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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
de instelling van een evaluatiemechanisme voor de controle van de toepassing van het 
Schengenacquis
(COM(2010)0624 – C7-0370/2010 – 2010/0312(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2010)0624),

– gelet op artikel 294, lid 2, en artikel 77, lid 2, onder e), van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het 
Parlement is ingediend (C7-0370/2010),

– gelet op artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gelet op artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 
(A7-0000/2011),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar 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 
aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Het in 1998 ingestelde 
evaluatiemechanisme dient derhalve te 
worden herzien wat betreft het tweede deel 
van het mandaat van de permanente 
commissie. Het eerste deel van het 
mandaat van de permanente commissie 
dient van kracht te blijven overeenkomstig 
deel I van het besluit van 16 september 
1998.

(6) Het in 1998 ingestelde 
evaluatiemechanisme dient derhalve te 
worden herzien zowel wat betreft het 
eerste als wat betreft het tweede deel van 
het mandaat van de permanente commissie, 
om voor één uniform mechanisme te 
zorgen dat berust op dezelfde criteria voor 
kandidaatlanden en lidstaten die het 
Schengenacquis al toepassen.

Or. en
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Motivering

Doel is een uniform mechanisme voor kandidaatlanden en lidstaten van het Schengengebied om 
te voorkomen dat met twee maten wordt gemeten.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(8) Om eenvormige voorwaarden voor de 
tenuitvoerlegging van deze verordening te 
waarborgen, dienen 
uitvoeringsbevoegdheden aan de 
Commissie te worden toegekend. Deze 
bevoegdheden moeten worden uitgeoefend 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
182/2011 van het Europees Parlement en 
de Raad van 16 februari 2011 tot 
vaststelling van de algemene 
voorschriften en beginselen die van 
toepassing zijn op de wijze waarop de 
lidstaten de uitoefening van de 
uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren1.
_________
1 PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13.

Or. en

Motivering

Dit amendement moet waarborgen dat de nieuwe regels voor de comitéprocedure conform het 
Verdrag van Lissabon toegepast worden. 

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Het evaluatiemechanisme dient ook de 
controle te omvatten van de relevante 
wetgeving inzake de opheffing van de 
controles aan de binnengrenzen en 
controles op het nationale grondgebied. 
Gelet op de specifieke aard van deze 
bepalingen, die niet van invloed zijn op de 

(10) Het evaluatiemechanisme dient ook de 
controle te omvatten van de relevante 
wetgeving inzake de opheffing van de 
controles aan de binnengrenzen en 
controles op het nationale grondgebied. De 
betrokken controles ter plaatse dienen aan 
ambtenaren van de Commissie in 
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binnenlandse veiligheid van de lidstaten, 
dienen de betrokken controles ter plaatse 
uitsluitend aan de Commissie te worden 
toevertrouwd.

samenwerking met deskundigen van de 
lidstaten te worden toevertrouwd.

Or. en

Motivering

Om te onderstrepen dat het evaluatiemechanisme berust op nauwe samenwerking tussen de 
Commissie en de lidstaten, moeten er ook deskundigen uit de lidstaten worden betrokken bij de 
inspecties ter plaatse op de afschaffing van de controles aan de binnengrenzen. Zie amendement 
op artikel 12.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) De Europese Toezichthouder voor 
gegevensbescherming en de nationale 
toezichthoudende autoriteiten dienen elk 
binnen de grenzen van hun respectieve 
bevoegdheden betrokken te worden bij het 
evaluatieproces en als waarnemer deel te 
nemen aan een controle ter plaatse met 
betrekking tot een onderwerp dat onder 
hun mandaat valt.

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Bij deze verordening wordt een 
evaluatiemechanisme ingesteld voor de 
volgende doeleinden:
- vaststellen of aan alle voorwaarden is 
voldaan om het Schengenacquis in een 
kandidaatland in werking te stellen, en 
- controle uit te oefenen op de toepassing 
van het Schengenacquis in de lidstaten 
waarop het Schengenacquis volledig van 
toepassing is, en in de lidstaten waarop 
volgens het relevante protocol bij het 
Verdrag betreffende de Europese Unie en 
het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie het Schengenacquis 
gedeeltelijk van toepassing is.

Or. en

Motivering

Doel van het eerste streepje is een uniform mechanisme voor kandidaatlanden en lidstaten van 
het Schengengebied om te voorkomen dat met twee maten wordt gemeten. Met het tweede 
streepje wordt beoogd dat het VK en Ierland bij het evaluatiemechanisme worden betrokken, 
voorzover zij aan het Schengengebied deelnemen.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Van de lidstaten die overeenkomstig hun 
Toetredingsakte het Schengenacquis nog 
niet volledig toepassen, nemen wel 
deskundigen deel aan de evaluatie van alle 

Van de lidstaten die overeenkomstig hun 
Toetredingsakte het Schengenacquis nog 
niet volledig toepassen, nemen wel 
deskundigen deel aan de evaluatie van alle 
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onderdelen van het Schengenacquis. onderdelen van het Schengenacquis. Van 
de lidstaten waarop volgens het relevante 
protocol bij het Verdrag betreffende de 
Europese Unie en het Verdrag betreffende 
de werking van de Europese Unie het 
Schengenacquis slechts gedeeltelijk van 
toepassing is, nemen deskundigen deel 
aan de evaluatie van de onderdelen van 
het acquis die alleen voor die lidstaten 
gelden.

Or. en

Motivering

Met het amendement wordt beoogd dat deskundigen uit het VK en Ierland kunnen deelnemen 
aan evaluaties die betrekking hebben op onderdelen van het Schengenacquis die op het VK en 
Ierland van toepassing zijn.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Het meerjarenprogramma kan 
verwijzingen bevatten naar thematische 
en/of regionale evaluaties, als bedoeld in 
artikel 8, lid 1.

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie zendt de lidstaten die het 
komende jaar worden beoordeeld, uiterlijk 
op 15 augustus van het jaar daarvoor een 
standaardvragenlijst toe. De 
standaardvragenlijsten hebben betrekking 
op de betrokken wetgeving, de 
organisatorische en technische middelen 
die beschikbaar zijn voor de 
tenuitvoerlegging van het Schengenacquis, 
en statistische gegevens inzake alle 

1. De Commissie zendt de lidstaten die het 
komende jaar worden beoordeeld, uiterlijk 
op 15 augustus van het jaar daarvoor een 
standaardvragenlijst toe. De 
standaardvragenlijsten worden in nauwe 
samenwerking met de lidstaten opgesteld 
en hebben betrekking op de betrokken 
wetgeving, de organisatorische en 
technische middelen die beschikbaar zijn 
voor de tenuitvoerlegging van het 
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onderdelen van de evaluatie. Schengenacquis, en statistische gegevens 
inzake alle onderdelen van de evaluatie.

Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie stelt een lijst op van 
deskundigen die door de lidstaten zijn 
aangewezen voor deelname aan controles 
ter plaatse. Deze lijst wordt meegedeeld 
aan de lidstaten.

Schrappen

2. De lidstaten vermelden op welke van de 
in de bijlage bij deze verordening 
genoemde terreinen elke deskundige 
deskundig is. De lidstaten stellen de 
Commissie zo spoedig mogelijk in kennis 
van eventuele wijzigingen.

Schrappen

3. De lidstaten vermelden welke 
deskundigen beschikbaar kunnen worden 
gesteld voor onaangekondigde controles 
ter plaatse overeenkomstig de vereisten 
van artikel 10, lid 5.

Schrappen

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

5. De lidstaten zien erop toe dat de door 
hen aangewezen deskundigen voldoen 
aan de in het vorige lid omschreven 
vereisten; hiertoe vermelden zij onder 
meer de opleiding die de deskundigen 
hebben genoten. Voorts zien de lidstaten 
erop toe dat de deskundigen voortdurend 
worden bijgeschoold, zodat zij aan deze 
vereisten blijven voldoen.

De deskundigen die deelnemen aan 
controles ter plaatse moeten zowel 
beschikken over de nodige kwalificaties, 
waaronder een gedegen theoretische kennis 
van en praktische ervaring op de gebieden 
die onder het evaluatiemechanisme vallen, 
als over een grondige kennis van 
evaluatiebeginselen, -procedures en -
technieken, en zij moeten doeltreffend 
kunnen communiceren in een 
gemeenschappelijke taal. Daartoe zien de 
lidstaten erop toe dat de deskundigen de 
nodige opleiding krijgen.
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Or. en

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Door de Commissie aangestelde teams 
verrichten controles ter plaatse. De teams 
bestaan uit deskundigen van de in artikel 9 
bedoelde lijst van deskundigen en uit 
ambtenaren van de Commissie. De 
Commissie ziet erop toe dat elk team 
geografisch evenwichtig is samengesteld 
en vergewist zich ervan dat de 
deskundigen kennis van zaken hebben. 
De deskundigen van de lidstaten mogen 
niet deelnemen aan een controle ter plaatse 
in de lidstaat waar zij werkzaam zijn.

1. De voor de controles ter plaatse 
verantwoordelijke teams bestaan uit 
deskundigen die door de lidstaten zijn 
aangewezen, en uit ambtenaren van de 
Commissie. De deskundigen van de 
lidstaten mogen niet deelnemen aan een 
controle ter plaatse in de lidstaat waar zij 
werkzaam zijn.

Or. en

Amendement 12

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De Commissie verzoekt de lidstaten 
deskundigen aan te wijzen die 
beschikbaar zijn voor deelname aan de 
respectieve controles ter plaatse, en 
daarbij aan te geven op welk terrein de 
deskundigen deskundig zijn. In het geval 
van aangekondigde controles verzoekt de 
Commissie de lidstaten de deskundigen 
uiterlijk zes weken voor de geplande 
controle ter plaatse aan te wijzen. De 
lidstaten wijzen de deskundigen binnen 
een week aan. In het geval van 
onaangekondigde controles verzoekt de 
Commissie de lidstaten de deskundigen 
uiterlijk twee weken voor de geplande 
controle ter plaatse aan te wijzen. De 
lidstaten wijzen de deskundigen binnen 72 
uur aan.
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Or. en

Amendement 13

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De Europese Toezichthouder voor 
gegevensbescherming en de nationale 
toezichthoudende autoriteiten wordt elk 
binnen de grenzen van hun respectieve 
bevoegdheden verzocht als waarnemer 
deel te nemen aan een controle ter plaatse 
met betrekking tot een onderwerp dat 
onder hun mandaat valt.

Or. en

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Aan controles ter plaatse nemen 
maximaal acht deskundigen (waarnemers 
inbegrepen) deel als het gaat om 
aangekondigde controles ter plaatse en 
maximaal zes als het gaat om 
onaangekondigde controles ter plaatse.

3. Aan controles ter plaatse nemen 
maximaal acht deskundigen van de 
lidstaten deel als het gaat om 
aangekondigde controles ter plaatse en 
maximaal zes als het gaat om 
onaangekondigde controles ter plaatse. 
Indien de lidstaten meer dan deze 
maximumaantallen deskundigen hebben 
aangewezen, benoemt de Commissie na 
overleg met de betrokken lidstaten de 
leden van het team, uitgaande van een 
geografisch evenwichtige samenstelling 
en van de vakbekwaamheid van de 
deskundigen.

Or. en

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In het geval van aangekondigde 
controles ter plaatse stelt de Commissie de 
lidstaten waarvan de deskundigen 
overeenkomstig lid 1 zijn aangesteld, 
daarvan minstens vier weken voor de 
geplande controle ter plaatse in kennis.
De lidstaten bevestigen de 
beschikbaarheid van de deskundigen 
binnen een week.

Schrappen

Or. en

Motivering

Is nu in lid 1 verwerkt.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. In het geval van onaangekondigde 
controles ter plaatse stelt de Commissie de 
lidstaten waarvan de deskundigen 
overeenkomstig lid 1 zijn aangesteld, 
daarvan minstens een week voor de 
geplande controle ter plaatse in kennis. 
De lidstaten bevestigen de 
beschikbaarheid van de deskundigen 
binnen 48 uur.

Schrappen

Or. en

Motivering

Is nu in lid 1 verwerkt.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwijking van artikel 10 bestaan teams In afwijking van artikel 10 bestaan teams 
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voor onaangekondigde controle ter plaatse 
die controleren of er geen controles aan de 
binnengrenzen worden gehouden, 
uitsluitend uit ambtenaren van de 
Commissie.

voor onaangekondigde controle ter plaatse 
die controleren of er geen controles aan de 
binnengrenzen worden gehouden, uit drie 
ambtenaren van de Commissie en drie 
deskundigen uit de lidstaten.

Or. en

Motivering

Om te onderstrepen dat het evaluatiemechanisme berust op het beginsel van nauwe 
samenwerking tussen de Commissie en de lidstaten, moeten er ook deskundigen uit de lidstaten 
worden betrokken bij de inspecties ter plaatse op de afschaffing van de controles aan de 
binnengrenzen. Zie het amendement op overweging 10.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 13 bis
Ondersteuningsteams

In geval van een ernstig gebrek in de zin 
van artikel 13, lid 7, stelt Frontex een 
deskundigenteam samen dat gedurende 
zes maanden na de vaststelling van het 
ernstige gebrek de betrokken lidstaat 
ondersteunt bij het verhelpen van dit 
gebrek. Deskundigen uit de lidstaten 
kunnen deel uitmaken van het team.

Or. en

Motivering

Ernstige gebreken die belangrijke gevolgen kunnen hebben voor de algehele veiligheid van een 
of meer lidstaten, moeten met spoed worden verholpen om het wederzijdse vertrouwen te 
herstellen. Frontex kan als gespecialiseerd agentschap van de EU een cruciale rol spelen en de 
betrokken lidstaat ondersteunen bij de aanpak van het gebrek.
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Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 13 ter
Te geven gevolg en sancties

Zes maanden na de vaststelling van een 
ernstig gebrek organiseert de Commissie 
een controle ter plaatse. Als bij deze 
controle blijkt dat het ernstige gebrek niet 
is verholpen, legt de Commissie aan het 
op grond van artikel 15 ingestelde comité 
een voorstel voor over het te geven gevolg 
en mogelijke sancties. Het besluit over het 
te geven gevolg en mogelijke sancties, dat 
tot herinvoering van grenscontroles zou 
kunnen leiden, wordt genomen 
overeenkomstig de in artikel 15, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure.

Or. en

Motivering

Indien een lidstaat ondanks steun van Frontex het ernstige gebrek niet binnen zes maanden heeft 
verholpen, moet de Commissie in samenwerking met het comité van nationale 
vertegenwoordigers kunnen besluiten vervolgmaatregelen te nemen, waaronder sancties.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie wordt bijgestaan door 
een comité dat bestaat uit 
vertegenwoordigers van de lidstaten en 
wordt voorgezeten door de 
vertegenwoordiger van de Commissie.

1. De Commissie wordt bijgestaan door 
een comité. Dit comité is een comité in de 
zin van Verordening (EU) nr. 182/2011.

Or. en

Motivering

Dit amendement moet waarborgen dat de nieuwe regels voor de comitéprocedure conform het 
Verdrag van Lissabon toegepast worden. 
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Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, 
zijn de artikelen 4, 7 en 8 van Besluit 
1999/468/EG van toepassing.

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is 
artikel 5 van Verordening (EU) nr. 
182/2011 van toepassing.

Or. en

Motivering

Dit amendement moet waarborgen dat de nieuwe regels voor de comitéprocedure conform het 
Verdrag van Lissabon toegepast worden. Om een adequate inbreng van de vertegenwoordigers 
van de lidstaten te waarborgen, moet worden gekozen voor de onderzoeksprocedure, als bedoeld 
in artikel 5 van Verordening (EU) nr. 182/2011. Deze procedure garandeert dat de voorstellen 
van de Commissie worden gesteund door een gekwalificeerde meerderheid van de deskundigen 
in het comité. Volgens de in artikel 4 omschreven raadplegingsprocedure kan de Commissie 
daarentegen een uitvoeringshandeling goedkeuren, ook al spreekt een meerderheid van de 
vertegenwoordigers van de lidstaten zich daartegen uit.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deel II van het Besluit van het Uitvoerend 
Comité van 16 september 1998 tot 
oprichting van een Permanente 
Schengenbeoordelings- en 
toepassingscommissie (SCH/Com-ex (98) 
26 def.), getiteld ‘Toepassingscommissie 
voor de staten die de overeenkomst reeds 
toepassen’, wordt met ingang van een jaar 
na de inwerkingtreding van deze 
verordening ingetrokken.

Het Besluit van het Uitvoerend Comité van 
16 september 1998 tot oprichting van een 
Permanente Schengenbeoordelings- en 
toepassingscommissie (SCH/Com-ex (98) 
26 def.), getiteld ‘Toepassingscommissie 
voor de staten die de overeenkomst reeds 
toepassen’, wordt met ingang van een jaar 
na de inwerkingtreding van deze 
verordening ingetrokken.

Or. en

Motivering

De rapporteur is van mening dat er op basis van de onderhavige verordening een uniform 
evaluatiemechanisme moet komen. Daarom moet niet alleen deel II van het besluit van het 
Uitvoerend Comité, maar ook deel I worden ingetrokken.
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Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Raad kan besluiten de 
Schengenevaluaties als bedoeld in 
toetredingsaktes die worden gesloten na 
de inwerkingtreding van deze 
verordening, te verrichten overeenkomstig 
deze verordening.

Schrappen

Or. en

Motivering

Aangezien het amendement op artikel 1, lid 1, er al op gericht is de kandidaatlanden van meet af 
aan in het nieuwe Schengenevaluatiemechanisme op te nemen, is artikel 20 overbodig geworden.



PE460.834v01-00 18/20 PR\860326NL.doc

NL

TOELICHTING

Achtergrond

De oprichting van het Schengengebied, eind jaren '80 - begin jaren '90, is een van de grootste 
successen geweest van de Europese geschiedenis. Het Schengengebied impliceerde de opheffing 
van alle controles aan de gemeenschappelijke grenzen tussen de deelnemende landen en de 
invoering van vrij verkeer in dit gebied. Parallel zijn diverse compenserende maatregelen 
getroffen, waaronder de verscherping van de controles aan de buitengrenzen, versterkte 
samenwerking tussen politie, douane en gerechtelijke instanties en de invoering van het 
Schengeninformatiesysteem (SIS).

Een vereiste voor de afschaffing van de controles aan de binnengrenzen is dat de lidstaten 
volledig vertrouwen hebben in elkaars vermogen om de flankerende maatregelen die opheffing 
van de controles mogelijk maken, uit te voeren. De veiligheid van het Schengengebied hangt 
namelijk af van de nauwkeurigheid en efficiency waarmee een lidstaat de controles aan zijn 
buitengrenzen uitvoert, en van de kwaliteit en de snelheid van de informatie-uitwisseling via het 
SIS. Als een van deze elementen zwak is of niet adequaat functioneert, betekent dat een risico 
voor de veiligheid van de Europese Unie en de efficiency van het Schengengebied.

In 1998 is er een permanente commissie opgericht, die tot taak had de lidstaten in twee 
afzonderlijke fasen te evalueren:

- tijdens de inwerkingstelling: de commissie moest controleren of aan alle randvoorwaarden 
voor de uitvoering van het Schengenacquis was voldaan, zodat de grenscontroles konden 
worden opgeheven;

- tijdens de tenuitvoerlegging: het wederzijdse vertrouwen na de opheffing van controles aan de 
binnengrenzen moest in stand worden gehouden en versterkt door controles op de uitvoering 
van het Schengenacquis door de lidstaten. 

Na de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam in 1999 en de opneming van het 
Schengenacquis in de EU werd de naam van de commissie veranderd in de Groep 
Schengenevaluatie (SCH-EVAL). Het mandaat bleef echter ongewijzigd en het bleef een 
intergouvernementele groep.

In het kader van het Haags programma is de Commissie verzocht een voorstel in te dienen om 
het bestaande evaluatiemechanisme voor Schengen aan te vullen en de daarin vastgestelde 
tekortkomingen weg te nemen. In maart 2009 heeft de Commissie twee voorstellen ingediend, 
namelijk voor een verordening van de Raad en een besluit van de Raad, betreffende de 
vaststelling van het rechtskader voor één enkel evaluatiemechanisme met het oog op de controle 
en het toezicht op de correcte toepassing van het Schengenacquis. In de verordening van de Raad 
gaat het om de activiteiten in verband met vrij verkeer en grenscontroles, zoals geregeld in het 
Schengenacquis. Het besluit van de Raad behelst de politiemaatregelen ter compensatie van de 
opheffing van grenscontroles aan de binnengrenzen.

De voorstellen moesten ook een antwoord bieden op de gewijzigde juridische situatie na de 
opneming van het Schengenacquis in het kader van de Europese Unie, waarbij elke bepaling van 
het acquis is voorzien van een rechtsgrond binnen de eerste of derde pijler. 

Het Europees Parlement is over deze twee voorstellen geraadpleegd en kwam, uitgaande van het 
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advies van zijn Juridische Dienst over de vraag of de Commissie de meest geschikte rechtsgrond 
had gekozen, tot de conclusie dat voor het verordeningsvoorstel de medebeslissingsprocedure 
had moet worden gekozen. Aangezien beide voorstellen dezelfde tekortkomingen vertoonden en, 
juridisch gezien, twee kanten van dezelfde medaille waren, namelijk de instelling van één enkel 
Schengenevaluatiesysteem, hadden zij als pakket moeten worden behandeld. In oktober 2009 
verwierp het Europees Parlement de twee voorstellen en verzocht het de Commissie deze 
voorstellen in te trekken, met nieuwe, ingrijpend verbeterde voorstellen te komen en daarbij de 
medebeslissingsprocedure in acht te nemen en rekening te houden met de inwerkingtreding van 
het Verdrag van Lissabon.

Met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon was het voorstel binnen de derde pijler 
achterhaald en is dan ook geschrapt in de "omnibusmededeling" van december 2009. 
Tegelijkertijd werd ook het resterende voorstel (de eerstepijlerverordening) ingetrokken.

Reikwijdte van het nieuwe voorstel

In november 2010 is één nieuw voorstel ingediend dat moet leiden tot de vaststelling van een 
rechtskader voor evaluaties waarin wordt nagegaan of het Schengenacquis correct is toegepast. 
Dit evaluatiemechanisme moet ervoor zorgen dat de lidstaten blijven vertrouwen op elkaars 
vermogen om de begeleidende maatregelen die een gebied zonder binnengrenzen mogelijk 
maken, effectief en efficiënt toe te passen. 

Als wetgevingsprocedure wordt de medebeslissingsprocedure voorgesteld, omdat het Europees 
Parlement een volwaardig medespeler is op het gebied van justitie en binnenlandse zaken. Om de 
transparantie te vergroten, wordt voorgesteld de Raad en het Europees Parlement regelmatig op 
de hoogte te houden van de verrichte evaluaties, de daaruit getrokken conclusies en de follow-
upmaatregelen die door de betrokken lidstaten worden genomen.

Met het voorstel wordt verder beoogd het evaluatiemechanisme voor het Schengengebied 
efficiënter te maken, en zo een transparante, doeltreffende en consistente toepassing van het 
Schengenacquis te verzekeren.

De basis voor dit nieuwe evaluatiemechanisme moet worden gevormd door vragenlijsten en al 
dan niet aangekondigde bezoeken ter plaatse, en er is sprake van een gefaseerde organisatie. Er 
moet een meerjarenprogramma komen dat een periode van vijf jaar bestrijkt (in deze periode 
moet elke lidstaat ten minste eenmaal worden geëvalueerd), met een lijst van de te evalueren 
landen (voorbereidingsfase). Het ontwerpprogramma dient via een comitéprocedure te worden 
goedgekeurd. 

Hetzelfde moet gelden voor het jaarprogramma, dat gebaseerd moet worden op de risicoanalyse 
van Frontex. In dit programma moeten de evaluaties worden vastgesteld die per land moeten 
worden uitgevoerd, al dan niet met voorafgaande kennisgeving (in dit geval moet de lijst met 
landen vertrouwelijk blijven).

Standpunt van de rapporteur

De rapporteur is verheugd dat de Commissie dit nieuwe voorstel heeft ingediend, waarin niet 
alleen een aantal eerdere kritiekpunten van het Parlement zijn verwerkt, maar dat ook – terecht –
op een rechtsgrond berust (artikel 77, lid 2, onder e), van het VWEU) die inhoudt dat de 
medebeslissingsprocedure (de gewone wetgevingsprocedure) moet worden gevolgd.
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Een nieuw Schengenevaluatiemechanisme moet aan de volgende eisen voldoen:

- het moet sterker communautair van opzet zijn (met een Europese benadering en betrokkenheid 
van de communautaire instellingen in plaats van een zuiver intergouvernementele benadering);

- het moet transparanter zijn (dus met de verplichting Raad en Parlement op de hoogte te houden 
van de resultaten van inspectiebezoeken, de aanbevelingen van de Commissie het gevolg dat 
daaraan wordt gegeven);

- het moet voor meer samenwerking zorgen (door middel van een evenwichtige deelname van de 
Commissie en de lidstaten door Europese en nationale deskundigen ten volle te laten 
meewerken);

- het moet voor een beter middelengebruik zorgen (door Frontex een rol te geven en te profiteren 
van zijn ervaring en risicoanalyses);

- het moet doeltreffender worden (de teams moeten minder "log" worden);

- het moet strenger worden (zodat de mate van naleving van de Schengenregels nauwkeurig kan 
worden beoordeeld en snel corrigerend wordt opgetreden om een eventueel gevoel van 
straffeloosheid de kop in te drukken).

De rapporteur is gekant tegen een systeem waarin "met twee maten wordt gemeten", zodat 
kandidaatlanden zeer streng zouden worden behandeld en landen die al deel uitmaken van het 
Schengengebied, zeer soepel. Hij is daarom van mening dat de regels steeds hetzelfde moeten 
blijven en dat voor het evaluatiesysteem als uitgangspunt moet gelden dat deze regels 
voortdurend moeten worden nageleefd en niet alleen op het moment van toetreding. Het is 
daarom niet zinvol voor leden en kandidaten uiteenlopende criteria en beoordelingssystemen te 
hanteren.

De rapporteur wil nogmaals de aandacht vestigen op het belang van wederzijds vertrouwen, dat 
het fundament is waarop het gehele Schengenstelsel berust.

Tot slot heeft hij getracht een gedeeltelijke deelname van het Verenigd Koninkrijk en Ierland te 
bewerkstelligen, zodat deze landen kunnen worden geëvalueerd op het punt van 
politiesamenwerking, SIS/SIRENE-operaties en gegevensbescherming.


