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PR_COD_1recastingam

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 "Eurodac" voor de vergelijking van vingerafdrukken ten 
behoeve van een doeltreffende toepassing van Verordening (EU) nr. […/…] [tot 
vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat 
verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale 
bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de 
lidstaten wordt ingediend]  en voor verzoeken van rechtshandhavingsinstanties van de 
lidstaten en Europol om vergelijking met Eurodac-gegevens ten behoeve van 
rechtshandhaving en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1077/2011 tot oprichting 
van een Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT
systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (herschikking)
(COM(2012)0254 – C7-0148/2012 – 2008/0242(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure – herschikking)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2012)0254),

– gezien artikel 294, lid 2, artikel 78, lid 2 onder e), artikel 87, lid 2 onder a) en artikel 88, 
lid 2 onder a) van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond 
waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7-0148/2012),

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

– gezien het Interinstitutioneel akkoord van 28 november 2001 over een systematischer 
gebruik van de herschikking van besluiten1,

– gezien de brief d.d. 20 september 2012 van de Commissie juridische zaken aan de 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken overeenkomstig artikel 
87, lid 3, van zijn Reglement,

– gezien de artikelen 87 en 55 van zijn Reglement,

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

A. overwegende dat het betreffende voorstel volgens de adviesgroep van de juridische 
diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie geen andere inhoudelijke 
wijzigingen bevat dan die welke als zodanig in het voorstel worden vermeld en dat met 
betrekking tot de codificatie van de ongewijzigde bepalingen van de eerdere besluiten met 
die wijzigingen kan worden geconstateerd dat het voorstel een eenvoudige codificatie van 
de bestaande besluiten behelst, zonder inhoudelijke wijzigingen;

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast, rekening houdend met de aanbevelingen 
                                               
1 PB C 77 van 28.3.2002, blz. 1.



PR\913490NL.doc 7/26 PE450.875v03-00

NL

van de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie;

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 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Voor de toepassing van Verordening 
(EU) nr. […/…] van de Raad [tot 
vaststelling van de criteria en instrumenten 
om te bepalen welke lidstaat 
verantwoordelijk is voor de behandeling 
van een verzoek om internationale 
bescherming dat door een onderdaan van 
een derde land of een staatloze bij een van 
de lidstaten wordt ingediend], is het 
noodzakelijk de identiteit vast te stellen 
van personen die om internationale 
bescherming verzoeken en van personen 
die in verband met de illegale 
overschrijding van de buitengrens van de 
Unie zijn aangehouden. Tevens is het met 
het oog op een doeltreffende toepassing 
van Verordening (EU) nr. […/…] van de 
Raad [tot vaststelling van de criteria en 
instrumenten om te bepalen welke lidstaat 
verantwoordelijk is voor de behandeling 
van een verzoek om internationale 
bescherming dat door een onderdaan van 
een derde land of een staatloze bij een van 
de lidstaten wordt ingediend] , en met 
name van artikel 18, lid 1, punten b) en d), 
van die verordening , wenselijk elke 
lidstaat de mogelijkheid te bieden na te 
gaan of een onderdaan van een derde land 
of een staatloze die illegaal op zijn 
grondgebied verblijft , in een andere 
lidstaat om internationale bescherming 

(4) Voor de toepassing van Verordening 
(EU) nr. […/…] van het Europees 
Parlement en de Raad [tot vaststelling van 
de criteria en instrumenten om te bepalen 
welke lidstaat verantwoordelijk is voor de 
behandeling van een verzoek om 
internationale bescherming dat door een 
onderdaan van een derde land of een 
staatloze bij een van de lidstaten wordt 
ingediend], is het noodzakelijk de identiteit 
vast te stellen van personen die om 
internationale bescherming verzoeken en 
van personen die in verband met de illegale 
overschrijding van de buitengrens van de 
Unie zijn aangehouden. Tevens is het met 
het oog op een doeltreffende toepassing 
van Verordening (EU) nr. […/…] van de 
Raad [tot vaststelling van de criteria en 
instrumenten om te bepalen welke lidstaat 
verantwoordelijk is voor de behandeling 
van een verzoek om internationale 
bescherming dat door een onderdaan van 
een derde land of een staatloze bij een van 
de lidstaten wordt ingediend] , en met 
name van artikel 18, lid 1, punten b) en d), 
van die verordening , wenselijk elke 
lidstaat de mogelijkheid te bieden na te 
gaan of een onderdaan van een derde land 
of een staatloze die illegaal op zijn 
grondgebied verblijft , in een andere 
lidstaat om internationale bescherming 
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heeft verzocht. heeft verzocht.
(De vervanging van de term 
"Gemeenschap" door "Unie" geldt voor de 
hele tekst.)

Or. en

Motivering

De wijziging is van technische aard en moet de tekst aanpassen aan de bepalingen van het 
Verdrag van Lissabon.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Om ervoor te zorgen dat alle personen 
die verzoeken om internationale 
bescherming of internationale bescherming 
genieten, gelijk worden behandeld en om te 
zorgen voor samenhang met het huidige 
asielacquis van de Unie, met name met 
Richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 29 
april 2004 inzake minimumnormen voor 
de erkenning van onderdanen van derde 
landen en staatlozen als vluchteling of als 
persoon die anderszins internationale 
bescherming behoeft, en de inhoud van de 
verleende bescherming en met 
Verordening (EU) nr. […/…] [tot 
vaststelling van de criteria en instrumenten 
om te bepalen welke lidstaat 
verantwoordelijk is voor de behandeling 
van een verzoek om internationale 
bescherming dat door een onderdaan van 
een derde land of een staatloze bij een van 
de lidstaten wordt ingediend], dient de 
werkingssfeer van deze verordening te 
worden uitgebreid tot personen die om 
subsidiaire bescherming verzoeken en 
personen die subsidiaire bescherming 
genieten.

(14) Om ervoor te zorgen dat alle personen 
die verzoeken om internationale 
bescherming of internationale bescherming 
genieten, gelijk worden behandeld en om te 
zorgen voor samenhang met het huidige 
asielacquis van de Unie, met name met 
Richtlijn 2011/95/EU van het Europees 
Parlement en van de Raad van 
13 december 2011 inzake normen voor de 
erkenning van onderdanen van derde 
landen of staatlozen als personen die 
internationale bescherming genieten, voor 
een uniforme status voor vluchtelingen of 
voor personen die in aanmerking komen 
voor subsidiaire bescherming, en voor de 
inhoud van de verleende bescherming1 en 
met Verordening (EU) nr. […/…] [tot 
vaststelling van de criteria en instrumenten 
om te bepalen welke lidstaat 
verantwoordelijk is voor de behandeling 
van een verzoek om internationale 
bescherming dat door een onderdaan van 
een derde land of een staatloze bij een van 
de lidstaten wordt ingediend], dient de 
werkingssfeer van deze verordening te 
worden uitgebreid tot personen die om 
subsidiaire bescherming verzoeken en 
personen die subsidiaire bescherming 
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genieten.
_______________
1 PB L 337 van 20.12.2011, blz. 9.

Or. en

Motivering

De wijziging is van technische aard en moet de tekst aanpassen aan de titel van de gewijzigde 
richtlijn.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) De lidstaten dragen er zorg voor 
dat de toegezonden vingerafdrukgegevens 
van zodanige kwaliteit zijn dat zij geschikt 
zijn voor vergelijkingen door het 
geautomatiseerde herkenningssysteem. 
Alle autoriteiten die recht hebben op 
toegang tot Eurodac, moeten investeren in 
gepaste opleiding en zorgen voor de 
nodige technologische uitrusting. De 
autoriteiten die recht hebben op toegang 
tot Eurodac, moeten de beheersautoriteit 
in kennis stellen van de specifieke 
moeilijkheden die ze ondervinden met 
betrekking tot de kwaliteit van gegevens, 
om zo tot oplossingen hiervoor te komen.

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35) Verordening (EG) nr. 45/2001 van het (35) Verordening (EG) nr. 45/2001 van het 
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Europees Parlement en de Raad van 
18 december 2000 betreffende de 
bescherming van natuurlĳke personen in 
verband met de verwerking van 
persoonsgegevens door de communautaire 
instellingen en organen en betreffende het 
vrĳe verkeer van die gegevens en met 
name de artikelen 21 en 22 betreffende de 
vertrouwelijkheid en de beveiliging van de 
verwerking, zijn van toepassing op de 
verwerking van persoonsgegevens door de 
instellingen, organen, bureaus en 
agentschappen van de Unie op grond van 
deze verordening. Bepaalde punten in 
verband met de verantwoordelijkheid voor 
de verwerking van gegevens en het
toezicht op de gegevensbescherming 
dienen evenwel te worden verduidelijkt. 

Europees Parlement en de Raad van 
18 december 2000 betreffende de 
bescherming van natuurlĳke personen in 
verband met de verwerking van 
persoonsgegevens door de communautaire 
instellingen en organen en betreffende het 
vrĳe verkeer van die gegevens en met 
name de artikelen 21 en 22 betreffende de 
vertrouwelijkheid en de beveiliging van de 
verwerking, zijn van toepassing op de 
verwerking van persoonsgegevens door de 
instellingen, organen, bureaus en 
agentschappen van de Unie op grond van 
deze verordening. Bepaalde punten in 
verband met de verantwoordelijkheid voor 
de verwerking van gegevens en het
toezicht op de gegevensbescherming 
dienen evenwel te worden verduidelijkt,
rekening houdend met het feit dat 
gegevensbescherming van fundamenteel 
belang is voor het succesvolle beheer van 
Eurodac en dat de beveiliging van 
gegevens, een hoge technische kwaliteit 
en rechtmatige raadpleging van essentieel 
belang zijn om te kunnen zorgen voor een 
vlotte en goede werking van Eurodac en 
om de toepassing te vergemakkelijken van 
Verordening (EU) nr. […/…] [tot 
vaststelling van de criteria en 
instrumenten om te bepalen welke lidstaat 
verantwoordelijk is voor de behandeling 
van een verzoek om internationale 
bescherming dat door een onderdaan van 
een derde land of een staatloze bij een van
de lidstaten wordt ingediend].

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) Het is dienstig periodiek op de (37) Het is dienstig periodiek op de 
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prestaties van Eurodac toezicht te houden 
en deze te evalueren. 

prestaties van Eurodac toezicht te houden 
en deze te evalueren. Het Agentschap legt 
het Europees Parlement en aan de Raad 
jaarlijks een verslag voor over de 
activiteiten van het centraal systeem.

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) "persoon die om internationale 
bescherming verzoekt" , een onderdaan van 
een derde land of een staatloze die een 
verzoek om internationale bescherming in 
de zin van artikel 2, onder g), van Richtlijn
2004/83/EG van de Raad heeft ingediend 
waarover nog geen definitieve beslissing is 
genomen;

(b) "persoon die om internationale 
bescherming verzoekt" , een onderdaan van 
een derde land of een staatloze die een 
verzoek om internationale bescherming in 
de zin van artikel 2, onder h), van Richtlijn
2011/95/EU heeft ingediend waarover nog 
geen definitieve beslissing is genomen;

Or. en

Motivering

De wijziging is van technische aard en moet de tekst aanpassen aan de bepalingen van de 
gewijzigde richtlijn.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter c – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii) in verband met een persoon zoals 
bedoeld in artikel 14, de lidstaat die de 
persoonsgegevens aan het centraal systeem 
toezendt en de resultaten van de 
vergelijking ontvangt;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en
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Motivering

Terminologische aanpassing (niet van toepassing op de Nederlandse tekst).

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) "treffer": de op grond van een 
vergelijking door het centraal systeem 
geconstateerde overeenstemming of 
overeenstemmingen tussen de 
vingerafdrukgegevens die in de centrale 
gegevensbank zijn opgeslagen en de 
vingerafdrukken die door een lidstaat zijn 
toegezonden voor een persoon, 
onverminderd de plicht van de lidstaten de 
resultaten van de vergelijking 
overeenkomstig artikel 18, lid 4, 
onmiddellijk te toetsen;

(e) "treffer": de op grond van een 
vergelijking door het centraal systeem 
geconstateerde overeenstemming of 
overeenstemmingen tussen de 
vingerafdrukgegevens die in de centrale 
geautomatiseerde gegevensbank met 
vingerafdrukken zijn opgeslagen en de 
vingerafdrukken die door een lidstaat zijn 
toegezonden voor een persoon, 
onverminderd de plicht van de lidstaten de 
resultaten van de vergelijking 
overeenkomstig artikel 18, lid 4 
onmiddellijk te toetsen;

Or. en

Motivering

Deze wijziging is van technische aard en moet de tekst aanpassen aan de formulering van 
artikel 3, lid 1, letter a.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De procedure voor het nemen van 
vingerafdrukken wordt bepaald en 
toegepast overeenkomstig de praktijk van 
de betrokken lidstaat en overeenkomstig de 
garanties die verankerd zijn in 
het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie, het Europees Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens 

5. De procedure voor het nemen van 
vingerafdrukken wordt bepaald en 
toegepast overeenkomstig de praktijk van 
de betrokken lidstaat en overeenkomstig de 
garanties die verankerd zijn in 
het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie, het Europees Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens 
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en de fundamentele vrijheden en het VN-
verdrag inzake de rechten van het kind. 

en de fundamentele vrijheden en het VN-
verdrag inzake de rechten van het kind. 
Het belang van het kind dient bij de 
uitvoering van deze verordening een van 
de hoofdoverwegingen van de lidstaten te 
zijn. 

Or. en

Motivering

Dit amendement zorgt ervoor dat deze verordening in overeenstemming is met de richtlijn 
betreffende minimumnormen voor de procedures in de lidstaten voor de toekenning of 
intrekking van de vluchtelingenstatus, waarin is vastgelegd dat in de eerste plaats rekening 
moet worden gehouden met het belang van het kind bij de uitvoering van de verordening. De 
EDPS heeft in zijn activiteitenverslag van 2008-2009 eveneens het recht benadrukt van 
personen waarvan de leeftijd wordt beoordeeld.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het Agentschap is belast met het 
operationele beheer van Eurodac. Het 
Agentschap zorgt er in samenwerking met 
de lidstaten voor dat te allen tijde de beste 
voorhanden zijnde technologie wordt
gebruikt voor het centraal systeem, onder 
voorbehoud van een kosten-batenanalyse.

1. Het Agentschap is belast met het 
operationele beheer van Eurodac. Het 
Agentschap zorgt er in samenwerking met 
de lidstaten voor dat te allen tijde de beste 
voorhanden zijnde technieken worden
gebruikt voor het centraal systeem, onder 
voorbehoud van een kosten-batenanalyse.

Or. en

Motivering

De verwijzing naar "technieken" omvat zowel de gebruikte technologie als de manier waarop 
de apparatuur ontworpen, gebouwd, onderhouden en bediend wordt, zoals ook de Europese 
Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS) in zijn advies van 18 februari 2009 over 
Eurodac heeft voorgesteld.
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Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het Agentschap stelt elke maand een 
statistisch verslag op over de 
werkzaamheden van het centraal systeem, 
met met name de volgende informatie:

1. Het Agentschap stelt elk kwartaal een 
statistisch verslag op over de 
werkzaamheden van het centraal systeem, 
met met name de volgende informatie:

Or. en

Motivering

Maandelijkse statistieken zijn te veel van het goede en zouden het Agentschap en de 
instellingen aan wie ze worden toegestuurd, alleen maar meer werk bezorgen zonder 
noodzakelijkerwijze een relevant beeld te bieden van de activiteiten waarover verslag wordt 
uitgebracht.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) het aantal verzoeken om markering of 
verwijdering van markering dat is 
toegezonden overeenkomstig artikel 18, 
leden 1 en 2;

(f) het aantal gegevens dat overeenkomstig 
artikel 18, leden 1 en 2, is gemarkeerd;

Or. en

Motivering

Overeenkomstig artikel 18 zijn het de lidstaten die de relevante gegevens markeren of de 
markering ervan verwijderen. In de statistieken moet het aantal gemarkeerde gegevens 
vermeld worden en niet het aantal verzoeken tot markering (of tot verwijdering van de 
markering).
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Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) het aantal treffers voor de in artikel 18, 
lid 1, bedoelde personen met betrekking tot 
wie treffers in de zin van b) en d) van dit 
artikel werden vastgesteld.

(g) het aantal treffers voor de in artikel 18, 
lid 1, bedoelde personen met betrekking tot 
wie treffers in de zin van b), c) en d) van 
dit artikel werden vastgesteld.

Or. en

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Aan het eind van ieder jaar wordt een 
statistisch verslag opgesteld waarin 
de maandelijkse statistische verslagen voor 
dat jaar worden samengevat en waarin 
tevens het aantal personen wordt vermeld 
met betrekking tot wie treffers in de zin 
van b), c), en d) werden vastgesteld. Dit 
statistische verslag omvat een uitsplitsing 
van de gegevens per lidstaat. 

2. Aan het eind van ieder jaar wordt een 
statistisch verslag opgesteld waarin 
de driemaandelijkse statistische 
verslagen voor dat jaar worden samengevat 
en waarin tevens het aantal personen wordt 
vermeld met betrekking tot wie treffers in 
de zin van b), c), en d) werden vastgesteld. 
Dit statistische verslag omvat een 
uitsplitsing van de gegevens per lidstaat.

Or. en

Motivering

Zie de motivering bij amendement 11.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verzameling, toezending en vergelijking Verzameling, toezending en vergelijking 
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van vingerafdrukken van vingerafdrukgegevens

Or. en

Motivering

Technische wijziging (aanpassing van de formulering aan de titel van de artikelen 14 en 17).

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer het als gevolg van maatregelen 
ter bescherming van de gezondheid van de 
aanvrager of van de volksgezondheid niet 
mogelijk is de vingerafdrukken van een 
aanvrager te nemen, nemen de lidstaten, in 
afwijking van lid 1, de vingerafdrukken 
van de aanvrager en zenden zij deze toe, 
zulks zo spoedig mogelijk en uiterlijk 48 
uur nadat die redenen zijn weggevallen.

2. Wanneer het als gevolg van maatregelen 
ter bescherming van de gezondheid van de 
aanvrager of van de volksgezondheid of 
om technische redenen niet mogelijk is de 
vingerafdrukken van een aanvrager te 
nemen, nemen de lidstaten, in afwijking 
van lid 1, de vingerafdrukken van de 
aanvrager en zenden zij deze toe, zulks zo 
spoedig mogelijk en uiterlijk 48 uur nadat 
die redenen zijn weggevallen.

Or. en

Motivering

Er kunnen zich op elk moment technische problemen voordoen, daarom deze toevoeging.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wanneer het als gevolg van maatregelen 
ter bescherming van de gezondheid van de 
betrokken persoon of van de 
volksgezondheid niet mogelijk is de 
vingerafdrukken van deze persoon te 
nemen, neemt de betrokken lidstaat, in 
afwijking van lid 1, de vingerafdrukken 
van deze persoon en zendt hij deze, met 

5. Wanneer het als gevolg van maatregelen 
ter bescherming van de gezondheid van de 
betrokken persoon of van de 
volksgezondheid of om technische 
redenen niet mogelijk is de 
vingerafdrukken van deze persoon te 
nemen, neemt de betrokken lidstaat, in 
afwijking van lid 1, de vingerafdrukken 
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inachtneming van de in lid 2 vermelde 
termijn, toe nadat die redenen zijn 
weggevallen.

van deze persoon en zendt hij deze, met 
inachtneming van de in lid 2 vermelde 
termijn, toe nadat die redenen zijn 
weggevallen.

Or. en

Motivering

Er kunnen zich op elk moment technische problemen voordoen, daarom deze toevoeging.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Verzoeken van Europol om vergelijking 
met Eurodac-gegevens zijn alleen mogelijk 
binnen het kader van het mandaat van 
Europol en indien dit nodig is voor het 
vervullen van zijn taken overeenkomstig 
het Europol-besluit en voor een specifieke 
analyse of voor een algemene strategische 
analyse.

1. Verzoeken van Europol om vergelijking 
met Eurodac-gegevens zijn alleen mogelijk 
binnen het kader van het mandaat van 
Europol en indien dit nodig is voor het 
vervullen van zijn taken overeenkomstig 
het Europol-besluit.

Or. en

Motivering

Dit amendement heeft als doel de tekst in overeenstemming te brengen met de voorwaarden 
die worden vermeld in artikel 20, lid 1, onder b.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) het bestaan van het recht van toegang 
tot de hen betreffende gegevens en van het 
recht te verzoeken hen betreffende onjuiste 
gegevens recht te zetten of hen betreffende 
onrechtmatig verwerkte gegevens te 
verwijderen, met inbegrip van het recht op 

(e) het recht van toegang tot de hen 
betreffende gegevens en van het recht te 
verzoeken hen betreffende onjuiste 
gegevens recht te zetten of hen betreffende 
onrechtmatig verwerkte gegevens te 
verwijderen, met inbegrip van de 
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het ontvangen van informatie over de 
procedures om die rechten te doen gelden 
en van de contactgegevens van de in artikel 
31, lid 1, bedoelde nationale 
toezichthoudende autoriteiten.

procedures om die rechten te doen gelden 
en van de contactgegevens van de in artikel 
31, lid 1, bedoelde nationale 
toezichthoudende autoriteiten.

Or. en

Motivering

Er moet duidelijker worden aangegeven dat de persoon die onder de verordening valt op de 
hoogte wordt gebracht van "het recht van toegang tot de hem/haar betreffende gegevens" in 
plaats van over "het bestaan van het recht". Ook moet duidelijker worden aangegeven dat de 
persoon geïnformeerd wordt over "de procedures om die rechten te doen gelden", zoals ook 
door de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming in diens advies werd 
voorgesteld.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de onder deze verordening 
vallende persoon een minderjarige is, 
verstrekken de lidstaten de informatie op 
een aan zijn leeftijd aangepaste manier. 

Wanneer de onder deze verordening 
vallende persoon een minderjarige is, 
verstrekken de lidstaten de informatie op 
een aan zijn leeftijd aangepaste manier. Bij 
de toepassing van de bepalingen van dit 
artikel laten de lidstaten zich in eerste 
instantie leiden door het belang van het 
kind.

Or. en

Motivering

Dit amendement zorgt ervoor dat deze verordening in overeenstemming is met de richtlijn 
betreffende minimumnormen voor de procedures in de lidstaten voor de toekenning of 
intrekking van de vluchtelingenstatus, waarin is vastgelegd dat in de eerste plaats rekening 
moet worden gehouden met het belang van het kind bij de uitvoering van de verordening. De 
EDPS heeft in zijn activiteitenverslag van 2008-2009 eveneens het recht benadrukt van 
personen waarvan de leeftijd wordt beoordeeld.
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TOELICHTING

Eurodac is opgericht bij Verordening (EG) nr. 2725/2000 betreffende de instelling van 
"Eurodac" voor de vergelijking van vingerafdrukken ten behoeve van een doeltreffende 
toepassing van de Overeenkomst van Dublin1. In december 20082 nam de Commissie een 
herziene versie van De Eurodac-verordening aan om te zorgen voor een doeltreffender 
ondersteuning van de toepassing van de Dublinverordening, om adequaat rekening te houden 
met belangen op het vlak van de gegevensbescherming en met de ontwikkelingen van het 
aquis inzake asiel en de technische ontwikkelingen na de aanneming van de verordening in 
2000. Ook het IT-beheerskader werd afgestemd op dat van de SIS II- en VIS-verordeningen 
door te voorzien in de overname van de taken inzake het operationele beheer van Eurodac 
door het toekomstige agentschap voor het operationele beheer van grootschalige IT-systemen 
op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht3.

In mei 2009 heeft het Europees Parlement een wetgevingsresolutie4 aangenomen, waarin het 
voorstel van de Commissie werd onderschreven, mits een aantal wijzigingen wordt 
aangebracht.

De Commissie heeft in september 2009 een gewijzigd voorstel goedgekeurd waarin rekening 
werd gehouden met de resolutie van het Europees Parlement en de uitkomst van de 
onderhandelingen in de Raad, en bovendien de rechtshandhavingsinstanties van de lidstaten 
en Europol toegang tot de centrale gegevensbank van Eurodac werd verleend met het oog op 
het voorkomen, opsporen en onderzoeken van terroristische misdrijven en andere ernstige 
strafbare feiten5. Met dat voorstel werd in het bijzonder een overbruggingsclausule ingevoerd 
om toegang voor rechtshandhavingsdoeleinden mogelijk te maken; voorts werden de nodige 
begeleidende bepalingen opgenomen en werd het voorstel van december 2008 gewijzigd. Het 
voorstel werd door de Commissie tegelijk ingediend met het voorstel voor een besluit van de 
Raad betreffende verzoeken van rechtshandhavingsinstanties van de lidstaten en Europol om 
vergelijking met Eurodac-gegevens ten behoeve van rechtshandhaving6, waarin de nadere 
regels inzake deze vorm van toegang zijn opgenomen7.
Het Europees Parlement heeft geen wetgevingsresolutie uitgebracht over het voorstel van 
                                               
1 PB L 62 van 5.3.2002, blz. 1.
2 Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de instelling van "Eurodac" 
voor de vergelijking van vingerafdrukken ten behoeve van een doeltreffende toepassing van Verordening (EG) 
nr. […/…] [tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor 
de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of 
een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend], COM(2008) 825 definitief.
3 Het voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een agentschap 
voor het operationele beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht 
[COM(2009) 293 definitief] is aangenomen op 24 juni 2009. Er is een gewijzigd voorstel ingediend op 19 
maart 2010: gewijzigd voorstel voor een Verordening (EU) nr. …/… van het Europees parlement en de Raad tot 
oprichting van een agentschap voor het operationele beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van 
vrijheid, veiligheid en recht, COM(2010) 93 definitief.
4 Instelling van het Eurodac-systeem voor het vergelijken van vingerafdrukken (herschikking), 
P6_TA(2009)0378.
5 In de conclusies van de Raad van 12 en 13 juni 2007 over de toegang tot Eurodac voor de nationale politie- en 
rechtshandhavingsautoriteiten en voor Europol werd aangedrongen op een dergelijk voorstel.
6 COM(2009) 344.
7 COM(2010) 555, blz. 2-3.
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september 2009. 

Het voorstel voor een besluit van de Raad is als gevolg van de inwerkingtreding van het 
Verdrag van Lissabon ongeldig geworden. Volgens de mededeling over de gevolgen van de 
inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon voor de lopende interinstitutionele 
besluitvormingsprocedures1 zou het voorstel formeel moeten worden ingetrokken en worden 
vervangen door een nieuw voorstel om rekening te houden met het nieuwe kader van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU).

In het door de Commissie op 11 oktober 2010 ingediende voorstel ontbreekt de mogelijkheid 
van toegang voor rechtshandhavingsdoeleinden, die deel uitmaakte van het voorstel van 
september 2009, en er worden twee aanvullende aspecten opgenomen:
- in artikel 18, lid 4, wordt duidelijk gemaakt dat treffers in het systeem moeten worden 
gecontroleerd door een deskundige op het gebied van vingerafdrukken;
- en in artikel 24, lid 1, worden bepalingen toegevoegd die het het comité in het kader van de 
Dublinverordening mogelijk maken informatie over Eurodac op te nemen in de brochure die 
overeenkomstig artikel 4, lid 3 van die verordening moet worden opgesteld.
Op 3 februari 2011 hield de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 
een oriënterende stemming over het voorstel van de Commissie.  

Bij dit voorstel wordt het voorstel van 2010 ingetrokken en vervangen door een nieuw 
voorstel om ten eerste meer rekening te houden met de resolutie van het Europees Parlement 
en de uitkomst van de onderhandelingen in de Raad, ten tweede de 
rechtshandhavingsinstanties van de lidstaten en Europol toegang te kunnen verlenen tot de 
centrale gegevensbank van Eurodac met het oog op het voorkomen, opsporen en onderzoeken 
van terroristische misdrijven en andere ernstige strafbare feiten. Voorts was ook de toegang 
tot Eurodac ten behoeve van rechtshandhaving nodig als onderdeel van een evenwichtig 
akkoord bij de onderhandelingen over het pakket 'gemeenschappelijk Europees asielstelsel', 
teneinde dit pakket tegen eind 2012 te kunnen afronden.  

Georganiseerdemisdaadnetwerken uit derde landen proberen misbruik te maken van het 
asielstelsel om leden van dergelijke netwerken in een EU-lidstaat binnen te krijgen en ze daar 
als contactpersonen voor hun criminele activiteiten te laten optreden. Zodra deze personen 
zich op het grondgebied van een EU-lidstaat bevinden, vragen ze met een valse identiteit asiel 
aan om op die manier legaal en zonder strafblad in de EU te kunnen verblijven. Uit informatie 
van Europol blijkt bovendien dat ook mensenhandelaars proberen het asielstelsel te 
misbruiken door bij asielaanvragen een onjuist land van herkomst aan te geven. Gezien dit
alles is de rapporteur ingenomen met het feit dat de aangewezen autoriteiten van de lidstaten 
en de Europese Politiedienst (Europol) kunnen vragen dat vingerafdrukgegevens met in de 
gegevensbank van Eurodac opgeslagen gegevens worden vergeleken met als doel 
terroristische misdrijven en andere ernstige strafbare feiten tegen te gaan. De rapporteur 
meent dat de mogelijkheid van het gebruik van Eurodac voor rechtshandhavingsdoeleinden 
een belangrijke vooruitgang vormt ten opzichte van het vorige voorstel en er – onder 
voorbehoud van de noodzakelijke waarborgen – toe kan leiden dat situaties zoals die die 
hierboven beschreven worden, verhinderd worden. 

                                               
1 COM(2009) 665 definitief/2.
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De rapporteur ondersteunt het voorstel van de Commissie. Zij heeft een aantal amendementen 
ingediend die in twee categorieën kunnen worden onderverdeeld: technische wijzigingen 
(bijvoorbeeld: aanpassingen aan de bepalingen van het Verdrag van Lissabon, verwijzingen 
naar de herschikking van het voorstel inzake de "Erkenningsrichtlijn", interne verwijzingen) 
en wijzigingen die de tekst moeten verduidelijken (bijvoorbeeld: vervanging van de term 
"technologie" door "technieken" in artikel 4, aanvullingen in het gedeelte over statistieken en 
verduidelijking van het recht op toegang tot gegevens). De overige amendementen hebben tot 
doel relevante opmerkingen van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming in 
het voorstel op te nemen.£



PE450.875v03-00 22/26 PR\913490NL.doc

NL

BIJLAGE: BRIEF VAN DE COMMISSIE JURIDISCHE ZAKEN

Ref.: D(2012)46723

De heer Juan Fernando López Aguilar 
Voorzitter van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 
ASP 11G306
Brussel

Betreft: Gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees parlement en de 
Raad betreffende de instelling van "Eurodac" voor de vergelijking van 
vingerafdrukken ten behoeve van een doeltreffende toepassing van Verordening 
(EU) nr. […/…] [tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen 
welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om 
internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een 
staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend] en voor verzoeken van 
rechtshandhavingsinstanties van de lidstaten en Europol om vergelijking met 
Eurodac-gegevens ten behoeve van rechtshandhaving en tot wijziging van 
Verordening (EU) nr. 1077/2011 tot oprichting van een Europees Agentschap 
voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van 
vrijheid, veiligheid en recht (herschikking).
(COM(2012)0254 – C7-0148/2012 – 2008/0242(COD))

Mijnheer de Voorzitter,

De Commissie juridische zaken, die ik de eer heb voor te zitten, heeft bovengenoemd voorstel 
overeenkomstig artikel 87 (herschikking) van het Reglement van het Parlement behandeld.

Lid 3 van dat artikel luidt als volgt: 

"Als de voor juridische zaken bevoegde commissie van oordeel is dat het ontwerp geen andere 
inhoudelijke wijzigingen bevat dan die welke als zodanig zijn aangegeven, stelt zij de ter zake 
bevoegde commissie hiervan in kennis.

In dat geval en onverminderd de in de artikelen 156 en 157 vastgelegde voorwaarden zijn 
amendementen in de ter zake bevoegde commissie alleen ontvankelijk als zij betrekking 
hebben op onderdelen van het ontwerp die wijzigingen bevatten.

Wanneer de ter zake bevoegde commissie evenwel voornemens is, overeenkomstig punt 8 van 
het Interinstitutioneel Akkoord, ook amendementen op de gecodificeerde delen van het 
ontwerp van wetgevingshandeling in te dienen, stelt zij de Raad en de Commissie daarvan 
onverwijld in kennis. Alvorens tot stemming wordt overgegaan maakt laatstgenoemde 
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overeenkomstig artikel 54 haar standpunt inzake de amendementen kenbaar en geeft zij aan 
of zij voornemens is het herschikkingsontwerp in te trekken."

In navolging van het advies van de Juridische Dienst, die vertegenwoordigd was in de 
vergaderingen waarop de adviesgroep het herschikkingsvoorstel heeft behandeld, en 
overeenkomstig de aanbevelingen van de rapporteur voor advies, is de Commissie juridische 
zaken van mening dat het voorstel in kwestie geen andere inhoudelijke wijzigingen bevat dan 
die welke als zodanig in het voorstel zijn aangegeven, en dat voor wat betreft de codificatie 
van de ongewijzigde bepalingen van de vorige teksten en die inhoudelijke wijzigingen, het 
voorstel louter een codificatie van de bestaande tekst is, zonder inhoudelijke wijzigingen.

Concluderend beveelt de Commissie juridische zaken, na beraadslaging op haar vergadering 
van 17 september 2012, met 17 stemmen vóór en geen onthoudingen1 aan dat uw commissie 
als commissie ten principale overgaat tot behandeling van bovengenoemd voorstel, in 
overeenstemming artikel 87.

Hoogachtend,

Klaus-Heiner LEHNE

Bijlage: advies van de adviesgroep

                                               
1 Aanwezige leden: Charalampos Angourakis; Raffaele Baldassarre; Edit Bauer; Luigi 
Berlinguer; Sebastian Valentin Bodu; Piotr Borys; Françoise Castex; Christian Engström;
Marielle Gallo; Eva Lichtenberger; Antonio Masip Hidalgo; Bernhard Rapkay; Evelyn 
Regner; Dagmar Roth-Behrendt; Rebecca Taylor; Alexandra Thein; Axel Voss; Cecilia 
Wikström; Tadeusz Zwiefka.
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BIJLAGE: ADVIES VAN DE ADVIESGROEP VAN DE JURIDISCHE DIENSTEN 
VAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE COMMISSIE

ADVIESGROEP VAN DE
JURIDISCHE DIENSTEN

Brussel, 18 juli 2012

ADVIES

AAN HET EUROPEES PARLEMENT
DE RAAD
DE COMMISSIE

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 
instelling van "Eurodac" voor de vergelijking van vingerafdrukken ten behoeve van een 
doeltreffende toepassing van Verordening (EU) nr. […/…] [tot vaststelling van de 
criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de 
behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan 
van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend]  en voor 
verzoeken van rechtshandhavingsinstanties van de lidstaten en Europol om vergelijking 
met Eurodac-gegevens ten behoeve van rechtshandhaving en tot wijziging van 
Verordening (EU) nr. 1077/2011 tot oprichting van een Europees Agentschap voor het 
operationeel beheer van grootschalige IT systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid 
en recht (herschikking)
COM(2012)0254 van 30.5.2012 – 2008/0242(COD)

Gelet op het Interinstitutioneel Akkoord van 28 november 2001 over een systematischer 
gebruik van de herschikking van besluiten, en in het bijzonder punt 9, is de adviesgroep 
bestaande uit de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie op 
14 en 20 juni 2012 bijeengekomen om onder meer bovengenoemd voorstel van de Commissie 
te behandelen.

In die vergaderingen heeft de behandeling van het voorstel voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad tot herschikking van Verordening (EG) nr. 2725/2000 van de 
Raad van 11 december 2000 betreffende de instelling van "Eurodac" voor de vergelijking van 
vingerafdrukken ten behoeve van een doeltreffende toepassing van de Overeenkomst van 
Dublin, en Verordening (EG) nr. 407/2002 van de Raad van 28 februari 2002 tot vaststelling 
van sommige uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 2725/2000 betreffende de 
instelling van "Eurodac" voor de vergelĳking van vingerafdrukken ten behoeve van een 
doeltreffende toepassing van de Overeenkomst van Dublin unaniem tot de volgende 
conclusies van de adviesgroep geleid.
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1) Wat de toelichting betreft: wil deze volledig in overeenstemming met de voorschriften van 
het Interinstitutioneel Akkoord zijn geredigeerd, dan dient hierin precies te worden 
aangegeven welke bepalingen van de vorige tekst ongewijzigd blijven, overeenkomstig het 
bepaalde in punt 6 (a) (iii) van dat akkoord.

2) In het herschikte voorstel hadden de volgende delen van de tekst moeten worden 
gemarkeerd met een grijze achtergrond die normaliter wordt gebruikt om materiële 
wijzigingen aan te geven:

- het laatste deel van de titel van de tekst: "en voor verzoeken van rechtshandhavingsinstanties 
van de lidstaten en Europol om vergelijking met Eurodac-gegevens ten behoeve van
rechtshandhaving en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1077/2011 tot oprichting van 
een Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT systemen op het 
gebied van vrijheid, veiligheid en recht"; 

- in artikel 8, lid 1, inleidend gedeelte, in artikel 24, leden 1, 5 en 6 en in artikel 26, 
vervanging van de woorden "de centrale eenheid" door de woorden "het Agentschap";

- in artikel 9, lid 3, de woorden "met uitzondering van de overeenkomstig artikel 8, onder b), 
toegezonden vingerafdrukgegevens";

- in artikel 9, lid 5, vervanging van artikel "5, lid 1, " door "8, onder a) tot en met g)";

in artikel 17, lid 4, schrapping van"en 6";

- in artikel 24, lid 2, de woorden "artikel 14, lid 2, en artikel 17, lid 2";

in artikel 27, lid 3, schrapping van "12, lid 4, onder a)";

3) In de tekst van het herschikkingsvoorstel had de huidige formulering van de overwegingen 
13, 14 en 20 en van artikel 23 van Verordening (EG) nr. 2725/2000 moeten worden 
opgenomen. Deze tekstelementen hadden moeten worden gemarkeerd met de dubbele 
doorstreping en de grijze achtergrond die in de regel wordt gebruikt om materiële wijzigingen 
aan te geven, zoals de voorgestelde schrapping van bestaande tekst.

4) In artikel 2, lid 1, onder c) punt i) is de verwijzing naar artikel 6 niet juist; deze dient te 
worden vervangen door de juiste verwijzing.

5) In artikel 2, lid 1, onder c), punt ii) dient de verwijzing naar "artikel 11" te worden 
gewijzigd in een verwijzing naar "artikel 14".

6) In artikel 2, lid 1, onder c), punt iii) dient de verwijzing naar "artikel 14" te worden 
gewijzigd in een verwijzing naar "artikel 17".

7) In artikel 2, onder e) dient de verwijzing naar "artikel 18, lid 4" te worden gewijzigd in een 
verwijzing naar "artikel 25, lid 4".

8) In artikel 8, lid 1, onder a), hadden de woorden "asielzoekers en" vóór "….bedoelde 
personen" in de bestaande formulering van artikel 3, lid 3, eerste alinea, onder a), van 
Verordening (EG) nr. 2725/2000 moeten staan en met dubbele doorstreping moeten worden 
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gemarkeerd.

9) In artikel 9, lid 3, hadden de woorden "worden door de centrale eenheid" tussen het woord 
"vergeleken" en "met de gegevens over vingerafdrukken" in de bestaande formulering van 
artikel 4, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2725/2000 moeten staan en met dubbele 
doorstreping moeten worden gemarkeerd.

10) In artikel 16, lid 2, dient de verwijzing naar "artikel 28, lid 3" te worden gewijzigd in een 
verwijzing naar"artikel 27, lid 3".

11) In artikel 29, lid 13, dient de verwijzing naar "lid 13" te worden gewijzigd in een 
verwijzing naar "lid 11".

12) De bestaande formulering van artikel 20 van Verordening (EG) nr. 2725/2000 had moeten 
worden aangehouden en met dubbele doorstreping moeten worden gemarkeerd.

13) In de herschikte tekst hadden de inleidende formule en punten a) en b) van artikel 1 van 
Verordening (EG) nr. 407/2002 moeten worden aangehouden en met dubbele doorstreping 
moeten worden gemarkeerd. Ook punt c) van datzelfde artikel had erin moeten staan en met 
dubbele doorstreping en een grijze achtergrond moeten worden gemarkeerd.

14) In de herschikte tekst had de bestaande formulering van artikel 5 van Verordening (EG) 
nr. 407/2002 moeten worden aangehouden en met dubbele doorstreping moeten worden 
gemarkeerd.

Na de behandeling van het voorstel is de adviesgroep unaniem tot de conclusie gekomen dat 
het voorstel geen andere inhoudelijke wijzigingen bevat dan die welke als zodanig zijn 
aangegeven. Voor wat betreft de codificatie van de ongewijzigde bepalingen van de vorige 
tekst en die inhoudelijke wijzigingen, heeft de adviesgroep voorts geconcludeerd dat het 
voorstel louter een codificatie van de bestaande tekst is, zonder inhoudelijke wijzigingen.

C. PENNERA H. LEGAL L. ROMERO REQUENA

Juridisch adviseur Juridisch adviseur Directeur-generaal


