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PR_COD_1amCom

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 tot 
wijziging van Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad 
tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de 
grenzen door personen (Schengengrenscode) en van de Overeenkomst ter uitvoering van 
het Schengenakkoord
(COM(2011)0118 – C7-0070/2011 – 2011/0051(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2011)0118),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 7, lid 1 en lid 2, van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het 
Parlement is ingediend (C7-0070/2011),

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

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 
(A7-0000/2012),

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, 
de Commissie en de nationale parlementen.

Amendement 1

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
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. 

(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. 
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Daartoe moeten gemeenschappelijke regels 
inzake normen en procedures voor de 
controle aan de buitengrenzen worden 
vastgesteld.

Daartoe moeten gemeenschappelijke regels 
inzake normen en procedures voor de 
controle aan de buitengrenzen worden 
vastgesteld, met aandacht voor de 
specifieke situatie van een aantal lidstaten 
die met een onevenredige druk op hun 
buitengrenzen geconfronteerd worden.
Deze regels moeten stoelen op het 
beginsel van solidariteit tussen de 
lidstaten.

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Het vrije verkeer van personen in 
de Schengenruimte is een van de 
belangrijkste resultaten van de Europese 
integratie. Van het Schengenacquis 
hebben honderdduizenden EU-burgers 
voordelen ondervonden, enerzijds omdat 
het de grensoverschrijdende mobiliteit 
bevorderde, anderzijds omdat het de 
economie nieuwe impulsen gaf. Vrij 
verkeer vormt een grondrecht en een 
pijler van het EU-burgerschap. Om dit 
recht uit te oefenen, moet worden voldaan 
aan de voorwaarden die zijn vastgelegd in 
de Verdragen en in Richtlijn 2004/38/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 29 april 2004 betreffende het recht 
van vrij verkeer en verblijf op het 
grondgebied van de lidstaten voor de 
burgers van de Unie en hun familieleden1.
_________________
1 PB L 158 van 30.4.2004, blz. 77.

Or. en
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Amendement 3

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 ter) Een vereiste voor de afschaffing 
van de controles aan de binnengrenzen is 
dat de lidstaten het volste vertrouwen 
hebben in elkaars vermogen om de 
begeleidende maatregelen die opheffing 
van de controles mogelijk maken naar 
behoren uit te voeren.

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Bij de oprichting van de 
Schengenruimte werd een 
gemeenschappelijke buitengrens 
vastgesteld. De lidstaten dragen samen de 
verantwoordelijkheid voor het bewaken 
van die grens, in overeenstemming met 
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 moet er mee voor 
zorgen dat iedere lidstaat zijn gedeelte van 
de buitengrens daadwerkelijk kan 
bewaken en dat de burgers kunnen 
vertrouwen op de efficiëntie van het 
systeem voor migratiebeheer van de EU.

Or. en
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Amendement 5

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Na vier jaar is uit de ervaringen van de 
lidstaten en de Commissie bij de praktische 
toepassing van de bepalingen van de 
Schengengrenscode, alsmede uit de 
resultaten van Schengenevaluaties en door 
de lidstaten ingediende verslagen en 
verzoeken gebleken dat een aantal 
wijzigingen nodig is.

(3) Na vier jaar is uit de ervaringen van de 
lidstaten en de Commissie bij de praktische 
toepassing van de bepalingen van de 
Schengengrenscode, uit de resultaten van 
Schengenevaluaties, uit door de lidstaten 
ingediende verslagen en verzoeken en uit 
wetgevingsinitiatieven en ontwikkelingen 
binnen het primaire en secundaire recht 
van de Unie gebleken dat een aantal 
wijzigingen nodig is en dat bepaalde 
technische problemen duidelijker en 
doeltreffender in kaart gebracht moeten 
worden.

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Het Europees Parlement en de 
Raad hebben op 25 oktober 2011 
Verordening (EG) nr. 1168/2011 tot 
wijziging van Verordening (EG) nr. 
2007/2004 van de Raad tot oprichting van 
een Europees agentschap voor het beheer 
van de operationele samenwerking aan de 
buitengrenzen van de lidstaten van de 
Europese Unie1 (Frontex) aangenomen. 
Deze verordening zorgt voor een beter 
geïntegreerd beheer van de buitengrenzen 
en versterkt de rol van het agentschap, 
wat aansluit bij de doelstelling van de 
Unie om geleidelijk aan over te stappen op  
een geïntegreerd grensbeheersysteem.
______________
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1 PB L 304 van 22.11.2011, blz. 1.

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
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.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en

Motivering

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie) 
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Amendement 8

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 – letter c
Verordening (EG) nr. 562/2006
Artikel 2 – punt 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"4 bis. "interne vrachtverbinding": een 
vrachtverbinding tussen twee of meer 
havens op het grondgebied van de lidstaten 
waarbij geen havens buiten het 
grondgebied van de lidstaten worden 
aangedaan;";

"4 bis. "interne vrachtverbinding": een 
vrachtverbinding tussen twee of meer 
havens op het grondgebied van de lidstaten 
waarbij geen havens buiten het 
grondgebied van de lidstaten worden 
aangedaan en waarbij goederen worden 
vervoerd over een vooraf vastgestelde 
route;";

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 – letter g bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 562/2006
Artikel 2 – punt 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g bis) het volgende punt 8 bis wordt 
ingevoegd:
"8 bis. "gedeelde grensdoorlaatpost": een 
op het grondgebied van een lidstaat of een 
derde land gelegen grensdoorlaatpost 
waar grenswachters van de betrokken 
lidstaat en van het betrokken derde land 
samen inreis- en uitreiscontroles 
verrichten overeenkomstig hun nationale 
wetgeving en uit hoofde van een bilaterale 
overeenkomst;";

Or. en
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Amendement 10

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 – letter h bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 562/2006
Artikel 2 – punt 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h bis) het volgende punt 18 bis wordt 
ingevoegd:
"18 bis. "offshorewerknemer": een 
persoon die werkt op een offshore-
installatie die buiten de territoriale 
wateren ligt, maar wel in een door de 
lidstaten geëxploiteerde exclusieve 
economische zone, zoals die term is 
vastgelegd in het internationaal zeerecht, 
en die regelmatig per boot of per vliegtuig 
naar het grondgebied van de lidstaten 
terugkeert;";

Or. en

Amendement 11

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 – letter h ter (nieuw)
Verordening (EG) nr. 562/2006
Artikel 2 – punt 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h ter) het volgende punt 19 bis wordt 
ingevoegd:
"19 bis. "een maand": 30 dagen.";

Or. en

Amendement 12

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 562/2006
Artikel 4 – lid 2 – letter c 
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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 
uitzonderingen moeten uit hoofde van 
artikel 34 ter kennis van de Commissie 
worden gebracht;

Or. en

Amendement 13

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
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 onvoorziene noodsituatie, 
in overeenstemming met het 
internationale recht en het recht van de 
Unie op het gebied van de grondrechten."

Or. en

Amendement 14

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

"Voor een voorgenomen verblijf op het 
grondgebied van de lidstaten van ten 
hoogste drie maanden binnen een periode 
van zes maanden vanaf de datum van 
eerste binnenkomst op het grondgebied 
van de lidstaten, gelden voor onderdanen 
van derde landen de volgende 
toegangsvoorwaarden:

"Voor een voorgenomen verblijf op het 
grondgebied van de lidstaten van ten 
hoogste 90 dagen binnen een periode van 
180 dagen, waarbij voor iedere dag van 
het verblijf de 180 voorafgaande dagen in 
aanmerking worden genomen, gelden 
voor onderdanen van derde landen de 
volgende toegangsvoorwaarden:

Or. en

Amendement 15

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4 – letter a bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 562/2006
Artikel 5 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) het volgende lid 1 bis wordt 
ingevoegd:
"1 bis. Bij de toepassing van lid 1 geldt de 
inreisdatum als de eerste dag van verblijf 
op het grondgebied van de lidstaten, en de 
uitreisdatum als de laatste dag van verblijf 
op het grondgebied van de lidstaten."

Or. en

Amendement 16

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 562/2006
Artikel 6 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) In artikel 6, lid 1, wordt de eerste 
alinea als volgt vervangen:
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"1. De grenswachters oefenen hun taken 
uit met volledige eerbiediging van de 
menselijke waardigheid en de 
grondrechten. In hun contacten met 
kwetsbare personen leggen zij bijzondere 
zorg aan de dag."

Or. en

Amendement 17

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"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."

"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, in een taal die 
zij begrijpen of redelijkerwijs geacht 
kunnen worden te begrijpen, of indien 
nodig op een andere manier."

Or. en

Motivering

De formulering van dit artikel is geïnspireerd op de door het Parlement goedgekeurde 
Richtlijn 2008/115/EG ("de terugkeerrichtlijn") teneinde een coherente lijn aan te houden wat 
het recht op informatie van onderdanen van derde landen betreft binnen de uitgebreide EU-
wetgeving ten aanzien van deze personen.

Amendement 18

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"2. a) Personen die onder het EU-recht (Niet van toepassing op de Nederlandse 
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inzake vrij verkeer vallen, hebben het recht 
de doorgangen te gebruiken die zijn 
aangegeven met het bord bedoeld in 
bijlage III, deel A ("EU, EER, CH"). Zij 
mogen ook de doorgangen gebruiken die 
zijn aangegeven met het bord bedoeld in 
bijlage III, deel B1 ("niet-visumplichtig") 
en B2 ("alle paspoorten").

versie.)

Or. en

Amendement 19

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
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 
met het bord bedoeld in bijlage III, deel B2 
("alle paspoorten").

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 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 
met het bord bedoeld in bijlage III, deel B2 
("alle paspoorten").

Or. en

Amendement 20

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 562/2006
Artikel 9 – lid 2 – letter b – alinea 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het voorzien in gescheiden doorgangen 
aangegeven met het bord bedoeld in 
deel B1 ("niet-visumplichtig") van 
bijlage III is facultatief en de lidstaten zijn 
hiertoe dus niet verplicht. Zij besluiten op 
basis van de praktische behoeften zelf of en 
bij welke grensdoorlaatposten zij dit doen."

Het voorzien in gescheiden doorgangen 
aangegeven met het bord bedoeld in deel 
B1 ("niet-visumplichtig") van bijlage III is 
geen verplichting voor de lidstaten. Zij 
besluiten op basis van de praktische 
behoeften zelf of en bij welke 
grensdoorlaatposten zij dit doen."

Or. en

Amendement 21

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 6 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 562/2006
Artikel 9 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) In artikel 9 wordt lid 5 geschrapt.

Or. en

Amendement 22

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 7 – letter -a (nieuw)
Verordening (EG) nr. 562/2006
Artikel 10 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a) De titel wordt als volgt vervangen:
"Afstempeling van reisdocumenten"

Or. en
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Amendement 23

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 7 – letter b bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 562/2006
Artikel 10 – lid 3 – alinea 1 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) in de eerste alinea van lid 3 wordt 
het volgende punt h) toegevoegd:
"h) in de reisdocumenten van 
grensbewoners die over een vergunning 
voor klein grensverkeer beschikken 
overeenkomstig artikel 6 van Verordening 
(EG) nr. 1931/2006 van het Europees 
Parlement en de Raad van 20 december 
2006 tot vaststelling van regels inzake 
klein grensverkeer aan de 
landbuitengrenzen van de lidstaten1 en uit 
hoofde van een relevante bilaterale 
overeenkomst."
_______________
1  PB L 405 van 30.12.2006, blz. 1. 

Or. en

Motivering

The combination of Articles 4 § 1 and 6 § 2 of Regulation 1931/2006/EC of the European 
Parliament and the Council results in that those subject to special arrangements for local 
border traffic, as established by the aforementioned Regulation, do not require entry or exit 
stamps to their passports when they enter or exit the Schengen area. The provisions of s. 4 
and 6 establish for residents in the border area an exception from the obligations which arise 
under this Regulation, as is also expressly stated in the explanatory note, paragraph No. 3, of 
the above Regulation. In light of the amendments to the present Regulation, harmonisation of 
both regulations is required.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 7 – letter b ter (nieuw)
Verordening (EG) nr. 562/2006
Artikel 10 – lid 3 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b ter) in lid 3 wordt de tweede alinea als 
volgt vervangen:
"Op verzoek van een onderdaan van een 
derde land kan bij wijze van 
uitzondering worden afgezien van 
aanbrenging van een in- of 
uitreisstempel, wanneer de afstempeling 
voor deze onderdaan tot ernstige 
moeilijkheden zou kunnen leiden. In 
deze gevallen wordt de in- of uitreis op 
een afzonderlijk blad geregistreerd met 
vermelding van de naam en het 
paspoortnummer. Dat blad wordt de 
betrokken onderdaan van een derde 
land ter hand gesteld. De bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten houden 
statistieken bij van dergelijke 
uitzonderingen en bezorgen deze 
statistieken aan de Commissie."

Or. en

Amendement 25

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"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.

"3. 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 van 16 december 2008 over 
gemeenschappelijke normen en 
procedures in de lidstaten voor de 
terugkeer van onderdanen van derde 
landen die illegaal op hun grondgebied 
verblijven en overeenkomstig nationale 
wetgeving ter uitvoering van die richtlijn.
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Or. en

Amendement 26

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 562/2006
Artikel 12 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) In artikel 12 wordt lid 4 bis als 
volgt toegevoegd:
"4 bis. Als de lidstaten bij het verrichten 
van grenstoezicht een opvallende stijging 
merken van het aantal onrechtmatige 
grensoverschrijdingen en/of criminele 
feiten die rechtstreeks verband houden 
met ongepast handelen of nalatigheid van 
een derde land, brengen zij het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie 
hiervan op de hoogte. De bevoegde 
instellingen nemen deze informatie in 
aanmerking als zij beperkende 
maatregelen tegen dit derde land 
overwegen, in overeenstemming met 
artikel 215 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie."

Or. en

Amendement 27

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 562/2006
Artikel 15 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) In artikel 15, lid 1, wordt na de 
eerste alinea de volgende alinea 
ingevoegd:
"De grenswachters zorgen ervoor dat een 
persoon die een verzoek om internationale 
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bescherming wil indienen daadwerkelijk 
de kans krijgt dit zo snel mogelijk te doen, 
zodat ze ten volle voldoen aan hun 
verplichtingen uit hoofde van de relevante 
internationale en EU-wetgeving, met 
inbegrip van het Verdrag betreffende de 
status van vluchtelingen van 28 juli 1951 
(het Verdrag van Genève) en het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie."

Or. en

Amendement 28

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
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 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."

"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. De opleiding 
besteedt bijzondere aandacht aan het 
herkennen van en het omgaan met 
situaties waarin kwetsbare personen, zoals 
niet-begeleide minderjarigen en 
slachtoffers van mensenhandel, betrokken 
zijn. De lidstaten moedigen met de steun 
van Frontex de grenswachters aan talen, 
en met name de voor de uitoefening van 
hun taken noodzakelijke talen, te leren, en 
zorgen ervoor dat de 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 
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het bijzonder."

Or. en

Amendement 29

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 13 – letter a
Verordening (EG) nr. 562/2006
Artikel 19 – lid 1 – alinea 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"g) reddingsdiensten, politie en brandweer; "g) reddingsdiensten, politie, brandweer en 
grenswachters;

Or. en

Amendement 30

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Verordening (EG) nr. 562/2006
Artikel 21 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Artikel 21, punt d), wordt geschrapt. (14) Artikel 21, punt d), wordt als volgt
vervangen:
"d) de mogelijkheid voor de lidstaten om 
onderdanen van derde landen wettelijk te 
verplichten om hun aanwezigheid op het 
grondgebied van een lidstaat te melden 
overeenkomstig artikel 22 van de 
Overeenkomst ter uitvoering van het 
Schengenakkoord."

Or. en
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Amendement 31

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 17 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 562/2006
Artikel 34 – lid 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) Aan artikel 34, lid 1, wordt het 
volgende punt e bis) toegevoegd:
"e bis) de in punt a) van artikel 4, lid 2, 
bedoelde uitzonderingen op de regels 
betreffende het overschrijden van de 
buitengrenzen;"

Or. en

Amendement 32

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 17 ter (nieuw)
Verordening (EG) nr. 562/2006
Artikel 34 – lid 1 – letter e ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

17 ter) Aan artikel 34, lid 1, wordt het 
volgende punt e ter) toegevoegd:
"e ter) de in artikel 10, lid 3, bedoelde 
statistieken.

Or. en

Amendement 33

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 18
Verordening (EG) nr. 562/2006
Artikel 37 – zin 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van hun nationale bepalingen met 

"De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van hun nationale bepalingen met 
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betrekking tot artikel 21, onder c), de in 
artikel 4, lid 3, bedoelde sancties en de 
krachtens deze verordening toegestane 
bilaterale overeenkomsten."

betrekking tot artikel 21, onder c) en d), de 
in artikel 4, lid 3, bedoelde sancties en de 
krachtens deze verordening toegestane 
bilaterale overeenkomsten."

Or. en

Amendement 34

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 2
Overeenkomst ter uitvoering van het Schengenakkoord
Artikel 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) artikel 22 wordt geschrapt; (2) artikel 22 wordt als volgt gewijzigd:
1. Vreemdelingen die op regelmatige 
wijze op het grondgebied van een 
overeenkomstsluitende partij zijn 
binnengereisd, kunnen ertoe verplicht 
worden zich onder de door ieder van de 
overeenkomstsluitende partijen 
vastgestelde voorwaarden aan te melden 
bij de bevoegde autoriteiten van de 
overeenkomstsluitende partij op wier 
grondgebied zij binnenkomen. Deze 
aanmelding kan naar keuze van elke 
overeenkomstsluitende partij hetzij bij 
binnenkomst, hetzij binnen drie 
werkdagen te rekenen vanaf de datum 
van binnenkomst, in het binnenland 
geschieden.
2. Vreemdelingen die op het 
grondgebied van een der 
overeenkomstsluitende partijen 
verblijven en zich naar het grondgebied 
van een der overige 
overeenkomstsluitende partijen begeven, 
kunnen ertoe verplicht worden aan de in 
lid 1 neergelegde bepaling te voldoen.
3. […].

Or. en
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Amendement 35

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Bijlage – punt 1 – letter a
Verordening (EG) nr. 562/2006
Bijlage III – DEEL B1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"DEEL B1: "niet-visumplichtig"; (Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en

Amendement 36

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Bijlage – punt 3 – letter a
Verordening (EG) nr. 562/2006
Bijlage VI – punt 1.1.4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het volgende punt 1.1.4 wordt 
ingevoegd:

a) het volgende punt 1.1.4 wordt 
ingevoegd:

"1.1.4. Gemeenschappelijke
grensdoorlaatposten

"1.1.4. Gedeelde grensdoorlaatposten

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 gedeelde
grensdoorlaatposten waarbij grenswachten 
van de ene partij inreis- en/of 
uitreiscontroles overeenkomstig hun 
wetgeving verrichten op het grondgebied 
van de andere partij. De betrokken derde 
landen zorgen ervoor dat hun nationale 
wetgeving ten aanzien van deze 
grensdoorlaatposten geen afbreuk doet 
aan de uit de EU-wetgeving 
voortvloeiende rechtsbescherming op dit 
gebied. Dergelijke overeenkomsten 
bevatten met name bepalingen:
- tot vaststelling van de door de 
grenswachters van beide partijen uit te 
voeren taken en maatregelen. Daarbij 
wordt bijzondere aandacht besteed aan de 
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procedures betreffende de onderschepping 
van een of meerdere personen, de 
inbeslagneming van goederen, de toegang 
tot de asielprocedures op het grondgebied 
van de lidstaten, en aan het waarborgen 
van de toegang tot het grondgebied van de 
lidstaat aan personen die zich krachtens 
het recht van de EU vrij mogen 
verplaatsen binnen de Unie. Deze 
bepalingen zijn zowel op het grondgebied 
van de lidstaten als op dat van derde 
landen van toepassing;
- ter waarborging van het vermogen van 
de grenswachters van de lidstaten om 
informatiesystemen voor de verwerking 
van persoonsgegevens te gebruiken, in 
overeenstemming met artikel 7, en tot 
vaststelling van de krachtens het recht 
van de Unie vereiste technische en 
organisatorische veiligheidsmaatregelen 
ter beveiliging van persoonsgegevens 
tegen al dan niet opzettelijke vernietiging, 
verlies, vervalsing en onrechtmatige 
verspreiding of toegang. De toegang tot 
deze informatiesystemen is verboden voor 
grenswachters uit derde landen.

1.1.4.2. Gemeenschappelijke
grensdoorlaatposten op het grondgebied 
van een lidstaat: Bilaterale 
overeenkomsten tot instelling van 
gemeenschappelijke grensdoorlaatposten 
op het grondgebied van een lidstaat 
bevatten een bepaling op grond waarvan 
grenswachten van derde landen hun 
taken kunnen uitoefenen in de lidstaat, 
met inachtneming van de volgende 
beginselen:

1.1.4.2. Gedeelde grensdoorlaatposten 
kunnen zich op het grondgebied van een 
lidstaat of van een derde land bevinden.

(a) internationale bescherming: een 
onderdaan van een derde land die 
internationale bescherming aanvraagt op 
het grondgebied van een lidstaat, krijgt 
toegang tot de toepasselijke procedures 
van de lidstaat, ook als de onderdaan van 
een derde land nog niet aan een 
uitreiscontrole is onderworpen door de bij 
de gemeenschappelijke grensdoorlaatpost 
aanwezige grenswachten van het derde 
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land;
(b) aanhouding van een persoon of 
inbeslagneming van goederen: wanneer 
grenswachten van derde landen 
kennisnemen van feiten die de 
aanhouding of de inbewaringstelling van 
een persoon of de inbeslagneming van 
goederen wettigen: 
- melden zij deze feiten aan de autoriteiten 
van de lidstaten, die een passende 
follow-up waarborgen overeenkomstig het 
nationaal, internationaal en EU-recht, 
ongeacht de nationaliteit van de 
betrokkene,
– 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.
(c) Personen die onder het EU-recht 
inzake vrij verkeer vallen en het 
EU-grondgebied binnenkomen: 
grenswachten van derde landen 
verhinderen niet dat personen die onder 
het EU-recht inzake vrij verkeer vallen, 
het EU-grondgebied binnenkomen. Als er 
redenen zijn om uitreis uit het derde land 
te weigeren, melden de grenswachten van 
het derde land deze redenen aan de 
autoriteiten van de lidstaat, die een 
passende follow-up waarborgen 
overeenkomstig het nationaal, 
internationaal en EU-recht.
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 
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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. 
1.1.4.4. Alvorens een bilaterale 
overeenkomst over gemeenschappelijke 

1.1.4.3. Alvorens een bilaterale 
overeenkomst over gedeelde
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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.

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 relevante EU-
wetgeving.

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 
worden verholpen."

Or. en

Amendement 37

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Bijlage – punt 3 – letter b
Verordening (EG) nr. 562/2006
Bijlage VI – punt 1.2.1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"1.2.1. De treinpassagiers alsook het 
treinpersoneel aan boord van treinen die de 
buitengrenzen overschrijden, met inbegrip 
van goederentreinen en lege treinen, 
worden aan controles onderworpen. De 
lidstaten kunnen bilaterale overeenkomsten 
sluiten over de wijze waarop deze 
controles met inachtneming van de in 
punt 1.1.4 vervatte beginselen worden 
uitgevoerd. Deze controles worden op één 
van de volgende manieren verricht:

"1.2.1. De treinpassagiers alsook het 
treinpersoneel aan boord van treinen die de 
buitengrenzen overschrijden, met inbegrip 
van goederentreinen en lege treinen, 
worden aan controles onderworpen. De 
lidstaten kunnen bilaterale overeenkomsten 
sluiten over de wijze waarop deze 
controles worden uitgevoerd. Deze 
controles worden op één van de volgende 
manieren verricht:

Or. en
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Amendement 38

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Bijlage – punt 3 – letter b
Verordening (EG) nr. 562/2006
Bijlage VI – punt 1.2.2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.2.2. Teneinde het verkeer van 
hogesnelheidspassagierstreinen te 
vergemakkelijken, kunnen de lidstaten 
voorts op het traject van dergelijke, uit 
derde landen komende treinen in onderling 
overleg met de betrokken derde landen ook 
beslissen om, met inachtneming van de in 
punt 1.1.4 vervatte beginselen,
inreiscontroles van passagiers op treinen 
uit derde landen uit te voeren op een van de 
volgende manieren:

1.2.2. Teneinde het verkeer van 
hogesnelheidspassagierstreinen te 
vergemakkelijken, kunnen de lidstaten 
voorts op het traject van dergelijke, uit 
derde landen komende treinen in onderling 
overleg met de betrokken derde landen ook 
beslissen om inreiscontroles van passagiers 
op treinen uit derde landen uit te voeren op 
een van de volgende manieren:

Or. en

Amendement 39

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-a) na de eerste zin van punt 3.1.1 wordt 
de volgende zin ingevoegd:
"In uitzonderlijke gevallen kan de 
controle ook tijdens de vaart van het schip 
worden verricht wanneer dit binnen de 
territoriale wateren van de betrokken 
lidstaat gebeurt, zoals bepaald in het 
Verdrag van de Verenigde Naties inzake 
het recht van de zee."

Or. en
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Amendement 40

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
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."

Or. en

Amendement 41

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Bijlage – punt 7
Verordening (EG) nr. 562/2006
Bijlage VII – punt 7 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"7. Reddingsdiensten, politie en brandweer "7. Reddingsdiensten, politie, brandweer 
en grenswachters

Or. en

Amendement 42

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Bijlage – punt 7
Verordening (EG) nr. 562/2006
Bijlage VII – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De regelingen voor aankomst en vertrek 
van leden van reddingsdiensten, politie en
brandweer in noodsituaties worden 

De regelingen voor aankomst en vertrek 
van leden van reddingsdiensten, politie,
brandweer en grenswachters in 
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vastgelegd in nationale wetgeving en, in 
voorkomend geval, in bilaterale 
overeenkomsten. Deze regelingen kunnen 
voorzien in afwijkingen van de artikelen 4, 
5 en 7.

noodsituaties worden vastgelegd in 
nationale wetgeving en, in voorkomend 
geval, in bilaterale overeenkomsten. Deze 
regelingen kunnen voorzien in afwijkingen 
van de artikelen 4, 5 en 7.

Or. en
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TOELICHTING

Inleiding

Met de oprichting van de Schengenruimte in de late jaren tachtig boekte Europa een van zijn 
grootste successen. De sluiting van het Schengenakkoord op 14 juni 1985 luidde het einde in 
van de systematische grenscontroles tussen de landen van de Schengenruimte en legde het 
beginsel van vrij verkeer van personen in deze ruimte vast. De Schengenruimte kreeg in de 
loop van de volgende 25 jaar een contractuele en juridische grondslag, en maakt nu deel uit 
van wat we met enige trots het Schengenacquis noemen. Oorspronkelijk bestond de 
Schengenruimte slechts uit vijf landen. Intussen zijn dat er 25, en met Bulgarije en Roemenië 
komen er binnenkort nog twee lidstaten bij.

Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 
tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen 
door personen (de Schengengrenscode) geldt als een mijlpaal in de evolutie van het 
Schengenacquis. De verordening is van toepassing op alle personen die de binnen- of 
buitengrenzen van de Europese Unie overschrijden en legt normen vast voor de controles aan 
de grensdoorlaatposten van de Schengenruimte. Het rechtskader van de verordening poogt de 
belangen van de Unie te beschermen en het vrije verkeer van EU-burgers en andere tot vrij 
verkeer gerechtigde personen te waarborgen. Tegelijkertijd wordt gestreefd naar de 
bescherming van de rechten van personen en kwetsbare groepen die geen gebruik kunnen 
maken van het recht op vrij verkeer.

Het hoofddoel van deze verordening bestaat erin om de bestaande wetgeving rond 
grenscontroles op personen te verbeteren en om het beleid inzake geïntegreerd grensbeheer te 
versterken door middel van betere regels voor het overschrijden van de buitengrenzen.

Reikwijdte van het voorstel van de Commissie 

Het voorstel van de Commissie, dat op een voor de EU uiterst belangrijk, historisch moment 
komt, tracht de Schengengrenscode meer overzichtelijk en omvattend te maken.

In het in wezen technische voorstel worden de bestaande regels bijgewerkt in het licht van de 
juridische ontwikkelingen die zich sinds de inwerkingtreding van de verordening en van het 
Verdrag van Lissabon hebben voorgedaan.

Voorts is in het voorstel ook rekening gehouden met de praktische ervaringen van de lidstaten 
bij de toepassing van de Schengengrenscode.

Ten slotte bevat het voorstel ook een aantal wijzigingen aan de Overeenkomst ter uitvoering 
van het op 14 juni 1985 gesloten Schengenakkoord, die in dezelfde lijn liggen. 

Standpunt van de rapporteur

Gelet op het voorstel van de Commissie en de juridische en praktische ontwikkelingen die het 
Schengenacquis de voorbije jaren heeft ondergaan, deelt de rapporteur het standpunt van de 
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Commissie dat de huidige Schengengrenscode aan herziening toe is. Hij herinnert eraan dat 
de binnengrenzen van de Schengenruimte slechts kunnen openblijven als de buitengrenzen 
doeltreffend gecontroleerd worden op basis van een versterkte samenwerking en wederzijds 
vertrouwen. Dat geldt nu meer dan ooit, aangezien de migratiestromen naar de EU sterk 
toenemen als gevolg van de recente ontwikkelingen aan de buitengrenzen van de Unie, meer 
bepaald de politieke omwenteling in Noord-Afrika. 

Tegen deze achtergrond legt de rapporteur amendementen voor ter verbetering van het 
bestaande kader. Deze wijzigingen steunen op twee uitgangspunten: enerzijds het streven naar 
regels die het vrije verkeer binnen de Schengenruimte versoepelen, vereenvoudigen en verder 
ontwikkelen, en anderzijds het creëren van een strikter kader voor de controle en de veiligheid 
aan de buitengrenzen van het grondgebied van de lidstaten.

De rapporteur erkent voorts dat het met het oog op een sterker Schengenacquis belangrijk is 
dat de lidstaten bilaterale overeenkomsten sluiten met derde landen om gemeenschappelijke 
grensdoorlaatposten in te richten. Dergelijke overeenkomsten dienen verenigbaar te zijn met 
het recht van de Unie en de Europese waarden. Zoals de bestaande overeenkomsten tussen 
Oekraïne en Polen en tussen Hongarije en Kroatië aantonen, kan dit soort overeenkomsten 
een handig instrument vormen om personen die een doorlaatpost aan de buitengrens willen 
overschrijden enerzijds een betere bescherming te bieden, en anderzijds gemakkelijker te 
kunnen controleren.

Het verscherpen van de controle aan de buitengrenzen zal tot meer rechtszekerheid leiden, de 
solidariteit tussen de lidstaten versterken en de economische ontwikkeling bevorderen. In 
ieder geval zij opgemerkt dat in deze voorstellen veel aandacht is besteed aan de bescherming 
van de individuele rechten van al wie de Schengenruimte binnenkomt of tracht binnen te 
komen, en dit door voort te bouwen op de lange politieke en juridische traditie van de 
Europese Unie. Voorts merkt de rapporteur op dat wanneer is aangetoond dat een derde land 
door ongepast handelen of nalatigheid verstoringen aan de buitengrenzen van de 
Schengenruimte veroorzaakt, de lidstaten zich kunnen beroepen op artikel 215 van het 
VWEU.

Bij het opstellen van de amendementen bij het voorstel van de Commissie heeft de rapporteur 
niet alleen het Verdrag van Lissabon en de EU-wetgeving inzake de bescherming van de 
rechten van de mens in aanmerking genomen, maar ook andere Europese wetgeving, zoals de 
onlangs aangenomen visumcode, de terugkeerrichtlijn en de recente aanpassingen aan de 
verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 
2007/2004 van de Raad tot oprichting van een Europees agentschap voor het beheer van de 
operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie 
(Frontex), waarbij nieuwe actieterreinen worden vastgelegd met het oog op een beter 
geïntegreerd beheer van de buitengrenzen van de Unie.

In dit opzicht vormt het huidige voorstel, ondanks zijn technische aard, een toegevoegde 
waarde in de evolutie van het Schengenacquis. Het levert directe voordelen op, het maakt de 
grenscontroles eenvoudiger en doeltreffender en het bevordert het vertrouwen en de 
solidariteit in de Schengenruimte. De boodschap die eruit spreekt is klaar en duidelijk: hoewel 
de Europese Unie voor een moeilijke periode staat, blijft zij trouw aan haar voornemen tot 
verdere integratie en aan haar waarden, meer bepaald vrede, veiligheid en welvaart voor 
Europa. Gemeenschappelijke uitdagingen kunnen enkel het hoofd worden geboden met 
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gedeelde doelen, en een visie kan pas werkelijkheid worden door samenwerking en 
solidariteit. 


