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Amendement 43
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Het beleid van de Unie op het gebied 
van de buitengrenzen moet door middel 
van geïntegreerd beheer zorgen voor een 
hoog en uniform niveau van controle en 
bewaking, hetgeen een noodzakelijk 
uitvloeisel is van het vrije verkeer van 
personen in de Europese Unie en een
wezenlijk onderdeel van een ruimte van 
vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid. 
Daartoe moeten gemeenschappelijke regels 
inzake normen en procedures voor de 
controle aan de buitengrenzen worden 
vastgesteld.

(1) Het beleid van de Unie op het gebied 
van de buitengrenzen is gericht op
geïntegreerd beheer, hetgeen een wezenlijk 
onderdeel vormt van een ruimte van 
vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid. 
Daartoe moeten gemeenschappelijke regels 
inzake normen en procedures voor de 
controle aan de buitengrenzen worden 
vastgesteld.

Or. en

Amendement 44
Georgios Papanikolaou

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) De Schengenruimte maakt deel uit 
van de doelstelling van de Unie om 
geleidelijk een ruimte van vrijheid, 
veiligheid en rechtvaardigheid tot stand te 
brengen. De bewaking van de 
buitengrenzen van de lidstaten moet 
gebeuren volgens het beginsel van 
solidariteit en billijke verdeling, zoals 
bepaald in artikel 80 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie. Een versterkte Schengen-
governance helpt ervoor te zorgen dat 
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iedere lidstaat zijn buitengrenzen 
daadwerkelijk kan bewaken en vergroot 
het vertrouwen in de doeltreffendheid van 
het systeem voor migratiebeheer van de 
EU.

Or. en

Amendement 45
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Om de bepalingen van de 
Schengengrenscode in overeenstemming te 
brengen met het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (VWEU) 
dient de bevoegdheid om handelingen vast 
te stellen overeenkomstig artikel 290 van 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie aan de Commissie te 
worden overgedragen voor het vaststellen 
van aanvullende voorschriften inzake de 
bewaking overeenkomstig artikel 12, lid 5, 
en wijzigingen van de bijlagen 
overeenkomstig artikel 32. Het is van groot 
belang dat de Commissie gedurende de 
voorbereidende werkzaamheden de juiste 
partijen raadpleegt, zoals de terzake 
deskundigen. Bij het voorbereiden en 
opstellen van gedelegeerde handelingen 
dient de Commissie erop toe te zien dat de 
desbetreffende documenten gelijktijdig, 
tijdig en op passende wijze bij het 
Europees Parlement en de Raad worden 
ingediend.

(6) Om de bepalingen van de 
Schengengrenscode in overeenstemming te 
brengen met het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (VWEU) 
dient de bevoegdheid om handelingen vast 
te stellen overeenkomstig artikel 290 van 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie aan de Commissie te 
worden overgedragen voor het vaststellen 
van wijzigingen van de bijlagen 
overeenkomstig artikel 32. Het is van groot 
belang dat de Commissie gedurende de 
voorbereidende werkzaamheden de juiste 
partijen raadpleegt, zoals de terzake 
deskundigen. Bij het voorbereiden en 
opstellen van gedelegeerde handelingen 
dient de Commissie erop toe te zien dat de 
desbetreffende documenten gelijktijdig, 
tijdig en op passende wijze bij het 
Europees Parlement en de Raad worden 
ingediend.

Or. en

Amendement 46
Monica Luisa Macovei
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 1 – letter h bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 562/2006
Artikel 2 – punt 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h bis) Het volgende punt 19 bis wordt 
ingevoegd:
19 bis."gevaar voor de interne 
veiligheid": elk ernstig misdrijf met een 
grensoverschrijdende dimensie, zoals 
opgesomd in artikel 83, lid 1, van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, onder meer 
mensenhandel en seksuele uitbuiting van 
vrouwen en kinderen, drugshandel, 
wapenhandel, witwassen van geld, 
corruptie, vervalsing van betaalmiddelen, 
computercriminaliteit en georganiseerde 
criminaliteit.

Or. en

Motivering

The Regulation needs to be updated to take into account the Lisbon Treaty and because all 
cross border serious crimes must be combated in a cross-border approach, at the level of the 
Union. As per Recital 6 of this Regulation, "border control should help to [...] prevent any 
threat to the Member States´ internal security. Stockholm Program, Article 4.1: "Terrorism 
and organised crime, drug trafficking, corruption, trafficking in human beings, smuggling of 
persons and trafficking in arms, among others, continue to challenge the internal security of 
the EU. Cross-border widespread crime has become an urgent challenge which requires a 
clear and comprehensive response."

Amendement 47
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 562/2006
Artikel 4 – lid 2 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) voor personen of groepen van personen 
wanneer bijzondere omstandigheden nopen 
tot incidentele overschrijding van de 
buitengrenzen buiten grensdoorlaatposten 
en vastgestelde tijden en mits zij in het 
bezit zijn van de door de nationale 
wetgeving voorgeschreven vergunningen 
en dit niet in strijd is met overwegingen 
van openbare orde en binnenlandse 
veiligheid van de lidstaten. De lidstaten 
kunnen specifieke regelingen treffen in 
bilaterale overeenkomsten;

(a) voor personen of groepen van personen 
wanneer bijzondere omstandigheden nopen 
tot incidentele overschrijding van de 
buitengrenzen buiten grensdoorlaatposten 
en vastgestelde tijden en mits zij in het 
bezit zijn van de door de nationale 
wetgeving voorgeschreven vergunningen 
en dit niet in strijd is met overwegingen 
van openbare orde en binnenlandse 
veiligheid van de lidstaten. De lidstaten 
kunnen specifieke regelingen treffen in 
bilaterale overeenkomsten. Deze bilaterale 
overeenkomsten moeten uit hoofde van 
artikel 34 ter kennis van de Commissie 
worden gebracht;

Or. en

Amendement 48
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 562/2006
Artikel 4 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) voor personen of groepen van personen 
in geval van een onvoorziene noodsituatie.

(b) voor personen of groepen van personen 
in geval van een noodsituatie.

Or. en

Amendement 49
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 4 – letter a
Verordening (EG) nr. 562/2006
Artikel 5 – lid 1 – letter a – punt i
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) het is geldig tot minstens drie maanden
na de voorgenomen datum van vertrek uit 
het grondgebied van de lidstaten. In 
gemotiveerde spoedeisende gevallen mag 
echter van deze verplichting worden 
afgezien.

(i) het is geldig tot minstens één dag na de 
voorgenomen datum van vertrek uit het 
grondgebied van de lidstaten. In 
gemotiveerde spoedeisende gevallen mag 
echter van deze verplichting worden 
afgezien.

Or. en

Amendement 50
Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolaou

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 5 – letter d
Verordening (EG) nr. 562/2006
Artikel 7 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Onderdanen van een derde land die aan 
een grondige tweedelijnscontrole worden 
onderworpen, worden schriftelijk op de 
hoogte gebracht van het doel en het 
verloop van deze controle.

5. Onverminderd de tweede alinea, 
worden onderdanen van een derde land 
die aan een grondige tweedelijnscontrole 
worden onderworpen, schriftelijk op de 
hoogte gebracht van het doel en het 
verloop van deze controle, in een taal die 
zij begrijpen of redelijkerwijs geacht 
kunnen worden te begrijpen, of indien 
nodig op een andere manier.

Or. en

Motivering

Met het oog op het amendement van de rapporteur bij dit artikel moet worden verduidelijkt 
dat het tweede deel van deze alinea over de taal niet in strijd is met dit amendement.

Amendement 51
Georgios Papanikolaou

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 5 – letter f bis (nieuw)
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Verordening (EG) nr. 562/2006
Artikel 7 – lid 8 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) Het volgende lid 8 bis wordt 
toegevoegd:
8 bis. Onverminderd de bepalingen van 
hoofdstuk II van deze verordening en de 
verplichtingen van de lidstaten uit hoofde 
van het recht van de zee en in het 
bijzonder het Verdrag van de Verenigde 
Naties inzake het recht van de zee, 
kunnen er ook grenscontroles worden 
uitgevoerd in gebieden buiten de 
buitengrenzen. Voorbeelden van 
dergelijke gebieden zijn de vrije zee en de 
territoriale wateren of het territorium van 
derde landen waarmee de lidstaten of de 
Unie overeenkomsten hiertoe hebben 
gesloten.

Or. en

Amendement 52
Georgios Papanikolaou, Carlos Coelho

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 562/2006
Artikel 9 – lid 2 – letter a – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onderdanen van derde landen die bij het 
overschrijden van de buitengrenzen van de 
lidstaten niet in het bezit hoeven te zijn van 
een visum op grond van Verordening (EG) 
nr. 539/2001 en onderdanen van derde 
landen die houder zijn van een geldige 
verblijfsvergunning of een geldig visum 
voor verblijf van lange duur, mogen de 
doorgangen gebruiken die zijn aangegeven 
met het bord bedoeld in bijlage III, deel B1 
("niet-visumplichtig"). Zij mogen ook de 
doorgangen gebruiken die zijn aangegeven 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)
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met het bord bedoeld in bijlage III, deel B2 
("alle paspoorten").

Or. en

Motivering

Conform de verordening tot wijziging van de overeenkomst ter uitvoering van het 
Schengenakkoord en verordening (EG) nr. 562/2006 voor wat het verkeer van personen met 
een visum voor een verblijf van langere duur betreft, is het beginsel van gelijkheid tussen 
verblijfsvergunningen en visa voor een verblijf van korte duur die zijn afgegeven door 
lidstaten die het Schengenacquis volledig uitvoeren, uitgebreid tot visa voor een verblijf van 
langere duur, met als gevolg dat een visum voor een verblijf van langere duur dezelfde 
waarde zal hebben als een verblijfsvergunning. Daarom is het belangrijk visa voor een 
verblijf van langere duur niet uit dit voorstel te schrappen.

Amendement 53
Emine Bozkurt

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 7 – letter a
Verordening (EG) nr. 562/2006 
Artikel 10 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De reisdocumenten van onderdanen van 
derde landen die familielid zijn van een 
burger van de Unie op wie Richtlijn 
2004/38/EG van toepassing is, maar niet de 
in die richtlijn bedoelde verblijfskaart 
kunnen overleggen, worden bij inreis en bij 
uitreis afgestempeld.

2. De reisdocumenten van onderdanen van 
derde landen die familielid zijn van een 
burger van de Unie op wie Richtlijn 
2004/38/EG van toepassing is, maar niet de 
in die richtlijn bedoelde verblijfskaart 
kunnen overleggen, worden bij inreis of bij 
uitreis afgestempeld.

Or. en

Amendement 54
Emine Bozkurt

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 7 – letter a
Verordening (EG) nr. 562/2006 
Artikel 10 – lid 2 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De reisdocumenten van onderdanen van 
derde landen die familielid zijn van 
onderdanen van derde landen die onder het 
EU-recht inzake vrij personenverkeer 
vallen, maar niet de in Richtlijn 
2004/38/EG bedoelde verblijfskaart 
kunnen overleggen, worden bij inreis en bij 
uitreis afgestempeld.

De reisdocumenten van onderdanen van 
derde landen die familielid zijn van 
onderdanen van derde landen die onder het 
EU-recht inzake vrij personenverkeer 
vallen, maar niet de in Richtlijn 
2004/38/EG bedoelde verblijfskaart 
kunnen overleggen, worden bij inreis of bij 
uitreis afgestempeld.

Or. en

Amendement 55
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 8 – alinea 1
Verordening (EG) nr. 562/2006 
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Lid 3 komt als volgt te luiden: Schrappen
"Wanneer het in lid 1 bedoelde 
vermoeden niet wordt weerlegd, kan de 
onderdaan van een derde land worden 
teruggezonden overeenkomstig Richtlijn 
2008/115/EG van het Europees Parlement 
en de Raad*.

Or. en

Amendement 56
Emine Bozkurt

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 8 – alinea 2
Verordening (EG) nr. 562/2006 
Artikel 11 – lid 4 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het volgende lid 4 wordt toegevoegd: Schrappen
"De betrokken bepalingen van de leden 1 
en 2 zijn mutatis mutandis van toepassing 
wanneer een uitreisstempel ontbreekt."

Or. en

Amendement 57
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 9 
Verordening (EG) nr. 562/2006 
Artikel 12 – lid 5 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Artikel 12, lid 5, komt als volgt te 
luiden:

(9) In artikel 12 wordt lid 5 geschrapt.

"5. De Commissie krijgt overeenkomstig 
artikel 33 de bevoegdheid om 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
betreffende aanvullende voorschriften 
inzake de bewaking."

Or. en

Amendement 58
Tatjana Ždanoka

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 9 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 562/2006
Artikel 12 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) In artikel 12 wordt een nieuw 
lid 5 bis ingevoegd:
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5 bis. Elke persoon die op illegale wijze 
een grens is overgestoken, heeft proberen 
over te steken of ervan verdacht wordt dit 
te hebben willen doen, moet worden 
tegengehouden en naar de dichtstbijzijnde 
grenscontrolepost gebracht. In het kader 
van bewakingsactiviteiten moeten 
controles van personen en besluiten tot 
weigering van toegang onverminderd de 
bepalingen van artikel 18 in 
overeenstemming zijn m et de artikelen 7 
tot en met 11 en met artikel 13.

Or. en

Amendement 59
Tatjana Ždanoka

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 9 ter (nieuw)
Verordening (EG) nr. 562/2006
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 ter) Artikel 13, lid 1, komt als volgt te 
luiden:
1. Indien een onderdaan van een derde 
land niet aan alle in artikel 5, lid 1, 
vermelde toegangsvoorwaarden voldoet, 
en niet tot de in artikel 5, lid 4, genoemde 
categorieën personen behoort, wordt hem 
de toegang tot het grondgebied van de 
lidstaten geweigerd. Dit laat de toepassing 
van de bijzondere bepalingen inzake 
asielrecht en internationale bescherming 
of inzake afgifte van een visum voor een 
verblijf van langere duur onverlet. De 
grenswachters zorgen ervoor dat een 
persoon die een verzoek om internationale 
bescherming wil indienen, daadwerkelijk 
de kans krijgt dit zo snel mogelijk bij de 
bevoegde instanties te doen, conform de 
EU-wetgeving en het beginsel van non-
refoulement.
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Or. en

Amendement 60
Emine Bozkurt

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 10
Verordening (EG) nr. 562/2006 
Artikel 13 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten verzamelen statistieken over 
het aantal personen die de toegang wordt 
geweigerd, de weigeringsgronden, de 
nationaliteit van de geweigerde personen 
en het soort grens (land, lucht of zee) waar 
de toegang werd geweigerd, en dienen deze 
in overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
862/2007 van het Europees Parlement en 
de Raad.

5. De lidstaten verzamelen statistieken over 
het aantal personen die de toegang wordt 
geweigerd, de weigeringsgronden, de 
nationaliteit van de geweigerde personen 
en het soort grens (land, lucht of zee) waar 
de toegang werd geweigerd, en dienen deze 
in overeenkomstig Verordening (EG) 
nr. 862/2007 van het Europees Parlement 
en de Raad. De lidstaten delen deze 
statistieken eenmaal per jaar mee aan de 
Commissie. De Commissie publiceert om 
de twee jaar een overzicht van de door de 
lidstaten verstrekte statistieken.

Or. en

Amendement 61
Georgios Papanikolaou

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 11
Verordening (EG) nr. 562/2006
Artikel 15 – lid 1 – alinea 3  

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat de 
grenswachters uit gespecialiseerde en goed 
opgeleide vakmensen bestaan, rekening 
houdend met de gemeenschappelijke 
basisinhoud voor de opleiding van 
grenswachten die wordt ontwikkeld door 

De lidstaten zorgen ervoor dat de 
grenswachters uit gespecialiseerde en goed 
opgeleide vakmensen bestaan, rekening 
houdend met de gemeenschappelijke 
basisinhoud voor de opleiding van 
grenswachten die wordt ontwikkeld door
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het Europees Agentschap voor het beheer 
van de operationele samenwerking aan de 
buitengrenzen van de lidstaten, dat is 
opgericht bij Verordening (EG) nr. 
2007/2004 van de Raad. Deze omvat onder 
meer specifieke opleiding op het gebied 
van het herkennen van bijzonder kwetsbare 
niet-begeleide minderjarigen en 
slachtoffers van mensenhandel. De 
lidstaten moedigen de grenswachters aan 
talen, en met name de voor de uitoefening 
van hun taken noodzakelijke talen, te leren.

het Europees Agentschap voor het beheer 
van de operationele samenwerking aan de 
buitengrenzen van de lidstaten, dat is 
opgericht bij Verordening (EG) 
nr. 2007/2004 van de Raad. Deze omvat 
onder meer specifieke opleiding op het 
gebied van het herkennen en omgaan met 
de situaties van bepaalde kwetsbare 
personen zoals niet-begeleide 
minderjarigen en slachtoffers van 
mensenhandel. De lidstaten moedigen de 
grenswachters ertoe aan talen, en met name 
de voor de uitoefening van hun taken 
noodzakelijke talen, te leren, en zorgen er 
met de steun van Frontex voor dat 
grenswachters opleiding krijgen op het 
gebied van de bescherming van de 
grondrechten in het algemeen en de 
rechten van bepaalde categorieën van 
kwetsbare personen in het bijzonder.

Or. en

Amendement 62
Emine Bozkurt

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 11
Verordening (EG) nr. 562/2006 
Artikel 15 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat de 
grenswachters uit gespecialiseerde en goed 
opgeleide vakmensen bestaan, rekening 
houdend met de gemeenschappelijke 
basisinhoud voor de opleiding van 
grenswachten die wordt ontwikkeld door 
het Europees Agentschap voor het beheer 
van de operationele samenwerking aan de 
buitengrenzen van de lidstaten, dat is 
opgericht bij Verordening (EG) nr. 
2007/2004 van de Raad. Deze omvat onder 
meer specifieke opleiding op het gebied 
van het herkennen van bijzonder kwetsbare 

De lidstaten zorgen ervoor dat de 
grenswachters uit gespecialiseerde en goed 
opgeleide vakmensen bestaan, rekening 
houdend met de gemeenschappelijke 
basisinhoud voor de opleiding van 
grenswachten die wordt ontwikkeld door 
het Europees Agentschap voor het beheer 
van de operationele samenwerking aan de 
buitengrenzen van de lidstaten, dat is 
opgericht bij Verordening (EG) 
nr. 2007/2004 van de Raad. Deze omvat 
onder meer specifieke opleiding op het 
gebied van het herkennen en omgaan met 
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niet-begeleide minderjarigen en 
slachtoffers van mensenhandel. De 
lidstaten moedigen de grenswachters aan 
talen, en met name de voor de uitoefening 
van hun taken noodzakelijke talen, te leren.

situaties waarin kwetsbare personen zoals 
internationale bescherming behoevende 
personen, niet-begeleide minderjarigen en 
slachtoffers van mensenhandel betrokken 
zijn. De lidstaten moedigen de 
grenswachters ertoe aan talen, en met name 
de voor de uitoefening van hun taken 
noodzakelijke talen, te leren.

Or. en

Amendement 63
Monica Luisa Macovei

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 2 bis (nieuw)
Overeenkomst ter uitvoering van het Schengenakkoord
Artikel 40 – lid 7 – streepje 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) in artikel 40, lid 7, wordt streepje 9 
vervangen door:
- mensenhandel en seksuele uitbuiting 
van vrouwen en kinderen,

Or. en

Motivering

De lijst met strafbare feiten met een grensoverschrijdende dimensie moet worden aangevuld 
met de ernstige misdrijven vermeld in artikel 83, lid 1, van het VWEU.

Amendement 64
Monica Luisa Macovei

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 2 ter (nieuw)
Overeenkomst ter uitvoering van het Schengenakkoord
Artikel 40 – lid 7
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 ter) In artikel 40, lid 7, worden de 
volgende streepjes toegevoegd:
- witwassen van geld,
- corruptie,
- vervalsing van betaalmiddelen,
- computercriminaliteit,
- georganiseerde criminaliteit.

Or. en

Motivering

De lijst met strafbare feiten met een grensoverschrijdende dimensie moet worden aangevuld 
met de ernstige misdrijven vermeld in artikel 83, lid 1, van het VWEU.

Amendement 65
Monica Luisa Macovei

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 2 quater (nieuw)
Overeenkomst ter uitvoering van het Schengenakkoord
Artikel 41 – lid 4 – letter a – streepje 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 quater) In artikel 41, lid 4, wordt 
streepje 9 vervangen door:
- mensenhandel en seksuele uitbuiting 
van vrouwen en kinderen,

Or. en

Motivering

De lijst met strafbare feiten met een grensoverschrijdende dimensie moet worden aangevuld 
met de ernstige misdrijven vermeld in artikel 83, lid 1, van het VWEU.

Amendement 66
Monica Luisa Macovei
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Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 2 quinquies (nieuw)
Overeenkomst ter uitvoering van het Schengenakkoord
Artikel 41 – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 quinquies) In artikel 41, lid 4, worden 
de volgende streepjes toegevoegd:
- witwassen van geld,
- corruptie,
- vervalsing van betaalmiddelen,
- computercriminaliteit,
- georganiseerde criminaliteit.

Or. en

Motivering

De lijst met strafbare feiten met een grensoverschrijdende dimensie moet worden aangevuld 
met de ernstige misdrijven vermeld in artikel 83, lid 1, van het VWEU.

Amendement 67
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een verordening
Bijlage – punt 3 – letter a
Verordening (EG) nr. 562/2006
Bijlage VI – punt 1.1.4.1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.1.4.1. De lidstaten kunnen met naburige 
derde landen bilaterale overeenkomsten 
sluiten tot instelling van 
gemeenschappelijke grensdoorlaatposten 
waarbij grenswachten van de ene partij 
inreis- en/of uitreiscontroles 
overeenkomstig hun wetgeving verrichten 
op het grondgebied van de andere partij. 
Gemeenschappelijke grensdoorlaatposten 
kunnen zich op het grondgebied van een 
lidstaat of van een derde land bevinden.

1.1.4.1. De lidstaten kunnen met naburige 
derde landen bilaterale overeenkomsten 
sluiten tot instelling van 
gemeenschappelijke grensdoorlaatposten 
waarbij grenswachten van de ene partij 
inreis- en/of uitreiscontroles 
overeenkomstig hun wetgeving verrichten 
op het grondgebied van de andere partij. 
Gemeenschappelijke grensdoorlaatposten 
mogen zich enkel op het grondgebied van 
een lidstaat bevinden.
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Or. en

Amendement 68
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een verordening
Bijlage – punt 3 – letter a
Verordening (EG) nr. 562/2006 
Bijlage VI – punt 1.1.4.2 – letter b – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– of handelen zij in overeenstemming met 
hun nationale wetgeving. In dat geval moet 
de betrokkene echter toegang krijgen tot de 
rechter in de lidstaten en tot voldoende 
beroepsmogelijkheden om de 
rechtsbescherming te waarborgen op de 
gebieden die onder het EU-recht vallen, 
teneinde de rechtsbescherming te bieden 
die personen kunnen ontlenen aan de regels 
van het EU-recht en ervoor te zorgen dat 
deze regels daadwerkelijk worden
toegepast.

– of handelen zij in overeenstemming met 
hun nationale wetgeving. In dat geval moet 
de betrokkene echter toegang krijgen tot de 
rechter in de lidstaten en tot voldoende 
beroepsmogelijkheden om de 
rechtsbescherming te waarborgen op de 
gebieden die onder het EU-recht vallen, 
teneinde de rechtsbescherming te bieden 
die personen kunnen ontlenen aan de regels 
van het EU-recht en de nationale 
wetgeving en ervoor te zorgen dat deze 
regels daadwerkelijk worden toegepast.

Or. en

Amendement 69
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een verordening
Bijlage – punt 3 – letter a
Verordening (EG) nr. 562/2006 
Bijlage VI – punt 1.1.4.3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.1.4.3. Gemeenschappelijke 
grensdoorlaatposten op het grondgebied 
van een derde land: bilaterale 
overeenkomsten tot instelling van 
gemeenschappelijke grensdoorlaatposten 
op het grondgebied van een derde land 
bevatten een bepaling op grond waarvan 

Schrappen
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grenswachten van lidstaten hun taken 
kunnen uitoefenen in het derde land, 
overeenkomstig de Schengengrenscode en 
met inachtneming van de volgende 
beginselen:
(a) internationale bescherming: een 
onderdaan van een derde land die na de 
uitreiscontrole door de grenswachten van 
een derde land internationale 
bescherming aanvraagt bij in het derde 
land aanwezige grenswachten van de 
lidstaat, wordt toegang verleend tot het 
grondgebied van de betrokken lidstaat, 
waar de toepasselijke procedures kunnen 
worden ingeleid. De autoriteiten van het 
derde land aanvaarden de overbrenging 
van de betrokkene naar het grondgebied 
van de lidstaat.
(b) aanhouding van een persoon of 
inbeslagneming van goederen: wanneer 
grenswachten van een lidstaat 
kennisnemen van feiten die de 
aanhouding of de inbewaringstelling van 
een persoon of de inbeslagneming van 
goederen wettigen, handelen zij in 
overeenstemming met hun nationale recht 
en het toepasselijke EU-recht. De 
autoriteiten van het derde land 
aanvaarden de overbrenging van de 
betrokken persoon of goederen naar het 
grondgebied van de lidstaten.
(c) onderdanen van derde landen die het 
land binnenkomen waarvan zij onderdaan 
zijn: grenswachten van lidstaten 
verhinderen niet dat onderdanen van 
derde landen het land binnenkomen 
waarvan zij onderdaan zijn. Als er 
redenen zijn om uitreis uit de lidstaat te 
weigeren op grond van het recht van de 
lidstaat, melden de grenswachten van de 
lidstaat de betrokken feiten aan de 
autoriteiten van het derde land, die een 
passende follow-up waarborgen 
overeenkomstig het nationaal en 
internationaal recht.
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Or. en

Amendement 70
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een verordening
Bijlage – punt 3 – letter a
Verordening (EG) nr. 562/2006 
Bijlage VI – punt 1.1.4.4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.1.4.4. Alvorens een bilaterale 
overeenkomst over gemeenschappelijke 
grensdoorlaatposten met een derde land te 
sluiten of te wijzigen, raadpleegt de 
betrokken lidstaat de Commissie over de 
verenigbaarheid van de overeenkomst met 
deze verordening.

1.1.4.4.  Alvorens een bilaterale 
overeenkomst over gedeelde 
grensdoorlaatposten met een derde land te 
sluiten of te wijzigen, raadplegen de 
betrokken lidstaten de Commissie, van wie 
zij vooraf een positief advies moeten 
krijgen over de verenigbaarheid van de 
overeenkomst met de EU-wetgeving, 
onder meer op het vlak van asiel en 
gegevensbescherming.

Or. en

Amendement 71
Tatjana Ždanoka

Voorstel voor een verordening
Bijlage – punt 3 – letter a
Verordening (EG) nr. 562/2006
Bijlage VI – punt 1.1.4.4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.1.4.4. Alvorens een bilaterale 
overeenkomst over gemeenschappelijke 
grensdoorlaatposten met een derde land te 
sluiten of te wijzigen, raadpleegt de 
betrokken lidstaat de Commissie over de 
verenigbaarheid van de overeenkomst met 
deze verordening.

1.1.4.4. Alvorens een bilaterale 
overeenkomst over gemeenschappelijke 
grensdoorlaatposten met een naburig derde 
land te sluiten of te wijzigen, ongeacht de 
rechtspositie ervan in het kader van het 
internationale recht, raadpleegt de 
betrokken lidstaat de Commissie, van wie 
hij vooraf een positief advies moet krijgen
over de verenigbaarheid van de 
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overeenkomst met het EU-recht.

Or. en

Amendement 72
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een verordening
Bijlage – punt 3 – letter a
Verordening (EG) nr. 562/2006 
Bijlage VI – punt 1.1.4.4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien de Commissie van oordeel is dat de 
overeenkomst onverenigbaar is met deze 
verordening, stelt zij de betrokken lidstaat 
daarvan in kennis. De lidstaat doet het 
nodige om de overeenkomst binnen een 
redelijke termijn zo te wijzigen dat de 
vastgestelde onverenigbaarheden worden 
verholpen.

Indien de Commissie van oordeel is dat de 
overeenkomst onverenigbaar is met het 
EU-recht, stelt zij de betrokken lidstaat 
daarvan in kennis. De lidstaat gaat in dat 
geval niet over tot de sluiting van de 
overeenkomst, maar doet het nodige om de 
ontwerpovereenkomst zo te wijzigen dat 
de onverenigbaarheden worden verholpen.

Or. en

Amendement 73
Georgios Papanikolaou, Carlos Coelho

Voorstel voor een verordening
Bijlage – punt 3 – letter a
Verordening (EG) nr. 562/2006
Bijlage VI – punt 1.1.4.4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien de Commissie van oordeel is dat de 
overeenkomst onverenigbaar is met deze 
verordening, stelt zij de betrokken lidstaat 
daarvan in kennis. De lidstaat doet het 
nodige om de overeenkomst binnen een 
redelijke termijn zo te wijzigen dat de 
vastgestelde onverenigbaarheden worden 
verholpen.

Indien de Commissie van oordeel is dat de 
ontwerpovereenkomst onverenigbaar is 
met de relevante EU-wetgeving, stelt zij de 
betrokken lidstaat daarvan in kennis. De 
lidstaat gaat in dat geval niet over tot de 
sluiting van de overeenkomst, maar doet 
het nodige om de ontwerpovereenkomst
binnen een redelijke termijn zo te wijzigen 
dat de vastgestelde onverenigbaarheden 
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worden verholpen. Indien de Commissie 
van oordeel is dat de 
ontwerpovereenkomst verenigbaar is met 
de relevante EU-wetgeving en een positief 
advies uitbrengt, wordt het Parlement 
hiervan in kennis gesteld.

Or. en

Amendement 74
Tatjana Ždanoka

Voorstel voor een verordening
Bijlage – punt 4 – letter a
Verordening (EG) nr. 562/2006
Bijlage VI – punt 3.1.1 –  zin 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen bilaterale 
overeenkomsten sluiten die inhouden dat 
de controle ook tijdens de vaart kan 
worden verricht, dan wel bij aankomst of 
vertrek van het vaartuig op het 
grondgebied van een derde land, met 
inachtneming van de in punt 1.1.4 vervatte 
beginselen.

De lidstaten kunnen bilaterale 
overeenkomsten sluiten die inhouden dat 
de controle ook tijdens de vaart kan 
worden verricht, dan wel bij aankomst of 
vertrek van het vaartuig op het 
grondgebied van een derde land, met 
inachtneming van de in punt 1.1.4 vervatte 
beginselen en de in deze verordening 
opgenomen basisbeginselen en -garanties.

Or. en

Amendement 75
Georgios Papanikolaou

Voorstel voor een verordening
Bijlage – punt 4 – letter b
Verordening (EG) nr. 562/2006
Bijlage VI – punt 3.1.4 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwijking van de artikelen 4 en 7 zullen 
personen aan boord niet aan stelselmatige 
grenscontroles worden onderworpen. Dit 

In afwijking van de artikelen 4 en 7 zullen 
personen aan boord niet aan stelselmatige 
grenscontroles worden onderworpen. Dit 
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belet niet dat de grenswachten een fysieke 
controle van het schip en een 
persoonscontrole van de personen aan 
boord kunnen verrichten op basis van een 
beoordeling van het 
binnenlandseveiligheidsrisico of van het 
risico van illegale immigratie.

belet niet dat de grenswachten een fysieke 
controle van het schip en een minimale
controle van personen aan boord kunnen 
verrichten op basis van een beoordeling 
van het binnenlandseveiligheidsrisico of 
van het risico van illegale immigratie.

Or. en

Motivering

De inhoud van een persoonscontrole wordt al beschreven in artikel 7 van deze verordening, 
en hierbij wordt de term 'minimale controle' gebruikt. Deze term moet in de hele tekst 
consequent worden gebruikt.

Amendement 76
Emine Bozkurt

Voorstel voor een verordening
Bijlage – punt 4 – letter b
Verordening (EG) nr. 562/2006 
Bijlage VI – punt 3.1.4 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwijking van de artikelen 4 en 7 zullen 
personen aan boord niet aan stelselmatige 
grenscontroles worden onderworpen. Dit 
belet niet dat de grenswachten een fysieke 
controle van het schip en een 
persoonscontrole van de personen aan 
boord kunnen verrichten op basis van een 
beoordeling van het 
binnenlandseveiligheidsrisico of van het 
risico van illegale immigratie.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en

Amendement 77
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een verordening
Bijlage – punt 4 – letter d
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Verordening (EG) nr. 562/2006 
Bijlage VI – punt 3.2.2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) In punt 3.2.2 komt de tweede alinea 
als volgt te luiden:

Schrappen

"Dit belet niet dat op basis van een 
beoordeling van het 
binnenlandseveiligheidsrisico of van het 
risico van illegale immigratie controles 
van de bemanning en de passagiers van 
deze schepen kunnen worden verricht."

Or. en

Amendement 78
Emine Bozkurt

Voorstel voor een verordening
Bijlage – punt 4 – letter d
Verordening (EG) nr. 562/2006 
Bijlage VI – punt 3.2.2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dit belet niet dat op basis van een 
beoordeling van het 
binnenlandseveiligheidsrisico of van het 
risico van illegale immigratie controles van 
de bemanning en de passagiers van deze 
schepen kunnen worden verricht.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en

Amendement 79
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 4 – letter f 
Verordening (EG) nr. 562/2006 
Bijlage VI – punt 3.2.2(e) – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) In punt 3.2.3, onder e), komt de tweede 
alinea als volgt te luiden:

Schrappen

"Dit belet niet dat op basis van een 
beoordeling van het 
binnenlandseveiligheidsrisico of van het 
risico van illegale immigratie controles 
van de bemanning en de passagiers van 
deze schepen kunnen worden verricht."

Or. en

Amendement 80
Emine Bozkurt

Voorstel voor een verordening
Bijlage – punt 4 – letter f
Verordening (EG) nr. 562/2006 
Bijlage VI – punt 3.2.2(e) – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dit belet niet dat op basis van een 
beoordeling van het 
binnenlandseveiligheidsrisico of van het 
risico van illegale immigratie controles van 
de bemanning en de passagiers van deze 
schepen kunnen worden verricht.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en

Amendement 81
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een verordening
Bijlage – punt 7
Verordening (EG) nr. 562/2006 
Bijlage VI – punt 8 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dit belet niet dat op basis van een 
beoordeling van het risico van illegale 
immigratie, met name wanneer de kusten 
van een derde land in de onmiddellijke 
nabijheid van een offshorelocatie zijn 
gelegen, wordt bepaald hoe vaak er 
controles worden verricht.

Schrappen

Or. en


