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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. Bij  wijzigingsbesluiten worden in amendementen van het 
Parlement op een niet door de Commissie gewijzigde bepaling de uit het 
basisbesluit overgenomen tekstdelen in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven : [...]. 
De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de technische diensten 
en betreft passages in de wetstekst waarvoor een correctie wordt voorgesteld
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging van Verordening (EG) nr. 377/2004 van de Raad betreffende de oprichting 
van een netwerk van immigratieverbindingsfunctionarissen
(COM(2009)0322 – C7-0055/2009 – 2009/0098(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2009)0322),

– gelet op artikel 251, lid 2, artikel 63, punt 3, letter b), en artikel 66 van het EG-Verdrag, 
op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend 
(C7-0055/2009),

– gelet op artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 
(A7-0000/2009),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

Amendement 1

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaat die het voorzitterschap van 
de Raad van de Europese Unie bekleedt of, 
indien deze lidstaat niet vertegenwoordigd 
is in het betrokken land of in de betrokken 
regio, de lidstaat die het plaatsvervangend 
voorzitterschap bekleedt, stelt aan het eind 
van ieder halfjaar een verslag op ten 
behoeve van de Raad, het Europees 
Parlement en de Commissie over de 
activiteiten van de netwerken van 
immigratieverbindingsfunctionarissen in 

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

specifieke regio's en/of landen die voor de 
Europese Unie van bijzonder belang zijn, 
en over de situatie in die regio's en/of 
landen ter zake van illegale immigratie. De 
selectie van de specifieke regio's en/of 
landen die voor de Europese Unie van 
bijzonder belang zijn, vindt plaats na 
raadpleging van de lidstaten en de 
Commissie, is gebaseerd op objectieve 
migratie-indicatoren, zoals statistieken 
over illegale immigratie en risicoanalyses 
die door Frontex zijn opgesteld, en houdt 
rekening met het algemene beleid van de 
EU op het gebied van buitenlandse 
betrekkingen.

Or. fr

Motivering

De gebruikte terminologie moet consequent worden aangehouden. Daarom wordt hier de in
de vorige zin gebruikte term "illegale immigratie" overgenomen. Het netwerk van 
verbindingsfunctionarissen moet voldoende soepel kunnen werken in het kader van het 
algemeen beleid van de Europese Unie op het gebied van buitenlandse betrekkingen.
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TOELICHTING

Toen de verordening waarop dit wijzigingsvoorstel betrekking heeft, op 19 februari 2004 
werd goedgekeurd, was Frontex nog niet officieel opgericht. De goedkeuring door de Raad 
van de verordening tot oprichting van een Europees agentschap voor het beheer van de 
operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie 
volgde pas 8 maanden later, op 26 oktober 2004.

Op grond van de in de oprichtingsverordening vastgestelde bevoegdheden, moet Frontex 
risicoanalyses uitvoeren aan de hand van de informatie die door de bevoegde autoriteiten van 
de lidstaten is verzameld, de operationele samenwerking tussen de lidstaten en derde landen 
vergemakkelijken, en samenwerken met de bevoegde autoriteiten van derde landen of 
internationale organisaties, bijvoorbeeld door de uitwisseling van ervaringen met 
grenscontrole, opleiding van grenswachten, uitwisseling van operationele informatie en 
gezamenlijke operaties.

In de oorspronkelijke verordening (nr. 377/2004) van 19 februari 2004 wordt de term 
"immigratieverbindingsfunctionaris" gedefinieerd als vertegenwoordiger van een lidstaat die 
door de immigratiedienst of een andere bevoegde autoriteit van deze lidstaat in een ander land 
is gedetacheerd, teneinde contacten met de autoriteiten van het ontvangende land te leggen en 
te onderhouden met het oog op de preventie en de bestrijding van illegale immigratie, de 
terugkeer van illegale immigranten en het beheer van legale immigratie.   

Het is duidelijk dat de in een derde land gedetacheerde immigratieverbindingsfunctionarissen 
op grond van hun bevoegdheden aanzienlijk kunnen bijdragen tot het realiseren van de 
doelstellingen van Frontex, te meer omdat het agentschap helemaal niet vertegenwoordigd is 
buiten het grondgebied van de Unie. 

Het voorstel tot wijziging van verordening (EG) nr. 377/2007 van de Raad wil de kennis en 
ervaring van de immigratieverbindingsfunctionarissen aanwenden ten behoeve van Frontex, 
en omgekeerd, een kwestie die in de oorspronkelijke verordening niet aan bod kwam. 

Het wijzigingsvoorstel heeft ten doel de bevoegdheden van de verbindingsfunctionarissen en 
van Frontex tot wederzijds voordeel aan te wenden, gebruik te maken van de informatie die 
door de netwerken van verbindingsfunctionarissen is verkregen en deze uit te wisselen via 
ICONet (beveiligd informatie- en coördinatienetwerk voor migratiebeheersdiensten van de 
lidstaten), toegang te krijgen tot het Buitengrenzenfonds om de oprichting van netwerken van 
verbindingsfunctionarissen te bevorderen en de werking ervan te ondersteunen, en ten slotte 
de regeling voor de indiening van halfjaarlijkse verslagen te verbeteren. 

Met het oog op deze doelstellingen worden de artikelen 3, 4 en 6 van Verordening nr. 
377/2004 gewijzigd. 

De voorgestelde rechtsgrondslag is artikel 63, lid 3, letter b), en artikel 66 van het Verdrag tot 
oprichting van de Europese Gemeenschap. Dit houdt in dat het voorstel valt onder het stelsel 
van "variabele geometrie" wat betreft de positie van het Verenigd Koninkrijk, Ierland en 
Denemarken ten aanzien van het Schengenprotocol. Ook de gevolgen van de voorgestelde 
wijziging voor de protocollen die op dit gebied zijn ondertekend met IJsland, Noorwegen, 
Zwitserland en Liechtenstein komen aan bod. 
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Vanuit technisch oogpunt is de wijziging gerechtvaardigd en noodzakelijk. De moeilijke 
periode die de Europese Unie momenteel doormaakt, vereist een passend beheer van de 
migratiestromen. Dit omvat zowel het beheer van de legale als van de illegale of clandestiene 
immigratie. 


