
 

Buitenlandse strijders aan de buitengrenzen
tegenhouden
 
Alle reizigers die de EU binnenkomen of verlaten, zullen systematisch nagetrokken
worden in de relevante gegevensbanken, bijvoorbeeld deze met gestolen documenten
e.d. Dat heeft het Parlement donderdag beslist met een verordening waarover de
onderhandelaars van Parlement en Raad op 5 december 2016 een akkoord bereikten.
 
“Onze buitengrenzen beveiligen, betekent een sterk schild tegen terrorisme in Europa en een
bescherming van het recht op leven, dat een uitvloeisel is van alle andere rechten. Ieder leven
dat we redden door potentiële buitenlandse strijders te ontmaskeren, is de moeite waard.
Systematische controles aan de hand van de gegevensbanken zijn een verplichte stap op weg
naar deze minimumbescherming die we aan onze burgers verplicht zijn.”, zei rapporteur Monica
Macovei (ECR, RO)
 
In  december  2015  stelde  de  Europese  commissie  de  nieuwe  verordening  -  die  de
Schengengrenscode wijzigt - voor. Ze verplicht de lidstaten om systematische controles uit te
oefenen aan de hand van gegevensbanken op alle personen die de Europese buitengrenzen
oversteken. Deze gegevensbanken zijn bijvoorbeeld het zg.’Schengeninformatiesysteem’, dat
informatie over alle gestolen en verloren documenten bevat. De controles zijn verplicht aan alle
lucht-, zee- en landgrenzen, zowel voor aankomende als vertrekkende reizigers.
 
De nieuwe regels zijn een antwoord op de terrorismedreiging in Europe en het fenomeen van
de zg. “buitenlandse strijders”, EU-burgers die zich aansluiten bij terroristische groeperingen in
conflictgebieden, zoals ISIS in Syrië en Irak.
 
De resolutie is aangenomen met 469 stemmen voor en 120 stemmen tegen. Er waren 42
onthoudigen.
 
Gerichte controles bij lange vertragingen
 
Als deze systematische controles het verkeer aan de land- en zeegrenzen teveel vertragen,
kunnen EU-lidstaten beslissen om ze te vervangen door ‘gerichte’ controles. Dit kan enkel als
een risicoanalyse aantoont  dat  zoiets  niet  leidt  t  oberdreigingen voor  de binnenlandse of
openbare veiligheid.
 
Personen  die  niet  onderworpen  worden  aan  een  gerichte  controle  zullen  wel  minstens
onderworpen  worden  aan  een  standaardcontrole  om  na  te  gaan  of  ze  over  geldige
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reisdocumenten beschikken.
 
Overgangsperiode
 
Aan  de  luchtgrenzen  kunnen  de  lidstaten  de  gerichte  controles  toepassen  voor  een
overgangsperiode van maximum 6 maanden nadat de verordening van kracht is. Deze periode
kan in uitzonderlijke gevallen verlengd worden tot 18 maanden. Dit is bijvoorbeeld het geval
wanneer meer tijd nodig is om de installaties aan te passen aan de nieuwe controles.
 
Volgende stappen
 
De verordening wordt van kracht om de 20e dag van de maand die volgt op de publicatie. De
regels zijn dan onmiddellijk afdwingbaar. Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Ierland kozen
voor een zg. ‘opt-out’.
 

5000
5000 EU-onderdanen verlieten de EU om zich aan te sluiten bij ISIS
als 'buitenlandse strijder' (cijfers Europese commissie)

Meer informatie
Aangenomen teksten
Video-opname van het debat
Video-opname van de persconferentie
EbS+
Profiel van de rapporteur Monica Macovei (ECR, RO)
Proceduredossier
Briefing Europese Commissie
EP Research: "Schengen and the management of EU’s external borders"
EP Research: "Reinforcement of checks at external borders"
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bTA%2b20170216%2bTOC%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fNL&language=NL
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/nl/plenary/video?debate=1487173702463&streamingLanguage=nl
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/nl/other-events/video?event=20170215-1430-SPECIAL-UNKN
https://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=2&institution=&date=02/15/2017
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/96824/MONICA_MACOVEI_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0307(COD)&l=en
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/securing-eu-borders/fact-sheets/docs/systematic_checks_at_external_borders_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/581392/EPRS_BRI(2016)581392_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/599255/EPRS_ATA(2017)599255_EN.pdf
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https://twitter.com/EP_Justice

