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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. 768/2005 van de Raad tot oprichting van een 

Communautair Bureau voor visserijcontrole 

(COM(2015)0669 – C8-0406/2015 – 2015/0308(COD)) 

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing) 

Het Europees Parlement, 

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

(COM(2015)0669), 

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 43, 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 (C8-0406/2015), 

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

– gezien artikel 59 en artikel 50, lid 1, van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie visserij (A8-0068/2016), 

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 

Nationale autoriteiten die kustwachtfuncties uitvoeren, zijn belast met een groot aantal taken 

op diverse gebieden, zoals veiligheid, beveiliging, redding op zee, grenscontrole, 

douanecontrole, milieubescherming en algemene rechtshandhaving. In de hele EU zijn er 

momenteel 316 dergelijke nationale autoriteiten. Deze talrijke autoriteiten werken samen via 

70 verschillende structuren. Het huidige samenwerkingssysteem is dan ook traag en vertoont 

heel wat tekortkomingen, waaronder een gebrek aan informatie over de bevoegdheden, 

competenties en capaciteiten van andere autoriteiten, een beperkt aantal operationele 

middelen, een tekortschietende interoperabiliteit van systemen en materieel, een beperkte 

gezamenlijke planning en een beperkt aantal gezamenlijke acties. 

 

Met dit voorstel zullen de bewakings-, preventie- en controleactiviteiten op zee op Europees 

niveau worden gecoördineerd om het maritieme situationele bewustzijn te verbeteren en een 

samenhangend en kostenefficiënt optreden te ondersteunen. 

 

Met dit doel voor ogen stelt de Commissie voor om aan het mandaat van het Europees Bureau 

voor visserijcontrole een artikel over samenwerking inzake kustwachtfuncties toe te voegen. 

Een identieke tekst is opgenomen in de mandaten van het Europees Agentschap voor 

maritieme veiligheid (voorstel voor een verordening (2015/0313(COD)) en het Europees 

grens- en kustwachtagentschap (artikel 52 van het voorstel voor een verordening 

(2015/0310(COD)). Deze aanpassing van de mandaten van het bureau en beide 

agentschappen is het vereiste rechtsinstrument voor een nauwere onderlinge samenwerking en 

samenwerking met de nationale autoriteiten die kustwachtfuncties uitoefenen. 

 

Inhoud van het voorstel 
 

Dit voorstel heeft tot doel het Bureau voor visserijcontrole en beide Europese agentschappen, 

die onder meer met rampen op zee te maken krijgen, in staat te stellen hun operaties op zee te 

coördineren en nuttige informatie voor hun acties uit te wisselen. Het Europees Bureau voor 

visserijcontrole, het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid en het Europees grens- 

en kustwachtagentschap moeten kunnen samenwerken door hun handelingsvermogen te 

bundelen en bewakingsinformatie uit te wisselen ten behoeve van maritieme veiligheid en 

beveiliging. 

 

Het Europees Bureau voor visserijcontrole draagt bij tot het toezicht op activiteiten in 

samenhang met de visserij maar kan momenteel niet optreden op andere maritieme terreinen. 

Met dit voorstel wordt beoogd de EU beter te wapenen om een antwoord te bieden op 

bedreigingen en risico's op maritiem gebied, onder meer door een betere samenwerking tussen 

de Europese agentschappen en tussen alle civiele en militaire actoren. Dankzij die 

samenwerking wordt dubbel werk voorkomen door ervoor te zorgen dat de actoren, met name 

de Europese agentschappen, samenhangend en doeltreffend optreden om synergieën te 

bewerkstelligen. 

 

In het voorstel wordt duidelijk omschreven welke taken toekomen aan het Europees Bureau 

voor visserijcontrole: 

 informatie uitwisselen en systemen voor informatie-uitwisseling tussen de 

agentschappen opzetten; 
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 bewakings- en communicatiediensten op basis van geavanceerde technologie 

aanbieden; 

 capaciteit opbouwen op nationaal en EU-niveau, met name met het oog op 

bewustmaking inzake maritieme veiligheid en beveiliging, redding op zee en grens- en 

visserijcontrole; 

 capaciteit en middelen verdelen tussen sectoren en over grenzen heen met het oog op 

de planning en uitvoering van multifunctionele acties. 

 

Er zij op gewezen dat dit voorstel samenhangt met het proefproject van het Europees 

Parlement inzake de coördinatie van de Europese kustwachtfuncties dat werd goedgekeurd als 

deel van de EU-begroting voor 2016. Dit proefproject biedt de mogelijkheid concrete 

gevallen van gezamenlijke operaties van het Bureau voor visserijcontrole en de voormelde 

twee agentschappen te testen. 

 

Standpunt van de rapporteur 
 

Dankzij dit voorstel zullen het Bureau voor visserijcontrole en de twee agentschappen 

ondersteuning bieden aan nationale autoriteiten en gezamenlijk en doeltreffend kunnen 

optreden, met name bij het uitvoeren van controles, veiligheidsoperaties en 

bewakingsactiviteiten, door de autoriteiten informatie, uitrusting en opleiding te verstrekken 

en te zorgen voor de nodige coördinatie van multifunctionele acties. Deze samenwerking is in 

het licht van het huidige migratievraagstuk van essentieel belang. De grote migratiestromen 

vereisen van de EU meer materiële en menselijke solidariteit. 

 

De rapporteur is ingenomen met dit voorstel, dat het mogelijk moet maken de opdracht van 

het Europees Bureau voor visserijcontrole af te stemmen op die van het Europees Agentschap 

voor maritieme veiligheid en het Europees grens- en kustwachtagentschap wat samenwerking 

inzake kustwachtfuncties betreft. 

 

De actiemiddelen mogen dan wel nationaal zijn, de coördinatie van de kustwachtfuncties kan 

volgens de rapporteur alleen maar op Europees niveau gebeuren. Alle voormelde redenen 

hebben hem ertoe gebracht voor te stellen het voorstel van de Commissie goed te keuren 

volgens de vereenvoudigde procedure van artikel 50 van het Reglement van het Parlement. 
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