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PR_COD_1app

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

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 tot vaststelling van de lijst van derde 
landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit 
moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van 
deze plicht zijn vrijgesteld
(COM(2012)0650 – C7-0371/2012 – 2012/0309(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2012)0650),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 77, 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 (C7-0371/2012),

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

– gelet op artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 
(A7-0000/2013),

1. stelt zijn standpunt in eerste lezing vast en neemt het voorstel van de Commissie over;

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.
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TOELICHTING

1. Inleiding 

Verordening (EG) nr. 539/20011 stelt de lijst vast van derde landen waarvan de onderdanen 
bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum (de zogeheten 
"negatieve lijst", bijlage I) en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht 
zijn vrijgesteld (de zogeheten "positieve lijst", bijlage II).

Dit voorstel van de Europese Commissie is bedoeld om deze verordening te actualiseren. 
Aangezien de situatie van derde landen ten aanzien van de in Verordening (EG) nr. 539/2001 
opgenomen criteria mettertijd kan wijzigen, moeten de positieve en de negatieve lijsten 
geregeld worden herzien.

De Europese Commissie gaat met de indiening van dit voorstel in op het verzoek van de 
Europese Raad, dat tot uitdrukking is gebracht in het programma van Stockholm, om deze 
twee lijsten regelmatig opnieuw te bestuderen. Het Europees Parlement heeft sinds de 
inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon bevoegdheid om mee te beslissen over het 
totale gemeenschappelijk visumbeleid overeenkomstig artikel 77, lid 2, onder a), van het 
VWEU.

2. Algemene achtergrond van het voorstel

De Europese Commissie stelt in deze context in de eerste plaats voor om de visumplicht in te 
trekken voor de onderdanen van de volgende eilandstaten in het Caribisch Gebied en de Stille 
Oceaan: Dominica, Grenada, Kiribati, de Marshalleilanden, Micronesia, Nauru, Palau, Saint 
Lucia, Saint Vincent en de Grenadines, Oost-Timor, de Salomonseilanden, Samoa, Trinidad 
en Tobago, Tonga, Tuvalu en Vanuatu.

Om te waarborgen dat het in de toekomst voor korte verblijven van drie maanden binnen een 
periode van zes maanden tot volledige wederkerigheid met deze eilandstaten komt en om de 
samenhang met visumvrijstellingen te garanderen, dient voor onderdanen van deze landen 
bovendien geen visumvrijstelling te gelden, voordat een tussen de Unie en de betrokken 
landen te sluiten visumvrijstellingsovereenkomst in werking is getreden.

Ten tweede stelt de Europese Commissie voor om de visumplicht in te trekken voor alle 
Britse burgers die geen onderdaan van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en 
Noord-Ierland zijn in de zin van het recht van de Unie.

De Europese Commissie kwam tot de conclusie dat het niet langer gerechtvaardigd was om de 
onderdanen van de hierboven genoemde landen aan de visumplicht te onderwerpen.

                                               
1 Een geconsolideerde versie is te vinden op:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2001R0539:20110111:NL:PDF.
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Ten slotte stelt de Europese Commissie voor om de negatieve lijst en de toevoeging van Zuid-
Sudan aan de lijst van derde landen waarvan de onderdanen aan de visumplicht zijn 
onderworpen, te actualiseren.

3. Opmerkingen van de rapporteur

De rapporteur staat gunstig tegenover het voorstel van de Europese Commissie om 
Verordening (EG) nr. 539/2001 te wijzigen en steunt het voorstel van de Europese Commissie 
met betrekking tot de aanpassing van de lijsten.

De rapporteur is van mening dat de Europese Commissie een beoordeling per geval heeft 
gemaakt voor elk van de hierboven genoemde landen. De Europese Commissie heeft 
bovendien redelijkerwijs rekening gehouden met de criteria die geacht worden haar te leiden 
in haar voorstellen met betrekking tot de vaststelling van de lijsten. Deze criteria die in 
overweging 5 van Verordening (EG) nr. 539/2011 staan, houden in het bijzonder verband met 
illegale immigratie, openbare orde en veiligheid en de externe betrekkingen van de Europese 
Unie met de derde landen, waarbij tevens rekening wordt gehouden met implicaties van de 
regionale samenhang en de wederkerigheid.

Het voorstel heeft als doel het gemeenschappelijk immigratiebeleid tot ontwikkeling te 
brengen en tegelijkertijd bij te dragen tot de versterking van de betrekkingen tussen de 
Europese Unie en de in het voorstel van de Europese Commissie genoemde landen.

In dit verband draagt het verdiepen van de betrekkingen tussen de Europese Unie en de 
betreffende landen zonder twijfel bij aan de rechtsbedeling en eerbiediging van de burgerlijke 
vrijheden.

**

In de eerste plaats is het opleggen van de visumplicht met het oog op de overbrenging van
bepaalde eilandstaten in het Caribisch Gebied en bepaalde eilandstaten in de Stille Oceaan 
niet meer gerechtvaardigd. Deze landen vormen geen risico uit het oogpunt van illegale 
immigratie noch een bedreiging van de openbare orde en veiligheid van de EU-lidstaten.

De rapporteur steunt overigens de overbrenging van deze landen, omdat de geringe consulaire 
vertegenwoordiging van de lidstaten in de betreffende derde landen een belemmering vormt 
voor zover hun burgers gedwongen zijn Schengenvisa in het buitenland aan te vragen, 
hetgeen aanzienlijke kosten meebrengt en soms de visumplicht voor overschrijding van de 
buitengrenzen tot gevolg heeft.

Wat betreft de beveiliging van de reisdocumenten die door de betrokken derde landen worden 
afgegeven, vormen de reisdocumenten van deze landen geen enkel risico. Hoewel de afgifte 
van biometrische paspoorten een voorwaarde is geworden voor de overbrenging van de 
westelijke Balkanlanden van de negatieve naar de positieve lijst, dient de afgifte van 
biometrische paspoorten geen vereiste te zijn voor de overbrenging van Dominica, Grenada, 
Saint Lucia, Saint Vincent en de Grenadines of Trinidad en Tobago. Deze derde landen 
hebben namelijk streng beveiligde machineleesbare Caricom-paspoorten, die zij in de nabije 
toekomst door biometrische paspoorten willen vervangen.
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De paspoorten die door de eilandstaten in de Stille Oceaan zijn afgegeven, zijn 
machineleesbaar en bevatten voldoende veiligheidskenmerken.

Ten tweede brengt de herziening van de verordening een verheldering van de situatie van de 
specifieke categorieën Britse onderdanen mee. Uit statistische gegevens blijkt dat de groepen 
Britse onderdanen die momenteel onder punt 3.) van bijlage I worden vermeld, uit het 
oogpunt van illegale immigratie naar het Schengengebied geen risico vormen en dat de 
meesten wonen op eilanden in het Caribisch gebied die hechte banden onderhouden met en 
sterk lijken op buurlanden die van de visumplicht zijn vrijgesteld.

Bovendien is de beveiliging van de reisdocumenten van de Britse onderdanen gewaarborgd, 
aangezien dergelijke documenten volgens strenge technische specificaties worden 
vervaardigd in het Verenigd Koninkrijk. Zij zijn machineleesbaar en bevatten een aantal 
veiligheidskenmerken.

Ten derde brengt het voorstel de actualisering van de negatieve lijst met zich mee met de 
toevoeging van Zuid-Sudan. Op 9 juli 2011 heeft Zuid-Sudan zich officieel onafhankelijk 
verklaard van Sudan, dat op de negatieve lijst staat. Op 14 juli 2011 werd het land lid van de 
Verenigde Naties. Zuid-Sudan moet derhalve in bijlage I worden opgenomen.

4. Conclusie en aanbevelingen van de rapporteur

De rapporteur is voorstander van het voorstel van de Europese Commissie.

De eilandstaten in het Caribisch Gebied, de vermelde eilandstaten in de Stille Oceaan en de 
specifieke categorieën Britse onderdanen vormen geen enkel gevaar voor de Europese Unie, 
noch in termen van illegale immigratie, noch wat betreft de openbare orde.

De rapporteur heeft vertegenwoordigers van de eilandstaten in het Caribisch Gebied, van de 
eilandstaten in de Stille Oceaan en van de specifieke categorieën Britse onderdanen ontmoet. 
Alle vertegenwoordigers hebben herhaaldelijk te kennen gegeven hun betrekkingen met de 
Europese Unie te willen verdiepen en verder uit te willen breiden.

Visumliberalisering is zeer belangrijk in het leven van de burgers. Visumversoepeling zal 
zorgen voor minder tijdverlies en minder kosten voor reizen naar de Schengenruimte. De 
vrijstelling van de visumplicht zal voorts de persoonlijke contacten tussen burgers 
vergemakkelijken, wat een essentiële voorwaarde is voor de ontwikkeling van economische, 
humanitaire, culturele, wetenschappelijke en andere betrekkingen. Door de visumregeling 
worden tevens de contacten tussen de volkeren geïntensiveerd en het beginsel van vrij verkeer 
in de praktijk gebracht, één van de grondrechten in Europa.

Het voorstel tot wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 wordt gerechtvaardigd door de 
noodzaak van evenredige en op wederkerigheid gebaseerde EU-beleidsmaatregelen.

Hoewel het voorstel van de Europese Commissie goed ontvangen wordt, acht de rapporteur 
het nodig enkele aanbevelingen te doen.
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De rapporteur verzoekt de Europese Commissie de visumplicht te herzien voor leden van de 
Parlementaire Vergadering ASC-EU wanneer zij deelnemen aan bijeenkomsten van de 
genoemde vergadering in de Schengenruimte. Momenteel ondervinden zij vaak problemen en 
daar moeten oplossingen voor komen.

De rapporteur spreekt zijn nadrukkelijke wens uit dat het Europees Parlement betrokken 
wordt bij en geïnformeerd wordt over de stand van zaken van de bilaterale 
visumvrijstellingsovereenkomsten tussen de Europese Unie en de derde landen waarvoor de 
intrekking van de visumplicht wordt voorgesteld. De rapporteur stelt daarom voor dat het 
Europees Parlement toezicht houdt op de tenuitvoerlegging van deze overeenkomsten. De 
rapporteur verzoekt de Europese Commissie te voldoen aan de verplichting het Europees 
Parlement volledig op de hoogte te houden van alle stappen van de procedure met betrekking 
tot de overeenkomsten, en ten minste elke zes maanden. De rapporteur verzoekt de 
Commissie met het oog op de van kracht zijnde overeenkomsten het Parlement onmiddellijk 
alle informatie die zij vergaart en die kan leiden tot opschorting van een overeenkomst, te 
doen toekomen.

Wat betreft de criteria waarnaar wordt verwezen als hierboven genoemd in een overweging, 
verzoekt de rapporteur de Europese Commissie na te denken over een wijziging van de 
verordening om deze criteria op te nemen in een artikel en ze uitvoeriger te omschrijven. Dit 
zou geen afbreuk moeten doen aan de flexibiliteit, die uiteraard noodzakelijk is in het 
visumbeleid, maar zou als voordeel moeten hebben meer transparantie te kunnen bieden.

Ten slotte, aangezien deze verordening deel uitmaakt van de kern van het gemeenschappelijk 
visumbeleid, wordt voorgesteld om de bijlagen actueel te houden opdat zij als referentie 
geraadpleegd kunnen blijven om erachter te komen wie een visum nodig heeft om de 
Schengenruimte te betreden. Hiertoe dienen gedelegeerde handelingen te worden ingevoerd 
om de bijlagen actueel te houden.


