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Amendement 1
Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Visum 6

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het op 19 december 2018 
door de Algemene Vergadering van de VN 
aangenomen mondiaal pact inzake 
veilige, ordelijke en reguliere migratie,

Schrappen

Or. en

Amendement 2
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Kris Peeters, Nadine Morano, Brice Hortefeux

Ontwerpresolutie
Visum 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien Verordening 
(EU) 2018/1860 van het Europees 
Parlement en de Raad van 
28 november 2018 betreffende het gebruik 
van het Schengeninformatiesysteem voor 
de terugkeer van illegaal verblijvende 
onderdanen van derde landen (“SIS-
terugkeerverordening”),

Or. en

Amendement 3
Paulo Rangel, Kris Peeters, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Brice Hortefeux

Ontwerpresolutie
Visum 8 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien Verordening (EU) 2020/851 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 18 juni 2020 tot wijziging van 
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Verordening (EG) nr. 862/2007,

Or. en

Amendement 4
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Kris Peeters, Nadine Morano, Brice Hortefeux

Ontwerpresolutie
Visum 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het voorstel van de 
Commissie voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad 
betreffende de herschikking van Eurodac 
(COM(2016) 272 final),

Or. en

Amendement 5
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Kris Peeters, Nadine Morano, Brice Hortefeux

Ontwerpresolutie
Visum 12 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de conclusies van de 
Europese Raad van oktober 2016 en 
juni 2018,

Or. en

Amendement 6
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Brice Hortefeux

Ontwerpresolutie
Visum 18

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de mededeling van de Schrappen
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Commissie van 14 maart 2018 inzake de 
aanpassing van het visumbeleid aan 
nieuwe uitdagingen (COM(2018)0251),

Or. en

Amendement 7
Anne-Sophie Pelletier

Ontwerpresolutie
Visum 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het handboek van de Raad 
van Europa van 2019 over alternatieven 
voor vreemdelingenbewaring,

Or. en

Amendement 8
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Brice Hortefeux

Ontwerpresolutie
Visum 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien evaluatieverslag 15 van 
Frontex van juni 2020 inzake 
terugkeeroperaties in het tweede halfjaar 
van 2019,

Or. en

Amendement 9
Anne-Sophie Pelletier

Ontwerpresolutie
Visum 21 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement
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– gezien de analyse van het 
Stuurcomité voor de mensenrechten 
(CDDH) van de Raad van Europa van 
7 december 2017 over juridische en 
praktische aspecten van doeltreffende 
alternatieven voor bewaring in het kader 
van migratie,

Or. en

Amendement 10
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Brice Hortefeux

Ontwerpresolutie
Visum 21 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het vierde jaarverslag van 
Europol over migrantensmokkel 2019 van 
15 mei 2020,

Or. en

Amendement 11
Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Visum 22

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 
12 april 2016 over de situatie in het 
Middellandse Zeegebied en de noodzaak 
van een holistische EU-aanpak van 
migratie12,

Schrappen

_________________
12 PB C 58 van 15.2.2018, blz. 9.

Or. en
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Amendement 12
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Brice Hortefeux

Ontwerpresolutie
Visum 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de verslagen over de 
toepassing van het Schengenacquis op het 
gebied van terugkeer die zijn opgesteld in 
overeenstemming met Verordening (EU) 
nr. 1053/2013 van de Raad van 
7 oktober 2013 betreffende de instelling 
van een evaluatiemechanisme voor de 
controle van en het toezicht op de 
toepassing van het Schengenacquis en 
houdende intrekking van het Besluit van 
16 september 1998 tot oprichting van de 
Permanente Schengenbeoordelings- en 
toepassingscommissie,

Or. en

Amendement 13
Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Visum 31 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het Australische 
migratiemodel,

Or. en

Amendement 14
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement
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A. overwegende dat de Commissie de 
tenuitvoerlegging van de terugkeerrichtlijn 
pas één keer heeft beoordeeld (in 2014), 
ondanks de wettelijke verplichting uit 
hoofde van artikel 19 van de richtlijn om 
de drie jaar verslag uit te brengen over de 
toepassing ervan, te beginnen in 2013;

A. overwegende dat de Commissie de 
tenuitvoerlegging van de terugkeerrichtlijn 
pas één keer heeft beoordeeld (in 2014), 
ondanks de wettelijke verplichting uit 
hoofde van artikel 19 van de richtlijn om 
de drie jaar verslag uit te brengen over de 
toepassing ervan, te beginnen in 2013; 
overwegende dat de Commissie in 2015 
een mededeling met een actieplan inzake 
terugkeer heeft gepubliceerd; 
overwegende dat de Commissie in 2017 
een aanbeveling heeft uitgevaardigd over 
het doeltreffender maken van terugkeer 
bij de tenuitvoerlegging van Richtlijn 
2008/115/EG en een terugkeerhandboek 
heeft gepubliceerd;

Or. it

Amendement 15
Anne-Sophie Pelletier

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de Commissie de 
tenuitvoerlegging van de terugkeerrichtlijn 
pas één keer heeft beoordeeld (in 2014), 
ondanks de wettelijke verplichting uit 
hoofde van artikel 19 van de richtlijn om 
de drie jaar verslag uit te brengen over de 
toepassing ervan, te beginnen in 2013;

A. overwegende dat de Commissie de 
tenuitvoerlegging van de terugkeerrichtlijn 
pas één keer heeft beoordeeld (in 2014), 
ondanks de wettelijke verplichting uit 
hoofde van artikel 19 van de richtlijn om 
de drie jaar verslag uit te brengen over de 
toepassing ervan, te beginnen in 2013; 
overwegende dat de Commissie, ondanks 
haar toezegging in haar mededeling van 
2014 om slechts na een grondige evaluatie 
van de uitvoering ervan wijzigingen van 
de terugkeerrichtlijn voor te stellen, in 
2018 een voorstel voor een herschikking 
heeft ingediend;

Or. en

Amendement 16
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Tineke Strik

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat de Commissie in 
september 2018 een voorstel heeft 
ingediend voor de herschikking van de 
richtlijn met het oog op een doeltreffender 
en coherenter terugkeerbeleid zonder een 
effectbeoordeling uit te voeren;

Or. en

Amendement 17
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat het 
terugkeerbeleid op EU-niveau niet zo 
doeltreffend is en de doeltreffendheid zelfs 
terugloopt;

Or. pl

Amendement 18
Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat de migratie naar 
de Unie is toegenomen sinds het 
gemeenschappelijk Europees asielstelsel 
van start is gegaan;

Or. en
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Amendement 19
Tineke Strik

Ontwerpresolutie
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A ter. overwegende dat de Commissie 
burgerlijke vrijheden, justitie en 
binnenlandse zaken (LIBE) van het 
Europees Parlement de Onderzoeksdienst 
van het Europees Parlement (EPRS) de 
opdracht heeft gegeven te voorzien in een 
vervangende effectbeoordeling van de 
voorgestelde herschikking; overwegende 
dat in deze beoordeling wordt gewezen op 
het gebrek aan bewijs dat het voorstel 
voor een herschikking zou leiden tot een 
doeltreffendere terugkeer;

Or. en

Amendement 20
Anne-Sophie Pelletier

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de tweeledige 
doelstelling van de richtlijn bestaat uit een 
doeltreffende terugkeer die in 
overeenstemming is met de grondrechten 
en het evenredigheidsbeginsel; 
overwegende dat de Commissie in haar 
aanbeveling over het doeltreffender maken 
van terugkeer, de nadruk legt op het 
terugkeerpercentage als de primaire 
indicator van de doeltreffendheid van de 
richtlijn;

B. overwegende dat de tweeledige 
doelstelling van de richtlijn bestaat in een 
doeltreffende terugkeer die in 
overeenstemming is met de grondrechten 
en het evenredigheidsbeginsel; 
overwegende dat de Commissie in haar 
aanbeveling over het doeltreffender maken 
van terugkeer, de nadruk legt op het 
terugkeerpercentage als de primaire 
indicator van de doeltreffendheid van de 
richtlijn en aanbeveelt vele waarborgen 
van de richtlijn, zoals het recht op beroep 
en het gebruik van langere 
bewaringstermijnen, te beperken;
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Or. en

Amendement 21
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Kris Peeters, Nadine Morano, Brice Hortefeux

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de tweeledige 
doelstelling van de richtlijn bestaat uit een 
doeltreffende terugkeer die in 
overeenstemming is met de grondrechten 
en het evenredigheidsbeginsel; 
overwegende dat de Commissie in haar 
aanbeveling over het doeltreffender 
maken van terugkeer, de nadruk legt op 
het terugkeerpercentage als de primaire 
indicator van de doeltreffendheid van de 
richtlijn;

B. overwegende dat de doelstelling 
van de richtlijn bestaat in het vaststellen 
van gemeenschappelijke regels voor de 
terugkeer, de verwijdering, het gebruik 
van dwingende maatregelen, bewaring en 
inreisverboden, die in overeenstemming 
zijn met de grondrechten en het 
evenredigheidsbeginsel;

Or. en

Amendement 22
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Peter Kofod, 
Mara Bizzotto, Annalisa Tardino, Philippe Olivier

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de tweeledige 
doelstelling van de richtlijn bestaat uit een 
doeltreffende terugkeer die in 
overeenstemming is met de grondrechten 
en het evenredigheidsbeginsel; 
overwegende dat de Commissie in haar 
aanbeveling over het doeltreffender 
maken van terugkeer, de nadruk legt op 
het terugkeerpercentage als de primaire 
indicator van de doeltreffendheid van de 
richtlijn;

B. overwegende dat de belangrijkste 
doelstelling van de richtlijn bestaat in een 
doeltreffende terugkeer; overwegende dat 
het goed is dat de Commissie de nadruk 
legt op het terugkeerpercentage als de 
primaire indicator van de doeltreffendheid 
van de richtlijn;
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Or. en

Amendement 23
Sophia in 't Veld, Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, Jan-
Christoph Oetjen, Michal Šimečka, Maite Pagazaurtundúa, Dragoş Tudorache

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat de duurzame 
terugkeer en succesvolle re-integratie 
belangrijke indicatoren zijn bij de 
beoordeling van de doeltreffendheid van 
de terugkeer; overwegende dat de 
monitoring na de terugkeer momenteel 
niet voldoende uitgebreid en nauwkeurig 
is; overwegende dat bewijs naar voren is 
gebracht dat de terugkeer niet altijd 
duurzaam is, met name in verband met 
niet-begeleide minderjarigen, als gevolg 
van het ontbreken van een persoonlijk re-
integratieplan of steun bij terugkeer;

Or. en

Amendement 24
Anne-Sophie Pelletier

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de Commissie 
heeft opgemerkt dat de lidstaten te maken 
hebben met verschillende belemmeringen 
voor een doeltreffende terugkeer, met een 
procedureel, technisch en operationeel 
karakter, waaronder de mate van 
samenwerking tussen alle betrokken 
partijen, ook met derde landen;

C. overwegende dat de Commissie 
heeft opgemerkt dat de lidstaten te maken 
hebben met verschillende belemmeringen 
voor een doeltreffende terugkeer, met een 
procedureel, technisch en operationeel 
karakter, waaronder de mate van 
samenwerking tussen alle betrokken 
partijen, ook met derde landen; 
overwegende dat de Commissie de 
identificatie van personen jegens wie een 
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terugkeermaatregel loopt en de noodzaak 
om de benodigde documenten te 
verkrijgen van derde landen heeft 
aangemerkt als de voornaamste oorzaken 
van het niet plaatsvinden van terugkeer;

Or. en

Amendement 25
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat de Commissie in 
haar in 2015 gepubliceerd actieplan 
inzake terugkeer van mening is dat 
vrijwillige terugkeer wanneer mogelijk de 
voorkeursoptie is en dat, eveneens volgens 
het oordeel van de Commissie in het 
genoemde actieplan, “geraamd wordt dat 
in 2013 ongeveer 40 % van de 
terugkeeroperaties vrijwillige 
terugkeeroperaties waren, in vergelijking 
met slechts 14 % in 2009”;

Or. it

Amendement 26
Anne-Sophie Pelletier

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat het gebruik van 
de lidstaten van de in artikel 2, lid 2, 
onder a), geboden mogelijkheid om de 
richtlijn niet toe te passen in 
“grensgevallen” heeft geleid tot parallelle 
regelingen waarvan de procedures minder 
waarborgen bieden, waaronder het 
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ontbreken van een termijn voor vrijwillige 
terugkeer, geen opschortende werking van 
een beroep en minder beperkingen voor 
bewaring; overwegende dat er een groot 
risico bestaat op pushbacks en 
refoulement aan de buitengrenzen;

Or. en

Amendement 27
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ontwerpresolutie
Overweging C ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C ter. overwegende dat uit de evaluaties 
die de Commissie heeft uitgevoerd voor de 
publicatie van de aanbeveling over het 
doeltreffender maken van terugkeer blijkt 
dat “de beleidsvrijheid die Richtlijn 
2008/115/EG aan de lidstaten laat, heeft 
geleid tot een inconsistente omzetting in 
nationale wetgeving, met negatieve 
gevolgen voor de doeltreffendheid van het 
terugkeerbeleid van de Unie” en dat “een 
doeltreffendere tenuitvoerlegging van die 
richtlijn [...] de mogelijkheden tot 
misbruik van de procedures [zou] 
verminderen en inefficiënties [zou] 
wegnemen, en tegelijkertijd ervoor [zou] 
zorgen dat de grondrechten zoals 
verankerd in het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie, 
worden beschermd”;

Or. it

Amendement 28
Anne-Sophie Pelletier

Ontwerpresolutie
Overweging C ter (nieuw)



AM\1209758NL.docx 15/122 PE655.606v01-00

NL

Ontwerpresolutie Amendement

C ter. overwegende dat 300 000 personen 
per jaar volgens de schattingen van de 
Commissie niet kunnen terugkeren 
vanwege administratieve belemmeringen, 
gezondheidsproblemen of een risico dat 
het beginsel van non-refoulement niet 
wordt nageleefd; overwegende dat hun 
situatie moet worden aangepakt, onder 
meer door aan hen een legale status op 
humanitaire gronden toe te kennen;

Or. en

Amendement 29
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Kris Peeters, Nadine Morano, Brice Hortefeux

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat uitgesplitste en 
vergelijkbare gegevens over de 
tenuitvoerlegging van de richtlijn dikwijls 
niet worden verzameld of openbaar 
beschikbaar zijn;

D. overwegende dat uitgesplitste en 
vergelijkbare gegevens over de 
tenuitvoerlegging van de richtlijn openbaar 
beschikbaar zijn via Eurostat; 
overwegende dat meer en betere 
informatie beschikbaar zal zijn na de 
uitvoering van Verordening 
(EU) 2018/1860 betreffende het gebruik 
van het Schengeninformatiesysteem voor 
de terugkeer van illegaal verblijvende 
onderdanen van derde landen (“SIS-
terugkeerverordening”) en Verordening 
(EU) 2020/851 tot wijziging van 
Verordening (EG) nr. 862/2007 
betreffende communautaire statistieken 
over migratie en internationale 
bescherming;

Or. en

Amendement 30
Emil Radev
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Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat uitgesplitste en 
vergelijkbare gegevens over de 
tenuitvoerlegging van de richtlijn dikwijls 
niet worden verzameld of openbaar 
beschikbaar zijn;

D. overwegende dat uitgesplitste en 
vergelijkbare gegevens over de 
tenuitvoerlegging van de richtlijn dikwijls 
niet worden verzameld of openbaar 
beschikbaar zijn in de diverse lidstaten;

Or. bg

Amendement 31
Anne-Sophie Pelletier

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat uitgesplitste en 
vergelijkbare gegevens over de 
tenuitvoerlegging van de richtlijn dikwijls 
niet worden verzameld of openbaar 
beschikbaar zijn;

D. overwegende dat uitgesplitste en 
vergelijkbare gegevens over bewaring en 
inreisverboden in verband met de 
tenuitvoerlegging van de richtlijn dikwijls 
niet worden verzameld of openbaar 
beschikbaar zijn;

Or. en

Amendement 32
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Peter Kofod, 
Mara Bizzotto, Annalisa Tardino, Philippe Olivier

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat volgens gegevens 
van de IOM rond 81 000 Afrikaanse 
migranten met de hulp van de 
Internationale Organisatie voor Migratie 
(IOM) van de VN naar hun thuisland zijn 
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teruggekeerd en dat dit gezamenlijke 
initiatief, dat de Europese Unie 
357 miljoen EUR heeft gekost, 
grotendeels als mislukking werd 
beschouwd1 bis;
_________________
1 bis 
https://www.euronews.com/2020/06/19/pa
ying-for-migrants-to-go-back-home-how-
the-eu-s-voluntary-return-scheme-is-
failing-the-de

Or. en

Amendement 33
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Kris Peeters, Nadine Morano, Brice Hortefeux

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat tussen 2014 en 
2018 werd vastgesteld dat vijf miljoen 
mensen illegaal aanwezig waren in de 
Unie; overwegende dat voor minder dan 
de helft van deze personen in dezelfde 
periode een terugkeerbesluit werd 
genomen en minder dan 800 000 van hen 
het grondgebied verlieten;

Or. en

Amendement 34
Emil Radev

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat een efficiënte 
terugkeer een sleutelelement is van het 
migratiebeheer dat een positief effect op 
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zowel het asielstelsel als secundaire 
bewegingen kan hebben;

Or. bg

Amendement 35
Sylvie Guillaume, Pietro Bartolo, Tudor Ciuhodaru, Tanja Fajon, Raphaël 
Glucksmann, Evin Incir, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, 
Domènec Ruiz Devesa, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Caterina Chinnici, Elena 
Yoncheva, Miriam Dalli

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat het gebrek aan 
harmonisatie grote gevolgen heeft op de 
terugkeerpraktijken van de lidstaten;

Or. en

Amendement 36
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Kris Peeters, Nadine Morano, Brice Hortefeux

Ontwerpresolutie
Overweging D ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D ter. overwegende dat tussen 2014 en 
2018 meer dan vier miljoen mensen in 
Europa asiel hebben aangevraagd en aan 
minder dan de helft van hen asiel is 
toegekend;

Or. en

Amendement 37
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Kris Peeters, Nadine Morano, Brice Hortefeux

Ontwerpresolutie
Overweging D quater (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

D quater. overwegende dat de 
lidstaten niet systematisch informatie 
uitwisselen over terugkeerbesluiten of 
inreisverboden, waardoor het in de 
praktijk onmogelijk is om de wederzijdse 
erkenning van terugkeerbesluiten van 
lidstaten en de handhaving hiervan in de 
gehele Unie te waarborgen;

Or. en

Amendement 38
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Kris Peeters, Nadine Morano, Brice Hortefeux

Ontwerpresolutie
Overweging D quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D quinquies. overwegende dat er in 
plaats van bilaterale overeenkomsten 
tussen lidstaten en derde landen nieuwe 
EU-overeenkomsten moeten worden 
gesloten om ervoor te zorgen dat 
overnames efficiënter verlopen en de 
coherentie van de terugkeer op Europees 
niveau wordt gewaarborgd;

Or. en

Amendement 39
Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. betreurt het ontbreken van een 
recente beoordeling van de 
tenuitvoerlegging en verzoekt de 
Commissie om met spoed een dergelijke 

1. merkt op dat de Commissie geen 
recente beoordeling van de 
tenuitvoerlegging heeft uitgevoerd;
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beoordeling te verrichten, die al sinds 
2017 op zich laat wachten;

Or. en

Amendement 40
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Brice Hortefeux

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. betreurt het ontbreken van een 
recente beoordeling van de 
tenuitvoerlegging en verzoekt de 
Commissie om met spoed een dergelijke 
beoordeling te verrichten, die al sinds 
2017 op zich laat wachten;

1. neemt kennis van het ontbreken 
van een beoordeling van de 
tenuitvoerlegging van de Europese 
Commissie, die in 2017 had moeten zijn 
uitgevoerd;

Or. en

Amendement 41
Anne-Sophie Pelletier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst nogmaals op het belang van 
een empirisch onderbouwde benadering 
om een coherente beleidsvorming en een 
goed geïnformeerd openbaar discours te 
sturen, en verzoekt de Commissie de 
lidstaten aan te sporen kwalitatieve en 
kwantitatieve gegevens over de 
tenuitvoerlegging van de richtlijn te 
verzamelen en te publiceren, en de 
lidstaten daarbij ondersteuning te verlenen;

2. wijst nogmaals op het belang van 
een empirisch onderbouwde benadering 
om een coherente beleidsvorming en een 
goed geïnformeerd openbaar discours te 
sturen, en verzoekt de Commissie de 
lidstaten aan te sporen kwalitatieve en 
kwantitatieve gegevens over de 
tenuitvoerlegging van de richtlijn te 
verzamelen en te publiceren, en de 
lidstaten daarbij ondersteuning te verlenen; 
is in dit opzicht verheugd over 
Verordening (EU) 2020/851 tot wijziging 
van Verordening (EG) nr. 862/2007 
betreffende communautaire statistieken 
over migratie en internationale 
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bescherming en nodigt de lidstaten uit op 
basis hiervan zo snel mogelijk statistieken 
te verzamelen en deel te nemen aan de 
proefprojecten;

Or. en

Amendement 42
Tineke Strik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst nogmaals op het belang van 
een empirisch onderbouwde benadering 
om een coherente beleidsvorming en een 
goed geïnformeerd openbaar discours te 
sturen, en verzoekt de Commissie de 
lidstaten aan te sporen kwalitatieve en 
kwantitatieve gegevens over de 
tenuitvoerlegging van de richtlijn te 
verzamelen en te publiceren, en de 
lidstaten daarbij ondersteuning te verlenen;

2. wijst met zorg op het gebrek aan 
beschikbare gegevens, waaronder 
gegevens die zijn opgesplitst naar gender 
en leeftijd, met betrekking tot de 
tenuitvoerlegging van de richtlijn; wijst 
nogmaals op het belang van een empirisch 
onderbouwde benadering om een coherente 
beleidsvorming en een goed geïnformeerd 
openbaar discours te sturen, en verzoekt de 
Commissie de lidstaten aan te sporen 
kwalitatieve en kwantitatieve gegevens 
over de tenuitvoerlegging van de richtlijn 
te verzamelen en te publiceren, en de 
lidstaten daarbij ondersteuning te verlenen, 
waarbij met name gegevens worden 
opgenomen over inreisverboden en 
bewaring, aangezien deze categorieën 
gegevens momenteel niet worden 
verzameld door Eurostat;

Or. en

Amendement 43
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Kris Peeters, Nadine Morano, Brice Hortefeux

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement
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2. wijst nogmaals op het belang van 
een empirisch onderbouwde benadering 
om een coherente beleidsvorming en een 
goed geïnformeerd openbaar discours te 
sturen, en verzoekt de Commissie de 
lidstaten aan te sporen kwalitatieve en 
kwantitatieve gegevens over de 
tenuitvoerlegging van de richtlijn te 
verzamelen en te publiceren, en de 
lidstaten daarbij ondersteuning te verlenen;

2. wijst nogmaals op het belang van 
een empirisch onderbouwde benadering 
om een coherente beleidsvorming en een 
goed geïnformeerd openbaar discours te 
sturen, en verzoekt de Commissie de 
lidstaten aan te sporen gegevens over de 
tenuitvoerlegging van de richtlijn te 
verzamelen en te publiceren, en de 
lidstaten daarbij ondersteuning te verlenen, 
waarbij zij met name gebruik moet maken 
van de nieuwe beschikbare instrumenten, 
zoals de SIS-terugkeerverordening en 
Verordening (EU) 2020/851 tot wijziging 
van Verordening (EG) nr. 862/2007 
betreffende communautaire statistieken 
over migratie en internationale 
bescherming;

Or. en

Amendement 44
Emil Radev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst nogmaals op het belang van 
een empirisch onderbouwde benadering 
om een coherente beleidsvorming en een 
goed geïnformeerd openbaar discours te 
sturen, en verzoekt de Commissie de 
lidstaten aan te sporen kwalitatieve en 
kwantitatieve gegevens over de 
tenuitvoerlegging van de richtlijn te 
verzamelen en te publiceren, en de 
lidstaten daarbij ondersteuning te verlenen;

2. wijst nogmaals op het belang van 
een empirisch onderbouwde 
gemeenschappelijke benadering om een 
coherente beleidsvorming en een goed 
geïnformeerd openbaar discours te sturen, 
en verzoekt de Commissie de lidstaten aan 
te sporen kwalitatieve en kwantitatieve 
opensourcegegevens over de 
tenuitvoerlegging van de richtlijn te 
verzamelen en te publiceren, en de 
lidstaten daarbij ondersteuning te verlenen;

Or. bg

Amendement 45
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Peter Kofod, 
Mara Bizzotto, Annalisa Tardino, Philippe Olivier
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst nogmaals op het belang van 
een empirisch onderbouwde benadering 
om een coherente beleidsvorming en een 
goed geïnformeerd openbaar discours te 
sturen, en verzoekt de Commissie de 
lidstaten aan te sporen kwalitatieve en 
kwantitatieve gegevens over de 
tenuitvoerlegging van de richtlijn te 
verzamelen en te publiceren, en de 
lidstaten daarbij ondersteuning te 
verlenen;

2. wijst nogmaals op het belang van 
een empirisch onderbouwde benadering 
om een coherente beleidsvorming en 
verzoekt de Commissie de lidstaten aan te 
moedigen kwalitatieve en kwantitatieve 
gegevens over de tenuitvoerlegging van de 
richtlijn te verzamelen en te publiceren;

Or. en

Amendement 46
Emil Radev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. benadrukt de behoefte aan een 
gemeenschappelijke benadering van de 
samenwerking van de EU met derde 
landen en een gemeenschappelijke 
benadering van samenwerking binnen de 
EU; meent dat de gemeenschappelijke 
benadering met derde landen onder meer 
kan bestaan uit het gebruik van hefbomen 
ten behoeve van de uitvoering van 
stimulansen die de toepassing van die 
stimulansen koppelen aan de uitvoering 
van afspraken over terugkeer en 
overname; meent dat de 
gemeenschappelijke benadering binnen 
de EU onder meer kan bestaan uit steun 
aan de meest relevante landen, 
samenwerking tussen de lidstaten bij de 
identificatie van personen die illegaal op 
een grondgebied verblijven, de uitgifte 
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van reisdocumenten en de opvang van 
mensen;

Or. bg

Amendement 47
Tom Vandendriessche, Nicolas Bay

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. stelt ook vast dat op basis van 
cijfers van de EPRS bijvoorbeeld in 2016 
511 047 en in 2017 204 734 illegal border 
crossings werden vastgesteld; dat uit der 
aard van illegale grensoverschrijdingen 
het reële cijfer vermoedelijk nog veel 
hoger ligt; dat uit cijfers van Eurostat van 
2019 blijkt dat slechts een fractie van de 
uitgewezenen ook daadwerkelijk 
terugkeerden; dat de mogelijke 
dubbeltelling van personen die meerdere 
keren werden uitgewezen, al dan niet door 
verschillende lidstaten, het probleem niet 
kleiner maakt, maar net de problemen met 
het huidig terugkeerbeleid aantoont;

Or. nl

Amendement 48
Anne-Sophie Pelletier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. betreurt het dat de meest recente 
beleidsvoorstellen inzake terugkeer die de 
Commissie heeft gedaan niet gebaseerd 
zijn op een effectbeoordeling en gericht 
zijn op het afzwakken van de waarborgen 
voor de grondrechten die zijn verankerd 
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in de terugkeerrichtlijn van 2008; wijst 
erop dat veranderingen in deze richting 
zullen leiden tot een schending van de 
grondrechten van de betrokken personen, 
die een trauma hebben ervaren in hun 
thuisland, tijdens hun reis naar de Unie 
of in de Unie;

Or. en

Amendement 49
Tom Vandendriessche, Nicolas Bay

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 ter. stelt vast dat Frontex in de periode 
november 2017 tot 2019 slechts 171 
personen met chartervluchten 
repatrieerde tegen een totaalkostprijs van 
EUR 1 380 7541 bis; dat deze cijfers 
aantonen dat terugkeerbeleid op EU 
niveau zo goed als onbestaande is;
_________________
1 bis Cijfers gebaseerd op antwoord van 
Frontex dd. 12 mei 2020 op parl. vraag 
E1507 2020 van MEP Filip De Man.

Or. nl

Amendement 50
Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt dat de verklaring van de 
Commissie dat het terugkeerpercentage is 
gedaald van 46 % in 2016 tot 37 % in 
2017, wellicht niet het volledige beeld 

3. wijst op de verklaring van de 
Commissie dat het terugkeerpercentage is 
gedaald van 46 % in 2016 tot 37 % in 
2017;
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schetst, aangezien mensen die een 
terugkeerbesluit hebben ontvangen niet 
noodzakelijkerwijze in hetzelfde jaar zijn 
teruggekeerd, sommige lidstaten meer dan 
één terugkeerbesluit uitvaardigen aan één 
persoon, of aan personen van wie de 
verblijfplaats onbekend is, en 
terugkeerbesluiten niet worden 
ingetrokken als de terugkeer niet 
plaatsvindt vanwege problemen bij de 
samenwerking met derde landen of om 
humanitaire redenen;

Or. en

Amendement 51
Nicola Procaccini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt dat de verklaring van de 
Commissie dat het terugkeerpercentage is 
gedaald van 46 % in 2016 tot 37 % in 
2017, wellicht niet het volledige beeld 
schetst, aangezien mensen die een 
terugkeerbesluit hebben ontvangen niet 
noodzakelijkerwijze in hetzelfde jaar zijn 
teruggekeerd, sommige lidstaten meer dan 
één terugkeerbesluit uitvaardigen aan één 
persoon, of aan personen van wie de 
verblijfplaats onbekend is, en 
terugkeerbesluiten niet worden 
ingetrokken als de terugkeer niet 
plaatsvindt vanwege problemen bij de 
samenwerking met derde landen of om 
humanitaire redenen;

3. neemt kennis van het feit dat 
volgens de verklaring van de Commissie 
het terugkeerpercentage is gedaald van 
46 % in 2016 tot 37 % in 2017, met name 
vanwege problemen bij de samenwerking 
met derde landen;

Or. it

Amendement 52
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Brice Hortefeux



AM\1209758NL.docx 27/122 PE655.606v01-00

NL

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt dat de verklaring van de 
Commissie dat het terugkeerpercentage is 
gedaald van 46 % in 2016 tot 37 % in 
2017, wellicht niet het volledige beeld 
schetst, aangezien mensen die een 
terugkeerbesluit hebben ontvangen niet 
noodzakelijkerwijze in hetzelfde jaar zijn 
teruggekeerd, sommige lidstaten meer dan 
één terugkeerbesluit uitvaardigen aan één 
persoon, of aan personen van wie de 
verblijfplaats onbekend is, en 
terugkeerbesluiten niet worden 
ingetrokken als de terugkeer niet 
plaatsvindt vanwege problemen bij de 
samenwerking met derde landen of om 
humanitaire redenen;

3. benadrukt dat de verklaring van de 
Commissie dat het terugkeerpercentage is 
gedaald van 46 % in 2016 tot 37 % in 
2017, wellicht niet het volledige beeld 
schetst, gezien de inherente vrijheid die de 
lidstaten hebben bij de uitvoering van de 
regels van de terugkeerrichtlijn;

Or. en

Amendement 53
Sophia in 't Veld, Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, Hilde 
Vautmans, Olivier Chastel, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Michal Šimečka, 
Maite Pagazaurtundúa, Dragoş Tudorache

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt dat de verklaring van de 
Commissie dat het terugkeerpercentage is 
gedaald van 46 % in 2016 tot 37 % in 
2017, wellicht niet het volledige beeld 
schetst, aangezien mensen die een 
terugkeerbesluit hebben ontvangen niet 
noodzakelijkerwijze in hetzelfde jaar zijn 
teruggekeerd, sommige lidstaten meer dan 
één terugkeerbesluit uitvaardigen aan één 
persoon, of aan personen van wie de 
verblijfplaats onbekend is, en 
terugkeerbesluiten niet worden ingetrokken 
als de terugkeer niet plaatsvindt vanwege 

3. benadrukt dat de verklaring van de 
Commissie dat het terugkeerpercentage is 
gedaald van 46 % in 2016 tot 37 % in 
2017, wellicht niet het volledige beeld 
schetst, aangezien mensen die een 
terugkeerbesluit hebben ontvangen niet 
noodzakelijkerwijze in hetzelfde jaar zijn 
teruggekeerd, sommige lidstaten meer dan 
één terugkeerbesluit uitvaardigen aan één 
persoon, of aan personen van wie de 
verblijfplaats onbekend is, en 
terugkeerbesluiten niet worden ingetrokken 
als de terugkeer niet plaatsvindt vanwege 
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problemen bij de samenwerking met derde 
landen of om humanitaire redenen;

problemen bij de samenwerking met derde 
landen of om humanitaire redenen of 
wanneer personen vrijwillig terugkeren 
zonder dat hun terugkeer wordt 
geregistreerd; benadrukt dat een 
doeltreffend terugkeerbeleid een 
essentieel element is van een goed 
werkend asiel- en migratiebeleid van de 
EU;

Or. en

Amendement 54
Tom Vandendriessche, Nicolas Bay

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt dat de verklaring van de 
Commissie dat het terugkeerpercentage is 
gedaald van 46 % in 2016 tot 37 % in 
2017, wellicht niet het volledige beeld 
schetst, aangezien mensen die een 
terugkeerbesluit hebben ontvangen niet 
noodzakelijkerwijze in hetzelfde jaar zijn 
teruggekeerd, sommige lidstaten meer dan 
één terugkeerbesluit uitvaardigen aan één 
persoon, of aan personen van wie de 
verblijfplaats onbekend is, en 
terugkeerbesluiten niet worden ingetrokken 
als de terugkeer niet plaatsvindt vanwege 
problemen bij de samenwerking met derde 
landen of om humanitaire redenen;

3. benadrukt dat de verklaring van de 
Commissie dat het terugkeerpercentage is 
gedaald van 46 % in 2016 tot 37 % in 
2017, wellicht niet het volledige beeld 
schetst, aangezien mensen die een 
terugkeerbesluit hebben ontvangen niet 
noodzakelijkerwijze in hetzelfde jaar zijn 
teruggekeerd, sommige lidstaten meer dan 
één terugkeerbesluit uitvaardigen aan één 
persoon, of aan personen van wie de 
verblijfplaats onbekend is, en 
terugkeerbesluiten niet worden ingetrokken 
als de terugkeer niet plaatsvindt vanwege 
problemen bij de samenwerking met derde 
landen of om humanitaire redenen; erkent 
anderzijds dat mogelijke dubbeltellingen 
wegens meerdere terugkeerbesluiten het 
probleem niet kleiner maken, maar net de 
problemen aantonen met het 
terugkeerbeleid;

Or. nl

Amendement 55
Anne-Sophie Pelletier
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt dat de verklaring van de 
Commissie dat het terugkeerpercentage is 
gedaald van 46 % in 2016 tot 37 % in 
2017, wellicht niet het volledige beeld 
schetst, aangezien mensen die een 
terugkeerbesluit hebben ontvangen niet 
noodzakelijkerwijze in hetzelfde jaar zijn 
teruggekeerd, sommige lidstaten meer dan 
één terugkeerbesluit uitvaardigen aan één 
persoon, of aan personen van wie de 
verblijfplaats onbekend is, en 
terugkeerbesluiten niet worden ingetrokken 
als de terugkeer niet plaatsvindt vanwege 
problemen bij de samenwerking met derde 
landen of om humanitaire redenen;

3. benadrukt dat de verklaring van de 
Commissie dat het terugkeerpercentage is 
gedaald van 46 % in 2016 tot 37 % in 
2017, wellicht niet het volledige beeld 
schetst, aangezien mensen die een 
terugkeerbesluit hebben ontvangen niet 
noodzakelijkerwijze in hetzelfde jaar zijn 
teruggekeerd, sommige lidstaten meer dan 
één terugkeerbesluit uitvaardigen aan één 
persoon, of aan personen van wie de 
verblijfplaats onbekend is, en 
terugkeerbesluiten niet worden ingetrokken 
als de terugkeer niet plaatsvindt vanwege 
problemen bij de samenwerking met derde 
landen of om humanitaire redenen; 
onderstreept dat bij deze nadruk op het 
terugkeerpercentage ook geen rekening 
wordt gehouden met personen die niet 
kunnen terugkeren vanwege onder andere 
het risico op refoulement;

Or. en

Amendement 56
Nadine Morano

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt dat de verklaring van de 
Commissie dat het terugkeerpercentage is 
gedaald van 46 % in 2016 tot 37 % in 
2017, wellicht niet het volledige beeld 
schetst, aangezien mensen die een 
terugkeerbesluit hebben ontvangen niet 
noodzakelijkerwijze in hetzelfde jaar zijn 
teruggekeerd, sommige lidstaten meer dan 
één terugkeerbesluit uitvaardigen aan één 
persoon, of aan personen van wie de 

3. benadrukt dat de verklaring van de 
Commissie dat het terugkeerpercentage is 
gedaald van 46 % in 2016 tot 37 % in 2017 
aantoont dat een meerderheid van de 
illegalen, ondanks het feit dat hun 
asielrecht werd verworpen op grond van 
een wettige en definitieve beslissing die in 
het kader van de rechtsstaat is genomen, 
structureel illegaal op het grondgebied 
van de Europese Unie verblijft; bevestigt 
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verblijfplaats onbekend is, en 
terugkeerbesluiten niet worden 
ingetrokken als de terugkeer niet 
plaatsvindt vanwege problemen bij de 
samenwerking met derde landen of om 
humanitaire redenen;

dat deze situatie, die de autoriteit van de 
rechterlijke instanties van de Unie en de 
soevereiniteit van de Europese volkeren 
verzwakt, niet langer kan worden 
getolereerd;

Or. fr

Amendement 57
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Peter Kofod, 
Mara Bizzotto, Annalisa Tardino, Philippe Olivier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt dat de verklaring van de 
Commissie dat het terugkeerpercentage is 
gedaald van 46 % in 2016 tot 37 % in 
2017, wellicht niet het volledige beeld 
schetst, aangezien mensen die een 
terugkeerbesluit hebben ontvangen niet 
noodzakelijkerwijze in hetzelfde jaar zijn 
teruggekeerd, sommige lidstaten meer dan 
één terugkeerbesluit uitvaardigen aan één 
persoon, of aan personen van wie de 
verblijfplaats onbekend is, en 
terugkeerbesluiten niet worden 
ingetrokken als de terugkeer niet 
plaatsvindt vanwege problemen bij de 
samenwerking met derde landen of om 
humanitaire redenen;

3. uit zijn zorgen over de verklaring 
van de Commissie dat het 
terugkeerpercentage is gedaald van 46 % in 
2016 tot 37 % in 2017, aangezien de 
doeltreffende terugkeer van onderdanen 
van derde landen die geen recht op 
verblijf in de Unie hebben een cruciaal 
onderdeel is van een doeltreffend 
asielbeleid;

Or. en

Amendement 58
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Brice Hortefeux

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement
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3 bis. is bezorgd dat ondanks de toename 
van illegale binnenkomsten sinds 2015 
noch de afgifte van terugkeerbesluiten, 
noch de uitvoering hiervan is toegenomen 
en het aantal uitgevoerde 
terugkeerbesluiten in plaats daarvan sinds 
2016 afneemt;

Or. en

Amendement 59
Sophia in 't Veld, Anna Júlia Donáth, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Abir Al-
Sahlani, Olivier Chastel, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Michal Šimečka, Maite 
Pagazaurtundúa, Dragoş Tudorache

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. verzoekt de lidstaten te zorgen voor 
een adequate capaciteit, met inbegrip van 
menselijke middelen en een toereikende 
opleiding, voor autoriteiten die 
verantwoordelijk zijn voor het nemen en 
uitvoeren van terugkeerbesluiten, om 
daarmee te investeren in de kwaliteit 
hiervan;

Or. en

Amendement 60
Sophia in 't Veld, Anna Júlia Donáth, Ramona Strugariu, Abir Al-Sahlani, Hilde 
Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt het belang om de 
doeltreffendheid van de tenuitvoerlegging 
van de richtlijn te verhogen; benadrukt dat 
de doeltreffendheid niet alleen moet 
worden gemeten in kwantitatieve termen, 

4. benadrukt het belang om de 
doeltreffendheid van de tenuitvoerlegging 
van de richtlijn te verhogen; verzoekt de 
Commissie prioriteit te verlenen aan de 
betere uitvoering van de richtlijn en waar 
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door te verwijzen naar het 
terugkeerpercentage, maar ook in 
kwalitatieve termen, zoals de 
duurzaamheid van de terugkeer en de 
grondrechten;

gerechtvaardigd inbreukprocedures in te 
leiden; benadrukt dat de doeltreffendheid 
niet alleen moet worden gemeten in 
kwantitatieve termen, door te verwijzen 
naar het terugkeerpercentage, maar ook in 
kwalitatieve termen, zoals de 
duurzaamheid van de terugkeer en de 
grondrechten; benadrukt dat het meten 
van de doeltreffende uitvoering van de 
richtlijn verder moet worden verbeterd en 
gestroomlijnd onder de lidstaten, teneinde 
de transparantie en vergelijkbaarheid van 
de gegevens te versterken;

Or. en

Amendement 61
Anne-Sophie Pelletier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt het belang om de 
doeltreffendheid van de tenuitvoerlegging 
van de richtlijn te verhogen; benadrukt dat 
de doeltreffendheid niet alleen moet 
worden gemeten in kwantitatieve termen, 
door te verwijzen naar het 
terugkeerpercentage, maar ook in 
kwalitatieve termen, zoals de 
duurzaamheid van de terugkeer en de 
grondrechten;

4. benadrukt het belang om de 
doeltreffendheid van de tenuitvoerlegging 
van de in de richtlijn verankerde 
waarborgen voor de grondrechten te 
verhogen; benadrukt dat de 
doeltreffendheid van de richtlijn niet 
alleen moet worden gemeten in 
kwantitatieve termen, door te verwijzen 
naar het terugkeerpercentage, maar ook in 
kwalitatieve termen, zoals de 
duurzaamheid van de terugkeer en de 
grondrechten, de eerbiediging van het 
non-refoulementbeginsel, de bevordering 
van vrijwillige terugkeer, de naleving van 
procedurele waarborgen en de 
doeltreffende uitvoering van alternatieven 
voor bewaring;

Or. en

Amendement 62
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Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt het belang om de 
doeltreffendheid van de tenuitvoerlegging 
van de richtlijn te verhogen; benadrukt dat 
de doeltreffendheid niet alleen moet 
worden gemeten in kwantitatieve termen, 
door te verwijzen naar het 
terugkeerpercentage, maar ook in 
kwalitatieve termen, zoals de 
duurzaamheid van de terugkeer en de 
grondrechten;

4. benadrukt het belang om de 
doeltreffendheid van de tenuitvoerlegging 
van de richtlijn te verhogen en de 
samenwerking met derde landen te 
versterken om te zorgen voor een 
doeltreffende terugkeer;

Or. en

Amendement 63
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Brice Hortefeux

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt het belang om de 
doeltreffendheid van de tenuitvoerlegging 
van de richtlijn te verhogen; benadrukt dat 
de doeltreffendheid niet alleen moet 
worden gemeten in kwantitatieve termen, 
door te verwijzen naar het 
terugkeerpercentage, maar ook in 
kwalitatieve termen, zoals de 
duurzaamheid van de terugkeer en de 
grondrechten;

4. benadrukt het belang om de 
doeltreffendheid van de tenuitvoerlegging 
van de richtlijn te verhogen en de 
doeltreffendheid van de 
terugkeerprocedures in te lidstaten te 
verbeteren; benadrukt dat deze 
doeltreffendheid moet worden gemeten;

Or. en

Amendement 64
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Peter Kofod, 
Mara Bizzotto, Annalisa Tardino, Philippe Olivier
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt het belang om de 
doeltreffendheid van de tenuitvoerlegging 
van de richtlijn te verhogen; benadrukt dat 
de doeltreffendheid niet alleen moet 
worden gemeten in kwantitatieve termen, 
door te verwijzen naar het 
terugkeerpercentage, maar ook in 
kwalitatieve termen, zoals de 
duurzaamheid van de terugkeer en de 
grondrechten;

4. benadrukt het belang om de 
doeltreffendheid van de tenuitvoerlegging 
van de richtlijn te verhogen; benadrukt dat 
de doeltreffendheid alleen moet worden 
gemeten in kwantitatieve termen, door te 
verwijzen naar het terugkeerpercentage;

Or. en

Amendement 65
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt het belang om de 
doeltreffendheid van de tenuitvoerlegging 
van de richtlijn te verhogen; benadrukt dat 
de doeltreffendheid niet alleen moet 
worden gemeten in kwantitatieve termen, 
door te verwijzen naar het 
terugkeerpercentage, maar ook in 
kwalitatieve termen, zoals de 
duurzaamheid van de terugkeer en de 
grondrechten;

4. is het met de Commissie eens dat 
het van belang is om de doeltreffendheid 
van de tenuitvoerlegging van de richtlijn te 
verhogen; benadrukt dat de 
doeltreffendheid niet alleen moet worden 
gemeten in kwantitatieve termen, door te 
verwijzen naar het terugkeerpercentage, 
maar ook in kwalitatieve termen, zoals de 
duurzaamheid van de terugkeer en de 
grondrechten;

Or. it

Amendement 66
Emil Radev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4
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Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt het belang om de 
doeltreffendheid van de tenuitvoerlegging 
van de richtlijn te verhogen; benadrukt dat 
de doeltreffendheid niet alleen moet 
worden gemeten in kwantitatieve termen, 
door te verwijzen naar het 
terugkeerpercentage, maar ook in 
kwalitatieve termen, zoals de 
duurzaamheid van de terugkeer en de 
grondrechten;

4. benadrukt het belang om de 
doeltreffendheid van de tenuitvoerlegging 
van de richtlijn aanzienlijk te verhogen; 
benadrukt dat de doeltreffendheid niet 
alleen moet worden gemeten in 
kwantitatieve termen, door te verwijzen 
naar het terugkeerpercentage, maar ook in 
kwalitatieve termen, zoals de 
duurzaamheid van de terugkeer en de 
grondrechten;

Or. bg

Amendement 67
Jadwiga Wiśniewska, Beata Kempa, Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. vestigt de aandacht op de behoefte 
om de transparantie en het tempo van 
procedures voor terugkeerbesluiten te 
verhogen, aangezien het dan 
gebruikelijker wordt dat dergelijke 
besluiten tegelijkertijd met of kort na 
besluiten over het beëindigen van een 
legaal verblijf worden genomen, 
bijvoorbeeld bij een negatief 
asielverleningsbesluit of het verlopen van 
een visum of verblijfsvergunning;

Or. pl

Amendement 68
Domènec Ruiz Devesa, Sylvie Guillaume, Javier Moreno Sánchez, Juan Fernando López 
Aguilar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. merkt op dat het gebruik van de 
optionele clausule van artikel 2, lid 2, 
onder a), ertoe leidt dat parallelle 
regelingen in het leven worden geroepen, 
die minder waarborgen aan de grenzen 
bieden in vergelijking met de gewone 
terugkeerprocedure en de risico’s op 
pushbacks en refoulement verhogen; 
dringt er derhalve bij de lidstaten op aan 
de optionele clausule van artikel 2, lid 2, 
onder a), niet toe te passen op 
grenssituaties;

Or. en

Amendement 69
Sophia in 't Veld, Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, Hilde 
Vautmans, Olivier Chastel, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Michal Šimečka, 
Maite Pagazaurtundúa, Dragoş Tudorache

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. merkt op dat de Commissie heeft 
opgemerkt dat het gebrek aan identificatie 
van derde landen en de overname van 
personen jegens wie een 
terugkeermaatregel loopt de voornaamste 
oorzaken zijn van het niet plaatsvinden 
van terugkeer; wijst op de noodzaak om 
de betrekkingen met derde landen te 
verbeteren in het kader van een 
constructieve dialoog over migratie om te 
zorgen voor een samenwerking die beide 
zijden ten goede komt en die leidt tot een 
doeltreffende en duurzame terugkeer;

Or. en

Amendement 70
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. verzoekt de Commissie de regels 
inzake terugkeer te harmoniseren, onder 
andere door een verordening vast te 
stellen, teneinde de bestaande verschillen 
tussen de systemen van de lidstaten weg te 
nemen en de uitvoering van 
terugkeerbesluiten te verbeteren, onder 
andere door steun van het Europees 
Grens- en kustwachtagentschap;

Or. it

Amendement 71
Anne-Sophie Pelletier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. verzoekt de lidstaten de richtlijn 
ook toe te passen op grenssituaties, 
waarbij zij de procedurele waarborgen en 
de eerbiediging van de mensenrechten 
aan de grenzen verzekeren;

Or. en

Amendement 72
Sophia in 't Veld, Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, Hilde 
Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Michal Šimečka, Maite 
Pagazaurtundúa, Dragoş Tudorache

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 ter. betreurt de informalisering van de 
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samenwerking met derde landen; verzoekt 
de lidstaten de Commissie te steunen bij 
het sluiten van formele EU-
overnameovereenkomsten, die gepaard 
gaan met een parlementaire controle en 
rechterlijk toezicht van de EU; benadrukt 
dat stimulansen, waaronder financiële 
stimulansen, moeten worden geboden om 
de samenwerking te vereenvoudigen;

Or. en

Amendement 73
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 ter. betreurt het feit dat de lidstaten 
niet systematisch een terugkeerbesluit 
uitvaardigen voor migranten in een 
irreguliere situatie die op hun 
grondgebied worden aangehouden of voor 
personen wiens asielaanvraag is 
afgewezen; verzoekt de Commissie deze 
verplichting op te nemen in een voorstel 
voor herziening van Richtlijn 
2008/115/EG;

Or. it

Amendement 74
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 ter. herinnert eraan dat 
terugkeerprocedures worden bemoeilijkt 
door het gebrek aan medewerking door 
ambtenaren van derde landen en dat de 
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lidstaten zelf over onvoldoende 
instrumenten beschikken om de bevoegde 
autoriteiten snel de nodige informatie met 
betrekking tot terugkeeroperaties te laten 
uitwisselen;

Or. pl

Amendement 75
Anne-Sophie Pelletier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 ter. uit zijn zorgen over het sluiten van 
informele deals inzake overname, die de 
parlementaire controle en het 
democratisch en rechterlijk toezicht 
omzeilen; verzoekt de lidstaten en de 
Commissie een einde te maken aan deze 
praktijk;

Or. en

Amendement 76
Anne-Sophie Pelletier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 quater. nodigt de Commissie uit 
een follow-upstudie uit te voeren van 
personen jegens wie een 
verwijderingsbesluit is genomen; 
herinnert eraan dat de lidstaten moeten 
voorzien in bijstand en advies voor 
personen jegens wie een terugkeerbesluit 
is genomen, teneinde de vrijwillige 
terugkeer aan te moedigen; benadrukt dat 
het interessant zou zijn om de 
duurzaamheid van de terugkeer te 
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bestuderen in gevallen waarin wel en 
geen specifieke steun is verleend;

Or. en

Amendement 77
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Brice Hortefeux

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt het belang van het 
waarborgen van de naleving van 
terugkeerbesluiten en herinnert aan het in 
de richtlijn verankerde kernbeginsel dat 
vrijwillige terugkeer voorrang moet krijgen 
boven gedwongen terugkeer;

5. benadrukt het belang van het 
waarborgen van de naleving van 
terugkeerbesluiten door migranten en 
herinnert aan het in de richtlijn verankerde 
kernbeginsel dat vrijwillige terugkeer 
voorrang moet krijgen boven gedwongen 
terugkeer wanneer er geen redenen zijn 
om aan te nemen dat dit het doel van een 
terugkeerprocedure zou ondermijnen;

Or. en

Amendement 78
Tineke Strik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt het belang van het 
waarborgen van de naleving van 
terugkeerbesluiten en herinnert aan het in 
de richtlijn verankerde kernbeginsel dat 
vrijwillige terugkeer voorrang moet krijgen 
boven gedwongen terugkeer;

5. benadrukt het belang van het 
waarborgen van de naleving van 
terugkeerbesluiten en herinnert aan het in 
de richtlijn verankerde kernbeginsel dat 
vrijwillige terugkeer voorrang moet krijgen 
boven gedwongen terugkeer, aangezien de 
vrijwillige terugkeer vaak duurzamer, 
goedkoper en minder lastig voor staten is 
en de kans groter is dat hierbij de 
grondrechten van de betrokken persoon 
worden geëerbiedigd;
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Or. en

Amendement 79
Balázs Hidvéghi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt het belang van het 
waarborgen van de naleving van 
terugkeerbesluiten en herinnert aan het in 
de richtlijn verankerde kernbeginsel dat 
vrijwillige terugkeer voorrang moet krijgen 
boven gedwongen terugkeer;

5. benadrukt het belang van het 
waarborgen van de naleving van 
terugkeerbesluiten en herinnert aan het in 
de richtlijn verankerde kernbeginsel dat 
vrijwillige terugkeer voorrang moet krijgen 
boven gedwongen terugkeer, waarbij het 
benadrukt dat de vrijwillige aard van het 
vertrek de uitvoering van het 
terugkeerbesluit niet in gevaar mag 
brengen;

Or. en

Amendement 80
Nicola Procaccini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt het belang van het 
waarborgen van de naleving van 
terugkeerbesluiten en herinnert aan het in 
de richtlijn verankerde kernbeginsel dat 
vrijwillige terugkeer voorrang moet krijgen 
boven gedwongen terugkeer;

5. benadrukt het belang van het 
waarborgen van de naleving van 
terugkeerbesluiten en pleit ervoor dat het 
in de richtlijn verankerde kernbeginsel dat 
vrijwillige terugkeer voorrang moet krijgen 
wordt onderworpen aan een 
doeltreffendheidsbeoordeling, gezien het 
feit dat de meeste terugkeerbesluiten 
tegenwoordig niet worden uitgevoerd;

Or. it
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Amendement 81
Tom Vandendriessche, Nicolas Bay

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt het belang van het 
waarborgen van de naleving van 
terugkeerbesluiten en herinnert aan het in 
de richtlijn verankerde kernbeginsel dat 
vrijwillige terugkeer voorrang moet krijgen 
boven gedwongen terugkeer;

5. benadrukt het belang van het 
waarborgen van de naleving van 
terugkeerbesluiten en herinnert aan het in 
de richtlijn verankerde kernbeginsel dat 
vrijwillige terugkeer voorrang moet krijgen 
boven gedwongen terugkeer; benadrukt 
evenzeer dat een effectief terugkeerbeleid 
essentieel is om migratie beheersbaar te 
houden;

Or. nl

Amendement 82
Maria Walsh

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt het belang van het 
waarborgen van de naleving van 
terugkeerbesluiten en herinnert aan het in 
de richtlijn verankerde kernbeginsel dat 
vrijwillige terugkeer voorrang moet krijgen 
boven gedwongen terugkeer;

5. benadrukt het belang van het 
waarborgen van de naleving van 
terugkeerbesluiten en herinnert aan het in 
de richtlijn verankerde kernbeginsel dat 
vrijwillige terugkeer voorrang moet krijgen 
boven gedwongen terugkeer, aangezien 
deze terugkeerbesluiten op de lange 
termijn duurzamer zijn;

Or. en

Amendement 83
Sylvie Guillaume, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tudor Ciuhodaru, Tanja Fajon, 
Evin Incir, Juan Fernando López Aguilar, Domènec Ruiz Devesa, Birgit Sippel, Bettina 
Vollath, Elena Yoncheva, Javier Moreno Sánchez, Raphaël Glucksmann

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt het belang van het 
waarborgen van de naleving van 
terugkeerbesluiten en herinnert aan het in 
de richtlijn verankerde kernbeginsel dat 
vrijwillige terugkeer voorrang moet krijgen 
boven gedwongen terugkeer;

5. benadrukt het belang van het 
waarborgen van de naleving van 
terugkeerbesluiten en herinnert aan het in 
de richtlijn verankerde kernbeginsel dat 
vrijwillige terugkeer voorrang moet krijgen 
boven gedwongen terugkeer, met name 
omdat deze minder duur en duurzamer is;

Or. en

Amendement 84
Anne-Sophie Pelletier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt het belang van het 
waarborgen van de naleving van 
terugkeerbesluiten en herinnert aan het in 
de richtlijn verankerde kernbeginsel dat 
vrijwillige terugkeer voorrang moet krijgen 
boven gedwongen terugkeer;

5. herinnert aan het in de richtlijn 
verankerde kernbeginsel dat vrijwillige 
terugkeer voorrang moet krijgen boven 
gedwongen terugkeer;

Or. en

Amendement 85
Sophia in 't Veld, Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, Olivier 
Chastel, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Michal Šimečka, Maite 
Pagazaurtundúa, Hilde Vautmans, Dragoş Tudorache

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt het belang van het 
waarborgen van de naleving van 
terugkeerbesluiten en herinnert aan het in 
de richtlijn verankerde kernbeginsel dat 

5. benadrukt het belang van het 
waarborgen van de naleving van 
terugkeerbesluiten en herinnert aan het in 
de richtlijn verankerde kernbeginsel dat 
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vrijwillige terugkeer voorrang moet krijgen 
boven gedwongen terugkeer;

vrijwillige terugkeer voorrang moet krijgen 
boven gedwongen terugkeer, aangezien is 
bewezen dat deze duurzamer is;

Or. en

Amendement 86
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Peter Kofod, 
Mara Bizzotto, Annalisa Tardino, Philippe Olivier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt het belang van het 
waarborgen van de naleving van 
terugkeerbesluiten en herinnert aan het in 
de richtlijn verankerde kernbeginsel dat 
vrijwillige terugkeer voorrang moet 
krijgen boven gedwongen terugkeer;

5. benadrukt het belang van het 
waarborgen van de naleving van 
terugkeerbesluiten en herinnert eraan dat 
vrijwillige terugkeer moet worden 
voorgesteld als manier om onnodige 
bewaringsperioden te vermijden;

Or. en

Amendement 87
Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt het belang van het 
waarborgen van de naleving van 
terugkeerbesluiten en herinnert aan het in 
de richtlijn verankerde kernbeginsel dat 
vrijwillige terugkeer voorrang moet 
krijgen boven gedwongen terugkeer;

5. benadrukt het belang van het 
waarborgen van de naleving van 
terugkeerbesluiten, met inbegrip van de 
noodzaak om te zorgen voor snelle 
terugkeerprocedures en het 
terugkeerpercentage aanzienlijk te 
verhogen;

Or. en

Amendement 88



AM\1209758NL.docx 45/122 PE655.606v01-00

NL

Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Kris Peeters, Nadine Morano, Brice Hortefeux

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. benadrukt het belang van 
rechtvaardige, snelle en doeltreffende 
procedures voor de terugkeer van 
onderdanen van derde landen die geen 
recht op bescherming hebben, waarbij de 
grondrechten van de betrokken personen 
worden geëerbiedigd; is van mening dat 
met name speciale aandacht moet worden 
besteed aan de terugkeer van afgewezen 
asielzoekers, die een aanzienlijk deel van 
de irreguliere migranten in de EU 
uitmaken, waar aanzienlijke procedurele 
kloven bestaan tussen asiel- en 
terugkeerprocedures in de EU;

Or. en

Amendement 89
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. verzoekt de Commissie vrijwillige 
terugkeer te blijven beschouwen als 
voorkeursoptie boven gedwongen 
terugkeer en de lidstaten aan te moedigen 
een doeltreffend kader tot stand te 
brengen om irreguliere migranten 
eenvoudig toegang te verschaffen tot 
programma's voor vrijwillige terugkeer;

Or. it

Amendement 90
Sophia in 't Veld, Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, Hilde 
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Vautmans, Olivier Chastel, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Michal Šimečka, 
Maite Pagazaurtundúa, Dragoş Tudorache

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. verzoekt de lidstaten informatie en 
beste praktijken uit te wisselen over 
succesvolle en humane gevallen van 
vrijwillige terugkeer en om operationele 
steun te verlenen onder lidstaten wanneer 
zij hierom worden verzocht teneinde de 
operationele doeltreffendheid van de 
vrijwillige terugkeer te versterken en te 
verbeteren;

Or. en

Amendement 91
Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. benadrukt dat verdere maatregelen 
moeten worden ingevoerd met betrekking 
tot de gedwongen terugkeer van personen 
en stelt voor de lidstaten meer vrijheid te 
geven om de status te controleren in het 
geval van vermoede illegale migratie;

Or. en

Amendement 92
Nadine Morano

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement
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5 bis. merkt op dat de mogelijkheid van 
een vrijwillige terugkeer een faciliteit is 
die door de lidstaten aan illegalen wordt 
toegekend, maar dat dit geen automatisch 
recht is;

Or. fr

Amendement 93
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 ter. onderstreept de noodzaak dat de 
programma's voor begeleide vrijwillige 
terugkeer zodanig worden ontworpen dat 
migranten niet worden aangemoedigd 
illegaal naar Europa te komen om 
gebruik te kunnen maken van deze 
programma's; verzoekt de Commissie in 
dit verband de aangegane verbintenissen 
na te komen en te beoordelen of de 
verschillen tussen de programma's van de 
diverse lidstaten voor vrijwillige terugkeer 
en re-integratie kunnen leiden tot een 
situatie waarin migranten kiezen voor de 
lidstaten die de meest voordelige 
voorwaarden bieden;

Or. it

Amendement 94
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Brice Hortefeux

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 ter. herinnert aan de noodzaak om 
mazen tussen asiel- en 
terugkeerprocedures weg te werken, en 
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met name de mogelijkheid om 
terugkeerprocedures onnodig op te 
schorten door opeenvolgende 
asielaanvragen in te dienen puur en 
alleen om de terugkeer te belemmeren; 
verzoekt de lidstaten te voorzien in de 
hiervoor noodzakelijke procedures, in 
overeenstemming met de richtlijn 
asielprocedures en de terugkeerrichtlijn;

Or. en

Amendement 95
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 quater. verzoekt de Commissie 
meer financiering en middelen ter 
beschikking te stellen aan de lidstaten en 
overheids- en niet-gouvernementele 
organisaties voor de bevordering van 
programma's voor begeleide vrijwillige 
terugkeer met als einddoel om duurzame 
terugkeer en re-integratie te waarborgen;

Or. it

Amendement 96
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Peter Kofod, 
Mara Bizzotto, Annalisa Tardino, Philippe Olivier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat op grond van 
artikel 7 van de richtlijn een 
terugkeerbesluit moet voorzien in een 
passende termijn voor vrijwillig vertrek, 
die de lidstaten waar nodig moeten 

6. benadrukt dat op grond van 
artikel 7 van de richtlijn een 
terugkeerbesluit moet voorzien in een 
passende termijn voor vrijwillig vertrek;
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verlengen, waarbij rekening gehouden 
wordt met de specifieke omstandigheden 
van het individuele geval; benadrukt dat 
een relatief korte termijn voor vrijwillig 
vertrek een belemmering kan vormen voor 
vrijwillig vertrek of dit onmogelijk kan 
maken;

Or. en

Amendement 97
Anne-Sophie Pelletier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat op grond van 
artikel 7 van de richtlijn een 
terugkeerbesluit moet voorzien in een 
passende termijn voor vrijwillig vertrek, 
die de lidstaten waar nodig moeten 
verlengen, waarbij rekening gehouden 
wordt met de specifieke omstandigheden 
van het individuele geval; benadrukt dat 
een relatief korte termijn voor vrijwillig 
vertrek een belemmering kan vormen voor 
vrijwillig vertrek of dit onmogelijk kan 
maken;

6. benadrukt dat op grond van 
artikel 7 van de richtlijn een 
terugkeerbesluit moet voorzien in een 
passende termijn voor vrijwillig vertrek, 
die de lidstaten waar nodig moeten 
verlengen, waarbij rekening wordt 
gehouden met de specifieke 
omstandigheden van het individuele geval; 
benadrukt dat een relatief korte termijn 
voor vrijwillig vertrek een belemmering 
kan vormen voor vrijwillig vertrek of dit 
onmogelijk kan maken; herinnert eraan 
dat de lidstaten die enkel na een aanvraag 
voorzien in deze termijn voor vrijwillig 
vertrek de betrokken onderdanen van 
derde landen hierover moeten 
informeren;

Or. en

Amendement 98
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Brice Hortefeux

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6
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Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat op grond van 
artikel 7 van de richtlijn een 
terugkeerbesluit moet voorzien in een 
passende termijn voor vrijwillig vertrek, 
die de lidstaten waar nodig moeten 
verlengen, waarbij rekening gehouden 
wordt met de specifieke omstandigheden 
van het individuele geval; benadrukt dat 
een relatief korte termijn voor vrijwillig 
vertrek een belemmering kan vormen voor 
vrijwillig vertrek of dit onmogelijk kan 
maken;

6. benadrukt dat op grond van 
artikel 7 van de richtlijn een 
terugkeerbesluit moet voorzien in een 
passende termijn voor vrijwillig vertrek, 
die de lidstaten, waar nodig, verlengen, 
waarbij rekening wordt gehouden met de 
specifieke omstandigheden van het 
individuele geval; merkt op dat de 
nationale programma’s van de lidstaten 
ter ondersteuning van het vrijwillig 
vertrek soms ontoereikend zijn wat 
omvang en middelen betreft;

Or. en

Amendement 99
Nadine Morano

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat op grond van artikel 
7 van de richtlijn een terugkeerbesluit moet 
voorzien in een passende termijn voor 
vrijwillig vertrek, die de lidstaten waar 
nodig moeten verlengen, waarbij rekening 
gehouden wordt met de specifieke 
omstandigheden van het individuele geval; 
benadrukt dat een relatief korte termijn 
voor vrijwillig vertrek een belemmering 
kan vormen voor vrijwillig vertrek of dit 
onmogelijk kan maken;

6. benadrukt dat op grond van artikel 
7 van de richtlijn een terugkeerbesluit moet 
voorzien in een passende termijn voor 
vrijwillig vertrek, die de lidstaten waar 
nodig moeten verlengen, waarbij rekening 
gehouden wordt met de specifieke 
omstandigheden van het individuele geval;

Or. fr

Amendement 100
Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6
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Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat op grond van 
artikel 7 van de richtlijn een 
terugkeerbesluit moet voorzien in een 
passende termijn voor vrijwillig vertrek, 
die de lidstaten waar nodig moeten 
verlengen, waarbij rekening gehouden 
wordt met de specifieke omstandigheden 
van het individuele geval; benadrukt dat 
een relatief korte termijn voor vrijwillig 
vertrek een belemmering kan vormen voor 
vrijwillig vertrek of dit onmogelijk kan 
maken;

6. benadrukt dat op grond van 
artikel 7 van de richtlijn een 
terugkeerbesluit moet voorzien in een 
passende termijn voor vrijwillig vertrek, 
die de lidstaten waar nodig moeten 
verlengen, waarbij rekening wordt 
gehouden met de specifieke 
omstandigheden van het individuele geval;

Or. en

Amendement 101
Nicola Procaccini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat op grond van artikel 
7 van de richtlijn een terugkeerbesluit 
moet voorzien in een passende termijn 
voor vrijwillig vertrek, die de lidstaten 
waar nodig moeten verlengen, waarbij 
rekening gehouden wordt met de 
specifieke omstandigheden van het 
individuele geval; benadrukt dat een 
relatief korte termijn voor vrijwillig 
vertrek een belemmering kan vormen voor 
vrijwillig vertrek of dit onmogelijk kan 
maken;

6. benadrukt dat artikel 7 van de 
richtlijn bepaalt dat, indien er een risico 
op onderduiken bestaat, of een aanvraag 
voor een verblijfsvergunning als kennelijk 
ongegrond dan wel frauduleus afgewezen 
is, dan wel indien de betrokkene een 
gevaar vormt voor de openbare orde, de 
openbare veiligheid of de nationale 
veiligheid, de lidstaten kunnen afzien van 
het toekennen van een termijn voor 
vrijwillig vertrek, of een termijn 
toekennen die korter is dan zeven dagen;

Or. it

Amendement 102
Tineke Strik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6
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Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat op grond van 
artikel 7 van de richtlijn een 
terugkeerbesluit moet voorzien in een 
passende termijn voor vrijwillig vertrek, 
die de lidstaten waar nodig moeten 
verlengen, waarbij rekening gehouden 
wordt met de specifieke omstandigheden 
van het individuele geval; benadrukt dat 
een relatief korte termijn voor vrijwillig 
vertrek een belemmering kan vormen voor 
vrijwillig vertrek of dit onmogelijk kan 
maken;

6. benadrukt dat op grond van 
artikel 7 van de richtlijn een 
terugkeerbesluit moet voorzien in een 
passende termijn voor vrijwillig vertrek 
van 7 tot 30 dagen, die de lidstaten waar 
nodig moeten verlengen, waarbij rekening 
wordt gehouden met de specifieke 
omstandigheden van het individuele geval; 
benadrukt dat een relatief korte termijn 
voor vrijwillig vertrek een belemmering 
kan vormen voor vrijwillig vertrek of dit 
onmogelijk kan maken;

Or. en

Amendement 103
Sylvie Guillaume, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tudor Ciuhodaru, Tanja Fajon, 
Raphaël Glucksmann, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Domènec 
Ruiz Devesa, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat op grond van 
artikel 7 van de richtlijn een 
terugkeerbesluit moet voorzien in een 
passende termijn voor vrijwillig vertrek, 
die de lidstaten waar nodig moeten 
verlengen, waarbij rekening gehouden 
wordt met de specifieke omstandigheden 
van het individuele geval; benadrukt dat 
een relatief korte termijn voor vrijwillig 
vertrek een belemmering kan vormen voor 
vrijwillig vertrek of dit onmogelijk kan 
maken;

6. benadrukt dat op grond van 
artikel 7 van de richtlijn een 
terugkeerbesluit moet voorzien in een 
passende termijn voor vrijwillig vertrek 
van ten minste 30 dagen, die de lidstaten 
waar nodig moeten verlengen, waarbij 
rekening wordt gehouden met de specifieke 
omstandigheden van het individuele geval; 
benadrukt dat een relatief korte termijn 
voor vrijwillig vertrek een belemmering 
kan vormen voor vrijwillig vertrek of dit 
onmogelijk kan maken;

Or. en

Amendement 104
Balázs Hidvéghi
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. benadrukt echter dat de lidstaten 
de mogelijkheid hebben om te voorzien in 
een kortere termijn voor vrijwillig vertrek 
of om af te zien van de toepassing hiervan 
in lijn met artikel 7, lid 4, van de richtlijn, 
wanneer zij op basis van een individuele 
beoordeling vaststellen dat de 
vrijwilligheid van het vertrek de 
uitvoering van het terugkeerbesluit in 
gevaar brengt;

Or. en

Amendement 105
Maria Walsh

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. onderstreept dat niet elk 
terugkeerbesluit wordt gevolgd door snelle 
terugkeer- en overnameprocedures als 
gevolg van praktische en juridische 
belemmeringen en merkt met zorg op dat 
dit kan leiden tot een ernstige druk op niet 
alleen de lokale faciliteiten, maar ook op 
de betrokken personen;

Or. en

Amendement 106
Tineke Strik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. is verheugd over de bepalingen 
van verschillende lidstaten die het 
mogelijk maken om naar behoren 
rekening te houden met de individuele 
omstandigheden bij het toekennen van de 
verlenging van een termijn voor vrijwillig 
vertrek;

Or. en

Amendement 107
Tineke Strik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 ter. maakt zich zorgen over de 
onbedoelde negatieve gevolgen van 
bepalingen die vereisen dat repatrianten 
een termijn voor vrijwillig vertrek 
aanvragen, in plaats van dat een 
dergelijke termijn door de bevoegde 
autoriteiten wordt toegekend;

Or. en

Amendement 108
Tineke Strik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 quater. herinnert eraan dat 
artikel 14, lid 2, van de richtlijn de 
lidstaten verplicht de betrokken personen 
te voorzien van een schriftelijke 
bevestiging dat het terugkeerbesluit 
voorlopig niet zal worden uitgevoerd in 
gevallen waarin de richtlijn vereist dat de 
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lidstaten de verwijdering uitstellen, zoals 
wanneer deze in strijd zou zijn met het 
non-refoulementbeginsel;

Or. en

Amendement 109
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Brice Hortefeux

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt dat een ruime definitie 
van het risico op onderduiken ertoe kan 
leiden dat de lidstaten vaak afzien van het 
toekennen van een termijn voor vrijwillig 
vertrek; herinnert eraan dat het niet-
toekennen van de termijn voor vrijwillig 
vertrek ook leidt tot het opleggen van een 
inreisverbod, waardoor het vrijwillig 
vertrek verder zou kunnen worden 
ondermijnd;

Schrappen

Or. en

Amendement 110
Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt dat een ruime definitie 
van het risico op onderduiken ertoe kan 
leiden dat de lidstaten vaak afzien van het 
toekennen van een termijn voor vrijwillig 
vertrek; herinnert eraan dat het niet-
toekennen van de termijn voor vrijwillig 
vertrek ook leidt tot het opleggen van een 
inreisverbod, waardoor het vrijwillig 
vertrek verder zou kunnen worden 
ondermijnd;

7. benadrukt dat de lidstaten kunnen 
afzien van het toekennen van een termijn 
voor vrijwillig vertrek of een termijn 
kunnen toekennen die korter is dan zeven 
dagen wanneer er een risico op 
onderduiken bestaat, een aanvraag voor 
een verblijfsvergunning als kennelijk 
ongegrond dan wel frauduleus afgewezen 
is, dan wel indien de betrokkene een 
gevaar vormt voor de openbare orde, de 
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openbare veiligheid of de nationale 
veiligheid;

Or. en

Amendement 111
Nicola Procaccini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt dat een ruime definitie 
van het risico op onderduiken ertoe kan 
leiden dat de lidstaten vaak afzien van het 
toekennen van een termijn voor vrijwillig 
vertrek; herinnert eraan dat het niet-
toekennen van de termijn voor vrijwillig 
vertrek ook leidt tot het opleggen van een 
inreisverbod, waardoor het vrijwillig 
vertrek verder zou kunnen worden 
ondermijnd;

7. benadrukt dat het aan de lidstaten 
is om te bepalen of er sprake is van een 
risico op onderduiken en dus om te 
besluiten dat wordt afgezien van het 
toekennen van een termijn voor vrijwillig 
vertrek;

Or. it

Amendement 112
Sophia in 't Veld, Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, Hilde 
Vautmans, Olivier Chastel, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Michal Šimečka, 
Maite Pagazaurtundúa, Dragoş Tudorache

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt dat een ruime definitie 
van het risico op onderduiken ertoe kan 
leiden dat de lidstaten vaak afzien van het 
toekennen van een termijn voor vrijwillig 
vertrek; herinnert eraan dat het niet-
toekennen van de termijn voor vrijwillig 
vertrek ook leidt tot het opleggen van een 
inreisverbod, waardoor het vrijwillig 
vertrek verder zou kunnen worden 

7. benadrukt dat een ruime definitie 
van het risico op onderduiken ertoe kan 
leiden dat de lidstaten afzien van het 
toekennen van een termijn voor vrijwillig 
vertrek; herinnert eraan dat het niet-
toekennen van de termijn voor vrijwillig 
vertrek ook leidt tot het opleggen van een 
inreisverbod, waardoor het vrijwillig 
vertrek verder zou kunnen worden 
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ondermijnd; ondermijnd; benadrukt de noodzaak van 
een verbeterde uitvoering van het huidige 
wetgevingskader om te zorgen voor meer 
succesvolle gevallen van vrijwillige 
terugkeer;

Or. en

Amendement 113
Nadine Morano

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt dat een ruime definitie 
van het risico op onderduiken ertoe kan 
leiden dat de lidstaten vaak afzien van het 
toekennen van een termijn voor vrijwillig 
vertrek; herinnert eraan dat het niet-
toekennen van de termijn voor vrijwillig 
vertrek ook leidt tot het opleggen van een 
inreisverbod, waardoor het vrijwillig 
vertrek verder zou kunnen worden 
ondermijnd;

7. benadrukt dat een ruime definitie 
van het risico op onderduiken de 
afdwinging van de verplichting om samen 
te werken met de autoriteiten van 
personen die worden verwijderd, kan 
vergemakkelijken;

Or. fr

Amendement 114
Sylvie Guillaume, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tudor Ciuhodaru, Tanja Fajon, 
Raphaël Glucksmann, Evin Incir, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno 
Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt dat een ruime definitie 
van het risico op onderduiken ertoe kan 
leiden dat de lidstaten vaak afzien van het 
toekennen van een termijn voor vrijwillig 
vertrek; herinnert eraan dat het niet-
toekennen van de termijn voor vrijwillig 

7. benadrukt dat een ruime definitie 
van het risico op onderduiken ertoe kan 
leiden dat de lidstaten vaak afzien van het 
toekennen van een termijn voor vrijwillig 
vertrek; herinnert aan de noodzaak van 
een gesloten en uitputtende lijst van 



PE655.606v01-00 58/122 AM\1209758NL.docx

NL

vertrek ook leidt tot het opleggen van een 
inreisverbod, waardoor het vrijwillig 
vertrek verder zou kunnen worden 
ondermijnd;

criteria om het risico op onderduiken 
strikt te definiëren; herinnert eraan dat het 
niet-toekennen van de termijn voor 
vrijwillig vertrek ook leidt tot het opleggen 
van een inreisverbod, waardoor het 
vrijwillig vertrek verder zou kunnen 
worden ondermijnd;

Or. en

Amendement 115
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Peter Kofod, 
Mara Bizzotto, Annalisa Tardino, Philippe Olivier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt dat een ruime definitie 
van het risico op onderduiken ertoe kan 
leiden dat de lidstaten vaak afzien van het 
toekennen van een termijn voor vrijwillig 
vertrek; herinnert eraan dat het niet-
toekennen van de termijn voor vrijwillig 
vertrek ook leidt tot het opleggen van een 
inreisverbod, waardoor het vrijwillig 
vertrek verder zou kunnen worden 
ondermijnd;

7. benadrukt dat een ruime definitie 
van het risico op onderduiken de lidstaten 
kan helpen de terugkeer efficiënter te 
beheren; herinnert eraan dat het niet-
toekennen van de termijn voor vrijwillig 
vertrek ook leidt tot het opleggen van een 
inreisverbod;

Or. en

Amendement 116
Sophia in 't Veld, Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, Hilde 
Vautmans, Olivier Chastel, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Michal Šimečka, 
Maite Pagazaurtundúa, Dragoş Tudorache

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. benadrukt de noodzaak van meer 
samenwerking tussen de lidstaten op het 
gebied van terugkeer, met inbegrip van 
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het uitwisselen van informatie en de 
toepassing van Richtlijn 2001/40/EG 
betreffende de onderlinge erkenning van 
besluiten inzake de verwijdering van 
onderdanen van derde landen, in 
overeenstemming met de waarborgen voor 
de grondrechten; onderstreept de 
noodzaak van steun, met inbegrip van 
operationele steun, van de relevante 
agentschappen van de Unie; benadrukt 
dat de samenwerking tussen de lidstaten 
en Frontex moet worden uitgebreid;

Or. en

Amendement 117
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. benadrukt dat het gebrek aan 
consistente definities en interpretaties van 
het risico op onderduiken en de inzet van 
detentie onder meer betekent dat illegale 
migranten onderduiken of hun toevlucht 
nemen tot secundaire bewegingen;

Or. pl

Amendement 118
Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. merkt op dat sommige lidstaten 
regelingen hebben die terugkeerbesluiten 
na een bepaalde periode annuleren en is 
van mening dat dergelijke besluiten de 
doelstellingen van de richtlijn 
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ondermijnen;

Or. en

Amendement 119
Anne-Sophie Pelletier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. benadrukt dat niet-begeleide 
minderjarigen nooit mogen worden 
teruggestuurd, tenzij kan worden 
aangetoond dat dit in het belang van het 
kind is;

Or. en

Amendement 120
Sophia in 't Veld, Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, Hilde 
Vautmans, Olivier Chastel, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Dragoş Tudorache

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 ter. wijst op het belang van een 
individueel beheer van zaken en steun, 
afgestemd op de individuele 
omstandigheden en vooruitzichten van de 
repatriant bij het ondersteunen van de 
vrijwillige terugkeer in alle fasen van het 
proces, met bijzondere aandacht voor 
niet-begeleide minderjarigen;

Or. en

Amendement 121
Anne-Sophie Pelletier
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt dat besluiten met 
betrekking tot terugkeer, inreisverboden of 
verwijdering moeten worden 
geïndividualiseerd, duidelijk juridisch en 
feitelijk gemotiveerd moeten worden, op 
schrift moeten worden gesteld en de 
beschikbare rechtsmiddelen moeten 
vermelden;

8. benadrukt dat besluiten met 
betrekking tot terugkeer, inreisverboden of 
verwijdering moeten worden 
geïndividualiseerd, duidelijk juridisch en 
feitelijk gemotiveerd moeten worden, op 
schrift moeten worden gesteld en de 
beschikbare rechtsmiddelen moeten 
vermelden; benadrukt dat het belangrijk is 
dat deze informatie toegankelijk is voor de 
betrokken personen, met name in een taal 
die zij begrijpen; uit zijn zorgen over het 
veelvoorkomende gebrek aan voldoende 
details en onderbouwing in 
terugkeerbesluiten;

Or. en

Amendement 122
Caterina Chinnici, Saskia Bricmont, Hilde Vautmans, Sylvie Guillaume

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt dat besluiten met 
betrekking tot terugkeer, inreisverboden of 
verwijdering moeten worden 
geïndividualiseerd, duidelijk juridisch en 
feitelijk gemotiveerd moeten worden, op 
schrift moeten worden gesteld en de 
beschikbare rechtsmiddelen moeten 
vermelden;

8. benadrukt dat besluiten met 
betrekking tot terugkeer, inreisverboden of 
verwijdering moeten worden 
geïndividualiseerd, duidelijk juridisch en 
feitelijk gemotiveerd moeten worden, op 
schrift moeten worden gesteld en de 
beschikbare rechtsmiddelen moeten 
vermelden; is van mening dat niet-
begeleide kinderen niet mogen worden 
teruggestuurd en dat kinderen op 
kindvriendelijke wijze en in een taal die zij 
begrijpen moeten worden geïnformeerd 
over hun rechten en 
beroepsmogelijkheden;

Or. en



PE655.606v01-00 62/122 AM\1209758NL.docx

NL

Amendement 123
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Brice Hortefeux

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt dat besluiten met 
betrekking tot terugkeer, inreisverboden of 
verwijdering moeten worden 
geïndividualiseerd, duidelijk juridisch en 
feitelijk gemotiveerd moeten worden, op 
schrift moeten worden gesteld en de 
beschikbare rechtsmiddelen moeten 
vermelden;

8. benadrukt dat de richtlijn vereist 
dat besluiten met betrekking tot terugkeer, 
inreisverboden of verwijdering worden 
geïndividualiseerd, duidelijk juridisch en 
feitelijk worden gemotiveerd, op schrift 
worden gesteld en de beschikbare 
rechtsmiddelen vermelden;

Or. en

Amendement 124
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Peter Kofod, 
Mara Bizzotto, Annalisa Tardino, Philippe Olivier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt dat besluiten met 
betrekking tot terugkeer, inreisverboden of 
verwijdering moeten worden 
geïndividualiseerd, duidelijk juridisch en 
feitelijk gemotiveerd moeten worden, op 
schrift moeten worden gesteld en de 
beschikbare rechtsmiddelen moeten 
vermelden;

8. benadrukt dat besluiten met 
betrekking tot terugkeer en inreisverboden 
snel en doeltreffend moeten zijn;

Or. en

Amendement 125
Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt dat besluiten met 
betrekking tot terugkeer, inreisverboden of 
verwijdering moeten worden 
geïndividualiseerd, duidelijk juridisch en 
feitelijk gemotiveerd moeten worden, op 
schrift moeten worden gesteld en de 
beschikbare rechtsmiddelen moeten 
vermelden;

8. benadrukt dat besluiten met 
betrekking tot terugkeer, inreisverboden of 
verwijdering mogen worden uitgevoerd 
zoals voorzien in de nationale wetgeving;

Or. en

Amendement 126
Sylvie Guillaume, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tudor Ciuhodaru, Tanja Fajon, 
Raphaël Glucksmann, Evin Incir, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno 
Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Miriam 
Dalli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt dat besluiten met 
betrekking tot terugkeer, inreisverboden of 
verwijdering moeten worden 
geïndividualiseerd, duidelijk juridisch en 
feitelijk gemotiveerd moeten worden, op 
schrift moeten worden gesteld en de 
beschikbare rechtsmiddelen moeten 
vermelden;

8. benadrukt dat besluiten met 
betrekking tot terugkeer, inreisverboden of 
verwijdering moeten worden 
geïndividualiseerd, duidelijk juridisch en 
feitelijk gemotiveerd moeten worden, op 
schrift moeten worden gesteld en de 
beschikbare rechtsmiddelen moeten 
vermelden, in een taal die de persoon 
begrijpt;

Or. en

Amendement 127
Emil Radev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8
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Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt dat besluiten met 
betrekking tot terugkeer, inreisverboden of 
verwijdering moeten worden 
geïndividualiseerd, duidelijk juridisch en 
feitelijk gemotiveerd moeten worden, op 
schrift moeten worden gesteld en de 
beschikbare rechtsmiddelen moeten 
vermelden;

8. benadrukt dat besluiten met 
betrekking tot terugkeer, inreisverboden of 
verwijdering moeten worden 
geïndividualiseerd, duidelijk juridisch en 
feitelijk gemotiveerd moeten worden, op 
schrift moeten worden gesteld en de 
beschikbare rechtsmiddelen en relevante 
deadlines moeten vermelden;

Or. bg

Amendement 128
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. merkt op dat de bilaterale 
overnameovereenkomsten die worden 
gebruikt uit hoofde van artikel 6, lid 3, 
van de richtlijn geen toereikende 
procedurele waarborgen bieden, 
waaronder kennisgeving aan de 
betrokken persoon van een individuele 
maatregel en informatie over beschikbare 
en doeltreffende beroepsmogelijkheden; 
betreurt de terugkerende praktijk van 
sommige lidstaten om andere bilaterale 
overnameovereenkomsten met een andere 
lidstaat of een derde land te blijven 
toepassen in plaats van artikel 6, lid 1, 
van de richtlijn;

Or. en

Amendement 129
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. herinnert eraan dat het non-
refoulementbeginsel in alle 
omstandigheden bindend is voor de 
lidstaten, ook voor terugkeerprocedures 
die niet vallen onder het 
toepassingsgebied van de 
terugkeerrichtlijn;

Or. en

Amendement 130
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 ter. benadrukt dat de mogelijkheid die 
wordt geboden door artikel 2, lid 2, onder 
a), om de richtlijn niet toe te passen op 
een onderdaan van een derde land aan 
wie de toegang is geweigerd leidt tot 
parallelle regelingen die niet dezelfde 
procedurele waarborgen bieden als die 
van de richtlijn en die kunnen leiden tot 
talrijke schendingen van de 
grondrechten;

Or. en

Amendement 131
Tom Vandendriessche, Nicolas Bay

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. benadrukt dat de richtlijn voorziet 
in de mogelijkheid van een tijdelijk uitstel 
van de uitvoering van een verwijdering, in 
afwachting van een besluit over terugkeer; 

9. benadrukt dat de richtlijn voorziet 
in de mogelijkheid van een tijdelijk uitstel 
van de uitvoering van een verwijdering, in 
afwachting van een besluit over terugkeer; 
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onderstreept het belang van een dergelijke 
opschortende werking in geval van risico 
van refoulement; merkt op dat hoger 
beroep in de meeste landen geen 
automatische opschortende werking heeft, 
wat kan leiden tot een verminderde 
bescherming en verhoogde administratieve 
lasten;

onderstreept het belang van een dergelijke 
opschortende werking in geval van risico 
van refoulement; merkt op dat hoger 
beroep in de meeste landen geen 
automatische opschortende werking heeft, 
wat kan leiden tot een verminderde 
bescherming en verhoogde administratieve 
lasten; dat echter de meeste landen pas 
een terugkeer pogen af te dwingen bij 
onmiddellijk gevaar voor de openbare 
orde; dat de procedure vaak wordt 
uitgeput of eindeloos herhaald om zo 
alsnog een verblijfsvergunning te 
bekomen; dat kinderen tijdens lopende 
procedures worden verwekt en vervolgens 
gebruikt om beroep te kunnen doen op 
een humanitaire verblijfsvergunning.

Or. nl

Amendement 132
Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. benadrukt dat de richtlijn voorziet 
in de mogelijkheid van een tijdelijk uitstel 
van de uitvoering van een verwijdering, in 
afwachting van een besluit over 
terugkeer; onderstreept het belang van 
een dergelijke opschortende werking in 
geval van risico van refoulement; merkt 
op dat hoger beroep in de meeste landen 
geen automatische opschortende werking 
heeft, wat kan leiden tot een verminderde 
bescherming en verhoogde 
administratieve lasten;

9. benadrukt dat de richtlijn voorziet 
in de mogelijkheid van een tijdelijk uitstel 
van de uitvoering van een verwijdering;

Or. en

Amendement 133
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Peter Kofod, 
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Mara Bizzotto, Annalisa Tardino, Philippe Olivier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. benadrukt dat de richtlijn voorziet 
in de mogelijkheid van een tijdelijk uitstel 
van de uitvoering van een verwijdering, in 
afwachting van een besluit over terugkeer; 
onderstreept het belang van een dergelijke 
opschortende werking in geval van risico 
van refoulement; merkt op dat hoger 
beroep in de meeste landen geen 
automatische opschortende werking heeft, 
wat kan leiden tot een verminderde 
bescherming en verhoogde 
administratieve lasten;

9. benadrukt dat de richtlijn voorziet 
in de mogelijkheid van een tijdelijk uitstel 
van de uitvoering van een verwijdering, in 
afwachting van een besluit over terugkeer;

Or. en

Amendement 134
Anne-Sophie Pelletier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. benadrukt dat de richtlijn voorziet 
in de mogelijkheid van een tijdelijk uitstel 
van de uitvoering van een verwijdering, in 
afwachting van een besluit over terugkeer; 
onderstreept het belang van een dergelijke 
opschortende werking in geval van risico 
van refoulement; merkt op dat hoger 
beroep in de meeste landen geen 
automatische opschortende werking heeft, 
wat kan leiden tot een verminderde 
bescherming en verhoogde administratieve 
lasten;

9. benadrukt dat de richtlijn voorziet 
in de mogelijkheid van een tijdelijk uitstel 
van de uitvoering van een verwijdering, in 
afwachting van een besluit over terugkeer; 
onderstreept het belang van een dergelijke 
opschortende werking in geval van risico 
van refoulement, andere schendingen van 
de grondrechten of de gezondheid die de 
uitvoering van het terugkeerbesluit zonder 
blootstelling aan buitensporige risico’s 
niet mogelijk maken; merkt op dat hoger 
beroep in de meeste landen geen 
automatische opschortende werking heeft, 
wat kan leiden tot een verminderde 
bescherming en verhoogde administratieve 
lasten; verzoekt de lidstaten een 
automatisch opschortende werking toe te 
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kennen;

Or. en

Amendement 135
Caterina Chinnici, Saskia Bricmont, Hilde Vautmans, Sylvie Guillaume

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. benadrukt dat de richtlijn voorziet 
in de mogelijkheid van een tijdelijk uitstel 
van de uitvoering van een verwijdering, in 
afwachting van een besluit over terugkeer; 
onderstreept het belang van een dergelijke 
opschortende werking in geval van risico 
van refoulement; merkt op dat hoger 
beroep in de meeste landen geen 
automatische opschortende werking heeft, 
wat kan leiden tot een verminderde 
bescherming en verhoogde administratieve 
lasten;

9. benadrukt dat de richtlijn voorziet 
in de mogelijkheid van een tijdelijk uitstel 
van de uitvoering van een verwijdering, in 
afwachting van een besluit over terugkeer; 
onderstreept het belang van een dergelijke 
opschortende werking in geval van risico 
van refoulement; merkt op dat hoger 
beroep in de meeste landen geen 
automatische opschortende werking heeft, 
wat kan leiden tot een verminderde 
bescherming en verhoogde administratieve 
lasten; benadrukt dat het belang van het 
kind de voornaamste overweging moet 
zijn voor alle besluiten die kinderen 
betreffen, met inbegrip van hangende 
besluiten in verband met terugkeer;

Or. en

Amendement 136
Sylvie Guillaume, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tudor Ciuhodaru, Tanja Fajon, 
Raphaël Glucksmann, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Domènec 
Ruiz Devesa, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. benadrukt dat de richtlijn voorziet 
in de mogelijkheid van een tijdelijk uitstel 
van de uitvoering van een verwijdering, in 
afwachting van een besluit over terugkeer; 

9. benadrukt dat de richtlijn voorziet 
in de mogelijkheid van een tijdelijk uitstel 
van de uitvoering van een verwijdering, in 
afwachting van een besluit over terugkeer; 
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onderstreept het belang van een dergelijke 
opschortende werking in geval van risico 
van refoulement; merkt op dat hoger 
beroep in de meeste landen geen 
automatische opschortende werking heeft, 
wat kan leiden tot een verminderde 
bescherming en verhoogde administratieve 
lasten;

onderstreept het belang van een dergelijke 
opschortende werking in geval van risico 
van refoulement; merkt op dat hoger 
beroep in de meeste landen geen 
automatische opschortende werking heeft, 
wat kan leiden tot een verminderde 
bescherming en verhoogde administratieve 
lasten; is van mening dat een automatisch 
opschortend beroep noodzakelijk is om de 
praktijken te harmoniseren en ervoor te 
zorgen dat personen niet terugkeren 
voordat het definitieve besluit is genomen;

Or. en

Amendement 137
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Brice Hortefeux

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. benadrukt dat de richtlijn voorziet 
in de mogelijkheid van een tijdelijk uitstel 
van de uitvoering van een verwijdering, in 
afwachting van een besluit over terugkeer; 
onderstreept het belang van een dergelijke 
opschortende werking in geval van risico 
van refoulement; merkt op dat hoger 
beroep in de meeste landen geen 
automatische opschortende werking heeft, 
wat kan leiden tot een verminderde 
bescherming en verhoogde 
administratieve lasten;

9. benadrukt dat de richtlijn voorziet 
in de mogelijkheid van een tijdelijk uitstel 
van de uitvoering van een verwijdering, in 
afwachting van een herziening van een 
besluit over terugkeer; onderstreept dat een 
dergelijke opschortende werking moet 
worden gewaarborgd in geval van risico 
van refoulement;

Or. en

Amendement 138
Balázs Hidvéghi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9
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Ontwerpresolutie Amendement

9. benadrukt dat de richtlijn voorziet 
in de mogelijkheid van een tijdelijk uitstel 
van de uitvoering van een verwijdering, in 
afwachting van een besluit over terugkeer; 
onderstreept het belang van een dergelijke 
opschortende werking in geval van risico 
van refoulement; merkt op dat hoger 
beroep in de meeste landen geen 
automatische opschortende werking heeft, 
wat kan leiden tot een verminderde 
bescherming en verhoogde 
administratieve lasten;

9. benadrukt dat de richtlijn voorziet 
in de mogelijkheid van een tijdelijk uitstel 
van de uitvoering van een verwijdering, in 
afwachting van een besluit over terugkeer; 
onderstreept het belang van een dergelijke 
opschortende werking in geval van risico 
van refoulement; merkt op dat hoger 
beroep in de meeste landen geen 
automatische opschortende werking heeft;

Or. en

Amendement 139
Nadine Morano

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. benadrukt dat de richtlijn voorziet 
in de mogelijkheid van een tijdelijk uitstel 
van de uitvoering van een verwijdering, in 
afwachting van een besluit over terugkeer; 
onderstreept het belang van een dergelijke 
opschortende werking in geval van risico 
van refoulement; merkt op dat hoger 
beroep in de meeste landen geen 
automatische opschortende werking heeft, 
wat kan leiden tot een verminderde 
bescherming en verhoogde 
administratieve lasten;

9. benadrukt dat de richtlijn voorziet 
in de mogelijkheid van een tijdelijk uitstel 
van de uitvoering van een verwijdering, in 
afwachting van een besluit over terugkeer; 
onderstreept dat een dergelijke 
opschortende werking afbreuk kan doen 
aan de doeltreffendheid van de terugkeer; 
merkt op dat hoger beroep in de meeste 
landen geen automatische opschortende 
werking heeft, wat de uitvoering van 
terugkeerprocedures vergemakkelijkt;

Or. fr

Amendement 140
Nadine Morano

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10
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Ontwerpresolutie Amendement

10. betreurt de beperkte toepassing 
van artikel 6, lid 4, van de richtlijn; is 
bezorgd over het verzuim van de lidstaten 
om een tijdelijke verblijfsvergunning af te 
geven wanneer terugkeer niet mogelijk 
blijkt te zijn; benadrukt dat verlening van 
verblijfsvergunningen aan personen die 
niet naar hun land van herkomst kunnen 
terugkeren, kan helpen om langdurig 
illegaal verblijf te voorkomen en de 
sociale inclusie en de maatschappelijke 
bijdrage van mensen te vergemakkelijken;

Schrappen

Or. fr

Amendement 141
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Peter Kofod, 
Mara Bizzotto, Annalisa Tardino, Philippe Olivier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. betreurt de beperkte toepassing 
van artikel 6, lid 4, van de richtlijn; is 
bezorgd over het verzuim van de lidstaten 
om een tijdelijke verblijfsvergunning af te 
geven wanneer terugkeer niet mogelijk 
blijkt te zijn; benadrukt dat verlening van 
verblijfsvergunningen aan personen die 
niet naar hun land van herkomst kunnen 
terugkeren, kan helpen om langdurig 
illegaal verblijf te voorkomen en de 
sociale inclusie en de maatschappelijke 
bijdrage van mensen te vergemakkelijken;

Schrappen

Or. en

Amendement 142
Balázs Hidvéghi
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. betreurt de beperkte toepassing 
van artikel 6, lid 4, van de richtlijn; is 
bezorgd over het verzuim van de lidstaten 
om een tijdelijke verblijfsvergunning af te 
geven wanneer terugkeer niet mogelijk 
blijkt te zijn; benadrukt dat verlening van 
verblijfsvergunningen aan personen die 
niet naar hun land van herkomst kunnen 
terugkeren, kan helpen om langdurig 
illegaal verblijf te voorkomen en de 
sociale inclusie en de maatschappelijke 
bijdrage van mensen te vergemakkelijken;

Schrappen

Or. en

Amendement 143
Nicola Procaccini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. betreurt de beperkte toepassing van 
artikel 6, lid 4, van de richtlijn; is bezorgd 
over het verzuim van de lidstaten om een 
tijdelijke verblijfsvergunning af te geven 
wanneer terugkeer niet mogelijk blijkt te 
zijn; benadrukt dat verlening van 
verblijfsvergunningen aan personen die 
niet naar hun land van herkomst kunnen 
terugkeren, kan helpen om langdurig 
illegaal verblijf te voorkomen en de 
sociale inclusie en de maatschappelijke 
bijdrage van mensen te vergemakkelijken;

10. acht het wenselijk dat de lidstaten 
in beperkte mate en op uitzonderlijke 
basis gebruikmaken van artikel 6, lid 4 
van de richtlijn, op grond van een 
beoordeling van afzonderlijke gevallen;

Or. it

Amendement 144
Charlie Weimers
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. betreurt de beperkte toepassing van 
artikel 6, lid 4, van de richtlijn; is bezorgd 
over het verzuim van de lidstaten om een 
tijdelijke verblijfsvergunning af te geven 
wanneer terugkeer niet mogelijk blijkt te 
zijn; benadrukt dat verlening van 
verblijfsvergunningen aan personen die 
niet naar hun land van herkomst kunnen 
terugkeren, kan helpen om langdurig 
illegaal verblijf te voorkomen en de 
sociale inclusie en de maatschappelijke 
bijdrage van mensen te vergemakkelijken;

10. betreurt de beperkte toepassing van 
artikel 6, lid 4, van de richtlijn door de 
lidstaten; is van mening dat dit niet 
bijdraagt tot een oplossing voor illegale 
migratie op de lange termijn;

Or. en

Amendement 145
Tineke Strik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. betreurt de beperkte toepassing van 
artikel 6, lid 4, van de richtlijn; is bezorgd 
over het verzuim van de lidstaten om een 
tijdelijke verblijfsvergunning af te geven 
wanneer terugkeer niet mogelijk blijkt te 
zijn; benadrukt dat verlening van 
verblijfsvergunningen aan personen die 
niet naar hun land van herkomst kunnen 
terugkeren, kan helpen om langdurig 
illegaal verblijf te voorkomen en de sociale 
inclusie en de maatschappelijke bijdrage 
van mensen te vergemakkelijken;

10. betreurt de beperkte toepassing van 
artikel 6, lid 4, van de richtlijn; is bezorgd 
over het verzuim van de lidstaten om een 
tijdelijke verblijfsvergunning af te geven 
wanneer terugkeer niet mogelijk blijkt te 
zijn, waardoor migranten die niet kunnen 
terugkeren hun grondrechten, waaronder 
de toegang tot gezondheidszorg, 
huisvesting, onderwijs en de rechter, vaak 
niet kunnen uitoefenen; benadrukt dat 
verlening van verblijfsvergunningen aan 
personen die niet naar hun land van 
herkomst kunnen terugkeren, kan helpen 
om langdurig illegaal verblijf te 
voorkomen en de sociale inclusie en de 
maatschappelijke bijdrage van mensen te 
vergemakkelijken;
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Or. en

Amendement 146
Sylvie Guillaume, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tudor Ciuhodaru, Tanja Fajon, 
Raphaël Glucksmann, Evin Incir, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno 
Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. betreurt de beperkte toepassing van 
artikel 6, lid 4, van de richtlijn; is bezorgd 
over het verzuim van de lidstaten om een 
tijdelijke verblijfsvergunning af te geven 
wanneer terugkeer niet mogelijk blijkt te 
zijn; benadrukt dat verlening van 
verblijfsvergunningen aan personen die 
niet naar hun land van herkomst kunnen 
terugkeren, kan helpen om langdurig 
illegaal verblijf te voorkomen en de sociale 
inclusie en de maatschappelijke bijdrage 
van mensen te vergemakkelijken;

10. betreurt de beperkte toepassing van 
artikel 6, lid 4, van de richtlijn; is bezorgd 
over het verzuim van de lidstaten om een 
tijdelijke verblijfsvergunning af te geven 
wanneer terugkeer niet mogelijk blijkt te 
zijn; benadrukt dat verlening van 
verblijfsvergunningen aan personen die 
niet naar hun land van herkomst kunnen 
terugkeren, kan helpen om langdurig 
illegaal verblijf te voorkomen en de sociale 
inclusie en de maatschappelijke bijdrage 
van mensen te vergemakkelijken; merkt op 
dat dit ook zou helpen de administratieve 
onzekerheid voor mensen weg te nemen;

Or. en

Amendement 147
Maria Walsh

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. betreurt de beperkte toepassing van 
artikel 6, lid 4, van de richtlijn; is bezorgd 
over het verzuim van de lidstaten om een 
tijdelijke verblijfsvergunning af te geven 
wanneer terugkeer niet mogelijk blijkt te 
zijn; benadrukt dat verlening van 
verblijfsvergunningen aan personen die 
niet naar hun land van herkomst kunnen 

10. betreurt de beperkte toepassing van 
artikel 6, lid 4, van de richtlijn; is bezorgd 
over het verzuim van de lidstaten om een 
tijdelijke verblijfsvergunning af te geven 
wanneer terugkeer niet mogelijk blijkt te 
zijn, met name in gevallen van non-
refoulement die kwetsbare personen en 
groepen betreffen; benadrukt dat verlening 
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terugkeren, kan helpen om langdurig 
illegaal verblijf te voorkomen en de sociale 
inclusie en de maatschappelijke bijdrage 
van mensen te vergemakkelijken;

van verblijfsvergunningen aan personen 
die niet naar hun land van herkomst 
kunnen terugkeren, kan helpen om 
langdurig illegaal verblijf te voorkomen en 
de sociale inclusie en de maatschappelijke 
bijdrage van mensen te vergemakkelijken;

Or. en

Amendement 148
Anne-Sophie Pelletier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. betreurt de beperkte toepassing van 
artikel 6, lid 4, van de richtlijn; is bezorgd 
over het verzuim van de lidstaten om een 
tijdelijke verblijfsvergunning af te geven 
wanneer terugkeer niet mogelijk blijkt te 
zijn; benadrukt dat verlening van 
verblijfsvergunningen aan personen die 
niet naar hun land van herkomst kunnen 
terugkeren, kan helpen om langdurig 
illegaal verblijf te voorkomen en de sociale 
inclusie en de maatschappelijke bijdrage 
van mensen te vergemakkelijken;

10. betreurt de beperkte toepassing van 
artikel 6, lid 4, van de richtlijn; is bezorgd 
over het verzuim van de lidstaten om een 
tijdelijke verblijfsvergunning af te geven 
wanneer terugkeer niet mogelijk blijkt te 
zijn; benadrukt dat verlening van 
verblijfsvergunningen aan personen die 
niet naar hun land van herkomst kunnen 
terugkeren, kan helpen om langdurig 
illegaal verblijf te voorkomen, 
arbeidsuitbuiting te beperken en de sociale 
inclusie en de maatschappelijke bijdrage 
van mensen te vergemakkelijken; verzoekt 
de lidstaten hun gebruik van artikel 6, 
lid 4, van de richtlijn uit te breiden;

Or. en

Amendement 149
Sophia in 't Veld, Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth, Hilde Vautmans, Olivier 
Chastel, Fabienne Keller, Maite Pagazaurtundúa, Dragoş Tudorache

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. betreurt de beperkte toepassing van 10. herinnert eraan dat artikel 6, lid 4, 
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artikel 6, lid 4, van de richtlijn; is bezorgd 
over het verzuim van de lidstaten om een 
tijdelijke verblijfsvergunning af te geven 
wanneer terugkeer niet mogelijk blijkt te 
zijn; benadrukt dat verlening van 
verblijfsvergunningen aan personen die 
niet naar hun land van herkomst kunnen 
terugkeren, kan helpen om langdurig 
illegaal verblijf te voorkomen en de 
sociale inclusie en de maatschappelijke 
bijdrage van mensen te vergemakkelijken;

van de richtlijn lidstaten de mogelijkheid 
biedt om een onderdaan van een derde 
land die illegaal op hun grondgebied 
verblijft een zelfstandige 
verblijfsvergunning te geven; benadrukt 
het belang van het met succes uitputten 
van de mogelijkheden die in de richtlijn 
worden geboden om terugkeerbesluiten te 
handhaven en wijst daarbij op de 
vrijwillige terugkeer; betreurt echter de 
beperkte toepassing van artikel 6, lid 4, van 
de richtlijn wanneer terugkeer niet 
mogelijk blijkt te zijn;

Or. en

Amendement 150
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Brice Hortefeux

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. betreurt de beperkte toepassing 
van artikel 6, lid 4, van de richtlijn; is 
bezorgd over het verzuim van de lidstaten 
om een tijdelijke verblijfsvergunning af te 
geven wanneer terugkeer niet mogelijk 
blijkt te zijn; benadrukt dat verlening van 
verblijfsvergunningen aan personen die 
niet naar hun land van herkomst kunnen 
terugkeren, kan helpen om langdurig 
illegaal verblijf te voorkomen en de 
sociale inclusie en de maatschappelijke 
bijdrage van mensen te vergemakkelijken;

10. benadrukt dat verlening van 
verblijfsvergunningen aan personen die 
niet naar hun land van herkomst kunnen 
terugkeren, zoals toegestaan op grond van 
artikel 6, lid 4, van de richtlijn de sociale 
inclusie en de maatschappelijke bijdrage 
van mensen kan vergemakkelijken; is van 
mening dat coördinatie binnen de Unie 
tegelijkertijd noodzakelijk is teneinde 
aantrekkingsfactoren en irreguliere 
secundaire bewegingen te vermijden;

Or. en

Amendement 151
Emil Radev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10
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Ontwerpresolutie Amendement

10. betreurt de beperkte toepassing van 
artikel 6, lid 4, van de richtlijn; is bezorgd 
over het verzuim van de lidstaten om een 
tijdelijke verblijfsvergunning af te geven 
wanneer terugkeer niet mogelijk blijkt te 
zijn; benadrukt dat verlening van 
verblijfsvergunningen aan personen die 
niet naar hun land van herkomst kunnen 
terugkeren, kan helpen om langdurig 
illegaal verblijf te voorkomen en de sociale 
inclusie en de maatschappelijke bijdrage 
van mensen te vergemakkelijken;

10. betreurt de beperkte toepassing van 
artikel 6, lid 4, van de richtlijn; is bezorgd 
over het verzuim van de lidstaten om een 
tijdelijke verblijfsvergunning af te geven 
wanneer terugkeer niet mogelijk blijkt te 
zijn; benadrukt dat het faciliteren van de 
verlening van verblijfsvergunningen aan 
personen die niet naar hun land van 
herkomst kunnen terugkeren, kan helpen 
om langdurig illegaal verblijf te 
voorkomen en de sociale inclusie en de 
maatschappelijke bijdrage van mensen te 
vergemakkelijken;

Or. bg

Amendement 152
Domènec Ruiz Devesa, Sylvie Guillaume, Javier Moreno Sánchez, Juan Fernando López 
Aguilar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. merkt op dat de doeltreffende 
uitvoering van de richtlijn wordt 
belemmerd door een gebrek aan toegang 
tot rechtsbijstand en tolken als gevolg van 
de beperkte capaciteiten en financiering; 
is van mening dat meer middelen 
beschikbaar moeten worden gemaakt voor 
de verlening van rechtsbijstand, en met 
name financiering voor deskundigen van 
het maatschappelijk middenveld die 
rechtsbijstand aanbieden;

Or. en

Amendement 153
Tom Vandendriessche, Nicolas Bay

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. betreurt echter ook dat op het 
moment dat een veilige terugkeer mogelijk 
wordt, de meeste lidstaten de voorlopige 
verblijfsvergunning vaak niet omzetten in 
een verplichte terugkeer; dat zodoende 
een tijdelijke verblijfsvergunning de facto 
vaak gelijk gesteld wordt aan een 
definitieve verblijfsvergunning;

Or. nl

Amendement 154
Anne-Sophie Pelletier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. neemt kennis van de grote 
verschillen tussen lidstaten ten aanzien 
van het recht om in beroep te gaan, met 
name wat betreft de soort beroepsinstantie 
en de beroepstermijnen; benadrukt dat het 
recht op een doeltreffende voorziening in 
rechte moet worden gewaarborgd, onder 
meer door de juiste en toegankelijke 
informatie te verstrekken en 
rechtsbijstand te verlenen;

Or. en

Amendement 155
Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. betreurt dat het gebruik van 
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artikel 6, lid 4, door sommige lidstaten 
leidt tot de toekenning van permanente 
verblijfsvergunningen, zelfs in gevallen 
waarin de belemmering van de terugkeer 
tijdelijk van aard is;

Or. en

Amendement 156
Tom Vandendriessche, Nicolas Bay

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. zijn bezorgd over de wijdverbreide 
automatische oplegging van 
inreisverboden, die in sommige lidstaten 
in combinatie met vrijwillig vertrek ten 
uitvoer worden gelegd; benadrukt dat deze 
aanpak de prikkel om aan een 
terugkeerbesluit te voldoen vermindert;

Schrappen

Or. nl

Amendement 157
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Brice Hortefeux

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. zijn bezorgd over de wijdverbreide 
automatische oplegging van 
inreisverboden, die in sommige lidstaten 
in combinatie met vrijwillig vertrek ten 
uitvoer worden gelegd; benadrukt dat deze 
aanpak de prikkel om aan een 
terugkeerbesluit te voldoen vermindert;

Schrappen

Or. en
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Amendement 158
Tineke Strik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. zijn bezorgd over de wijdverbreide 
automatische oplegging van 
inreisverboden, die in sommige lidstaten in 
combinatie met vrijwillig vertrek ten 
uitvoer worden gelegd; benadrukt dat deze 
aanpak de prikkel om aan een 
terugkeerbesluit te voldoen vermindert;

11. is bezorgd over de wijdverbreide 
automatische oplegging van 
inreisverboden, die in sommige lidstaten in 
combinatie met vrijwillig vertrek ten 
uitvoer worden gelegd; benadrukt dat deze 
aanpak de prikkel om aan een 
terugkeerbesluit te voldoen vermindert; 
verzoekt de lidstaten de verplichting van 
de richtlijn na te komen om te overwegen 
het verbod in te trekken of op te schorten 
in gevallen waarin een onderdaan van 
een derde land kan aantonen dat hij het 
grondgebied van een lidstaat heeft 
verlaten;

Or. en

Amendement 159
Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. zijn bezorgd over de wijdverbreide 
automatische oplegging van 
inreisverboden, die in sommige lidstaten in 
combinatie met vrijwillig vertrek ten 
uitvoer worden gelegd; benadrukt dat deze 
aanpak de prikkel om aan een 
terugkeerbesluit te voldoen vermindert;

11. is verheugd over de wijdverbreide 
automatische oplegging van 
inreisverboden, die in sommige lidstaten in 
combinatie met vrijwillig vertrek ten 
uitvoer worden gelegd;

Or. en

Amendement 160
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Peter Kofod, 
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Mara Bizzotto, Annalisa Tardino, Philippe Olivier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. zijn bezorgd over de wijdverbreide 
automatische oplegging van 
inreisverboden, die in sommige lidstaten in 
combinatie met vrijwillig vertrek ten 
uitvoer worden gelegd; benadrukt dat deze 
aanpak de prikkel om aan een 
terugkeerbesluit te voldoen vermindert;

11. is verheugd over de wijdverbreide 
automatische oplegging van 
inreisverboden, die in sommige lidstaten in 
combinatie met vrijwillig vertrek ten 
uitvoer worden gelegd;

Or. en

Amendement 161
Maria Walsh

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. zijn bezorgd over de wijdverbreide 
automatische oplegging van 
inreisverboden, die in sommige lidstaten in 
combinatie met vrijwillig vertrek ten 
uitvoer worden gelegd; benadrukt dat deze 
aanpak de prikkel om aan een 
terugkeerbesluit te voldoen vermindert;

11. is bezorgd over de wijdverbreide 
automatische oplegging van 
inreisverboden, die in sommige lidstaten in 
combinatie met vrijwillig vertrek ten 
uitvoer worden gelegd; benadrukt dat deze 
aanpak de prikkel om aan een 
terugkeerbesluit te voldoen vermindert en 
dringt er bij de lidstaten op aan te 
overwegen deze praktijk te herzien;

Or. en

Amendement 162
Nicola Procaccini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement
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11. zijn bezorgd over de wijdverbreide 
automatische oplegging van 
inreisverboden, die in sommige lidstaten in 
combinatie met vrijwillig vertrek ten 
uitvoer worden gelegd; benadrukt dat deze 
aanpak de prikkel om aan een 
terugkeerbesluit te voldoen vermindert;

11. is van mening dat inreisverboden, 
die in sommige lidstaten vaak in 
combinatie met vrijwillig vertrek ten 
uitvoer worden gelegd, juist in combinatie 
met een besluit tot gedwongen terugkeer 
ten uitvoer moeten worden gelegd, 
teneinde opvolging van een 
terugkeerbesluit aan te moedigen;

Or. it

Amendement 163
Nadine Morano

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. zijn bezorgd over de wijdverbreide 
automatische oplegging van 
inreisverboden, die in sommige lidstaten in 
combinatie met vrijwillig vertrek ten 
uitvoer worden gelegd; benadrukt dat deze 
aanpak de prikkel om aan een 
terugkeerbesluit te voldoen vermindert;

11. is ingenomen met de wijdverbreide 
automatische oplegging van 
inreisverboden, die in sommige lidstaten in 
combinatie met vrijwillig vertrek ten 
uitvoer worden gelegd; benadrukt dat deze 
aanpak het mogelijk maakt illegale 
immigratie beter te bestrijden en de 
grenzen van de Europese Unie te 
beschermen;

Or. fr

Amendement 164
Tom Vandendriessche, Nicolas Bay

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. is zich ervan bewust dat het 
opleggen van inreisverboden noodzakelijk 
is om een carrousel van aanvragen, 
weigeringen en bevelen tot het verlaten 
van het grondgebied in de verschillende 
lidstaten tegen te gaan; dat dit een enorme 
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administratieve last tot gevolg heeft voor 
de betrokken lidstaten en de 
rechtsonzekerheid van betrokkenen 
bestendigt; dat betrokkenen zo niet 
worden aangezet om een toekomst uit te 
bouwen in hun land van herkomst;

Or. nl

Amendement 165
Anne-Sophie Pelletier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. merkt op dat de situatie van een 
persoon kan veranderen tijdens de in het 
inreisverbod opgelegde periode en dat een 
persoon risico kan lopen op vervolging in 
het land waarnaar hij is teruggekeerd en 
de Unie niet kan binnenkomen vanwege 
een bestaand inreisverbod; verzoekt de 
lidstaten het inreisverbod in dergelijke 
gevallen op te heffen op humanitaire 
gronden;

Or. en

Amendement 166
Tineke Strik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. herhaalt dat een inreisverbod, met 
het oog op de formele niet-punitieve aard 
van terugkeermaatregelen, niet mag 
worden gebruikt als algemene punitieve 
maatregel, maar in plaats daarvan 
gebaseerd moet zijn op een individuele 
beoordeling;
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Or. en

Amendement 167
Tineke Strik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 ter. is van mening dat het opleggen 
van lange inreisverboden een 
ontegenzeggelijk punitieve maatregel 
vormt en bijdraagt tot een logica van 
criminalisering van migratie; verzoekt de 
lidstaten te voorzien in toegankelijke 
procedures om te verzoeken om het 
opheffen van een inreisverbod, waarbij 
een individuele beoordeling wordt 
gewaarborgd, rekening houdend met de 
belangen van het kind, het recht op een 
familieleven en het 
evenredigheidsbeginsel;

Or. en

Amendement 168
Sophia in 't Veld, Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth, Hilde Vautmans, Fabienne 
Keller, Jan-Christoph Oetjen, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. benadrukt dat de dreiging van het 
opleggen van een inreisverbod weliswaar 
kan dienen als stimulans om een land 
binnen de termijn van vrijwillig vertrek te 
verlaten, maar dat eenmaal opgelegde 
inreisverboden de prikkel om aan een 
terugkeerbesluit te voldoen feitelijk 
verminderen en het risico op onderduiken 
kunnen verhogen;

12. merkt op dat de dreiging van het 
opleggen van een inreisverbod weliswaar 
kan dienen als stimulans om een land 
binnen de termijn van vrijwillig vertrek te 
verlaten, maar dat eenmaal opgelegde 
inreisverboden de prikkel om aan een 
terugkeerbesluit te voldoen kunnen 
verminderen en het risico op onderduiken 
kunnen verhogen; verzoekt de lidstaten te 
overwegen het opleggen van het 
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inreisverbod zodanig te plannen dat een 
terugkeerbesluit met succes kan worden 
uitgevoerd;

Or. en

Amendement 169
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Peter Kofod, 
Mara Bizzotto, Annalisa Tardino, Philippe Olivier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. benadrukt dat de dreiging van het 
opleggen van een inreisverbod weliswaar 
kan dienen als stimulans om een land 
binnen de termijn van vrijwillig vertrek te 
verlaten, maar dat eenmaal opgelegde 
inreisverboden de prikkel om aan een 
terugkeerbesluit te voldoen feitelijk 
verminderen en het risico op onderduiken 
kunnen verhogen;

12. benadrukt dat de dreiging van het 
opleggen van een inreisverbod dient als 
stimulans om een land binnen de termijn 
van vrijwillig vertrek te verlaten;

Or. en

Amendement 170
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Brice Hortefeux

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. benadrukt dat de dreiging van het 
opleggen van een inreisverbod weliswaar 
kan dienen als stimulans om een land 
binnen de termijn van vrijwillig vertrek te 
verlaten, maar dat eenmaal opgelegde 
inreisverboden de prikkel om aan een 
terugkeerbesluit te voldoen feitelijk 
verminderen en het risico op onderduiken 
kunnen verhogen;

12. benadrukt dat de richtlijn voorziet 
in regels die het opheffen van 
inreisverboden toestaan en verzoekt de 
lidstaten deze regels waar nodig te 
gebruiken;
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Or. en

Amendement 171
Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. benadrukt dat de dreiging van het 
opleggen van een inreisverbod weliswaar 
kan dienen als stimulans om een land 
binnen de termijn van vrijwillig vertrek te 
verlaten, maar dat eenmaal opgelegde 
inreisverboden de prikkel om aan een 
terugkeerbesluit te voldoen feitelijk 
verminderen en het risico op onderduiken 
kunnen verhogen;

12. benadrukt dat de dreiging van het 
opleggen van een inreisverbod dient als 
doeltreffende stimulans om een land 
binnen de termijn van vrijwillig vertrek te 
verlaten;

Or. en

Amendement 172
Nadine Morano

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. benadrukt dat de dreiging van het 
opleggen van een inreisverbod weliswaar 
kan dienen als stimulans om een land 
binnen de termijn van vrijwillig vertrek te 
verlaten, maar dat eenmaal opgelegde 
inreisverboden de prikkel om aan een 
terugkeerbesluit te voldoen feitelijk 
verminderen en het risico op onderduiken 
kunnen verhogen;

12. benadrukt dat de dreiging van het 
opleggen van een inreisverbod een 
instrument is om illegale immigratie te 
bestrijden en het mogelijk maakt de 
integriteit van de Europese grenzen en de 
wetten van de EU op het gebied van 
migratie te eerbiedigen;

Or. fr

Amendement 173
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Nicola Procaccini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. benadrukt dat de dreiging van het 
opleggen van een inreisverbod weliswaar 
kan dienen als stimulans om een land 
binnen de termijn van vrijwillig vertrek te 
verlaten, maar dat eenmaal opgelegde 
inreisverboden de prikkel om aan een 
terugkeerbesluit te voldoen feitelijk 
verminderen en het risico op onderduiken 
kunnen verhogen;

12. benadrukt dat de dreiging van het 
opleggen van een inreisverbod kan dienen 
als stimulans om een land binnen de 
vastgestelde termijn te verlaten; is van 
mening dat eenmaal opgelegde 
inreisverboden moeten worden verbonden 
met een besluit tot gedwongen terugkeer, 
om het risico op onderduiken te 
verminderen;

Or. it

Amendement 174
Tom Vandendriessche, Nicolas Bay

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. erkent dat het opleggen van een 
inreisverbod een noodzakelijk tweeluik 
vormt met het bevel om het grondgebied te 
verlaten; dat wanneer dit de betrokkene 
zou ontraden om vrijwillig terug te keren 
de gedwongen uitvoering aangewezen is 
conform artikel 16 van Richtlijn 
2008/115/EG van 16 december 2008;

Or. nl

Amendement 175
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Peter Kofod, 
Philippe Olivier, Mara Bizzotto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13
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Ontwerpresolutie Amendement

13. benadrukt dat inreisverboden 
bijzonder disproportionele gevolgen 
hebben voor gezinnen en kinderen; is 
ingenomen met de door sommige lidstaten 
geïntroduceerde mogelijkheid om 
kinderen geen inreisverbod op te leggen, 
maar benadrukt dat de belangen van 
kinderen ook een eerste overweging 
moeten vormen bij het nemen van een 
beslissing over het inreisverbod van hun 
ouders;

Schrappen

Or. en

Amendement 176
Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. benadrukt dat inreisverboden 
bijzonder disproportionele gevolgen 
hebben voor gezinnen en kinderen; is 
ingenomen met de door sommige lidstaten 
geïntroduceerde mogelijkheid om 
kinderen geen inreisverbod op te leggen, 
maar benadrukt dat de belangen van 
kinderen ook een eerste overweging 
moeten vormen bij het nemen van een 
beslissing over het inreisverbod van hun 
ouders;

Schrappen

Or. en

Amendement 177
Anne-Sophie Pelletier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13
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Ontwerpresolutie Amendement

13. benadrukt dat inreisverboden 
bijzonder disproportionele gevolgen 
hebben voor gezinnen en kinderen; is 
ingenomen met de door sommige lidstaten 
geïntroduceerde mogelijkheid om kinderen 
geen inreisverbod op te leggen, maar 
benadrukt dat de belangen van kinderen 
ook een eerste overweging moeten vormen 
bij het nemen van een beslissing over het 
inreisverbod van hun ouders;

13. benadrukt dat inreisverboden met 
name disproportionele gevolgen hebben 
voor gezinnen en kinderen; is ingenomen 
met de door sommige lidstaten 
geïntroduceerde mogelijkheid om kinderen 
geen inreisverbod op te leggen, maar 
benadrukt dat de belangen van kinderen 
ook een eerste overweging moeten vormen 
bij het nemen van een beslissing over het 
inreisverbod van hun ouders; verzoekt de 
lidstaten het recht op een familieleven te 
eerbiedigen en geen inreisverboden op te 
leggen in gevallen waarin een gezinslid 
legaal in de Unie verblijft, maar in plaats 
daarvan de hereniging van dit gezin te 
vergemakkelijken uit hoofde van de 
gezinsherenigingsrichtlijn in gevallen 
waarin de terugkeer niet had kunnen 
worden voorkomen;

Or. en

Amendement 178
Nadine Morano

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. benadrukt dat inreisverboden 
bijzonder disproportionele gevolgen 
hebben voor gezinnen en kinderen; is 
ingenomen met de door sommige lidstaten 
geïntroduceerde mogelijkheid om 
kinderen geen inreisverbod op te leggen, 
maar benadrukt dat de belangen van 
kinderen ook een eerste overweging 
moeten vormen bij het nemen van een 
beslissing over het inreisverbod van hun 
ouders;

13. benadrukt dat inreisverboden 
bijzonder nuttig zijn, ongeacht het profiel 
van de personen of groepen personen aan 
wie ze worden opgelegd;

Or. fr
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Amendement 179
Nicola Procaccini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. benadrukt dat inreisverboden 
bijzonder disproportionele gevolgen 
hebben voor gezinnen en kinderen; is 
ingenomen met de door sommige lidstaten 
geïntroduceerde mogelijkheid om 
kinderen geen inreisverbod op te leggen, 
maar benadrukt dat de belangen van 
kinderen ook een eerste overweging 
moeten vormen bij het nemen van een 
beslissing over het inreisverbod van hun 
ouders;

13. benadrukt dat de belangen van 
kinderen moeten worden meegewogen bij 
het nemen van een beslissing over het 
inreisverbod van hun ouders op grond van 
een grondige beoordeling van het 
specifieke geval;

Or. it

Amendement 180
Maria Walsh

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. benadrukt dat inreisverboden 
bijzonder disproportionele gevolgen 
hebben voor gezinnen en kinderen; is 
ingenomen met de door sommige lidstaten 
geïntroduceerde mogelijkheid om kinderen 
geen inreisverbod op te leggen, maar 
benadrukt dat de belangen van kinderen 
ook een eerste overweging moeten vormen 
bij het nemen van een beslissing over het 
inreisverbod van hun ouders;

13. benadrukt dat inreisverboden 
bijzonder disproportionele gevolgen 
hebben voor gezinnen en kinderen; is 
ingenomen met de door sommige lidstaten 
geïntroduceerde mogelijkheid om kinderen 
geen inreisverbod op te leggen en moedigt 
de andere lidstaten aan een vergelijkbaar 
beleid vast te stellen, maar benadrukt dat 
de belangen van kinderen ook een eerste 
overweging moeten vormen bij het nemen 
van een beslissing over het inreisverbod 
van hun ouders;

Or. en
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Amendement 181
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Brice Hortefeux

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. benadrukt dat inreisverboden 
bijzonder disproportionele gevolgen 
hebben voor gezinnen en kinderen; is 
ingenomen met de door sommige lidstaten 
geïntroduceerde mogelijkheid om kinderen 
geen inreisverbod op te leggen, maar 
benadrukt dat de belangen van kinderen 
ook een eerste overweging moeten vormen 
bij het nemen van een beslissing over het 
inreisverbod van hun ouders;

13. benadrukt dat inreisverboden 
bijzonder disproportionele gevolgen 
kunnen hebben voor gezinnen en kinderen; 
is ingenomen met de door sommige 
lidstaten geïntroduceerde mogelijkheid om 
kinderen geen inreisverbod op te leggen, 
maar benadrukt dat de belangen van 
kinderen ook een eerste overweging 
moeten vormen bij het nemen van een 
beslissing over het inreisverbod van hun 
ouders;

Or. en

Amendement 182
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. benadrukt het belang van een 
versnelde grensprocedure voor personen 
van wie de asielaanvraag in de loop van 
de asielprocedures aan de grens is 
afgewezen en die de goedkeuring en 
handhaving van terugkeerbesluiten aan 
de buitengrenzen zou bespoedigen;

Or. pl

Amendement 183
Anne-Sophie Pelletier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. benadrukt het feit dat een 
terugkeerbesluit gepaard kan gaan met 
een inreisverbod; merkt op dat er echter 
geen bewijs bestaat dat een inreisverbod 
bijdraagt tot een betere uitvoering van 
terugkeerbesluiten; dringt erop aan 
inreisverboden op te leggen in specifieke 
gevallen en voor personen die een 
daadwerkelijk gevaar vormen voor de 
openbare of nationale veiligheid; is van 
mening dat terwijl jegens sommige 
criminelen een inreisverbod kan worden 
vastgesteld, dit niet het geval mag zijn 
voor overtreders;

Or. en

Amendement 184
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. benadrukt dat inbewaringstelling 
van irreguliere migranten die moeten 
terugkeren altijd als laatste middel moet 
worden beschouwd en altijd onderworpen 
moet zijn aan tijdsbeperkingen en 
garanties voor de personen die in 
bewaring worden gesteld; verzoekt de 
lidstaten andere maatregelen dan 
inbewaringstelling toe te passen die 
minder dwingend en radicaal zijn;

Or. it

Amendement 185
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Peter Kofod, 
Mara Bizzotto, Annalisa Tardino, Philippe Olivier
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. wijst op verschillen in de omzetting 
in nationale wetgeving van de definitie 
van “risico op onderduiken” en herhaalt 
dat artikel 3, lid 7, van de richtlijn bepaalt 
dat een dergelijk risico altijd moet worden 
beoordeeld op basis van objectieve criteria 
die bij wet zijn vastgesteld;

Schrappen

Or. en

Amendement 186
Nicola Procaccini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. wijst op verschillen in de omzetting 
in nationale wetgeving van de definitie van 
“risico op onderduiken” en herhaalt dat 
artikel 3, lid 7, van de richtlijn bepaalt dat 
een dergelijk risico altijd moet worden 
beoordeeld op basis van objectieve criteria 
die bij wet zijn vastgesteld;

14. wijst op verschillen in de omzetting 
in nationale wetgeving van de definitie van 
“risico op onderduiken”, maar herhaalt dat 
artikel 3, lid 7, van de richtlijn bepaalt dat 
het hierbij gaat om het in een bepaald 
geval bestaan van redenen, gebaseerd op 
objectieve, in wetgeving vastgelegde 
criteria, om aan te nemen dat een 
onderdaan van een derde land jegens wie 
een terugkeerprocedure loopt, zich zal 
onttrekken aan het toezicht, en dat de 
lidstaten dus over een zekere 
beoordelingsmarge beschikken;

Or. it

Amendement 187
Sophia in 't Veld, Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, Hilde 
Vautmans, Olivier Chastel, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Michal Šimečka, 
Maite Pagazaurtundúa, Dragoş Tudorache

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. wijst op verschillen in de omzetting 
in nationale wetgeving van de definitie van 
“risico op onderduiken” en herhaalt dat 
artikel 3, lid 7, van de richtlijn bepaalt dat 
een dergelijk risico altijd moet worden 
beoordeeld op basis van objectieve criteria 
die bij wet zijn vastgesteld;

14. herinnert eraan dat in artikel 3, 
lid 7, van de richtlijn is bepaald dat het 
“risico op onderduiken” betekent: het in 
een bepaald geval bestaan van redenen, 
gebaseerd op objectieve, in wetgeving 
vastgelegde criteria, om aan te nemen dat 
een onderdaan van een derde land jegens 
wie een terugkeerprocedure loopt, zich zal 
onttrekken aan het toezicht; wijst op 
verschillen in de omzetting in nationale 
wetgeving van de definitie van “risico op 
onderduiken”;

Or. en

Amendement 188
Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. wijst op verschillen in de omzetting 
in nationale wetgeving van de definitie van 
“risico op onderduiken” en herhaalt dat 
artikel 3, lid 7, van de richtlijn bepaalt dat 
een dergelijk risico altijd moet worden 
beoordeeld op basis van objectieve criteria 
die bij wet zijn vastgesteld;

14. wijst op verschillen in de omzetting 
in nationale wetgeving van de definitie van 
“risico op onderduiken”;

Or. en

Amendement 189
Maria Walsh

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement
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14. wijst op verschillen in de omzetting 
in nationale wetgeving van de definitie van 
“risico op onderduiken” en herhaalt dat 
artikel 3, lid 7, van de richtlijn bepaalt dat 
een dergelijk risico altijd moet worden 
beoordeeld op basis van objectieve criteria 
die bij wet zijn vastgesteld;

14. wijst op verschillen in de omzetting 
in nationale wetgeving van de definitie van 
“risico op onderduiken” en merkt op dat 
een verduidelijking hiervan nodig is om 
ervoor te zorgen dat de redenen voor 
bewaring duidelijk zijn gedefinieerd; 
herhaalt dat artikel 3, lid 7, van de richtlijn 
bepaalt dat een dergelijk risico altijd moet 
worden beoordeeld op basis van objectieve 
criteria die bij wet zijn vastgesteld;

Or. en

Amendement 190
Tineke Strik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. benadrukt dat met het oog op de 
naleving van artikel 3, lid 7, van de 
richtlijn gepaste aandacht moet worden 
besteed aan de individuele 
omstandigheden van de betrokken 
persoon bij het vaststellen van een risico 
op onderduiken ter rechtvaardiging van 
bewaring;

Or. en

Amendement 191
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Peter Kofod, 
Mara Bizzotto, Annalisa Tardino, Philippe Olivier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. is bezorgd over het feit dat de 
wetgeving van verschillende lidstaten 
uitgebreide lijsten bevat van “objectieve 
criteria” voor het bepalen van het risico 

Schrappen
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op onderduiken, die vaak op min of meer 
automatische wijze worden toegepast, 
terwijl individuele omstandigheden een 
marginale overweging vormen;

Or. en

Amendement 192
Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. is bezorgd over het feit dat de 
wetgeving van verschillende lidstaten 
uitgebreide lijsten bevat van “objectieve 
criteria” voor het bepalen van het risico 
op onderduiken, die vaak op min of meer 
automatische wijze worden toegepast, 
terwijl individuele omstandigheden een 
marginale overweging vormen;

Schrappen

Or. en

Amendement 193
Tineke Strik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. is bezorgd over het feit dat de 
wetgeving van verschillende lidstaten 
uitgebreide lijsten bevat van “objectieve 
criteria” voor het bepalen van het risico op 
onderduiken, die vaak op min of meer 
automatische wijze worden toegepast, 
terwijl individuele omstandigheden een 
marginale overweging vormen;

15. is bezorgd over het feit dat de 
wetgeving van verschillende lidstaten 
uitgebreide lijsten bevat van “objectieve 
criteria” voor het bepalen van het risico op 
onderduiken, waaronder algemene criteria 
zijn opgenomen zoals het eenvoudigweg 
ontbreken van identiteitsdocumenten, aan 
de hand waarvan een de facto vermoeden 
van een risico op onderduiken wordt 
vastgesteld voor alle documentloze 
migranten jegens wie een terugkeerbesluit 
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is genomen, of het niet kunnen 
verstrekken van een formeel adres of het 
gebrek aan geld; betreurt dat deze criteria 
vaak op min of meer automatische wijze 
worden toegepast, terwijl individuele 
omstandigheden een marginale overweging 
vormen;

Or. en

Amendement 194
Sophia in 't Veld, Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, Hilde 
Vautmans, Olivier Chastel, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Michal Šimečka, 
Maite Pagazaurtundúa, Dragoş Tudorache

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. is bezorgd over het feit dat de 
wetgeving van verschillende lidstaten 
uitgebreide lijsten bevat van “objectieve 
criteria” voor het bepalen van het risico op 
onderduiken, die vaak op min of meer 
automatische wijze worden toegepast, 
terwijl individuele omstandigheden een 
marginale overweging vormen;

15. is bezorgd over het feit dat de 
wetgeving van verschillende lidstaten 
uitgebreide en soms uiteenlopende lijsten 
bevat van “objectieve criteria” voor het 
bepalen van het risico op onderduiken, die 
vaak op min of meer automatische wijze 
worden toegepast, terwijl individuele 
omstandigheden een marginale overweging 
vormen; onderstreept de noodzaak van 
een geharmoniseerde en uitputtende 
Unielijst van objectieve criteria voor het 
bepalen van het risico op onderduiken;

Or. en

Amendement 195
Anne-Sophie Pelletier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. is bezorgd over het feit dat de 
wetgeving van verschillende lidstaten 

15. is bezorgd over het feit dat de 
wetgeving van verschillende lidstaten 
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uitgebreide lijsten bevat van “objectieve 
criteria” voor het bepalen van het risico op 
onderduiken, die vaak op min of meer 
automatische wijze worden toegepast, 
terwijl individuele omstandigheden een 
marginale overweging vormen;

uitgebreide lijsten bevat van “objectieve 
criteria” voor het bepalen van het risico op 
onderduiken, die vaak op min of meer 
automatische wijze worden toegepast, 
terwijl individuele omstandigheden een 
marginale overweging vormen; benadrukt 
dat dit heeft geleid tot het op 
systematische wijze opleggen van 
bewaring in veel lidstaten, ondanks de 
aanzienlijke kosten van bewaring ten 
opzichte van alternatieven voor bewaring;

Or. en

Amendement 196
Nicola Procaccini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. is bezorgd over het feit dat de 
wetgeving van verschillende lidstaten 
uitgebreide lijsten bevat van “objectieve 
criteria” voor het bepalen van het risico op 
onderduiken, die vaak op min of meer 
automatische wijze worden toegepast, 
terwijl individuele omstandigheden een 
marginale overweging vormen;

15. neemt nota van het feit dat de 
wetgeving van verschillende lidstaten 
uitgebreide lijsten bevat van “objectieve 
criteria” voor het bepalen van het risico op 
onderduiken;

Or. it

Amendement 197
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Brice Hortefeux

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. is bezorgd over het feit dat de 
wetgeving van verschillende lidstaten 
uitgebreide lijsten bevat van “objectieve 
criteria” voor het bepalen van het risico op 

15. is bezorgd dat uiteenlopende 
definities van objectieve criteria voor de 
beoordeling van het risico op onderduiken 
in de nationale wetgeving van de lidstaten 
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onderduiken, die vaak op min of meer 
automatische wijze worden toegepast, 
terwijl individuele omstandigheden een 
marginale overweging vormen;

kan leiden tot een inconsistente 
toepassing van bewaring in de Unie;

Or. en

Amendement 198
Nadine Morano

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. is bezorgd over het feit dat de 
wetgeving van verschillende lidstaten 
uitgebreide lijsten bevat van “objectieve 
criteria” voor het bepalen van het risico op 
onderduiken, die vaak op min of meer 
automatische wijze worden toegepast, 
terwijl individuele omstandigheden een 
marginale overweging vormen;

15. is ingenomen met het feit dat de 
wetgeving van verschillende lidstaten 
uitgebreide lijsten bevat van objectieve 
criteria voor het bepalen van het risico op 
onderduiken, wat strookt met de letter en 
de geest van de richtlijn;

Or. fr

Amendement 199
Tineke Strik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. benadrukt dat bewaring in 
overeenstemming met het internationale 
mensenrechtenrecht moet voortvloeien uit 
de wet en noodzakelijk, redelijk en 
evenredig aan de te behalen doelstellingen 
moet zijn en zo kort mogelijk moet duren 
en dat een besluit om een 
bewaringsmaatregel op te leggen altijd 
moet worden gebaseerd op een individuele 
beoordeling van de individuele 
omstandigheden, waarbij rekening is 
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gehouden met individuele belangen;

Or. en

Amendement 200
Anne-Sophie Pelletier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. herinnert eraan dat bewaring een 
maatregel moet blijven die als laatste 
redmiddel wordt toegepast en die een 
uitzondering en niet de regel moet 
vormen, omdat bewaring, ongeacht de 
duur ervan, schadelijke psychologische 
effecten heeft voor de betrokken 
personen;

Or. en

Amendement 201
Tom Vandendriessche, Nicolas Bay

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. is van oordeel dat het geen gevolg 
geven aan een bevel tot vrijwillig verlaten 
van het grondgebied op zich reeds een 
voldoende objectief criterium vormt om te 
besluiten tot het bestaan van een risico 
van onderduiking;

Or. nl

Amendement 202
Tineke Strik
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 ter. herhaalt dat een langere bewaring 
de kans op terugkeer niet vergroot en 
duurder is dan de alternatieven voor 
bewaring en dat staten niet automatisch 
moeten vertrouwen op de maximale 
toegestane termijn van de richtlijn en 
ervoor moeten zorgen dat alle 
voorwaarden voor een rechtmatige 
bewaring gedurende de volledige 
bewaringstermijn worden nageleefd;

Or. en

Amendement 203
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Peter Kofod, 
Mara Bizzotto, Annalisa Tardino, Philippe Olivier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. merkt op dat de richtlijn bepaalt dat 
repatrianten alleen rechtmatig in bewaring 
mogen worden gesteld wanneer andere, 
minder dwingende maatregelen niet 
kunnen worden toegepast; betreurt het 
dat, ondanks de verplichting om bewaring 
als laatste redmiddel toe te passen, in de 
praktijk zeer weinig reële alternatieven 
voor bewaring worden ontwikkeld en 
toegepast door de lidstaten; roept de 
lidstaten op om dringend reële, op de 
gemeenschap gebaseerde alternatieven 
voor bewaring aan te bieden;

16. herinnert eraan dat de richtlijn 
bepaalt dat repatrianten rechtmatig in 
bewaring mogen worden gesteld;

Or. en

Amendement 204
Charlie Weimers
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. merkt op dat de richtlijn bepaalt dat 
repatrianten alleen rechtmatig in bewaring 
mogen worden gesteld wanneer andere, 
minder dwingende maatregelen niet 
kunnen worden toegepast; betreurt het dat, 
ondanks de verplichting om bewaring als 
laatste redmiddel toe te passen, in de 
praktijk zeer weinig reële alternatieven 
voor bewaring worden ontwikkeld en 
toegepast door de lidstaten; roept de 
lidstaten op om dringend reële, op de 
gemeenschap gebaseerde alternatieven 
voor bewaring aan te bieden;

16. merkt op dat de richtlijn bepaalt dat 
repatrianten alleen rechtmatig in bewaring 
mogen worden gesteld wanneer andere, 
minder dwingende maatregelen niet 
kunnen worden toegepast;

Or. en

Amendement 205
Tom Vandendriessche, Nicolas Bay

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. merkt op dat de richtlijn bepaalt dat 
repatrianten alleen rechtmatig in bewaring 
mogen worden gesteld wanneer andere, 
minder dwingende maatregelen niet 
kunnen worden toegepast; betreurt het dat, 
ondanks de verplichting om bewaring als 
laatste redmiddel toe te passen, in de 
praktijk zeer weinig reële alternatieven 
voor bewaring worden ontwikkeld en 
toegepast door de lidstaten; roept de 
lidstaten op om dringend reële, op de 
gemeenschap gebaseerde alternatieven 
voor bewaring aan te bieden;

16. merkt op dat de richtlijn bepaalt dat 
repatrianten alleen rechtmatig in bewaring 
mogen worden gesteld wanneer andere, 
minder dwingende maatregelen niet 
kunnen worden toegepast; betreurt het dat, 
zelfs na herhaaldelijk weigeren gevolg te 
geven aan een bevel tot het verlaten van 
het grondgebied slechts in uiterst 
uitzonderlijke omstandigheden wordt 
overgegaan tot een gedwongen 
uitvoering; dat, aangezien de betrokkenen 
geen zicht hebben op een permanente 
verblijfsvergunning de gemeenschap geen 
alternatief is voor bewaring; dat deze 
laatste optie enkel wordt gebruikt om na 
volharding te kunnen voorhouden 
verankerd te zijn in de gemeenschap, al 



AM\1209758NL.docx 103/122 PE655.606v01-00

NL

dan niet via schoolgaande kinderen, om 
zo alsnog een permanente 
verblijfsregeling te kunnen bekomen;

Or. nl

Amendement 206
Sylvie Guillaume, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tudor Ciuhodaru, Tanja Fajon, 
Raphaël Glucksmann, Evin Incir, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno 
Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. merkt op dat de richtlijn bepaalt dat 
repatrianten alleen rechtmatig in bewaring 
mogen worden gesteld wanneer andere, 
minder dwingende maatregelen niet 
kunnen worden toegepast; betreurt het dat, 
ondanks de verplichting om bewaring als 
laatste redmiddel toe te passen, in de 
praktijk zeer weinig reële alternatieven 
voor bewaring worden ontwikkeld en 
toegepast door de lidstaten; roept de 
lidstaten op om dringend reële, op de 
gemeenschap gebaseerde alternatieven 
voor bewaring aan te bieden;

16. merkt op dat de richtlijn bepaalt dat 
repatrianten alleen rechtmatig in bewaring 
mogen worden gesteld wanneer andere, 
minder dwingende maatregelen niet 
kunnen worden toegepast; betreurt het dat, 
ondanks de verplichting om bewaring als 
laatste redmiddel toe te passen, in de 
praktijk zeer weinig reële alternatieven 
voor bewaring worden ontwikkeld en 
toegepast door de lidstaten; roept de 
lidstaten op om dringend reële, op de 
gemeenschap gebaseerde alternatieven 
voor bewaring aan te bieden, waarvan is 
bewezen dat zij beter zijn voor migranten 
en de lidstaten, aangezien ze minder 
kosten en een minder negatieve impact 
hebben op migranten, en met name 
kinderen en kwetsbare personen;

Or. en

Amendement 207
Nadine Morano

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement
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16. merkt op dat de richtlijn bepaalt dat 
repatrianten alleen rechtmatig in bewaring 
mogen worden gesteld wanneer andere, 
minder dwingende maatregelen niet 
kunnen worden toegepast; betreurt het dat, 
ondanks de verplichting om bewaring als 
laatste redmiddel toe te passen, in de 
praktijk zeer weinig reële alternatieven 
voor bewaring worden ontwikkeld en 
toegepast door de lidstaten; roept de 
lidstaten op om dringend reële, op de 
gemeenschap gebaseerde alternatieven 
voor bewaring aan te bieden;

16. merkt op dat de richtlijn bepaalt dat 
repatrianten alleen rechtmatig in bewaring 
mogen worden gesteld wanneer andere, 
minder dwingende maatregelen niet 
kunnen worden toegepast; roept de 
lidstaten op om verslag uit te brengen over 
de maatregelen die zij nemen als 
alternatieven voor bewaring;

Or. fr

Amendement 208
Anne-Sophie Pelletier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. merkt op dat de richtlijn bepaalt dat 
repatrianten alleen rechtmatig in bewaring 
mogen worden gesteld wanneer andere, 
minder dwingende maatregelen niet 
kunnen worden toegepast; betreurt het dat, 
ondanks de verplichting om bewaring als 
laatste redmiddel toe te passen, in de 
praktijk zeer weinig reële alternatieven 
voor bewaring worden ontwikkeld en 
toegepast door de lidstaten; roept de 
lidstaten op om dringend reële, op de 
gemeenschap gebaseerde alternatieven 
voor bewaring aan te bieden;

16. merkt op dat de richtlijn bepaalt dat 
repatrianten alleen rechtmatig in bewaring 
mogen worden gesteld wanneer andere, 
minder dwingende maatregelen niet 
kunnen worden toegepast en gedurende 
een zo kort mogelijke termijn; betreurt het 
dat, ondanks de verplichting om bewaring 
als laatste redmiddel toe te passen, in de 
praktijk zeer weinig reële alternatieven 
voor bewaring worden ontwikkeld en 
toegepast door de lidstaten; roept de 
lidstaten op om dringend reële, op de 
gemeenschap gebaseerde alternatieven 
voor bewaring aan te bieden; vestigt de 
aandacht op het feit dat uit enkele studies 
blijkt dat langere perioden van bewaring 
niet leiden tot een hoger 
terugkeerpercentage;

Or. en
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Amendement 209
Maria Walsh

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. merkt op dat de richtlijn bepaalt dat 
repatrianten alleen rechtmatig in bewaring 
mogen worden gesteld wanneer andere, 
minder dwingende maatregelen niet 
kunnen worden toegepast; betreurt het dat, 
ondanks de verplichting om bewaring als 
laatste redmiddel toe te passen, in de 
praktijk zeer weinig reële alternatieven 
voor bewaring worden ontwikkeld en 
toegepast door de lidstaten; roept de 
lidstaten op om dringend reële, op de 
gemeenschap gebaseerde alternatieven 
voor bewaring aan te bieden;

16. merkt op dat de richtlijn bepaalt dat 
repatrianten alleen rechtmatig in bewaring 
mogen worden gesteld wanneer andere, 
minder dwingende maatregelen niet 
kunnen worden toegepast; betreurt het dat, 
ondanks de verplichting om bewaring als 
laatste redmiddel toe te passen, in de 
praktijk zeer weinig reële alternatieven 
voor bewaring worden ontwikkeld en 
toegepast door de lidstaten; roept de 
lidstaten op om dringend reële, op de 
gemeenschap gebaseerde alternatieven 
voor bewaring aan te bieden; prijst de 
lidstaten die wetgeving hebben ingevoerd 
waarin duidelijk is bepaald dat bewaring 
niet gerechtvaardigd is wanneer er geen 
redelijk vooruitzicht op verwijdering 
bestaat;

Or. en

Amendement 210
Caterina Chinnici, Saskia Bricmont, Hilde Vautmans, Sylvie Guillaume

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. merkt op dat de richtlijn bepaalt dat 
repatrianten alleen rechtmatig in bewaring 
mogen worden gesteld wanneer andere, 
minder dwingende maatregelen niet 
kunnen worden toegepast; betreurt het dat, 
ondanks de verplichting om bewaring als 
laatste redmiddel toe te passen, in de 
praktijk zeer weinig reële alternatieven 
voor bewaring worden ontwikkeld en 
toegepast door de lidstaten; roept de 

16. merkt op dat de richtlijn bepaalt dat 
repatrianten alleen rechtmatig in bewaring 
mogen worden gesteld wanneer andere, 
minder dwingende maatregelen niet 
kunnen worden toegepast; betreurt het dat, 
ondanks de verplichting om bewaring als 
laatste redmiddel toe te passen, in de 
praktijk zeer weinig reële alternatieven 
voor bewaring worden ontwikkeld en 
toegepast door de lidstaten; roept de 
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lidstaten op om dringend reële, op de 
gemeenschap gebaseerde alternatieven 
voor bewaring aan te bieden;

lidstaten op om dringend reële, op de 
gemeenschap gebaseerde alternatieven 
voor bewaring aan te bieden, met name 
voor kinderen, zowel voor niet-begeleide 
kinderen als voor kinderen die door hun 
familie worden begeleid;

Or. en

Amendement 211
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Brice Hortefeux

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. merkt op dat de richtlijn bepaalt dat 
repatrianten alleen rechtmatig in bewaring 
mogen worden gesteld wanneer andere, 
minder dwingende maatregelen niet 
kunnen worden toegepast; betreurt het dat, 
ondanks de verplichting om bewaring als 
laatste redmiddel toe te passen, in de 
praktijk zeer weinig reële alternatieven 
voor bewaring worden ontwikkeld en 
toegepast door de lidstaten; roept de 
lidstaten op om dringend reële, op de 
gemeenschap gebaseerde alternatieven 
voor bewaring aan te bieden;

16. merkt op dat de richtlijn bepaalt 
onder welke voorwaarden repatrianten 
rechtmatig in bewaring mogen worden 
gesteld; merkt daarnaast op dat bewaring 
alleen mogelijk is wanneer andere, 
toereikende, maar minder dwingende 
maatregelen niet doeltreffend kunnen 
worden toegepast in een specifiek geval; 
betreurt het dat in de praktijk zeer weinig 
reële alternatieven voor bewaring worden 
ontwikkeld en toegepast door de lidstaten;

Or. en

Amendement 212
Anne-Sophie Pelletier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. verzoekt de lidstaten de mandaten 
te eerbiedigen van relevante en bevoegde 
nationale en internationale organen, zoals 
de nationale mensenrechteninstellingen, 
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ombudsmannen en nationale 
preventiemechanismen, die een 
onafhankelijk toezicht uitoefenen op de 
bewaringsomstandigheden;

Or. en

Amendement 213
Anne-Sophie Pelletier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 ter. benadrukt dat in de richtlijn is 
bepaald dat bewaring onrechtmatig is 
wanneer er geen redelijk vooruitzicht op 
verwijdering bestaat; betreurt het feit dat 
sommige lidstaten bewaring toestaan op 
basis van overwegingen in verband met de 
nationale veiligheid, ongeacht de vraag of 
er een redelijk vooruitzicht op 
verwijdering bestaat;

Or. en

Amendement 214
Balázs Hidvéghi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. merkt op dat in de Europese Unie 
nog steeds een aanzienlijk aantal 
kinderen in bewaring worden gehouden 
als onderdeel van terugkeerprocedures, 
hetgeen een rechtstreekse schending van 
het VN-Verdrag inzake de rechten van het 
kind vormt, aangezien het VN-Comité 
inzake de Rechten van het Kind heeft 
verduidelijkt dat kinderen nimmer in 
bewaring zouden mogen worden gesteld 

Schrappen
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voor immigratiedoeleinden, en dat 
bewaring nimmer kan worden 
gerechtvaardigd als in het belang van een 
kind;

Or. en

Amendement 215
Tom Vandendriessche, Nicolas Bay

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. merkt op dat in de Europese Unie 
nog steeds een aanzienlijk aantal kinderen 
in bewaring worden gehouden als 
onderdeel van terugkeerprocedures, 
hetgeen een rechtstreekse schending van 
het VN-Verdrag inzake de rechten van het 
kind vormt, aangezien het VN-Comité 
inzake de Rechten van het Kind heeft 
verduidelijkt dat kinderen nimmer in 
bewaring zouden mogen worden gesteld 
voor immigratiedoeleinden, en dat 
bewaring nimmer kan worden 
gerechtvaardigd als in het belang van een 
kind;

17. merkt op dat in de Europese Unie 
nog steeds een aanzienlijk aantal kinderen 
in bewaring worden gehouden als 
onderdeel van terugkeerprocedures, 
hetgeen een rechtstreekse schending van 
het VN-Verdrag inzake de rechten van het 
kind vormt, aangezien het VN-Comité 
inzake de Rechten van het Kind heeft 
verduidelijkt dat kinderen nimmer in 
bewaring zouden mogen worden gesteld 
voor immigratiedoeleinden, en dat 
bewaring nimmer kan worden 
gerechtvaardigd als in het belang van een 
kind; is er zich ook van bewust dat deze 
rechten een pervers effect hebben want de 
ouders aanzetten om hun minderjarige 
kinderen voorop te sturen naar het 
beoogde migratieland; dat hierdoor 
minderjarige kinderen net meer gevaar 
lopen op hun reis naar en verblijf in het 
land van aankomst; dat het in het belang 
van alle kinderen is, deze vorm van 
kindermisbruik door ouders zoveel 
mogelijk te ontraden; is er zich overigens 
ook van bewust dat volwassenen zich vaak 
voordoen als minderjarige om beroep te 
kunnen doen op de kinderrechten;

Or. nl
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Amendement 216
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Peter Kofod, 
Mara Bizzotto, Annalisa Tardino, Philippe Olivier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. merkt op dat in de Europese Unie 
nog steeds een aanzienlijk aantal kinderen 
in bewaring worden gehouden als 
onderdeel van terugkeerprocedures, 
hetgeen een rechtstreekse schending van 
het VN-Verdrag inzake de rechten van het 
kind vormt, aangezien het VN-Comité 
inzake de Rechten van het Kind heeft 
verduidelijkt dat kinderen nimmer in 
bewaring zouden mogen worden gesteld 
voor immigratiedoeleinden, en dat 
bewaring nimmer kan worden 
gerechtvaardigd als in het belang van een 
kind;

17. merkt op dat in de Europese Unie 
nog steeds een aanzienlijk aantal 
vermeende kinderen in bewaring wordt 
gehouden als onderdeel van 
terugkeerprocedures, hetgeen een 
rechtstreekse schending van het VN-
Verdrag inzake de rechten van het kind 
vormt, aangezien het VN-Comité inzake de 
Rechten van het Kind heeft verduidelijkt 
dat kinderen nimmer in bewaring zouden 
mogen worden gesteld voor 
immigratiedoeleinden, en dat bewaring 
nimmer kan worden gerechtvaardigd als in 
het belang van een kind; benadrukt dat er 
verplichte procedures moeten zijn om 
volwassenen op te sporen die beweren 
kinderen te zijn, zoals leeftijdsbepaling 
aan de hand van botten of het gebit, 
teneinde een vergrote nadruk op de 
belangen van echte kinderen te kunnen 
leggen;

Or. en

Amendement 217
Caterina Chinnici, Saskia Bricmont, Hilde Vautmans, Sylvie Guillaume

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. merkt op dat in de Europese Unie 
nog steeds een aanzienlijk aantal kinderen 
in bewaring worden gehouden als 
onderdeel van terugkeerprocedures, 
hetgeen een rechtstreekse schending van 
het VN-Verdrag inzake de rechten van het 

17. merkt op dat in de Europese Unie 
nog steeds een aanzienlijk aantal kinderen 
in bewaring wordt gehouden als onderdeel 
van terugkeerprocedures, hetgeen een 
rechtstreekse schending van het VN-
Verdrag inzake de rechten van het kind 
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kind vormt, aangezien het VN-Comité 
inzake de Rechten van het Kind heeft 
verduidelijkt dat kinderen nimmer in 
bewaring zouden mogen worden gesteld 
voor immigratiedoeleinden, en dat 
bewaring nimmer kan worden 
gerechtvaardigd als in het belang van een 
kind;

vormt, aangezien het VN-Comité inzake de 
Rechten van het Kind heeft verduidelijkt 
dat kinderen nimmer in bewaring zouden 
mogen worden gesteld voor 
immigratiedoeleinden, en dat bewaring 
nimmer kan worden gerechtvaardigd als in 
het belang van een kind, ook in 
overeenstemming met de Verklaring van 
New York voor vluchtelingen en 
migranten van 19 september 2016; 
benadrukt dat het belangrijk is dat 
lidstaten alternatieven voor bewaring 
uitwerken, zoals plaatsingen in de 
gemeenschap voor kinderen;

Or. en

Amendement 218
Sophia in 't Veld, Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, Hilde 
Vautmans, Jan-Christoph Oetjen, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. merkt op dat in de Europese Unie 
nog steeds een aanzienlijk aantal kinderen 
in bewaring worden gehouden als 
onderdeel van terugkeerprocedures, 
hetgeen een rechtstreekse schending van 
het VN-Verdrag inzake de rechten van het 
kind vormt, aangezien het VN-Comité 
inzake de Rechten van het Kind heeft 
verduidelijkt dat kinderen nimmer in 
bewaring zouden mogen worden gesteld 
voor immigratiedoeleinden, en dat 
bewaring nimmer kan worden 
gerechtvaardigd als in het belang van een 
kind;

17. merkt op dat in de Europese Unie 
nog steeds een aanzienlijk aantal kinderen 
in bewaring wordt gehouden als onderdeel 
van terugkeerprocedures, hetgeen een 
rechtstreekse schending van het VN-
Verdrag inzake de rechten van het kind 
vormt, aangezien het VN-Comité inzake de 
Rechten van het Kind heeft verduidelijkt 
dat kinderen nimmer in bewaring zouden 
mogen worden gesteld voor 
immigratiedoeleinden, en dat bewaring 
nimmer kan worden gerechtvaardigd als in 
het belang van een kind; verzoekt de 
lidstaten te voorzien in adequate, humane 
en niet tot vrijheidsbeneming strekkende 
alternatieven voor bewaring wanneer dit 
in het belang van kinderen is en 
noodzakelijk is om hun veiligheid te 
waarborgen;

Or. en
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Amendement 219
Nadine Morano

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. merkt op dat in de Europese Unie 
nog steeds een aanzienlijk aantal kinderen 
in bewaring worden gehouden als 
onderdeel van terugkeerprocedures, 
hetgeen een rechtstreekse schending van 
het VN-Verdrag inzake de rechten van het 
kind vormt, aangezien het VN-Comité 
inzake de Rechten van het Kind heeft 
verduidelijkt dat kinderen nimmer in 
bewaring zouden mogen worden gesteld 
voor immigratiedoeleinden, en dat 
bewaring nimmer kan worden 
gerechtvaardigd als in het belang van een 
kind;

17. merkt op dat in de Europese Unie 
nog steeds een aanzienlijk aantal kinderen 
in bewaring worden gehouden als 
onderdeel van terugkeerprocedures, 
hetgeen in overeenstemming is met het 
recht van de Unie; beklemtoont dat, om de 
handel in en de uitwisseling en ontvoering 
van kinderen niet te bevorderen, de 
aanwezigheid van kinderen op zich 
bewaring of verwijdering niet in de weg 
mag staan;

Or. fr

Amendement 220
Maria Walsh

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. merkt op dat in de Europese Unie 
nog steeds een aanzienlijk aantal kinderen 
in bewaring worden gehouden als 
onderdeel van terugkeerprocedures, 
hetgeen een rechtstreekse schending van 
het VN-Verdrag inzake de rechten van het 
kind vormt, aangezien het VN-Comité 
inzake de Rechten van het Kind heeft 
verduidelijkt dat kinderen nimmer in 
bewaring zouden mogen worden gesteld 
voor immigratiedoeleinden, en dat 
bewaring nimmer kan worden 

17. merkt op dat in de Europese Unie 
nog steeds een aanzienlijk aantal kinderen 
in bewaring wordt gehouden als onderdeel 
van terugkeerprocedures, hetgeen een 
rechtstreekse schending van het VN-
Verdrag inzake de rechten van het kind 
vormt, aangezien het VN-Comité inzake de 
Rechten van het Kind heeft verduidelijkt 
dat kinderen nimmer in bewaring zouden 
mogen worden gesteld voor 
immigratiedoeleinden, en dat bewaring 
nimmer kan worden gerechtvaardigd als in 
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gerechtvaardigd als in het belang van een 
kind;

het belang van een kind, met name omdat 
dit zeer schadelijke effecten kan hebben 
voor de mentale gezondheid van kinderen;

Or. en

Amendement 221
Anne-Sophie Pelletier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. merkt op dat in de Europese Unie 
nog steeds een aanzienlijk aantal kinderen 
in bewaring worden gehouden als 
onderdeel van terugkeerprocedures, 
hetgeen een rechtstreekse schending van 
het VN-Verdrag inzake de rechten van het 
kind vormt, aangezien het VN-Comité 
inzake de Rechten van het Kind heeft 
verduidelijkt dat kinderen nimmer in 
bewaring zouden mogen worden gesteld 
voor immigratiedoeleinden, en dat 
bewaring nimmer kan worden 
gerechtvaardigd als in het belang van een 
kind;

17. merkt op dat in de Europese Unie 
nog steeds een aanzienlijk aantal kinderen 
in bewaring wordt gehouden als onderdeel 
van terugkeerprocedures, hetgeen een 
rechtstreekse schending van het VN-
Verdrag inzake de rechten van het kind 
vormt, aangezien het VN-Comité inzake de 
Rechten van het Kind heeft verduidelijkt 
dat kinderen nimmer in bewaring zouden 
mogen worden gesteld voor 
immigratiedoeleinden, en dat bewaring 
nimmer kan worden gerechtvaardigd als in 
het belang van een kind; verzoekt om de 
beëindiging van de bewaring van 
kinderen;

Or. en

Amendement 222
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Brice Hortefeux

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. merkt op dat in de Europese Unie 
nog steeds een aanzienlijk aantal 
kinderen in bewaring worden gehouden 
als onderdeel van terugkeerprocedures, 
hetgeen een rechtstreekse schending van 

17. onderstreept dat passende en 
doeltreffende alternatieven voor de 
bewaring van minderjarigen in het kader 
van terugkeerprocedures nodig zijn; 
herinnert eraan dat het VN-Comité inzake 
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het VN-Verdrag inzake de rechten van het 
kind vormt, aangezien het VN-Comité 
inzake de Rechten van het Kind heeft 
verduidelijkt dat kinderen nimmer in 
bewaring zouden mogen worden gesteld 
voor immigratiedoeleinden, en dat 
bewaring nimmer kan worden 
gerechtvaardigd als in het belang van een 
kind;

de Rechten van het Kind van mening is dat 
kinderen nimmer in bewaring zouden 
mogen worden gesteld voor 
immigratiedoeleinden, en dat bewaring 
nimmer kan worden gerechtvaardigd als in 
het belang van een kind;

Or. en

Amendement 223
Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. veroordeelt het feit dat duizenden 
migranten zich als kinderen hebben 
voorgedaan, ondanks dat zij volwassenen 
waren, en zo ten onrechte de rechten 
hebben ingeroepen die worden toegekend 
in het kader van het VN-Verdrag inzake 
de rechten van het kind;

Or. en

Amendement 224
Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. verzoekt de lidstaten te zorgen voor 
de correcte tenuitvoerlegging van de 
richtlijn in al zijn aspecten; verzoekt de 
Commissie deze tenuitvoerlegging te 
blijven monitoren en op te treden in geval 
van niet-naleving;

18. verzoekt de lidstaten te zorgen voor 
de correcte tenuitvoerlegging van de 
richtlijn, terwijl zij tegelijkertijd de 
omzetting van de richtlijn in elke lidstaat 
volledig eerbiedigen; verzoekt de 
Commissie deze tenuitvoerlegging te 
blijven monitoren en op te treden in geval 
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van niet-naleving;

Or. en

Amendement 225
Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. verzoekt de lidstaten te zorgen voor 
de correcte tenuitvoerlegging van de 
richtlijn in al zijn aspecten; verzoekt de 
Commissie deze tenuitvoerlegging te 
blijven monitoren en op te treden in geval 
van niet-naleving;

18. verzoekt de lidstaten te zorgen voor 
de correcte tenuitvoerlegging van de 
richtlijn in al zijn aspecten; verzoekt de 
Commissie deze tenuitvoerlegging te 
blijven monitoren;

Or. en

Amendement 226
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Peter Kofod, 
Mara Bizzotto, Annalisa Tardino, Philippe Olivier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. verzoekt de lidstaten te zorgen voor 
de correcte tenuitvoerlegging van de 
richtlijn in al zijn aspecten; verzoekt de 
Commissie deze tenuitvoerlegging te 
blijven monitoren en op te treden in geval 
van niet-naleving;

18. verzoekt de lidstaten te zorgen voor 
de correcte tenuitvoerlegging van de 
richtlijn in al zijn aspecten; verzoekt de 
Commissie deze tenuitvoerlegging te 
blijven monitoren;

Or. en

Amendement 227
Anne-Sophie Pelletier

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. is verheugd over de vrijlating in 
verschillende landen van personen die 
slechts op grond van hun 
immigratiestatus in bewaring waren 
gesteld en wier terugkeer binnen een 
redelijke termijn niet langer mogelijk was 
vanwege de COVID-19-pandemie; 
betreurt het feit dat in de aanbevelingen 
van de Commissie met betrekking tot 
bewaring in haar mededeling van 
16 april 2020 over COVID-19 geen 
rekening is gehouden met de door de 
WHO en het Comité inzake de 
voorkoming van folteringen van de Raad 
van Europa aanbevolen maatregelen;

Or. en

Amendement 228
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Peter Kofod, 
Mara Bizzotto, Annalisa Tardino, Philippe Olivier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt de Commissie ervoor te 
zorgen dat de lidstaten en Frontex ter 
plaatse beschikken over toezichthoudende 
instanties die worden ondersteund door 
een passend mandaat, voldoende 
capaciteit en bevoegdheden, een hoog 
niveau van onafhankelijkheid en 
deskundigheid, en transparante 
procedures; dringt er bij de Commissie op 
aan te zorgen voor de instelling van een 
monitoringmechanisme na terugkeer om 
inzicht te krijgen in het lot van 
teruggekeerde personen, met bijzondere 
aandacht voor niet-begeleide 
minderjarigen;

Schrappen
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Or. en

Amendement 229
Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt de Commissie ervoor te 
zorgen dat de lidstaten en Frontex ter 
plaatse beschikken over toezichthoudende 
instanties die worden ondersteund door 
een passend mandaat, voldoende 
capaciteit en bevoegdheden, een hoog 
niveau van onafhankelijkheid en 
deskundigheid, en transparante 
procedures; dringt er bij de Commissie op 
aan te zorgen voor de instelling van een 
monitoringmechanisme na terugkeer om 
inzicht te krijgen in het lot van 
teruggekeerde personen, met bijzondere 
aandacht voor niet-begeleide 
minderjarigen;

Schrappen

Or. en

Amendement 230
Anne-Sophie Pelletier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt de Commissie ervoor te 
zorgen dat de lidstaten en Frontex ter 
plaatse beschikken over toezichthoudende 
instanties die worden ondersteund door 
een passend mandaat, voldoende capaciteit 
en bevoegdheden, een hoog niveau van 
onafhankelijkheid en deskundigheid, en 
transparante procedures; dringt er bij de 
Commissie op aan te zorgen voor de 

19. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten ervoor te zorgen dat instanties 
die toezicht houden op de terugkeer 
bestaan en worden ondersteund door een 
passend mandaat, passende monitoring, 
voldoende capaciteit en bevoegdheden, een 
hoog niveau van onafhankelijkheid en 
deskundigheid, en transparante procedures; 
benadrukt dat de monitoring van de 
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instelling van een monitoringmechanisme 
na terugkeer om inzicht te krijgen in het lot 
van teruggekeerde personen, met 
bijzondere aandacht voor niet-begeleide 
minderjarigen;

terugkeer alle fasen van de 
terugkeeroperaties moet omvatten, met 
toereikende middelen; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten te vertrouwen 
op bestaande onafhankelijke 
toezichthoudende instanties, zoals 
nationale en internationale organisaties 
en nationale mensenrechteninstellingen, 
door met hen samen te werken of deze 
instanties aan te wijzen als 
toezichthoudende stelsels voor gedwongen 
terugkeer; dringt er bij de Commissie op 
aan te zorgen voor de instelling van een 
monitoringmechanisme na terugkeer om 
inzicht te krijgen in het lot van 
teruggekeerde personen, met bijzondere 
aandacht voor personen uit kwetsbare 
groepen, waaronder niet-begeleide 
minderjarigen en gezinnen wanneer zij 
zijn teruggekeerd;

Or. en

Amendement 231
Sophia in 't Veld, Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, Olivier 
Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt de Commissie ervoor te 
zorgen dat de lidstaten en Frontex ter 
plaatse beschikken over toezichthoudende 
instanties die worden ondersteund door een 
passend mandaat, voldoende capaciteit en 
bevoegdheden, een hoog niveau van 
onafhankelijkheid en deskundigheid, en 
transparante procedures; dringt er bij de 
Commissie op aan te zorgen voor de 
instelling van een monitoringmechanisme 
na terugkeer om inzicht te krijgen in het lot 
van teruggekeerde personen, met 
bijzondere aandacht voor niet-begeleide 
minderjarigen;

19. verzoekt de Commissie ervoor te 
zorgen dat de lidstaten en Frontex ter 
plaatse beschikken over toezichthoudende 
instanties die worden ondersteund door een 
passend mandaat, voldoende capaciteit en 
bevoegdheden, een hoog niveau van 
onafhankelijkheid en deskundigheid, en 
transparante procedures; dringt er bij de 
Commissie op aan te zorgen voor de 
instelling van een monitoringmechanisme 
na terugkeer om, waar juridisch en 
praktisch mogelijk, inzicht te krijgen in het 
lot van teruggekeerde personen, met 
bijzondere aandacht voor kwetsbare 
groepen, zoals niet-begeleide 
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minderjarigen; wijst op de noodzaak om 
een follow-up uit te voeren van re-
integratieplannen van repatrianten om de 
doeltreffende uitvoering hiervan te 
waarborgen; verzoekt de Commissie om 
de uitwisseling van goede praktijken 
tussen de lidstaten met betrekking tot de 
monitoring na de terugkeer te 
vergemakkelijken en hiervoor voldoende 
middelen toe te wijzen;

Or. en

Amendement 232
Tom Vandendriessche, Nicolas Bay

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt de Commissie ervoor te 
zorgen dat de lidstaten en Frontex ter 
plaatse beschikken over toezichthoudende 
instanties die worden ondersteund door 
een passend mandaat, voldoende 
capaciteit en bevoegdheden, een hoog 
niveau van onafhankelijkheid en 
deskundigheid, en transparante 
procedures; dringt er bij de Commissie op 
aan te zorgen voor de instelling van een 
monitoringmechanisme na terugkeer om 
inzicht te krijgen in het lot van 
teruggekeerde personen, met bijzondere 
aandacht voor niet-begeleide 
minderjarigen;

19. meent dat het de 
verantwoordelijkheid is van lidstaten en 
Frontex om de wetgeving te doen naleven 
en uitgewezen personen effectief ook te 
doen terugkeren;

Or. nl

Amendement 233
Caterina Chinnici, Saskia Bricmont, Hilde Vautmans, Sylvie Guillaume

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19
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Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt de Commissie ervoor te 
zorgen dat de lidstaten en Frontex ter 
plaatse beschikken over toezichthoudende 
instanties die worden ondersteund door een 
passend mandaat, voldoende capaciteit en 
bevoegdheden, een hoog niveau van 
onafhankelijkheid en deskundigheid, en 
transparante procedures; dringt er bij de 
Commissie op aan te zorgen voor de 
instelling van een monitoringmechanisme 
na terugkeer om inzicht te krijgen in het lot 
van teruggekeerde personen, met 
bijzondere aandacht voor niet-begeleide 
minderjarigen;

19. verzoekt de Commissie ervoor te 
zorgen dat de lidstaten en Frontex ter 
plaatse beschikken over toezichthoudende 
instanties die worden ondersteund door een 
passend mandaat, voldoende capaciteit en 
bevoegdheden, een hoog niveau van 
onafhankelijkheid en deskundigheid, en 
transparante procedures; dringt er bij de 
Commissie op aan te zorgen voor de 
instelling van een monitoringmechanisme 
na terugkeer om inzicht te krijgen in het lot 
van teruggekeerde personen, met 
bijzondere aandacht voor niet-begeleide 
kinderen wanneer zij worden 
teruggestuurd, wat moet worden 
vermeden; verzoekt de lidstaten een 
behoorlijke overdracht uit te voeren 
tussen diensten voor kinderbescherming 
onder de nationale autoriteiten om ervoor 
te zorgen dat wordt gezorgd voor kinderen 
die worden teruggestuurd en dat zij 
toegang hebben tot de nationale diensten 
voor kinderbescherming;

Or. en

Amendement 234
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Brice Hortefeux

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt de Commissie ervoor te 
zorgen dat de lidstaten en Frontex ter 
plaatse beschikken over toezichthoudende 
instanties die worden ondersteund door een 
passend mandaat, voldoende capaciteit en 
bevoegdheden, een hoog niveau van 
onafhankelijkheid en deskundigheid, en 
transparante procedures; dringt er bij de 
Commissie op aan te zorgen voor de 
instelling van een monitoringmechanisme 
na terugkeer om inzicht te krijgen in het 

19. verzoekt de Commissie ervoor te 
zorgen dat de lidstaten en Frontex ter 
plaatse beschikken over toezichthoudende 
instanties die worden ondersteund door een 
passend mandaat, voldoende capaciteit en 
bevoegdheden, een hoog niveau van 
onafhankelijkheid en deskundigheid, en 
transparante procedures;
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lot van teruggekeerde personen, met 
bijzondere aandacht voor niet-begeleide 
minderjarigen;

Or. en

Amendement 235
Emil Radev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt de Commissie ervoor te 
zorgen dat de lidstaten en Frontex ter 
plaatse beschikken over toezichthoudende 
instanties die worden ondersteund door een 
passend mandaat, voldoende capaciteit en 
bevoegdheden, een hoog niveau van 
onafhankelijkheid en deskundigheid, en 
transparante procedures; dringt er bij de 
Commissie op aan te zorgen voor de 
instelling van een monitoringmechanisme 
na terugkeer om inzicht te krijgen in het lot 
van teruggekeerde personen, met 
bijzondere aandacht voor niet-begeleide 
minderjarigen;

19. verzoekt de Commissie ervoor te 
zorgen dat de lidstaten en Frontex ter 
plaatse beschikken over toezichthoudende 
instanties die worden ondersteund door een 
passend mandaat, financiering, voldoende 
capaciteit en bevoegdheden, een hoog 
niveau van onafhankelijkheid en 
deskundigheid, en transparante procedures; 
dringt er bij de Commissie op aan te 
zorgen voor de instelling van een 
monitoringmechanisme na terugkeer om 
inzicht te krijgen in het lot van 
teruggekeerde personen, met bijzondere 
aandacht voor niet-begeleide 
minderjarigen;

Or. bg

Amendement 236
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Kris Peeters, Nadine Morano, Brice Hortefeux

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. is bezorgd over het feit dat de 
lidstaten problemen hebben bij het 
regelmatig waarborgen van de volledige 
bezetting van alle zitplaatsen die 
beschikbaar zijn voor repatrianten in het 
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kader van terugkeeroperaties per 
chartervlucht die door Frontex worden 
gecoördineerd, met name vanwege 
asielaanvragen die op het laatste moment 
worden ingediend of het onderduiken van 
repatrianten;

Or. en

Amendement 237
Tom Vandendriessche, Nicolas Bay

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. stelt dat na thuiskomst 
betrokkenen niet langer de 
verantwoordelijkheid zijn van de EU of 
haar lidstaten, maar die van hun land van 
herkomst; dat ontwikkelingshulp 
onthouden dient te worden aan landen die 
weigeren verantwoordelijkheid te dragen 
voor hun onderdanen;

Or. nl

Amendement 238
Domènec Ruiz Devesa, Sylvie Guillaume, Javier Moreno Sánchez, Juan Fernando López 
Aguilar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. betreurt het feit dat informele 
overeenkomsten met derde landen worden 
gesloten zonder behoorlijke parlementaire 
controle en democratisch en rechterlijk 
toezicht die vereist zijn voor formele 
overnameovereenkomsten;

Or. en
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Amendement 239
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Kris Peeters, Nadine Morano, Brice Hortefeux

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 ter. is bezorgd dat de mogelijkheid van 
gezamenlijke terugkeeroperaties van 
Frontex in sommige gevallen uitgesloten 
is op grond van bilaterale overeenkomsten 
tussen organiserende of deelnemende 
lidstaten en niet-EU-landen van 
bestemming;

Or. en

Amendement 240
Sylvie Guillaume, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tudor Ciuhodaru, Tanja Fajon, 
Raphaël Glucksmann, Evin Incir, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno 
Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Miriam 
Dalli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de duurzaamheid van de 
terugkeer te waarborgen door deze te 
monitoren en door 
herintegratieprogramma’s te financieren 
in samenwerking met derde landen van 
herkomst.

Or. en


