de grondrechten en de 
gegevensbescherming bij de toepassing 
van het Schengenacquis.

Or. en

Amendement 38
Carlos Coelho

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) De Europese Toezichthouder voor 
gegevensbescherming en de nationale 
toezichthoudende autoriteiten dienen elk 
binnen de grenzen van hun respectieve 
bevoegdheden deel te nemen aan 
controles ter plaatse met betrekking tot de 
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bescherming van gegevens.
Or. en

Amendement 39
Carlos Coelho

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Het evaluatiemechanisme dient te 
voorzien in een steunregeling voor het 
geval dat er in een lidstaat die het 
Schengenacquis geheel of gedeeltelijk 
toepast, een ernstig gebrek wordt 
vastgesteld dat mogelijk ingrijpende 
gevolgen heeft voor de interne veiligheid 
van het Schengengebied. Ingeval de 
betrokken lidstaat het gebrek met de steun 
van Frontex-deskundigen niet binnen zes 
maanden kan verhelpen, moet het 
mogelijk zijn vervolgmaatregelen en 
sancties toe te passen.

Or. en

Amendement 40
Carlos Coelho

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 ter) De sancties kunnen een tijdelijke 
herinvoering van grenscontroles aan de 
binnengrenzen door de andere lidstaten 
van het Schengengebied inhouden. Over 
een tijdelijke herinvoering van 
grenscontroles aan de binnengrenzen 
dient een besluit te worden genomen door 
de Raad, die daartoe alleen onder 
uitzonderlijke omstandigheden overgaat, 
waarbij de herinvoering van 
grenscontroles geheel of gedeeltelijk kan 
zijn en voor maximaal zes maanden mag 
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gelden.

Or. en

Amendement 41
Stavros Lambrinidis

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Het evaluatiemechanisme dient te 
voorzien in een steunregeling voor het 
geval dat er een ernstig gebrek wordt 
vastgesteld dat mogelijk ingrijpende 
gevolgen heeft voor de interne veiligheid 
van het Schengengebied. Ingeval de 
betrokken lidstaat het gebrek met de steun 
van Frontex-deskundigen niet binnen zes 
maanden kan verhelpen, moet het 
mogelijk zijn vervolgmaatregelen en 
sancties toe te passen, die tot herinvoering 
van grenscontroles voor een beperkte 
periode zouden kunnen leiden, met 
volledige inachtneming van artikel 78, lid 
3, en artikel 80 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie.

Or. en

Amendement 42
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) De Commissie neemt in 
samenwerking met de Raad een besluit 
over vervolgmaatregelen, waaronder 
sancties, die tot de tijdelijke herinvoering 
van grenscontroles zouden kunnen leiden. 
Bij de invoering van grenscontroles dient 
de Commissie ter ondersteuning van de 
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betrokken lidstaten financiële 
compensatiemaatregelen te nemen.

Or. en

Amendement 43
Monica Luisa Macovei

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij deze verordening wordt een 
evaluatiemechanisme ingesteld voor de 
controle op de toepassing van het 
Schengenacquis in de lidstaten waarop het 
Schengenacquis volledig van toepassing is.

Bij deze verordening wordt een 
evaluatiemechanisme ingesteld voor de 
controle op de toepassing van het 
Schengenacquis in de lidstaten waarop het 
Schengenacquis volledig van toepassing is, 
samen met begeleidende maatregelen op 
het gebied van de buitengrenzen, het 
visumbeleid, het 
Schengeninformatiesysteem, met inbegrip 
van gegevensbescherming, politiële 
samenwerking, justitiële samenwerking in 
strafzaken, bestrijding van corruptie en de 
georganiseerde misdaad alsmede het 
drugsbeleid.

Or. en

Amendement 44
Sarah Ludford

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten waarop volgens het relevante 
protocol bij het Verdrag betreffende de 
Europese Unie en het Verdrag betreffende 
de werking van de Europese Unie het 
Schengenacquis slechts gedeeltelijk van 
toepassing is, nemen voor zover zij het 
Schengenacquis toepassen, ten aanzien 
van beide doelen deel aan het 
evaluatiemechanisme.
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Or. en

Motivering

Dit amendement moet garanderen dat het VK en Ierland bij het evaluatiemechanisme worden 
betrokken, voor zover zij het Schengenacquis toepassen. Daarvoor is een aparte alinea nodig, 
zodat de bepaling zowel voor pretoetredings- als voor posttoetredingsevaluaties geldt.

Amendement 45
Monica Luisa Macovei

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie is verantwoordelijk voor 
de tenuitvoerlegging van dit 
evaluatiemechanisme in nauwe 
samenwerking met de lidstaten en 
bijgestaan door de Europese organen, 
overeenkomstig deze verordening.

1. De Commissie is verantwoordelijk voor 
de tenuitvoerlegging van dit 
evaluatiemechanisme in nauwe 
samenwerking met de lidstaten en 
bijgestaan door de Europese organen, 
overeenkomstig deze verordening, 
waaronder Frontex, Europol en Eurojust.

Or. en

Amendement 46
Carlos Coelho

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie stelt een meerjarig 
evaluatieprogramma voor een periode van 
vijf jaar op overeenkomstig de in artikel 
15, lid 2, bedoelde procedure; zij doet dit 
uiterlijk zes maanden voor de aanvang 
van de volgende periode van vijf jaar.

1. De Commissie keurt 
uitvoeringshandelingen goed met het oog 
op de opstelling van een meerjarig 
evaluatieprogramma voor een periode van 
vijf jaar. Deze uitvoeringshandelingen 
worden overeenkomstig de in artikel 15, 
lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure
goedgekeurd.

Or. en

Amendement 47
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares
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Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het meerjarenprogramma bevat de lijst 
van de per jaar te beoordelen lidstaten. 
Elke lidstaat wordt per periode van vijf jaar 
ten minste eenmaal beoordeeld. De 
volgorde waarin de lidstaten worden 
beoordeeld, berust op een risicoanalyse 
waarin rekening wordt gehouden met de 
migratiedruk, de binnenlandse veiligheid, 
de tijd die verstreken is sinds de vorige 
evaluatie en de balans tussen de 
verschillende te evalueren delen van het 
Schengenacquis.

2. Het meerjarenprogramma bevat de lijst 
van de per jaar te beoordelen lidstaten. 
Elke lidstaat wordt per periode van vijf jaar 
ten minste eenmaal beoordeeld. De 
volgorde waarin de lidstaten worden 
beoordeeld, berust op een evenwichtige 
geografische vertegenwoordiging, de tijd 
die verstreken is sinds de vorige evaluatie 
en de balans tussen de verschillende te 
evalueren delen van het Schengenacquis.

Or. en

Motivering

Feiten over de migratie kunnen niet worden beschouwd als geschikte indicator van de kwaliteit 
van het grensbeheer.

Amendement 48
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Frontex dient jaarlijks uiterlijk op 30 
september bij de Commissie een 
risicoanalyse in waarin rekening wordt 
gehouden met de migratiedruk en waarin 
prioriteiten worden aanbevolen voor de 
evaluaties van het komende jaar. In de 
aanbevelingen worden specifieke delen van 
de buitengrenzen en specifieke 
grensdoorlaatposten genoemd die het 
komende jaar in het kader van het 
meerjarenprogramma moeten worden 
geëvalueerd. De Commissie stelt deze 
risicoanalyse beschikbaar aan de lidstaten.

1. Frontex dient jaarlijks uiterlijk op 30 
september bij de Commissie een 
beoordeling in waarin prioriteiten worden 
aanbevolen voor de evaluaties van het 
komende jaar. In de aanbevelingen worden 
specifieke delen van de buitengrenzen en 
specifieke grensdoorlaatposten genoemd 
die het komende jaar in het kader van het 
meerjarenprogramma moeten worden 
geëvalueerd. De Commissie stelt deze 
beoordeling beschikbaar aan de lidstaten 
en het Europees Parlement.

Or. en
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Amendement 49
Ioan Enciu

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Frontex dient jaarlijks uiterlijk op 30 
september bij de Commissie een 
risicoanalyse in waarin rekening wordt 
gehouden met de migratiedruk en waarin 
prioriteiten worden aanbevolen voor de 
evaluaties van het komende jaar. In de 
aanbevelingen worden specifieke delen van 
de buitengrenzen en specifieke 
grensdoorlaatposten genoemd die het 
komende jaar in het kader van het 
meerjarenprogramma moeten worden 
geëvalueerd. De Commissie stelt deze 
risicoanalyse beschikbaar aan de lidstaten.

1. Frontex dient jaarlijks uiterlijk op 30 
september bij de Commissie een 
risicoanalyse in waarin rekening wordt 
gehouden met de migratiedruk en waarin 
prioriteiten worden aanbevolen voor de 
evaluaties van het komende jaar. In de 
aanbevelingen worden specifieke delen van 
de buitengrenzen en specifieke 
grensdoorlaatposten genoemd die het 
komende jaar in het kader van het 
meerjarenprogramma moeten worden 
geëvalueerd. De Commissie stelt deze 
risicoanalyse beschikbaar aan de lidstaten 
en, op grond van een naar behoren 
gemotiveerd verzoek, aan het Europees 
Parlement.

Or. ro

Amendement 50
Sarah Ludford, Jens Rohde, Nadja Hirsch, Jan Mulder

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Frontex dient jaarlijks uiterlijk op 30 
september bij de Commissie een 
risicoanalyse in waarin rekening wordt 
gehouden met de migratiedruk en waarin 
prioriteiten worden aanbevolen voor de 
evaluaties van het komende jaar. In de 
aanbevelingen worden specifieke delen van 
de buitengrenzen en specifieke 
grensdoorlaatposten genoemd die het 
komende jaar in het kader van het 

1. Frontex dient jaarlijks uiterlijk op 30 
september bij de Commissie een 
risicoanalyse in waarin rekening wordt 
gehouden met de migratiedruk en waarin 
prioriteiten worden aanbevolen voor de 
evaluaties van het komende jaar. In de 
aanbevelingen worden specifieke delen van 
de buitengrenzen en specifieke 
grensdoorlaatposten genoemd die het 
komende jaar in het kader van het 
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meerjarenprogramma moeten worden 
geëvalueerd. De Commissie stelt deze 
risicoanalyse beschikbaar aan de lidstaten.

meerjarenprogramma moeten worden 
geëvalueerd. De Commissie stelt deze 
risicoanalyse beschikbaar aan de lidstaten 
en het Europees Parlement.

Or. en

Amendement 51
Monica Luisa Macovei

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Europol dient jaarlijks uiterlijk op 
30 september bij de Commissie een 
risicoanalyse in betreffende ernstige 
misdrijven, terrorisme, corruptie en de 
georganiseerde misdaad die een 
gemeenschappelijk belang op het gebied 
van het Uniebeleid, waaronder de interne 
veiligheid, schaden, vergezeld van 
aanbevelingen voor prioriteiten voor de 
evaluaties van het komende jaar. In de 
aanbevelingen worden specifieke delen 
van de buitengrenzen en specifieke 
grensdoorlaatposten genoemd die het 
komende jaar in het kader van het 
meerjarenprogramma moeten worden 
geëvalueerd. De Commissie stelt deze 
risicoanalyse beschikbaar aan de 
lidstaten.

Or. en

Amendement 52
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Uiterlijk op de in lid 1 vermelde 
datum dient het Bureau voor de 
grondrechten bij de Commissie een 
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risicoanalyse in betreffende de 
grondrechtensituatie aan de buiten- en 
binnengrenzen, waarin bijzondere 
aandacht wordt besteed aan de naleving 
van de verplichting tot afschaffing van de 
controles aan de binnengrenzen en 
prioriteiten worden aanbevolen voor de 
evaluaties van het komende jaar. De 
Commissie stelt deze risicoanalyse 
beschikbaar aan de lidstaten en het 
Europees Parlement.

Or. en

Amendement 53
Mariya Nedelcheva

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor dezelfde termijn als in lid 1 legt 
Frontex de Commissie een afzonderlijke 
risicoanalyse voor waarin prioriteiten 
worden aanbevolen voor evaluaties die in 
het komende jaar in de vorm van 
onaangekondigde controles ter plaatse 
moeten worden verricht. Deze 
aanbevelingen kunnen betrekking hebben 
op elke regio of een specifiek gebied en 
bevatten een lijst van ten minste tien 
specifieke delen van de buitengrenzen en 
tien specifieke grensdoorlaatposten.

2. Voor dezelfde termijn als in lid 1 legt 
Frontex de Commissie een afzonderlijke 
risicoanalyse voor waarin prioriteiten 
worden aanbevolen voor evaluaties die in 
het komende jaar in de vorm van 
onaangekondigde controles ter plaatse 
moeten worden verricht. Deze 
aanbevelingen kunnen betrekking hebben 
op elke regio of een specifiek gebied en 
bevatten een lijst van ten minste tien 
specifieke delen van de buitengrenzen en 
tien specifieke grensdoorlaatposten. De 
aanbevelingen dienen gebaseerd te zijn op 
de reële risico's voor het functioneren van 
het Schengengebied en niet slechts op de 
hypothetische risico's.

Or. en

Motivering

Het is van belang een onderscheid te maken tussen reële risico's (bijv. plaatsen waarvan bekend 
is dat illegale migranten er de grens passeren) en hypothetische risico's (bijv. aannames en 
verwachtingen inzake toegenomen migratiestromen).
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Amendement 54
Georgios Papanikolaou

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor dezelfde termijn als in lid 1 legt 
Frontex de Commissie een afzonderlijke 
risicoanalyse voor waarin prioriteiten 
worden aanbevolen voor evaluaties die in 
het komende jaar in de vorm van 
onaangekondigde controles ter plaatse 
moeten worden verricht. Deze 
aanbevelingen kunnen betrekking hebben 
op elke regio of een specifiek gebied en 
bevatten een lijst van ten minste tien 
specifieke delen van de buitengrenzen en 
tien specifieke grensdoorlaatposten.

2. Voor dezelfde termijn als in lid 1 legt 
Frontex de Commissie een afzonderlijke 
risicoanalyse voor waarin prioriteiten 
worden aanbevolen voor evaluaties die in 
het komende jaar in de vorm van 
onaangekondigde controles ter plaatse 
moeten worden verricht. Deze 
aanbevelingen, waarin rekening kan 
worden gehouden met het jaarverslag van 
Frontex, kunnen betrekking hebben op 
elke regio of een specifiek gebied en 
bevatten een lijst van ten minste tien 
specifieke delen van de buitengrenzen en 
tien specifieke grensdoorlaatposten.

Or. en

Amendement 55
Monica Luisa Macovei

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Vóór dezelfde datum als in lid 1 legt 
Europol de Commissie een afzonderlijke 
risicoanalyse voor waarin prioriteiten 
worden aanbevolen voor evaluaties die in 
het komende jaar op het gebied van de 
interne veiligheid moeten worden verricht 
in de vorm van onaangekondigde 
controles ter plaatse.

Or. en

Amendement 56
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares
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Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten dienen binnen zes weken na 
de toezending van de vragenlijst hun 
antwoorden in bij de Commissie. De 
Commissie stelt deze antwoorden ter 
beschikking van de overige lidstaten.

2. De lidstaten dienen binnen zes weken na 
de toezending van de vragenlijst hun 
antwoorden in bij de Commissie. De 
Commissie stelt deze antwoorden ter 
beschikking van de overige lidstaten en het 
Europees Parlement.

Or. en

Amendement 57
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Op basis van de risicoanalyse die 
Frontex overeenkomstig artikel 6 
verstrekt, de antwoorden op de in artikel 7 
bedoelde vragenlijst en, waar nodig, andere 
bronnen, stelt de Commissie uiterlijk op 30 
november een jaarlijks 
evaluatieprogramma op voor het 
daaropvolgende jaar. Het programma kan 
voorzien in de evaluatie van:

1. Op basis van de antwoorden op de in 
artikel 7 bedoelde vragenlijst en, waar 
nodig, andere bronnen, stelt de Commissie 
uiterlijk op 30 november een jaarlijks 
evaluatieprogramma op voor het 
daaropvolgende jaar. Het programma kan 
voorzien in de evaluatie van:

Or. en

Amendement 58
Monica Luisa Macovei

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Op basis van de risicoanalyse die 
Frontex overeenkomstig artikel 6 verstrekt, 
de antwoorden op de in artikel 7 bedoelde 
vragenlijst en, waar nodig, andere bronnen, 
stelt de Commissie uiterlijk op 30 
november een jaarlijks 

1. Op basis van de risicoanalyse die 
Frontex en Europol overeenkomstig artikel 
6 verstrekken, de antwoorden op de in 
artikel 7 bedoelde vragenlijst en, waar 
nodig, andere bronnen, stelt de Commissie 
uiterlijk op 30 november een jaarlijks 
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evaluatieprogramma op voor het 
daaropvolgende jaar. Het programma kan 
voorzien in de evaluatie van:

evaluatieprogramma op voor het 
daaropvolgende jaar. Het programma kan 
voorzien in de evaluatie van:

Or. en

Amendement 59
Cornelia Ernst, Rui Tavares

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de toepassing van het acquis of 
onderdelen daarvan door één lidstaat, zoals 
vermeld in het meerjarenprogramma;

– de toepassing van het acquis of, waar 
van toepassing, onderdelen daarvan door 
één lidstaat, zoals vermeld in het 
meerjarenprogramma;

Or. en

Amendement 60
Monica Luisa Macovei

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de toepassing van het acquis of 
onderdelen daarvan door één lidstaat, zoals 
vermeld in het meerjarenprogramma;

– de toepassing van het acquis of 
onderdelen daarvan alsmede van de in 
artikel 1 vermelde begeleidende 
maatregelen door één lidstaat, zoals 
vermeld in het meerjarenprogramma;

Or. en

Amendement 61
Monica Luisa Macovei

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de toepassing van specifieke onderdelen 
van het acquis in meerdere lidstaten 

– de toepassing van specifieke onderdelen 
van het acquis alsmede van de in artikel 1 
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(thematische evaluaties); vermelde begeleidende maatregelen in 
meerdere lidstaten (thematische 
evaluaties);

Or. en

Amendement 62
Monica Luisa Macovei

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de toepassing van het acquis door een 
groep lidstaten (regionale evaluaties).

– de toepassing van het acquis alsmede van 
de in artikel 1 vermelde begeleidende 
maatregelen door een groep lidstaten 
(regionale evaluaties);

Or. en

Amendement 63
Carlos Coelho

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In een eerste deel van het programma, 
dat volgens de in artikel 15, lid 2, 
bedoelde procedure wordt opgesteld,
worden de lidstaten vermeld die volgens 
het meerjarenprogramma in het komende 
jaar moeten worden geëvalueerd. In dit 
deel worden de te evalueren gebieden 
vermeld, alsmede de geplande controles ter 
plaatse.

2. In een eerste deel van het programma 
worden de lidstaten vermeld die volgens 
het meerjarenprogramma in het komende 
jaar moeten worden geëvalueerd. In dit 
deel worden de te evalueren gebieden 
vermeld, alsmede de geplande controles ter 
plaatse. De Commissie keurt het eerste 
deel van het programma door middel van 
uitvoeringshandelingen goed. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
overeenkomstig de in artikel 15, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure 
goedgekeurd.

Or. en

Amendement 64
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares
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Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De deskundigen moeten zowel 
beschikken over de nodige kwalificaties, 
waaronder een gedegen theoretische kennis 
van en praktische ervaring op de gebieden 
die onder het evaluatiemechanisme vallen, 
als over een grondige kennis van 
evaluatiebeginselen, -procedures en -
technieken, en zij moeten doeltreffend 
kunnen communiceren in een 
gemeenschappelijke taal.

4. De deskundigen moeten zowel 
beschikken over de nodige kwalificaties, 
waaronder een gedegen theoretische kennis 
van en praktische ervaring op de gebieden 
die onder het evaluatiemechanisme vallen, 
o.a. eerbiediging van grondrechten, als 
over een grondige kennis van 
evaluatiebeginselen, -procedures en -
technieken, en zij moeten doeltreffend 
kunnen communiceren in een 
gemeenschappelijke taal.

Or. en

Amendement 65
Georgios Papanikolaou

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De Commissie verzoekt de lidstaten 
deskundigen aan te wijzen die 
beschikbaar zijn voor deelname aan de 
respectieve controles ter plaatse, en 
daarbij aan te geven op welk terrein zij 
deskundig zijn. In het geval van 
aangekondigde controles verzoekt de 
Commissie de lidstaten de deskundigen 
uiterlijk zes weken voor de geplande 
controle ter plaatse aan te wijzen. De 
lidstaten wijzen de deskundigen binnen 
een week na ontvangst van dat verzoek 
aan. In het geval van onaangekondigde 
controles verzoekt de Commissie de 
lidstaten de deskundigen uiterlijk twee 
weken voor de geplande controle ter 
plaatse aan te wijzen. De lidstaten wijzen 
de deskundigen binnen 72 uur na 
ontvangst van dat verzoek aan. De 
lidstaten en de aangewezen deskundigen 
verplichten zich ertoe om ten aanzien van 
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de onaangekondigde controles ter plaatse 
vertrouwelijkheid in acht te nemen.

Or. en

Amendement 66
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie kan Frontex, Europol, 
Eurojust of andere Europese organen 
verzoeken een vertegenwoordiger aan te 
wijzen om als waarnemer deel te nemen 
aan een controle ter plaatse waarbij een 
gebied dat onder hun mandaat valt, wordt 
geëvalueerd.

2. De Commissie kan Frontex, Europol, 
Eurojust, het Europees Parlement of 
andere Europese organen verzoeken een 
vertegenwoordiger aan te wijzen om als 
waarnemer deel te nemen aan een controle 
ter plaatse waarbij een gebied dat onder 
hun mandaat valt, wordt geëvalueerd.

Or. en

Amendement 67
Mariya Nedelcheva

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie kan Frontex, Europol,
Eurojust of andere Europese organen
verzoeken een vertegenwoordiger aan te 
wijzen om als waarnemer deel te nemen 
aan een controle ter plaatse waarbij een 
gebied dat onder hun mandaat valt, wordt 
geëvalueerd.

2. De Commissie kan Frontex, Europol 
en/of Eurojust verzoeken een 
vertegenwoordiger aan te wijzen om als 
waarnemer deel te nemen aan een controle 
ter plaatse waarbij een gebied dat onder 
hun mandaat valt, wordt geëvalueerd. De 
Commissie stelt voor de deelnemende 
vertegenwoordigers een duidelijk mandaat 
vast waarin ook duur, 
verantwoordelijkheden en functies 
worden geregeld.

Or. en

Motivering

Met een vaste lijst van de agentschappen en Europese organen die met deskundigen kunnen 



PE464.941v01-00 24/37 AM\867412NL.doc

NL

deelnemen, wordt voor een duidelijk mandaat gezorgd en wordt vermeden dat de evaluatieteams 
in de bevoegdheden van andere Europese organen treden. Zo wordt dubbel werk met alle kosten 
van dien voorkomen. Door voor een dergelijke benadering te kiezen, worden eventuele twijfels 
over willekeurige besluiten ten aanzien van de lidstaten weggenomen en wordt de 
proportionaliteit gegarandeerd. 

Amendement 68
Carlos Coelho

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De Europese Toezichthouder voor 
gegevensbescherming en de nationale 
toezichthoudende autoriteiten worden elk 
binnen de grenzen van hun respectieve 
bevoegdheden uitgenodigd om deel te 
nemen aan controles ter plaatse met 
betrekking tot de bescherming van 
gegevens.

Or. en

Amendement 69
Hubert Pirker

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De betrokken lidstaat ziet erop toe dat 
het team van deskundigen zich rechtstreeks 
tot de juiste personen kan wenden. Hij ziet 
erop toe dat het team toegang heeft tot alle 
gebieden, lokalen en documenten die nodig 
zijn voor de evaluatie. Hij ziet erop toe dat 
het team zijn opdracht om de activiteiten 
op de te evalueren gebieden te controleren, 
kan vervullen.

4. De betrokken lidstaat ziet erop toe dat 
het team van deskundigen zich rechtstreeks 
tot de juiste personen kan wenden. Hij ziet 
erop toe dat het team toegang heeft tot alle 
gebieden, lokalen en documenten die nodig 
zijn voor de evaluatie. Hij ziet erop toe dat 
het team zijn opdracht om de activiteiten 
op de te evalueren gebieden te controleren, 
kan vervullen, met name door personen 
beschikbaar te stellen voor het ad hoc 
vertalen en tolken vanuit de taal van de 
lidstaat in de gemeenschappelijke taal, als 
bedoeld in artikel 9, lid 4..
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Or. de

Amendement 70
Georgios Papanikolaou

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De lidstaten zijn verantwoordelijk voor 
het regelen van de reis en het verblijf van 
hun deskundigen. De reis- en 
verblijfkosten van deskundigen die aan de 
controlebezoeken deelnemen, worden door 
de Commissie vergoed.

7. De lidstaten zijn verantwoordelijk voor 
het regelen van de reis en het verblijf van 
hun deskundigen. De reis- en 
verblijfkosten van deskundigen die aan de
controlebezoeken deelnemen, worden door 
de Commissie vergoed. Voor 
onaangekondigde controles ter plaatse 
wijst de Commissie een contactpunt aan 
dat de praktische regelingen in verband 
met de controle treft.

Or. en

Motivering

In geval van onaangekondigde controles ter plaatse is de beschikbare tijd zeer beperkt en 
daarom moet de Commissie de verantwoordelijkheid krijgen voor het aanwijzen van een 
contactpunt voor de praktische regelingen in verband met de controle.

Amendement 71
Sarah Ludford, Jens Rohde, Nadja Hirsch, Jan Mulder

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Na elke evaluatie wordt een verslag 
opgesteld. Het verslag wordt gebaseerd op 
de bevindingen van de controle ter plaatse 
en/of de vragenlijst.

1. Na elke evaluatie wordt een verslag 
opgesteld. Het verslag wordt gebaseerd op 
de bevindingen van de controle ter plaatse 
en de vragenlijst. Het bevat een grondige 
beoordeling van de naleving van het 
Schengenacquis en het voldoen aan de 
benchmarks inzake justitiële hervorming 
en bestrijding van corruptie en de 
georganiseerde misdaad, zoals bepaald in 
de besluiten van de Commissie 
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C(2006)6569 en C(2006)6570.

Or. en

Amendement 72
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) In het geval van aangekondigde 
controles ter plaatse wordt het verslag 
gedurende het controlebezoek opgesteld 
door het team. De ambtenaar van de 
Commissie draagt de algehele 
verantwoordelijkheid voor het schrijven, de 
integriteit en kwaliteit van het verslag. In 
geval van onenigheid probeert het team tot 
een compromis te komen. Het verslag mag
afwijkende meningen bevatten.

(b) In het geval van aangekondigde 
controles ter plaatse wordt het verslag 
gedurende het controlebezoek opgesteld 
door het team. De ambtenaar van de 
Commissie draagt de algehele 
verantwoordelijkheid voor het schrijven, de 
integriteit en kwaliteit van het verslag. In 
geval van onenigheid probeert het team tot 
een compromis te komen. Afwijkende 
meningen worden in het verslag 
opgenomen.

Or. en

Amendement 73
Georgios Papanikolaou

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In het verslag worden de kwalitatieve, 
kwantitatieve, operationele, 
administratieve en/of organisatorische 
aspecten geanalyseerd en de tijdens de 
evaluatie vastgestelde tekortkomingen of 
zwakke punten vermeld. Het verslag bevat 
aanbevelingen voor corrigerende 
maatregelen en termijnen voor de 
tenuitvoerlegging daarvan.

2. In het verslag worden de kwalitatieve, 
kwantitatieve, operationele, 
administratieve en/of organisatorische 
aspecten geanalyseerd en de tijdens de 
evaluatie vastgestelde tekortkomingen of 
zwakke punten waarop de betrokken 
lidstaten al dan niet greep hebben, 
vermeld. Het verslag bevat aanbevelingen 
aan de betrokken lidstaten en, zo nodig, 
aan de Commissie voor corrigerende of 
aanvullende maatregelen en termijnen 
voor de tenuitvoerlegging daarvan.

Or. en
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Amendement 74
Sarah Ludford

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie brengt het verslag binnen 
zes weken na de controle ter plaatse of de 
ontvangst van de antwoorden op de 
vragenlijst ter kennis van de betrokken 
lidstaat. De betrokken lidstaat maakt zijn 
opmerkingen over het verslag binnen twee 
weken kenbaar.

4. De Commissie brengt het verslag binnen 
vier weken na de controle ter plaatse of de 
ontvangst van de antwoorden op de 
vragenlijst ter kennis van de betrokken 
lidstaat. De betrokken lidstaat maakt zijn 
opmerkingen over het verslag binnen twee 
weken kenbaar.

Or. en

Motivering

Bij ernstige tekortkomingen in het systeem is een snelle reactie vereist om het vertrouwen in het 
Schengensysteem te handhaven.

Amendement 75
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De deskundige van de Commissie legt het 
verslag en het antwoord van de lidstaat 
voor aan het overeenkomstig artikel 15 
opgerichte comité. De lidstaten wordt 
verzocht te reageren op de antwoorden op 
de vragenlijst, het verslag en de 
opmerkingen van de betrokken lidstaat.

De deskundige van de Commissie legt het 
verslag en het antwoord van de lidstaat 
voor aan het overeenkomstig artikel 15 
opgerichte comité en aan het Europees 
Parlement. De lidstaten wordt verzocht te 
reageren op de antwoorden op de 
vragenlijst, het verslag en de opmerkingen 
van de betrokken lidstaat.

Or. en

Amendement 76
Carlos Coelho
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Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De aanbevelingen betreffende de in lid 3 
bedoelde classificatie van de bevindingen 
worden door de Commissie vastgesteld
volgens de in artikel 15, lid 2, bedoelde 
procedure.

De Commissie keurt 
uitvoeringshandelingen goed met het oog 
op de vaststelling van aanbevelingen 
betreffende de in lid 3 bedoelde 
classificatie van de bevindingen. Deze 
uitvoeringshandelingen worden volgens 
de in artikel 15, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure goedgekeurd.

Or. en

Amendement 77
Mariya Nedelcheva, Georgios Papanikolaou

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 5 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Binnen een maand na de goedkeuring van 
het verslag dient de betrokken lidstaat een 
actieplan in bij de Commissie om de 
zwakke punten te verhelpen.

Binnen een maand na de goedkeuring van 
het verslag dient de betrokken lidstaat een 
actieplan in bij de Commissie om de 
zwakke punten te verhelpen. Als het 
verslag van de Commissie is gebaseerd op 
thematische of regionale evaluaties en 
meer dan een lidstaat betreft, worden de 
actieplannen van de lidstaten 
gecoördineerd.

Or. en

Amendement 78
Sarah Ludford, Nadja Hirsch

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Binnen zes maanden na ontvangst van het 
verslag brengt de betrokken lidstaat verslag 
uit aan de Commissie over de 
tenuitvoerlegging van het actieplan, en hij 

Binnen vier maanden na ontvangst van het 
verslag brengt de betrokken lidstaat verslag 
uit aan de Commissie over de 
tenuitvoerlegging van het actieplan, en hij 
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blijft dit vervolgens elke drie maanden 
doen, tot het actieplan geheel ten uitvoer is 
gelegd. Afhankelijk van de ernst van de 
vastgestelde zwakke punten en de 
maatregelen die zijn getroffen om deze te 
verhelpen, kan de Commissie volgens de in 
artikel 15, lid 2 bedoelde procedure 
aangekondigde controles ter plaatse 
plannen om de tenuitvoerlegging van het 
actieplan te controleren. De Commissie 
kan ook onaangekondigde controles ter 
plaatse plannen.

blijft dit vervolgens elke drie maanden 
doen, tot het actieplan geheel ten uitvoer is 
gelegd. Afhankelijk van de ernst van de 
vastgestelde zwakke punten en de 
maatregelen die zijn getroffen om deze te 
verhelpen, kan de Commissie volgens de in 
artikel 15, lid 2 bedoelde procedure 
aangekondigde controles ter plaatse 
plannen om de tenuitvoerlegging van het 
actieplan te controleren. De Commissie 
kan ook onaangekondigde controles ter 
plaatse plannen.

Or. en

Motivering

Bij ernstige tekortkomingen in het systeem is een snelle reactie vereist om het vertrouwen in het 
Schengensysteem te handhaven.

Amendement 79
Carlos Coelho

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Binnen zes maanden na ontvangst van het 
verslag brengt de betrokken lidstaat verslag 
uit aan de Commissie over de 
tenuitvoerlegging van het actieplan, en hij 
blijft dit vervolgens elke drie maanden 
doen, tot het actieplan geheel ten uitvoer is 
gelegd. Afhankelijk van de ernst van de 
vastgestelde zwakke punten en de 
maatregelen die zijn getroffen om deze te 
verhelpen, kan de Commissie volgens de in 
artikel 15, lid 2 bedoelde procedure
aangekondigde controles ter plaatse 
plannen om de tenuitvoerlegging van het 
actieplan te controleren. De Commissie 
kan ook onaangekondigde controles ter 
plaatse plannen.

Binnen zes maanden na ontvangst van het 
verslag brengt de betrokken lidstaat verslag 
uit aan de Commissie over de 
tenuitvoerlegging van het actieplan, en hij 
blijft dit vervolgens elke drie maanden 
doen, tot het actieplan geheel ten uitvoer is 
gelegd. Afhankelijk van de ernst van de 
vastgestelde zwakke punten en de 
maatregelen die zijn getroffen om deze te 
verhelpen, kan de Commissie 
uitvoeringshandelingen goedkeuren met 
het oog op de planning van 
aangekondigde controles om de 
tenuitvoerlegging van het actieplan te 
controleren. Deze uitvoeringshandelingen
worden volgens de in artikel 15, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure
goedgekeurd. De Commissie kan ook 
onaangekondigde controles ter plaatse 
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plannen.

Or. en

Amendement 80
Ioan Enciu

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 6 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie houdt het overeenkomstig 
artikel 15 opgerichte comité regelmatig op 
de hoogte van de tenuitvoerlegging van het 
actieplan.

De Commissie houdt het overeenkomstig 
artikel 15 opgerichte comité regelmatig op 
de hoogte van de tenuitvoerlegging van het 
actieplan. Het Europees Parlement kan de 
Commissie ook verzoeken aan hem 
verslag uit te brengen over het stadium 
dat bij de tenuitvoerlegging van het 
actieplan is bereikt.

Or. ro

Motivering

Het Europees Parlement moet de Commissie om informatie kunnen vragen over de vooruitgang 
bij de tenuitvoerlegging van de actieplannen die de lidstaten hebben opgesteld naar aanleiding 
van gebreken bij de toepassing van het Schengenacquis. 

Amendement 81
Cornelia Ernst, Rui Tavares, Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Als bij een controle ter plaatse een 
ernstig gebrek wordt ontdekt dat 
waarschijnlijk belangrijke gevolgen zal 
hebben voor de algehele veiligheid van
een of meer lidstaten, stelt de Commissie, 
op eigen initiatief of op verzoek van een 
lidstaat, het Europees Parlement en de 
Raad hiervan zo spoedig mogelijk in 
kennis.

7. Als het verslag over een controle ter 
plaatse een of meer bevindingen bevat 
waaraan de in artikel 13, lid 3, letter c), 
vermelde classificatie wordt gegeven, stelt 
de Commissie, op eigen initiatief of op 
verzoek van een lidstaat, het Europees 
Parlement en de Raad hiervan zo spoedig 
mogelijk in kennis.



AM\867412NL.doc 31/37 PE464.941v01-00

NL

Or. en

Amendement 82
Sarah Ludford

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Als bij een controle ter plaatse een 
ernstig gebrek wordt ontdekt dat 
waarschijnlijk belangrijke gevolgen zal 
hebben voor de algehele veiligheid van een 
of meer lidstaten, stelt de Commissie, op 
eigen initiatief of op verzoek van een 
lidstaat, het Europees Parlement en de 
Raad hiervan zo spoedig mogelijk in 
kennis.

7. Als bij een controle ter plaatse een 
ernstig gebrek wordt ontdekt dat 
waarschijnlijk belangrijke gevolgen zal 
hebben voor de algehele veiligheid van een 
of meer lidstaten, stelt de Commissie het 
Europees Parlement en de Raad hiervan zo 
spoedig mogelijk in kennis en houdt hen 
regelmatig op de hoogte tijdens de 
steunperiode van zes maanden, als 
bedoeld in artikel 13 bis, en na het nemen 
van een definitief besluit over de follow-
up en eventuele sancties overeenkomstig 
artikel 13 ter.

Or. en

Amendement 83
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Als bij een controle ter plaatse een 
ernstig gebrek wordt ontdekt dat 
waarschijnlijk belangrijke gevolgen zal 
hebben voor de algehele veiligheid van een 
of meer lidstaten, stelt de Commissie, op 
eigen initiatief of op verzoek van een 
lidstaat, het Europees Parlement en de 
Raad hiervan zo spoedig mogelijk in 
kennis.

7. Als bij een controle ter plaatse een 
ernstig gebrek wordt ontdekt dat 
waarschijnlijk belangrijke gevolgen zal 
hebben voor de algehele veiligheid van een 
of meer lidstaten, stelt de Commissie, op 
eigen initiatief of op verzoek van het 
Europees Parlement of een lidstaat, het 
Europees Parlement en de Raad hiervan zo 
spoedig mogelijk in kennis.

Or. en
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Amendement 84
Carlos Coelho

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 13 ter

Follow-upprocedure
Zes maanden na de vaststelling van een 
ernstig gebrek in de zin van artikel 13, lid 
7, organiseert de Commissie een controle 
ter plaatse. Als bij de controle ter plaatse 
blijkt dat het ernstige gebrek ondanks de 
uit hoofde van artikel 13 bis aan de 
lidstaat verleende steun nog steeds 
bestaat, neemt de Raad op voorstel van de 
Commissie en na raadpleging van het 
Europees Parlement een besluit over 
sancties. De Raad besluit met 
gekwalificeerde meerderheid van 
stemmen.

Or. en

Amendement 85
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 13 ter

Besluit over de herinvoering van 
grenscontroles

Een besluit over de herinvoering van 
controles aan de binnengrenzen wordt 
door de Raad op voorstel van de 
Commissie met gekwalificeerde 
meerderheid van stemmen genomen.

Or. en



AM\867412NL.doc 33/37 PE464.941v01-00

NL

Amendement 86
Stavros Lambrinidis

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 13 ter
Te geven gevolg en sancties

Zes maanden na de vaststelling van een 
ernstig gebrek organiseert de Commissie 
een controle ter plaatse. Als bij deze 
controle blijkt dat het ernstige gebrek niet 
is verholpen, legt de Commissie aan het 
op grond van artikel 15 ingestelde comité 
een voorstel voor over het te geven gevolg 
en mogelijke sancties. Het besluit over het 
te geven gevolg en mogelijke sancties 
wordt genomen overeenkomstig de in 
artikel 15, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure. Indien een lidstaat 
blijft nalaten aan de 
Schengenvoorschriften te voldoen, 
moeten alle mogelijke maatregelen 
worden genomen en steun worden 
verleend om de situatie te verhelpen, 
alvorens wordt beraadslaagd over 
strengere sancties. Overeenkomstig artikel 
78, lid 3, en artikel 80 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie is herinvoering van grenscontroles 
niet toegestaan ten aanzien van een 
lidstaat die ofwel ten gevolge van een 
plotselinge toestroom van onderdanen van 
derde landen met een noodsituatie te 
kampen heeft ofwel ten aanzien van de 
volledige naleving van zijn 
Schengenverplichtingen in een kritieke 
situatie verkeert die geheel of gedeeltelijk 
is toe te schrijven aan het grote aantal 
onderdanen van derde landen aan zijn 
grenzen.

Or. en
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Amendement 87
Carlos Coelho

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 13 quater

Tijdelijke herinvoering van 
grenscontroles 

1. De sancties kunnen een besluit tot 
tijdelijke herinvoering van grenscontroles 
aan de binnengrenzen door de andere 
lidstaten van het Schengengebied 
inhouden. Dit besluit kan voorzien in 
gedeeltelijke of volledige herinvoering van 
grenscontroles aan de binnengrenzen van 
de betrokken lidstaat.
2. Een besluit tot tijdelijke herinvoering 
van grenscontroles aan de binnengrenzen
voldoet aan de volgende voorwaarden:
- een ernstig gebrek bij de 
tenuitvoerlegging van het Schengenacquis 
dat waarschijnlijk belangrijke gevolgen 
zal hebben voor de algehele veiligheid van 
een of meer lidstaten;
- uitzonderlijke omstandigheden die een
tijdelijke herinvoering van grenscontroles 
noodzakelijk maken.
3. Een besluit als bedoeld in lid 2 bevat de 
volgende onderdelen:
– een termijn van ten hoogste zes 
maanden;
– een mechanisme voor steunverlening 
aan de betrokken lidstaat om het gebrek te 
verhelpen;
– een datum voor een volgende controle 
ter plaatse.

Or. en
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Amendement 88
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 13 quater

Compensatiemaatregelen
Bij de invoering van grenscontroles neemt 
de Commissie ter ondersteuning van de 
betrokken lidstaten financiële 
compensatiemaatregelen.

Or. en

Amendement 89
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De teams dienen alle informatie die zij bij 
het verrichten van hun taken verkrijgen als 
vertrouwelijk te beschouwen. De na de 
controles ter plaatse opgestelde verslagen 
worden gerubriceerd als "restreint". Na 
overleg met de betrokken lidstaat besluit de 
Commissie welk deel van het verslag 
openbaar mag worden gemaakt.

De teams dienen alle informatie die zij bij 
het verrichten van hun taken verkrijgen als 
vertrouwelijk te beschouwen. De na de 
controles ter plaatse opgestelde verslagen 
worden gerubriceerd als "restreint". Deze 
rubricering belet niet dat het verslag 
beschikbaar wordt gesteld aan het 
Europees Parlement. Na overleg met de 
betrokken lidstaat besluit de Commissie 
welk deel van het verslag openbaar mag 
worden gemaakt.

Or. en

Amendement 90
Ioan Enciu

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De teams dienen alle informatie die zij bij 
het verrichten van hun taken verkrijgen als 
vertrouwelijk te beschouwen. De na de 
controles ter plaatse opgestelde verslagen 
worden gerubriceerd als "restreint". Na 
overleg met de betrokken lidstaat besluit de 
Commissie welk deel van het verslag 
openbaar mag worden gemaakt.

De teams dienen alle informatie die zij bij 
het verrichten van hun taken verkrijgen als 
vertrouwelijk te beschouwen. De na de 
controles ter plaatse opgestelde verslagen 
worden gerubriceerd als "restreint". Na 
overleg met de betrokken lidstaat besluit de 
Commissie welk deel van het verslag 
openbaar mag worden gemaakt. Het 
Europees Parlement kan, als het daartoe 
een gemotiveerd verzoek doet, inzage 
krijgen in alle verslagen die de 
evaluatieteams hebben opgesteld.

Or. ro

Motivering

Gezien zijn rol als medewetgever op het gebied van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid moet 
het Europees Parlement, als het daartoe een gemotiveerd verzoek doet, inzage kunnen krijgen in 
alle evaluatieverslagen.

Amendement 91
Monica Luisa Macovei

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De eerste overeenkomstig artikel 6 door 
Frontex te verstrekken risicoanalyse wordt 
uiterlijk drie maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening aan 
de Commissie voorgelegd.

2. De eerste overeenkomstig artikel 6 door 
Frontex en Europol te verstrekken 
risicoanalyse wordt uiterlijk drie maanden 
na de inwerkingtreding van deze 
verordening aan de Commissie voorgelegd.

Or. en

Amendement 92
Ioan Enciu

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie legt jaarlijks een verslag 
voor aan het Europees Parlement en de 
Raad over de op grond van deze 
verordening verrichte evaluaties. Het 
verslag wordt openbaar gemaakt en bevat 
informatie over:

De Commissie legt jaarlijks een uitgebreid 
verslag voor aan het Europees Parlement 
en de Raad over de op grond van deze 
verordening verrichte evaluaties. Het 
verslag wordt openbaar gemaakt en bevat 
informatie over:

Or. ro

Amendement 93
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening treedt in werking op de 
twintigste dag volgende op die van haar 
bekendmaking in het Publicatieblad van 
de Europese Unie.

Deze verordening treedt in werking op 1 
januari 2014, na afloop van het lopende 
vijfjarige evaluatieprogramma.

Or. en


