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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. 1030/2002 betreffende de invoering van een uniform 

model voor verblijfstitels voor onderdanen van derde landen 

(COM(2016)0434 – C8-0247/2016 – 2016/0198(COD)) 

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing) 

Het Europees Parlement, 

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

(COM(2016)0434), 

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 79, 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 (C8-0247/2016), 

– 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 (A8-0065/2017), 

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

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie haar voorstel door een 

nieuwe tekst vervangt, ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aanbrengt of 

voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen; 

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 

 

Het voorstel van de Commissie is meer technisch dan politiek van aard. Het is gebaseerd op 

eerdere instrumenten in deze materie (Verordening (EG) nr. 1030/20021, zoals laatstelijk 

gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 380/20082). 

 

Het voorstel beoogt niet een volledig geharmoniseerd model voor de verblijfstitel omdat het 

kostenneutraal moet blijven en het wenselijk werd geacht in te stemmen met de toevoeging 

van een contactchip ten behoeve van e-overheid voor de lidstaten die onderdanen van derde 

landen dezelfde voordelen wilden bieden als hun eigen burgers. 

Deze verordening bevat een update van de bijlage met het oog op meer harmonisering. Ook al 

wordt er nog geen uniformiteit tot stand gebracht en blijft er enige divergentie bestaan, 

betekent dit instrument een stap voorwaarts. Het voorstel beoogt een uniform ontwerp en een 

aantal standaard veiligheidskenmerken, waaraan facultatieve veiligheidskenmerken kunnen 

worden toegevoegd. 

 

Verdere harmonisering van de verblijfstitel is voor grenswachten en andere betrokken 

instanties van nut voor de uitvoering van hun taken en draagt bij aan de veiligheid van EU-

burgers en legale ingezetenen. 

Ik beschouw artikel 79 VWEU als de adequate rechtsgrondslag, met een mogelijke deelname 

door het VK en Ierland op basis van Protocol 21. Meer uniformiteit is alleen te realiseren als 

elke lidstaat deelneemt in het kader van één instrument. 

                                                 
1 Verordening (EG) nr. 1030/2002 van de Raad van 13 juni 2002 betreffende de invoering van een uniform 

model voor verblĳfstitels voor onderdanen van derde landen (PB L 157 van 15.6.2002, blz. 1). 
2 Verordening (EG) nr. 380/2008 van de Raad van 18 april 2008 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 

1030/2002 betreffende de invoering van een uniform model voor verblijfstitels voor onderdanen van derde 

landen (PB L 115 van 29.4.2008, blz.1). 
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