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Overeenkomstig het Interinstitutioneel Akkoord van 28 november 2001 over een 
systematischer gebruik van de herschikking van besluiten1 wordt elk door de Commissie 
ingediend herschikkingsvoorstel bestudeerd door een adviesgroep, bestaande uit de juridische 
diensten van het Parlement, de Raad en de Commissie.

Hierbij gaat het advies van de adviesgroep inzake bovengenoemd voorstel.

De Commissie juridische zaken zal zich in beginsel op haar vergadering van 20 november 
2018 over deze tekst uitspreken.

Bijlage

                                               
1 PB C 77 van 28.3.2002, blz. 1.
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Bijlage

ADVIESGROEP VAN DE
JURIDISCHE DIENSTEN

Brussel, 11 oktober 2018

ADVIES

AAN HET EUROPEES PARLEMENT
DE RAAD
DE COMMISSIE

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 
oprichting van een Europees netwerk van immigratieverbindingsfunctionarissen
COM(2018)0303 van 16.5.2018 – 2018/0153(COD)

Overeenkomstig het Interinstitutioneel Akkoord van 28 november 2001 over een 
systematischer gebruik van de herschikking van besluiten, en met name punt 9, is de 
adviesgroep bestaande uit de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie op 28 juni, 3 juli en 6 september 2018 bijeengekomen om onder meer 
bovengenoemd voorstel van de Commissie te bestuderen.

Tijdens deze bijeenkomsten1 werd het voorstel voor een verordening van het Europees 
Parlement en de Raad tot herschikking van Verordening (EG) nr. 377/2004 van de Raad van 
19 februari 2004 betreffende de oprichting van een Europees netwerk van 
immigratieverbindingsfunctionarissen onderzocht, waarbij de Adviesgroep in onderlinge 
overeenstemming tot de hierna uiteengezette conclusies is gekomen.

1. De volgende tekstdelen hadden gemarkeerd moeten worden met de grijze achtergrond die 
gewoonlijk wordt gebruikt om materiële wijzigingen aan te geven:
in het eerste visum, de schrapping van de vermelding "63, punt 3, onder b)" en de toevoeging 
van de vermelding "79, lid 2";
in artikel 1, lid 2, de toevoeging van de woorden "uniaal en";
in artikel 3, lid 1, de schrapping van de eerste woorden "Iedere lidstaat draagt er zorg voor 
dat zijn";
in artikel 3, lid 2, onder k), de vervanging van het woord "bovengenoemde" door de 
vermelding "onder a) tot en met j)";
in artikel 3, lid 5, en in de inleidende formulering van artikel 5, lid 1, de schrapping van de 
eerste woorden "De lidstaten dragen er zorg voor dat de";
in artikel 5, lid 1, onder g), de schrapping van de laatste woorden "aan de bevoegde 

                                               
1 De adviesgroep heeft haar beoordeling uitgevoerd op basis van de Engelse versie van het voorstel, 
aangezien de tekst in kwestie oorspronkelijk in deze taal gesteld was.
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autoriteiten van de zendende lidstaten".
2. In artikel 3, lid 1, van de Engelse versie had de toevoeging van het woord "operating" met 
aanpassingspijltjes moeten worden aangegeven.
3. In artikel 3, lid 2, van de Engelse versie had het woord "the" in de formulering "the 
existence and activities of criminal organisations involved in smuggling of immigrants", die 
volledig is gemarkeerd met de markering "inhoudelijke schrapping", tussen de woorden 
"involved in" en de woorden "smuggling of immigrants" moeten staan.
4. In artikel 11 van de Engelse versie moet het woord "the" voor de woorden "Regulation 
(EC) N° 810/2009" worden geschrapt.
5. In artikel 13 moet de verwijzing naar "bijlage I" worden aangepast, zodat wordt verwezen 
naar "bijlage II".
6. In de bijlage met de concordantietabel moet het foutieve nummer "VII" van de bijlage 
worden gecorrigeerd naar "II". 

De adviesgroep heeft na deze bestudering van het voorstel eensgezind geconstateerd dat het 
voorstel geen andere inhoudelijke wijzigingen bevat dan die welke als zodanig in het voorstel 
worden vermeld. Voorts heeft de adviesgroep met betrekking tot de codificatie van de 
ongewijzigde bepalingen van de eerdere rechtshandeling met die inhoudelijke wijzigingen 
geconstateerd dat het voorstel louter een codificatie van de bestaande tekst behelst, zonder 
inhoudelijke wijzigingen.

F. DREXLER H. LEGAL L. ROMERO REQUENA
Juridisch adviseur Juridisch adviseur Directeur-generaal
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