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Amendement 13
Tatjana Ždanoka

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 14
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 15
Kinga Göncz

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 16
Kinga Göncz

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Opschortingen van 
visumvrijstellingen moeten gebaseerd zijn 
op grondig onderzoek van de 
omstandigheden in het derde land in 
kwestie en zij dienen gerechtvaardigd te 
zijn aan de hand van in onderhavige
verordening bepaalde objectieve normen 
om onderlinge samenhang, 
doorzichtigheid en betere besluitvorming 
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te waarborgen.

Or. en

Amendement 17
Véronique Mathieu

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Er kan zich een noodsituatie 
voordoen indien de openbare orde 
bedreigd is, als er zich 
veiligheidsproblemen voordoen in 
verband met terroristische dreiging of als 
de georganiseerde misdaad aanzienlijk 
toeneemt.

Or. fr

Amendement 18
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Teneinde uniforme voorwaarden voor 
de tenuitvoerlegging van de 
visumvrijwaringsclausule te waarborgen, 
moeten aan de Commissie 
uitvoeringsbevoegdheden worden verleend. 
Deze bevoegdheden moeten worden 
uitgeoefend overeenkomstig Verordening 
(EU) nr. 182/2011 van het Europees 
Parlement en van 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 

(2) Teneinde uniforme voorwaarden voor 
de uitvoering van het 
opschortingsmechanisme te waarborgen
moeten aan de Commissie 
uitvoeringsbevoegdheden worden verleend. 
Deze bevoegdheden moeten worden 
uitgeoefend overeenkomstig Verordening 
(EU) nr. 182/2011 van het Europees 
Parlement en van 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 
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Commissie controleren. Commissie controleren.

Or. en

Amendement 19
Renate Weber

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Het wederkerigheidsmechanisme dat 
ten uitvoer moet worden gelegd als een van 
de derde landen die zijn opgenomen in 
bijlage II bij Verordening (EG) nr. 
539/2001 besluit om de visumplicht in te 
voeren voor de onderdanen van een of 
meer lidstaten, moet worden aangepast aan 
de inwerkingtreding van het Verdrag van 
Lissabon in combinatie met de 
jurisprudentie van het Hof inzake afgeleide 
rechtsgrondslagen.

(3) Het wederkerigheidsmechanisme dat 
ten uitvoer moet worden gelegd als een van 
de derde landen die zijn opgenomen in 
bijlage II bij Verordening (EG) nr. 
539/2001 besluit om de visumplicht in te 
voeren voor de onderdanen van een of 
meer lidstaten, moet worden aangepast aan 
de inwerkingtreding van het Verdrag van 
Lissabon in combinatie met de 
jurisprudentie van het Hof inzake afgeleide 
rechtsgrondslagen. Het mechanisme moet 
voorts aangepast worden om als daad van 
solidariteit een reactie van de Unie 
mogelijk te maken als een van de derde 
landen die zijn opgenomen in bijlage II 
bij onderhavige Verordening besluit om 
de visumplicht in te voeren voor de 
onderdanen van een of meer lidstaten 
waarvoor visumeisen gelden.

Or. en

Motivering

Om een reactie van de Gemeenschap te eisen worden beginselen zoals solidariteit, gelijkheid 
en onderling vertrouwen tussen lidstaten nageleefd. Door deze benadering kan de EU als 
eenheid optreden op het internationale toneel, en de grondwaarden bevorderen en 
beschermen die haar kern vormen.

Amendement 20
Tatjana Ždanoka
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Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Het wederkerigheidsmechanisme is 
van toepassing wanneer een derde land 
dat is opgenomen in bijlage II van 
Verordening (EG) nr. 539/2001 de 
visumplicht invoert, opnieuw invoert of 
handhaaft voor de onderdanen van een 
lidstaat.

Or. en

Amendement 21
Renate Weber

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Wanneer van een lidstaat de 
mededeling wordt ontvangen dat een 
derde land dat is opgenomen in Bijlage II 
bij onderhavige verordening heeft 
besloten tot invoering van de visumplicht 
voor de burgers van deze lidstaat, dienen 
alle lidstaten gezamenlijk te reageren en 
aldus te zorgen voor een 
gemeenschappelijke reactie op een 
situatie die de Unie als geheel aantast en 
het mogelijk maakt dat haar burgers 
verschillend worden behandeld.

Or. en

Motivering

Om een reactie van de Gemeenschap te eisen worden beginselen zoals solidariteit, gelijkheid 
en onderling vertrouwen tussen lidstaten nageleefd. Door deze benadering kan de EU als 
eenheid optreden op het internationale toneel, en de grondwaarden bevorderen en 
beschermen die haar kern vormen.
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Amendement 22
Ioan Enciu

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Volledige wederkerigheid op 
visumgebied is een doel dat de Unie op 
proactieve wijze dient na te streven in het 
kader van haar betrekkingen met derde 
landen om aldus bij te dragen tot 
verbetering van de geloofwaardigheid en 
logische samenhang van het buitenlands 
beleid van de Unie op internationaal 
niveau.

Or. en

Amendement 23
Timothy Kirkhope
namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Ondanks het 
wederkerigheidsmechanisme is het van 
wezenlijke betekenis dat de Commissie het 
visumbeleid op open en doorzichtige wijze 
bespreekt en erover onderhandelt, zonder 
te dreigen met herinvoering van 
visumeisen. 

Or. en

Motivering

Voor het behoud van goede bilaterale betrekkingen tussen de EU en haar partners in de rest
van de wereld is het van wezenlijk belang dat de EU haar visumbeleid niet inzet als 
instrument om derde landen onder druk te zetten zodat deze hun eigen visumbeleid wijzigen.



AM\886293NL.doc 9/29 PE478.421v01-00

NL

Amendement 24
Tatjana Ždanoka

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Aangezien Verordening (EG) nr. 
1932/2006 betreffende de 
visumvoorschriften die van toepassing zijn 
op personen met een vluchtelingenstatus en 
staatlozen, niet van toepassing is op deze 
personen als zij in het Verenigd Koninkrijk 
of Ierland verblijven, is het noodzakelijk 
dat de situatie met betrekking tot de 
visumplicht wordt verduidelijkt voor 
bepaalde personen met een 
vluchtelingenstatus en staatlozen die in het 
Verenigd Koninkrijk of Ierland verblijven. 
Deze verordening laat de lidstaten vrij om 
te beslissen of zij al dan niet de 
visumplicht invoeren voor deze categorie 
personen. Dergelijke nationale besluiten 
moeten aan de Commissie worden 
meegedeeld.

(6) Aangezien Verordening (EG) nr. 
1932/2006 betreffende de 
visumvoorschriften die van toepassing zijn 
op personen met een vluchtelingenstatus en 
staatlozen, niet van toepassing is op deze 
personen als zij in het Verenigd Koninkrijk 
of Ierland verblijven, is het noodzakelijk 
dat de situatie met betrekking tot de 
visumplicht wordt verduidelijkt voor 
bepaalde personen met een 
vluchtelingenstatus en staatlozen die in het 
Verenigd Koninkrijk of Ierland verblijven. 
Deze verordening stelt deze categorie 
personen vrij van de visumplicht.

Or. en

Amendement 25
Emine Bozkurt

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Gelet op bepaalde verplichtingen van 
de lidstaten uit hoofde van internationale 
overeenkomsten die door de Gemeenschap 
zijn gesloten vóór de inwerkingtreding van 
Verordening (EG) nr. 539/2001, waardoor 
moet worden afgeweken van de 
gemeenschappelijke visumvoorschriften, 
wordt bij deze verordening een bepaling 
ingevoerd volgens welke de lidstaten 

(7) Gelet op bepaalde verplichtingen van 
de lidstaten uit hoofde van internationale 
overeenkomsten die door de Gemeenschap 
zijn gesloten vóór de inwerkingtreding van 
Verordening (EG) nr. 539/2001, waardoor 
moet worden afgeweken van de 
gemeenschappelijke visumvoorschriften, 
wordt bij deze verordening een bepaling 
ingevoerd volgens welke de lidstaten 
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personen die tijdens hun verblijf diensten 
verrichten, van de visumplicht kunnen 
vrijstellen voor zover dit noodzakelijk is 
om aan die verplichtingen te voldoen.

personen die tijdens hun verblijf diensten
verrichten, volledig rekening houdend met 
de arresten van het Hof van Justitie van 
de Europese Unie van de visumplicht 
kunnen vrijstellen voor zover dit 
noodzakelijk is om aan die verplichtingen 
te voldoen.

Or. en

Amendement 26
Manfred Weber

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 1 – letter a – letter ii
Verordening (EG) nr. 539/2011
Artikel 1 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) aan de tweede alinea worden de 
volgende streepjes toegevoegd:

Schrappen

– "civiele vliegtuigbemanningsleden;
– civiele scheepsbemanningsleden die aan 
wal gaan en die houders zijn van een 
identiteitsbewijs voor zeevarenden dat is 
afgegeven overeenkomstig de Verdragen 
nr. 108 van 1958 en nr. 185 van 2003 van 
de Internationale Arbeidsorganisatie 
(ILO) of het IMO-Verdrag van Londen 
van 9 april 1965 (FAL-Verdrag) inzake 
het vergemakkelijken van het 
internationale verkeer ter zee.";

Or. de

Motivering

Het huidige systeem in het kader waarvan lidstaten reeds thans de genoemde categorieën 
kunnen vrijstellen van de visumplicht (art. 4 van de verordening) is deugdelijk. Van 
problemen is niets bekend. De voorgestelde wijziging zou geen aanvullende harmonisatie met 
zich meebrengen. 
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Amendement 27
Tatjana Ždanoka

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 1 – letter a – punt ii – streepje 2 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 539/2011
Artikel 1 – lid 2 – alinea 2 – streepje 6 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- personen met erkende 
vluchtelingenstatus, staatlozen en andere 
personen zonder nationaliteit die in het 
Verenigd Koninkrijk of Ierland verblijven 
en die houders zijn van een reisdocument 
dat is afgegeven door die lidstaten.

Or. en

Motivering

Personen met erkende vluchtelingenstatus, staatlozen en andere personen zonder nationaliteit 
die in het Verenigd Koninkrijk of Ierland verblijven en die houders zijn van een reisdocument 
dat is afgegeven door die lidstaten moeten worden vrijgesteld van visumplicht.

Amendement 28
Alexander Alvaro, Tanja Fajon, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Cornelia Ernst, 
Zuzana Roithová, Miroslav Ouzký, Ioan Enciu, Pavel Poc

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 1 – letter b
Verordening (EG) nr. 539/2011
Artikel 1 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) in lid 4 wordt punt c) vervangen door: (b) lid 4 wordt vervangen door:

4. De invoering, herinvoering of 
handhaving van de visumplicht door een 
in de lijst van bijlage II opgenomen 
derde land ten aanzien van de 
onderdanen van een lidstaat leidt tot 
toepassing van de volgende bepalingen:
(a) binnen 90 dagen na invoering of 
aankondiging, of indien de eis wordt 
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gehandhaafd binnen 90 dagen na 
inwerkingtreding van onderhavige 
verordening stelt de betrokken lidstaat
het Europees Parlement , de Raad en de 
Commissie hiervan schriftelijk in kennis 
deze kennisgeving wordt 
bekendgemaakt in de C-reeks van het 
Publicatieblad van de Europese Unie. De 
kennisgeving bevat de datum van 
uitvoering van de maatregel en 
specificeert de betrokken soorten 
reisdocumenten en visa.
Indien het derde land besluit de 
visumplicht in te trekken voordat deze 
termijn is verstreken, wordt de 
kennisgeving overbodig;
(b) de Commissie onderneemt, 
onmiddellijk na de datum van 
bekendmaking en in overleg met de 
betrokken lidstaat, stappen bij de 
autoriteiten van het betrokken derde 
land met het oog op de herinvoering van 
de vrijstelling van de visumplicht en 
brengt het Parlement en de Raad zo snel 
mogelijk op de hoogte van de stand van de 
onderhandelingen;

(c) binnen 90 dagen na de bekendmaking 
van die kennisgeving brengt de 
Commissie, in overleg met de betrokken 
lidstaat, verslag uit bij het Europees 
Parlement en de Raad. Het verslag kan
vergezeld gaan van een voorstel dat 
voorziet in de tijdelijke herinvoering van 
de visumplicht ten aanzien van de 
onderdanen van het betrokken derde land. 
De Commissie kan dit voorstel ook 
indienen na beraadslagingen in het 
Europees Parlement en de Raad over 
haar verslag. Het Europees Parlement en 
de Raad nemen volgens de gewone 
wetgevingsprocedure een besluit over dit 
voorstel.

(c) binnen 45 dagen na de bekendmaking 
van die kennisgeving brengt de 
Commissie, in overleg met de betrokken 
lidstaat, verslag uit bij het Europees 
Parlement en de Raad. Indien het derde 
land binnen 45 dagen na de 
bekendmaking van de kennisgeving de 
visumplicht niet heeft ingetrokken, stelt de 
Commissie, in overleg met de betrokken 
lidstaat, de herinvoering van de 
visumplicht voor ten aanzien van de 
onderdanen van het betrokken derde land.
Indien het derde land binnen 90 dagen na 
de bekendmaking van de kennisgeving de 
visumplicht niet heeft ingetrokken, wordt 
het Commissievoorstel tot herinvoering 
van de visumplicht ten aanzien van de
onderdanen van het betrokken derde land 
geacht te zijn aangenomen tenzij de Raad 
bij gekwalificeerde meerderheid en het 
Europees Parlement bij absolute 
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meerderheid besluiten het voorstel vooraf 
te verwerpen;
(d) wanneer het betrokken derde land de 
visumplicht opheft, stelt de lidstaat de 
Raad en de Commissie hiervan 
onmiddellijk in kennis. Deze kennisgeving 
wordt bekendgemaakt in de C-reeks van 
het Publicatieblad van de Europese Unie. 
Maatregelen waartoe overeenkomstig 
letter d) is besloten worden zeven dagen 
na de bekendmaking in het Publicatieblad 
beëindigd. Indien het betrokken derde 
land een visumplicht heeft ingevoerd ten 
aanzien van de onderdanen van twee of 
meer lidstaten, wordt de maatregel pas na 
de laatste bekendmaking beëindigd.

Or. en

Amendement 29
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 2
Verordening 539/2001
Artikel 1 bis – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vrijwaringsclausule Opschortingsmechanisme

Or. en

Amendement 30
Tatjana Ždanoka

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De leden 2 tot en met 5 van dit artikel 1. De leden 2 tot en met 5 van dit artikel 



PE478.421v01-00 14/29 AM\886293NL.doc

NL

zijn van toepassing in het geval een of 
meer lidstaten worden geconfronteerd met 
een noodsituatie die zich voordoet als er 
sprake is van een van de volgende 
omstandigheden:

zijn als uiterste maatregel van toepassing 
in het geval drie of meer lidstaten worden 
geconfronteerd met een noodsituatie die 
ernstige nadelige gevolgen heeft voor de 
algemene toestand van de migratie in de 
Unie en die zich voordoet als er sprake is 
van een van de volgende omstandigheden:

Or. en

Motivering

Er zij op gewezen dat de opschorting van een visumvrijstelling uitsluitend kan worden ingezet 
als uiterste maatregel.

Amendement 31
Kinga Göncz

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De leden 2 tot en met 5 van dit artikel 
zijn op de grondslag van objectieve 
normen ter waarborging van logische 
samenhang en doorzichtigheid met name 
van toepassing in het geval een of meer 
lidstaten worden geconfronteerd met een 
noodsituatie die zich voordoet als er sprake 
is van een van de volgende 
omstandigheden:

Or. en

Amendement 32
Tatjana Ždanoka

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 2
Verordening (EG) nr. 539/2001
Artikel 1 bis – lid 1 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) een plotselinge en aanzienlijke
toename met ten minste 100% binnen een 
periode van één jaar, in vergelijking met 
de voorafgaande periode van één jaar, in 
het aantal onderdanen van een in bijlage II 
opgenomen derde land waarvan wordt 
vastgesteld dat zij op onregelmatige wijze
op het grondgebied van de lidstaat 
verblijven;

Or. en

Motivering

Wijziging van voorgestelde normen.

Amendement 33
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) de aankomst van burgers van een in 
bijlage II opgenomen derde land betekent 
een plotselinge toename van ten minste 
60 % binnen een periode van zes maanden, 
in vergelijking met de voorafgaande 
periode van zes maanden, van het totaal 
aantal onderdanen van derde landen dat in 
de desbetreffende lidsta(a)t(en) verblijft.

Or. en

Amendement 34
Tanja Fajon
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 2
Verordening (EG) nr. 539/2001
Artikel 1 bis – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 35
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) een plotselinge toename van ten 
minste 50 % binnen een periode van zes 
maanden, in vergelijking met de 
voorafgaande periode van zes maanden, 
van het aantal onderdanen van een in 
bijlage II opgenomen derde land dat is 
veroordeeld voor misdrijven in verband 
met georganiseerde misdaad of 
mensenhandel die zijn begaan op het 
grondgebied van de één of meer lidstaten 
in kwestie;

Or. en
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Motivering

Het opschortingsmechanisme moet in werking worden gesteld als de georganiseerde misdaad
toeneemt.

Amendement 36
Tatjana Ždanoka

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Het asielrecht, zoals geformuleerd in artikel 18 van het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie  en in de internationale wetgeving, is een individueel recht. Staatsburgers van 
een derde land op de positieve lijst mogen niet worden gestraft voor pogingen van hun 
landgenoten om zelfs zonder gegronde reden gebruik te maken van dit recht.

Amendement 37
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 2
Verordening (EG) nr. 539/2001
Artikel 1 bis – lid 1 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 38
Tanja Fajon

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 39
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 2
Verordening (EG) nr. 539/2001
Artikel 1 bis – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 40
Tatjana Ždanoka

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(c) een plotselinge en aanzienlijke
toename van ten minste 100% binnen een 
periode van één jaar, in vergelijking met 
de voorafgaande periode van één jaar, in 
het aantal afgewezen overnameverzoeken 
betreffende zijn eigen onderdanen die door
een lidstaat zijn ingediend bij een in bijlage 
II opgenomen derde land .

Or. en

Motivering

Wijziging van voorgestelde normen.



PE478.421v01-00 20/29 AM\886293NL.doc

NL

Amendement 41
Tanja Fajon

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 2
COM(2011)0290
Artikel 1 bis – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 42
Tatjana Ždanoka

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een lidstaat die geconfronteerd wordt 
met een van de in lid 1 omschreven 
noodsituaties, kan de Commissie daarvan 
in kennis stellen. Deze kennisgeving is met 
redenen omkleed en bevat alle relevante 
gegevens en statistieken, alsmede een 
uitvoerige beschrijving van de 
voorbereidende maatregelen die de 
betrokken lidstaat heeft getroffen teneinde 
verbetering te brengen in de situatie.

2. Een lidstaat die geconfronteerd wordt 
met een van de in lid 1 omschreven 
noodsituaties, kan de Commissie daarvan 
in kennis stellen. Deze kennisgeving is met 
redenen omkleed en bevat alle relevante 
gegevens en statistieken, alsmede een 
uitvoerige beschrijving van de 
voorbereidende maatregelen die de 
betrokken lidstaat heeft getroffen teneinde 
verbetering te brengen in de situatie. De 
Commissie brengt het Europees 
Parlement en de Raad onmiddellijk op de 
hoogte nadat zij deze kennisgeving van de 
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lidstaat in kwestie heeft ontvangen.

Or. en

Motivering

Parlement en Raad moeten in iedere fase naar behoren worden geïnformeerd over de 
ontwikkelingen.

Amendement 43
Tatjana Ždanoka

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. De Commissie onderzoekt de 
kennisgeving, waarbij zij rekening houdt 
met de omvang van de toename, het aantal 
lidstaten dat wordt getroffen door een van 
de in lid 1 beschreven situaties, de 
wezenlijke factoren die van invloed zijn op 
de specifieke omstandigheden van de 
kennis gevende lidstaten en met het 
globale effect van de toenames op de 
migratiesituatie in de Unie, zoals dat blijkt 
uit de gegevens die door de lidstaten zijn 
verstrekt en uit verslagen die door Frontex 
en/of het Europees Ondersteuningsbureau 
voor asielzaken zijn voorbereid. Na dit 
onderzoek en na verslag te hebben gedaan 
aan het Europees Parlement en de Raad 
kan de Commissie binnen drie maanden na 
de kennisgeving een uitvoeringsbesluit 
vaststellen waarbij de vrijstelling van de 
visumplicht voor de onderdanen van het 
betrokken derde land voor een periode van 
zes maanden wordt opgeschort. Het 
uitvoeringsbesluit wordt vastgesteld 
volgens de procedure waarnaar wordt 
verwezen in artikel 4 bis, lid 2. In het 
uitvoeringsbesluit wordt bepaald op welke 
datum de opschorting van de vrijstelling 
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van de visumplicht in werking treedt.

Or. en

Motivering

Parlement en Raad moeten in iedere fase naar behoren worden geïnformeerd over de 
ontwikkelingen.

Amendement 44
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. De Commissie stelt het Europees 
Parlement en de Raad onverwijld in 
kennis van de ontvangst van de 
kennisgeving van de betrokken lidstaten 
en onderzoekt de kennisgeving, waarbij zij 
rekening houdt met het aantal lidstaten dat 
wordt getroffen door een van de in lid 1 
beschreven situatie en met het globale 
effect van de toenames op de 
migratiesituatie in de Unie, zoals dat blijkt 
uit de gegevens die door de lidstaten zijn 
verstrekt en uit verslagen die door Europol
en/of Eurojust, de desbetreffende organen 
van de Raad van Europa en van de OVSE 
en in overleg met mensenrechten- en/of 
migranten-ngo's zijn opgesteld en binnen 
drie maanden na ontvangst van de 
kennisgeving stuurt de Commissie de 
resultaten van haar onderzoek naar het 
Europees Parlement en de Raad, waarna 
de Commissie een uitvoeringsbesluit kan 
vaststellen waarbij de vrijstelling van de 
visumplicht voor de onderdanen van het 
betrokken derde land voor een periode van 
zes maanden wordt opgeschort. Het 
uitvoeringsbesluit wordt vastgesteld 
volgens de procedure waarnaar wordt 
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verwezen in artikel 4 bis, lid 2. In het 
uitvoeringsbesluit wordt bepaald op welke 
datum de opschorting van de vrijstelling 
van de visumplicht in werking treedt.

Or. en

Amendement 45
Kinga Göncz

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 46
Tanja Fajon

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. De Commissie stelt het Europees 
Parlement en de Raad onverwijld in 
kennis van de ontvangst van de 
kennisgeving van de betrokken lidstaten 
en onderzoekt de kennisgeving, waarbij zij 
rekening houdt met het aantal lidstaten dat 
wordt getroffen door een van de in lid 1 
beschreven situaties en met het globale 
effect van de toenames op de 
migratiesituatie in de Unie, zoals dat blijkt 
uit de gegevens die door de lidstaten zijn 
verstrekt en uit verslagen die door Frontex 
en/of het Europees Ondersteuningsbureau 
voor asielzaken zijn voorbereid, en binnen 
drie maanden na ontvangst van de 
kennisgeving stuurt de Commissie de 
resultaten van haar onderzoek naar het 
Europees Parlement en de Raad, die over 
ten hoogste een maand beschikken om 
hun standpunt te bepalen, waarna de 
Commissie een uitvoeringsbesluit kan
vaststellen waarbij de vrijstelling van de 
visumplicht voor de onderdanen van het 
betrokken derde land voor een periode van 
zes maanden wordt opgeschort. Het 
uitvoeringsbesluit wordt vastgesteld 
volgens de procedure waarnaar wordt 
verwezen in artikel 4 bis, lid 2. In het 
uitvoeringsbesluit wordt bepaald op welke 
datum de opschorting van de vrijstelling 
van de visumplicht in werking treedt.

Or. en

Amendement 47
Kinga Göncz
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 2
Verordening (EG) nr. 539/2001 
Artikel 1 bis – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De Commissie houdt rekening met 
de specifieke situatie van het derde land in 
kwestie, de gevolgen van deze opschorting 
voor het land zelf, en voor de 
betrekkingen van de Unie met dat derde 
land, en zij werkt nauw met dat derde land 
samen om andere oplossingen voor de 
langere termijn te vinden.

Or. en

Amendement 48
Tatjana Ždanoka

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 2
Verordening (EG) nr. 539/2001
Artikel 1 bis – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Indien de Commissie een wijziging van 
deze verordening heeft voorgesteld, 
teneinde een derde land overeenkomstig lid 
4 naar bijlage I over te brengen, kan zij de 
geldigheidsduur van het overeenkomstig 
lid 3 vastgestelde uitvoeringsbesluit met 
ten hoogste negen maanden verlengen. Het 
besluit om de geldigheidsduur van het 
uitvoeringsbesluit te verlengen wordt 
vastgesteld volgens de procedure waarnaar 
wordt verwezen in artikel 4 bis, lid 2.

5. Indien de Commissie een wijziging van 
deze verordening heeft voorgesteld, 
teneinde een derde land overeenkomstig lid 
4 naar bijlage I over te brengen, kan zij de 
geldigheidsduur van het overeenkomstig 
lid 3 vastgestelde uitvoeringsbesluit met 
ten hoogste zes maanden verlengen. Het 
besluit om de geldigheidsduur van het 
uitvoeringsbesluit te verlengen wordt 
vastgesteld volgens de procedure waarnaar 
wordt verwezen in artikel 4 bis, lid 2.

Or. en

Motivering

De geldigheid van het uitvoeringsbesluit moet beperkt van duur zijn.
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Amendement 49
Manfred Weber

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 4 – letter a
Verordening (EG) nr. 539/2001
Artikel 4 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) houders van diplomatieke, 
dienstpaspoorten/officiële paspoorten of 
speciale paspoorten;

(a) houders van diplomatieke, 
dienstpaspoorten/officiële paspoorten of 
speciale paspoorten; Indien staatsburgers 
van het derde land in kwestie 
overeenkomstig artikel 22 van de 
visumcode vooraf wensen te worden 
geraadpleegd, besluit de Raad op initiatief 
van de lidstaat die het voorstel indient bij 
gekwalificeerde meerderheid over 
vrijstelling van de visumplicht.

Or. en

Motivering

Bei bilateralen Ausnahmen von der Visumspflicht für Diplomaten-, Dienst- und 
Spezialpassinhaber ist in Fällen, in denen ein Mitgliedstaat von der Visumspflicht für 
Offizialpassinhaber absehen möchte, für die ein anderer Mitgliedstaat die Konsultation seiner 
Sicherheitsbehörden (KZB-Pflicht) im Visumverfahren verlangt, die Wiedereinführung eines 
Verfahrens erforderlich, wie es nach Verordnung 789/2001 vorgesehen war und das mit dem 
Visakodex abgeschafft wurde. Die Möglichkeit, ohne Durchführung der Konsultation ein 
räumlich beschränktes Visum nach Art. 25 Abs. 1 (a) (iii) Visakodex zu erteilen, ist lediglich 
auf dringliche Ausnahmefälle beschränkt und daher kein Argument gegen ein Verfahren, wie 
es in Verordnung 789/2001 vorgesehen ist.

Amendement 50
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 539/2001
Artikel 4 – lid 1 – letter a bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) vliegend en begeleidend personeel 
van hulp- of reddingsvluchten en andere 
hulpverleners bij rampen en ongevallen;

Or. en

Motivering

Het moet de lidstaten toegestaan blijven groepen mensen vrij te stellen van visumeisen.

Amendement 51
Manfred Weber

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 4 – letter a
Verordening (EG) nr. 539/2001
Artikel 4 – lid 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) civiele vliegtuig- en 
scheepsbemanningen;

Or. de

Amendement 52
Tatjana Ždanoka

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 4 – letter b
Verordening (EG) nr. 539/2001
Artikel 4 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) aan lid 2 wordt het volgende punt d) 
toegevoegd:

Schrappen

"(d) personen met een 
vluchtelingenstatus, staatlozen en andere 
personen zonder nationaliteit die in het 
Verenigd Koninkrijk of Ierland verblijven 
en die houders zijn van een reisdocument 
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dat is afgegeven door die lidstaten.";

Or. en

Motivering

Personen met erkende vluchtelingenstatus, staatlozen en andere personen zonder nationaliteit 
die in het Verenigd Koninkrijk of Ierland verblijven en die houders zijn van een reisdocument 
dat is afgegeven door die lidstaten moeten worden vrijgesteld van visumplicht.

Amendement 53
Tatjana Ždanoka

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 4 – letter c
Verordening (EG) nr. 539/2001
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Voor zover dit uit hoofde van artikel 41, 
lid 1, van het Aanvullend Protocol bij de 
Associatieovereenkomst tussen Turkije en 
de Europese Economische Gemeenschap 
vereist is, kan een lidstaat uitzonderingen 
op de visumplicht, bedoeld in artikel 1, lid 
1, vaststellen ten aanzien van Turkse 
onderdanen die gedurende hun verblijf 
diensten verrichten.".

4. Voor zover dit uit hoofde van artikel 41, 
lid 1, van het Aanvullend Protocol bij de 
Associatieovereenkomst tussen Turkije en 
de Europese Economische Gemeenschap 
vereist is, stelt een lidstaat uitzonderingen 
op de visumplicht, bedoeld in artikel 1, lid 
1, vast ten aanzien van Turkse onderdanen 
die gedurende hun verblijf diensten 
verrichten.

Or. en

Motivering

Lidstaten zijn verplicht zich te houden aan de arresten van het HvJ.

Amendement 54
Emine Bozkurt

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 4 – letter c
Verordening (EG) nr. 539/2001
Artikel 4 – lid 4 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Voor zover dit uit hoofde van artikel 41, 
lid 1, van het Aanvullend Protocol bij de 
Associatieovereenkomst tussen Turkije en 
de Europese Economische Gemeenschap 
vereist is, kan een lidstaat uitzonderingen 
op de visumplicht, bedoeld in artikel 1, lid 
1, vaststellen ten aanzien van Turkse 
onderdanen die gedurende hun verblijf 
diensten verrichten.

4. Voor zover dit uit hoofde van artikel 41, 
lid 1, van het Aanvullend Protocol bij de 
Associatieovereenkomst tussen Turkije en 
de Europese Economische Gemeenschap 
vereist is, stelt een lidstaat uitzonderingen 
op de visumplicht, bedoeld in artikel 1, lid 
1, vast zoals is bepaald door het Hof van 
Justitie van de Europese Unie. 

Or. en

Motivering

Dit amendement houdt rekening met voorgaande en komende arresten van het EHvJ. 


