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BEKNOPTE MOTIVERING

Op 24 februari 2010 heeft de Commissie een wetsvoorstel vastgesteld waarin wijzigingen 
worden voorgesteld van Verordening (EG) nr. 2007/2004 van de Raad tot oprichting van een 
Europees agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen 
van de lidstaten van de Europese Unie (FRONTEX).

Doel van dit wetsvoorstel is de verordening aan te passen in het licht van mededeling van de 
Commissie uit 2008 over de evaluatie en de toekomstige ontwikkeling van het Frontex-
agentschap en de aanbevelingen van de raad van bestuur ten einde de operationele 
capaciteiten van het agentschap te vergroten. Concreter gezegd zou dit voorstel aan het 
agentschap een grotere taak toebedelen bij de voorbereiding, coördinatie en uitvoering van 
operaties waarbij in het bijzonder gelet wordt op de taakverdeling met de lidstaten van de EU, 
namelijk bij het inzetten van personeel en technische uitrusting. Bovendien zouden op basis 
van dit voorstel het interne en externe mandaat en de bevoegdheden van Frontex aanzienlijk 
worden versterkt. Het agentschap zou in staat zijn samen met de lidstaten van de EU leiding 
te geven aan patrouilles, verbindingsfunctionarissen in derde landen in te zetten, gezamenlijke 
terugkeeroperaties te coördineren en proefprojecten te lanceren en te financieren. 

Der herziening van het mandaat van Frontex vindt plaats na een ingrijpende en geleidelijke 
verhoging zijn begroting. Het agentschap dat in 2004 van start ging met een bedrag van 6,2 
miljoen, kreeg in 2009 de beschikking over een bedrag van 83 miljoen. 

De inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon zorgt voor een nieuw wetgevingskader 
waarmee in dit advies rekening moet worden gehouden, aangezien de ruimte van vrijheid, 
veiligheid en rechtvaardigheid is gecommunautariseerd, de jurisdictie van het Hof van Justitie 
op dit gebied is uitgebreid, de bevoegdheid van het Europees Parlement is verruimd omdat het 
een wetgevende taak heeft gekregen op gelijke voet met de Raad en de grondrechten zijn 
versterkt doordat het Handvest van de grondrechten bindend is en de EU in een proces van 
toetreding tot het EVRM is terechtgekomen. 

Het advies van de Subcommissie mensenrechten aan de Commissie buitenlandse zaken is 
derhalve erop gericht na te gaan hoe het agentschap, in het licht van de herziening en 
uitbreiding van zijn mandaat, de eerbiediging van de grondrechten kan waarborgen, 
beschermen en bevorderen uit hoofde van zijn verplichting als agentschap van de EU. Het 
gaat tevens in op de kwestie van verantwoordelijkheid en rekenschap, alsmede het gebrek aan 
transparantie van het agentschap ten einde een en ander aan te passen aan de bepalingen en de 
geest van het Verdrag van Lissabon. De belangrijke kwestie van de verdeling van de 
bevoegdheden tussen de ambtenaren van de lidstaten, de grensbeambten van de ontvangende 
lidstaat en het personeel van Frontex blijft in het Commissievoorstel onopgehelderd en vaag, 
en zou door de ten principale bevoegde commissie van het Parlement moeten worden 
behandeld samen met nog openstaande vragen ten aanzien van de instantie die bevoegd is 
voor klachten bij schendingen van de mensenrechten van migranten. 

De door de Commissie voorgestelde wijzigingen vormen een welkome ontwikkeling en zij 
zijn gericht op het officieel vastleggen van de verbintenis en verplichting van het agentschap 
om de grondrechten te eerbiedigen op de volgende gebieden middels de volgende stappen:
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- het wetgevingskader van Frontex-operaties wordt verduidelijkt door nadrukkelijk vast te 
leggen dat de activiteiten van het agentschap vallen onder de Schengengrenscode en dienen te 
worden verricht met inachtneming van het desbetreffende EU-recht, het internationaal recht, 
de verplichtingen inzake de toegang tot internationale bescherming en de grondrechten,
- er wordt in opleidingen over de grondrechten voorzien, die verplicht zijn voor personeel dat 
aan gezamenlijke operaties deelneemt,
- er wordt een incidentenmeldings- en evaluatieregeling ingevoerd,
- de financiële bijstand voor gezamenlijke terugkeeroperaties wordt afhankelijk gemaakt van 
de volledige naleving van het Handvest van de grondrechten,
- er wordt een gedragscode opgesteld voor de terugkeer van niet-reguliere onderdanen uit 
derde landen, met inbegrip van het invoeren van een doeltreffend systeem voor toezicht op 
gedwongen terugkeer dat onafhankelijk functioneert en een rapportageverplichting aan de 
Commissie door een onafhankelijke toezichthoudende waarnemer omvat,
- de om de vijf jaar door de raad van bestuur uitgevoerde evaluatie moet een specifieke 
analyse bevatten "van de wijze waarop het Handvest van de grondrechten […] in acht werd 
genomen". 

Deze wijzigingen blijven helaas beperkt en zijn niet-systematisch. Willen de voorgestelde 
maatregelen doeltreffende mechanismen worden, dan moeten zij op systematische en 
bindende wijze worden toegepast. Bovendien moet een onafhankelijke en 
hooggekwalificeerde expertise ten aanzien van de grondrechten en de toegang tot 
internationale bescherming cruciaal worden geacht op alle niveaus en in alle stadia van de 
door Frontex uitgevoerde operaties. 

Uit het proces inzake de evaluatie van de activiteiten van het agentschap, die om de vijf jaar 
door de raad van bestuur wordt verricht, is tot dusverre gebleken dat de weerslag van zijn 
activiteiten op de mensenrechten nooit in detail is onderzocht, ondanks de oproep van het 
Europees Parlement in zijn resolutie van 18 december 2008 om "de werkzaamheden van 
Frontex nader te toetsen op hun effect op de fundamentele vrijheden en rechten, waaronder de 
taak om te beschermen". Derhalve is een allesomvattende en onafhankelijke evaluatie waarbij 
de partners van Frontex, zoals het Bureau voor de grondrechten, het UNHCR en niet-
gouvernementele organisaties met expertise ter zake, worden betrokken onontbeerlijk met het 
oog op de voorgestelde uitbreiding van zijn interne en externe mandaat. In aanvulling hierop 
zou uw rapporteur voor advies aanbevelen om het nieuwe artikel 33, lid 2, onder (b) te 
wijzigen, zodat de evaluatie vooral gericht is op de wijze waarop de in het Handvest van de 
grondrechten verankerde rechten werden gewaarborgd en niet zozeer op de wijze waarop het 
Handvest in acht werd genomen. Het zou zelfs passend zijn om een dergelijke evaluatie aan 
het algemeen jaarverslag van Frontex te hechten.

Naast de vijfjaarlijkse evaluatie vergen de eigen beoordeling door Frontex van de 
gezamenlijke operaties en de proefprojecten een systematische en onafhankelijke controle en 
beoordeling van de wijze waarop de verplichtingen ten aanzien van de grondrechten in de 
praktijk zijn nagekomen, en mag een en ander niet worden beperkt tot een onderzoek van de 
verwezenlijking van operationele doelstellingen. Deze onafhankelijke evaluatie moet in de 
herziene verordening als beginsel worden vastgelegd. Een evaluatie van de naleving van de 
grondrechten zou de Commissie tevens een zeer concrete gelegenheid bieden om te reageren 
op tekortkomingen bij de naleving EU-wetgeving ten gevolge van Frontex-operaties. De 
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huidige samenwerking met het UNHCR moet worden uitgebreid om het VN-bureau in staat te 
stellen aan de voorbereiding en uitvoering van gezamenlijke operaties deel te nemen, met 
name ten aanzien van met asiel verband houdende aspecten.

Het opnemen in het wetsvoorstel van een meldings- en evaluatieregeling met bepalingen over 
incidentenmelding is een stap in de goede richting, maar het ontbreekt nog steeds aan 
concrete procedures om de naleving van het Handvest van de grondrechten te waarborgen en 
om rekenschap en verantwoording te controleren, waarbij laatstgenoemde in het 
Commissievoorstel zeer onduidelijk blijft. In het verlengde van de nieuwe toezichtseisen voor 
gezamenlijke terugkeeroperaties moet de herziene verordening de bindende eis omvatten dat 
op alle Frontex-operaties onafhankelijk toezicht wordt gehouden en dat hierover aan de 
instellingen van de EU verslag wordt uitgebracht vanuit de optiek van de naleving van het 
EU-recht en de grondrechten.

De nieuwe bepaling in het wetgevingsvoorstel waarin een toereikende opleiding verplicht 
wordt gesteld voor al degenen die bij gezamenlijke operaties betrokken zijn, moet worden 
toegejuicht. Onlangs is reeds een samenwerkingsovereenkomst tussen Frontex en het Bureau 
voor de grondrechten ondertekend, dat met name voorziet in een evaluatie van de 
opleidingsbehoeften van het Frontex-personeel en van de tenuitvoerlegging van een opleiding 
over de grondrechten. In een briefwisseling tussen Frontex en het UNHCR is ook hun 
samenwerking op dit gebied sinds 2008 officieel vastgelegd. 

Desalniettemin moet de Commissie aan het Parlement inzage geven in met opleidingen 
verband houdende informatie, met inbegrip van de evaluaties die door het Bureau voor de 
grondrechten moeten worden verricht. Nauwere samenwerking bij initiatieven inzake de 
capaciteitsopbouw, zoals opleidingen met het Bureau voor de grondrechten en het UNHCR, 
zou als een duidelijke meerwaarde moeten worden beschouwd. Tegelijkertijd zou Frontex 
moeten zorgen voor de betrokkenheid van maatschappelijke organisaties bij de ontwikkeling 
en uitvoering van opleidingsprogramma's. 

Uw rapporteur voor advies is van oordeel dat de taak van juridisch advies van Frontex 
aanzienlijk moet worden versterkt via het opzetten van een team van deskundigen over de 
rechten van vreemdelingen en internationale bescherming, met inbegrip van met asiel verband 
houdende aspecten. Een dergelijk team, die vooral tot taak zou hebben advies uit te brengen 
over asielzoekers en andere personen dat zeer kwetsbaar zijn, zoals zwangere vrouwen, 
kinderen en slachtoffers van mensenhandel, zou op systematische basis moeten worden 
ingezet bij het uitvoeren van Frontex-operaties en het zou moeten samenwerken met nationale 
asieldiensten, alsmede met niet-gouvernementele organisaties die over ter zake doende 
deskundigheid beschikken.

Het uitgebreide externe mandaat van Frontex is vanuit het oogpunt van de mensenrechten een 
kwestie waaraan aandacht moet worden besteed en dit mandaat moet worden voorzien van 
een reeks waarborgen om ervoor te zorgen dat de verplichtingen van de EU inzake de 
mensenrechten worden nagekomen. Uw rapporteur voor advies adviseert ten stelligste om in 
het wetgevingsvoorstel een duidelijke verwijzing op te nemen naar de naleving van het 
beginsel van non-refoulement uit hoofde van artikel 19 van het Handvest van de grondrechten 
en van het recht van eenieder om een land, met inbegrip van het eigen land, te verlaten, 
overeenkomstig artikel 12, lid 2, van het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en 
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politieke rechten en artikel 2, lid 2, van protocol 4 bij het EVRM. In het Commissievoorstel 
wordt ervoor gezorgd dat verbindingsfunctionarissen hun taken in overeenstemming met het 
EU-recht en de grondrechten uitvoeren en worden ingezet "in derde landen waarvan de 
praktijken op het gebied van grensbeheer voldoen aan minimale normen inzake 
mensenrechten." Deze waarborgen moeten hoe dan ook absoluut van toepassing zijn op deze 
verbindingsofficieren In dit verband onderstreept uw rapporteur voor advies dat hun taak, die 
niet vergelijkbaar is met de adviserende taken die soms door nationale 
verbindingsfunctionarissen worden verricht, duidelijk moet worden afgebakend en dat aan 
deze functionarissen een hoogwaardige opleiding in de grondrechten en de toegang tot 
internationale bescherming moet worden gegeven. Bovendien vergt de nauwere 
samenwerking met derde landen, die formeel in bilaterale werkafspraken tussen Frontex en 
derde landen is vastgelegd, een beoordeling van de mensenrechten in het betrokken derde 
land voorafgaand aan het maken van dergelijke afspraken. 

Volgens het advies van de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming is een 
specifieke rechtsgrondslag nodig om de kwestie van de verwerking van persoonsgegevens 
door Frontex aan te pakken en voor meer duidelijkheid te zorgen inzake de omstandigheden 
waarin deze verwerking door het agentschap zou kunnen plaatsvinden, met inachtneming van 
gedegen beschermingswaarborgen. De opneming in het voorstel van zowel een adequate 
rechtsgrondslag als waarborgen wordt daarom door uw rapporteur voor advies van cruciaal 
belang geacht in het licht van de ruimere interne en externe taken en bevoegdheden van het 
agentschap, met name ten aanzien van de naleving van het beginsel van non-refoulement.

Ten aanzien van de werkafspraken tussen Frontex en de autoriteiten van derde landen 
vermeldt het Commissievoorstel slechts voorafgaande goedkeuring door de Commissie 
zonder democratische controle door het Europees Parlement. Aangezien Frontex een orgaan 
van de Unie is dat aan de beginselen van volledige democratische controle en transparantie 
onderworpen is, is het passend en legitiem dat het Europees Parlement volledig in kennis 
wordt gesteld van dergelijke werkafspraken. Bovendien moet meer transparantie worden 
betracht en moet het Parlement inzage worden verleend in documenten, zoals verslagen over 
risicoanalyses, evaluaties van gezamenlijke operaties en vereiste evaluaties van de 
mensenrechten voorafgaand aan het sluiten van akkoorden. 

AMENDEMENTEN

De Commissie buitenlandse zaken verzoekt de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en 
binnenlandse zaken als commissie ten principale onderstaande amendementen in haar verslag 
op te nemen:

Amendement 1
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Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Deze verordening eerbiedigt de 
grondrechten en neemt de beginselen in 
acht die met name zijn erkend in het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie, en meer bepaald de 
menselijke waardigheid, het verbod van 
folteringen en van onmenselijke of 
vernederende behandelingen of 
bestraffingen, het recht op vrijheid en 
veiligheid, het recht op bescherming van 
persoonsgegevens, het recht op asiel, het 
beginsel van non-refoulement, het non-
discriminatiebeginsel, de rechten van het 
kind, en het recht op een doeltreffende 
voorziening in rechte. De lidstaten moeten 
deze verordening toepassen in 
overeenstemming met deze rechten en 
beginselen.

(4) Deze verordening eerbiedigt de 
grondrechten en neemt de beginselen in 
acht die met name zijn erkend in het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie (het "Handvest"), en meer 
bepaald de menselijke waardigheid, het 
verbod van folteringen en van 
onmenselijke of vernederende 
behandelingen of bestraffingen, het recht 
op vrijheid en veiligheid, het recht op 
bescherming van persoonsgegevens, het 
recht op asiel, het beginsel van non-
refoulement, het non-discriminatiebeginsel, 
de rechten van het kind, en het recht op een 
doeltreffende voorziening in rechte. Deze 
verordening bekrachtigt de bepalingen 
van Richtlijn 2004/83/EG van 29 april 
2004 inzake minimumnormen voor de 
erkenning van onderdanen van derde 
landen en staatlozen als vluchteling of als 
persoon die anderszins internationale 
bescherming behoeft, en de inhoud van de 
bescherming1, en van Richtlijn 
2008/115/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 16 december 2008 over 
gemeenschappelijke normen en 
procedures in de lidstaten voor de 
terugkeer van onderdanen van derde 
landen die illegaal op hun grondgebied 
verblijven2 , alsmede van Richtlijn 
2005/85/EG van de Raad van 1 december 
2005 betreffende minimumnormen voor 
de procedures in de lidstaten voor de 
toekenning of intrekking van de 
vluchtelingenstatus3 en van Richtlijn 
2003/9/EG van de Raad van 27 januari 
2003 tot vaststelling van minimumnormen 
voor de opvang van asielzoekers in de 
lidstaten4 . De lidstaten moeten deze 
verordening toepassen in overeenstemming 
met deze rechten en beginselen.
___________________
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1 PB L 304 van 30.9.2004, blz. 12.
2 PB L 348 van 24.12.2008, blz.  98–107

3 PB L 326 van 13.12.2005, blz. 13.

4 PB L 31 van 6.2.2003, blz. 18-25.

Toelichting

Frontex dient de bepalingen na te leven van Richtlijn 2004/83/EG van 29 april 2004 inzake 
minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen als 
vluchteling of als persoon die anderszins internationale bescherming behoeft, en de inhoud 
van de bescherming, die in het kader van zijn activiteiten inzake grensbeheer wordt verleend 
overeenkomstig zijn verplichtingen inzake internationale bescherming.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Het agentschap moet zowel 
volledig aan de voorzieningen van het 
Handvest voldoen, waarbij de 
mensenrechten van migranten naar 
behoren geëerbiedigd en beschermd 
worden, als aan het Verdrag van Genève 
betreffende de status van vluchtelingen 
van 1951. Alle maatregelen van het 
agentschap moeten stroken met het 
desbetreffende internationale recht en de 
verplichtingen inzake de toegang tot 
internationale bescherming.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Efficiënt beheer van de buitengrenzen 
middels controle en bewaking helpt de 
illegale immigratie en de mensenhandel te 
bestrijden en bedreigingen van de 
binnenlandse veiligheid, de openbare orde, 

(7) Efficiënt beheer van de buitengrenzen 
middels effectieve controle en  
doeltreffende bewaking helpt de niet-
reguliere immigratie en de mensenhandel 
te bestrijden en bedreigingen van de 
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de volksgezondheid en de internationale 
betrekkingen van de lidstaten te beperken.

binnenlandse veiligheid, de openbare orde, 
de volksgezondheid en de internationale 
betrekkingen van de lidstaten te beperken. 

(Dit amendement is van toepassing op de 
gehele tekst. Als het wordt aangenomen 
zijn in de hele tekst dienovereenkomstige 
aanpassingen nodig.)

Toelichting

Uw rapporteur voor advies stelt voor het woord "illegaal" door "niet-regulier" te vervangen 
wanneer naar "illegale" immigratie en migranten wordt verwezen ten einde de formulering 
van deze verordening af te stemmen op die welke in andere wetgeving over dit onderwerp 
wordt gebezigd.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Het mandaat van het agentschap dient 
dan ook te worden herzien om met name 
de operationele capaciteit van het 
agentschap te vergroten, en daarbij te 
waarborgen dat alle getroffen maatregelen 
evenredig zijn aan de doelstellingen en de 
grondrechten en rechten van vluchtelingen 
en asielzoekers ten volle eerbiedigen, met 
name wat betreft het verbod op 
refoulement.

(10) Bovenvermelde uitdagingen, met 
inbegrip van de toenemende complexiteit 
en diversiteit van de migratieroutes, 
houden in dat het mandaat van het 
agentschap dient te worden herzien om met 
name de operationele capaciteit van het 
agentschap te vergroten, en daarbij te 
waarborgen dat alle getroffen maatregelen 
evenredig zijn aan de doelstellingen en de 
grondrechten en rechten van vluchtelingen 
en asielzoekers ten volle eerbiedigen, met 
name wat betreft het verbod op 
refoulement.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Het agentschap moet op Europees 
niveau voorzien in opleiding, onder meer 
op het gebied van de grondrechten, voor 

(19) Het agentschap moet op Europees 
niveau voorzien in opleiding, op het gebied 
van de grondrechten, internationaal recht 
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opleiders van nationale grenswachten van 
de lidstaten en in bijscholing en 
studiebijeenkomsten voor personeelsleden 
van de bevoegde nationale diensten met 
betrekking tot controle en bewaking van de 
buitengrenzen en verwijdering van 
onderdanen van derde landen die illegaal 
in de lidstaten aanwezig zijn. Het 
agentschap kan in samenwerking met de 
lidstaten opleidingsactiviteiten organiseren 
op hun grondgebied. De lidstaten dienen de 
resultaten van het werk van het agentschap 
te integreren in de nationale 
opleidingsprogramma's van hun 
grenswachten.

en de structuur van nationale 
asielautoriteiten voor opleiders van 
nationale grenswachten van de lidstaten en 
in bijscholing en studiebijeenkomsten voor 
personeelsleden van de bevoegde nationale 
diensten met betrekking tot controle en 
bewaking van de buitengrenzen en 
verwijdering van onderdanen van derde 
landen die niet-regulier in de lidstaten 
aanwezig zijn. Het agentschap kan in 
samenwerking met de lidstaten 
opleidingsactiviteiten organiseren op hun 
grondgebied. De lidstaten dienen de 
resultaten van het werk van het agentschap 
te integreren in de nationale 
opleidingsprogramma's van hun 
grenswachten. 

Amendement 6

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) In de meeste lidstaten vallen de 
operationele aspecten van de terugkeer van 
onderdanen van derde landen die illegaal in 
de lidstaten aanwezig zijn onder de 
verantwoordelijkheid van de autoriteiten 
die belast zijn met de controle aan de 
buitengrenzen. Aangezien het een 
duidelijke meerwaarde heeft om deze taken 
op het niveau van de Unie uit te voeren, 
moet het agentschap, geheel in 
overeenstemming met het terugkeerbeleid 
van de Unie, de nodige steun verlenen bij 
het organiseren en coördineren van 
gezamenlijke terugkeeroperaties van de 
lidstaten, optimale werkwijzen vaststellen 
voor het verkrijgen van reisdocumenten en 
een gedragscode opstellen voor de 
verwijdering van onderdanen van derde 
landen die illegaal op het grondgebied van 
de lidstaten aanwezig zijn. Er dienen geen 
financiële middelen van de Unie 
beschikbaar te worden gesteld voor 

(21) In de meeste lidstaten vallen de 
operationele aspecten van de terugkeer van 
onderdanen van derde landen die illegaal in 
de lidstaten aanwezig zijn onder de 
verantwoordelijkheid van de autoriteiten 
die belast zijn met de controle aan de 
buitengrenzen. Aangezien het een 
duidelijke meerwaarde heeft om deze taken 
op het niveau van de Unie uit te voeren, 
moet het agentschap, geheel in 
overeenstemming met het terugkeerbeleid 
van de Unie, de nodige steun verlenen bij 
het organiseren en coördineren van 
gezamenlijke terugkeeroperaties van de 
lidstaten, optimale werkwijzen vaststellen 
voor het verkrijgen van reisdocumenten en 
een gedragscode opstellen voor de 
verwijdering van onderdanen van derde 
landen die illegaal op het grondgebied van 
de lidstaten aanwezig zijn. Er dienen geen 
activiteiten of operaties, waarvan de 
uitvoering niet strookt met het Handvest 
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activiteiten en operaties waarvan de 
uitvoering niet strookt met het Handvest 
van de grondrechten.

van de grondrechten, door de Unie 
ontplooid of gefinancierd te worden. In 
het geval van een schending van het 
Handvest van de grondrechten moeten 
terugkeermaatregelen opgeschort en moet 
een onderzoek naar de schending worden 
ingesteld.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Het wordt steeds belangrijker om op 
het gebied van zaken die onder 
Verordening (EG) nr. 2007/2004 vallen 
met derde landen samen te werken. Voor 
solide samenwerking met relevante derde 
landen moet het agentschap technische-
bijstandsprojecten kunnen financieren en 
verbindingsofficieren in derde landen 
kunnen inzetten. Het agentschap moet 
vertegenwoordigers van derde landen 
kunnen uitnodigen om deel te nemen aan 
zijn activiteiten, na hun de nodige 
opleiding te hebben aangeboden. Het 
aangaan van samenwerking met derde 
landen strekt ook tot bevordering van de 
Europese normen voor grensbeheer, zoals 
de eerbiediging van de grondrechten en de 
menselijke waardigheid.

(23) Het wordt steeds belangrijker om op 
het gebied van zaken die onder 
Verordening (EG) nr. 2007/2004 vallen 
met derde landen samen te werken. Voor 
solide samenwerking met relevante derde 
landen moet het agentschap technische-
bijstandsprojecten kunnen financieren en 
verbindingsofficieren in derde landen 
kunnen inzetten. Het agentschap moet 
vertegenwoordigers van derde landen ook 
kunnen uitnodigen om deel te nemen aan 
zijn activiteiten, na hun de nodige 
opleiding te hebben aangeboden. Het 
aangaan van samenwerking met derde 
landen strekt ook tot bevordering van de 
Europese normen voor grensbeheer, zoals 
de eerbiediging van de grondrechten en de 
menselijke waardigheid.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Verordening (EG) nr. 2007/2004
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Niettegenstaande het feit dat de 
verantwoordelijkheid voor de controle en 
bewaking van de buitengrenzen bij de 

2. Niettegenstaande het feit dat de 
verantwoordelijkheid voor de controle en 
bewaking van de buitengrenzen bij de 
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lidstaten berust, vergemakkelijkt het 
agentschap de toepassing van de bestaande 
en toekomstige maatregelen van de 
Europese Unie in verband met het beheer 
van de buitengrenzen, met name de 
Schengengrenscode, en maakt het deze 
effectiever, overeenkomstig de 
desbetreffende wetgeving van de Unie, 
internationale wetgeving, verplichtingen 
inzake de toegang tot internationale 
bescherming, en de grondrechten. Hiertoe 
coördineert het de acties van de lidstaten 
ter uitvoering van deze maatregelen; aldus 
draagt het bij tot een doelmatig, hoog en 
uniform niveau van de controle van 
personen en de bewaking van de 
buitengrenzen van de lidstaten van de 
Europese Unie.

lidstaten berust, vergemakkelijkt het 
agentschap de toepassing van de bestaande 
en toekomstige maatregelen van de 
Europese Unie in verband met het beheer 
van de buitengrenzen, met name de 
Schengengrenscode, alsmede het Handvest 
van de grondrechten en het Verdrag van 
Genève betreffende de status van 
vluchtelingen van 1951, en maakt het deze 
effectiever, overeenkomstig de 
desbetreffende wetgeving van de Unie, 
internationale wetgeving, verplichtingen 
inzake de toegang tot internationale 
bescherming, en de grondrechten. Hiertoe 
coördineert het de acties van de lidstaten 
ter uitvoering van deze maatregelen; aldus 
draagt het bij tot een doelmatig, hoog en 
uniform niveau van de controle van 
personen en de bewaking van de 
buitengrenzen van de lidstaten van de 
Europese Unie met inachtneming van de 
bepalingen van het Handvest van de 
grondrechten waarbij de mensenrechten 
van migranten naar behoren worden 
geëerbiedigd en beschermd. Bij schending 
van het internationaal recht of het 
Handvest van de grondrechten, met name 
van de artikelen 1, 4, 6, 18 en 19 daarvan, 
moet de operatie waarbij de schending is 
ontdekt, worden opgeschort.

Toelichting

In het kader van zijn verplichtingen als agentschap van de EU moet Frontex tevens de EU-
maatregelen inzake het beheer van de buitengrenzen en de in het Handvest van de 
grondrechten verankerde beginselen toepassen.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3 – letter a
Verordening (EG) nr. 2007/2004
Artikel 2 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) risicoanalyses uitvoeren, waaronder een c) risicoanalyses uitvoeren, waaronder een 
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evaluatie van de capaciteit van de lidstaten 
om het hoofd te bieden aan dreigingen en 
druk aan de buitengrenzen; 

evaluatie van de capaciteit van de lidstaten 
om het hoofd te bieden aan dreigingen en 
druk aan de buitengrenzen, alsmede de 
bevindingen verwerken van de hoge 
commissaris van de VN voor 
vluchtelingen (UNHCR) en de hoge 
commissaris van de VN voor 
mensenrechten, met name met betrekking 
tot de situatie van personen die 
internationale bescherming nodig hebben, 
en regelmatig verslag uitbrengen aan het 
Europees Parlement, de Commissie en de 
lidstaten;

Toelichting

Het is belangrijk dat Frontex in zijn risicoanalyses onafhankelijke en uitgebreide bevindingen 
verwerkt over de situatie van de mensenrechten van migranten in doorreislanden.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3 - letter b
Verordening (EG) nr. 2007/2004
Artikel 2 - alinea 1 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Alle grenswachten en overig personeel 
van de lidstaten, alsmede het personeel van 
het agentschap, hebben, voordat zij 
deelnemen aan door het agentschap 
georganiseerde operationele activiteiten, 
opleiding ontvangen betreffende de 
internationale en EU-wetgeving ter zake, 
waaronder de grondrechten en toegang tot 
internationale bescherming.

 Alle grenswachten en overig personeel 
van de lidstaten, alsmede het personeel van 
het agentschap en zijn 
verbindingsfunctionarissen, hebben, 
voordat zij deelnemen aan door het 
agentschap georganiseerde operationele 
activiteiten of, in het geval van 
verbindingsfunctionarissen, voordat zij in 
een derde land worden ingezet, een 
opleiding ontvangen betreffende de 
internationale en EU-wetgeving ter zake, 
waaronder de grondrechten en toegang tot 
internationale bescherming.

Toelichting

Er moet een uitdrukkelijke eis worden opgenomen dat in derde landen ingezette 
verbindingsfunctionarissen van Frontex een opleiding volgen in internationale en EU-
wetgeving, met inbegrip van de grondrechten en de toegang tot internationale bescherming. 
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Amendement 11

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 2007/2004
Artikel 3 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het agentschap kan zelf gezamenlijke 
operaties en proefprojecten in 
samenwerking met de lidstaten initiëren.

Het agentschap kan zelf gezamenlijke 
operaties en proefprojecten in 
samenwerking met de betrokken lidstaten 
en na instemming van de ontvangende 
lidstaat initiëren en het Europees 
Parlement middels het algemeen verslag 
van het agentschap uit hoofde van artikel 
20, lid 2, onder b), informeren.

Toelichting

Het agentschap kan gezamenlijke operaties alleen na instemming van de ontvangende lidstaat 
uitvoeren.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 2007/2004
Artikel 3 – lid 1 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het agentschap kan gezamenlijke operaties 
en proefprojecten ook stopzetten, wanneer 
niet langer wordt voldaan aan de 
voorwaarden voor het uitvoeren van deze 
initiatieven.

Het agentschap kan, nadat de ontvangende 
lidstaat daarmee heeft ingestemd, 
gezamenlijke operaties en proefprojecten 
ook stopzetten, wanneer niet langer wordt 
voldaan aan de voorwaarden voor het 
uitvoeren van deze initiatieven. De 
betrokken lidstaten kunnen het 
agentschap verzoeken een gezamenlijke 
operatie of proefproject te beëindigen.

Toelichting

De ontvangende lidstaat moet bij de beëindiging van operaties een beslissende rol spelen.
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Amendement 13

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 2007/2004
Artikel 3 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het agentschap evalueert de resultaten 
van de gezamenlijke operaties en 
proefprojecten en geeft de gedetailleerde 
evaluatieverslagen binnen 60 dagen na het 
einde van de activiteit door aan de raad van 
bestuur. Het agentschap maakt een 
volledige vergelijkende analyse van deze 
resultaten met het oog op de verbetering 
van de kwaliteit, samenhang en efficiëntie 
van toekomstige operaties en projecten; 
deze analyse wordt in zijn in artikel 20, lid 
2, onder b), bedoelde algemene verslag 
opgenomen.

4. Het agentschap evalueert de resultaten 
van de gezamenlijke operaties en 
proefprojecten en geeft de gedetailleerde 
evaluatieverslagen binnen 60 dagen na het 
einde van de activiteit door aan de raad van 
bestuur en het Europees Parlement. Het 
agentschap maakt een volledige 
vergelijkende analyse van deze resultaten 
met het oog op de verbetering van de 
kwaliteit, samenhang en efficiëntie van 
toekomstige operaties en projecten; deze 
analyse wordt in zijn in artikel 20, lid 2, 
onder b), bedoelde algemene verslag 
opgenomen. De evaluatieverslagen 
omvatten de naleving van de 
grondrechten bij gezamenlijke operaties 
en proefprojecten, mede op basis van door 
onafhankelijke waarnemers uitgevoerd 
toezicht.

Toelichting

Evaluaties mogen niet beperkt blijven tot de vraag of een specifieke operatie aan haar 
operationele doelstellingen heeft beantwoord, maar zij moeten tevens een onafhankelijke 
evaluatie omvatten van de eerbiediging van de grondrechten, die deel uitmaken van het 
wetgevingskader van Frontex-operaties.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 2007/2004
Artikel 3 bis – lid 1 – alinea 2 – inleiding
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het operationele plan bevat de volgende 
gegevens:

Het operationele plan omvat alle aspecten 
die voor de uitvoering van gezamenlijke 
operaties en proefprojecten nodig worden 
geacht, zoals:

Toelichting

Het operationele plan moet met name alle essentiële elementen voor de uitvoering van 
gezamenlijke operaties en proefprojecten behelzen.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 2007/2004
Artikel 3bis – lid 1 – alinea 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) de samenstelling van de teams van 
uitgezonden functionarissen;

e) de samenstelling van de teams van 
uitgezonden functionarissen en de inzet 
van ander personeel;

Toelichting

Het operationele plan moet gedetailleerd ingaan op de wijze waarop de teams van 
uitgezonden functionarissen en het overige personeel worden ingezet.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 2007/2004
Artikel 3bis – lid 1 – alinea 2 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) een meldings- en evaluatieregeling met 
gedetailleerde bepalingen inzake 
incidentenmeldingen, ijkpunten voor het 
evaluatieverslag en de uiterste datum voor 
het indienen van het definitieve 
evaluatieverslag overeenkomstig artikel 3, 

h) een meldings- en evaluatieregeling met 
gedetailleerde bepalingen inzake 
incidentenmeldingen, ijkpunten voor het 
evaluatieverslag en de uiterste datum voor 
het indienen van het definitieve 
evaluatieverslag overeenkomstig artikel 3, 
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lid 4. lid 4. De incidentenmeldingsregeling 
omvat gegevens over geloofwaardige 
beschuldigingen van schendingen van 
met name deze verordening of de 
Schengengrenscode, met inbegrip van de 
grondrechten, gedurende gezamenlijke 
operaties en proefprojecten, die door het 
agentschap onmiddellijk worden 
doorgegeven aan de bevoegde nationale 
openbare autoriteiten en de raad van 
bestuur. 

Toelichting

De melding en evaluatie van incidenten is van cruciaal belang voor de goede naleving van 
het toepasselijke wetgevingskader voor Frontex-operaties. Er moet worden verduidelijkt dat 
in het kader van de incidentenmelding gegevens over geloofwaardige beschuldigingen van 
inbreuk op de Schengengrenscode en de grondrechten worden doorgegeven, zoals uiteengezet 
in de voorgestelde overweging 17. 

Amendement 17

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 2007/2004
Artikel 3bis – lid 1 – alinea 2 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) voor operaties op zee, specifieke 
vereisten betreffende de toepasselijke 
jurisdictie en zeerechtelijke bepalingen 
betreffende het geografisch gebied waarin 
de gezamenlijke operatie plaatsvindt.

i) voor operaties op zee, specifieke 
vereisten betreffende de toepasselijke 
jurisdictie en relevante wetgeving 
betreffende het geografisch gebied waarin 
de gezamenlijke operatie plaatsvindt.

Toelichting

Maritieme operaties moeten gebaseerd zijn op de relevante toepasselijke wetgeving.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 2007/2004
Artikel 3 bis – lid 1 – alinea 2 – letter i bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i bis) zo nodig, bepalingen inzake 
samenwerking met derde landen, en in het 
kader van de, in de desbetreffende 
operationele 
samenwerkingsovereenkomsten 
neergelegde bepalingen.

Toelichting

De wijze van samenwerking met de derde landen moet voor elk geval in het operationele plan 
worden opgenomen en moet stroken met de desbetreffende operationele 
samenwerkingsovereenkomsten.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 2007/2004
Artikel 3 ter – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten stellen de grenswachten ter 
beschikking voor inzet op verzoek van het 
agentschap, tenzij de lidstaten 
geconfronteerd worden met een 
uitzonderlijke situatie waarin de uitvoering 
van nationale taken aanzienlijk in het 
gedrang komt. Een dergelijk verzoek wordt 
ten minste dertig dagen voor de gewenste 
inzet ingediend. De autonomie van de 
lidstaat van herkomst wat betreft de 
selectie van het personeel en de duur van 
de inzet ervan blijft onverlet.

3. De lidstaten stellen de grenswachten ter 
beschikking voor inzet op verzoek van het 
agentschap, tenzij de lidstaten 
geconfronteerd worden met een 
uitzonderlijke situatie waarin de uitvoering 
van nationale taken aanzienlijk in het 
gedrang komt. Een dergelijk verzoek wordt 
ten minste dertig dagen voor de gewenste 
inzet ingediend. De autonomie van de 
lidstaat van herkomst wat betreft de 
selectie van het personeel en de duur van 
de inzet ervan blijft onaangetast. De 
bijdrage van elke lidstaat inzake 
grenswachten voor elke operatie wordt 
middels jaarlijkse bilaterale afspraken 
tussen het agentschap en de betrokken 
lidstaat geregeld.

Toelichting

De exacte voorwaarden voor de bijdrage van elke lidstaat aan elke operatie wordt door 
jaarlijkse bilaterale afspraken tussen het agentschap en de desbetreffende lidstaat geregeld.
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Amendement 20

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 7
Verordening (EG) nr. 2007/2004
Artikel 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Het agentschap stelt een 
gemeenschappelijke basisinhoud voor de 
opleiding van grenswachten vast, 
ontwikkelt deze verder en verstrekt 
opleiding op Europees niveau voor 
opleiders van de nationale grenswachten 
van de lidstaten, onder meer inzake de 
grondrechten en de toegang tot 
internationale bescherming. De lidstaten 
integreren de gemeenschappelijke 
basisinhoud in de opleiding van hun 
nationale grenswachten."

 Het agentschap stelt een 
gemeenschappelijke basisinhoud voor de 
opleiding van grenswachten vast, 
ontwikkelt deze verder en verstrekt 
opleiding op Europees niveau voor 
opleiders van de nationale grenswachten 
van de lidstaten, onder meer inzake de 
grondrechten en de toegang tot 
internationale bescherming. Het Europees 
Parlement wordt in kennis gesteld van de 
gemeenschappelijke basisinhoud. De 
lidstaten integreren de gemeenschappelijke 
basisinhoud in de opleiding van hun 
nationale grenswachten. Bij de 
ontwikkeling, tenuitvoerlegging en 
evaluatie van de gemeenschappelijke 
basisinhoud werkt het agentschap nauw 
samen met het Bureau voor de 
grondrechten en het UNHCR. 

Toelichting

Het Europees Parlement zou toegang tot informatie over opleidingen moeten hebben. 
Nauwere samenwerking bij initiatieven inzake de capaciteitsopbouw, zoals opleidingen met 
het Bureau voor de grondrechten en het UNHCR, zou als een duidelijke meerwaarde moeten 
worden beschouwd. 

Amendement 21

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Verordening (EG) nr. 2007/2004
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– in het geval van aanschaf spreekt het 
agentschap formeel met één lidstaat af dat 

– in het geval van aanschaf spreekt het 
agentschap formeel met één lidstaat af dat 
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de deze zorgt voor de registratie van de 
uitrusting;

deze overeenkomstig de vigerende 
wetgeving van die lidstaat zorgt voor de 
registratie van de uitrusting;

Toelichting

Bij de registratie van nieuwe uitrusting moet het nationale recht steeds worden nageleefd.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Verordening (EG) nr. 2007/2004
Artikel 7 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Het agentschap financiert de inzet van 
de uitrusting die deel uitmaakt van de 
minimale hoeveelheid uitrusting die een 
bepaalde lidstaat voor een bepaald jaar 
beschikbaar moet stellen. De inzet van 
uitrusting die geen deel uitmaakt van de 
minimale hoeveelheid uitrusting wordt tot 
maximaal 60% van de in aanmerking 
komende uitgaven door het agentschap 
meegefinancierd.

5. Het agentschap financiert de inzet van 
de uitrusting die deel uitmaakt van de 
minimale hoeveelheid uitrusting die een 
bepaalde lidstaat voor een bepaald jaar 
beschikbaar moet stellen. De inzet van 
uitrusting die geen deel uitmaakt van de 
minimale hoeveelheid uitrusting wordt tot 
maximaal 60% van de in aanmerking 
komende uitgaven door het agentschap 
meegefinancierd. De operationele kosten 
van de uitrusting worden gedragen door 
het agentschap.

Toelichting

Het is voor alle lidstaten van belang dat de operationele kosten van de uitrusting door het 
agentschap worden gedragen.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10 – letter a bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 2007/2004
Artikel 8 – lid 1 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) het volgende punt wordt 
toegevoegd:
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"g  bis) het voorzien in de onverwijlde 
melding van incidenten door het 
agentschap aan de raad van bestuur en de 
bevoegde nationale openbare 
autoriteiten."

Toelichting

Het agentschap moet onverwijld aan de raad van bestuur en de bevoegde nationale instanties 
verslag kunnen uitbrengen over incidenten.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10 – letter b
Verordening (EG) nr. 2007/2004
Artikel 8 – lid 1 – punt h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) een meldings- en evaluatieregeling met 
gedetailleerde bepalingen inzake 
incidentenmeldingen, ijkpunten voor het 
evaluatieverslag en de uiterste datum voor 
het indienen van het definitieve 
evaluatieverslag overeenkomstig artikel 3, 
lid 4.

h) een meldings- en evaluatieregeling met 
ijkpunten voor het evaluatieverslag en de 
uiterste datum voor het indienen van het 
definitieve evaluatieverslag 
overeenkomstig artikel 3, lid 4.

Toelichting

Incidentenmeldingen worden in het voorgaande punt apart genoemd.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10 – letter b
Verordening (EG) nr. 2007/2004
Artikel 8 – lid 1 – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) voor operaties op zee, specifieke 
vereisten betreffende de toepasselijke 
jurisdictie en zeerechtelijke bepalingen 
betreffende het geografisch gebied waarin 
de gezamenlijke operatie plaatsvindt.

i) voor operaties op zee, specifieke 
vereisten betreffende de toepasselijke 
jurisdictie en relevante wetgeving 
betreffende het geografisch gebied waarin 
de gezamenlijke operatie plaatsvindt.
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Toelichting

Maritieme operaties moeten gebaseerd zijn op de relevante toepasselijke wetgeving.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
 Artikel 1 – punt 12 
Verordening (EG) nr. 2007/2004
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het agentschap ontwikkelt een 
gedragscode voor de terugkeer door de 
lucht van onderdanen van derde landen die 
illegaal aanwezig zijn; deze code geldt 
tijdens alle door het agentschap 
gecoördineerde gezamenlijke 
terugkeeroperaties en beschrijft 
gemeenschappelijke gestandaardiseerde 
procedures die de organisatie van 
gezamenlijke terugkeervluchten moeten 
vereenvoudigen en moeten waarborgen dat 
de terugkeer verloopt op humane wijze en 
met onverkorte inachtneming van de 
grondrechten, en meer bepaald van het 
beginsel van de menselijke waardigheid, 
het verbod van folteringen en van 
onmenselijke of vernederende 
behandelingen of bestraffingen, het recht 
op vrijheid en veiligheid, het recht op 
bescherming van persoonsgegevens en het 
non-discriminatiebeginsel.

2. Het agentschap ontwikkelt een 
gedragscode voor de terugkeer door de 
lucht van onderdanen van derde landen die 
illegaal aanwezig zijn; deze code geldt 
tijdens alle door het agentschap 
gecoördineerde gezamenlijke 
terugkeeroperaties en beschrijft 
gemeenschappelijke gestandaardiseerde 
procedures die de organisatie van 
gezamenlijke terugkeervluchten moeten 
vereenvoudigen en moeten waarborgen dat 
de terugkeer verloopt op humane wijze en 
met onverkorte inachtneming van de 
grondrechten, en meer bepaald van het 
beginsel van de menselijke waardigheid, 
het verbod van folteringen en van 
onmenselijke of vernederende 
behandelingen of bestraffingen, het recht 
op vrijheid en veiligheid, het recht op 
bescherming van persoonsgegevens en het 
non-discriminatiebeginsel. De gedragscode 
moet de opschorting van terugkeer 
mogelijk maken, wanneer er duidelijke 
redenen zijn om aan te nemen dat 
terugkeer zou leiden tot een schending 
van de grondrechten.

Toelichting

De mogelijkheid om terugkeer op te schorten, wanneer deze zou leiden tot een schending van 
de grondrechten, vormt een essentiële procedurele waarborg. 
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Amendement 27

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
 Artikel 1 – punt 12 
Verordening (EG) nr. 2007/2004
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In de gedragscode wordt met name 
aandacht besteed aan de in artikel 8, lid 6, 
van Richtlijn 2008/115/EG vervatte 
verplichting om een doeltreffend systeem 
voor het toezicht op gedwongen terugkeer 
op te zetten. Het toezicht op gezamenlijke 
terugkeeroperaties moet onafhankelijk 
worden uitgeoefend en dient de hele 
gezamenlijke terugkeeroperatie te 
bestrijken, van de fase voorafgaand aan het 
vertrek tot en met de overdracht van de 
repatrianten in het land van terugkeer. 
Bovendien worden de opmerkingen van de 
met het toezicht belaste waarnemer over de 
inachtneming van de gedragscode en met 
name de grondrechten, doorgegeven aan de 
Commissie en opgenomen in het interne 
eindverslag over de terugkeeroperatie. Om 
te zorgen voor transparantie en een 
samenhangende evaluatie van de 
gedwongen-terugkeeroperaties worden de 
verslagen van de waarnemer opgenomen in 
een jaarlijks verslagleggingsmechanisme.

3. In de gedragscode wordt met name 
aandacht besteed aan de in artikel 8, lid 6, 
van Richtlijn 2008/115/EG vervatte 
verplichting om een doeltreffend systeem 
voor het toezicht op gedwongen terugkeer 
op te zetten. Het toezicht op gezamenlijke 
terugkeeroperaties moet onafhankelijk 
worden uitgeoefend en dient de hele 
gezamenlijke terugkeeroperatie te 
bestrijken, van de fase voorafgaand aan het 
vertrek tot en met de overdracht van de 
repatrianten in het land van terugkeer. De 
met het toezicht belaste waarnemers 
moeten toegang krijgen tot alle relevante 
faciliteiten, met inbegrip van 
detentiecentra en luchtvaartuigen, en de 
nodige opleiding krijgen om hun taken te 
kunnen verrichten. Bovendien worden de 
opmerkingen van de met het toezicht 
belaste waarnemer over de inachtneming 
van de gedragscode en met name de 
grondrechten, doorgegeven aan de 
Commissie en opgenomen in het interne 
eindverslag over de terugkeeroperatie. Om 
te zorgen voor transparantie en een 
samenhangende evaluatie van de 
gedwongen-terugkeeroperaties worden de 
verslagen van de waarnemer opgenomen in 
een jaarlijks openbaar 
verslagleggingsmechanisme.

Toelichting

Om op uitgebreide en efficiënte wijze toezicht op gedwongen terugkeer te kunnen houden, 
dienen met het toezicht belaste waarnemers onbeperkte toegang te krijgen tot alle relevante 
faciliteiten. De kwaliteit en doeltreffendheid van het toezicht hangen tevens ervan af of de 
waarnemers een adequate opleiding kunnen krijgen. 
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Amendement 28

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 16
Verordening (EG) nr. 2007/2004
Artikel 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het agentschap kan met Europol, het 
Europees Ondersteuningsbureau voor 
asielzaken, het Bureau voor de 
grondrechten en andere agentschappen en 
organen van de Europese Unie, en de 
internationale organisaties die bevoegd zijn 
op het gebied van de onder deze 
verordening vallende aangelegenheden 
samenwerken in het kader van met deze 
organen gemaakte werkafspraken 
overeenkomstig de desbetreffende 
bepalingen van het Verdrag en de 
bepalingen over de bevoegdheid van die 
organen.

Het agentschap kan met Europol, het 
Europees Ondersteuningsbureau voor 
asielzaken, het Bureau voor de 
grondrechten en andere agentschappen en 
organen van de Europese Unie, en de 
internationale organisaties die bevoegd zijn 
op het gebied van de onder deze 
verordening vallende aangelegenheden 
samenwerken in het kader van met deze 
organen gemaakte werkafspraken 
overeenkomstig de desbetreffende 
bepalingen van het Verdrag en de 
bepalingen over de bevoegdheid van die 
organen. Het Europees Parlement wordt 
van dergelijke, door het agentschap 
gemaakte afspraken in kennis gesteld.

Amendement 29

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 16
Verordening (EG) nr. 2007/2004
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor de aangelegenheden die door zijn 
activiteiten worden bestreken en voor 
zover nodig voor de uitvoering van zijn 
taken, vergemakkelijkt het agentschap de 
operationele samenwerking tussen de 
lidstaten en derde landen in het kader van 
het beleid inzake externe betrekkingen van 
de Europese Unie, onder meer wat betreft 
mensenrechten.

1. Voor de aangelegenheden die door zijn 
activiteiten worden bestreken en voor 
zover nodig voor de uitvoering van zijn 
taken, vergemakkelijkt het agentschap de 
operationele samenwerking tussen de 
lidstaten en derde landen in het kader van 
het beleid inzake externe betrekkingen van 
de Europese Unie, met name via het 
Europees nabuurschapsbeleid en in het 
kader van de Unie voor het Middellandse 
Zeegebied, onder meer wat betreft 
mensenrechten.
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Amendement 30

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 16
Verordening (EG) nr. 2007/2004
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het agentschap kan 
verbindingsfunctionarissen inzetten, die bij 
de uitvoering van hun taken in derde 
landen optimale bescherming moeten 
genieten. Zij maken deel uit van de 
krachtens Verordening nr. 377/2004 van de 
Raad opgezette plaatselijke of regionale 
samenwerkingsnetwerken van 
verbindingsfunctionarissen van de 
lidstaten. Verbindingsfunctionarissen 
worden alleen ingezet in derde landen 
waarvan de praktijken op het gebied van 
grensbeheer voldoen aan minimale 
normen inzake mensenrechten. Bij de 
inzet moet prioriteit worden gegeven aan 
de derde landen die volgens risicoanalyses 
een land van herkomst of doorreis zijn bij 
illegale migratie. Op basis van 
wederkerigheid kan het agentschap, voor 
een beperkte periode, ook 
verbindingsfunctionarissen ontvangen die 
door die derde landen zijn gedetacheerd. 
De raad van bestuur stelt overeenkomstig 
artikel 24 jaarlijks de lijst met prioriteiten 
vast op basis van een voorstel van de 
uitvoerend directeur.

2. Het agentschap kan 
verbindingsfunctionarissen inzetten, die bij 
de uitvoering van hun taken in derde 
landen optimale bescherming moeten 
genieten. Zij maken deel uit van de 
krachtens Verordening nr. 377/2004 van de 
Raad opgezette plaatselijke of regionale 
samenwerkingsnetwerken van 
verbindingsfunctionarissen van de 
lidstaten. Verbindingsfunctionarissen 
worden, na goedkeuring door de raad van 
bestuur, alleen ingezet in derde landen 
waarvan de praktijken op het gebied van 
grensbeheer voldoen aan de verplichtingen 
inzake de grondrechten en internationale 
bescherming. In het kader van het externe 
beleid van de EU moet bij de inzet 
prioriteit worden gegeven aan de derde 
landen die volgens risicoanalyses een land 
van herkomst of doorreis zijn bij illegale 
migratie. Op basis van wederkerigheid kan 
het agentschap, voor een beperkte periode, 
ook verbindingsfunctionarissen ontvangen 
die door die derde landen zijn 
gedetacheerd. De raad van bestuur stelt 
overeenkomstig artikel 24 jaarlijks de lijst 
met prioriteiten vast op basis van een 
voorstel van de uitvoerend directeur.

Amendement 31

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
 Artikel 1 – punt 16
Verordening (EG) nr. 2007/2004
Artikel 14 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De taken van de 
verbindingsfunctionarissen omvatten, met 
inachtneming van het recht van de 
Europese Unie en de grondrechten, het 
leggen en onderhouden van contact met de 
bevoegde autoriteiten van het derde land 
waar zij gedetacheerd zijn, teneinde bij te 
dragen tot de preventie en bestrijding van 
illegale immigratie en tot de terugkeer van 
illegale migranten.

3. De taken van de 
verbindingsfunctionarissen omvatten, met 
inachtneming van het recht van de 
Europese Unie, de grondrechten en vooral 
het recht van eenieder een land, met 
inbegrip van het eigen land, te verlaten, 
het leggen en onderhouden van contact met 
de bevoegde autoriteiten van het derde land 
waar zij gedetacheerd zijn, teneinde bij te 
dragen tot de preventie en bestrijding van 
illegale immigratie en tot de terugkeer van 
illegale migranten.

Toelichting

Ten aanzien van de activiteiten van verbindingsfunctionarissen die in derde landen worden 
ingezet, zou de verordening een duidelijke verwijzing moeten omvatten naar het recht van 
eenieder om een land te verlaten, met inbegrip van het eigen land, overeenkomstig artikel 12, 
lid 2, van het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en artikel 2, 
lid 2, van protocol 4 bij het EVRM.

Amendement 32

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
 Artikel 1 – punt 16
Verordening (EG) nr. 2007/2004
Artikel 14 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het agentschap kan financiering van de 
Unie ontvangen overeenkomstig de 
bepalingen van de relevante instrumenten 
die het beleid van de Unie inzake externe 
betrekkingen ondersteunen. Het kan 
projecten voor technische bijstand in derde 
landen initiëren en financieren ten aanzien 
van zaken waarop deze verordening 
betrekking heeft. Ook kan het agentschap 
vertegenwoordigers van derde landen, 
andere agentschappen en organen van de 
Europese Unie, en internationale 
organisaties uitnodigen om deel te nemen 
aan de in de artikelen 3, 4 en 5 bedoelde 

4. Het agentschap kan financiering van de 
Unie ontvangen overeenkomstig de 
bepalingen van de relevante instrumenten 
die het beleid van de Unie inzake externe 
betrekkingen ondersteunen. Het kan 
projecten voor technische bijstand in derde 
landen initiëren en financieren ten aanzien 
van zaken waarop deze verordening 
betrekking heeft, met het oog op de 
verbetering van hun capaciteiten, onder 
meer op het vlak van de mensenrechten. 
Het agentschap zorgt ervoor dat aan 
derde landen geen bijstand bij operaties in 
het kader van deze projecten wordt 
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activiteiten. Voordat deze 
vertegenwoordigers deelnemen, ontvangen 
zij een passende opleiding van het 
agentschap.

verleend, indien er duidelijke redenen zijn 
om aan te nemen dat dergelijke operaties 
zouden leiden tot schendingen van de 
grondrechten. Ook kan het agentschap, na 
overleg met de ontvangende lidstaat, 
vertegenwoordigers van derde landen, 
andere agentschappen en organen van de 
Europese Unie, en internationale 
organisaties uitnodigen om deel te nemen 
aan de in de artikelen 3, 4 en 5 bedoelde 
activiteiten. Voordat deze 
vertegenwoordigers deelnemen, ontvangen 
zij een passende opleiding van het 
agentschap, met name over de 
grondrechten.

Toelichting

EU-middelen mogen niet aan derde landen worden verleend, wanneer te verwachten valt dat 
gezamenlijke operaties kunnen leiden tot schendingen van de grondrechten, ten einde het 
beginsel tot uiting te brengen, dat is opgenomen in de effectbeoordeling die bij het 
Commissievoorstel is gevoegd.

Amendement 33

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
 Artikel 1 – punt 16
Verordening (EG) nr. 2007/2004
Artikel 14 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Bij het sluiten van bilaterale 
overeenkomsten met derde landen zoals 
bedoeld in artikel 2, lid 2, nemen de 
lidstaten zo nodig bepalingen op over de 
rol en de bevoegdheden van het 
agentschap, met name wat betreft de 
uitoefening van uitvoerende bevoegdheden 
door leden van de teams die het agentschap 
inzet gedurende de in artikel 3 bedoelde 
activiteiten.

5. Bij het sluiten van overeenkomsten met 
derde landen over samenwerking op 
operationeel niveau zoals bedoeld in 
artikel 2, lid 2, nemen de lidstaten zo nodig 
bepalingen op over de rol en de 
bevoegdheden van het agentschap, met 
name wat betreft de uitoefening van 
uitvoerende bevoegdheden door leden van 
de teams die het agentschap inzet 
gedurende de in artikel 3 bedoelde 
activiteiten. De tekst van deze bilaterale 
overeenkomsten wordt doorgegeven aan 
het Europees Parlement en de Commissie.
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Toelichting

Bilaterale overeenkomsten van de lidstaten met derde landen die bepalingen omvatten over de 
rol en bevoegdheden van Frontex, moeten toegankelijk zijn voor toezicht door het Europees 
Parlement en aan de Europese Commissie ter beschikking worden gesteld om te waarborgen 
dat zij stroken met de verplichtingen van de lidstaten uit hoofde van de EU-wetgeving en de 
grondrechten, zoals bepaald in deze verordening.

Amendement 34

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
 Artikel 1 – punt 16
Verordening (EG) nr. 2007/2004
Artikel 14 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Het agentschap kan met de autoriteiten 
van derde landen die bevoegd zijn op het 
gebied van de onder deze verordening 
vallende aangelegenheden, samenwerken 
in het kader van met deze autoriteiten 
gemaakte werkafspraken, overeenkomstig 
de desbetreffende bepalingen van het 
Verdrag.

6. Het agentschap kan met de autoriteiten 
van derde landen die bevoegd zijn op het 
gebied van de onder deze verordening 
vallende aangelegenheden, samenwerken 
in het kader van met deze autoriteiten 
gemaakte werkafspraken, overeenkomstig 
de desbetreffende bepalingen van het 
Verdrag en met name van het Handvest 
van de grondrechten en het internationaal 
recht, in het bijzonder ten aanzien van het 
beginsel van non-refoulement. Middels 
deze afspraken wordt de naleving van de 
internationale mensenrechten en het 
humanitaire recht door derde landen 
gewaarborgd.

Toelichting

Als agentschap van de EU heeft Frontex de plicht om in al zijn activiteiten de grondrechten 
volledig te eerbiedigen en de toepassing ervan te bevorderen (artikel 51 van het Handvest van 
de grondrechten). Deze grondbeginselen zijn eveneens van toepassing bij het afsluiten van 
samenwerkingsovereenkomsten met derde landen.
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Amendement 35

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 16
Verordening (EG) nr. 2007/2004
Artikel 14 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Voor de in de leden 2 en 6 bedoelde 
activiteiten is vooraf een gunstig advies 
van de Commissie vereist."

7. Voor de in de leden 2 en 6 bedoelde 
activiteiten is vooraf een gunstig advies 
van de Commissie vereist. Het Europees 
Parlement wordt in kennis gesteld van de 
samenwerkingsovereenkomsten van het 
agentschap met de autoriteiten van derde 
landen.

Toelichting

Als orgaan van de EU valt Frontex onder de beginselen van volledige democratische controle 
en transparantie. Deze werkafspraken moeten stroken met het externe beleid van de EU en de 
Commissie moet de redenen voor het afgeven van een positief advies rechtvaardigen.

Amendement 36

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 23
Verordening (EG) nr. 2007/200404
Artikel 33 – lid 2 ter

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. De evaluatie omvat een specifieke 
analyse van de wijze waarop het Handvest 
van de grondrechten bij de toepassing van 
de verordening in acht werd genomen.

2 ter. De evaluatie omvat een specifieke 
analyse van de wijze waarop de in het 
Handvest van de grondrechten verankerde 
rechten bij de toepassing van deze 
verordening werden gewaarborgd. Een 
jaarlijkse evaluatie van deze analyse 
wordt aan het algemeen verslag van het 
agentschap gehecht.
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