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Verklaring van de gebruikte tekens 

 * Raadplegingsprocedure 

 *** Goedkeuringsprocedure 

 ***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing) 

 ***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing) 

 ***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing) 

 

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 

voorgestelde rechtsgrond.) 

 

 

 

 

 

Amendementen op een ontwerphandeling 

Amendementen van het Parlement in twee kolommen 

 

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven. 

Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven. 

Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven. 

 

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 

verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling. 

Indien een amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop 

in de ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 

bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 

handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie. 

 

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 

tekst 
 

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 

worden aangegeven met het symbool ▌of worden doorgestreept. Waar 

tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief 

aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept. 

Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 

diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 

niet gemarkeerd. 
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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. 1683/1995 van 29 mei 1995 betreffende de invoering 

van een uniform visummodel 

(COM(2015)0303 – C8-0164/2015 – 2015/0134(COD)) 

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 

(COM(2015)0303), 

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 77, lid 2, letter a) van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij 

het Parlement is ingediend (C8-0164/2015), 

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

– gezien artikel 59 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse 

zaken en het advies van de Commissie juridische zaken (A8-0028/2016), 

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 

en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen. 
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TOELICHTING 

Invoering van een uniform visummodel is een belangrijk element van het visumbeleid van de 

EU. 

 

Een uniform visummodel moet alle nodige informatie bevatten en aan zeer hoge technische 

normen beantwoorden onder meer op het punt van beveiliging tegen namaak en vervalsing. 

Voorts moet het ook geschikt zijn om door alle lidstaten te worden gebruikt en van universeel 

herkenbare veiligheidskenmerken zijn voorzien die met het blote oog duidelijk waarneembaar 

zijn. 

 

Het huidige beveiligingsconcept voor een uniform visummodel dateert nog van 1995, toen het 

voor het eerst werd uitgewerkt in het kader van de intergouvernementele 

Schengensamenwerking. Bij Verordening (EG) nr. 1683/95 betreffende een uniform 

visummodel werd het model in het EU-recht overgenomen. Sindsdien werden er twee 

substantiële wijzigingen in aangebracht
1
. 

 

De laatste paar jaar zijn in meerdere lidstaten vervalste visumstickers aangetroffen. De 

huidige sticker biedt volgens specialisten geen voldoende beveiliging meer.  

 

Het comité dat is ingesteld bij artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1683/1995 is de laatste 

jaren meerde malen bijeengekomen om aan een nieuw beveiligingsconcept en ontwerp te 

werken die meer bescherming bieden tegen fraude. Op grond van de resultaten van dit comité 

heeft de Commissie in juni van dit jaar een voorstel voorgelegd voor een verordening van het 

Europees parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1683/1995 van 29 

mei 1995 betreffende de invoering van een uniform visummodel. De wijzigingsverordening is 

gebaseerd op artikel 77, lid 2(a) VWEU.  

 

Normaliter moet bij een derde substantiële wijziging van een verordening door de Commissie 

een herschikking worden voorgesteld. De rapporteur acht de argumenten van de Commissie 

om dat hier niet te doen, overtuigend en begrijpelijk: Het regelgevende gedeelte van de 

verordening wordt door het commissievoorstel namelijk niet substantieel gewijzigd, alleen in 

de bijlage, die de geheime technische specificaties voor de vervaardiging van de nieuwe 

visumsticker bevat, worden wijzigingen aangebracht. Omdat er valse stickers in omloop zijn 

moet er snel worden opgetreden om nieuwe, fraudebestendige visumstickers te doen 

vervaardigen. De Commissie heeft bovendien een codificatie van de verordening in het 

vooruitzicht gesteld zodra deze eenmaal is vastgesteld.  

 

Volgens de Commissie zijn met de invoering van de nieuwe visumsticker geen hogere kosten 

gemoeid dan met de oude. 

 

De rapporteur is er dan ook van overtuigd dat het voorstel van de Commissie zonder 

wijzigingen dient te worden aangenomen, zodat deze spoedeisende wetgeving voor 

fraudebestendige visumstickers kan worden afgerond. 

                                                 
1
 Verordening (EG) nr. 334/2002 van de Raad van 18 februari 2002  

Verordening (EG) nr. 1791/2006 van de Raad van 20 november 2006 
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12.1.2016 

ADVIES VAN DE COMMISSIE JURIDISCHE ZAKEN 

aan de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

inzake het voorstel voor een verordening van Europees Parlement en de Raad tot wijziging 

van Verordening (EG) nr. 1683/1995 van de Raad van 29 mei 1995 betreffende de invoering 

van een uniform visummodel 

(COM(2015)0303 – C8-0164/2015 – 2015/0134(COD)) 

Rapporteur voor advies: Angel Dzhambazki 

 

 

BEKNOPTE MOTIVERING 

In Verordening (EG) nr. 1683/95 van de Raad betreffende de invoering van een uniform 

visummodel werd het door de Schengenstaten vastgestelde ontwerp overgenomen en volgens 

de overwegingen van die verordening moeten deze documenten alle noodzakelijke gegevens 

bevatten en moeten zij aan zeer hoge technische normen voldoen, meer bepaald met 

betrekking tot de garanties tegen namaak en vervalsing. Sinds de invoering van het uniforme 

visummodel werden er in de oorspronkelijke verordening twee substantiële wijzigingen 

aangebracht, wat heeft bijgedragen tot de afgifte van beveiligde documenten, die voldoen aan 

zeer hoge technische normen. In diverse lidstaten zijn echter ernstige gevallen van namaak en 

fraude in verband met de visumstickers geconstateerd. De Commissie is van oordeel dat de 

huidige visumsticker, die al twintig jaar wordt gebruikt, als fraudegevoelig moet worden 

beschouwd. Zij stelt in verband hiermee een nieuw ontwerp voor, met meer 

beveiligingskenmerken, die de visumsticker veiliger moeten maken en vervalsing moeten 

voorkomen. Het regelgevende gedeelte van de verordening wordt niet substantieel gewijzigd. 

De bijlage wordt vervangen door een nieuwe bijlage, die een afbeelding en de algemene 

beschrijving van de nieuwe visumsticker bevat.  

Gezien bovenstaande is uw rapporteur van oordeel dat het voorstel ongewijzigd dient te 

worden goedgekeurd. 

****** 

De Commissie juridische zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie burgerlijke 

vrijheden, justitie en binnenlandse zaken voor te stellen dat het Europees Parlement zijn 

standpunt in eerste lezing vaststelt en het voorstel van de Commissie overneemt. 
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