
AM\1214327NL.docx PE658.738v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

Europees Parlement
2019-2024

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

2018/0329(COD)

28.9.2020

AMENDEMENTEN
120 - 754
Ontwerpverslag
Tineke Strik
(PE648.370v01-00)

Gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer 
van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven 
(herschikking)

Voorstel voor een richtlijn
(COM(2018)0634 – C8-0407/2018 – 2018/0329(COD))



PE658.738v01-00 2/375 AM\1214327NL.docx

NL

AM_Com_LegReport



AM\1214327NL.docx 3/375 PE658.738v01-00

NL

Amendement 120
Anne-Sophie Pelletier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. stelt onderstaand standpunt in 
eerste lezing vast, rekening houdend met 
de aanbevelingen van de adviesgroep van 
de juridische diensten van het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie;

1. Voorstel tot verwerping

Het Europees Parlement verwerpt het 
voorstel van de Commissie.

Or. en

Amendement 121
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Titel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET 
EUROPEES PARLEMENT EN DE 
RAAD
over gemeenschappelijke normen en 
procedures in de lidstaten voor de 
terugkeer van onderdanen van derde landen 
die illegaal op hun grondgebied verblijven 
(herschikking)
(Bijdrage van de Europese Commissie aan 
de bijeenkomst van de leiders in Salzburg 
op 19–20 september 2018)

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET 
EUROPEES PARLEMENT EN DE 
RAAD
over gemeenschappelijke normen en 
procedures in de lidstaten voor de 
terugkeer van onderdanen van derde landen 
die irregulier op hun grondgebied 
verblijven (herschikking)
(Bijdrage van de Europese Commissie aan 
de bijeenkomst van de leiders in Salzburg 
op 19–20 september 2018)

Or. en

Motivering

Dit is een horizontaal amendement dat betrekking heeft op de overwegingen 6, 9, 10, 22, 25, 
32, 40 en 47 en op de artikelen 1, 2, 3, 4, 8, 10, 13, 14, 15 en 22.
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Amendement 122
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Voorstel voor een richtlijn
Titel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET 
EUROPEES PARLEMENT EN DE 
RAAD
over gemeenschappelijke normen en 
procedures in de lidstaten voor de 
terugkeer van onderdanen van derde landen 
die illegaal op hun grondgebied verblijven 
(herschikking)
(Bijdrage van de Europese Commissie aan 
de bijeenkomst van de leiders in Salzburg 
op 19–20 september 2018)

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET 
EUROPEES PARLEMENT EN DE 
RAAD
over gemeenschappelijke normen en 
procedures in de lidstaten voor de 
terugkeer van onderdanen van derde landen 
die irregulier op hun grondgebied 
verblijven (herschikking)
(Bijdrage van de Europese Commissie aan 
de bijeenkomst van de leiders in Salzburg 
op 19–20 september 2018)

Or. en

Motivering

Het woord “illegaal” is niet relevant als het om migratie gaat. Het wordt in de gehele tekst 
gewijzigd in “irregulier”. Internationale instanties, waaronder de Algemene Vergadering van 
de Verenigde Naties en de Internationale Organisatie voor Migratie, hebben de aanbeveling 
verstrekt om in plaats van “illegaal” de termen “irregulier” of “ongedocumenteerd” te 
gebruiken. Dit is een horizontaal amendement dat betrekking heeft op de artikelen 1, 2, 3, 4, 
8, 10, 13, 14, 15 en 22.

Amendement 123
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Een doeltreffend en eerlijk 
terugkeerbeleid is een essentieel onderdeel 
van de benadering van de Unie om alle 
aspecten van migratie beter te beheren, 
zoals tot uiting komt in de Europese 
migratieagenda van mei 201511.

(2) De buitengrenzen van de lidstaten 
vormen de grens van de Unie. Een 
gemeenschappelijk terugkeerbeleid dat 
doeltreffend is en tegelijkertijd de rechten 
van migranten die illegaal op het 
grondgebied van de lidstaten verblijven, 
beschermt, is een essentieel onderdeel van 
de benadering van de Unie om alle 
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aspecten van migratie beter te beheren, 
zoals tot uiting komt in de Europese 
migratieagenda van mei 201511.

_________________ _________________
11 COM(2015) 285 final. 11 COM(2015) 285 final.

Or. it

Amendement 124
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Een doeltreffend en eerlijk 
terugkeerbeleid is een essentieel 
onderdeel van de benadering van de Unie 
om alle aspecten van migratie beter te 
beheren, zoals tot uiting komt in de 
Europese migratieagenda van mei 201511.

(2) Een waardig, menselijk en op 
rechten gebaseerd beleid moet het 
fundament vormen van de benadering van 
de Unie om alle aspecten van migratie 
beter te beheren.

_________________
11 COM(2015) 240 final.

Or. en

Amendement 125
Nadine Morano, Paulo Rangel

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Een doeltreffend en eerlijk 
terugkeerbeleid is een essentieel onderdeel 
van de benadering van de Unie om alle 
aspecten van migratie beter te beheren, 
zoals tot uiting komt in de Europese 
migratieagenda van mei 201511.

(2) Een doeltreffend en eerlijk 
terugkeerbeleid is een essentieel onderdeel 
van de benadering van de Unie om alle 
aspecten van migratie beter en op 
evenwichtigere wijze te beheren, zoals tot 
uiting komt in de Europese migratieagenda 
van mei 201511.

_________________ _________________
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11 COM(2015) 240 final. 11 COM(2015) 240 final.

Or. fr

Amendement 126
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Een doeltreffend en eerlijk 
terugkeerbeleid is een essentieel onderdeel 
van de benadering van de Unie om alle 
aspecten van migratie beter te beheren, 
zoals tot uiting komt in de Europese 
migratieagenda van mei 201511.

(2) Een doeltreffend, efficiënt en snel 
terugkeerbeleid is een essentieel onderdeel 
van de benadering van de Unie om alle 
aspecten van migratie beter te beheren, 
zoals tot uiting komt in de Europese 
migratieagenda van mei 201511.

_________________ _________________
11 COM(2015) 240 final. 11 COM(2015) 240 final.

Or. en

Amendement 127
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Op 28 juni 2018 heeft de Europese 
Raad in zijn conclusies onderstreept dat 
de daadwerkelijke terugkeer van 
irreguliere migranten aanzienlijk moet 
worden opgevoerd en verklaard 
ingenomen te zijn met het voornemen van 
de Commissie om wetgevingsvoorstellen 
voor een effectiever en samenhangender 
Europees terugkeerbeleid te presenteren.

Schrappen

Or. en
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Amendement 128
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Op 28 juni 2018 heeft de Europese 
Raad in zijn conclusies onderstreept dat de 
daadwerkelijke terugkeer van irreguliere 
migranten aanzienlijk moet worden 
opgevoerd en verklaard ingenomen te zijn 
met het voornemen van de Commissie om 
wetgevingsvoorstellen voor een effectiever 
en samenhangender Europees 
terugkeerbeleid te presenteren.

(3) Het terugkeerpercentage van 
migranten die illegaal in de Unie 
verblijven is nog steeds te laag. Zoals de 
Europese Raad op 28 juni 2018 in zijn 
conclusies heeft onderstreept, moet een 
doeltreffend en samenhangend Europees 
terugkeerbeleid worden aangenomen om 
de daadwerkelijke terugkeer van irreguliere 
migranten aanzienlijk op te voeren door de 
terugkeer- en overnameprocedures te 
verbeteren, onder andere door nieuwe 
bilaterale overnameovereenkomsten te 
sluiten en de volledige uitvoering van de 
bestaande overeenkomsten te garanderen.

Or. it

Amendement 129
Nadine Morano, Paulo Rangel

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Op 28 juni 2018 heeft de Europese 
Raad in zijn conclusies onderstreept dat de 
daadwerkelijke terugkeer van irreguliere 
migranten aanzienlijk moet worden 
opgevoerd en verklaard ingenomen te zijn 
met het voornemen van de Commissie om 
wetgevingsvoorstellen voor een effectiever 
en samenhangender Europees 
terugkeerbeleid te presenteren.

(3) Op 28 juni 2018 heeft de Europese 
Raad in zijn conclusies onderstreept dat de 
daadwerkelijke terugkeer van irreguliere 
migranten aanzienlijk moet worden 
opgevoerd en verklaard ingenomen te zijn 
met het voornemen van de Commissie om 
wetgevingsvoorstellen voor een effectiever 
en samenhangender Europees 
terugkeerbeleid te presenteren. Deze 
conclusies moeten worden gezien in een 
context waarin het percentage irreguliere 
migranten dat daadwerkelijk terugkeert in 
2017 slechts 36,6 % bedroeg, wat duidelijk 
onvoldoende blijft.
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Or. fr

Amendement 130
Tom Vandendriessche, Nicolas Bay

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Op 28 juni 2018 heeft de Europese 
Raad in zijn conclusies onderstreept dat de 
daadwerkelijke terugkeer van irreguliere 
migranten aanzienlijk moet worden 
opgevoerd en verklaard ingenomen te zijn 
met het voornemen van de Commissie om 
wetgevingsvoorstellen voor een effectiever 
en samenhangender Europees 
terugkeerbeleid te presenteren.

(3) Op 28 juni 2018 heeft de Europese 
Raad in zijn conclusies onderstreept dat de 
daadwerkelijke terugkeer van illegale en 
uitgeprocedeerde migranten aanzienlijk 
moet worden opgevoerd en verklaard 
ingenomen te zijn met het voornemen van 
de Commissie om wetgevingsvoorstellen 
voor een effectiever en samenhangender 
Europees terugkeerbeleid te presenteren.

(Dit amendement is van toepassing in de hele tekst)

Or. nl

Motivering

Het nieuwe begrip “irregulier” creëert onduidelijkheid over de essentie van het fenomenen 
van illegale immigratie, nl. immigratie niet conform de wet.

Amendement 131
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Op 19 december 2018 heeft de 
Algemene Vergadering van de Verenigde 
Naties het mondiale pact van de VN 
inzake migratie bekrachtigd. De 
betrokken staten hebben zich er in deze 
tekst toe verbonden erop toe te zien dat 
elke inbewaringstelling in verband met 
internationale migratie in 
overeenstemming is met het recht op een 
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eerlijke rechtsbedeling, niet willekeurig 
plaatsvindt en gebaseerd is op het recht, 
de beginselen van noodzakelijkheid en 
evenredigheid alsook op een individuele 
beoordeling en wordt uitgevoerd door 
daartoe bevoegde ambtenaren en voor een 
zo kort mogelijke periode, ongeacht of de 
inbewaringstelling plaatsvindt bij 
binnenkomst, tijdens de doorreis of in het 
kader van een terugkeerprocedure en 
ongeacht de inrichting waar de 
betrokkene in bewaring wordt gesteld. Zij 
hebben zich er eveneens toe verbonden de 
voorkeur te geven aan niet tot 
vrijheidsbeneming strekkende alternatieve 
maatregelen boven inbewaringstelling en 
bij elke inbewaringstelling van migranten 
een op mensenrechten gebaseerde 
benadering te volgen, waarbij een 
inbewaringstelling alleen als laatste 
redmiddel mag worden gebruikt.

Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk omdat het onlosmakelijk is verbonden met het ingediende 
amendement op overweging 4.

Amendement 132
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Er moet meer worden ingezet op 
het uitvoeren van gezamenlijke 
bewustmakingscampagnes in derde 
landen over de risico’s die gepaard gaan 
met irreguliere migratie en over het 
terugkeerbeleid van de Unie.

Or. it



PE658.738v01-00 10/375 AM\1214327NL.docx

NL

Amendement 133
Tom Vandendriessche

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Het Europese terugkeerbeleid moet 
gebaseerd zijn op gemeenschappelijke 
normen, zodat mensen op een humane 
manier worden teruggezonden, met 
volledige eerbiediging van hun 
grondrechten en waardigheid en van het 
internationaal recht, met inbegrip van de 
verplichtingen op het gebied van de 
bescherming van vluchtelingen en 
mensenrechten. Om een doeltreffend 
terugkeerbeleid te kunnen voeren, moeten 
duidelijke, transparante en billijke regels 
worden vastgesteld, zodat het 
terugkeerbeleid irreguliere migratie 
ontmoedigt en samenhang garandeert met 
en bijdraagt aan de integriteit van het 
gemeenschappelijk Europees asielstelsel en 
het systeem voor legale migratie.

(4) Het Europese terugkeerbeleid moet 
gebaseerd zijn op gemeenschappelijke 
normen, zodat mensen op een humane 
manier worden teruggezonden, met 
volledige eerbiediging van hun 
grondrechten en waardigheid en van het 
internationaal recht, met inbegrip van de 
verplichtingen op het gebied van de 
bescherming van vluchtelingen en 
mensenrechten. Om een doeltreffend 
terugkeerbeleid te kunnen voeren, moeten 
duidelijke, transparante en billijke regels 
worden vastgesteld, zodat het 
terugkeerbeleid irreguliere migratie 
ontmoedigt en samenhang garandeert met 
en bijdraagt aan de integriteit van het 
gemeenschappelijk Europees asielstelsel en 
het systeem voor legale migratie. Deze 
gemeenschappelijke normen mogen 
echter op generlei wijze afbreuk doen aan 
het soevereine recht en de plicht van 
lidstaten om hun grondgebied en 
bevolking te beschermen en te vrijwaren 
tegen de nefaste gevolgen van 
ongebreidelde illegale en legale 
immigratie, conform onder meer de 
bepalingen van artikel 15 EVRM.

Or. nl

Motivering

Tussen de verschillende artikels van het EVRM is er geen orde van belangrijkheid. Alle 
artikels zijn gelijkwaardig.

Amendement 134
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Voorstel voor een richtlijn
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Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Het Europese terugkeerbeleid moet 
gebaseerd zijn op gemeenschappelijke 
normen, zodat mensen op een humane 
manier worden teruggezonden, met 
volledige eerbiediging van hun 
grondrechten en waardigheid en van het 
internationaal recht, met inbegrip van de 
verplichtingen op het gebied van de 
bescherming van vluchtelingen en 
mensenrechten. Om een doeltreffend 
terugkeerbeleid te kunnen voeren, moeten 
duidelijke, transparante en billijke regels 
worden vastgesteld, zodat het 
terugkeerbeleid irreguliere migratie 
ontmoedigt en samenhang garandeert met 
en bijdraagt aan de integriteit van het 
gemeenschappelijk Europees asielstelsel 
en het systeem voor legale migratie.

(4) Het Europese terugkeerbeleid moet 
gebaseerd zijn op gemeenschappelijke 
normen, zodat mensen op een humane 
manier worden teruggezonden, met 
volledige eerbiediging van hun 
grondrechten en waardigheid en van het 
internationaal recht, met inbegrip van de 
verplichtingen op het gebied van de 
bescherming van vluchtelingen en 
mensenrechten. Om een doeltreffend 
Europees terugkeerbeleid te kunnen 
voeren, moeten duidelijke, transparante en 
billijke regels worden vastgesteld.

Or. en

Motivering

De schaduwrapporteur wenst de formulering van de bestaande richtlijn te handhaven.

Amendement 135
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Het Europese terugkeerbeleid moet 
gebaseerd zijn op gemeenschappelijke 
normen, zodat mensen op een humane 
manier worden teruggezonden, met 
volledige eerbiediging van hun 
grondrechten en waardigheid en van het 
internationaal recht, met inbegrip van de 
verplichtingen op het gebied van de 
bescherming van vluchtelingen en 
mensenrechten. Om een doeltreffend 

(4) Het Europese terugkeerbeleid moet 
gebaseerd zijn op gemeenschappelijke 
normen en het internationaal recht, en 
worden vastgesteld in nauw overleg met 
derde landen teneinde doeltreffende en 
snelle terugkeerprocedures te 
waarborgen. Een doeltreffend 
terugkeerbeleid werkt een aanzienlijke 
toename van het terugkeerpercentage in 
de hand, zodat het terugkeerbeleid 
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terugkeerbeleid te kunnen voeren, moeten 
duidelijke, transparante en billijke regels 
worden vastgesteld, zodat het 
terugkeerbeleid irreguliere migratie 
ontmoedigt en samenhang garandeert met 
en bijdraagt aan de integriteit van het 
gemeenschappelijk Europees asielstelsel en 
het systeem voor legale migratie.

irreguliere migratie ontmoedigt en 
samenhang garandeert met en bijdraagt aan 
het gemeenschappelijk Europees 
asielstelsel en het systeem voor legale 
migratie.

Or. en

Amendement 136
Maria Grapini

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Het Europese terugkeerbeleid moet 
gebaseerd zijn op gemeenschappelijke 
normen, zodat mensen op een humane 
manier worden teruggezonden, met 
volledige eerbiediging van hun 
grondrechten en waardigheid en van het 
internationaal recht, met inbegrip van de 
verplichtingen op het gebied van de 
bescherming van vluchtelingen en 
mensenrechten. Om een doeltreffend 
terugkeerbeleid te kunnen voeren, moeten 
duidelijke, transparante en billijke regels 
worden vastgesteld, zodat het 
terugkeerbeleid irreguliere migratie 
ontmoedigt en samenhang garandeert met 
en bijdraagt aan de integriteit van het 
gemeenschappelijk Europees asielstelsel en 
het systeem voor legale migratie.

(4) Het Europese terugkeerbeleid moet 
gebaseerd zijn op gemeenschappelijke 
normen, zodat mensen ongeacht hun 
status op een humane manier worden 
teruggezonden, met volledige eerbiediging 
van hun grondrechten en waardigheid en 
van het internationaal recht, met inbegrip 
van de verplichtingen op het gebied van de 
bescherming van vluchtelingen en 
mensenrechten. Om een doeltreffend 
terugkeerbeleid te kunnen voeren, moeten 
duidelijke, transparante, niet-
discriminerende en billijke regels worden 
vastgesteld, zodat het terugkeerbeleid 
irreguliere migratie ontmoedigt en 
samenhang garandeert met en bijdraagt aan 
de integriteit van het gemeenschappelijk 
Europees asielstelsel en het systeem voor 
legale migratie.

Or. ro

Amendement 137
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
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Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Het Europese terugkeerbeleid moet 
gebaseerd zijn op gemeenschappelijke 
normen, zodat mensen op een humane 
manier worden teruggezonden, met 
volledige eerbiediging van hun 
grondrechten en waardigheid en van het 
internationaal recht, met inbegrip van de 
verplichtingen op het gebied van de 
bescherming van vluchtelingen en 
mensenrechten. Om een doeltreffend 
terugkeerbeleid te kunnen voeren, moeten 
duidelijke, transparante en billijke regels 
worden vastgesteld, zodat het 
terugkeerbeleid irreguliere migratie 
ontmoedigt en samenhang garandeert met 
en bijdraagt aan de integriteit van het 
gemeenschappelijk Europees asielstelsel 
en het systeem voor legale migratie.

(4) De lidstaten mogen niet worden 
verplicht een terugkeerbeleid vast te 
stellen en ten uitvoer te leggen. Indien een 
lidstaat besluit dit wel te doen, moet zijn 
terugkeerbeleid een uitsluitend vrijwillig 
karakter hebben en gebaseerd zijn op 
gemeenschappelijke normen, zodat mensen 
op een humane manier worden 
teruggezonden, met volledige eerbiediging 
van hun grondrechten en waardigheid en 
van het internationaal recht, met inbegrip 
van de verplichtingen op het gebied van de 
bescherming van vluchtelingen, de 
bescherming van de rechten van het kind, 
de bescherming van personen in een 
kwetsbare positie, de bescherming van 
staatlozen en andere mensenrechten. Er 
moeten duidelijke, transparante en op 
rechten gebaseerde regels worden 
vastgesteld.

Or. en

Amendement 138
Nadine Morano, Paulo Rangel

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Het Europese terugkeerbeleid moet 
gebaseerd zijn op gemeenschappelijke 
normen, zodat mensen op een humane 
manier worden teruggezonden, met 
volledige eerbiediging van hun 
grondrechten en waardigheid en van het 
internationaal recht, met inbegrip van de 
verplichtingen op het gebied van de 
bescherming van vluchtelingen en 
mensenrechten. Om een doeltreffend 
terugkeerbeleid te kunnen voeren, moeten 
duidelijke, transparante en billijke regels 

(4) Het Europese terugkeerbeleid moet 
gebaseerd zijn op gemeenschappelijke 
normen, zodat mensen op een humane 
manier worden teruggezonden, met 
volledige eerbiediging van hun 
grondrechten en waardigheid en van het 
internationaal recht. Om een doeltreffend 
terugkeerbeleid te kunnen voeren, moeten 
duidelijke, transparante en billijke regels 
worden vastgesteld, zodat het 
terugkeerbeleid irreguliere migratie 
ontmoedigt, de oorzaken van illegale 
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worden vastgesteld, zodat het 
terugkeerbeleid irreguliere migratie 
ontmoedigt en samenhang garandeert met 
en bijdraagt aan de integriteit van het 
gemeenschappelijk Europees asielstelsel en 
het systeem voor legale migratie.

migratie wegneemt en samenhang 
garandeert met en bijdraagt aan de 
integriteit van het gemeenschappelijk 
Europees asielstelsel en het systeem voor 
legale migratie.

Or. fr

Amendement 139
Tom Vandendriessche, Nicolas Bay

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Het Europese terugkeerbeleid moet 
gebaseerd zijn op gemeenschappelijke 
normen, zodat mensen op een humane 
manier worden teruggezonden, met 
volledige eerbiediging van hun 
grondrechten en waardigheid en van het 
internationaal recht, met inbegrip van de 
verplichtingen op het gebied van de 
bescherming van vluchtelingen en 
mensenrechten. Om een doeltreffend 
terugkeerbeleid te kunnen voeren, moeten 
duidelijke, transparante en billijke regels 
worden vastgesteld, zodat het 
terugkeerbeleid irreguliere migratie 
ontmoedigt en samenhang garandeert met 
en bijdraagt aan de integriteit van het 
gemeenschappelijk Europees asielstelsel en 
het systeem voor legale migratie.

(4) Het Europese terugkeerbeleid moet 
gebaseerd zijn op gemeenschappelijke 
normen, zodat mensen op een humane 
manier worden teruggezonden, met 
volledige eerbiediging van hun 
grondrechten en waardigheid en van het 
internationaal recht, met inbegrip van de 
verplichtingen op het gebied van de 
bescherming van vluchtelingen en 
mensenrechten. Om een doeltreffend 
terugkeerbeleid te kunnen voeren, moeten 
duidelijke, transparante en billijke regels 
worden vastgesteld, zodat het 
terugkeerbeleid illegale migratie 
ontmoedigt en samenhang garandeert met 
en bijdraagt aan de integriteit van het 
gemeenschappelijk Europees asielstelsel en 
het systeem voor legale migratie.

(Dit amendement is van toepassing in de gehele tekst)

Or. nl

Motivering

Het gebruik van het woord “illegale” is te verkiezen omwille van de duidelijkheid. Het gaat 
om migratie niet conform de wet.

Amendement 140
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Tom Vandendriessche

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) In deze richtlijn moeten horizontale 
regels worden vastgesteld die van 
toepassing zijn op alle onderdanen van 
derde landen die niet of niet meer voldoen 
aan de voorwaarden voor toegang tot, 
verblijf of vestiging in een lidstaat.

(5) In deze richtlijn moeten horizontale 
regels worden vastgesteld die van 
toepassing zijn op alle onderdanen van 
derde landen die niet of niet meer voldoen 
aan de voorwaarden voor toegang tot, 
verblijf of vestiging in een lidstaat. Deze 
horizontale regels mogen niet verhinderen 
dat soevereine lidstaten, gelet op hun 
specifieke socio-economische situatie, 
strengere regels opleggen aan deze 
onderdanen van derde landen.

Or. nl

Motivering

Dit amendement is inhoudelijk verbonden met de geamendeerde overweging 3 betreffende de 
noodzaak om de effectieve terugkeer te bewerkstelligen en overweging 4 betreffende de 
soevereiniteit van de lidstaten.

Amendement 141
Tom Vandendriessche

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De lidstaten dienen ervoor te 
zorgen dat het beëindigen van illegaal 
verblijf van onderdanen van derde landen 
volgens een billijke en transparante 
procedure geschiedt. Overeenkomstig de 
algemene rechtsbeginselen van de EU 
moeten beslissingen die op grond van deze 
richtlijn worden genomen per geval 
vastgesteld worden en op objectieve 
criteria berusten, die zich niet beperken tot 
het loutere feit van illegaal verblijf. De 
lidstaten dienen bij het gebruik van 

(6) De lidstaten dienen ervoor te 
zorgen dat het beëindigen van illegaal 
verblijf van onderdanen van derde landen 
volgens een billijke, transparante, eindige 
en zo snel mogelijke procedure geschiedt. 
Overeenkomstig de algemene 
rechtsbeginselen van de EU moeten 
beslissingen die op grond van deze richtlijn 
worden genomen per geval vastgesteld 
worden en op objectieve criteria berusten. 
De lidstaten dienen bij het gebruik van 
standaardformulieren voor besluiten in het 
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standaardformulieren voor besluiten in het 
kader van terugkeer, te weten 
terugkeerbesluiten, en, in voorkomend 
geval, besluiten met betrekking tot een 
inreisverbod of verwijdering, dat beginsel 
te eerbiedigen en alle toepasselijke 
bepalingen van deze richtlijn na te leven.

kader van terugkeer, te weten 
terugkeerbesluiten, en, in voorkomend 
geval, besluiten met betrekking tot een 
inreisverbod of verwijdering, dat beginsel 
te eerbiedigen en alle toepasselijke 
bepalingen van deze richtlijn na te leven. 
De lidstaten mogen zich niet beperken tot 
het nemen van besluiten, maar moeten 
deze besluiten ook daadwerkelijk 
uitvoeren, met rechtens alle mogelijke 
middelen, inclusief tijdelijke bewaring in 
afwachting van zo spoedig mogelijke 
repatriëring.

Or. nl

Motivering

Dit amendement betreffende effectieve uitvoering is verbonden met overweging 3 betreffende 
de noodzaak om de effectieve terugkeer te bewerkstelligen.

Amendement 142
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De lidstaten dienen ervoor te 
zorgen dat het beëindigen van illegaal 
verblijf van onderdanen van derde landen 
volgens een billijke en transparante 
procedure geschiedt. Overeenkomstig de 
algemene rechtsbeginselen van de EU 
moeten beslissingen die op grond van deze 
richtlijn worden genomen per geval 
vastgesteld worden en op objectieve 
criteria berusten, die zich niet beperken tot 
het loutere feit van illegaal verblijf. De 
lidstaten dienen bij het gebruik van 
standaardformulieren voor besluiten in 
het kader van terugkeer, te weten 
terugkeerbesluiten, en, in voorkomend 
geval, besluiten met betrekking tot een 
inreisverbod of verwijdering, dat beginsel 
te eerbiedigen en alle toepasselijke 

(6) De lidstaten dienen ervoor te 
zorgen dat wanneer wordt vastgesteld dat 
een onderdaan van een derde land 
irregulier op hun grondgebied verblijft, 
een procedure wordt ingesteld om na te 
gaan of zijn of haar verblijfsstatus 
volgens een op rechten gebaseerde, 
billijke en transparante procedure kan 
worden geregulariseerd op basis van zijn 
of haar bestaande banden met die lidstaat. 
Overeenkomstig de algemene 
rechtsbeginselen van de EU moeten 
beslissingen die op grond van deze richtlijn 
worden genomen per geval vastgesteld 
worden en op objectieve criteria berusten, 
die zich niet beperken tot het loutere feit 
van irregulier verblijf. Bepalingen van 
deze richtlijn mogen het beginsel van 
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bepalingen van deze richtlijn na te leven. geïndividualiseerde besluitvorming in 
geen geval ondergraven en een onderzoek 
naar de omstandigheden van elk 
individueel geval niet belemmeren.

Or. en

Motivering

Deze wijzigingen sluiten aan bij de in overweging 4 voorgestelde wijzigingen.

Amendement 143
Maria Grapini

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De lidstaten dienen ervoor te 
zorgen dat het beëindigen van illegaal 
verblijf van onderdanen van derde landen 
volgens een billijke en transparante 
procedure geschiedt. Overeenkomstig de 
algemene rechtsbeginselen van de EU 
moeten beslissingen die op grond van deze 
richtlijn worden genomen per geval 
vastgesteld worden en op objectieve 
criteria berusten, die zich niet beperken tot 
het loutere feit van illegaal verblijf. De 
lidstaten dienen bij het gebruik van 
standaardformulieren voor besluiten in het 
kader van terugkeer, te weten 
terugkeerbesluiten, en, in voorkomend 
geval, besluiten met betrekking tot een 
inreisverbod of verwijdering, dat beginsel 
te eerbiedigen en alle toepasselijke 
bepalingen van deze richtlijn na te leven.

(6) De lidstaten dienen ervoor te 
zorgen dat het beëindigen van illegaal 
verblijf van onderdanen van derde landen 
volgens een billijke, humane en 
transparante procedure geschiedt, met 
doeltreffendere terugkeerprocedures. 
Overeenkomstig de algemene 
rechtsbeginselen van de EU moeten 
beslissingen die op grond van deze richtlijn 
worden genomen per geval vastgesteld 
worden en op objectieve criteria berusten, 
die zich niet beperken tot het loutere feit 
van illegaal verblijf. De lidstaten dienen bij 
het gebruik van standaardformulieren voor 
besluiten in het kader van terugkeer, te 
weten terugkeerbesluiten, en, in 
voorkomend geval, besluiten met 
betrekking tot een inreisverbod of 
verwijdering, dat beginsel te eerbiedigen 
en alle toepasselijke bepalingen van deze 
richtlijn na te leven.

Or. ro

Amendement 144
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De lidstaten dienen ervoor te 
zorgen dat het beëindigen van illegaal 
verblijf van onderdanen van derde landen 
volgens een billijke en transparante 
procedure geschiedt. Overeenkomstig de 
algemene rechtsbeginselen van de EU 
moeten beslissingen die op grond van deze 
richtlijn worden genomen per geval 
vastgesteld worden en op objectieve 
criteria berusten, die zich niet beperken tot 
het loutere feit van illegaal verblijf. De 
lidstaten dienen bij het gebruik van 
standaardformulieren voor besluiten in het 
kader van terugkeer, te weten 
terugkeerbesluiten, en, in voorkomend 
geval, besluiten met betrekking tot een 
inreisverbod of verwijdering, dat beginsel 
te eerbiedigen en alle toepasselijke 
bepalingen van deze richtlijn na te leven.

(6) De lidstaten dienen ervoor te 
zorgen dat het beëindigen van irregulier 
verblijf van onderdanen van derde landen 
volgens een billijke en transparante 
procedure geschiedt. Overeenkomstig de 
algemene rechtsbeginselen van de EU 
moeten beslissingen die op grond van deze 
richtlijn worden genomen per geval 
vastgesteld worden en op objectieve 
criteria berusten, die zich niet beperken tot 
het loutere feit van irregulier verblijf. De 
lidstaten dienen bij het gebruik van 
standaardformulieren voor besluiten in het 
kader van terugkeer, te weten 
terugkeerbesluiten, en, in voorkomend 
geval, besluiten met betrekking tot een 
inreisverbod of verwijdering, dat beginsel 
te eerbiedigen en alle toepasselijke 
bepalingen van deze richtlijn na te leven.

Or. en

Motivering

Het woord “illegaal” is niet relevant als het om migratie gaat. Het wordt in de gehele tekst 
gewijzigd in “irregulier”. Internationale instanties, waaronder de Algemene Vergadering van 
de Verenigde Naties en de Internationale Organisatie voor Migratie, hebben de aanbeveling 
verstrekt om in plaats van “illegaal” de termen “irregulier” of “ongedocumenteerd” te 
gebruiken. Dit is een horizontaal amendement dat betrekking heeft op de artikelen 1, 2, 3, 4, 
8, 10, 13, 14, 15 en 22.

Amendement 145
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De link tussen het besluit tot 
beëindiging van het legaal verblijf van 

Schrappen
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een onderdaan van een derde land en de 
uitvaardiging van een terugkeerbesluit 
moet worden versterkt, om het risico op 
onderduiken en de waarschijnlijkheid van 
niet-toegestane secundaire bewegingen te 
verminderen. Er moet voor worden 
gezorgd dat een terugkeerbesluit wordt 
uitgevaardigd onmiddellijk na het besluit 
tot weigering of beëindiging van het 
legaal verblijf, of idealiter in dezelfde 
handeling of hetzelfde besluit. Deze 
vereiste moet met name van toepassing 
zijn op gevallen waarin een verzoek om 
internationale bescherming wordt 
geweigerd, op voorwaarde dat de 
terugkeerprocedure wordt opgeschort 
totdat de weigering definitief is geworden 
en in afwachting van de uitkomst van een 
beroepsprocedure tegen de weigering.

Or. en

Motivering

In verschillende lidstaten worden asielbesluiten niet door dezelfde autoriteiten genomen. De 
scheiding tussen de twee autoriteiten is een waarborg voor de onafhankelijkheid. Deze 
overweging houdt verband met het amendement op artikel 8.

Amendement 146
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De link tussen het besluit tot 
beëindiging van het legaal verblijf van 
een onderdaan van een derde land en de 
uitvaardiging van een terugkeerbesluit 
moet worden versterkt, om het risico op 
onderduiken en de waarschijnlijkheid van 
niet-toegestane secundaire bewegingen te 
verminderen. Er moet voor worden 
gezorgd dat een terugkeerbesluit wordt 
uitgevaardigd onmiddellijk na het besluit 
tot weigering of beëindiging van het 

Schrappen
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legaal verblijf, of idealiter in dezelfde 
handeling of hetzelfde besluit. Deze 
vereiste moet met name van toepassing 
zijn op gevallen waarin een verzoek om 
internationale bescherming wordt 
geweigerd, op voorwaarde dat de 
terugkeerprocedure wordt opgeschort 
totdat de weigering definitief is geworden 
en in afwachting van de uitkomst van een 
beroepsprocedure tegen de weigering.

Or. en

Motivering

Deze overweging wordt geschrapt in overeenstemming met de ingediende amendementen op 
artikel 8, lid 6.

Amendement 147
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De link tussen het besluit tot 
beëindiging van het legaal verblijf van een 
onderdaan van een derde land en de 
uitvaardiging van een terugkeerbesluit 
moet worden versterkt, om het risico op 
onderduiken en de waarschijnlijkheid van 
niet-toegestane secundaire bewegingen te 
verminderen. Er moet voor worden 
gezorgd dat een terugkeerbesluit wordt 
uitgevaardigd onmiddellijk na het besluit 
tot weigering of beëindiging van het legaal 
verblijf, of idealiter in dezelfde handeling 
of hetzelfde besluit. Deze vereiste moet 
met name van toepassing zijn op gevallen 
waarin een verzoek om internationale 
bescherming wordt geweigerd, op 
voorwaarde dat de terugkeerprocedure 
wordt opgeschort totdat de weigering 
definitief is geworden en in afwachting van 
de uitkomst van een beroepsprocedure 

(7) De link tussen het besluit tot 
beëindiging van het legaal verblijf van een 
onderdaan van een derde land en de 
uitvaardiging van een terugkeerbesluit 
moet worden versterkt, om het risico op 
onderduiken en de waarschijnlijkheid van 
niet-toegestane secundaire bewegingen te 
verminderen. Er moet voor worden 
gezorgd dat een terugkeerbesluit wordt 
uitgevaardigd onmiddellijk na het besluit 
tot weigering of beëindiging van het legaal 
verblijf, of idealiter in dezelfde handeling 
of hetzelfde besluit. Deze vereiste moet 
met name van toepassing zijn op gevallen 
waarin een verzoek om internationale 
bescherming wordt geweigerd. Hierbij 
dient altijd de voorwaarde te gelden dat 
het toepassingsgebied van het beginsel 
van non-refoulement uit hoofde van het 
Europees en internationaal recht 
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tegen de weigering. individueel wordt beoordeeld tijdens de 
asielprocedure en dat de 
terugkeerprocedure automatisch wordt 
opgeschort totdat de weigering definitief is 
geworden en in afwachting van de 
uitkomst van een beroepsprocedure tegen 
de weigering.

Or. en

Motivering

Niet alle lidstaten voeren een volledige beoordeling uit van het aspect van refoulement in het 
kader van het terugkeeracquis tijdens de asielprocedure, of bij de besluitvorming omtrent de 
weigering of beëindiging van het legaal verblijf. Bovendien mag de onmiddellijke 
uitvaardiging van een terugkeerbesluit de mogelijkheid om een beroepsprocedure in te stellen 
of een beroep te doen op andere redenen voor verblijf niet in de weg staan en niet in strijd 
zijn met het recht om gedurende een dergelijk beroep op het grondgebied van de betrokken 
lidstaat te verblijven.

Amendement 148
Tom Vandendriessche

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De link tussen het besluit tot 
beëindiging van het legaal verblijf van een 
onderdaan van een derde land en de 
uitvaardiging van een terugkeerbesluit 
moet worden versterkt, om het risico op 
onderduiken en de waarschijnlijkheid van 
niet-toegestane secundaire bewegingen te 
verminderen. Er moet voor worden 
gezorgd dat een terugkeerbesluit wordt 
uitgevaardigd onmiddellijk na het besluit 
tot weigering of beëindiging van het legaal 
verblijf, of idealiter in dezelfde handeling 
of hetzelfde besluit. Deze vereiste moet 
met name van toepassing zijn op gevallen 
waarin een verzoek om internationale 
bescherming wordt geweigerd, op 
voorwaarde dat de terugkeerprocedure 
wordt opgeschort totdat de weigering 
definitief is geworden en in afwachting van 

(7) De link tussen het besluit tot 
beëindiging van het legaal verblijf van een 
onderdaan van een derde land, de 
uitvaardiging van een terugkeerbesluit en 
de daadwerkelijke uitvoering ervan moet 
worden versterkt, om het risico op 
onderduiken en de waarschijnlijkheid van 
niet-toegestane secundaire bewegingen te 
verminderen. Er moet voor worden 
gezorgd dat een terugkeerbesluit wordt 
uitgevaardigd en uitgevoerd samen met het 
besluit tot weigering of beëindiging van het 
legaal verblijf. Deze vereiste moet met 
name van toepassing zijn op gevallen 
waarin een verzoek om internationale 
bescherming wordt geweigerd, op 
voorwaarde dat de terugkeerprocedure 
wordt opgeschort totdat de weigering 
definitief is geworden en in afwachting van 
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de uitkomst van een beroepsprocedure 
tegen de weigering.

de uitkomst van een beroepsprocedure 
tegen de weigering. Een beroep kan 
slechts éénmaal ingesteld worden, en 
bovendien dienen er prima facie redenen 
te zijn om in de procedure ten gronde het 
beroep gegrond te verklaren.

Or. nl

Amendement 149
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De link tussen het besluit tot 
beëindiging van het legaal verblijf van een 
onderdaan van een derde land en de 
uitvaardiging van een terugkeerbesluit 
moet worden versterkt, om het risico op 
onderduiken en de waarschijnlijkheid van 
niet-toegestane secundaire bewegingen te 
verminderen. Er moet voor worden 
gezorgd dat een terugkeerbesluit wordt 
uitgevaardigd onmiddellijk na het besluit 
tot weigering of beëindiging van het legaal 
verblijf, of idealiter in dezelfde handeling 
of hetzelfde besluit. Deze vereiste moet 
met name van toepassing zijn op gevallen 
waarin een verzoek om internationale 
bescherming wordt geweigerd, op 
voorwaarde dat de terugkeerprocedure 
wordt opgeschort totdat de weigering 
definitief is geworden en in afwachting 
van de uitkomst van een 
beroepsprocedure tegen de weigering.

(7) De link tussen het besluit tot 
beëindiging van het legaal verblijf van een 
onderdaan van een derde land en de 
uitvaardiging van een terugkeerbesluit 
moet worden versterkt, om het risico op 
onderduiken en de waarschijnlijkheid van 
niet-toegestane secundaire bewegingen te 
verminderen. Er moet voor worden 
gezorgd dat een terugkeerbesluit wordt 
uitgevaardigd onmiddellijk na het besluit 
tot weigering of beëindiging van het legaal 
verblijf, of idealiter in dezelfde handeling 
of hetzelfde besluit. Deze vereiste moet 
met name van toepassing zijn op gevallen 
waarin een verzoek om internationale 
bescherming wordt geweigerd.

Or. en

Amendement 150
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Voorstel voor een richtlijn
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Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De link tussen het besluit tot 
beëindiging van het legaal verblijf van een 
onderdaan van een derde land en de 
uitvaardiging van een terugkeerbesluit 
moet worden versterkt, om het risico op 
onderduiken en de waarschijnlijkheid van 
niet-toegestane secundaire bewegingen te 
verminderen. Er moet voor worden 
gezorgd dat een terugkeerbesluit wordt 
uitgevaardigd onmiddellijk na het besluit 
tot weigering of beëindiging van het legaal 
verblijf, of idealiter in dezelfde handeling 
of hetzelfde besluit. Deze vereiste moet 
met name van toepassing zijn op gevallen 
waarin een verzoek om internationale 
bescherming wordt geweigerd, op 
voorwaarde dat de terugkeerprocedure 
wordt opgeschort totdat de weigering 
definitief is geworden en in afwachting van 
de uitkomst van een beroepsprocedure 
tegen de weigering.

(7) De link tussen het besluit tot 
beëindiging van het legaal verblijf van een 
onderdaan van een derde land en de 
uitvaardiging van een terugkeerbesluit 
moet worden versterkt. Er moet voor 
worden gezorgd dat een terugkeerbesluit 
wordt uitgevaardigd onmiddellijk na het 
besluit tot weigering of beëindiging van het 
legaal verblijf, of idealiter in dezelfde 
handeling of hetzelfde besluit. Deze 
vereiste moet van toepassing zijn op 
gevallen waarin een verzoek om 
internationale bescherming wordt 
geweigerd, op voorwaarde dat de 
terugkeerprocedure wordt opgeschort 
totdat de weigering definitief is geworden 
en in afwachting van de uitkomst van een 
beroepsprocedure tegen de weigering.

Or. it

Amendement 151
Nadine Morano, Paulo Rangel

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De link tussen het besluit tot 
beëindiging van het legaal verblijf van een 
onderdaan van een derde land en de 
uitvaardiging van een terugkeerbesluit 
moet worden versterkt, om het risico op 
onderduiken en de waarschijnlijkheid van 
niet-toegestane secundaire bewegingen te 
verminderen. Er moet voor worden 
gezorgd dat een terugkeerbesluit wordt 
uitgevaardigd onmiddellijk na het besluit 
tot weigering of beëindiging van het legaal 

(7) Teneinde de samenhang, de 
duidelijkheid en de begrijpelijkheid van 
het terugkeerbeleid te vergroten, moet de 
link tussen het besluit tot beëindiging van 
het legaal verblijf van een onderdaan van 
een derde land en de uitvaardiging van een 
terugkeerbesluit worden versterkt, om het 
risico op onderduiken en de 
waarschijnlijkheid van niet-toegestane 
secundaire bewegingen te verminderen. Er 
moet voor worden gezorgd dat een 
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verblijf, of idealiter in dezelfde handeling 
of hetzelfde besluit. Deze vereiste moet 
met name van toepassing zijn op gevallen 
waarin een verzoek om internationale 
bescherming wordt geweigerd, op 
voorwaarde dat de terugkeerprocedure 
wordt opgeschort totdat de weigering 
definitief is geworden en in afwachting 
van de uitkomst van een 
beroepsprocedure tegen de weigering.

terugkeerbesluit wordt uitgevaardigd 
onmiddellijk na het besluit tot weigering of 
beëindiging van het legaal verblijf, of 
idealiter in dezelfde handeling of hetzelfde 
besluit. Deze vereiste moet met name van 
toepassing zijn op gevallen waarin een 
verzoek om internationale bescherming 
wordt geweigerd.

Or. fr

Amendement 152
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Benadrukt wordt dat, om het 
terugkeerproces te vergemakkelijken, op 
het niveau van de Unie en op bilateraal 
niveau overnameovereenkomsten met 
derde landen moeten worden gesloten. 
Internationale samenwerking met de 
landen van oorsprong is in alle stadia van 
de terugkeerprocedure een absolute 
vereiste voor het realiseren van een 
duurzame terugkeer.

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk omdat het onlosmakelijk is verbonden met het ingediende 
amendement op overweging 4.

Amendement 153
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Jan-Christoph 
Oetjen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Benadrukt wordt dat, om het 
terugkeerproces te vergemakkelijken, op 
het niveau van de Unie en op bilateraal 
niveau overnameovereenkomsten met 
derde landen moeten worden gesloten. 
Internationale samenwerking met de 
landen van oorsprong is in alle stadia van 
de terugkeerprocedure een absolute 
vereiste voor het realiseren van een 
duurzame terugkeer.

(8) Benadrukt wordt dat, om het 
terugkeerproces te vergemakkelijken, op 
het niveau van de Unie 
overnameovereenkomsten met derde 
landen moeten worden gesloten. 
Internationale samenwerking met de 
landen van oorsprong is in alle stadia van 
de terugkeerprocedure een absolute 
vereiste voor het realiseren van een 
duurzame terugkeer. Hierin dient 
verbetering te worden gebracht door 
middel van constructieve migratiedialogen 
en het gebruik van positieve prikkels, 
waaronder financiële, teneinde de 
identificatie en overname van 
repatrianten te verbeteren. Het is hierbij 
onontbeerlijk dat er op Unieniveau 
formele overnameovereenkomsten worden 
gesloten waarover met de Commissie is 
onderhandeld en die zijn gekoppeld aan 
parlementaire controle en rechterlijk 
toezicht op Unieniveau.

Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk omdat het onlosmakelijk is verbonden met het ingediende 
amendementen op overweging 47 over overnameovereenkomsten. Gemeenschappelijke 
Unienormen, democratische controle en rechterlijk toezicht vereisen dat samenwerking bij 
terugkeer altijd gebaseerd is op formele overnameovereenkomsten van de Unie.

Amendement 154
Tom Vandendriessche

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Benadrukt wordt dat, om het 
terugkeerproces te vergemakkelijken, op 
het niveau van de Unie en op bilateraal 
niveau overnameovereenkomsten met 

(8) Benadrukt wordt dat, om het 
terugkeerproces te vergemakkelijken, op 
het niveau van de Unie en op bilateraal 
niveau overnameovereenkomsten met 
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derde landen moeten worden gesloten. 
Internationale samenwerking met de 
landen van oorsprong is in alle stadia van 
de terugkeerprocedure een absolute 
vereiste voor het realiseren van een 
duurzame terugkeer.

derde landen moeten worden gesloten. 
Internationale samenwerking met de 
landen van oorsprong is in alle stadia van 
de terugkeerprocedure een absolute 
vereiste voor het realiseren van een 
duurzame terugkeer. Derde landen die 
weigeren hun eigen onderdanen op te 
nemen, dienen hiervan voldoende 
financiële gevolgen te dragen.

Or. nl

Amendement 155
Maria Grapini

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Benadrukt wordt dat, om het 
terugkeerproces te vergemakkelijken, op 
het niveau van de Unie en op bilateraal 
niveau overnameovereenkomsten met 
derde landen moeten worden gesloten. 
Internationale samenwerking met de 
landen van oorsprong is in alle stadia van 
de terugkeerprocedure een absolute 
vereiste voor het realiseren van een 
duurzame terugkeer.

(8) Benadrukt wordt dat, om het 
terugkeerproces te vergemakkelijken, op 
het niveau van de Unie en op bilateraal 
niveau overnameovereenkomsten met 
derde landen moeten worden gesloten. 
Internationale samenwerking met de 
landen van oorsprong is in alle stadia van 
de terugkeerprocedure een absolute 
vereiste voor het realiseren van een 
duurzame, veilige terugkeer waarbij de 
bescherming van de personen moet 
worden gewaarborgd.

Or. ro

Amendement 156
Nadine Morano, Paulo Rangel

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Wordt er door bepaalde derde 
landen onvoldoende meegewerkt aan het 
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overnemen van onderdanen ervan die zijn 
aangehouden wegens illegaal verblijf, en 
verlenen die derde landen geen 
doeltreffende medewerking bij de 
terugkeer, dan moet er op grond van 
objectieve criteria een tijdelijke 
restrictieve toepassing van enkele 
bepalingen van de Visumcode gelden om 
het betrokken derde land tot meer 
medewerking aan de overname te 
bewegen.

Or. fr

Amendement 157
Tom Vandendriessche

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Het wordt als legitiem erkend dat 
de lidstaten onderdanen van derde landen 
die illegaal op hun grondgebied verblijven, 
verplichten terug te keren, mits er billijke 
en efficiënte asielstelsels zijn, die het 
beginsel van non-refoulement volledig 
respecteren.

(9) Het wordt als legitiem erkend dat 
de lidstaten onderdanen van derde landen 
die illegaal op hun grondgebied verblijven, 
verplichten terug te keren, mits er billijke 
en efficiënte asielstelsels zijn, die het 
beginsel van non-refoulement volledig 
respecteren. Om billijk en efficiënt te zijn, 
moeten asielstelsels beperkt worden tot 
aanvragen van onderdanen van 
zogenaamd onveilige landen.

Or. nl

Motivering

Dit amendement is inhoudelijk verbonden met overweging 3 dat de noodzaak vermeldt van 
een meer effectief terugkeerbeleid.

Amendement 158
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Het wordt als legitiem erkend dat 
de lidstaten onderdanen van derde landen 
die illegaal op hun grondgebied 
verblijven, verplichten terug te keren, mits 
er billijke en efficiënte asielstelsels zijn, 
die het beginsel van non-refoulement 
volledig respecteren.

(9) Het wordt als absoluut 
noodzakelijk erkend dat de lidstaten over 
asielstelsels beschikken die de 
internationale mensenrechtenverdragen, 
het internationale vluchtelingenrecht en 
het beginsel van non-refoulement volledig 
respecteren, en een migratiebeleid voeren 
dat in overeenstemming is met de 
toepasselijke internationale normen 
inzake migratie en de bescherming van 
migrerende werknemers.

Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk omdat het onlosmakelijk is verbonden met het ingediende 
amendement op overweging 4.

Amendement 159
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Het wordt als legitiem erkend dat 
de lidstaten onderdanen van derde landen 
die illegaal op hun grondgebied verblijven, 
verplichten terug te keren, mits er billijke 
en efficiënte asielstelsels zijn, die het 
beginsel van non-refoulement volledig 
respecteren.

(9) Het wordt als legitiem erkend dat 
de lidstaten onderdanen van derde landen 
die illegaal op hun grondgebied verblijven, 
verplichten terug te keren, mits er 
efficiënte asielstelsels zijn.

Or. fr

Motivering

Om de samenhang met de wijzigingen in artikel 16, lid 3, alinea 1, en artikel 22, lid 6, alinea 
1, te waarborgen, worden de verwijzingen naar het beginsel van non-refoulement geschrapt.
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Amendement 160
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Het wordt als legitiem erkend dat 
de lidstaten onderdanen van derde landen 
die illegaal op hun grondgebied verblijven, 
verplichten terug te keren, mits er billijke 
en efficiënte asielstelsels zijn, die het 
beginsel van non-refoulement volledig 
respecteren.

(9) Het wordt als legitiem erkend dat 
de lidstaten onderdanen van derde landen 
die irregulier op hun grondgebied 
verblijven, verplichten terug te keren, mits 
er billijke en efficiënte asielstelsels zijn, 
die het beginsel van non-refoulement 
volledig respecteren.

Or. en

Motivering

Het woord “illegaal” is niet relevant als het om migratie gaat. Het wordt in de gehele tekst 
gewijzigd in “irregulier”. Internationale instanties, waaronder de Algemene Vergadering van 
de Verenigde Naties en de Internationale Organisatie voor Migratie, hebben de aanbeveling 
verstrekt om in plaats van “illegaal” de termen “irregulier” of “ongedocumenteerd” te 
gebruiken. Dit is een horizontaal amendement dat betrekking heeft op de artikelen 1, 2, 3, 4, 
8, 10, 13, 14, 15 en 22.

Amendement 161
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Overeenkomstig Richtlijn 
2005/85/EG van de Raad12, mag een 
onderdaan van een derde land die in een 
lidstaat asiel heeft aangevraagd niet 
worden beschouwd als iemand die illegaal 
op het grondgebied van die lidstaat 
verblijft, totdat het afwijzende besluit 
inzake het verzoek respectievelijk het 
besluit waarbij het verblijfsrecht van de 
betrokkene wordt beëindigd, in werking is 
getreden.

(10) Overeenkomstig Richtlijn 
2005/85/EG van de Raad12, mag een 
onderdaan van een derde land die in een 
lidstaat asiel heeft aangevraagd niet 
worden beschouwd als iemand die 
irregulier op het grondgebied van die 
lidstaat verblijft, totdat het afwijzende 
besluit inzake het verzoek respectievelijk 
het besluit waarbij het verblijfsrecht van de 
betrokkene wordt beëindigd, in werking is 
getreden. Slachtoffers van mensenhandel 
die het proces doorlopen om op grond van 
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Richtlijn 2004/81/EG van de Raad een 
verblijfsvergunning te verkrijgen, dienen 
niet te worden beschouwd als personen 
die irregulier op het grondgebied van die 
lidstaat verblijven totdat er door de 
bevoegde autoriteit een definitief besluit is 
genomen over de afgifte van de 
verblijfsvergunning.

_________________ _________________
12 Richtlijn 2005/85/EG van de Raad van 
1 december 2005 betreffende 
minimumnormen voor procedures in de 
lidstaten voor de toekenning of intrekking 
van de vluchtelingenstatus (PB L 326 van 
13.12.2005, blz. 13).

12 Richtlijn 2005/85/EG van de Raad van 
1 december 2005 betreffende 
minimumnormen voor procedures in de 
lidstaten voor de toekenning of intrekking 
van de vluchtelingenstatus (PB L 326 van 
13.12.2005, blz. 13).

Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk omdat het onlosmakelijk is verbonden met het ingediende 
amendement op overweging 4, waarin wordt bepaald dat het Europees terugkeerbeleid moet 
zijn gebaseerd op het internationaal recht, met inbegrip van verplichtingen met betrekking tot 
de bescherming van vluchtelingen, de bescherming van de rechten van het kind, de 
bescherming van statelozen en de mensenrechten, waaronder ook de bescherming van 
slachtoffers van mensenhandel valt.

Amendement 162
Pietro Bartolo

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Overeenkomstig Richtlijn 
2005/85/EG van de Raad12, mag een 
onderdaan van een derde land die in een 
lidstaat asiel heeft aangevraagd niet 
worden beschouwd als iemand die illegaal 
op het grondgebied van die lidstaat 
verblijft, totdat het afwijzende besluit 
inzake het verzoek respectievelijk het 
besluit waarbij het verblijfsrecht van de 
betrokkene wordt beëindigd, in werking is 
getreden.

(10) Overeenkomstig Richtlijn 
2005/85/EG van de Raad12, mag een 
onderdaan van een derde land die in een 
lidstaat asiel heeft aangevraagd niet 
worden beschouwd als iemand die illegaal 
op het grondgebied van die lidstaat 
verblijft, totdat het afwijzende besluit 
inzake het verzoek respectievelijk het 
definitieve besluit waarbij het 
verblijfsrecht van de betrokkene wordt 
beëindigd, in werking is getreden, 
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onverminderd redenen van humanitaire 
aard of andere redenen die terugkeer 
beletten.

_________________ _________________
12 Richtlijn 2005/85/EG van de Raad van 
1 december 2005 betreffende 
minimumnormen voor de procedures in de 
lidstaten voor de toekenning of intrekking 
van de vluchtelingenstatus (PB L 326 van 
13.12.2005, blz. 13).

12 Richtlijn 2005/85/EG van de Raad van 
1 december 2005 betreffende 
minimumnormen voor de procedures in de 
lidstaten voor de toekenning of intrekking 
van de vluchtelingenstatus (PB L 326 van 
13.12.2005, blz. 13).

Or. it

Motivering

Het verblijfsrecht moet vervallen in geval van een definitief besluit, en in elk geval behoudt de 
lidstaat de mogelijkheid om een onderdaan van een derde land in schrijnende gevallen, om 
humanitaire redenen of om andere redenen een zelfstandige verblijfsvergunning of een andere 
vorm van toestemming tot verblijf te geven. Dit amendement houdt verband met het 
ingediende amendement op overweging 19 waarin wordt bepaald dat het verblijfsrecht 
eindigt met een definitief besluit en opschorting om andere redenen wordt voorzien.

Amendement 163
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Overeenkomstig Richtlijn 
2005/85/EG van de Raad12, mag een 
onderdaan van een derde land die in een 
lidstaat asiel heeft aangevraagd niet 
worden beschouwd als iemand die illegaal 
op het grondgebied van die lidstaat 
verblijft, totdat het afwijzende besluit 
inzake het verzoek respectievelijk het 
besluit waarbij het verblijfsrecht van de 
betrokkene wordt beëindigd, in werking is 
getreden.

(10) Overeenkomstig Richtlijn 
2005/85/EG van de Raad12, mag een 
onderdaan van een derde land die in een 
lidstaat asiel heeft aangevraagd niet 
worden beschouwd als iemand die 
irregulier op het grondgebied van die 
lidstaat verblijft, totdat het afwijzende 
besluit inzake het verzoek respectievelijk 
het besluit waarbij het verblijfsrecht van de 
betrokkene wordt beëindigd, in werking is 
getreden.

_________________ _________________
12 Richtlijn 2005/85/EG van de Raad van 
1 december 2005 betreffende 
minimumnormen voor procedures in de 

12 Richtlijn 2005/85/EG van de Raad van 
1 december 2005 betreffende 
minimumnormen voor procedures in de 
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lidstaten voor de toekenning of intrekking 
van de vluchtelingenstatus (PB L 326 van 
13.12.2005, blz. 13).

lidstaten voor de toekenning of intrekking 
van de vluchtelingenstatus (PB L 326 van 
13.12.2005, blz. 13).

Or. en

Motivering

Het woord “illegaal” is niet relevant als het om migratie gaat. Het wordt in de gehele tekst 
gewijzigd in “irregulier”. Internationale instanties, waaronder de Algemene Vergadering van 
de Verenigde Naties en de Internationale Organisatie voor Migratie, hebben de aanbeveling 
verstrekt om in plaats van “illegaal” de termen “irregulier” of “ongedocumenteerd” te 
gebruiken. Dit is een horizontaal amendement dat betrekking heeft op de artikelen 1, 2, 3, 4, 
8, 10, 13, 14, 15 en 22.

Amendement 164
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Om te zorgen voor duidelijkere en 
doeltreffendere regels inzake het 
toekennen van een termijn voor vrijwillig 
vertrek en de bewaring van onderdanen 
van derde landen, moet op basis van 
Uniebrede objectieve criteria worden 
beoordeeld of er al dan niet een risico op 
onderduiken bestaat. Voorts moet deze 
richtlijn voorzien in specifieke criteria aan 
de hand waarvan kan worden vastgesteld 
dat er een grond aanwezig is voor een 
weerlegbaar vermoeden dat er een risico 
op onderduiken bestaat.

(11) Om te zorgen voor duidelijkere 
regels inzake vrijwillig vertrek, moeten 
Uniebrede bepalingen worden vastgesteld 
die in mogelijkheden voor vrijwillig 
vertrek voorzien en de toepassing van 
bewaringsmaatregelen voorkomen. Voorts 
moeten de lidstaten er bij deze richtlijn toe 
worden verplicht om in overeenstemming 
met door het Bureau van de Europese 
Unie voor de grondrechten vast te stellen 
richtsnoeren een exhaustieve lijst van 
specifieke en objectieve criteria in hun 
nationale wetgeving op te stellen die 
garanderen dat de terugkeer vrijwillig 
plaatsvindt, zonder dat enige fysieke, 
psychische of materiële druk is 
uitgeoefend en nadat een onderzoek van 
de individuele omstandigheden van de 
betrokken onderdaan van een derde land 
is uitgevoerd.

Or. en
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Motivering

Deze wijzigingen sluiten aan bij de in overweging 4 voorgestelde wijzigingen.

Amendement 165
Nadine Morano, Paulo Rangel

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Om te zorgen voor duidelijkere en 
doeltreffendere regels inzake het toekennen 
van een termijn voor vrijwillig vertrek en 
de bewaring van onderdanen van derde 
landen, moet op basis van Uniebrede 
objectieve criteria worden beoordeeld of er 
al dan niet een risico op onderduiken 
bestaat. Voorts moet deze richtlijn 
voorzien in specifieke criteria aan de hand 
waarvan kan worden vastgesteld dat er een 
grond aanwezig is voor een weerlegbaar 
vermoeden dat er een risico op 
onderduiken bestaat.

(11) Om te zorgen voor duidelijkere en 
doeltreffendere regels inzake het toekennen 
van een termijn voor vrijwillig vertrek en 
de bewaring van onderdanen van derde 
landen, moet op basis van een niet-
uitputtende lijst van Uniebrede objectieve 
criteria worden beoordeeld of er al dan niet 
een risico op onderduiken bestaat. Voorts 
moet deze richtlijn voorzien in specifieke 
criteria aan de hand waarvan kan worden 
vastgesteld dat er een grond aanwezig is 
voor een weerlegbaar vermoeden dat er een 
risico op onderduiken bestaat. Onderdanen 
van derde landen dienen te worden 
verplicht alle nodige gegevens in hun 
bezit te verstrekken om het risico op 
onderduiken te kunnen beoordelen.

Or. fr

Amendement 166
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Om te zorgen voor duidelijkere en 
doeltreffendere regels inzake het 
toekennen van een termijn voor vrijwillig 
vertrek en de bewaring van onderdanen 
van derde landen, moet op basis van 
Uniebrede objectieve criteria worden 

(11) Om te zorgen voor duidelijkere en 
doeltreffendere regels inzake de bewaring 
van onderdanen van derde landen, moet op 
basis van een Uniebrede objectieve, 
exhaustieve en beperkte lijst met criteria 
worden beoordeeld of er al dan niet een 



PE658.738v01-00 34/375 AM\1214327NL.docx

NL

beoordeeld of er al dan niet een risico op 
onderduiken bestaat. Voorts moet deze 
richtlijn voorzien in specifieke criteria 
aan de hand waarvan kan worden 
vastgesteld dat er een grond aanwezig is 
voor een weerlegbaar vermoeden dat er 
een risico op onderduiken bestaat.

risico op onderduiken bestaat.

Or. en

Motivering

De schaduwrapporteur is van mening dat een beperkte en welomschreven en door alle 
lidstaten gedeelde lijst van criteria tot een geharmoniseerd begrip van het risico op 
onderduiken zou leiden. Deze overweging houdt verband met het amendement op artikel 6.

Amendement 167
Tom Vandendriessche

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Om te zorgen voor duidelijkere en 
doeltreffendere regels inzake het 
toekennen van een termijn voor vrijwillig 
vertrek en de bewaring van onderdanen 
van derde landen, moet op basis van 
Uniebrede objectieve criteria worden 
beoordeeld of er al dan niet een risico op 
onderduiken bestaat. Voorts moet deze 
richtlijn voorzien in specifieke criteria aan 
de hand waarvan kan worden vastgesteld 
dat er een grond aanwezig is voor een 
weerlegbaar vermoeden dat er een risico 
op onderduiken bestaat.

(11) Om te zorgen voor doeltreffender 
terugkeerbeleid, bepalen de lidstaten 
soeverein per dossier op objectieve criteria 
of er al dan niet een risico op onderduiken 
bestaat. Omwille van het feit dat de socio-
economische situatie per lidstaat grondig 
kan verschillen, dient de richtlijn zich te 
beperken tot het geven van voorbeelden 
van criteria om het risico op onderduiken 
te bepalen.

Or. nl

Amendement 168
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Maite Pagazaurtundúa, Anna Júlia 
Donáth, Jan-Christoph Oetjen, Dragoş Tudorache, Fabienne Keller

Voorstel voor een richtlijn
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Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Om te zorgen voor duidelijkere en 
doeltreffendere regels inzake het toekennen 
van een termijn voor vrijwillig vertrek en 
de bewaring van onderdanen van derde 
landen, moet op basis van Uniebrede 
objectieve criteria worden beoordeeld of er 
al dan niet een risico op onderduiken 
bestaat. Voorts moet deze richtlijn 
voorzien in specifieke criteria aan de 
hand waarvan kan worden vastgesteld dat 
er een grond aanwezig is voor een 
weerlegbaar vermoeden dat er een risico 
op onderduiken bestaat.

(11) Om te zorgen voor duidelijkere en 
doeltreffendere regels inzake het toekennen 
van een termijn voor vrijwillig vertrek en 
de bewaring van onderdanen van derde 
landen, moet op basis van een gesloten, 
geharmoniseerde en exhaustieve lijst met 
bewezen, Uniebrede objectieve in 
wetgeving vastgelegde criteria worden 
beoordeeld of er al dan niet een risico op 
onderduiken bestaat.

Or. en

Motivering

In overeenstemming met de amendementen op artikel 6 moet in elk geval een individuele 
beoordeling plaatsvinden. De veronderstelling van een risico op onderduiken kan ertoe leiden 
dat onvoldoende rekening wordt gehouden met alle relevante criteria die bij een individuele 
beoordeling dienen te worden onderzocht. Met het oog op de Europese harmonisering dient 
er een uitputtende lijst met objectieve criteria in de richtlijn te worden opgenomen.

Amendement 169
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Om te zorgen voor duidelijkere en 
doeltreffendere regels inzake het toekennen 
van een termijn voor vrijwillig vertrek en 
de bewaring van onderdanen van derde 
landen, moet op basis van Uniebrede 
objectieve criteria worden beoordeeld of er 
al dan niet een risico op onderduiken 
bestaat. Voorts moet deze richtlijn 
voorzien in specifieke criteria aan de 
hand waarvan kan worden vastgesteld dat 
er een grond aanwezig is voor een 

(11) Om te zorgen voor duidelijkere en 
doeltreffendere regels inzake het toekennen 
van een termijn voor vrijwillig vertrek en 
de bewaring van onderdanen van derde 
landen, moet uitsluitend op basis van bij 
deze richtlijn vastgestelde objectieve 
criteria die door een rechterlijke of 
bestuurlijke autoriteit worden 
geformuleerd na beoordeling van de 
specifieke omstandigheden van het geval, 
worden beoordeeld of er al dan niet een 
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weerlegbaar vermoeden dat er een risico 
op onderduiken bestaat.

risico op onderduiken bestaat.

Or. it

Amendement 170
Nadine Morano, Paulo Rangel

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Tenzij de lidstaten uit 
hoofde van artikel 2, lid 2, onder b), 
beslissen om de huidige richtlijn niet toe 
te passen kunnen de nationale bevoegde 
autoriteiten bij de beoordeling van het 
risico op onderduiken rekening houden 
met schendingen van het strafrecht van de 
lidstaten, met inbegrip van de 
migratieregels. Die autoriteiten kunnen 
tevens rekening houden met eventueel 
lopende strafrechtelijke onderzoeken of 
vervolgingen die nog niet tot 
veroordelingen hebben geleid, indien het 
nationale recht daarin voorziet.

Or. fr

Amendement 171
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Om de doeltreffendheid van de 
terugkeerprocedure te versterken, moeten 
duidelijke verantwoordelijkheden voor 
onderdanen van derde landen worden 
vastgesteld, met name de verplichting om 
in alle stadia van de terugkeerprocedure 
medewerking te verlenen aan de 

Schrappen
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autoriteiten, onder meer door de 
informatie en gegevens te verstrekken die 
nodig zijn om hun individuele situatie te 
beoordelen. Tegelijkertijd moet ervoor 
worden gezorgd dat onderdanen van 
derde landen in kennis worden gesteld 
van de gevolgen van niet-naleving van 
deze verplichtingen met betrekking tot het 
vaststellen van het risico op onderduiken, 
het toekennen van een termijn voor 
vrijwillig vertrek en de mogelijkheid om 
bewaring op te leggen, en met betrekking 
tot de toegang tot programma’s voor 
logistieke, financiële en andere materiële 
bijstand of bijstand in natura.

Or. en

Motivering

De schaduwrapporteur moet artikel 7 inzake samenwerking aanpassen. Deze wijzigingen 
houden rechtstreeks verband met deze overweging.

Amendement 172
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Om de doeltreffendheid van de 
terugkeerprocedure te versterken, moeten 
duidelijke verantwoordelijkheden voor 
onderdanen van derde landen worden 
vastgesteld, met name de verplichting om 
in alle stadia van de terugkeerprocedure 
medewerking te verlenen aan de 
autoriteiten, onder meer door de informatie 
en gegevens te verstrekken die nodig zijn 
om hun individuele situatie te beoordelen. 
Tegelijkertijd moet ervoor worden gezorgd 
dat onderdanen van derde landen in kennis 
worden gesteld van de gevolgen van niet-
naleving van deze verplichtingen met 
betrekking tot het vaststellen van het risico 

(12) Om de doeltreffendheid van de 
terugkeerprocedure te versterken, moeten 
duidelijke verantwoordelijkheden voor 
onderdanen van derde landen worden 
vastgesteld, met name de verplichting om 
in alle stadia van de terugkeerprocedure 
medewerking te verlenen aan de 
autoriteiten, onder meer door de informatie 
en gegevens te verstrekken die nodig zijn 
om hun individuele situatie te beoordelen. 
Om na te gaan of zij de waarheid spreken 
over hun leeftijd, moet hun werkelijke 
leeftijd worden bepaald aan de hand van 
bot- of gebitsonderzoek, om zo te kunnen 
beoordelen of zij te goeder trouw 
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op onderduiken, het toekennen van een 
termijn voor vrijwillig vertrek en de 
mogelijkheid om bewaring op te leggen, en 
met betrekking tot de toegang tot 
programma’s voor logistieke, financiële en 
andere materiële bijstand of bijstand in 
natura.

handelen en om echte van hun 
gezinsleden gescheiden minderjarigen te 
beschermen door hen te scheiden van 
valse minderjarigen. Tegelijkertijd moet 
ervoor worden gezorgd dat onderdanen van 
derde landen in kennis worden gesteld van 
de gevolgen van niet-naleving van deze 
verplichtingen met betrekking tot het 
vaststellen van het risico op onderduiken, 
het toekennen van een termijn voor 
vrijwillig vertrek en de mogelijkheid om 
bewaring op te leggen, en met betrekking 
tot de toegang tot programma’s voor 
logistieke, financiële en andere materiële 
bijstand of bijstand in natura.

Or. fr

Amendement 173
Nadine Morano, Paulo Rangel

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Om de doeltreffendheid van de 
terugkeerprocedure te versterken, moeten 
duidelijke verantwoordelijkheden voor 
onderdanen van derde landen worden 
vastgesteld, met name de verplichting om 
in alle stadia van de terugkeerprocedure 
medewerking te verlenen aan de 
autoriteiten, onder meer door de informatie 
en gegevens te verstrekken die nodig zijn 
om hun individuele situatie te beoordelen. 
Tegelijkertijd moet ervoor worden gezorgd 
dat onderdanen van derde landen in kennis 
worden gesteld van de gevolgen van niet-
naleving van deze verplichtingen met 
betrekking tot het vaststellen van het risico 
op onderduiken, het toekennen van een 
termijn voor vrijwillig vertrek en de 
mogelijkheid om bewaring op te leggen, en 
met betrekking tot de toegang tot 
programma’s voor logistieke, financiële en 
andere materiële bijstand of bijstand in 

(12) Om de doeltreffendheid van de 
terugkeerprocedure te versterken, moeten 
duidelijke verantwoordelijkheden voor 
onderdanen van derde landen worden 
vastgesteld, met name de verplichting om 
in alle stadia van de terugkeerprocedure 
loyale medewerking te verlenen aan de 
autoriteiten, onder meer door alle 
informatie en gegevens in hun bezit te 
verstrekken die nodig zijn om hun 
individuele situatie te beoordelen. 
Tegelijkertijd moet ervoor worden gezorgd 
dat onderdanen van derde landen in kennis 
worden gesteld van de gevolgen van niet-
naleving van deze verplichtingen met 
betrekking tot het vaststellen van het risico 
op onderduiken, het toekennen van een 
termijn voor vrijwillig vertrek en de 
mogelijkheid om bewaring op te leggen of 
sancties indien het nationale recht daarin 
voorziet, en met betrekking tot de toegang 
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natura. tot programma’s voor logistieke, financiële 
en andere materiële bijstand of bijstand in 
natura.

Or. fr

Amendement 174
Maria Grapini

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Om de doeltreffendheid van de 
terugkeerprocedure te versterken, moeten 
duidelijke verantwoordelijkheden voor 
onderdanen van derde landen worden 
vastgesteld, met name de verplichting om 
in alle stadia van de terugkeerprocedure 
medewerking te verlenen aan de 
autoriteiten, onder meer door de informatie 
en gegevens te verstrekken die nodig zijn 
om hun individuele situatie te beoordelen. 
Tegelijkertijd moet ervoor worden gezorgd 
dat onderdanen van derde landen in kennis 
worden gesteld van de gevolgen van niet-
naleving van deze verplichtingen met 
betrekking tot het vaststellen van het risico 
op onderduiken, het toekennen van een 
termijn voor vrijwillig vertrek en de 
mogelijkheid om bewaring op te leggen, en 
met betrekking tot de toegang tot 
programma’s voor logistieke, financiële en 
andere materiële bijstand of bijstand in 
natura.

(12) Om de doeltreffendheid van de 
terugkeerprocedure te versterken, moeten 
in overeenstemming met de EU-normen 
duidelijke verantwoordelijkheden voor 
onderdanen van derde landen worden 
vastgesteld, met name de verplichting om 
in alle stadia van de terugkeerprocedure 
medewerking te verlenen aan de 
autoriteiten, onder meer door de informatie 
en gegevens te verstrekken die nodig zijn 
om hun individuele situatie te beoordelen. 
Tegelijkertijd moet ervoor worden gezorgd 
dat onderdanen van derde landen in kennis 
worden gesteld van de gevolgen van niet-
naleving van deze verplichtingen met 
betrekking tot het vaststellen van het risico 
op onderduiken, het toekennen van een 
termijn voor vrijwillig vertrek en de 
mogelijkheid om bewaring op te leggen, en 
met betrekking tot de toegang tot 
programma’s voor logistieke, financiële en 
andere materiële bijstand of bijstand in 
natura.

Or. ro

Amendement 175
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Om de doeltreffendheid van de 
terugkeerprocedure te versterken, moeten 
duidelijke verantwoordelijkheden voor 
onderdanen van derde landen worden 
vastgesteld, met name de verplichting om 
in alle stadia van de terugkeerprocedure 
medewerking te verlenen aan de 
autoriteiten, onder meer door de 
informatie en gegevens te verstrekken die 
nodig zijn om hun individuele situatie te 
beoordelen. Tegelijkertijd moet ervoor 
worden gezorgd dat onderdanen van derde 
landen in kennis worden gesteld van de 
gevolgen van niet-naleving van deze 
verplichtingen met betrekking tot het 
vaststellen van het risico op onderduiken, 
het toekennen van een termijn voor 
vrijwillig vertrek en de mogelijkheid om 
bewaring op te leggen, en met betrekking 
tot de toegang tot programma’s voor 
logistieke, financiële en andere materiële 
bijstand of bijstand in natura.

(12) Er moet voor worden gezorgd dat 
onderdanen van derde landen alle 
relevante informatie over de 
terugkeerprocedure ontvangen in een taal 
die zij begrijpen, zodat zij hun 
medewerking kunnen verlenen aan de 
terugkeerprocedure. Lidstaten moeten in 
het bijzonder worden verplicht om 
tijdelijke en adequate informatie aan de 
onderdanen van derde landen te 
verstrekken over het terugkeerproces, 
onder meer met betrekking tot de 
verschillende stadia van de 
terugkeerprocedure, het toekennen van 
een termijn voor vrijwillig vertrek, het 
vaststellen en de consequenties van 
onderduiken, de mogelijkheid om 
bewaring op te leggen, de beschikbare 
rechtsmiddelen, mogelijke toepassing van 
inreisverboden en de toegang tot 
programma’s voor juridische, logistieke, 
financiële en andere materiële bijstand in 
natura.

Or. en

Motivering

Onderdanen van derde landen moet tijdig adequate informatie worden verstrekt wanneer een 
lidstaat besluit een terugkeerprocedure in te leiden. Deze wijzigingen sluiten aan bij de in 
overweging 4 voorgestelde wijzigingen.

Amendement 176
Tom Vandendriessche

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Zolang er geen reden is om aan te 
nemen dat het toekennen van een termijn 
voor vrijwillig vertrek de 
terugkeerprocedure ondermijnt, verdient 

(13) Omwille van de rechtszekerheid en 
gelijkberechtiging van alle uit te wijzen 
onderdanen van een derde land, maar ook 
omwille van de efficiëntie van het 
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vrijwillige terugkeer de voorkeur boven 
gedwongen terugkeer en dient een 
passende termijn voor vrijwillig vertrek te 
worden toegekend van maximaal dertig 
dagen, afhankelijk van met name het 
vooruitzicht op terugkeer. Er mag geen 
termijn voor vrijwillig vertrek worden 
toegekend wanneer is geoordeeld dat er 
een risico bestaat dat de onderdaan van een 
derde land zal onderduiken, wanneer al een 
verzoek om legaal verblijf van de 
onderdaan van een derde land als kennelijk 
ongegrond dan wel frauduleus is 
afgewezen of wanneer de onderdaan van 
een derde land een gevaar vormt voor de 
openbare orde, de openbare veiligheid of 
de nationale veiligheid. Wanneer dit, 
gezien de specifieke omstandigheden van 
een individueel geval, noodzakelijk wordt 
geacht, dient in een verlenging van de 
periode voor vrijwillige terugkeer te 
worden voorzien.

asielstelsel, geniet gedwongen terugkeer 
de voorkeur op vrijwillige terugkeer. In 
uitzonderlijke individuele gevallen kan de 
soevereine lidstaat opteren voor een 
termijn van vrijwillige terugkeer. Er mag 
geen termijn voor vrijwillig vertrek worden 
toegekend wanneer is geoordeeld dat er 
een risico bestaat dat de onderdaan van een 
derde land zal onderduiken, wanneer al een 
verzoek om legaal verblijf van de 
onderdaan van een derde land als kennelijk 
ongegrond dan wel frauduleus is 
afgewezen of wanneer de onderdaan van 
een derde land een gevaar vormt voor de 
openbare orde, de openbare veiligheid of 
de nationale veiligheid.

Or. nl

Motivering

Omwille van de rechtszekerheid, gelijkberechtiging en efficiëntie van asielstelsels, dient 
gedwongen terugkeer de regel te worden.

Amendement 177
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Zolang er geen reden is om aan te 
nemen dat het toekennen van een termijn 
voor vrijwillig vertrek de 
terugkeerprocedure ondermijnt, verdient 
vrijwillige terugkeer de voorkeur boven 
gedwongen terugkeer en dient een 
passende termijn voor vrijwillig vertrek te 
worden toegekend van maximaal dertig 
dagen, afhankelijk van met name het 

(13) Vrijwillige terugkeer verdient altijd 
de voorkeur boven gedwongen terugkeer 
en er dient een termijn voor vrijwillig 
vertrek te worden toegekend van dertig 
dagen. De lidstaten moeten kunnen 
beslissen om een kortere termijn voor 
vrijwillig vertrek van ten minste zeven 
dagen toe te kennen of om in 
uitzonderlijke gevallen geen termijn voor 
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vooruitzicht op terugkeer. Er mag geen 
termijn voor vrijwillig vertrek worden 
toegekend wanneer is geoordeeld dat er 
een risico bestaat dat de onderdaan van 
een derde land zal onderduiken, wanneer 
al een verzoek om legaal verblijf van de 
onderdaan van een derde land als 
kennelijk ongegrond dan wel frauduleus 
is afgewezen of wanneer de onderdaan 
van een derde land een gevaar vormt voor 
de openbare orde, de openbare veiligheid 
of de nationale veiligheid. Wanneer dit, 
gezien de specifieke omstandigheden van 
een individueel geval, noodzakelijk wordt 
geacht, dient in een verlenging van de 
periode voor vrijwillige terugkeer te 
worden voorzien.

vrijwillig vertrek toe te kennen wanneer is 
geoordeeld dat de onderdaan van een derde 
land een daadwerkelijk en actueel gevaar 
vormt voor de openbare orde, de openbare 
veiligheid of de nationale veiligheid. 
Wanneer dit, gezien de specifieke 
omstandigheden van een individueel geval, 
noodzakelijk wordt geacht, dient in een 
verlenging van de periode voor vrijwillige 
terugkeer te worden voorzien.

Or. en

Motivering

Een termijn van 30 dagen lijkt een passende periode om een vrijwillige terugkeer te 
organiseren. Wanneer uitdrukkelijk is vastgesteld dat terugkeermaatregelen die op grond van 
deze richtlijn worden toegepast of maatregelen ter voorkoming van onderduiken niet worden 
nageleefd of wanneer de onderdaan van een derde land een daadwerkelijk en actueel gevaar 
vormt voor de openbare orde, de openbare veiligheid of de nationale veiligheid, kan deze 
termijn echter worden verkort tot 7 dagen. Tevens moeten de lidstaten de mogelijkheid 
hebben om geen termijn voor vrijwillig vertrek toe te kennen. Dit amendement houdt verband 
met artikel 9.

Amendement 178
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Hilde 
Vautmans

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Zolang er geen reden is om aan te 
nemen dat het toekennen van een termijn 
voor vrijwillig vertrek de 
terugkeerprocedure ondermijnt, verdient 
vrijwillige terugkeer de voorkeur boven 
gedwongen terugkeer en dient een 
passende termijn voor vrijwillig vertrek te 

(13) Zolang er geen reden is om aan te 
nemen dat het toekennen van een termijn 
voor vrijwillig vertrek de 
terugkeerprocedure ondermijnt, verdient 
vrijwillige terugkeer de voorkeur boven 
gedwongen terugkeer en dient een 
passende termijn voor vrijwillig vertrek te 
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worden toegekend van maximaal dertig 
dagen, afhankelijk van met name het 
vooruitzicht op terugkeer. Er mag geen 
termijn voor vrijwillig vertrek worden 
toegekend wanneer is geoordeeld dat er 
een risico bestaat dat de onderdaan van een 
derde land zal onderduiken, wanneer al een 
verzoek om legaal verblijf van de 
onderdaan van een derde land als kennelijk 
ongegrond dan wel frauduleus is 
afgewezen of wanneer de onderdaan van 
een derde land een gevaar vormt voor de 
openbare orde, de openbare veiligheid of 
de nationale veiligheid. Wanneer dit, 
gezien de specifieke omstandigheden van 
een individueel geval, noodzakelijk wordt 
geacht, dient in een verlenging van de 
periode voor vrijwillige terugkeer te 
worden voorzien.

worden toegekend van maximaal dertig 
dagen, afhankelijk van met name het 
vooruitzicht op terugkeer. Er mag geen 
termijn voor vrijwillig vertrek worden 
toegekend wanneer is geoordeeld dat er 
een risico bestaat dat de onderdaan van een 
derde land zal onderduiken, wanneer al een 
verzoek om legaal verblijf van de 
onderdaan van een derde land als kennelijk 
ongegrond dan wel frauduleus is 
afgewezen of wanneer de onderdaan van 
een derde land een gevaar vormt voor de 
openbare orde, de openbare veiligheid of 
de nationale veiligheid. Wanneer dit, 
gezien de specifieke omstandigheden van 
een individueel geval, noodzakelijk wordt 
geacht, dient in een verlenging van de 
periode voor vrijwillige terugkeer te 
worden voorzien, en in het geval van 
kinderen dient eerst en vooral het belang 
van het kind in acht te worden genomen 
bij een besluit over verlenging.

Or. en

Amendement 179
Monika Hohlmeier, Lena Düpont

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Zolang er geen reden is om aan te 
nemen dat het toekennen van een termijn 
voor vrijwillig vertrek de 
terugkeerprocedure ondermijnt, verdient 
vrijwillige terugkeer de voorkeur boven 
gedwongen terugkeer en dient een 
passende termijn voor vrijwillig vertrek te 
worden toegekend van maximaal dertig 
dagen, afhankelijk van met name het 
vooruitzicht op terugkeer. Er mag geen 
termijn voor vrijwillig vertrek worden 
toegekend wanneer is geoordeeld dat er 
een risico bestaat dat de onderdaan van 
een derde land zal onderduiken, wanneer 

(13) Zolang er geen reden is om aan te 
nemen dat het toekennen van een termijn 
voor vrijwillig vertrek de 
terugkeerprocedure ondermijnt, verdient 
vrijwillige terugkeer de voorkeur boven 
gedwongen terugkeer en dient een 
passende termijn voor vrijwillig vertrek te 
worden toegekend van maximaal dertig 
dagen, afhankelijk van met name het 
vooruitzicht op terugkeer. De lidstaten 
dienen erop toe te zien dat er geen termijn 
voor vrijwillig vertrek wordt toegekend 
aan onderdanen van derde landen ten 
aanzien van wie is geoordeeld dat er een 
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al een verzoek om legaal verblijf van de 
onderdaan van een derde land als kennelijk 
ongegrond dan wel frauduleus is 
afgewezen of wanneer de onderdaan van 
een derde land een gevaar vormt voor de 
openbare orde, de openbare veiligheid of 
de nationale veiligheid. Wanneer dit, 
gezien de specifieke omstandigheden van 
een individueel geval, noodzakelijk wordt 
geacht, dient in een verlenging van de 
periode voor vrijwillige terugkeer te 
worden voorzien.

risico bestaat dat zij zullen onderduiken, 
van wie al een verzoek om legaal verblijf 
als kennelijk ongegrond dan wel frauduleus 
is afgewezen of die een gevaar vormen 
voor de openbare orde, de openbare 
veiligheid of de nationale veiligheid, in het 
bijzonder in verband met terrorisme of 
andere ernstige strafbare feiten. Wanneer 
dit, gezien de specifieke omstandigheden 
van een individueel geval, noodzakelijk 
wordt geacht, dient in een verlenging van 
de periode voor vrijwillige terugkeer te 
worden voorzien.

Or. en

Amendement 180
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Maite Pagazaurtundúa, Anna Júlia 
Donáth, Jan-Christoph Oetjen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Zolang er geen reden is om aan te 
nemen dat het toekennen van een termijn 
voor vrijwillig vertrek de 
terugkeerprocedure ondermijnt, verdient 
vrijwillige terugkeer de voorkeur boven 
gedwongen terugkeer en dient een 
passende termijn voor vrijwillig vertrek te 
worden toegekend van maximaal dertig 
dagen, afhankelijk van met name het 
vooruitzicht op terugkeer. Er mag geen 
termijn voor vrijwillig vertrek worden 
toegekend wanneer is geoordeeld dat er 
een risico bestaat dat de onderdaan van een 
derde land zal onderduiken, wanneer al een 
verzoek om legaal verblijf van de 
onderdaan van een derde land als kennelijk 
ongegrond dan wel frauduleus is 
afgewezen of wanneer de onderdaan van 
een derde land een gevaar vormt voor de 
openbare orde, de openbare veiligheid of 
de nationale veiligheid. Wanneer dit, 
gezien de specifieke omstandigheden van 

(13) Zolang er geen reden is om aan te 
nemen dat het toekennen van een termijn 
voor vrijwillig vertrek de 
terugkeerprocedure ondermijnt, verdient 
vrijwillige terugkeer de voorkeur boven 
gedwongen terugkeer en dient een 
passende termijn voor vrijwillig vertrek te 
worden toegekend van dertig dagen. Bij 
uitzondering kan er tevens een termijn 
voor vrijwillig vertrek van ten minste 
vijftien dagen worden toegekend na een 
individuele beoordeling van de kans op 
vrijwillige terugkeer. Een periode van 
minder dan vijftien dagen mag alleen 
worden toegekend wanneer in het 
individuele geval, in overeenstemming 
met de exhaustieve lijst met objectieve 
criteria als beschreven in deze richtlijn, is 
geoordeeld dat er een risico bestaat dat de 
onderdaan van een derde land zal 
onderduiken of wanneer al een verzoek om 
legaal verblijf van de onderdaan van een 
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een individueel geval, noodzakelijk wordt 
geacht, dient in een verlenging van de 
periode voor vrijwillige terugkeer te 
worden voorzien.

derde land als frauduleus is afgewezen. 
Wanneer dit, gezien de specifieke 
omstandigheden van een individueel geval, 
noodzakelijk wordt geacht, dient in een 
verlenging van de periode voor vrijwillige 
terugkeer te worden voorzien.

Or. en

Motivering

In overeenstemming met de amendementen op artikel 9 dienen alle opties voor vrijwillig 
vertrek te worden versterkt, onder meer door in een termijn van 30 dagen voor vrijwillige 
terugkeer te voorzien. Onder bepaalde omstandigheden moet een kortere termijn kunnen 
worden toegekend. De door de Commissie ingevoerde grond “openbare orde, openbare 
veiligheid of nationale veiligheid” is niet specifiek genoeg en er zijn reeds voldoende 
grondslagen voor passende strafrechtelijke en bestuursrechtelijke maatregelen. Er is 
klaarblijkelijk geen goede reden waarom niet ook aan diegenen de mogelijkheid wordt 
geboden vrijwillig te vertrekken wier aanvragen kennelijk ongegrond zijn.

Amendement 181
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Zolang er geen reden is om aan te 
nemen dat het toekennen van een termijn 
voor vrijwillig vertrek de 
terugkeerprocedure ondermijnt, verdient 
vrijwillige terugkeer de voorkeur boven 
gedwongen terugkeer en dient een 
passende termijn voor vrijwillig vertrek te 
worden toegekend van maximaal dertig 
dagen, afhankelijk van met name het 
vooruitzicht op terugkeer. Er mag geen 
termijn voor vrijwillig vertrek worden 
toegekend wanneer is geoordeeld dat er 
een risico bestaat dat de onderdaan van een 
derde land zal onderduiken, wanneer al 
een verzoek om legaal verblijf van de 
onderdaan van een derde land als 
kennelijk ongegrond dan wel frauduleus 
is afgewezen of wanneer de onderdaan van 
een derde land een gevaar vormt voor de 

(13) Zolang er geen reden is om aan te 
nemen dat het toekennen van een termijn 
voor vrijwillig vertrek de 
terugkeerprocedure ondermijnt, verdient 
vrijwillige terugkeer de voorkeur boven 
gedwongen terugkeer en dient een 
passende termijn voor vrijwillig vertrek te 
worden toegekend van dertig dagen, 
afhankelijk van met name het vooruitzicht 
op terugkeer. Er mag geen termijn voor 
vrijwillig vertrek worden toegekend 
wanneer is geoordeeld dat er een risico 
bestaat dat de onderdaan van een derde 
land zal onderduiken zoals bedoeld in deze 
richtlijn of wanneer de onderdaan van een 
derde land een gevaar vormt voor de 
openbare orde, de openbare veiligheid of 
de nationale veiligheid, hetgeen naar 
behoren wordt bewezen aan de hand van 
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openbare orde, de openbare veiligheid of 
de nationale veiligheid. Wanneer dit, 
gezien de specifieke omstandigheden van 
een individueel geval, noodzakelijk wordt 
geacht, dient in een verlenging van de 
periode voor vrijwillige terugkeer te 
worden voorzien.

een rechterlijke uitspraak of andere 
elementen die aantonen dat de persoon 
een publiek gevaar vormt. Wanneer dit, 
gezien de specifieke omstandigheden van 
een individueel geval, noodzakelijk wordt 
geacht, dient in een verlenging van de 
periode voor vrijwillige terugkeer te 
worden voorzien.

Or. it

Amendement 182
Nadine Morano, Paulo Rangel

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Zolang er geen reden is om aan te 
nemen dat het toekennen van een termijn 
voor vrijwillig vertrek de 
terugkeerprocedure ondermijnt, verdient 
vrijwillige terugkeer de voorkeur boven 
gedwongen terugkeer en dient 
een passende termijn voor vrijwillig 
vertrek te worden toegekend van maximaal 
dertig dagen, afhankelijk van met name het 
vooruitzicht op terugkeer. Er mag geen 
termijn voor vrijwillig vertrek worden 
toegekend wanneer is geoordeeld dat er 
een risico bestaat dat de onderdaan van een 
derde land zal onderduiken, wanneer al een 
verzoek om legaal verblijf van de 
onderdaan van een derde land als kennelijk 
ongegrond dan wel frauduleus is 
afgewezen of wanneer de onderdaan van 
een derde land een gevaar vormt voor de 
openbare orde, de openbare veiligheid of 
de nationale veiligheid. Wanneer dit, 
gezien de specifieke omstandigheden van 
een individueel geval, noodzakelijk wordt 
geacht, dient in een verlenging van de 
periode voor vrijwillige terugkeer te 
worden voorzien.

(13) Zolang er geen reden is om aan te 
nemen dat het toekennen van een termijn 
voor vrijwillig vertrek de 
terugkeerprocedure ondermijnt, verdient 
vrijwillige terugkeer de voorkeur boven 
gedwongen terugkeer en dient 
een passende termijn voor vrijwillig 
vertrek te worden toegekend van maximaal 
dertig dagen, afhankelijk van met name het 
vooruitzicht op terugkeer. Er mag geen 
termijn voor vrijwillig vertrek worden 
toegekend wanneer is geoordeeld dat er 
een risico bestaat dat de onderdaan van een 
derde land zal onderduiken, wanneer al een 
verzoek om legaal verblijf van de 
onderdaan van een derde land als kennelijk 
ongegrond, frauduleus of niet-ontvankelijk 
is afgewezen of wanneer de onderdaan van 
een derde land een gevaar vormt voor de 
openbare orde, de openbare veiligheid of 
de nationale veiligheid. Wanneer dit, 
gezien de specifieke omstandigheden van 
een individueel geval, noodzakelijk wordt 
geacht, dient in een verlenging van de 
periode voor vrijwillige terugkeer te 
worden voorzien.

Or. fr
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Amendement 183
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Zolang er geen reden is om aan te 
nemen dat het toekennen van een termijn 
voor vrijwillig vertrek de 
terugkeerprocedure ondermijnt, verdient 
vrijwillige terugkeer de voorkeur boven 
gedwongen terugkeer en dient een 
passende termijn voor vrijwillig vertrek te 
worden toegekend van maximaal dertig 
dagen, afhankelijk van met name het 
vooruitzicht op terugkeer. Er mag geen 
termijn voor vrijwillig vertrek worden 
toegekend wanneer is geoordeeld dat er 
een risico bestaat dat de onderdaan van een 
derde land zal onderduiken, wanneer al een 
verzoek om legaal verblijf van de 
onderdaan van een derde land als kennelijk 
ongegrond dan wel frauduleus is 
afgewezen of wanneer de onderdaan van 
een derde land een gevaar vormt voor de 
openbare orde, de openbare veiligheid of 
de nationale veiligheid. Wanneer dit, 
gezien de specifieke omstandigheden van 
een individueel geval, noodzakelijk wordt 
geacht, dient in een verlenging van de 
periode voor vrijwillige terugkeer te 
worden voorzien.

(13) Zolang er geen reden is om aan te 
nemen dat het toekennen van een termijn 
voor vrijwillig vertrek de 
terugkeerprocedure ondermijnt, verdient 
vrijwillige terugkeer de voorkeur boven 
gedwongen terugkeer en dient een 
passende termijn voor vrijwillig vertrek te 
worden toegekend van maximaal dertig 
dagen, afhankelijk van met name het 
vooruitzicht op terugkeer. Er mag geen 
termijn voor vrijwillig vertrek worden 
toegekend wanneer is geoordeeld dat er 
een risico bestaat dat de onderdaan van een 
derde land zal onderduiken, wanneer al een 
verzoek om legaal verblijf van de 
onderdaan van een derde land als kennelijk 
ongegrond dan wel frauduleus is 
afgewezen of wanneer de onderdaan van 
een derde land een gevaar vormt voor de 
openbare orde, de openbare veiligheid of 
de nationale veiligheid. Wanneer dit, 
gezien de specifieke omstandigheden van 
een individueel geval, noodzakelijk wordt 
geacht, kan in een verlenging van de 
periode voor vrijwillige terugkeer worden 
voorzien.

Or. en

Amendement 184
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(13) Zolang er geen reden is om aan te 
nemen dat het toekennen van een termijn 
voor vrijwillig vertrek de 
terugkeerprocedure ondermijnt, verdient 
vrijwillige terugkeer de voorkeur boven 
gedwongen terugkeer en dient een 
passende termijn voor vrijwillig vertrek te 
worden toegekend van maximaal dertig 
dagen, afhankelijk van met name het 
vooruitzicht op terugkeer. Er mag geen 
termijn voor vrijwillig vertrek worden 
toegekend wanneer is geoordeeld dat er 
een risico bestaat dat de onderdaan van 
een derde land zal onderduiken, wanneer 
al een verzoek om legaal verblijf van de 
onderdaan van een derde land als 
kennelijk ongegrond dan wel frauduleus 
is afgewezen of wanneer de onderdaan van 
een derde land een gevaar vormt voor de 
openbare orde, de openbare veiligheid of 
de nationale veiligheid. Wanneer dit, 
gezien de specifieke omstandigheden van 
een individueel geval, noodzakelijk wordt 
geacht, dient in een verlenging van de 
periode voor vrijwillige terugkeer te 
worden voorzien.

(13) Indien een lidstaat besluit een 
terugkeerbeleid uit te voeren, verdient 
vrijwillige terugkeer de voorkeur boven 
gedwongen terugkeer en dient een termijn 
voor vrijwillig vertrek te worden toegekend 
van zes maanden. De lidstaten moeten 
kunnen beslissen geen termijn voor 
vrijwillig vertrek toe te kennen wanneer op 
grond van bewijzen is geoordeeld dat de 
onderdaan van een derde land een 
daadwerkelijk en actueel gevaar vormt 
voor de openbare veiligheid of de nationale 
veiligheid. Wanneer dit, gezien de 
specifieke omstandigheden van een 
individueel geval, noodzakelijk wordt 
geacht, onder meer in het geval van 
kinderen met het oog op afronding van 
hun opleiding, zwangere vrouwen met het 
oog op de bevalling, slachtoffers van 
mensenhandel in afwachting van een 
uitspraak in een rechtszaak en zieken die 
medische zorg behoeven, dient in een 
verlenging van de periode voor vrijwillige 
terugkeer te worden voorzien.

Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk omdat het onlosmakelijk is verbonden met de ingediende 
amendementen op artikel 9 met betrekking tot vrijwillig vertrek.

Amendement 185
Tom Vandendriessche

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Om vrijwillige terugkeer aan te 
moedigen, moeten de lidstaten over 
operationele programma’s beschikken 
voor extra bijstand en advies bij terugkeer 
die onder andere steun voor re-integratie 

Schrappen
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in derde landen van terugkeer kunnen 
omvatten, rekening houdend met de 
gemeenschappelijke normen inzake 
programma’s voor begeleide vrijwillige 
terugkeer en re-integratie die de 
Commissie in samenwerking met lidstaten 
heeft ontwikkeld en die de Raad heeft 
goedgekeurd.

Or. nl

Motivering

Bijstand in het thuisland is de verantwoordelijkheid van het thuisland. Het thuisland dat niet 
wil meewerken aan de opname en re-integratie van zijn eigen burgers dient hiervoor 
financieel gesanctioneerd te worden.

Amendement 186
Nadine Morano, Paulo Rangel

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Om vrijwillige terugkeer aan te 
moedigen, moeten de lidstaten over 
operationele programma’s beschikken voor 
extra bijstand en advies bij terugkeer die 
onder andere steun voor re-integratie in 
derde landen van terugkeer kunnen 
omvatten, rekening houdend met de 
gemeenschappelijke normen inzake 
programma’s voor begeleide vrijwillige 
terugkeer en re-integratie die de 
Commissie in samenwerking met lidstaten 
heeft ontwikkeld en die de Raad heeft 
goedgekeurd.

(14) Om vrijwillig vertrek aan te 
moedigen, kunnen de lidstaten over 
operationele programma’s beschikken voor 
extra bijstand en advies bij terugkeer die 
onder andere steun voor re-integratie in 
derde landen van terugkeer kunnen 
omvatten. De gemeenschappelijke normen 
inzake programma’s voor begeleide 
vrijwillige terugkeer en re-integratie die de 
Commissie in samenwerking met lidstaten 
heeft ontwikkeld en die de Raad heeft 
goedgekeurd, kunnen in aanmerking 
worden genomen.

Het is dienstig ondersteuning bij 
vrijwillige terugkeer te bieden 
overeenkomstig de nationale regelgeving, 
waarbij die ondersteuning kan worden 
onderworpen aan voorwaarden en 
uitsluitingsgronden.
Deze richtlijn stelt voor de onderdaan van 
een derde land geen algemeen noch 
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absoluut recht op bijstand bij vrijwillige 
terugkeer of re-integratie in.

Or. fr

Amendement 187
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Om vrijwillige terugkeer aan te 
moedigen, moeten de lidstaten over 
operationele programma’s beschikken voor 
extra bijstand en advies bij terugkeer die 
onder andere steun voor re-integratie in 
derde landen van terugkeer kunnen 
omvatten, rekening houdend met de 
gemeenschappelijke normen inzake 
programma’s voor begeleide vrijwillige 
terugkeer en re-integratie die de 
Commissie in samenwerking met lidstaten 
heeft ontwikkeld en die de Raad heeft 
goedgekeurd.

(14) Om vrijwillige terugkeer aan te 
moedigen, moeten de lidstaten over 
operationele programma’s beschikken voor 
casemanagement, extra bijstand en advies 
bij terugkeer die onder andere steun voor 
re-integratie in derde landen van terugkeer 
dienen te omvatten, rekening houdend met 
de gemeenschappelijke normen inzake 
programma’s voor begeleide vrijwillige 
terugkeer en re-integratie die de 
Commissie in samenwerking met lidstaten 
heeft ontwikkeld en die de Raad heeft 
goedgekeurd. Programma’s voor 
vrijwillige terugkeer, bijstand bij 
vrijwillige terugkeer en re-integratie 
vormen essentiële pijlers van een 
migratiebeleid van de Unie en bieden 
migranten de mogelijkheid tot een 
humane, waardige en op rechten 
gebaseerde terugkeer. Vrijwillige 
terugkeer moet in alle stadia van de 
procedure worden toegestaan.

Or. en

Amendement 188
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Maite Pagazaurtundúa, 
Anna Júlia Donáth, Jan-Christoph Oetjen, Dragoş Tudorache, Michal Šimečka

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Om vrijwillige terugkeer aan te 
moedigen, moeten de lidstaten over 
operationele programma’s beschikken voor 
extra bijstand en advies bij terugkeer die 
onder andere steun voor re-integratie in 
derde landen van terugkeer kunnen 
omvatten, rekening houdend met de 
gemeenschappelijke normen inzake 
programma’s voor begeleide vrijwillige 
terugkeer en re-integratie die de 
Commissie in samenwerking met lidstaten 
heeft ontwikkeld en die de Raad heeft 
goedgekeurd.

(14) Om vrijwillige terugkeer aan te 
moedigen, moeten de lidstaten over 
operationele programma’s beschikken voor 
extra bijstand en advies bij terugkeer die 
onder andere steun voor re-integratie in 
derde landen van terugkeer dienen te 
omvatten die is toegesneden op de 
individuele omstandigheden en 
vooruitzichten van de repatriant, met 
bijzondere aandacht voor niet-begeleide 
minderjarigen, rekening houdend met de 
gemeenschappelijke normen inzake 
programma’s voor begeleide vrijwillige 
terugkeer en re-integratie die de 
Commissie in samenwerking met lidstaten 
heeft ontwikkeld en die de Raad heeft 
goedgekeurd.

Or. en

Amendement 189
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Om vrijwillige terugkeer aan te 
moedigen, moeten de lidstaten over 
operationele programma’s beschikken voor 
extra bijstand en advies bij terugkeer die 
onder andere steun voor re-integratie in 
derde landen van terugkeer kunnen 
omvatten, rekening houdend met de 
gemeenschappelijke normen inzake 
programma’s voor begeleide vrijwillige 
terugkeer en re-integratie die de 
Commissie in samenwerking met lidstaten 
heeft ontwikkeld en die de Raad heeft 
goedgekeurd.

(14) Om vrijwillige terugkeer aan te 
moedigen, moeten de lidstaten over 
operationele programma’s beschikken voor 
extra bijstand en advies bij terugkeer die 
onder andere steun voor re-integratie in 
derde landen van terugkeer dienen te 
omvatten, rekening houdend met de 
gemeenschappelijke normen inzake 
programma’s voor begeleide vrijwillige 
terugkeer en re-integratie die de 
Commissie in samenwerking met lidstaten 
heeft ontwikkeld en die de Raad heeft 
goedgekeurd.

Or. en
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Motivering

Re-integratie speelt een belangrijke rol bij een doeltreffende en duurzame terugkeer. Dit 
amendement houdt verband met artikel 14.

Amendement 190
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Om vrijwillige terugkeer aan te 
moedigen, moeten de lidstaten over 
operationele programma’s beschikken voor 
extra bijstand en advies bij terugkeer die 
onder andere steun voor re-integratie in 
derde landen van terugkeer kunnen 
omvatten, rekening houdend met de 
gemeenschappelijke normen inzake 
programma’s voor begeleide vrijwillige 
terugkeer en re-integratie die de 
Commissie in samenwerking met lidstaten 
heeft ontwikkeld en die de Raad heeft 
goedgekeurd.

(14) Om vrijwillige terugkeer aan te 
moedigen, mogen de lidstaten over 
operationele programma’s beschikken voor 
extra bijstand en advies bij terugkeer die 
onder andere steun voor re-integratie in 
derde landen van terugkeer kunnen 
omvatten, rekening houdend met de 
gemeenschappelijke normen inzake 
programma’s voor begeleide vrijwillige 
terugkeer en re-integratie die de 
Commissie in samenwerking met lidstaten 
heeft ontwikkeld en die de Raad heeft 
goedgekeurd.

Or. en

Amendement 191
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) In overeenstemming met 
Richtlijn 2009/52/EG dienen de lidstaten 
te waarborgen dat er doeltreffende 
mechanismen voorhanden zijn met 
behulp waarvan onderdanen van derde 
landen klachten kunnen indienen tegen 
hun werkgever. In overeenstemming met 
Richtlijn 2012/29/EU dienen de lidstaten 
te waarborgen dat alle slachtoffers van 
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misdrijven passende informatie, 
ondersteuning en bescherming krijgen en 
kunnen deelnemen aan strafzaken. Met 
dit doel voor ogen moeten als onderdeel 
van de nationale programma’s voor 
terugkeer mechanismen worden 
ontwikkeld die mobiele justitie en toegang 
tot beroepsmogelijkheden garanderen en 
moet gedurende de hele 
terugkeerprocedure toegang tot de rechter 
worden gegarandeerd voor kwesties die 
verband houden met schendingen van 
Richtlijn 2009/52/EG of Richtlijn 
2012/29/EU, met inbegrip van 
maatregelen om toegang tot de rechter te 
garanderen na terugkeer naar een derde 
land.

Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk omdat het onlosmakelijk is verbonden met het ingediende 
amendement op artikel 14.

Amendement 192
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) De lidstaten zorgen ervoor 
dat de burgers van derde landen 
informatie over de terugkeerprocedure 
ontvangen in een taal die zij begrijpen. In 
geval van kwetsbare personen, met name 
niet-begeleide minderjarigen, wordt deze 
informatie ter beschikking gesteld op een 
wijze die geschikt is voor hun leeftijd en 
begripsvermogen, onder andere in 
multimediaformaat.

Or. it
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Amendement 193
Tom Vandendriessche

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Er dienen gemeenschappelijke 
wettelijke minimumwaarborgen te worden 
vastgesteld voor besluiten in het kader van 
terugkeer, teneinde de belangen van de 
betrokkenen te beschermen.

Schrappen

Or. nl

Motivering

De soevereine lidstaten zijn rechtstaten, die de internationale verdragen respecteren, 
rekening houdend met hun eigen specifieke socio-economische situatie. De EU dient hier niet 
te interveniëren. Dit amendement is inhoudelijk verbonden met overweging 4 betreffende 
soevereiniteit van de lidstaten.

Amendement 194
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) De lidstaten moeten 
garanderen dat een 
kwetsbaarheidsbeoordeling wordt 
uitgevoerd voor personen jegens wie 
terugkeerprocedures zijn ingeleid. 
Factoren die de kans op kwetsbaarheid 
vergroten, zijn onder meer: individuele 
factoren als leeftijd, geslacht, gender, 
status in de maatschappij, overtuigingen 
en standpunten, emotionele, 
psychologische en cognitieve kenmerken, 
fysiek en geestelijk welzijn alsook factoren 
die betrekking hebben op het huishouden 
en gezin, factoren die betrekking hebben 
op de gemeenschap, alsmede structurele 
of situationele factoren.



AM\1214327NL.docx 55/375 PE658.738v01-00

NL

Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk omdat het onlosmakelijk is verbonden met de ingediende 
amendementen op overweging 38 en artikel 14.

Amendement 195
Monika Hohlmeier, Lena Düpont

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) De lidstaten moeten erop 
toezien dat personen jegens wie een 
terugkeerprocedure is ingeleid, zich niet 
opzettelijk en frauduleus beroepen op 
factoren die geacht kunnen worden hun 
kwetsbaarheid potentieel te verhogen.

Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om redenen die verband houden met de interne logica van de 
tekst, zoals die door de Commissie bedoeld is in artikel 14 met betrekking tot de doeltreffende 
werking en instelling van nationale terugkeerbeheersystemen.

Amendement 196
Pietro Bartolo

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) De termijn voor het instellen van 
beroep tegen besluiten in het kader van 
terugkeer moet voldoende tijd laten om een 
doeltreffende voorziening in rechte te 
waarborgen, waarbij in aanmerking moet 
worden genomen dat lange termijnen een 
negatief effect op terugkeerprocedures 
kunnen hebben. Om mogelijk misbruik 

(16) De termijn voor het instellen van 
beroep tegen besluiten in het kader van 
terugkeer moet voldoende tijd laten om een 
doeltreffende voorziening in rechte te 
waarborgen en bedraagt in elk geval ten 
minste 30 dagen.
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van rechten en procedures te voorkomen, 
moet een maximale termijn van ten 
hoogste vijf dagen worden toegekend voor 
het instellen van beroep tegen een 
terugkeerbesluit. Deze bepaling dient 
alleen van toepassing te zijn na een 
besluit tot weigering van een verzoek om 
internationale bescherming dat definitief 
is geworden, bijvoorbeeld na een 
eventuele rechterlijke toetsing.

Or. it

Motivering

De formulering “voldoende tijd” zonder maximaal aantal dagen kan aanleiding geven tot 
uiteenlopende praktijken die bovendien nadelig kunnen zijn voor de rechten in de 
verschillende lidstaten. Dit amendement houdt verband met artikel 16.

Amendement 197
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) De termijn voor het instellen van 
beroep tegen besluiten in het kader van 
terugkeer moet voldoende tijd laten om een 
doeltreffende voorziening in rechte te 
waarborgen, waarbij in aanmerking moet 
worden genomen dat lange termijnen een 
negatief effect op terugkeerprocedures 
kunnen hebben. Om mogelijk misbruik 
van rechten en procedures te voorkomen, 
moet een maximale termijn van ten 
hoogste vijf dagen worden toegekend voor 
het instellen van beroep tegen een 
terugkeerbesluit. Deze bepaling dient 
alleen van toepassing te zijn na een 
besluit tot weigering van een verzoek om 
internationale bescherming dat definitief 
is geworden, bijvoorbeeld na een 
eventuele rechterlijke toetsing.

(16) De termijn voor het instellen van 
beroep tegen besluiten in het kader van 
terugkeer moet voldoende tijd laten om een 
doeltreffende voorziening in rechte te 
waarborgen.

Or. en
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Motivering

De maximale termijn van vijf dagen om beroep in te stellen tegen een terugkeerbesluit dat 
voortvloeit uit een besluit om een asielaanvraag te weigeren, moet worden geschrapt. Een 
dergelijke korte termijn ondermijnt de doeltreffendheid van het beroep in kwestie.

Amendement 198
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) De termijn voor het instellen van 
beroep tegen besluiten in het kader van 
terugkeer moet voldoende tijd laten om een 
doeltreffende voorziening in rechte te 
waarborgen, waarbij in aanmerking moet 
worden genomen dat lange termijnen een 
negatief effect op terugkeerprocedures 
kunnen hebben. Om mogelijk misbruik 
van rechten en procedures te voorkomen, 
moet een maximale termijn van ten 
hoogste vijf dagen worden toegekend voor 
het instellen van beroep tegen een 
terugkeerbesluit. Deze bepaling dient 
alleen van toepassing te zijn na een 
besluit tot weigering van een verzoek om 
internationale bescherming dat definitief 
is geworden, bijvoorbeeld na een 
eventuele rechterlijke toetsing.

(16) De termijn voor het instellen van 
beroep tegen besluiten in het kader van 
terugkeer moet voldoende tijd laten om een 
doeltreffende voorziening in rechte te 
waarborgen, waarbij in aanmerking moet 
worden genomen dat lange termijnen een 
negatief effect op terugkeerprocedures 
kunnen hebben.

Or. en

Motivering

Dit amendement houdt verband met artikel 16. Onderdanen van derde landen moeten 
voldoende tijd krijgen om in beroep te gaan. Bovendien is de schaduwrapporteur geen 
voorstander van verschillende regels voor asielzoekers wier verzoek is geweigerd en voor 
irreguliere migranten.

Amendement 199
Nadine Morano

Voorstel voor een richtlijn
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Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) De termijn voor het instellen van 
beroep tegen besluiten in het kader van 
terugkeer moet voldoende tijd laten om 
een doeltreffende voorziening in rechte te 
waarborgen, waarbij in aanmerking moet 
worden genomen dat lange termijnen een 
negatief effect op terugkeerprocedures 
kunnen hebben. Om mogelijk misbruik van 
rechten en procedures te voorkomen, moet 
een maximale termijn van ten hoogste vijf 
dagen worden toegekend voor het instellen 
van beroep tegen een terugkeerbesluit. 
Deze bepaling dient alleen van toepassing 
te zijn na een besluit tot weigering van 
een verzoek om internationale 
bescherming dat definitief is geworden, 
bijvoorbeeld na een eventuele rechterlijke 
toetsing.

(16) De termijn voor het instellen van 
beroep tegen besluiten in het kader van 
terugkeer moet een doeltreffende 
voorziening in rechte waarborgen, waarbij 
in aanmerking moet worden genomen dat 
lange termijnen een negatief effect op 
terugkeerprocedures kunnen hebben. Om 
mogelijk misbruik van rechten en 
procedures te voorkomen, moet een 
maximale termijn van ten hoogste twee 
dagen worden toegekend voor het instellen 
van beroep tegen een terugkeerbesluit bij 
een rechterlijke instantie.

Or. fr

Amendement 200
Tom Vandendriessche

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) De termijn voor het instellen van 
beroep tegen besluiten in het kader van 
terugkeer moet voldoende tijd laten om een 
doeltreffende voorziening in rechte te 
waarborgen, waarbij in aanmerking moet 
worden genomen dat lange termijnen een 
negatief effect op terugkeerprocedures 
kunnen hebben. Om mogelijk misbruik van 
rechten en procedures te voorkomen, moet 
een maximale termijn van ten hoogste vijf 
dagen worden toegekend voor het instellen 
van beroep tegen een terugkeerbesluit. 
Deze bepaling dient alleen van toepassing 
te zijn na een besluit tot weigering van 

(16) De termijn voor het instellen van 
beroep tegen besluiten in het kader van 
terugkeer moet voldoende tijd laten om een 
doeltreffende voorziening in rechte te 
waarborgen, waarbij in aanmerking moet 
worden genomen dat lange termijnen een 
negatief effect op terugkeerprocedures 
kunnen hebben. Om mogelijk misbruik van 
rechten en procedures te voorkomen, moet 
een maximale termijn van ten hoogste vijf 
dagen worden toegekend voor het instellen 
van beroep tegen een terugkeerbesluit.
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een verzoek om internationale 
bescherming dat definitief is geworden, 
bijvoorbeeld na een eventuele rechterlijke 
toetsing.

Or. nl

Motivering

De originele tekst organiseert beroep na beroep en creëert hierdoor mede de carrousel van 
rechterlijke beslissingen. Een terugkeerbesluit impliceert een besluit tot weigering van een 
verzoek tot internationale bescherming. Deze besluiten dienen samen genomen te worden. 
Hiertegen staat één beroep open.

Amendement 201
Maria Grapini

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) De termijn voor het instellen van 
beroep tegen besluiten in het kader van 
terugkeer moet voldoende tijd laten om een 
doeltreffende voorziening in rechte te 
waarborgen, waarbij in aanmerking moet 
worden genomen dat lange termijnen een 
negatief effect op terugkeerprocedures 
kunnen hebben. Om mogelijk misbruik van 
rechten en procedures te voorkomen, moet 
een maximale termijn van ten hoogste vijf 
dagen worden toegekend voor het instellen 
van beroep tegen een terugkeerbesluit. 
Deze bepaling dient alleen van toepassing 
te zijn na een besluit tot weigering van een 
verzoek om internationale bescherming dat 
definitief is geworden, bijvoorbeeld na een 
eventuele rechterlijke toetsing.

(16) De termijn voor het instellen van 
beroep tegen besluiten in het kader van 
terugkeer moet voldoende tijd laten om een 
doeltreffende voorziening in rechte te 
waarborgen, waarbij in aanmerking moet 
worden genomen dat lange termijnen een 
negatief effect op terugkeerprocedures 
kunnen hebben, en de onderdanen van 
derde landen moeten binnen de termijn 
voor het instellen van beroep op de hoogte 
worden gebracht van de 
beroepsprocedure. Om mogelijk misbruik 
van rechten en procedures te voorkomen, 
moet een maximale termijn van ten 
hoogste vijf dagen worden toegekend voor 
het instellen van beroep tegen een 
terugkeerbesluit. Deze bepaling dient 
alleen van toepassing te zijn na een besluit 
tot weigering van een verzoek om 
internationale bescherming dat definitief is 
geworden, bijvoorbeeld na een eventuele 
rechterlijke toetsing.

Or. ro
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Amendement 202
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) De termijn voor het instellen van 
beroep tegen besluiten in het kader van 
terugkeer moet voldoende tijd laten om een 
doeltreffende voorziening in rechte te 
waarborgen, waarbij in aanmerking moet 
worden genomen dat lange termijnen een 
negatief effect op terugkeerprocedures 
kunnen hebben. Om mogelijk misbruik 
van rechten en procedures te voorkomen, 
moet een maximale termijn van ten 
hoogste vijf dagen worden toegekend voor 
het instellen van beroep tegen een 
terugkeerbesluit. Deze bepaling dient 
alleen van toepassing te zijn na een besluit 
tot weigering van een verzoek om 
internationale bescherming dat definitief is 
geworden, bijvoorbeeld na een eventuele 
rechterlijke toetsing.

(16) De termijn voor het instellen van 
rechterlijk beroep tegen besluiten in het 
kader van terugkeer moet voldoende tijd 
laten om een doeltreffende voorziening in 
rechte te waarborgen. Er moet een 
maximale termijn van dertig dagen vanaf 
bekendmaking van het terugkeerbesluit 
worden toegekend voor het instellen van 
beroep tegen dit besluit. Om mogelijk 
misbruik van rechten en procedures te 
voorkomen, moet een maximale termijn 
van ten hoogste vijftien dagen worden 
toegekend voor het instellen van beroep 
tegen een terugkeerbesluit vanaf het 
moment dat een besluit tot weigering van 
een verzoek om internationale bescherming 
definitief is geworden.

Or. it

Amendement 203
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Maite Pagazaurtundúa, Anna Júlia 
Donáth, Jan-Christoph Oetjen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) De termijn voor het instellen van 
beroep tegen besluiten in het kader van 
terugkeer moet voldoende tijd laten om een 
doeltreffende voorziening in rechte te 
waarborgen, waarbij in aanmerking moet 
worden genomen dat lange termijnen een 
negatief effect op terugkeerprocedures 

(16) De termijn voor het instellen van 
beroep tegen besluiten in het kader van 
terugkeer moet voldoende tijd laten om een 
doeltreffende voorziening in rechte te 
waarborgen, waarbij in aanmerking moet 
worden genomen dat lange termijnen een 
negatief effect op terugkeerprocedures 
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kunnen hebben. Om mogelijk misbruik van 
rechten en procedures te voorkomen, moet 
een maximale termijn van ten hoogste vijf 
dagen worden toegekend voor het instellen 
van beroep tegen een terugkeerbesluit. 
Deze bepaling dient alleen van toepassing 
te zijn na een besluit tot weigering van een 
verzoek om internationale bescherming dat 
definitief is geworden, bijvoorbeeld na een 
eventuele rechterlijke toetsing.

kunnen hebben. Om mogelijk misbruik van 
rechten en procedures te voorkomen, moet 
een maximale termijn van tien tot vijftien 
dagen worden toegekend voor het instellen 
van beroep tegen een terugkeerbesluit. 
Deze bepaling dient alleen van toepassing 
te zijn na een besluit tot weigering van een 
verzoek om internationale bescherming dat 
definitief is geworden, bijvoorbeeld na een 
eventuele rechterlijke toetsing.

Or. en

Motivering

De door de Commissie voorgestelde korte termijn van vijf dagen is te krap om gebruik te 
kunnen maken van het recht van beroep. Een periode van ten minste 10 à 15 dagen is 
noodzakelijk om ervoor te zorgen dat mensen een weloverwogen besluit kunnen nemen over 
het al dan niet instellen van beroep.

Amendement 204
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) De termijn voor het instellen van 
beroep tegen besluiten in het kader van 
terugkeer moet voldoende tijd laten om een 
doeltreffende voorziening in rechte te 
waarborgen, waarbij in aanmerking moet 
worden genomen dat lange termijnen een 
negatief effect op terugkeerprocedures 
kunnen hebben. Om mogelijk misbruik van 
rechten en procedures te voorkomen, moet 
een maximale termijn van ten hoogste vijf 
dagen worden toegekend voor het instellen 
van beroep tegen een terugkeerbesluit. 
Deze bepaling dient alleen van toepassing 
te zijn na een besluit tot weigering van een 
verzoek om internationale bescherming dat 
definitief is geworden, bijvoorbeeld na een 
eventuele rechterlijke toetsing.

(16) De termijn voor het instellen van 
beroep tegen besluiten in het kader van 
terugkeer moet voldoende tijd laten om een 
doeltreffende voorziening in rechte te 
waarborgen, waarbij in aanmerking moet 
worden genomen dat lange termijnen een 
negatief effect op terugkeerprocedures 
kunnen hebben. Om mogelijk misbruik van 
rechten en procedures te voorkomen, moet 
een maximale termijn van ten hoogste drie 
dagen worden toegekend voor het instellen 
van beroep tegen een terugkeerbesluit. 
Deze bepaling dient alleen van toepassing 
te zijn na een besluit tot weigering van een 
verzoek om internationale bescherming dat 
definitief is geworden, bijvoorbeeld na een 
eventuele rechterlijke toetsing.
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Or. fr

Amendement 205
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Het beroep tegen een 
terugkeerbesluit dat is gebaseerd op een 
besluit tot weigering van een verzoek om 
internationale bescherming waartegen al 
een doeltreffend rechtsmiddel is 
aangewend, moet worden beperkt tot één 
enkel niveau van rechtspraak, aangezien 
een rechterlijke instantie de individuele 
situatie van de betrokken onderdaan van 
een derde land reeds heeft onderzocht en 
er een beslissing over heeft genomen in 
het kader van de asielprocedure.

Schrappen

Or. en

Amendement 206
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Het beroep tegen een 
terugkeerbesluit dat is gebaseerd op een 
besluit tot weigering van een verzoek om 
internationale bescherming waartegen al 
een doeltreffend rechtsmiddel is 
aangewend, moet worden beperkt tot één 
enkel niveau van rechtspraak, aangezien 
een rechterlijke instantie de individuele 
situatie van de betrokken onderdaan van 
een derde land reeds heeft onderzocht en 
er een beslissing over heeft genomen in 
het kader van de asielprocedure.

Schrappen
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Or. en

Motivering

De schaduwrapporteur is van oordeel dat het met deze herschikking niet de bedoeling is de 
organisatie van de rechtspraak in de lidstaten te wijzigen en verschillende regels in te voeren 
voor asielzoekers wier verzoek is geweigerd en voor irreguliere migranten. Dit amendement 
houdt verband met artikel 16.

Amendement 207
Tom Vandendriessche

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Het beroep tegen een 
terugkeerbesluit dat is gebaseerd op een 
besluit tot weigering van een verzoek om 
internationale bescherming waartegen al 
een doeltreffend rechtsmiddel is 
aangewend, moet worden beperkt tot één 
enkel niveau van rechtspraak, aangezien 
een rechterlijke instantie de individuele 
situatie van de betrokken onderdaan van 
een derde land reeds heeft onderzocht en 
er een beslissing over heeft genomen in 
het kader van de asielprocedure.

(17) Het beroep tegen een 
terugkeerbesluit dat is gebaseerd op een 
besluit tot weigering van een verzoek om 
internationale bescherming waartegen al 
een doeltreffend rechtsmiddel is 
aangewend, moet onontvankelijk worden 
verklaard.

Or. nl

Motivering

Het terugkeerbesluit is een logisch gevolg van een besluit tot weigering van een verzoek om 
internationale bescherming, en dient dan ook integraal deel uit te maken van dezelfde 
administratieve akte. Een mogelijkheid van tweede beroep is dan ook overbodig.

Amendement 208
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Jan-Christoph 
Oetjen, Michal Šimečka

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Het beroep tegen een 
terugkeerbesluit dat is gebaseerd op een 
besluit tot weigering van een verzoek om 
internationale bescherming waartegen al 
een doeltreffend rechtsmiddel is 
aangewend, moet worden beperkt tot één 
enkel niveau van rechtspraak, aangezien 
een rechterlijke instantie de individuele 
situatie van de betrokken onderdaan van 
een derde land reeds heeft onderzocht en er 
een beslissing over heeft genomen in het 
kader van de asielprocedure.

(17) Het beroep tegen een 
terugkeerbesluit dat is gebaseerd op een 
besluit tot weigering van een verzoek om 
internationale bescherming waartegen al 
een doeltreffend rechtsmiddel is 
aangewend, kan alleen worden beperkt tot 
één enkel niveau van rechtspraak wanneer 
een rechterlijke instantie de individuele 
situatie van de betrokken onderdaan van 
een derde land reeds heeft onderzocht en er 
een beslissing over heeft genomen in het 
kader van de asielprocedure, waarbij 
tevens een individuele beoordeling van het 
volledige toepassingsgebied van het 
beginsel van non-refoulement in het 
kader van het Europees en internationaal 
recht is uitgevoerd.

Or. en

Motivering

Als de lidstaten zouden worden verplicht het beroep te beperken tot één niveau van 
rechtspraak, wordt hun in feite de mogelijkheid ontnomen om een aanvullende rechterlijke 
toetsing toe te staan, mochten zij dat wensen. Deze verplichting beperkt de mogelijkheden van 
de lidstaten onnodig. Niet alle lidstaten voeren een volledige beoordeling uit van het aspect 
van refoulement in het kader van het terugkeeracquis tijdens de asielprocedure, of bij de 
besluitvorming omtrent de weigering of beëindiging van het legaal verblijf. Derhalve dient 
dat een eerste voorwaarde te zijn voor het toestaan van slechts één niveau van rechtspraak.

Amendement 209
Nadine Morano, Paulo Rangel

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Het beroep tegen een 
terugkeerbesluit dat is gebaseerd op een 
besluit tot weigering van een verzoek om 
internationale bescherming waartegen al 
een doeltreffend rechtsmiddel is 
aangewend, moet worden beperkt tot één 
enkel niveau van rechtspraak, aangezien 

(17) Om de werking van het gerecht te 
vergemakkelijken en vertragingstactieken 
om de terugkeer te belemmeren te 
vermijden, moeten de lidstaten erop 
toezien dat het beroep tegen 
terugkeerbesluiten zoveel mogelijk wordt 
beperkt tot één enkel niveau van 



AM\1214327NL.docx 65/375 PE658.738v01-00

NL

een rechterlijke instantie de individuele 
situatie van de betrokken onderdaan van 
een derde land reeds heeft onderzocht en 
er een beslissing over heeft genomen in 
het kader van de asielprocedure.

rechtspraak, waarbij het recht op een 
doeltreffende voorziening in rechte 
evenwel moet worden gewaarborgd.

Or. fr

Amendement 210
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Het beroep tegen een 
terugkeerbesluit dat is gebaseerd op een 
besluit tot weigering van een verzoek om 
internationale bescherming waartegen al 
een doeltreffend rechtsmiddel is 
aangewend, moet worden beperkt tot één 
enkel niveau van rechtspraak, aangezien 
een rechterlijke instantie de individuele 
situatie van de betrokken onderdaan van 
een derde land reeds heeft onderzocht en er 
een beslissing over heeft genomen in het 
kader van de asielprocedure.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. fr

 

 

Amendement 211
Nadine Morano, Paulo Rangel

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) De lidstaten kunnen aan 
beroep bij een rechterlijke instantie 
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voorafgaande administratieve 
beroepsprocedures behouden, mits het 
administratieve beroep de 
doeltreffendheid van de 
terugkeerprocedure niet schaadt.

Or. fr

Amendement 212
Nadine Morano, Paulo Rangel

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 ter) Als rechterlijke instanties 
dienen organen met een rechterlijke 
functie in aanmerking te komen indien zij 
bij de wet zijn ingesteld, permanent, 
onafhankelijk en onpartijdig zijn, 
procedures tussen partijen omvatten, 
verplichte rechtsmacht hebben, de regels 
van rechtsstatelijkheid toepassen en de 
noodzakelijke procedurele garanties 
bieden.

Or. fr

Amendement 213
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Een beroep tegen een 
terugkeerbesluit mag alleen automatisch 
opschortende werking hebben wanneer er 
een risico bestaat dat het beginsel van 
non-refoulement wordt geschonden.

Schrappen

Or. fr



AM\1214327NL.docx 67/375 PE658.738v01-00

NL

Motivering

Om de samenhang met de wijzigingen in artikel 16, lid 3, alinea 1, en artikel 22, lid 6, alinea 
1, te waarborgen, worden de verwijzingen naar het beginsel van non-refoulement geschrapt.

Amendement 214
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Een beroep tegen een 
terugkeerbesluit mag alleen automatisch 
opschortende werking hebben wanneer er 
een risico bestaat dat het beginsel van 
non-refoulement wordt geschonden.

(18) De werking van een 
terugkeerbesluit moet automatisch 
worden opgeschort tijdens de termijn voor 
het instellen van beroep tegen een 
dergelijk besluit in eerste aanleg en, 
wanneer het beroep binnen de gestelde 
termijn is ingesteld, tijdens de 
behandeling van het beroep en totdat het 
besluit met betrekking tot het beroep is 
bekendgemaakt aan de aanvrager, in het 
bijzonder wanneer er een risico bestaat 
dat het beginsel van non-refoulement 
wordt geschonden. Een beroep tegen een 
terugkeerbesluit dient, ook wanneer er 
strafzaken aanhangig zijn bij de 
rechtbank, automatisch opschortende 
werking te hebben, teneinde toegang tot de 
rechter voor zowel de slachtoffers als de 
verdachten te garanderen.

Or. en

Amendement 215
Tom Vandendriessche

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Een beroep tegen een 
terugkeerbesluit mag alleen automatisch 
opschortende werking hebben wanneer er 

(18) Een beroep tegen een 
terugkeerbesluit mag alleen automatisch 
opschortende werking hebben wanneer er 
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een risico bestaat dat het beginsel van non-
refoulement wordt geschonden.

een risico bestaat dat het beginsel van non-
refoulement wordt geschonden. Een 
beroep tegen een terugkeerbesluit is 
slechts ontvankelijk in zoverre de 
beroeper zich vrijwillig in verzekerde 
bewaring heeft gesteld in afwachting van 
de uitspraak over het beroep.

Or. nl

Motivering

Door de verzekerde bewaring tijdens de beroepsprocedure wordt verhinderd dat het beroep 
louter wordt ingesteld om de procedure te rekken en/of onder te duiken.

Amendement 216
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Maite Pagazaurtundúa, Anna Júlia 
Donáth, Jan-Christoph Oetjen, Michal Šimečka

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Een beroep tegen een 
terugkeerbesluit mag alleen automatisch 
opschortende werking hebben wanneer er 
een risico bestaat dat het beginsel van non-
refoulement wordt geschonden.

(18) Een beroep tegen een 
terugkeerbesluit dient altijd automatisch 
opschortende werking te hebben, behalve 
indien de rechterlijke autoriteiten het 
beginsel van non-refoulement volledig 
hebben beoordeeld en hebben vastgesteld 
dat er geen risico bestaat dat het wordt 
geschonden.

Or. en

Motivering

Gezien de onomkeerbaarheid van grondrechtenschendingen tijdens en na terugkeer, dienen 
beroepen altijd opschortende werking te hebben. Anders is er geen echt effectief rechtsmiddel. 
Daarnaast legt de logica in het voorstel van de Commissie een onnodig zware last op de 
schouders van de autoriteiten in de lidstaten, aangezien de noodzaak tot een opschortende 
werking in elk geval apart op individuele basis moet worden beoordeeld.

Amendement 217
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Een beroep tegen een 
terugkeerbesluit mag alleen automatisch 
opschortende werking hebben wanneer er 
een risico bestaat dat het beginsel van 
non-refoulement wordt geschonden.

(18) Een beroep tegen een 
terugkeerbesluit heeft altijd automatisch 
opschortende werking.

Or. en

Motivering

Dit amendement houdt verband met artikel 16. De opschortende werking vormt de enige 
garantie voor toegang tot een effectief rechtsmiddel.

Amendement 218
Nadine Morano

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Een beroep tegen een 
terugkeerbesluit mag alleen automatisch 
opschortende werking hebben wanneer er 
een risico bestaat dat het beginsel van 
non-refoulement wordt geschonden.

(18) Een beroep tegen een 
terugkeerbesluit mag niet automatisch 
opschortende werking hebben.

Or. fr

Amendement 219
Nadine Morano, Paulo Rangel

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Wanneer geen dergelijk risico 
bestaat, mag een beroep tegen een 
terugkeerbesluit niet automatisch 

(19) De lidstaten moeten de uitvoering 
van een terugkeerbesluit echter tijdelijk 
kunnen opschorten wanneer zulks 
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opschortende werking hebben. De 
rechterlijke autoriteiten moeten de 
uitvoering van een terugkeerbesluit in 
individuele gevallen tijdelijk kunnen 
opschorten om andere redenen, op verzoek 
van de betrokken onderdaan van een 
derde land of ambtshalve, wanneer zulks 
noodzakelijk wordt geacht. Dergelijke 
beslissingen moeten in de regel binnen 48 
uur worden genomen. Wanneer de 
complexiteit van de zaak dit rechtvaardigt, 
moeten de rechterlijke autoriteiten 
dergelijke beslissingen onverwijld nemen.

noodzakelijk wordt geacht.

Or. fr

Amendement 220
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Wanneer geen dergelijk risico 
bestaat, mag een beroep tegen een 
terugkeerbesluit niet automatisch 
opschortende werking hebben. De 
rechterlijke autoriteiten moeten de 
uitvoering van een terugkeerbesluit in 
individuele gevallen tijdelijk kunnen 
opschorten om andere redenen, op 
verzoek van de betrokken onderdaan van 
een derde land of ambtshalve, wanneer 
zulks noodzakelijk wordt geacht. 
Dergelijke beslissingen moeten in de regel 
binnen 48 uur worden genomen. 
Wanneer de complexiteit van de zaak dit 
rechtvaardigt, moeten de rechterlijke 
autoriteiten dergelijke beslissingen 
onverwijld nemen.

(19) Wanneer geen dergelijk risico 
bestaat, mag een beroep tegen een 
terugkeerbesluit niet automatisch 
opschortende werking hebben.

Or. en

Amendement 221
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Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Wanneer geen dergelijk risico 
bestaat, mag een beroep tegen een 
terugkeerbesluit niet automatisch 
opschortende werking hebben. De 
rechterlijke autoriteiten moeten de 
uitvoering van een terugkeerbesluit in 
individuele gevallen tijdelijk kunnen 
opschorten om andere redenen, op verzoek 
van de betrokken onderdaan van een derde 
land of ambtshalve, wanneer zulks 
noodzakelijk wordt geacht. Dergelijke 
beslissingen moeten in de regel binnen 48 
uur worden genomen. Wanneer de 
complexiteit van de zaak dit rechtvaardigt, 
moeten de rechterlijke autoriteiten 
dergelijke beslissingen onverwijld nemen.

(19) De rechterlijke autoriteiten moeten 
de uitvoering van een terugkeerbesluit in 
individuele gevallen kunnen opschorten 
om andere redenen, op verzoek van de 
betrokken onderdaan van een derde land of 
ambtshalve, wanneer zulks noodzakelijk 
wordt geacht. Dergelijke beslissingen 
moeten onverwijld worden genomen.

Or. en

Motivering

Dit amendement houdt verband met artikel 16. De schaduwrapporteur wenst de formulering 
van de bestaande richtlijn te handhaven.

Amendement 222
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Wanneer geen dergelijk risico 
bestaat, mag een beroep tegen een 
terugkeerbesluit niet automatisch 
opschortende werking hebben. De 
rechterlijke autoriteiten moeten de 
uitvoering van een terugkeerbesluit in 
individuele gevallen tijdelijk kunnen 
opschorten om andere redenen, op verzoek 

(19) De rechterlijke autoriteiten moeten 
de uitvoering van een terugkeerbesluit in 
individuele gevallen kunnen opschorten 
om andere redenen, op verzoek van de 
betrokken onderdaan van een derde land of 
ambtshalve, wanneer het beginsel van 
non-refoulement in het geding is, indien 
zulks noodzakelijk wordt geacht. 
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van de betrokken onderdaan van een derde 
land of ambtshalve, wanneer zulks 
noodzakelijk wordt geacht. Dergelijke 
beslissingen moeten in de regel binnen 48 
uur worden genomen. Wanneer de 
complexiteit van de zaak dit rechtvaardigt, 
moeten de rechterlijke autoriteiten 
dergelijke beslissingen onverwijld nemen.

Dergelijke beslissingen moeten onverwijld 
worden genomen.

Or. en

Amendement 223
Pietro Bartolo

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Wanneer geen dergelijk risico 
bestaat, mag een beroep tegen een 
terugkeerbesluit niet automatisch 
opschortende werking hebben. De 
rechterlijke autoriteiten moeten de 
uitvoering van een terugkeerbesluit in 
individuele gevallen tijdelijk kunnen 
opschorten om andere redenen, op verzoek 
van de betrokken onderdaan van een derde 
land of ambtshalve, wanneer zulks 
noodzakelijk wordt geacht. Dergelijke 
beslissingen moeten in de regel binnen 48 
uur worden genomen. Wanneer de 
complexiteit van de zaak dit rechtvaardigt, 
moeten de rechterlijke autoriteiten 
dergelijke beslissingen onverwijld nemen.

(19) In het geval van een 
daaropvolgend terugkeerbesluit, 
bijvoorbeeld naar aanleiding van een 
definitieve weigering van een nieuw 
verzoek om internationale bescherming, 
moeten de rechterlijke autoriteiten de 
uitvoering van een terugkeerbesluit in 
individuele gevallen kunnen opschorten 
om andere redenen, op verzoek van de 
betrokken onderdaan van een derde land of 
ambtshalve, wanneer zulks noodzakelijk 
wordt geacht. Dergelijke beslissingen 
moeten onverwijld worden genomen.

Or. it

Motivering

Het recht op opschorting moet ook na latere terugkeerbesluiten gewaarborgd zijn. Dit 
amendement houdt verband met artikel 16.

Amendement 224
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Maite Pagazaurtundúa, Anna Júlia 
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Donáth, Jan-Christoph Oetjen, Michal Šimečka

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Wanneer geen dergelijk risico 
bestaat, mag een beroep tegen een 
terugkeerbesluit niet automatisch 
opschortende werking hebben. De 
rechterlijke autoriteiten moeten de 
uitvoering van een terugkeerbesluit in 
individuele gevallen tijdelijk kunnen 
opschorten om andere redenen, op verzoek 
van de betrokken onderdaan van een derde 
land of ambtshalve, wanneer zulks 
noodzakelijk wordt geacht. Dergelijke 
beslissingen moeten in de regel binnen 48 
uur worden genomen. Wanneer de 
complexiteit van de zaak dit rechtvaardigt, 
moeten de rechterlijke autoriteiten 
dergelijke beslissingen onverwijld nemen.

(19) Wanneer de rechterlijke 
autoriteiten het beginsel van non-
refoulement volledig hebben beoordeeld 
en hebben vastgesteld dat er geen risico 
bestaat dat dit beginsel wordt geschonden, 
mag een beroep tegen een terugkeerbesluit 
niet automatisch opschortende werking 
hebben. De rechterlijke autoriteiten moeten 
de uitvoering van een terugkeerbesluit in 
individuele gevallen tijdelijk kunnen 
opschorten om andere redenen, op verzoek 
van de betrokken onderdaan van een derde 
land of ambtshalve, wanneer zulks 
noodzakelijk wordt geacht. Dergelijke 
beslissingen moeten in de regel binnen 48 
uur worden genomen. Wanneer de 
complexiteit van de zaak dit rechtvaardigt, 
moeten de rechterlijke autoriteiten 
dergelijke beslissingen onverwijld nemen.

Or. en

Motivering

Gezien de onomkeerbaarheid van grondrechtenschendingen tijdens en na terugkeer, dienen 
beroepen opschortende werking te hebben, tenzij duidelijk wordt vastgesteld dat een absoluut 
verbod op refoulement niet in het geding is. De rechterlijke autoriteiten dienen onafhankelijk 
te kunnen vaststellen wanneer de uitvoering van een terugkeerbesluit moet worden 
opgeschort.

Amendement 225
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Mara Bizzotto, Peter 
Kofod

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Wanneer geen dergelijk risico (19) Een beroep tegen een 
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bestaat, mag een beroep tegen een 
terugkeerbesluit niet automatisch 
opschortende werking hebben. De 
rechterlijke autoriteiten moeten de 
uitvoering van een terugkeerbesluit in 
individuele gevallen tijdelijk kunnen 
opschorten om andere redenen, op verzoek 
van de betrokken onderdaan van een derde 
land of ambtshalve, wanneer zulks 
noodzakelijk wordt geacht. Dergelijke 
beslissingen moeten in de regel binnen 48 
uur worden genomen. Wanneer de 
complexiteit van de zaak dit rechtvaardigt, 
moeten de rechterlijke autoriteiten 
dergelijke beslissingen onverwijld nemen.

terugkeerbesluit mag niet automatisch 
opschortende werking hebben. De 
rechterlijke autoriteiten moeten de 
uitvoering van een terugkeerbesluit in 
individuele gevallen tijdelijk kunnen 
opschorten om andere redenen, op verzoek 
van de betrokken onderdaan van een derde 
land of ambtshalve, wanneer zulks 
noodzakelijk wordt geacht. Dergelijke 
beslissingen moeten in de regel binnen 48 
uur worden genomen. Wanneer de 
complexiteit van de zaak dit rechtvaardigt, 
moeten de rechterlijke autoriteiten 
dergelijke beslissingen onverwijld nemen.

Or. fr

Motivering

Om de samenhang met de wijzigingen in artikel 16, lid 3, alinea 1, en artikel 22, lid 6, alinea 
1, te waarborgen, worden de verwijzingen naar het beginsel van non-refoulement geschrapt.

Amendement 226
Nadine Morano, Paulo Rangel

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 bis) De nationale toepassing 
van de voorschriften inzake de bepalingen 
van deze richtlijn betreffende beroep en 
opschortende werking moet stroken met 
het recht op een doeltreffende voorziening 
in rechte, zoals vastgelegd in artikel 47 
van het Handvest van de grondrechten.

Or. fr

Amendement 227
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
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Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Om de doeltreffendheid van 
terugkeerprocedures te verbeteren en 
onnodige vertraging te voorkomen, zonder 
de rechten van de betrokken onderdanen 
van derde landen aan te tasten, mag de 
uitvoering van het terugkeerbesluit niet 
automatisch worden opgeschort in 
gevallen waarin het risico van schending 
van het beginsel van non-refoulement al 
is beoordeeld en al daadwerkelijk een 
rechtsmiddel is aangewend in het kader 
van de asielprocedure die heeft 
plaatsgevonden vóór de uitvaardiging van 
het terugkeerbesluit waartegen beroep 
wordt ingesteld, tenzij de situatie van de 
onderdaan van een derde land inmiddels 
ingrijpend zou zijn veranderd.

Schrappen

Or. en

Amendement 228
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Om de doeltreffendheid van 
terugkeerprocedures te verbeteren en 
onnodige vertraging te voorkomen, zonder 
de rechten van de betrokken onderdanen 
van derde landen aan te tasten, mag de 
uitvoering van het terugkeerbesluit niet 
automatisch worden opgeschort in 
gevallen waarin het risico van schending 
van het beginsel van non-refoulement al 
is beoordeeld en al daadwerkelijk een 
rechtsmiddel is aangewend in het kader 
van de asielprocedure die heeft 
plaatsgevonden vóór de uitvaardiging van 
het terugkeerbesluit waartegen beroep 
wordt ingesteld, tenzij de situatie van de 

Schrappen
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onderdaan van een derde land inmiddels 
ingrijpend zou zijn veranderd.

Or. en

Motivering

Dit amendement houdt verband met artikel 16. De beoordeling van het risico op schending 
van het beginsel van non-refoulement wordt niet altijd uitgevoerd. Bovendien is de 
asielprocedure niet gekoppeld aan de terugkeerprocedure. Twee verschillende procedures 
zijn noodzakelijk, met bescherming van de waarborgen in beide.

Amendement 229
Tom Vandendriessche

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Om de doeltreffendheid van 
terugkeerprocedures te verbeteren en 
onnodige vertraging te voorkomen, zonder 
de rechten van de betrokken onderdanen 
van derde landen aan te tasten, mag de 
uitvoering van het terugkeerbesluit niet 
automatisch worden opgeschort in gevallen 
waarin het risico van schending van het 
beginsel van non-refoulement al is 
beoordeeld en al daadwerkelijk een 
rechtsmiddel is aangewend in het kader 
van de asielprocedure die heeft 
plaatsgevonden vóór de uitvaardiging van 
het terugkeerbesluit waartegen beroep 
wordt ingesteld, tenzij de situatie van de 
onderdaan van een derde land inmiddels 
ingrijpend zou zijn veranderd.

(20) Om de doeltreffendheid van 
terugkeerprocedures te verbeteren en 
onnodige vertraging te voorkomen, zonder 
de rechten van de betrokken onderdanen 
van derde landen aan te tasten, mag de 
uitvoering van het terugkeerbesluit niet 
automatisch worden opgeschort in gevallen 
waarin het risico van schending van het 
beginsel van non-refoulement al is 
beoordeeld of al daadwerkelijk een 
rechtsmiddel is aangewend.

Or. nl

Motivering

Het beginsel van non-refoulement wordt in overweging genomen tijdens de gehele procedure. 
Bij de aanwending van het rechtsmiddel werd dit dus al beoordeeld.
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Amendement 230
Nadine Morano

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Om de doeltreffendheid van 
terugkeerprocedures te verbeteren en 
onnodige vertraging te voorkomen, zonder 
de rechten van de betrokken onderdanen 
van derde landen aan te tasten, mag de 
uitvoering van het terugkeerbesluit niet 
automatisch worden opgeschort in gevallen 
waarin het risico van schending van het 
beginsel van non-refoulement al is 
beoordeeld en al daadwerkelijk een 
rechtsmiddel is aangewend in het kader 
van de asielprocedure die heeft 
plaatsgevonden vóór de uitvaardiging van 
het terugkeerbesluit waartegen beroep 
wordt ingesteld, tenzij de situatie van de 
onderdaan van een derde land inmiddels 
ingrijpend zou zijn veranderd.

(20) Om de doeltreffendheid van 
terugkeerprocedures te verbeteren en 
onnodige vertraging te voorkomen, zonder 
de rechten van de betrokken onderdanen 
van derde landen aan te tasten, mag de 
uitvoering van het terugkeerbesluit niet 
automatisch worden opgeschort in gevallen 
waarin het risico van schending van het 
beginsel van non-refoulement al is 
beoordeeld en al daadwerkelijk een 
rechtsmiddel is aangewend in het kader 
van de asielprocedure die heeft 
plaatsgevonden vóór de uitvaardiging van 
het terugkeerbesluit waartegen beroep 
wordt ingesteld.

Or. fr

Amendement 231
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Mara Bizzotto, Peter 
Kofod

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Om de doeltreffendheid van 
terugkeerprocedures te verbeteren en 
onnodige vertraging te voorkomen, zonder 
de rechten van de betrokken onderdanen 
van derde landen aan te tasten, mag de 
uitvoering van het terugkeerbesluit niet 
automatisch worden opgeschort in gevallen 
waarin het risico van schending van het 
beginsel van non-refoulement al is 
beoordeeld en al daadwerkelijk een 

(20) Om de doeltreffendheid van 
terugkeerprocedures te verbeteren en 
onnodige vertraging te voorkomen, zonder 
de rechten van de betrokken onderdanen 
van derde landen aan te tasten, mag de 
uitvoering van het terugkeerbesluit niet 
automatisch worden opgeschort in gevallen 
waarin al daadwerkelijk een rechtsmiddel 
is aangewend in het kader van de 
asielprocedure die heeft plaatsgevonden 
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rechtsmiddel is aangewend in het kader 
van de asielprocedure die heeft 
plaatsgevonden vóór de uitvaardiging van 
het terugkeerbesluit waartegen beroep 
wordt ingesteld, tenzij de situatie van de 
onderdaan van een derde land inmiddels 
ingrijpend zou zijn veranderd.

vóór de uitvaardiging van het 
terugkeerbesluit waartegen beroep wordt 
ingesteld, tenzij de situatie van de 
onderdaan van een derde land inmiddels 
ingrijpend zou zijn veranderd.

Or. fr

Motivering

Om de samenhang met de wijzigingen in artikel 16, lid 3, alinea 1, en artikel 22, lid 6, alinea 
1, te waarborgen, worden de verwijzingen naar het beginsel van non-refoulement geschrapt.

Amendement 232
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Michal Šimečka

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Om de doeltreffendheid van 
terugkeerprocedures te verbeteren en 
onnodige vertraging te voorkomen, zonder 
de rechten van de betrokken onderdanen 
van derde landen aan te tasten, mag de 
uitvoering van het terugkeerbesluit niet 
automatisch worden opgeschort in gevallen 
waarin het risico van schending van het 
beginsel van non-refoulement al is 
beoordeeld en al daadwerkelijk een 
rechtsmiddel is aangewend in het kader 
van de asielprocedure die heeft 
plaatsgevonden vóór de uitvaardiging van 
het terugkeerbesluit waartegen beroep 
wordt ingesteld, tenzij de situatie van de 
onderdaan van een derde land inmiddels 
ingrijpend zou zijn veranderd.

(20) Om de doeltreffendheid van 
terugkeerprocedures te verbeteren en 
onnodige vertraging te voorkomen, zonder 
de rechten van de betrokken onderdanen 
van derde landen aan te tasten, mag de 
uitvoering van het terugkeerbesluit niet 
automatisch worden opgeschort in gevallen 
waarin het risico van schending van het 
beginsel van non-refoulement al volledig is 
beoordeeld in het kader van het Europees 
en internationaal recht en al 
daadwerkelijk een rechtsmiddel is 
aangewend in het kader van de 
asielprocedure die heeft plaatsgevonden 
vóór de uitvaardiging van het 
terugkeerbesluit waartegen beroep wordt 
ingesteld, tenzij de situatie van de 
onderdaan van een derde land inmiddels 
zou zijn veranderd.

Or. en
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Motivering

De uitvoering van het terugkeerbesluit mag alleen worden opgeschort indien het volledige 
toepassingsgebied van het verbod op refoulement is gevonden. Met de invoering van de 
vereiste van “ingrijpende verandering” wordt te veel gevraagd van de rechterlijke 
autoriteiten en bestaat het risico dat individuele gevallen niet naar behoren worden 
beoordeeld, wat kan leiden tot mogelijk onomkeerbare schendingen van het beginsel van non-
refoulement.

Amendement 233
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Aan personen die niet over 
toereikende middelen beschikken, wordt op 
verzoek de nodige rechtshulp verleend. De 
nationale wetgeving dient een lijst te 
bevatten van gevallen waarin rechtshulp 
nodig wordt geacht.

(21) Aan personen die niet over 
toereikende middelen beschikken, wordt 
kosteloos de nodige rechtshulp verleend. 
De nationale wetgeving dient in rechtshulp 
te voorzien.

Or. en

Motivering

Dit amendement houdt verband met artikel 7. Dit is een van de belangrijkste factoren die een 
rol spelen bij de toegang tot informatie en de grondrechten van onderdanen van derde 
landen.

Amendement 234
Nadine Morano, Paulo Rangel

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Aan personen die niet over 
toereikende middelen beschikken, wordt op 
verzoek de nodige rechtshulp verleend. De 
nationale wetgeving dient een lijst te 
bevatten van gevallen waarin rechtshulp 

(21) Aan personen die niet over 
toereikende middelen beschikken, wordt op 
uitdrukkelijk verzoek de nodige rechtshulp 
verleend. De nationale wetgeving dient een 
lijst te bevatten van gevallen waarin 
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nodig wordt geacht. rechtshulp nodig wordt geacht.

Or. fr

Amendement 235
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Aan personen die niet over 
toereikende middelen beschikken, wordt op 
verzoek de nodige rechtshulp verleend. De 
nationale wetgeving dient een lijst te 
bevatten van gevallen waarin rechtshulp 
nodig wordt geacht.

(21) Aan personen die niet over 
toereikende middelen beschikken, wordt op 
verzoek de nodige kosteloze rechtshulp 
verleend. De nationale wetgeving dient een 
lijst te bevatten van gevallen waarin 
rechtshulp nodig wordt geacht.

Or. it

Amendement 236
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Aan personen die niet over 
toereikende middelen beschikken, wordt op 
verzoek de nodige rechtshulp verleend. De 
nationale wetgeving dient een lijst te 
bevatten van gevallen waarin rechtshulp 
nodig wordt geacht.

(21) Aan personen die niet over 
toereikende middelen beschikken, 
wordt kosteloos rechtshulp verleend. De 
nationale wetgeving dient de modaliteiten 
te bevatten voor toegang tot rechtshulp.

Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk omdat het onlosmakelijk is verbonden met de ingediende 
amendementen op overweging 40 met betrekking tot maatregelen die nodig zijn om de 
doeltreffende tenuitvoerlegging van de richtlijn te garanderen, op artikel 7, waarin wordt 
bepaald dat onderdanen van derde landen recht hebben om te worden geïnformeerd tijdens 
terugkeerprocedures, en op artikel 14 met betrekking tot terugkeerbeheer.
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Amendement 237
Tom Vandendriessche

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Er dient een regeling te worden 
getroffen voor onderdanen van derde 
landen die illegaal verblijven maar nog niet 
kunnen worden uitgezet. Voorziening in 
hun elementaire levensbehoeften dient 
volgens de nationale wetgeving te worden 
geregeld. Teneinde ervoor te zorgen dat de 
betrokkenen bij administratieve controles 
of inspecties een bewijs van hun 
specifieke situatie kunnen leveren, dienen 
zij een schriftelijke bevestiging te krijgen 
van hun situatie. De lidstaten dienen, wat 
de concrete invulling van deze 
schriftelijke bevestiging betreft, over een 
ruime mate van beleidsvrijheid te 
beschikken en moeten de bevestiging ook 
kunnen opnemen in uit hoofde van deze 
richtlijn genomen besluiten in het kader 
van terugkeer.

(22) Onderdanen van derde landen die 
illegaal verblijven, maar nog niet kunnen 
worden uitgezet, dienen in verzekerde 
bewaring te worden genomen in 
afwachting van hun repatriëring, zodat in 
hun elementaire levensbehoeften kan 
worden voorzien én het asielstelsel 
efficiënt en billijk kan georganiseerd 
worden.

Or. nl

Motivering

Dit amendement is onlosmakelijk verbonden met overweging 18, waarin wordt aangegeven 
dat de beroeper zich in verzekerde bewaring moet stellen in afwachting van de uitspraak over 
zijn beroep.

Amendement 238
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Er dient een regeling te worden 
getroffen voor onderdanen van derde 

(22) Er dient in elk geval een regeling te 
worden getroffen voor onderdanen van 
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landen die illegaal verblijven maar nog 
niet kunnen worden uitgezet. Voorziening 
in hun elementaire levensbehoeften dient 
volgens de nationale wetgeving te worden 
geregeld. Teneinde ervoor te zorgen dat de 
betrokkenen bij administratieve controles 
of inspecties een bewijs van hun specifieke 
situatie kunnen leveren, dienen zij een 
schriftelijke bevestiging te krijgen van hun 
situatie. De lidstaten dienen, wat de 
concrete invulling van deze schriftelijke 
bevestiging betreft, over een ruime mate 
van beleidsvrijheid te beschikken en 
moeten de bevestiging ook kunnen 
opnemen in uit hoofde van deze richtlijn 
genomen besluiten in het kader van 
terugkeer.

derde landen die irregulier verblijven. Een 
passende en waardige voorziening in hun 
levensbehoeften dient volgens de nationale 
wetgeving te worden geregeld en de 
lidstaten dienen te onderzoeken of het 
mogelijk is hun status op grond van hun 
bestaande banden met de betrokken 
lidstaat te regulariseren. Teneinde ervoor 
te zorgen dat de betrokkenen bij 
administratieve controles of inspecties een 
bewijs van hun specifieke situatie kunnen 
leveren, dienen zij een schriftelijke 
bevestiging te krijgen van hun situatie. De 
lidstaten dienen, wat de concrete invulling 
van deze schriftelijke bevestiging betreft, 
over een ruime mate van beleidsvrijheid te 
beschikken en moeten de bevestiging ook 
kunnen opnemen in uit hoofde van deze 
richtlijn genomen besluiten in het kader 
van terugkeer.

Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk omdat het onlosmakelijk is verbonden met de ingediende 
amendementen op overweging 4.

Amendement 239
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Er dient een regeling te worden 
getroffen voor onderdanen van derde 
landen die illegaal verblijven maar nog 
niet kunnen worden uitgezet. Voorziening 
in hun elementaire levensbehoeften dient 
volgens de nationale wetgeving te worden 
geregeld. Teneinde ervoor te zorgen dat de 
betrokkenen bij administratieve controles 
of inspecties een bewijs van hun specifieke 
situatie kunnen leveren, dienen zij een 
schriftelijke bevestiging te krijgen van hun 

(22) Er dient een regeling te worden 
getroffen voor onderdanen van derde 
landen die irregulier verblijven maar nog 
niet kunnen worden uitgezet. Voorziening 
in hun elementaire levensbehoeften dient 
volgens de nationale wetgeving te worden 
geregeld. Teneinde ervoor te zorgen dat de 
betrokkenen bij administratieve controles 
of inspecties een bewijs van hun specifieke 
situatie kunnen leveren, dienen zij een 
schriftelijke bevestiging te krijgen van hun 
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situatie. De lidstaten dienen, wat de 
concrete invulling van deze schriftelijke 
bevestiging betreft, over een ruime mate 
van beleidsvrijheid te beschikken en 
moeten de bevestiging ook kunnen 
opnemen in uit hoofde van deze richtlijn 
genomen besluiten in het kader van 
terugkeer.

situatie. De lidstaten dienen, wat de 
concrete invulling van deze schriftelijke 
bevestiging betreft, over een ruime mate 
van beleidsvrijheid te beschikken en 
moeten de bevestiging ook kunnen 
opnemen in uit hoofde van deze richtlijn 
genomen besluiten in het kader van 
terugkeer.

Or. en

Motivering

Het woord “illegaal” is niet relevant als het om migratie gaat. Het wordt in de gehele tekst 
gewijzigd in “irregulier”. Internationale instanties, waaronder de Algemene Vergadering van 
de Verenigde Naties en de Internationale Organisatie voor Migratie, hebben de aanbeveling 
verstrekt om in plaats van “illegaal” de termen “irregulier” of “ongedocumenteerd” te 
gebruiken.

Amendement 240
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Het gebruik van dwangmaatregelen 
moet, uit het oogpunt van de gebruikte 
middelen en nagestreefde doelstellingen, 
uitdrukkelijk aan de beginselen van 
evenredigheid en doeltreffendheid worden 
onderworpen. Gedwongen terugkeer moet 
worden omgeven met 
minimumwaarborgen, rekening houdend 
met Beschikking 2004/573/EG van de 
Raad13. De lidstaten moeten voor het 
toezicht op gedwongen terugkeer op 
meerdere mogelijkheden kunnen 
vertrouwen.

(23) Het gebruik van dwangmaatregelen 
moet worden verboden. Indien de 
lidstaten dergelijke maatregelen 
vaststellen, moeten deze uitdrukkelijk aan 
de beginselen van evenredigheid en 
noodzakelijkheid worden onderworpen.

_________________
13 Beschikking 2004/573/EG van de Raad 
van 29 april 2004 inzake het organiseren 
van gezamenlijke vluchten voor de 
verwijdering van onderdanen van derde 
landen tegen wie individuele 
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verwijderingsmaatregelen zijn genomen 
van het grondgebied van twee of meer 
lidstaten (PB L 261 van 6.8.2004, blz. 28).

Or. en

Motivering

Dit amendement is onlosmakelijk verbonden met amendementen op overweging 4.

Amendement 241
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Het effect van nationale 
terugkeermaatregelen moet een Europese 
dimensie krijgen, door middel van een 
inreisverbod dat de betrokkene de toegang 
tot en het verblijf op het grondgebied van 
alle lidstaten ontzegt. De duur van het 
inreisverbod dient per geval volgens de 
omstandigheden te worden bepaald en 
mag normaliter niet langer zijn dan vijf 
jaar. In deze context dient in het bijzonder 
rekening te worden gehouden met het feit 
dat de betrokken onderdaan van een 
derde land reeds het onderwerp is geweest 
van meer dan één terugkeerbesluit of 
uitzettingsbevel of dat hij zich op het 
grondgebied van een lidstaat heeft 
begeven, terwijl een inreisverbod van 
kracht was.

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit amendement is onlosmakelijk verbonden met amendementen op overweging 4.

Amendement 242
Tom Vandendriessche
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Het effect van nationale 
terugkeermaatregelen moet een Europese 
dimensie krijgen, door middel van een 
inreisverbod dat de betrokkene de toegang 
tot en het verblijf op het grondgebied van 
alle lidstaten ontzegt. De duur van het 
inreisverbod dient per geval volgens de 
omstandigheden te worden bepaald en mag 
normaliter niet langer zijn dan vijf jaar. In 
deze context dient in het bijzonder 
rekening te worden gehouden met het feit 
dat de betrokken onderdaan van een derde 
land reeds het onderwerp is geweest van 
meer dan één terugkeerbesluit of 
uitzettingsbevel of dat hij zich op het 
grondgebied van een lidstaat heeft 
begeven, terwijl een inreisverbod van 
kracht was.

(24) Het effect van nationale 
terugkeermaatregelen moet een Europese 
dimensie krijgen, door middel van een 
inreisverbod dat de betrokkene de toegang 
tot en het verblijf op het grondgebied van 
alle lidstaten ontzegt. De duur van het 
inreisverbod dient per geval volgens de 
omstandigheden te worden bepaald, met 
een minimum duur van 20 jaar. In deze 
context dient in het bijzonder rekening te 
worden gehouden met de duurverlengende 
omstandigheid dat de betrokken onderdaan 
van een derde land reeds het onderwerp is 
geweest van meer dan één terugkeerbesluit 
of uitzettingsbevel of dat hij zich op het 
grondgebied van een lidstaat heeft 
begeven, terwijl een inreisverbod van 
kracht was.

Or. nl

Motivering

Dit amendement is verbonden aan overweging 14 betreffende de re-integratie van de 
onderdaan van een derde land. De verhindering van een spoedige tweede of derde poging 
stimuleert de re-integratie.

Amendement 243
Nadine Morano, Paulo Rangel

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Het effect van nationale 
terugkeermaatregelen moet een Europese 
dimensie krijgen, door middel van een 
inreisverbod dat de betrokkene de toegang 
tot en het verblijf op het grondgebied van 
alle lidstaten ontzegt. De duur van het 

(24) Het effect van nationale 
terugkeermaatregelen moet een Europese 
dimensie krijgen, door middel van een 
inreisverbod dat de betrokkene de toegang 
tot en het verblijf op het grondgebied van 
alle lidstaten ontzegt. De duur van het 
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inreisverbod dient per geval volgens de 
omstandigheden te worden bepaald en mag 
normaliter niet langer zijn dan vijf jaar. In 
deze context dient in het bijzonder 
rekening te worden gehouden met het feit 
dat de betrokken onderdaan van een derde 
land reeds het onderwerp is geweest van 
meer dan één terugkeerbesluit of 
uitzettingsbevel of dat hij zich op het 
grondgebied van een lidstaat heeft 
begeven, terwijl een inreisverbod van 
kracht was.

inreisverbod dient per geval volgens de 
omstandigheden te worden bepaald en mag 
normaliter niet langer zijn dan tien jaar. In 
deze context dient in het bijzonder 
rekening te worden gehouden met het feit 
dat de betrokken onderdaan van een derde 
land reeds het onderwerp is geweest van 
meer dan één terugkeerbesluit of 
uitzettingsbevel of dat hij zich op het 
grondgebied van een lidstaat heeft 
begeven, terwijl een inreisverbod van 
kracht was.

Or. fr

Motivering

Dit amendement vloeit voort uit amendement 1, dat erop gericht is een evenwichtiger 
Europees migratiebeleid tot stand te brengen.

Amendement 244
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Wanneer een onderdaan van een 
derde land die niet legaal op het 
grondgebied verblijft, wordt opgemerkt bij 
uitreiscontrole aan de buitengrenzen, kan 
het passend zijn een inreisverbod uit te 
vaardigen om te voorkomen dat de 
persoon het grondgebied in de toekomst 
weer binnenkomt, om de risico’s van 
illegale immigratie te verminderen. In 
gerechtvaardigde gevallen kan de 
bevoegde autoriteit na een individuele 
beoordeling en overeenkomstig het 
evenredigheidsbeginsel een inreisverbod 
uitvaardigen zonder een terugkeerbesluit 
uit te vaardigen, om vertraging van het 
vertrek van de betrokken onderdaan van 
een derde land te voorkomen.

Schrappen

Or. en
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Motivering

De schaduwrapporteur ontgaat de relevantie van deze overweging. Het straffen van mensen 
die de EU vrijwillig verlaten lijkt contraproductief. Dit amendement houdt verband met het 
amendement op artikel 13.

Amendement 245
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Wanneer een onderdaan van een 
derde land die niet legaal op het 
grondgebied verblijft, wordt opgemerkt bij 
uitreiscontrole aan de buitengrenzen, kan 
het passend zijn een inreisverbod uit te 
vaardigen om te voorkomen dat de 
persoon het grondgebied in de toekomst 
weer binnenkomt, om de risico’s van 
illegale immigratie te verminderen. In 
gerechtvaardigde gevallen kan de 
bevoegde autoriteit na een individuele 
beoordeling en overeenkomstig het 
evenredigheidsbeginsel een inreisverbod 
uitvaardigen zonder een terugkeerbesluit 
uit te vaardigen, om vertraging van het 
vertrek van de betrokken onderdaan van 
een derde land te voorkomen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Een dergelijk potentieel inreisverbod kan afbreuk doen aan de bereidheid van irregulier 
verblijvende onderdanen van derde landen om vrijwillig te vertrekken. Mogelijk zijn ze zelfs 
minder tot vertrek genegen indien ze weten dat hun een inreisverbod boven het hoofd hangt, 
met alle gevolgen van dien.

Amendement 246
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 25
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Wanneer een onderdaan van een 
derde land die niet legaal op het 
grondgebied verblijft, wordt opgemerkt bij 
uitreiscontrole aan de buitengrenzen, kan 
het passend zijn een inreisverbod uit te 
vaardigen om te voorkomen dat de 
persoon het grondgebied in de toekomst 
weer binnenkomt, om de risico’s van 
illegale immigratie te verminderen. In 
gerechtvaardigde gevallen kan de 
bevoegde autoriteit na een individuele 
beoordeling en overeenkomstig het 
evenredigheidsbeginsel een inreisverbod 
uitvaardigen zonder een terugkeerbesluit 
uit te vaardigen, om vertraging van het 
vertrek van de betrokken onderdaan van 
een derde land te voorkomen.

(25) In geen geval mag een inreisverbod 
uitsluitend op grond van het irreguliere 
verblijf van de betrokkene worden 
uitgevaardigd.

Or. en

Amendement 247
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod, Annalisa Tardino

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Wanneer een onderdaan van een 
derde land die niet legaal op het 
grondgebied verblijft, wordt opgemerkt bij 
uitreiscontrole aan de buitengrenzen, kan 
het passend zijn een inreisverbod uit te 
vaardigen om te voorkomen dat de persoon 
het grondgebied in de toekomst weer 
binnenkomt, om de risico’s van illegale 
immigratie te verminderen. In 
gerechtvaardigde gevallen kan de 
bevoegde autoriteit na een individuele 
beoordeling en overeenkomstig het 
evenredigheidsbeginsel een inreisverbod 
uitvaardigen zonder een terugkeerbesluit 
uit te vaardigen, om vertraging van het 

(25) Wanneer een onderdaan van een 
derde land die niet legaal op het 
grondgebied verblijft, wordt opgemerkt bij 
uitreiscontrole aan de buitengrenzen, is het 
noodzakelijk een inreisverbod uit te 
vaardigen om te voorkomen dat de persoon 
het grondgebied in de toekomst weer 
binnenkomt, om de risico’s van illegale 
immigratie te verminderen. De bevoegde 
autoriteit vaardigt een inreisverbod uit 
zonder een terugkeerbesluit uit te 
vaardigen, om vertraging van het vertrek 
van de betrokken onderdaan van een derde 
land te voorkomen.
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vertrek van de betrokken onderdaan van 
een derde land te voorkomen.

Or. fr

Amendement 248
Nadine Morano

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Wanneer een onderdaan van een 
derde land die niet legaal op het 
grondgebied verblijft, wordt opgemerkt bij 
uitreiscontrole aan de buitengrenzen, kan 
het passend zijn een inreisverbod uit te 
vaardigen om te voorkomen dat de persoon 
het grondgebied in de toekomst weer 
binnenkomt, om de risico’s van illegale 
immigratie te verminderen. In 
gerechtvaardigde gevallen kan de 
bevoegde autoriteit na een individuele 
beoordeling en overeenkomstig het 
evenredigheidsbeginsel een inreisverbod 
uitvaardigen zonder een terugkeerbesluit 
uit te vaardigen, om vertraging van het 
vertrek van de betrokken onderdaan van 
een derde land te voorkomen.

(25) Wanneer een onderdaan van een 
derde land die niet legaal op het 
grondgebied verblijft, wordt opgemerkt bij 
uitreiscontrole aan de buitengrenzen, kan 
het passend zijn een inreisverbod uit te 
vaardigen om te voorkomen dat de persoon 
het grondgebied in de toekomst weer 
binnenkomt, om de risico’s van illegale 
immigratie te verminderen. In 
gerechtvaardigde gevallen kan de 
bevoegde autoriteit een inreisverbod 
uitvaardigen zonder een terugkeerbesluit 
uit te vaardigen, om vertraging van het 
vertrek van de betrokken onderdaan van 
een derde land te voorkomen.

Or. fr

Amendement 249
Milan Uhrík

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Wanneer een onderdaan van een 
derde land die niet legaal op het 
grondgebied verblijft, wordt opgemerkt bij 
uitreiscontrole aan de buitengrenzen, kan 

(25) Wanneer een onderdaan van een 
derde land die niet legaal op het 
grondgebied verblijft, wordt opgemerkt bij 
uitreiscontrole aan de buitengrenzen, wordt 
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het passend zijn een inreisverbod uit te 
vaardigen om te voorkomen dat de 
persoon het grondgebied in de toekomst 
weer binnenkomt, om de risico’s van 
illegale immigratie te verminderen. In 
gerechtvaardigde gevallen kan de 
bevoegde autoriteit na een individuele 
beoordeling en overeenkomstig het 
evenredigheidsbeginsel een inreisverbod 
uitvaardigen zonder een terugkeerbesluit 
uit te vaardigen, om vertraging van het 
vertrek van de betrokken onderdaan van 
een derde land te voorkomen.

voor die persoon een inreisverbod 
uitgevaardigd om te voorkomen dat de 
persoon het grondgebied in de toekomst 
weer binnenkomt, om de risico’s van 
illegale immigratie te verminderen. In 
gerechtvaardigde gevallen kan de 
bevoegde autoriteit na een individuele 
beoordeling en overeenkomstig het 
evenredigheidsbeginsel een inreisverbod 
uitvaardigen zonder een terugkeerbesluit 
uit te vaardigen, om vertraging van het 
vertrek van de betrokken onderdaan van 
een derde land te voorkomen.

Or. sk

Amendement 250
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Inbewaringstelling met het oog op 
verwijdering moet uit het oogpunt van de 
gebruikte middelen en nagestreefde 
doelstellingen, aan het 
evenredigheidsbeginsel worden 
onderworpen. Inbewaringstelling is alleen 
gerechtvaardigd om de terugkeer voor te 
bereiden of de verwijdering uit te voeren 
en indien minder dwingende middelen niet 
afdoende zouden zijn.

(27) Inbewaringstelling met het oog op 
verwijdering moet als laatste redmiddel 
worden beschouwd en uit het oogpunt van 
de gebruikte middelen en nagestreefde 
doelstellingen, aan het 
evenredigheidsbeginsel worden 
onderworpen. De voorkeur moet uitgaan 
naar andere bewaringsmaatregelen dan 
detentie. Inbewaringstelling van niet-
begeleide minderjarigen of gezinnen met 
minderjarigen mag in geen geval mogelijk 
zijn. Inbewaringstelling is alleen 
gerechtvaardigd om de terugkeer voor te 
bereiden of de verwijdering uit te voeren 
en indien minder dwingende middelen niet 
afdoende zouden zijn.

Or. it

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk omdat het intrinsiek is verbonden met de ingediende 
amendementen op de overwegingen 28, 29 en 30 en de artikelen 18, 19 en 20 van deze 
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richtlijn.

Amendement 251
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod, Annalisa Tardino

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Inbewaringstelling met het oog op 
verwijdering moet uit het oogpunt van de 
gebruikte middelen en nagestreefde 
doelstellingen, aan het 
evenredigheidsbeginsel worden 
onderworpen. Inbewaringstelling is alleen 
gerechtvaardigd om de terugkeer voor te 
bereiden of de verwijdering uit te voeren 
en indien minder dwingende middelen 
niet afdoende zouden zijn.

(27) Inbewaringstelling met het oog op 
verwijdering moet uit het oogpunt van de 
gebruikte middelen en nagestreefde 
doelstellingen, aan het 
evenredigheidsbeginsel worden 
onderworpen. Gezien de illegale situatie 
waarin de door de terugkeer betroffen 
personen verkeren, moet 
inbewaringstelling echter steeds een 
instrument blijven waarover de lidstaten 
kunnen beschikken.

Or. fr

Motivering

Deze wijziging is noodzakelijk om de samenhang te waarborgen met de wijzigingen in 
artikel 18, lid 5, en artikel 22, lid 7, alinea 2.

Amendement 252
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Inbewaringstelling met het oog op 
verwijdering moet uit het oogpunt van de 
gebruikte middelen en nagestreefde 
doelstellingen, aan het 
evenredigheidsbeginsel worden 
onderworpen. Inbewaringstelling is alleen 
gerechtvaardigd om de terugkeer voor te 
bereiden of de verwijdering uit te voeren 

(27) Inbewaringstelling met het oog op 
verwijdering moet worden beperkt, altijd 
als laatste redmiddel worden gebruikt en 
uit het oogpunt van de gebruikte middelen 
en nagestreefde doelstellingen, aan het 
evenredigheidsbeginsel worden 
onderworpen. Inbewaringstelling is alleen 
gerechtvaardigd om de terugkeer voor te 
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en indien minder dwingende middelen niet 
afdoende zouden zijn.

bereiden of de verwijdering uit te voeren 
en indien minder dwingende middelen niet 
afdoende zouden zijn.

Or. en

Motivering

Dit amendement houdt verband met artikel 18. Inbewaringstelling mag nooit automatisch 
zijn, met name omdat dit aantoonbaar meer schade toebrengt en minder efficiënt is.

Amendement 253
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Inbewaringstelling met het oog op 
verwijdering moet uit het oogpunt van de 
gebruikte middelen en nagestreefde 
doelstellingen, aan het 
evenredigheidsbeginsel worden 
onderworpen. Inbewaringstelling is alleen 
gerechtvaardigd om de terugkeer voor te 
bereiden of de verwijdering uit te voeren 
en indien minder dwingende middelen 
niet afdoende zouden zijn.

(27) Vrijheidsbeneming dient te worden 
vermeden en mag in geen geval in kleine 
ruimten plaatsvinden. Indien een lidstaat 
besluit een terugkeerbeleid in te voeren, 
dienen in elk geval alternatieven voor 
inbewaringstelling, in het bijzonder niet 
tot vrijheidsbeneming strekkende, op 
engagement in de gemeenschap 
gebaseerde modellen, te worden toegepast.

Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk omdat het onlosmakelijk is verbonden met de ingediende 
amendementen op artikel 18 inzake bewaring en op overweging 28 en artikel 18.

Amendement 254
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Bewaring moet worden opgelegd, (28) Om te garanderen dat de lidstaten 



AM\1214327NL.docx 93/375 PE658.738v01-00

NL

na een individuele beoordeling van elk 
geval, wanneer er een risico op 
onderduiken bestaat of wanneer de 
onderdaan van een derde land de 
voorbereiding van de terugkeer of de 
verwijderingsprocedure ontwijkt of 
belemmert of een gevaar vormt voor de 
openbare orde, de openbare veiligheid of 
de nationale veiligheid.

die besluiten een terugkeerbeleid in te 
voeren de waarborgen voor de 
grondrechten in acht nemen, dienen de 
lidstaten bij deze richtlijn te worden 
verplicht om in alternatieven voor 
bewaring te voorzien waarbij exhaustieve 
en op rechten gebaseerde gronden te 
worden vastgesteld waarop een onderdaan 
van een derde land in het kader van een 
terugkeerprocedure bij uitzondering in 
bewaring kan worden gesteld en waarbij 
bewaring in gesloten ruimten stelselmatig 
wordt uitgesloten. Bewaring mag in geen 
geval worden opgelegd aan kwetsbare 
personen. Aangezien bewaring bijzonder 
schadelijke fysieke en psychologische 
gevolgen heeft voor kinderen, of zij nu 
niet-begeleid zijn, van hun gezinsleden 
zijn gescheiden of zich binnen een gezin 
bevinden, mogen zij noch hun ouders of 
reguliere primaire verzorgers die de 
kinderen begeleiden in bewaring worden 
gesteld. Bewaring is nooit in het belang 
van het kind.

Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk omdat het onlosmakelijk is verbonden met de ingediende 
amendementen op de overwegingen 27 en 40 en artikel 18.

Amendement 255
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Hilde 
Vautmans

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Bewaring moet worden opgelegd, 
na een individuele beoordeling van elk 
geval, wanneer er een risico op 
onderduiken bestaat of wanneer de 
onderdaan van een derde land de 
voorbereiding van de terugkeer of de 

(28) Bewaring moet worden opgelegd, 
na een individuele beoordeling van elk 
geval, wanneer er een risico op 
onderduiken bestaat of wanneer de 
onderdaan van een derde land de 
voorbereiding van de terugkeer of de 
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verwijderingsprocedure ontwijkt of 
belemmert of een gevaar vormt voor de 
openbare orde, de openbare veiligheid of 
de nationale veiligheid.

verwijderingsprocedure ontwijkt of 
belemmert of een gevaar vormt voor de 
openbare orde, de openbare veiligheid of 
de nationale veiligheid. Kinderen, of zij nu 
niet-begeleid zijn, van hun gezinsleden 
zijn gescheiden of zich binnen een gezin 
bevinden, mogen niet in bewaring worden 
gesteld en de lidstaten dienen te voorzien 
in passende alternatieven voor bewaring 
overeenkomstig de Verklaring van New 
York voor vluchtelingen en migranten van 
19 september 2016.

Or. en

Amendement 256
Monika Hohlmeier, Lena Düpont

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Bewaring moet worden opgelegd, 
na een individuele beoordeling van elk 
geval, wanneer er een risico op 
onderduiken bestaat of wanneer de 
onderdaan van een derde land de 
voorbereiding van de terugkeer of de 
verwijderingsprocedure ontwijkt of 
belemmert of een gevaar vormt voor de 
openbare orde, de openbare veiligheid of 
de nationale veiligheid.

(28) Bewaring moet worden opgelegd, 
na een individuele beoordeling van elk 
geval, wanneer er een risico op 
onderduiken bestaat of wanneer de 
onderdaan van een derde land de 
voorbereiding van de terugkeer of de 
verwijderingsprocedure ontwijkt of 
belemmert of een gevaar vormt voor de 
openbare orde, de openbare veiligheid of 
de nationale veiligheid, inzonderheid 
wanneer de betrokkene deel uitmaakt van 
een terroristisch netwerk of een netwerk 
van zware criminaliteit. Dit moet ook 
gelden voor minderjarigen tussen de 16 
en 18 jaar die regelmatig strafbare feiten 
hebben gepleegd en op die manier hebben 
laten zien dat zij niet bereid zijn zich aan 
de wet te houden.

Or. en

Amendement 257
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Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Bewaring moet worden opgelegd, 
na een individuele beoordeling van elk 
geval, wanneer er een risico op 
onderduiken bestaat of wanneer de 
onderdaan van een derde land de 
voorbereiding van de terugkeer of de 
verwijderingsprocedure ontwijkt of 
belemmert of een gevaar vormt voor de 
openbare orde, de openbare veiligheid of 
de nationale veiligheid.

(28) Bewaring kan worden opgelegd, na 
een individuele beoordeling van elk geval, 
wanneer er een risico op onderduiken 
bestaat of wanneer de onderdaan van een 
derde land de voorbereiding van de 
terugkeer of de verwijderingsprocedure 
ontwijkt of belemmert.

Or. en

Motivering

De lidstaten mogen niet verplicht worden bewaring op te leggen, hoewel het wel mogelijk 
moet zijn. Inbewaringstelling is kostbaar, voor zowel de lidstaten als de onderdaan van een 
derde land, en zowel in financieel opzicht als met betrekking tot de grondrechten, en daarom 
mag het niet de standaardoptie zijn. De door de Commissie ingevoerde nieuwe grond is niet 
specifiek genoeg en er zijn reeds voldoende grondslagen voor passende strafrechtelijke en 
bestuursrechtelijke maatregelen.

Amendement 258
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Bewaring moet worden opgelegd, 
na een individuele beoordeling van elk 
geval, wanneer er een risico op 
onderduiken bestaat of wanneer de 
onderdaan van een derde land de 
voorbereiding van de terugkeer of de 
verwijderingsprocedure ontwijkt of 
belemmert of een gevaar vormt voor de 
openbare orde, de openbare veiligheid of 
de nationale veiligheid.

(28) Bewaring moet worden opgelegd, 
na een individuele beoordeling van elk 
geval, wanneer er een risico op 
onderduiken bestaat of wanneer de 
onderdaan van een derde land een gevaar 
vormt voor de openbare orde, de openbare 
veiligheid of de nationale veiligheid.
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Or. en

Motivering

Volgens ngo’s en internationale organisaties is geenszins bewezen dat het percentage 
gevallen waarin het daadwerkelijk tot terugkeer komt hoger is naarmate de bewaring langer 
duurt. Dit amendement houdt verband met artikel 18.

Amendement 259
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Bewaring moet worden opgelegd, 
na een individuele beoordeling van elk 
geval, wanneer er een risico op 
onderduiken bestaat of wanneer de 
onderdaan van een derde land de 
voorbereiding van de terugkeer of de 
verwijderingsprocedure ontwijkt of 
belemmert of een gevaar vormt voor de 
openbare orde, de openbare veiligheid of 
de nationale veiligheid.

(28) Bewaring moet worden opgelegd, 
na een individuele beoordeling van elk 
geval, wanneer er een risico op 
onderduiken bestaat zoals bedoeld in deze 
richtlijn of wanneer de onderdaan van een 
derde land een gevaar vormt voor de 
openbare orde, de openbare veiligheid of 
de nationale veiligheid.

Or. it

Amendement 260
Nadine Morano

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Bewaring moet worden opgelegd, 
na een individuele beoordeling van elk 
geval, wanneer er een risico op 
onderduiken bestaat of wanneer de 
onderdaan van een derde land de 
voorbereiding van de terugkeer of de 
verwijderingsprocedure ontwijkt of 
belemmert of een gevaar vormt voor de 
openbare orde, de openbare veiligheid of 

(28) Bewaring moet steeds worden 
opgelegd, onder voorbehoud van een 
individuele beoordeling van elk geval, 
wanneer er een risico op onderduiken 
bestaat of wanneer de onderdaan van een 
derde land de voorbereiding van de 
terugkeer of de verwijderingsprocedure 
ontwijkt of belemmert of een gevaar vormt 
voor de openbare orde, de openbare 
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de nationale veiligheid. veiligheid of de nationale veiligheid.

Or. fr

Amendement 261
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod, Annalisa Tardino

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Bewaring moet worden opgelegd, 
na een individuele beoordeling van elk 
geval, wanneer er een risico op 
onderduiken bestaat of wanneer de 
onderdaan van een derde land de 
voorbereiding van de terugkeer of de 
verwijderingsprocedure ontwijkt of 
belemmert of een gevaar vormt voor de 
openbare orde, de openbare veiligheid of 
de nationale veiligheid.

(28) Bewaring moet worden opgelegd 
wanneer er een risico op onderduiken 
bestaat of wanneer de onderdaan van een 
derde land niet meewerkt aan alle fasen 
van de verwijderingsprocedures, de 
voorbereiding van de terugkeer of de 
verwijderingsprocedure ontwijkt of 
belemmert of een gevaar vormt voor de 
openbare orde, de openbare veiligheid of 
de nationale veiligheid.

Or. fr

Motivering

Het gebrek aan nationale grenzen binnen de Schengenruimte maakt het noodzakelijk om 
onderdanen van derde landen die geen volledige medewerking verlenen in bewaring te stellen 
om niet-toegelaten secundaire migratie naar andere lidstaten te voorkomen en de 
doeltreffendheid van de terugkeerbesluiten te vergroten. Bovendien betreft het een 
afschrikkende maatregel die kandidaten voor illegale migratie moet ontmoedigen, doordat zij 
weten dat zij systematisch zullen worden aangehouden.

Amendement 262
Tom Vandendriessche

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Bewaring moet worden opgelegd, 
na een individuele beoordeling van elk 

(28) Bewaring geniet de voorkeur, in 
het bijzonder wanneer er een risico op 
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geval, wanneer er een risico op 
onderduiken bestaat of wanneer de 
onderdaan van een derde land de 
voorbereiding van de terugkeer of de 
verwijderingsprocedure ontwijkt of 
belemmert of een gevaar vormt voor de 
openbare orde, de openbare veiligheid of 
de nationale veiligheid.

onderduiken bestaat of wanneer de 
onderdaan van een derde land de 
voorbereiding van de terugkeer of de 
verwijderingsprocedure ontwijkt of 
belemmert of een gevaar vormt voor de 
openbare orde, de openbare veiligheid of 
de nationale veiligheid.

Or. nl

Motivering

Bewaring dient de algemene regel te zijn, welke regel zeker dient toegepast te worden in het 
geval van tegenwerking van de betrokkene.

Amendement 263
Nadine Morano

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28 bis) Om de handel in en 
frauduleuze erkenning van kinderen te 
bestrijden volstaat het belang van het kind 
als dusdanig niet als rechtvaardiging om 
af te zien van inbewaringstelling, wanneer 
het nationale recht voorziet in de 
bewaring van minderjarigen, ongeacht of 
de bewaring het kind zelf, zijn gezin of 
zijn omgeving betreft.

Or. fr

Amendement 264
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Aangezien de maximumtermijn (29) Aangezien een administratieve of 
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voor bewaring in sommige lidstaten 
ontoereikend is om de uitvoering van de 
terugkeer te garanderen, moet een 
maximumtermijn voor bewaring van drie 
tot zes maanden worden vastgelegd, die 
kan worden verlengd, om te voorzien in 
voldoende tijd om de terugkeerprocedure 
met succes af te ronden, zonder afbreuk te 
doen aan de vastgestelde waarborgen die 
ervoor zorgen dat inbewaringstelling 
alleen plaatsvindt wanneer dat 
noodzakelijk en evenredig is en niet 
langer duurt dan de voorbereiding van de 
verwijdering.

gerechtelijke autoriteit alleen opdracht 
kan geven tot bewaring wanneer er naar 
aanleiding van een individuele 
beoordeling op grond van bewijsmateriaal 
is bepaald dat er een risico op 
onderduiken bestaat, moeten er voor elke 
zaak door een rechterlijke autoriteit 
binnen een redelijke termijn periodieke 
rechterlijke toetsingen worden uitgevoerd 
van de noodzaak en evenredigheid van de 
inbewaringstelling van een onderdaan 
van een derde land. De maximumtermijn 
voor bewaring moet twee maanden 
bedragen en hooguit één keer kunnen 
worden verlengd voor nog een periode van 
maximaal twee weken, mocht dit 
evenredig blijken en noodzakelijk om de 
terugkeerprocedure met succes af te 
ronden, zonder afbreuk te doen aan de 
vastgestelde waarborgen die ervoor zorgen 
dat de inbewaringstelling op rechten is 
gebaseerd en niet willekeurig is.

Or. en

Amendement 265
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Fabienne Keller

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Aangezien de maximumtermijn 
voor bewaring in sommige lidstaten 
ontoereikend is om de uitvoering van de 
terugkeer te garanderen, moet een 
maximumtermijn voor bewaring van drie 
tot zes maanden worden vastgelegd, die 
kan worden verlengd, om te voorzien in 
voldoende tijd om de terugkeerprocedure 
met succes af te ronden, zonder afbreuk te 
doen aan de vastgestelde waarborgen die 
ervoor zorgen dat inbewaringstelling alleen 
plaatsvindt wanneer dat noodzakelijk en 
evenredig is en niet langer duurt dan de 

(29) Er moet een maximumtermijn voor 
bewaring van drie maanden worden 
vastgelegd om te voorzien in voldoende 
tijd om de terugkeerprocedure met succes 
af te ronden, zonder afbreuk te doen aan de 
vastgestelde waarborgen die ervoor zorgen 
dat inbewaringstelling alleen plaatsvindt 
wanneer dat noodzakelijk en evenredig is 
en niet langer duurt dan de voorbereiding 
van de verwijdering. Deze termijn kan 
slechts tweemaal worden verlengd, met 
ten hoogste drie maanden per keer, 
telkens na rechterlijke toetsing, en 



PE658.738v01-00 100/375 AM\1214327NL.docx

NL

voorbereiding van de verwijdering. uitsluitend in gevallen waarin de 
verwijdering, alle redelijke inspanningen 
van de lidstaten ten spijt, vermoedelijk 
meer tijd zal vergen omdat de betrokken 
onderdaan van een derde land niet 
meewerkt.

Or. en

Motivering

Uit diverse bronnen, waaronder de effectbeoordeling van het EP, blijkt dat de steeds langere 
termijnen voor bewaring nauwelijks van invloed zijn op het percentage gevallen waarin het 
daadwerkelijk tot terugkeer komt. Indien er sprake is van ernstige risico’s op 
mensenrechtenschendingen mag de bewaring worden verlengd, maar alleen wanneer dat 
gepaard gaat met voortdurende rechterlijke toetsing.

Amendement 266
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Aangezien de maximumtermijn 
voor bewaring in sommige lidstaten 
ontoereikend is om de uitvoering van de 
terugkeer te garanderen, moet een 
maximumtermijn voor bewaring van drie 
tot zes maanden worden vastgelegd, die 
kan worden verlengd, om te voorzien in 
voldoende tijd om de terugkeerprocedure 
met succes af te ronden, zonder afbreuk te 
doen aan de vastgestelde waarborgen die 
ervoor zorgen dat inbewaringstelling 
alleen plaatsvindt wanneer dat 
noodzakelijk en evenredig is en niet 
langer duurt dan de voorbereiding van de 
verwijdering.

(29) Aangezien de maximumtermijn 
voor bewaring in sommige lidstaten 
ontoereikend is om de uitvoering van de 
terugkeer te garanderen, moet een 
maximumtermijn voor bewaring van drie 
tot zes maanden worden vastgelegd, die 
kan worden verlengd, om te voorzien in 
voldoende tijd om de terugkeerprocedure 
met succes af te ronden.

Or. fr

Motivering

Deze wijziging is noodzakelijk om de samenhang te waarborgen met de wijzigingen in 
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artikel 18, lid 5, en artikel 22, lid 7, alinea 2.

Amendement 267
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Aangezien de maximumtermijn 
voor bewaring in sommige lidstaten 
ontoereikend is om de uitvoering van de 
terugkeer te garanderen, moet een 
maximumtermijn voor bewaring van drie 
tot zes maanden worden vastgelegd, die 
kan worden verlengd, om te voorzien in 
voldoende tijd om de terugkeerprocedure 
met succes af te ronden, zonder afbreuk te 
doen aan de vastgestelde waarborgen die 
ervoor zorgen dat inbewaringstelling alleen 
plaatsvindt wanneer dat noodzakelijk en 
evenredig is en niet langer duurt dan de 
voorbereiding van de verwijdering.

(29) Aangezien de maximumtermijn 
voor bewaring in sommige lidstaten 
ontoereikend is om de uitvoering van de 
terugkeer te garanderen, moet een 
maximumtermijn voor bewaring van drie 
tot zes maanden worden vastgelegd, die 
slechts eenmaal kan worden verlengd met 
maximaal nog eens zes maanden, om te 
voorzien in voldoende tijd om de 
terugkeerprocedure met succes af te 
ronden, zonder afbreuk te doen aan de 
vastgestelde waarborgen die ervoor zorgen 
dat inbewaringstelling alleen plaatsvindt 
wanneer dat noodzakelijk en evenredig is 
en niet langer duurt dan de voorbereiding 
van de verwijdering.

Or. it

Amendement 268
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Aangezien de maximumtermijn 
voor bewaring in sommige lidstaten 
ontoereikend is om de uitvoering van de 
terugkeer te garanderen, moet een 
maximumtermijn voor bewaring van drie 
tot zes maanden worden vastgelegd, die 
kan worden verlengd, om te voorzien in 
voldoende tijd om de terugkeerprocedure 

(29) De maximumtermijn voor bewaring 
moet twee maanden bedragen en mag 
hooguit twee keer worden verlengd tot ten 
hoogste zes maanden, om te voorzien in 
voldoende tijd om de terugkeerprocedure 
met succes af te ronden, zonder afbreuk te 
doen aan de vastgestelde waarborgen die 
ervoor zorgen dat inbewaringstelling alleen 
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met succes af te ronden, zonder afbreuk te 
doen aan de vastgestelde waarborgen die 
ervoor zorgen dat inbewaringstelling alleen 
plaatsvindt wanneer dat noodzakelijk en 
evenredig is en niet langer duurt dan de 
voorbereiding van de verwijdering.

plaatsvindt wanneer dat noodzakelijk en 
evenredig is en niet langer duurt dan de 
voorbereiding van de verwijdering.

Or. en

Motivering

Volgens ngo’s en internationale organisaties is geenszins bewezen dat het percentage 
gevallen waarin het daadwerkelijk tot terugkeer komt hoger is naarmate de bewaring langer 
duurt. Dit amendement houdt verband met artikel 18.

Amendement 269
Monika Hohlmeier, Lena Düpont

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Aangezien de maximumtermijn 
voor bewaring in sommige lidstaten 
ontoereikend is om de uitvoering van de 
terugkeer te garanderen, moet een 
maximumtermijn voor bewaring van drie 
tot zes maanden worden vastgelegd, die 
kan worden verlengd, om te voorzien in 
voldoende tijd om de terugkeerprocedure 
met succes af te ronden, zonder afbreuk te 
doen aan de vastgestelde waarborgen die 
ervoor zorgen dat inbewaringstelling alleen 
plaatsvindt wanneer dat noodzakelijk en 
evenredig is en niet langer duurt dan de 
voorbereiding van de verwijdering.

(29) Aangezien de maximumtermijn 
voor bewaring in sommige lidstaten 
ontoereikend is om de uitvoering van de 
terugkeer te garanderen, moet een 
maximumtermijn voor bewaring van drie 
tot twaalf maanden worden vastgelegd, die 
kan worden verlengd, om te voorzien in 
voldoende tijd om de terugkeerprocedure 
met succes af te ronden, zonder afbreuk te 
doen aan de vastgestelde waarborgen die 
ervoor zorgen dat inbewaringstelling alleen 
plaatsvindt wanneer dat noodzakelijk en 
evenredig is en niet langer duurt dan de 
voorbereiding van de verwijdering.

Or. en

Amendement 270
Nadine Morano, Paulo Rangel

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 29
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Aangezien de maximumtermijn 
voor bewaring in sommige lidstaten 
ontoereikend is om de uitvoering van de 
terugkeer te garanderen, moet een 
maximumtermijn voor bewaring van drie 
tot zes maanden worden vastgelegd, die 
kan worden verlengd, om te voorzien in 
voldoende tijd om de terugkeerprocedure 
met succes af te ronden, zonder afbreuk te 
doen aan de vastgestelde waarborgen die 
ervoor zorgen dat inbewaringstelling alleen 
plaatsvindt wanneer dat noodzakelijk en 
evenredig is en niet langer duurt dan de 
voorbereiding van de verwijdering.

(29) Aangezien de maximumtermijn 
voor bewaring in sommige lidstaten 
ontoereikend is om de uitvoering van de 
terugkeer te garanderen, moet een 
maximumtermijn voor bewaring van drie 
tot twaalf maanden worden vastgelegd, die 
kan worden verlengd, om te voorzien in 
voldoende tijd om de terugkeerprocedure 
met succes af te ronden, zonder afbreuk te 
doen aan de vastgestelde waarborgen die 
ervoor zorgen dat inbewaringstelling alleen 
plaatsvindt wanneer dat noodzakelijk en 
evenredig is en niet langer duurt dan de 
voorbereiding van de verwijdering.

Or. fr

Amendement 271
Nadine Morano, Paulo Rangel

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 29 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29 bis) Wanneer het bevel tot 
inbewaringstelling van een onderdaan 
van een derde land in het kader van een 
administratieve procedure is 
uitgevaardigd, kan de rechter die de 
rechtmatigheid van dat besluit moet 
beoordelen, rekening houden met alle 
relevante feiten, bewijzen en opmerkingen 
die door de partijen aan die rechter 
kunnen worden voorgelegd.

Or. fr

Amendement 272
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Voorstel voor een richtlijn



PE658.738v01-00 104/375 AM\1214327NL.docx

NL

Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Deze richtlijn mag de lidstaten niet 
beletten doeltreffende, evenredige en 
ontmoedigende sancties, ook van 
strafrechtelijke aard, op te leggen, met 
inbegrip van gevangenisstraffen, met 
betrekking tot inbreuken op de 
migratieregels, op voorwaarde dat deze 
sancties verenigbaar zijn met de 
doelstellingen van deze richtlijn, geen 
afbreuk doen aan de toepassing ervan en 
de grondrechten ten volle eerbiedigen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit amendement valt buiten de werkingssfeer.

Amendement 273
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Deze richtlijn mag de lidstaten niet 
beletten doeltreffende, evenredige en 
ontmoedigende sancties, ook van 
strafrechtelijke aard, op te leggen, met 
inbegrip van gevangenisstraffen, met 
betrekking tot inbreuken op de 
migratieregels, op voorwaarde dat deze 
sancties verenigbaar zijn met de 
doelstellingen van deze richtlijn, geen 
afbreuk doen aan de toepassing ervan en 
de grondrechten ten volle eerbiedigen.

Schrappen

Or. en

Amendement 274
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Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Deze richtlijn mag de lidstaten niet 
beletten doeltreffende, evenredige en 
ontmoedigende sancties, ook van 
strafrechtelijke aard, op te leggen, met 
inbegrip van gevangenisstraffen, met 
betrekking tot inbreuken op de 
migratieregels, op voorwaarde dat deze 
sancties verenigbaar zijn met de 
doelstellingen van deze richtlijn, geen 
afbreuk doen aan de toepassing ervan en 
de grondrechten ten volle eerbiedigen.

Schrappen

Or. it

Amendement 275
Monika Hohlmeier, Lena Düpont

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Deze richtlijn mag de lidstaten niet 
beletten doeltreffende, evenredige en 
ontmoedigende sancties, ook van 
strafrechtelijke aard, op te leggen, met 
inbegrip van gevangenisstraffen, met 
betrekking tot inbreuken op de 
migratieregels, op voorwaarde dat deze 
sancties verenigbaar zijn met de 
doelstellingen van deze richtlijn, geen 
afbreuk doen aan de toepassing ervan en de 
grondrechten ten volle eerbiedigen.

(30) Bij deze richtlijn worden de 
lidstaten aangemoedigd doeltreffende, 
evenredige en ontmoedigende sancties, ook 
van strafrechtelijke aard, op te leggen, met 
inbegrip van gevangenisstraffen, met 
betrekking tot inbreuken op de 
migratieregels, inzonderheid ten aanzien 
van veroordeelde terroristen, zware 
delinquenten uit de georganiseerde 
criminaliteit en daders van ernstige 
misdrijven, zoals verkrachting, op 
voorwaarde dat deze sancties verenigbaar 
zijn met de doelstellingen van deze 
richtlijn, geen afbreuk doen aan de 
toepassing ervan en de grondrechten ten 
volle eerbiedigen.

Or. en
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Amendement 276
Nadine Morano, Paulo Rangel

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Deze richtlijn mag de lidstaten niet 
beletten doeltreffende, evenredige en 
ontmoedigende sancties, ook van 
strafrechtelijke aard, op te leggen, met 
inbegrip van gevangenisstraffen, met 
betrekking tot inbreuken op de 
migratieregels, op voorwaarde dat deze 
sancties verenigbaar zijn met de 
doelstellingen van deze richtlijn, geen 
afbreuk doen aan de toepassing ervan en de 
grondrechten ten volle eerbiedigen.

(30) Deze richtlijn heeft niet tot gevolg 
dat de lidstaten worden belet doeltreffende, 
evenredige en ontmoedigende sancties, ook 
van strafrechtelijke aard, op te leggen, met 
inbegrip van boeten en gevangenisstraffen, 
met betrekking tot inbreuken op de 
migratieregels, op voorwaarde dat deze 
sancties verenigbaar zijn met de 
doelstellingen van deze richtlijn, geen 
afbreuk doen aan de toepassing ervan en de 
grondrechten ten volle eerbiedigen.

Or. fr

Amendement 277
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) De in bewaring gestelde 
onderdanen van derde landen dienen op 
humane en waardige wijze te worden 
behandeld, met eerbiediging van hun 
grondrechten en het internationale en 
nationale recht. Onverminderd de 
aanvankelijke aanhouding door de 
rechtshandhavingsinstanties, die in de 
nationale wetgeving is geregeld, moet 
bewaring in de regel plaatsvinden in 
gespecialiseerde inrichtingen voor 
bewaring.

(31) De onderdanen van derde landen 
dienen op humane en waardige wijze te 
worden behandeld, met eerbiediging van 
hun grondrechten en het internationale en 
nationale recht. Onverminderd de 
aanvankelijke aanhouding door de 
rechtshandhavingsinstanties, die in de 
nationale wetgeving is geregeld, moeten 
onderdanen van derde landen van wie is 
vastgesteld dat zij zich in een irreguliere 
situatie bevinden, in de regel worden 
opgenomen in een open opvangfaciliteit, 
zolang de lidstaten onderzoeken of hun 
situatie kan worden geregulariseerd op 
basis van hun bestaande banden met de 
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betrokken lidstaat.

Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk omdat het onlosmakelijk is verbonden met een ingediend 
amendement op overweging 4.

Amendement 278
Maria Grapini

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) De in bewaring gestelde 
onderdanen van derde landen dienen op 
humane en waardige wijze te worden 
behandeld, met eerbiediging van hun 
grondrechten en het internationale en 
nationale recht. Onverminderd de 
aanvankelijke aanhouding door de 
rechtshandhavingsinstanties, die in de 
nationale wetgeving is geregeld, moet 
bewaring in de regel plaatsvinden in 
gespecialiseerde inrichtingen voor 
bewaring.

(31) De in bewaring gestelde 
onderdanen van derde landen dienen in 
alle EU-lidstaten op dezelfde humane en 
waardige wijze te worden behandeld, met 
eerbiediging van hun grondrechten en het 
internationale en nationale recht. 
Onverminderd de aanvankelijke 
aanhouding door de 
rechtshandhavingsinstanties, die in de 
nationale wetgeving is geregeld, moet 
bewaring in de regel plaatsvinden in 
gespecialiseerde inrichtingen voor 
bewaring.

Or. ro

Amendement 279
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 31 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31 bis) De rechten van kinderen 
gelden zowel in gevallen van niet-
begeleide en van hun gezinsleden 
gescheiden kinderen als in gevallen van 
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kinderen binnen een gezin. In het geval 
van gezinnen moeten de lidstaten de 
rechten van elk kind binnen het gezin 
eerbiedigen en beschermen, evenals zijn 
of haar recht op een privé- en gezinsleven, 
en tevens volledig rekening houden met 
de veiligheid van het kind binnen het 
gezin. Er moeten passende regelingen 
inzake zorg en accommodatie worden 
getroffen die de kinderen en hun 
gezinsleden in staat stellen samen te leven 
in gemeenschappen. Kinderen mogen niet 
van hun ouders worden gescheiden. Om 
de beginselen van de eenheid van het 
gezin en het belang van het kind te 
eerbiedigen, moeten gezinnen bij elkaar 
worden gehouden, tenzij dit een risico 
vormt voor de veiligheid van het kind. In 
geen geval mogen kinderen gedwongen 
worden terug te keren. Kinderen en 
gezinnen moeten documenten ontvangen 
waarin wordt aangegeven dat hun 
procedure aanhangig is en dat zij niet in 
bewaring kunnen worden gesteld. De 
toegang van kinderen en ouders tot 
onderwijs, gezondheidszorg en andere 
diensten moet worden gewaarborgd.

Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk omdat het onlosmakelijk is verbonden met de ingediende 
amendementen op de overwegingen 28 en 40. Dit amendement is ook nauw verbonden met de 
voorgestelde wijzigingen in artikel 12 inzake de terugkeer en verwijdering van minderjarigen 
en in artikel 20 inzake de bewaring van minderjarigen en gezinnen.

Amendement 280
Nadine Morano, Paulo Rangel

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 31 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31 bis) Aangezien onderdanen van 
derde landen die met het oog op 
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verwijdering in bewaring zijn gesteld, niet 
als verdachten van criminele activiteiten 
of als strafrechtelijk veroordeelden in 
bewaring zijn gesteld, mogen zij niet 
samen met gewone gevangenen in 
bewaring worden gehouden. Deze 
scheiding kan ook worden gewaarborgd 
door deze onderdanen van derde landen 
onder te brengen in daartoe bestemde 
delen van gevangenissen die uitsluitend 
voor dit doeleinde worden gebruikt.

Or. fr

Motivering

Dit amendement vloeit voort uit overweging 4 en laat toe om het specifieke karakter te 
benadrukken van onderdanen van derde landen die in een irreguliere situatie verkeren. Het 
hangt overigens nauw samen met artikel 19, lid 1.

Amendement 281
Monika Hohlmeier

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 31 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31 bis) De verplichting van de 
lidstaten om de rechten van kinderen en 
gezinnen te eerbiedigen en te beschermen 
kan tevens de mogelijkheid omvatten 
kinderen en hun ouders te herenigen in 
derde landen buiten de Europese Unie.

Or. en

Amendement 282
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 31 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(31 ter) Er moet een onafhankelijke 
en gekwalificeerde voogd worden 
aangewezen die beschikt over de nodige 
deskundigheid en opleiding om te kunnen 
garanderen dat het belang van het kind in 
acht wordt genomen, om niet-begeleide en 
van hun gezinsleden gescheiden kinderen 
bij te staan. Met dat doel voor ogen moet 
de voogd worden betrokken bij de 
procedure om een duurzame oplossing 
voor het kind te vinden die in zijn of haar 
belang is.

Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk omdat het onlosmakelijk is verbonden met de ingediende 
amendementen op de overwegingen 28 en 40. Dit amendement is ook nauw verbonden met de 
voorgestelde wijzigingen in artikel 12 inzake de terugkeer en verwijdering van minderjarigen 
en in artikel 20 inzake de bewaring van minderjarigen en gezinnen.

Amendement 283
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) Onverminderd de mogelijkheid 
voor de lidstaten om deze richtlijn niet toe 
te passen op gevallen als bedoeld in 
artikel 2, lid 2, onder a), moet, indien een 
grensprocedure wordt toegepast 
overeenkomstig Verordening (EU) .../... 
[verordening asielprocedures], een 
specifieke grensprocedure volgen voor de 
terugkeer van illegaal op het grondgebied 
verblijvende onderdanen van derde 
landen van wie het verzoek om 
internationale bescherming in het kader 
van die asielgrensprocedure is geweigerd, 
om te zorgen voor directe 
complementariteit tussen de 
asielgrensprocedure en de 
terugkeergrensprocedure en lacunes 

Schrappen
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tussen de procedures te voorkomen. In 
dergelijke gevallen moeten specifieke 
regels worden vastgesteld die de 
samenhang en synergie tussen de twee 
procedures en de integriteit en 
doeltreffendheid van het hele proces 
waarborgen.

Or. it

Amendement 284
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) Onverminderd de mogelijkheid 
voor de lidstaten om deze richtlijn niet toe 
te passen op gevallen als bedoeld in 
artikel 2, lid 2, onder a), moet, wanneer 
een grensprocedure wordt toegepast 
overeenkomstig Verordening (EU) .../... 
[verordening asielprocedures], een 
specifieke grensprocedure volgen voor de 
terugkeer van illegaal op het grondgebied 
verblijvende onderdanen van derde 
landen van wie het verzoek om 
internationale bescherming in het kader 
van die asielgrensprocedure is geweigerd, 
om te zorgen voor directe 
complementariteit tussen de 
asielgrensprocedure en de 
terugkeergrensprocedure en lacunes 
tussen de procedures te voorkomen. In 
dergelijke gevallen moeten specifieke 
regels worden vastgesteld die de 
samenhang en synergie tussen de twee 
procedures en de integriteit en 
doeltreffendheid van het hele proces 
waarborgen.

Schrappen

Or. en
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Amendement 285
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) Onverminderd de mogelijkheid 
voor de lidstaten om deze richtlijn niet toe 
te passen op gevallen als bedoeld in 
artikel 2, lid 2, onder a), moet, wanneer 
een grensprocedure wordt toegepast 
overeenkomstig Verordening (EU) .../... 
[verordening asielprocedures], een 
specifieke grensprocedure volgen voor de 
terugkeer van illegaal op het grondgebied 
verblijvende onderdanen van derde 
landen van wie het verzoek om 
internationale bescherming in het kader 
van die asielgrensprocedure is geweigerd, 
om te zorgen voor directe 
complementariteit tussen de 
asielgrensprocedure en de 
terugkeergrensprocedure en lacunes 
tussen de procedures te voorkomen. In 
dergelijke gevallen moeten specifieke 
regels worden vastgesteld die de 
samenhang en synergie tussen de twee 
procedures en de integriteit en 
doeltreffendheid van het hele proces 
waarborgen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit amendement houdt verband met de voorgestelde schrapping van artikel 22, aangezien een 
wettelijke regeling van de door de Commissie bij deze herschikking voorgestelde 
grensprocedure niet goed mogelijk is zonder naar de richtlijn asielprocedures te kijken. De 
voorgestelde grensprocedure voorziet bovendien in een beperking van rechten en dreigt juist 
de waarborgen te ondermijnen waarin deze richtlijn voorziet.

Amendement 286
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) Onverminderd de mogelijkheid 
voor de lidstaten om deze richtlijn niet toe 
te passen op gevallen als bedoeld in 
artikel 2, lid 2, onder a), moet, wanneer 
een grensprocedure wordt toegepast 
overeenkomstig Verordening (EU) .../... 
[verordening asielprocedures], een 
specifieke grensprocedure volgen voor de 
terugkeer van illegaal op het grondgebied 
verblijvende onderdanen van derde 
landen van wie het verzoek om 
internationale bescherming in het kader 
van die asielgrensprocedure is geweigerd, 
om te zorgen voor directe 
complementariteit tussen de 
asielgrensprocedure en de 
terugkeergrensprocedure en lacunes 
tussen de procedures te voorkomen. In 
dergelijke gevallen moeten specifieke 
regels worden vastgesteld die de 
samenhang en synergie tussen de twee 
procedures en de integriteit en 
doeltreffendheid van het hele proces 
waarborgen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Er is behoefte aan consistentie. Duidelijkheid en samenhang zijn de beste instrumenten om 
schending van de mensenrechten te voorkomen. De parallelle regeling van artikel 2, lid 2, 
onder a), staat daar haaks op. Bovendien houdt dit amendement verband met artikel 22 en 
zonder een beslissing hierover in de verordening asielprocedures, waarin alle bepalingen met 
betrekking tot de grensprocedure en in het bijzonder de waarborgen worden gecodificeerd, is 
het nagenoeg onmogelijk artikel 22 te wijzigen zonder schendingen van de grondrechten te 
riskeren.

Amendement 287
Nadine Morano, Paulo Rangel

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 32
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) Onverminderd de mogelijkheid 
voor de lidstaten om deze richtlijn niet toe 
te passen op gevallen als bedoeld in artikel 
2, lid 2, onder a), moet, indien een 
grensprocedure wordt toegepast 
overeenkomstig Verordening (EU) .../... 
[verordening asielprocedures], een 
specifieke grensprocedure volgen voor de 
terugkeer van illegaal op het grondgebied 
verblijvende onderdanen van derde landen 
van wie het verzoek om internationale 
bescherming in het kader van die 
asielgrensprocedure is geweigerd, om te 
zorgen voor directe complementariteit 
tussen de asielgrensprocedure en de 
terugkeergrensprocedure en lacunes tussen 
de procedures te voorkomen. In dergelijke 
gevallen moeten specifieke regels worden 
vastgesteld die de samenhang en synergie 
tussen de twee procedures en de integriteit 
en doeltreffendheid van het hele proces 
waarborgen.

(32) Onverminderd de mogelijkheid 
voor de lidstaten om deze richtlijn niet toe 
te passen op gevallen als bedoeld in artikel 
2, lid 2, onder a), moet, indien een 
grensprocedure wordt toegepast 
overeenkomstig Verordening (EU) .../... 
[verordening asielprocedures], een 
specifieke grensprocedure volgen voor de 
terugkeer van illegaal op het grondgebied 
verblijvende onderdanen van derde landen 
van wie het verzoek om internationale 
bescherming in het kader van die 
asielgrensprocedure is geweigerd, om te 
zorgen voor directe complementariteit 
tussen de asielgrensprocedure en de 
terugkeergrensprocedure en lacunes tussen 
de procedures te voorkomen. In dergelijke 
gevallen moeten specifieke regels worden 
vastgesteld die de samenhang en synergie 
tussen de twee procedures en de integriteit 
en doeltreffendheid van het hele proces 
waarborgen. De lidstaten moeten op 
passende financiële middelen van de Unie 
kunnen rekenen voor het verrichten van 
de noodzakelijke activiteiten in het kader 
van de grensprocedure.

Or. fr

Amendement 288
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Om daadwerkelijke terugkeer in 
het kader van de grensprocedure te 
garanderen, mag geen termijn voor 
vrijwillig vertrek worden toegekend. Een 
termijn voor vrijwillig vertrek moet echter 
wel worden toegekend aan onderdanen 
van derde landen die in het bezit zijn van 

Schrappen
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een geldig reisdocument en die in alle 
stadia van de terugkeerprocedures hun 
medewerking verlenen aan de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten. Om 
onderduiken te voorkomen, moeten 
onderdanen van een derde land in 
dergelijke gevallen hun reisdocument tot 
hun vertrek aan de bevoegde autoriteiten 
overhandigen.

Or. it

Amendement 289
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Om daadwerkelijke terugkeer in 
het kader van de grensprocedure te 
garanderen, mag geen termijn voor 
vrijwillig vertrek worden toegekend. Een 
termijn voor vrijwillig vertrek moet echter 
wel worden toegekend aan onderdanen 
van derde landen die in het bezit zijn van 
een geldig reisdocument en die in alle 
stadia van de terugkeerprocedures hun 
medewerking verlenen aan de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten. Om 
onderduiken te voorkomen, moeten 
onderdanen van een derde land in 
dergelijke gevallen hun reisdocument tot 
hun vertrek aan de bevoegde autoriteiten 
overhandigen.

Schrappen

Or. en

Amendement 290
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 33
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Om daadwerkelijke terugkeer in 
het kader van de grensprocedure te 
garanderen, mag geen termijn voor 
vrijwillig vertrek worden toegekend. Een 
termijn voor vrijwillig vertrek moet echter 
wel worden toegekend aan onderdanen 
van derde landen die in het bezit zijn van 
een geldig reisdocument en die in alle 
stadia van de terugkeerprocedures hun 
medewerking verlenen aan de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten. Om 
onderduiken te voorkomen, moeten 
onderdanen van een derde land in 
dergelijke gevallen hun reisdocument tot 
hun vertrek aan de bevoegde autoriteiten 
overhandigen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit amendement houdt verband met de voorgestelde schrapping van artikel 22, aangezien een 
wettelijke regeling van de door de Commissie bij deze herschikking voorgestelde 
grensprocedure niet goed mogelijk is zonder naar de richtlijn asielprocedures te kijken. De 
voorgestelde grensprocedure voorziet bovendien in een beperking van rechten en dreigt juist 
de waarborgen te ondermijnen waarin deze richtlijn voorziet.

Amendement 291
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Om daadwerkelijke terugkeer in 
het kader van de grensprocedure te 
garanderen, mag geen termijn voor 
vrijwillig vertrek worden toegekend. Een 
termijn voor vrijwillig vertrek moet echter 
wel worden toegekend aan onderdanen van 
derde landen die in het bezit zijn van een 
geldig reisdocument en die in alle stadia 
van de terugkeerprocedures hun 

(33) Een termijn voor vrijwillig vertrek 
moet worden toegekend aan onderdanen 
van derde landen die in het bezit zijn van 
een geldig reisdocument en die in alle 
stadia van de terugkeerprocedures hun 
medewerking verlenen aan de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten. Om 
onderduiken te voorkomen, moeten 
onderdanen van een derde land in 
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medewerking verlenen aan de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten. Om 
onderduiken te voorkomen, moeten 
onderdanen van een derde land in 
dergelijke gevallen hun reisdocument tot 
hun vertrek aan de bevoegde autoriteiten 
overhandigen.

dergelijke gevallen hun reisdocument tot 
hun vertrek aan de bevoegde autoriteiten 
overhandigen.

Or. en

Amendement 292
Tom Vandendriessche

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Om daadwerkelijke terugkeer in 
het kader van de grensprocedure te 
garanderen, mag geen termijn voor 
vrijwillig vertrek worden toegekend. Een 
termijn voor vrijwillig vertrek moet echter 
wel worden toegekend aan onderdanen van 
derde landen die in het bezit zijn van een 
geldig reisdocument en die in alle stadia 
van de terugkeerprocedures hun 
medewerking verlenen aan de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten. Om 
onderduiken te voorkomen, moeten 
onderdanen van een derde land in 
dergelijke gevallen hun reisdocument tot 
hun vertrek aan de bevoegde autoriteiten 
overhandigen.

(33) Een termijn voor vrijwillig vertrek 
kan per uitzondering worden toegekend 
aan onderdanen van derde landen die in het 
bezit zijn van een geldig reisdocument en 
die in alle stadia van de 
terugkeerprocedures hun medewerking 
verlenen aan de bevoegde autoriteiten van 
de lidstaten. Om onderduiken te 
voorkomen, moeten onderdanen van een 
derde land in dergelijke gevallen hun 
reisdocument tot hun vertrek aan de 
bevoegde autoriteiten overhandigen.

Or. nl

Motivering

Gedwongen terugkeer dient de norm te zijn, gelet op het huidig compleet falen van het 
vrijwillig terugkeerbeleid.

Amendement 293
Nadine Morano, Paulo Rangel
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Om daadwerkelijke terugkeer in het 
kader van de grensprocedure te garanderen, 
mag geen termijn voor vrijwillig vertrek 
worden toegekend. Een termijn voor 
vrijwillig vertrek moet echter wel worden 
toegekend aan onderdanen van derde 
landen die in het bezit zijn van een geldig 
reisdocument en die in alle stadia van de 
terugkeerprocedures hun medewerking 
verlenen aan de bevoegde autoriteiten van 
de lidstaten. Om onderduiken te 
voorkomen, moeten onderdanen van een 
derde land in dergelijke gevallen hun 
reisdocument tot hun vertrek aan de 
bevoegde autoriteiten overhandigen.

(33) Om daadwerkelijke terugkeer in het 
kader van de grensprocedure te garanderen, 
mag deze procedure er niet toe leiden dat 
er een termijn voor vrijwillig vertrek wordt 
toegekend. Een termijn voor vrijwillig 
vertrek kan echter wel worden toegekend 
aan onderdanen van derde landen die in het 
bezit zijn van een geldig reisdocument en 
die in alle stadia van de 
terugkeerprocedures hun medewerking 
verlenen aan de bevoegde autoriteiten van 
de lidstaten. Om onderduiken te 
voorkomen, moeten onderdanen van een 
derde land in dergelijke gevallen hun 
reisdocument tot hun vertrek aan de 
bevoegde autoriteiten overhandigen.

Or. fr

Amendement 294
Monika Hohlmeier, Lena Düpont

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Om daadwerkelijke terugkeer in het 
kader van de grensprocedure te garanderen, 
mag geen termijn voor vrijwillig vertrek 
worden toegekend. Een termijn voor 
vrijwillig vertrek moet echter wel worden 
toegekend aan onderdanen van derde 
landen die in het bezit zijn van een geldig 
reisdocument en die in alle stadia van de 
terugkeerprocedures hun medewerking 
verlenen aan de bevoegde autoriteiten van 
de lidstaten. Om onderduiken te 
voorkomen, moeten onderdanen van een 
derde land in dergelijke gevallen hun 
reisdocument tot hun vertrek aan de 
bevoegde autoriteiten overhandigen.

(33) Om daadwerkelijke terugkeer in het 
kader van de grensprocedure te garanderen, 
mag geen termijn voor vrijwillig vertrek 
worden toegekend. Een termijn voor 
vrijwillig vertrek kan echter wel worden 
toegekend aan onderdanen van derde 
landen die in het bezit zijn van een geldig 
reisdocument en die in alle stadia van de 
terugkeerprocedures hun volledige 
medewerking verlenen aan de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten. Om 
onderduiken te voorkomen, moeten 
onderdanen van een derde land in 
dergelijke gevallen hun reisdocument tot 
hun vertrek aan de bevoegde autoriteiten 
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overhandigen.

Or. en

Amendement 295
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) Met het oog op een snelle 
behandeling van een zaak moet een 
maximumtermijn worden vastgesteld voor 
het instellen van beroep tegen een 
terugkeerbesluit dat is uitgevaardigd na 
een besluit tot weigering van een verzoek 
om internationale bescherming in het 
kader van de grensprocedure dat definitief 
is geworden.

Schrappen

Or. it

Amendement 296
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) Met het oog op een snelle 
behandeling van een zaak moet een 
maximumtermijn worden vastgesteld voor 
het instellen van beroep tegen een 
terugkeerbesluit dat is uitgevaardigd na 
een besluit tot weigering van een verzoek 
om internationale bescherming in het 
kader van de grensprocedure dat definitief 
is geworden.

Schrappen

Or. en
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Motivering

Dit amendement houdt verband met de voorgestelde schrapping van artikel 22, aangezien een 
wettelijke regeling van de door de Commissie bij deze herschikking voorgestelde 
grensprocedure niet goed mogelijk is zonder naar de richtlijn asielprocedures te kijken. De 
voorgestelde grensprocedure voorziet bovendien in een beperking van rechten en dreigt juist 
de waarborgen te ondermijnen waarin deze richtlijn voorziet.

Amendement 297
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) Met het oog op een snelle 
behandeling van een zaak moet een 
maximumtermijn worden vastgesteld voor 
het instellen van beroep tegen een 
terugkeerbesluit dat is uitgevaardigd na 
een besluit tot weigering van een verzoek 
om internationale bescherming in het 
kader van de grensprocedure dat definitief 
is geworden.

Schrappen

Or. en

Amendement 298
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) Met het oog op een snelle 
behandeling van een zaak moet een 
maximumtermijn worden vastgesteld voor 
het instellen van beroep tegen een 
terugkeerbesluit dat is uitgevaardigd na 
een besluit tot weigering van een verzoek 
om internationale bescherming in het 
kader van de grensprocedure dat definitief 
is geworden.

Schrappen
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Or. en

Motivering

Dit amendement houdt verband met de schrapping van artikel 22.

Amendement 299
Nadine Morano, Paulo Rangel

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) Met het oog op een snelle 
behandeling van een zaak moet een 
maximumtermijn worden vastgesteld voor 
het instellen van beroep tegen een 
terugkeerbesluit dat is uitgevaardigd na een 
besluit tot weigering van een verzoek om 
internationale bescherming in het kader 
van de grensprocedure dat definitief is 
geworden.

(34) Met het oog op een snelle en 
doeltreffende behandeling van een zaak 
moet een maximumtermijn worden 
vastgesteld voor het instellen van beroep 
tegen een terugkeerbesluit dat is 
uitgevaardigd na een besluit tot weigering 
van een verzoek om internationale 
bescherming in het kader van de 
grensprocedure dat definitief is geworden.

Or. fr

Amendement 300
Tom Vandendriessche

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) Met het oog op een snelle 
behandeling van een zaak moet een 
maximumtermijn worden vastgesteld voor 
het instellen van beroep tegen een 
terugkeerbesluit dat is uitgevaardigd na 
een besluit tot weigering van een verzoek 
om internationale bescherming in het kader 
van de grensprocedure dat definitief is 
geworden.

(34) Met het oog op een snelle 
behandeling van een zaak moet een 
maximumtermijn worden vastgesteld voor 
het instellen van beroep tegen een 
terugkeerbesluit dat is uitgevaardigd ten 
laatste samen met een besluit tot weigering 
van een verzoek om internationale 
bescherming in het kader van de 
grensprocedure.

Or. nl
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Motivering

Er dient slechts nog één beroep open te staan tegen één administratieve akte met een 
terugkeerbesluit en een besluit tot weigering van een verzoek om internationale bescherming. 
De notie 'al dan niet definitief' is overbodig en zorgt voor verwarring binnen de procedure.

Amendement 301
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35) Beroep dat wordt ingesteld tegen 
een terugkeerbesluit dat is uitgevaardigd 
in het kader van de grensprocedure, moet 
automatisch opschortende werking 
hebben wanneer er een risico bestaat dat 
het beginsel van non-refoulement wordt 
geschonden, wanneer de situatie van de 
onderdaan van een derde land ingrijpend 
is veranderd sinds de vaststelling van het 
besluit tot weigering van zijn verzoek om 
internationale bescherming in het kader 
van de asielgrensprocedure, of wanneer 
er niet daadwerkelijk een rechtsmiddel is 
aangewend tegen het besluit tot weigering 
van het verzoek om internationale 
bescherming in het kader van de 
asielgrensprocedure.

Schrappen

Or. it

Amendement 302
Tom Vandendriessche

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35) Beroep dat wordt ingesteld tegen 
een terugkeerbesluit dat is uitgevaardigd 
in het kader van de grensprocedure, moet 
automatisch opschortende werking 

Schrappen
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hebben wanneer er een risico bestaat dat 
het beginsel van non-refoulement wordt 
geschonden, wanneer de situatie van de 
onderdaan van een derde land ingrijpend 
is veranderd sinds de vaststelling van het 
besluit tot weigering van zijn verzoek om 
internationale bescherming in het kader 
van de asielgrensprocedure, of wanneer 
er niet daadwerkelijk een rechtsmiddel is 
aangewend tegen het besluit tot weigering 
van het verzoek om internationale 
bescherming in het kader van de 
asielgrensprocedure.

Or. nl

Motivering

Zoals eerder reeds aangegeven dienen het terugkeerbesluit en het besluit tot weigering van 
zijn verzoek deel uit te maken van één en dezelfde administratieve akte. Dit maakt de 
belangrijkste overwegingen van deze overweging overbodig. Het beginsel van non-
refoulement werd in deze tekst reeds voldoende bevestigd.

Amendement 303
Nadine Morano

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35) Beroep dat wordt ingesteld tegen 
een terugkeerbesluit dat is uitgevaardigd 
in het kader van de grensprocedure, moet 
automatisch opschortende werking 
hebben wanneer er een risico bestaat dat 
het beginsel van non-refoulement wordt 
geschonden, wanneer de situatie van de 
onderdaan van een derde land ingrijpend 
is veranderd sinds de vaststelling van het 
besluit tot weigering van zijn verzoek om 
internationale bescherming in het kader 
van de asielgrensprocedure, of wanneer 
er niet daadwerkelijk een rechtsmiddel is 
aangewend tegen het besluit tot weigering 
van het verzoek om internationale 
bescherming in het kader van de 

Schrappen
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asielgrensprocedure.

Or. fr

Amendement 304
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35) Beroep dat wordt ingesteld tegen 
een terugkeerbesluit dat is uitgevaardigd 
in het kader van de grensprocedure, moet 
automatisch opschortende werking 
hebben wanneer er een risico bestaat dat 
het beginsel van non-refoulement wordt 
geschonden, wanneer de situatie van de 
onderdaan van een derde land ingrijpend 
is veranderd sinds de vaststelling van het 
besluit tot weigering van zijn verzoek om 
internationale bescherming in het kader 
van de asielgrensprocedure, of wanneer 
er niet daadwerkelijk een rechtsmiddel is 
aangewend tegen het besluit tot weigering 
van het verzoek om internationale 
bescherming in het kader van de 
asielgrensprocedure.

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit amendement houdt verband met de schrapping van artikel 22.

Amendement 305
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35) Beroep dat wordt ingesteld tegen Schrappen
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een terugkeerbesluit dat is uitgevaardigd 
in het kader van de grensprocedure, moet 
automatisch opschortende werking 
hebben wanneer er een risico bestaat dat 
het beginsel van non-refoulement wordt 
geschonden, wanneer de situatie van de 
onderdaan van een derde land ingrijpend 
is veranderd sinds de vaststelling van het 
besluit tot weigering van zijn verzoek om 
internationale bescherming in het kader 
van de asielgrensprocedure, of wanneer 
er niet daadwerkelijk een rechtsmiddel is 
aangewend tegen het besluit tot weigering 
van het verzoek om internationale 
bescherming in het kader van de 
asielgrensprocedure.

Or. en

Amendement 306
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35) Beroep dat wordt ingesteld tegen 
een terugkeerbesluit dat is uitgevaardigd 
in het kader van de grensprocedure, moet 
automatisch opschortende werking 
hebben wanneer er een risico bestaat dat 
het beginsel van non-refoulement wordt 
geschonden, wanneer de situatie van de 
onderdaan van een derde land ingrijpend 
is veranderd sinds de vaststelling van het 
besluit tot weigering van zijn verzoek om 
internationale bescherming in het kader 
van de asielgrensprocedure, of wanneer 
er niet daadwerkelijk een rechtsmiddel is 
aangewend tegen het besluit tot weigering 
van het verzoek om internationale 
bescherming in het kader van de 
asielgrensprocedure.

Schrappen

Or. en
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Motivering

Dit amendement houdt verband met de voorgestelde schrapping van artikel 22, aangezien een 
wettelijke regeling van de door de Commissie bij deze herschikking voorgestelde 
grensprocedure niet goed mogelijk is zonder naar de richtlijn asielprocedures te kijken. De 
voorgestelde grensprocedure voorziet bovendien in een beperking van rechten en dreigt juist 
de waarborgen te ondermijnen waarin deze richtlijn voorziet.

Amendement 307
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Mara Bizzotto, Peter 
Kofod

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35) Beroep dat wordt ingesteld tegen 
een terugkeerbesluit dat is uitgevaardigd in 
het kader van de grensprocedure, moet 
automatisch opschortende werking hebben 
wanneer er een risico bestaat dat het 
beginsel van non-refoulement wordt 
geschonden, wanneer de situatie van de 
onderdaan van een derde land ingrijpend 
is veranderd sinds de vaststelling van het 
besluit tot weigering van zijn verzoek om 
internationale bescherming in het kader 
van de asielgrensprocedure, of wanneer 
er niet daadwerkelijk een rechtsmiddel is 
aangewend tegen het besluit tot weigering 
van het verzoek om internationale 
bescherming in het kader van de 
asielgrensprocedure.

(35) Beroep dat wordt ingesteld tegen 
een terugkeerbesluit dat is uitgevaardigd in 
het kader van de grensprocedure, mag niet 
automatisch opschortende werking hebben.

Or. fr

Amendement 308
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(36) Het is noodzakelijk en evenredig 
ervoor te zorgen dat een onderdaan van 
een derde land die al in bewaring is 
gesteld tijdens het onderzoek van zijn 
verzoek om internationale bescherming in 
het kader van de asielgrensprocedure, in 
bewaring kan worden gehouden zodra 
zijn verzoek is geweigerd, om zijn 
terugkeer voor te bereiden en/of om de 
verwijderingsprocedure uit te voeren. Om 
te voorkomen dat een onderdaan van een 
derde land automatisch wordt vrijgelaten 
en het grondgebied van een lidstaat mag 
betreden, hoewel hem het recht van 
verblijf is geweigerd, is een beperkte 
termijn nodig om het aan de grens 
uitgevaardigde terugkeerbesluit te 
trachten uitvoeren. De onderdaan van een 
derde land mag in bewaring worden 
gesteld in het kader van de 
grensprocedure voor een 
maximumtermijn van vier maanden en 
niet langer dan de voortvarend 
uitgevoerde voorbereiding van de 
verwijdering. Deze bewaringsduur mag 
geen afbreuk doen aan andere 
bewaringstermijnen die in deze richtlijn 
worden vastgesteld. Wanneer de terugkeer 
niet kon worden uitgevoerd vóór het 
verstrijken van de voornoemde termijn, 
kan verdere inbewaringstelling van de 
onderdaan van een derde land worden 
gelast op grond van een andere bepaling 
van de richtlijn en voor de daarin 
vastgestelde duur.

Schrappen

Or. it

Amendement 309
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(36) Het is noodzakelijk en evenredig 
ervoor te zorgen dat een onderdaan van 
een derde land die al in bewaring is 
gesteld tijdens het onderzoek van zijn 
verzoek om internationale bescherming in 
het kader van de asielgrensprocedure, in 
bewaring kan worden gehouden zodra 
zijn verzoek is geweigerd, om zijn 
terugkeer voor te bereiden en/of om de 
verwijderingsprocedure uit te voeren. Om 
te voorkomen dat een onderdaan van een 
derde land automatisch wordt vrijgelaten 
en het grondgebied van een lidstaat mag 
betreden, hoewel hem het recht van 
verblijf is geweigerd, is een beperkte 
termijn nodig om het aan de grens 
uitgevaardigde terugkeerbesluit te 
trachten uitvoeren. De onderdaan van een 
derde land mag in bewaring worden 
gesteld in het kader van de 
grensprocedure voor een 
maximumtermijn van vier maanden en 
niet langer dan de voortvarend 
uitgevoerde voorbereiding van de 
verwijdering. Deze bewaringsduur mag 
geen afbreuk doen aan andere 
bewaringstermijnen die in deze richtlijn 
worden vastgesteld. Wanneer de terugkeer 
niet kon worden uitgevoerd vóór het 
verstrijken van de voornoemde termijn, 
kan verdere inbewaringstelling van de 
onderdaan van een derde land worden 
gelast op grond van een andere bepaling 
van de richtlijn en voor de daarin 
vastgestelde duur.

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit amendement houdt verband met de schrapping van artikel 22.

Amendement 310
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 36
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) Het is noodzakelijk en evenredig 
ervoor te zorgen dat een onderdaan van 
een derde land die al in bewaring is 
gesteld tijdens het onderzoek van zijn 
verzoek om internationale bescherming in 
het kader van de asielgrensprocedure, in 
bewaring kan worden gehouden zodra 
zijn verzoek is geweigerd, om zijn 
terugkeer voor te bereiden en/of om de 
verwijderingsprocedure uit te voeren. Om 
te voorkomen dat een onderdaan van een 
derde land automatisch wordt vrijgelaten 
en het grondgebied van een lidstaat mag 
betreden, hoewel hem het recht van 
verblijf is geweigerd, is een beperkte 
termijn nodig om het aan de grens 
uitgevaardigde terugkeerbesluit te 
trachten uitvoeren. De onderdaan van een 
derde land mag in bewaring worden 
gesteld in het kader van de 
grensprocedure voor een 
maximumtermijn van vier maanden en 
niet langer dan de voortvarend 
uitgevoerde voorbereiding van de 
verwijdering. Deze bewaringsduur mag 
geen afbreuk doen aan andere 
bewaringstermijnen die in deze richtlijn 
worden vastgesteld. Wanneer de terugkeer 
niet kon worden uitgevoerd vóór het 
verstrijken van de voornoemde termijn, 
kan verdere inbewaringstelling van de 
onderdaan van een derde land worden 
gelast op grond van een andere bepaling 
van de richtlijn en voor de daarin 
vastgestelde duur.

Schrappen

Or. en

Amendement 311
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 36
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) Het is noodzakelijk en evenredig 
ervoor te zorgen dat een onderdaan van 
een derde land die al in bewaring is 
gesteld tijdens het onderzoek van zijn 
verzoek om internationale bescherming in 
het kader van de asielgrensprocedure, in 
bewaring kan worden gehouden zodra 
zijn verzoek is geweigerd, om zijn 
terugkeer voor te bereiden en/of om de 
verwijderingsprocedure uit te voeren. Om 
te voorkomen dat een onderdaan van een 
derde land automatisch wordt vrijgelaten 
en het grondgebied van een lidstaat mag 
betreden, hoewel hem het recht van 
verblijf is geweigerd, is een beperkte 
termijn nodig om het aan de grens 
uitgevaardigde terugkeerbesluit te 
trachten uitvoeren. De onderdaan van een 
derde land mag in bewaring worden 
gesteld in het kader van de 
grensprocedure voor een 
maximumtermijn van vier maanden en 
niet langer dan de voortvarend 
uitgevoerde voorbereiding van de 
verwijdering. Deze bewaringsduur mag 
geen afbreuk doen aan andere 
bewaringstermijnen die in deze richtlijn 
worden vastgesteld. Wanneer de terugkeer 
niet kon worden uitgevoerd vóór het 
verstrijken van de voornoemde termijn, 
kan verdere inbewaringstelling van de 
onderdaan van een derde land worden 
gelast op grond van een andere bepaling 
van de richtlijn en voor de daarin 
vastgestelde duur.

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit amendement houdt verband met de voorgestelde schrapping van artikel 22, aangezien een 
wettelijke regeling van de door de Commissie bij deze herschikking voorgestelde 
grensprocedure niet goed mogelijk is zonder naar de richtlijn asielprocedures te kijken. De 
voorgestelde grensprocedure voorziet bovendien in een beperking van rechten en dreigt juist 
de waarborgen te ondermijnen waarin deze richtlijn voorziet.
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Amendement 312
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) De lidstaten dienen snel toegang te 
hebben tot informatie over 
terugkeerbesluiten en inreisverboden die 
door andere lidstaten zijn uitgevaardigd. 
Deze toegang dient te gebeuren 
overeenkomstig Verordening (EU) …/…14 
[verordening betreffende het gebruik van 
het Schengeninformatiesysteem voor de 
terugkeer van irregulier verblijvende 
onderdanen van derde landen.] en 
Verordening (EG) nr. 1987/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad15, onder 
meer om de onderlinge erkenning van 
deze besluiten door de bevoegde 
autoriteiten krachtens Richtlijn 
2001/40/EG van de Raad16 en Besluit 
2004/191/EG van de Raad17 te faciliteren.

Schrappen

_________________
14 [Verordening betreffende het gebruik 
van het Schengeninformatiesysteem voor 
de terugkeer van irregulier verblijvende 
onderdanen van derde landen] (PB L …).
15 Verordening (EG) nr. 1987/2006 van 
het Europees Parlement en de Raad van 
20 december 2006 betreffende de 
instelling, de werking en het gebruik van 
het Schengeninformatiesysteem van de 
tweede generatie (SIS II) (PB L 381 van 
28.12.2006, blz. 4).
16 Richtlĳn 2001/40/EG van de Raad van 
28 mei 2001 betreffende de onderlinge 
erkenning van besluiten inzake de 
verwĳdering van onderdanen van derde 
landen (PB L 149 van 2.6.2001, blz. 34).
17 Richtlĳn 2001/40/EG van de Raad van 
28 mei 2001 betreffende de onderlinge 
erkenning van besluiten inzake de 
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verwĳdering van onderdanen van derde 
landen (PB L 149 van 2.6.2001, blz. 34) 
en Beschikking 2004/191/EG van de Raad 
van 23 februari 2004 tot vaststelling van 
de criteria en uitvoeringsvoorschriften 
voor de compensatie van de verstoringen 
van het financiële evenwicht die 
voortvloeien uit de toepassing van 
Richtlĳn 2001/40/EG betreffende de 
onderlinge erkenning van besluiten 
inzake de verwĳdering van onderdanen 
van derde landen (PB L 60 van 27.2.2004, 
blz. 55).

Or. en

Amendement 313
Nadine Morano, Paulo Rangel

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 37 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37 bis) Wederzijdse erkenning van 
terugkeerbesluiten kan bijdragen tot een 
doeltreffendere uitvoering van terugkeer. 
De lidstaten moeten gebruikmaken van 
alle beschikbare middelen voor 
samenwerking en informatie-uitwisseling 
met dat doel. De Commissie moet de 
rechtshandelingen van de Unie 
betreffende terugkeer beoordelen om tot 
een eenvormigere en consistentere 
uitvoering van terugkeerbesluiten te 
komen en om de administratieve lasten 
voor de nationale autoriteiten te 
verlichten, met name door wederzijdse 
erkenning van terugkeerbesluiten, en 
moet overwegen een wetgevingsvoorstel in 
die zin in te dienen.

Or. fr

Amendement 314
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Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) De invoering van 
terugkeerbeheersystemen in de lidstaten 
draagt bij tot de doeltreffendheid van het 
terugkeerproces. Ieder nationaal systeem 
moet ervoor zorgen dat tijdig informatie 
over de identiteit en de juridische situatie 
van onderdanen van derde landen wordt 
verstrekt die relevant is voor monitoring 
en follow-up van individuele gevallen. De 
nationale terugkeersystemen moeten met 
het oog op hun doeltreffende werking en 
het verlagen van de administratieve lasten 
worden gekoppeld aan het 
Schengeninformatiesysteem, zodat 
informatie in verband met terugkeer 
gemakkelijker en sneller kan worden 
ingevoerd, alsook aan het centrale 
systeem dat door het Europees Grens- en 
kustwachtagentschap wordt ingesteld 
overeenkomstig Verordening (EU) .../... 
[Verordening betreffende de Europese 
grens- en kustwacht].

Schrappen

Or. en

Amendement 315
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod, Annalisa Tardino

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) De invoering van 
terugkeerbeheersystemen in de lidstaten 
draagt bij tot de doeltreffendheid van het 
terugkeerproces. Ieder nationaal systeem 
moet ervoor zorgen dat tijdig informatie 
over de identiteit en de juridische situatie 

(38) De invoering van 
terugkeerbeheersystemen in de lidstaten 
draagt bij tot de doeltreffendheid van het 
terugkeerproces. Ieder nationaal systeem 
moet ervoor zorgen dat tijdig informatie 
over de identiteit en de juridische situatie 
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van onderdanen van derde landen wordt 
verstrekt die relevant is voor monitoring en 
follow-up van individuele gevallen. De 
nationale terugkeersystemen moeten met 
het oog op hun doeltreffende werking en 
het verlagen van de administratieve lasten 
worden gekoppeld aan het 
Schengeninformatiesysteem, zodat 
informatie in verband met terugkeer 
gemakkelijker en sneller kan worden 
ingevoerd, alsook aan het centrale systeem 
dat door het Europees Grens- en 
kustwachtagentschap wordt ingesteld 
overeenkomstig Verordening (EU) .../... 
[Verordening betreffende de Europese 
grens- en kustwacht].

van onderdanen van derde landen wordt 
verstrekt die relevant is voor monitoring en 
follow-up van individuele gevallen. De 
nationale terugkeersystemen moeten met 
het oog op hun doeltreffende werking en 
het verlagen van de administratieve lasten 
worden gekoppeld aan het 
Schengeninformatiesysteem, aan Eurodac 
en aan alle gegevensbanken voor de 
identificatie van onderdanen van derde 
landen, zodat informatie in verband met 
terugkeer gemakkelijker en sneller kan 
worden ingevoerd, alsook aan het centrale 
systeem dat door het Europees Grens- en 
kustwachtagentschap wordt ingesteld 
overeenkomstig Verordening (EU) .../... 
[Verordening betreffende de Europese 
grens- en kustwacht].

Or. fr

Amendement 316
Monika Hohlmeier

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) De invoering van 
terugkeerbeheersystemen in de lidstaten 
draagt bij tot de doeltreffendheid van het 
terugkeerproces. Ieder nationaal systeem 
moet ervoor zorgen dat tijdig informatie 
over de identiteit en de juridische situatie 
van onderdanen van derde landen wordt 
verstrekt die relevant is voor monitoring en 
follow-up van individuele gevallen. De 
nationale terugkeersystemen moeten met 
het oog op hun doeltreffende werking en 
het verlagen van de administratieve lasten 
worden gekoppeld aan het 
Schengeninformatiesysteem, zodat 
informatie in verband met terugkeer 
gemakkelijker en sneller kan worden 
ingevoerd, alsook aan het centrale systeem 
dat door het Europees Grens- en 

(38) De invoering van 
terugkeerbeheersystemen in de lidstaten 
draagt bij tot de doeltreffendheid van het 
terugkeerproces. Ieder nationaal systeem 
moet ervoor zorgen dat tijdig informatie 
over de identiteit en de juridische situatie 
van onderdanen van derde landen wordt 
verstrekt die relevant is voor monitoring en 
follow-up van individuele gevallen. De 
nationale terugkeersystemen moeten met 
het oog op hun doeltreffende werking en 
het verlagen van de administratieve lasten 
worden gekoppeld aan het 
Schengeninformatiesysteem, zodat 
informatie in verband met terugkeer 
gemakkelijker en sneller kan worden 
ingevoerd, alsook aan het centrale systeem 
dat door het Europees Grens- en 
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kustwachtagentschap wordt ingesteld 
overeenkomstig Verordening (EU) .../... 
[Verordening betreffende de Europese 
grens- en kustwacht].

kustwachtagentschap wordt ingesteld 
overeenkomstig Verordening (EU) .../... 
[Verordening betreffende de Europese 
grens- en kustwacht] en aan andere 
relevante centrale informatiesystemen.

Or. en

Amendement 317
Nadine Morano, Paulo Rangel

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) De invoering van 
terugkeerbeheersystemen in de lidstaten 
draagt bij tot de doeltreffendheid van het 
terugkeerproces. Ieder nationaal systeem 
moet ervoor zorgen dat tijdig informatie 
over de identiteit en de juridische situatie 
van onderdanen van derde landen wordt 
verstrekt die relevant is voor monitoring en 
follow-up van individuele gevallen. De 
nationale terugkeersystemen moeten met 
het oog op hun doeltreffende werking en 
het verlagen van de administratieve lasten 
worden gekoppeld aan het 
Schengeninformatiesysteem, zodat 
informatie in verband met terugkeer 
gemakkelijker en sneller kan worden 
ingevoerd, alsook aan het centrale systeem 
dat door het Europees Grens- en 
kustwachtagentschap wordt ingesteld 
overeenkomstig Verordening (EU) .../... 
[Verordening betreffende de Europese 
grens- en kustwacht].

(38) De invoering van 
terugkeerbeheersystemen in de lidstaten 
draagt bij tot de doeltreffendheid van het 
terugkeerproces. Ieder nationaal systeem 
moet ervoor zorgen dat tijdig volledige 
informatie over de identiteit en de 
juridische situatie van onderdanen van 
derde landen wordt verstrekt die relevant is 
voor monitoring en follow-up van 
individuele gevallen. De nationale 
terugkeersystemen moeten met het oog op 
hun doeltreffende werking en het verlagen 
van de administratieve lasten worden 
gekoppeld aan het 
Schengeninformatiesysteem, zodat 
informatie in verband met terugkeer 
gemakkelijker en sneller kan worden 
ingevoerd, alsook aan het centrale systeem 
dat door het Europees Grens- en 
kustwachtagentschap wordt ingesteld 
overeenkomstig Verordening (EU) .../... 
[Verordening betreffende de Europese 
grens- en kustwacht].

Or. fr

Amendement 318
Anne-Sophie Pelletier
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 38 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38 bis) Indien naar aanleiding van 
een beoordeling van het belang wordt 
bepaald dat een terugkeer in het belang 
van het kind is, moeten de lidstaten 
garanderen dat er specifieke waarborgen 
zijn voor van hun gezinsleden gescheiden 
en niet-begeleide kinderen die terugkeren 
naar een derde land. Indien er 
gezinsleden zijn opgespoord, moeten de 
lidstaten garanderen dat actoren op het 
gebied van kinderbescherming door 
middel van passend casemanagement 
beoordelen of gezinshereniging in het 
belang van het kind is en of het gezin 
bereid en in staat is om het kind te 
ontvangen en het onmiddellijk te 
verzorgen, en moeten zij rekening houden 
met de manier waarop zowel het kind als 
het gezin over hereniging denken. Het 
opsporen van de gezinsleden moet worden 
gedaan door gekwalificeerde actoren en 
naar aanleiding van een beoordeling van 
het belang van het kind om te garanderen 
dat contact geen afbreuk doet aan het 
belang van het kind. Indien de 
gezinsleden niet kunnen worden 
opgespoord of indien wordt 
geconcludeerd dat gezinshereniging niet 
in het belang van het kind is, dient geen 
terugkeer plaats te vinden.

Or. en

Motivering

Dit amendement is onlosmakelijk verbonden met de ingediende amendementen op de 
overwegingen 28 en 40. Dit amendement is tevens onlosmakelijk verbonden met de 
wijzigingen van de artikelen 12 en 20.

Amendement 319
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 38 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38 bis) De 
gegevensbeschermingswetgeving van de 
EU is van toepassing op elke verwerking 
van persoonsgegevens met behulp van de 
terugkeerbeheersystemen van de lidstaten, 
met inbegrip van de doorgifte van 
dergelijke gegevens aan het centrale 
systeem dat wordt beheerd door het 
Europees Grens- en 
kustwachtagentschap. 
Terugkeerbeheersystemen moeten de 
beginselen van rechtmatigheid, billijkheid 
en transparantie; doelbinding; minimale 
gegevensverwerking; nauwkeurigheid; 
opslagbeperking; integriteit en 
vertrouwelijkheid; en 
verantwoordingsplicht van de voor de 
verwerking verantwoordelijke 
eerbiedigen. De nationale 
terugkeerbeheersystemen mogen geen 
informatie bevatten die is verkregen 
tijdens het persoonlijke onderhoud dat 
wordt gevoerd op grond van artikel 15 van 
Richtlijn 2013/32/EU [richtlijn 
asielprocedures].

Or. en

Motivering

De terugkeerbeheersystemen moeten de bestaande Europese regelgeving inzake 
gegevensbescherming eerbiedigen. Dit amendement houdt verband met artikel 14.

Amendement 320
Tom Vandendriessche

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39) De toepassing van deze richtlijn zal (39) De toepassing van deze richtlijn zal 
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gepaard moeten gaan met samenwerking 
op alle niveaus tussen de instellingen die 
bij de terugkeer zijn betrokken, en met 
uitwisseling en bevordering van beste 
praktijken, waarbij het terugkeerhandboek 
in aanmerking wordt genomen en 
regelmatig wordt bijgewerkt om rekening 
te houden met de juridische en 
beleidsontwikkelingen, hetgeen immers 
een Europese meerwaarde zal opleveren.

gepaard moeten gaan met samenwerking 
tussen de soevereinde lidstaten, 
samenwerking op alle niveaus tussen de 
instellingen die bij de terugkeer zijn 
betrokken, en met uitwisseling en 
bevordering van beste praktijken, waarbij 
het terugkeerhandboek in aanmerking 
wordt genomen en regelmatig wordt 
bijgewerkt om rekening te houden met de 
juridische en beleidsontwikkelingen.

Or. nl

Amendement 321
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40) De Unie biedt financiële en 
operationele steun om tot een doeltreffende 
uitvoering van deze richtlijn te komen. De 
lidstaten moeten optimaal gebruikmaken 
van de beschikbare financiële 
instrumenten, programma’s en projecten 
van de Unie op het gebied van terugkeer, 
met name uit hoofde van Verordening 
(EU) .../... [Verordening tot oprichting van 
het Fonds voor asiel en migratie] en van de 
operationele bijstand die het Europees 
Grens- en kustwachtagentschap biedt 
overeenkomstig Verordening (EU) .../... 
[Verordening betreffende de Europese 
grens- en kustwacht]. Van deze steun moet 
in het bijzonder gebruik worden gemaakt 
voor het invoeren van 
terugkeerbeheersystemen en programma’s 
voor logistieke, financiële en andere 
materiële bijstand of bijstand in natura 
waarmee de terugkeer en, waar relevant, 
de re-integratie van illegaal op het 
grondgebied verblijvende onderdanen van 
derde landen worden ondersteund.

(40) De Unie biedt financiële en 
operationele steun om tot een doeltreffende 
uitvoering van deze richtlijn te komen die 
strookt met de grondrechten. De lidstaten 
moeten optimaal gebruikmaken van de 
beschikbare financiële instrumenten, 
programma’s en projecten van de Unie op 
het gebied van terugkeer, met name uit 
hoofde van Verordening (EU) .../... 
[Verordening tot oprichting van het Fonds 
voor asiel en migratie]. Van deze steun 
moet in het bijzonder gebruik worden 
gemaakt voor het invoeren van passende 
casemanagementprogramma’s, de 
bescherming van personen in kwetsbare 
situaties, met inbegrip van maatregelen 
om de doeltreffende bescherming van 
migrerende kinderen alsook van zwangere 
vrouwen en slachtoffers van 
mensenhandel te garanderen, het 
verstrekken van informatie, rechtsbijstand 
en vertolkingsdiensten, de ontwikkeling 
en uitvoering van doeltreffende, niet tot 
vrijheidsbeneming strekkende, op 
engagement gebaseerde alternatieven 
voor bewaring, doeltreffende systemen 
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voor toezicht op gedwongen terugkeer, en 
programma’s voor logistieke, financiële en 
andere materiële bijstand of bijstand in 
natura waarmee de terugkeer en de re-
integratie van irregulier op het 
grondgebied verblijvende onderdanen van 
derde landen worden ondersteund.

Or. en

Amendement 322
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40) De Unie biedt financiële en 
operationele steun om tot een doeltreffende 
uitvoering van deze richtlijn te komen. De 
lidstaten moeten optimaal gebruikmaken 
van de beschikbare financiële 
instrumenten, programma’s en projecten 
van de Unie op het gebied van terugkeer, 
met name uit hoofde van Verordening 
(EU) .../... [Verordening tot oprichting van 
het Fonds voor asiel en migratie] en van de 
operationele bijstand die het Europees 
Grens- en kustwachtagentschap biedt 
overeenkomstig Verordening (EU) .../... 
[Verordening betreffende de Europese 
grens- en kustwacht]. Van deze steun moet 
in het bijzonder gebruik worden gemaakt 
voor het invoeren van 
terugkeerbeheersystemen en programma’s 
voor logistieke, financiële en andere 
materiële bijstand of bijstand in natura 
waarmee de terugkeer en, waar relevant, 
de re-integratie van illegaal op het 
grondgebied verblijvende onderdanen van 
derde landen worden ondersteund.

(40) De Unie biedt financiële en 
operationele steun om tot een doeltreffende 
uitvoering van deze richtlijn te komen. De 
lidstaten moeten optimaal gebruikmaken 
van de beschikbare financiële 
instrumenten, programma’s en projecten 
van de Unie op het gebied van terugkeer, 
met name uit hoofde van Verordening 
(EU) .../... [Verordening tot oprichting van 
het Fonds voor asiel en migratie] en van de 
operationele bijstand die het Europees 
Grens- en kustwachtagentschap biedt 
overeenkomstig Verordening (EU) .../... 
[Verordening betreffende de Europese 
grens- en kustwacht]. Van deze steun moet 
in het bijzonder gebruik worden gemaakt 
voor het invoeren van 
terugkeerbeheersystemen en programma’s 
voor logistieke, financiële en andere 
materiële bijstand of bijstand in natura 
waarmee de terugkeer en de re-integratie 
van irregulier op het grondgebied 
verblijvende onderdanen van derde landen 
alsook het toezicht na terugkeer worden 
ondersteund.

Or. en
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Amendement 323
Nadine Morano, Paulo Rangel

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40) De Unie biedt financiële en 
operationele steun om tot een doeltreffende 
uitvoering van deze richtlijn te komen. De 
lidstaten moeten optimaal gebruikmaken 
van de beschikbare financiële 
instrumenten, programma’s en projecten 
van de Unie op het gebied van terugkeer, 
met name uit hoofde van Verordening 
(EU) .../... [Verordening tot oprichting van 
het Fonds voor asiel en migratie] en van de 
operationele bijstand die het Europees 
Grens- en kustwachtagentschap biedt 
overeenkomstig Verordening (EU) .../... 
[Verordening betreffende de Europese 
grens- en kustwacht]. Van deze steun moet 
in het bijzonder gebruik worden gemaakt 
voor het invoeren van 
terugkeerbeheersystemen en programma’s 
voor logistieke, financiële en andere 
materiële bijstand of bijstand in natura 
waarmee de terugkeer en, waar relevant, 
de re-integratie van illegaal op het 
grondgebied verblijvende onderdanen van 
derde landen worden ondersteund.

(40) De Unie biedt financiële en 
operationele steun om tot een doeltreffende 
uitvoering van deze richtlijn te komen. De 
lidstaten moeten optimaal gebruikmaken 
van de beschikbare financiële 
instrumenten, programma’s en projecten 
van de Unie op het gebied van terugkeer, 
met name uit hoofde van Verordening 
(EU) .../... [Verordening tot oprichting van 
het Fonds voor asiel en migratie] en van de 
operationele bijstand die het Europees 
Grens- en kustwachtagentschap biedt 
overeenkomstig Verordening (EU) .../... 
[Verordening betreffende de Europese 
grens- en kustwacht]. Van deze steun moet 
in het bijzonder gebruik worden gemaakt 
voor het invoeren van 
terugkeerbeheersystemen en programma’s 
voor logistieke, financiële en andere 
materiële bijstand of bijstand in natura 
waarmee de duurzame terugkeer van 
illegaal op het grondgebied verblijvende 
onderdanen van derde landen wordt 
ondersteund.

Or. fr

Amendement 324
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40) De Unie biedt financiële en 
operationele steun om tot een doeltreffende 

(40) De Unie biedt financiële en 
operationele steun om tot een doeltreffende 
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uitvoering van deze richtlijn te komen. De 
lidstaten moeten optimaal gebruikmaken 
van de beschikbare financiële 
instrumenten, programma’s en projecten 
van de Unie op het gebied van terugkeer, 
met name uit hoofde van Verordening 
(EU) .../... [Verordening tot oprichting van 
het Fonds voor asiel en migratie] en van de 
operationele bijstand die het Europees 
Grens- en kustwachtagentschap biedt 
overeenkomstig Verordening (EU) .../... 
[Verordening betreffende de Europese 
grens- en kustwacht]. Van deze steun moet 
in het bijzonder gebruik worden gemaakt 
voor het invoeren van 
terugkeerbeheersystemen en programma’s 
voor logistieke, financiële en andere 
materiële bijstand of bijstand in natura 
waarmee de terugkeer en, waar relevant, 
de re-integratie van illegaal op het 
grondgebied verblijvende onderdanen van 
derde landen worden ondersteund.

uitvoering van deze richtlijn te komen. De 
lidstaten moeten optimaal gebruikmaken 
van de beschikbare financiële 
instrumenten, programma’s en projecten 
van de Unie op het gebied van terugkeer, 
met name uit hoofde van Verordening 
(EU) .../... [Verordening tot oprichting van 
het Fonds voor asiel en migratie] en van de 
operationele bijstand die het Europees 
Grens- en kustwachtagentschap biedt 
overeenkomstig Verordening (EU) .../... 
[Verordening betreffende de Europese 
grens- en kustwacht]. Van deze steun moet 
in het bijzonder gebruik worden gemaakt 
voor het invoeren van 
terugkeerbeheersystemen en programma’s 
voor logistieke, financiële en andere 
materiële bijstand of bijstand in natura 
waarmee de terugkeer en de re-integratie 
van irregulier op het grondgebied 
verblijvende onderdanen van derde landen 
worden ondersteund.

Or. en

Motivering

Het woord “illegaal” is niet relevant als het om migratie gaat. Het wordt in de gehele tekst 
gewijzigd in “irregulier”. Internationale instanties, waaronder de Algemene Vergadering van 
de Verenigde Naties en de Internationale Organisatie voor Migratie, hebben de aanbeveling 
verstrekt om in plaats van “illegaal” de termen “irregulier” of “ongedocumenteerd” te 
gebruiken.

Amendement 325
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41) Aangezien de doelstelling van deze 
richtlijn, namelijk het vaststellen van 
gemeenschappelijke regels voor terugkeer, 
verwijdering, het gebruik van 
dwangmaatregelen, inbewaringstelling en 
inreisverboden niet voldoende door de 

(41) Aangezien de doelstelling van deze 
richtlijn, namelijk het vaststellen van op 
rechten gebaseerde regels voor terugkeer 
en verwijdering, niet voldoende door alle 
lidstaten kan worden verwezenlijkt en 
derhalve vanwege de omvang en gevolgen 
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lidstaten kan worden verwezenlijkt en 
derhalve vanwege de omvang en gevolgen 
ervan beter op het niveau van de Unie kan 
worden verwezenlijkt, kan de Unie, 
overeenkomstig het in artikel 5 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
neergelegde subsidiariteitsbeginsel, 
maatregelen nemen. Overeenkomstig het in 
hetzelfde artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel gaat deze richtlijn 
niet verder dan wat nodig is om deze 
doelstelling te verwezenlijken.

ervan beter op het niveau van de Unie kan 
worden verwezenlijkt, kan de Unie, 
overeenkomstig het in artikel 5 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
neergelegde subsidiariteitsbeginsel, 
maatregelen nemen. Overeenkomstig het in 
hetzelfde artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel gaat deze richtlijn 
niet verder dan nodig en evenredig is om 
deze doelstelling te verwezenlijken.

Or. en

Motivering

Dit amendement is onlosmakelijk verbonden met amendementen op overweging 4.

Amendement 326
Tom Vandendriessche

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 42

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42) De lidstaten dienen deze richtlijn 
toe te passen zonder onderscheid te 
maken naar met name geslacht, ras, 
huidskleur, etnische of sociale afkomst, 
genetische kenmerken, taal, godsdienst of 
overtuiging, politieke of andere 
denkbeelden, het behoren tot een 
nationale minderheid, vermogen, 
geboorte, een handicap, leeftijd of 
seksuele geaardheid.

Schrappen

Or. nl

Motivering

In het bijzonder bij de beoordeling van een asielaanvraag dient de betrokken lidstaat 
rekening te houden met alle specifieke, persoonseigen factoren, welke mogelijks de grond 
vormen voor vervolging in het land van herkomst. Vragen dat de lidstaten geen rekening 
houden met persoonseigen kenmerken is dus onmogelijk. Het verbod op discriminatie volgt uit 
internationale mensenrechtenverdragen en dient hier niet herhaald te worden.



AM\1214327NL.docx 143/375 PE658.738v01-00

NL

Amendement 327
Tom Vandendriessche

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 43

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(43) Overeenkomstig het Verdrag van 
1989 van de Verenigde Naties inzake de 
rechten van het kind dienen de lidstaten bij 
de uitvoering van deze richtlijn het belang 
van het kind voorop te stellen. 
Overeenkomstig het Europees Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens 
en de fundamentele vrijheden dienen de 
lidstaten bij de uitvoering van deze richtlijn 
de eerbiediging van het gezinsleven voorop 
te stellen.

(43) Overeenkomstig het Verdrag van 
1989 van de Verenigde Naties inzake de 
rechten van het kind dienen de lidstaten bij 
de uitvoering van deze richtlijn het belang 
van het kind voorop te stellen. 
Overeenkomstig het Europees Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens 
en de fundamentele vrijheden dienen de 
lidstaten bij de uitvoering van deze richtlijn 
de eerbiediging van het gezinsleven voorop 
te stellen. Deze rechten mogen echter niet 
misbruikt worden om het asielstelsel te 
omzeilen of te verzwakken.

Or. nl

Motivering

Minderjarigen worden nu gebruikt door families om in tweede lijn asiel af te dwingen voor 
het gezin op basis van het recht op gezinsleven. Dit systeem stelt de minderjarigen bloot aan 
alle gevaren van de reis. Een strenge toepassing van het asielrecht is dan ook in het belang 
van de kinderen, die niet meer ten behoeve van de ouders in het gevaar worden gestort. Dit 
amendement is verbonden met overweging 3 betreffende de noodzaak om de effectieve 
terugkeer te bewerkstelligen en overweging 4 betreffende de soevereiniteit van de lidstaten.

Amendement 328
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 44

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(44) De toepassing van deze richtlijn 
laat de verplichtingen die voortvloeien uit 
het Verdrag van Genève betreffende de 
status van vluchtelingen van 28 juli 1951, 
als gewijzigd bij het protocol van New 

(44) De toepassing van deze richtlijn 
laat de verplichtingen onverlet die 
voortvloeien uit het Verdrag van Genève 
betreffende de status van vluchtelingen van 
28 juli 1951, als gewijzigd bij het protocol 
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York van 31 januari 1967, onverlet. van New York van 31 januari 1967, het 
Verdrag van de Verenigde Naties van 
1954 betreffende de status van staatlozen, 
het Verdrag van de Verenigde Naties van 
1989 inzake de rechten van het kind en 
het Verdrag tegen foltering en andere 
wrede, onmenselijke en onterende 
behandeling of bestraffing.

Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk omdat het onlosmakelijk is verbonden met het ingediende 
amendement op overweging 4.

Amendement 329
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 44

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(44) De toepassing van deze richtlijn 
laat de verplichtingen die voortvloeien uit 
het Verdrag van Genève betreffende de 
status van vluchtelingen van 28 juli 1951, 
als gewijzigd bij het protocol van New 
York van 31 januari 1967, onverlet.

(44) De toepassing van deze richtlijn 
laat de verplichtingen die voortvloeien uit 
het Verdrag van Genève betreffende de 
status van vluchtelingen van 28 juli 1951 
onverlet.

Or. fr

Motivering

Met het protocol van New York van 31 januari 1967 wordt de definitie van de 
vluchtelingenstatus in artikel 1, lid 2, uitgebreid naar een absoluut buiten proportie gegroeid 
aantal personen. Om het asiel- en terugkeerbeleid van de Europese Unie te herschikken 
teneinde het af te stemmen op de huidige en toekomstige uitdagingen, moet hier absoluut op 
worden teruggekomen.

Amendement 330
Anne-Sophie Pelletier
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 45

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(45) In deze richtlijn worden de 
grondrechten en de beginselen in acht 
genomen die met name in het Handvest 
van de grondrechten van de Europese Unie 
worden erkend.

(45) In deze richtlijn worden de 
grondrechten en de beginselen in acht 
genomen die met name in het Handvest 
van de grondrechten van de Europese Unie 
en het Europees Verdrag tot bescherming 
van de rechten van de mens worden 
erkend.

Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk omdat het onlosmakelijk is verbonden met het ingediende 
amendement op overweging 4.

Amendement 331
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 46

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(46) De doeltreffende uitvoering van de 
terugkeer van onderdanen van derde 
landen die niet of niet langer voldoen aan 
de voorwaarden voor binnenkomst, 
verblijf of vestiging in de lidstaten, 
overeenkomstig deze richtlijn, is een 
essentieel onderdeel van de algehele 
inspanningen om irreguliere migratie aan 
te pakken en is een belangrijke reden van 
zwaarwegend algemeen belang.

Schrappen

Or. en

Amendement 332
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Voorstel voor een richtlijn
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Overweging 46

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(46) De doeltreffende uitvoering van de 
terugkeer van onderdanen van derde landen 
die niet of niet langer voldoen aan de 
voorwaarden voor binnenkomst, verblijf of 
vestiging in de lidstaten, overeenkomstig 
deze richtlijn, is een essentieel onderdeel 
van de algehele inspanningen om 
irreguliere migratie aan te pakken en is een 
belangrijke reden van zwaarwegend 
algemeen belang.

(46) De doeltreffende uitvoering van de 
terugkeer van onderdanen van derde landen 
die niet of niet langer voldoen aan de 
voorwaarden voor binnenkomst, verblijf of 
vestiging in de lidstaten, overeenkomstig 
deze richtlijn, is een essentieel onderdeel 
van de algehele inspanningen om 
irreguliere migratie aan te pakken en is een 
belangrijk onderdeel van een integrale 
aanpak van migratie die bestaat uit 
efficiëntere controle aan de buitengrenzen 
van de Unie, versterking van het externe 
optreden en de interne dimensie.

Or. it

Amendement 333
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 46

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(46) De doeltreffende uitvoering van de 
terugkeer van onderdanen van derde landen 
die niet of niet langer voldoen aan de 
voorwaarden voor binnenkomst, verblijf of 
vestiging in de lidstaten, overeenkomstig 
deze richtlijn, is een essentieel onderdeel 
van de algehele inspanningen om 
irreguliere migratie aan te pakken en is 
een belangrijke reden van zwaarwegend 
algemeen belang.

(46) De doeltreffende en waardige 
uitvoering van de terugkeer van 
onderdanen van derde landen die niet of 
niet langer voldoen aan de voorwaarden 
voor binnenkomst, verblijf of vestiging in 
de lidstaten, overeenkomstig deze richtlijn, 
vormt een van de onderdelen van het 
Europees migratiebeleid.

Or. en

Amendement 334
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod, Annalisa Tardino
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 46

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(46) De doeltreffende uitvoering van de 
terugkeer van onderdanen van derde landen 
die niet of niet langer voldoen aan de 
voorwaarden voor binnenkomst, verblijf of 
vestiging in de lidstaten, overeenkomstig 
deze richtlijn, is een essentieel onderdeel 
van de algehele inspanningen om 
irreguliere migratie aan te pakken en is een 
belangrijke reden van zwaarwegend 
algemeen belang.

(46) De doeltreffende uitvoering van de 
terugkeer van onderdanen van derde landen 
die niet of niet langer voldoen aan de 
voorwaarden voor binnenkomst, verblijf of 
vestiging in de lidstaten, overeenkomstig 
deze richtlijn, is een essentieel onderdeel 
van de algehele inspanningen om 
irreguliere migratie aan te pakken op basis 
van het beginsel van afschrikking en is 
een belangrijke reden van zwaarwegend 
algemeen belang.

Or. fr

Amendement 335
Nadine Morano, Paulo Rangel

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 46

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(46) De doeltreffende uitvoering van de 
terugkeer van onderdanen van derde landen 
die niet of niet langer voldoen aan de 
voorwaarden voor binnenkomst, verblijf of 
vestiging in de lidstaten, overeenkomstig 
deze richtlijn, is een essentieel onderdeel 
van de algehele inspanningen om 
irreguliere migratie aan te pakken en is 
een belangrijke reden van zwaarwegend 
algemeen belang.

(46) De doeltreffende uitvoering van de 
terugkeer van onderdanen van derde landen 
die niet of niet langer voldoen aan de 
voorwaarden voor binnenkomst, verblijf of 
vestiging in de lidstaten, overeenkomstig 
deze richtlijn, is een essentieel onderdeel 
van het migratiebeleid van de Unie en de 
strijd tegen illegale immigratie. Het is een 
belangrijke reden van zwaarwegend 
algemeen belang.

Or. fr

Amendement 336
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 47
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(47) De terugkeerautoriteiten van de 
lidstaten moeten persoonsgegevens 
verwerken voor de goede uitvoering van 
terugkeerprocedures en terugkeerbesluiten. 
Derde landen van terugkeer vallen vaak 
niet onder adequaatheidsbesluiten die de 
Commissie vaststelt op grond van artikel 
45 van Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad18 of artikel 
36 van Richtlijn (EU) 2016/68019, en 
hebben vaak geen overnameovereenkomst 
met de Unie gesloten of zijn niet 
voornemens dat te doen of anderszins te 
voorzien in passende waarborgen in de zin 
van artikel 46 van Verordening (EU) 
2016/679 of in de zin van de nationale 
bepalingen tot omzetting van artikel 37 
van Richtlijn (EU) 2016/680. Ondanks de 
grote inspanningen van de Unie om 
samen te werken met de belangrijkste 
landen van herkomst van illegaal 
verblijvende onderdanen van derde 
landen voor wie een terugkeerverplichting 
geldt, is het niet altijd mogelijk om ervoor 
te zorgen dat die derde landen 
systematisch voldoen aan de 
internationaalrechtelijke verplichting om 
eigen onderdanen over te nemen. De 
overnameovereenkomsten die door de Unie 
of door de lidstaten zijn gesloten of 
waarover zij onderhandelen en die 
voorzien in passende waarborgen voor de 
doorgifte van gegevens aan derde landen 
overeenkomstig artikel 46 van 
Verordening (EU) 2016/679 of 
overeenkomstig de nationale bepalingen 
tot omzetting van artikel 36 van Richtlijn 
(EU) 2016/680, betreffen slechts enkele 
van deze derde landen. Bij ontstentenis van 
dergelijke overeenkomsten moeten de 
persoonsgegevens door de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten met het oog op 
de uitvoering van de terugkeeroperaties 
van de Unie worden doorgegeven 
overeenkomstig de voorwaarden van 
artikel 49, lid 1, onder d), van 

(47) De terugkeerautoriteiten van de 
lidstaten moeten persoonsgegevens 
verwerken voor de goede uitvoering van 
terugkeerprocedures en terugkeerbesluiten. 
Derde landen van terugkeer vallen vaak 
niet onder adequaatheidsbesluiten die de 
Commissie vaststelt op grond van artikel 
45 van Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad18, en 
hebben vaak geen overnameovereenkomst 
met de Unie gesloten of voorzien niet op 
andere wijze in passende waarborgen in de 
zin van artikel 46 van Verordening (EU) 
2016/679. De overnameovereenkomsten 
die door de Unie of door de lidstaten zijn 
gesloten of waarover zij onderhandelen en 
die voorzien in passende waarborgen voor 
de doorgifte van gegevens aan derde 
landen overeenkomstig artikel 46 van 
Verordening (EU) 2016/679 betreffen 
slechts enkele van deze derde landen. Bij 
ontstentenis van dergelijke 
overeenkomsten mogen er geen 
persoonsgegevens aan de autoriteiten van 
derde landen worden doorgegeven.
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Verordening (EU) 2016/679 of de 
nationale bepalingen tot omzetting van 
artikel 38 van Richtlijn (EU) 2016/680.

_________________ _________________
18 Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van Richtlijn 
95/46/EG (algemene verordening 
gegevensbescherming) (PB L 119 van 
4.5.2016, blz. 1).

18 Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van Richtlijn 
95/46/EG (algemene verordening 
gegevensbescherming) (PB L 119 van 
4.5.2016, blz. 1).

19 Richtlijn (EU) 2016/680 van het 
Europees Parlement en de Raad van 27 
april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met 
de verwerking van persoonsgegevens door 
bevoegde autoriteiten met het oog op de 
voorkoming, het onderzoek, de opsporing 
en de vervolging van strafbare feiten of de 
tenuitvoerlegging van straffen, en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van 
Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad 
(PB L 119 van 4.5.2016, blz. 89).

Or. en

Motivering

De samenwerking met derde landen dient alleen te zijn gebaseerd op officiële en formele 
overeenkomsten, teneinde parlementaire controle te waarborgen. Dit amendement houdt 
verband met artikel 3.

Amendement 337
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 47

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(47) De terugkeerautoriteiten van de 
lidstaten moeten persoonsgegevens 

(47) De terugkeerautoriteiten van de 
lidstaten moeten persoonsgegevens 
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verwerken voor de goede uitvoering van 
terugkeerprocedures en terugkeerbesluiten. 
Derde landen van terugkeer vallen vaak 
niet onder adequaatheidsbesluiten die de 
Commissie vaststelt op grond van artikel 
45 van Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad18 of artikel 
36 van Richtlijn (EU) 2016/68019, en 
hebben vaak geen overnameovereenkomst 
met de Unie gesloten of zijn niet 
voornemens dat te doen of anderszins te 
voorzien in passende waarborgen in de zin 
van artikel 46 van Verordening (EU) 
2016/679 of in de zin van de nationale 
bepalingen tot omzetting van artikel 37 van 
Richtlijn (EU) 2016/680. Ondanks de 
grote inspanningen van de Unie om 
samen te werken met de belangrijkste 
landen van herkomst van illegaal 
verblijvende onderdanen van derde landen 
voor wie een terugkeerverplichting geldt, is 
het niet altijd mogelijk om ervoor te 
zorgen dat die derde landen systematisch 
voldoen aan de internationaalrechtelijke 
verplichting om eigen onderdanen over te 
nemen. De overnameovereenkomsten die 
door de Unie of door de lidstaten zijn 
gesloten of waarover zij onderhandelen en 
die voorzien in passende waarborgen voor 
de doorgifte van gegevens aan derde 
landen overeenkomstig artikel 46 van 
Verordening (EU) 2016/679 of 
overeenkomstig de nationale bepalingen tot 
omzetting van artikel 36 van Richtlijn (EU) 
2016/680, betreffen slechts enkele van 
deze derde landen. Bij ontstentenis van 
dergelijke overeenkomsten moeten de 
persoonsgegevens door de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten met het oog 
op de uitvoering van de 
terugkeeroperaties van de Unie worden 
doorgegeven overeenkomstig de 
voorwaarden van artikel 49, lid 1, onder 
d), van Verordening (EU) 2016/679 of de 
nationale bepalingen tot omzetting van 
artikel 38 van Richtlijn (EU) 2016/680.

verwerken voor de goede uitvoering van 
terugkeerprocedures en terugkeerbesluiten. 
Derde landen van terugkeer vallen vaak 
niet onder adequaatheidsbesluiten die de 
Commissie vaststelt op grond van artikel 
45 van Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad18 of artikel 
36 van Richtlijn (EU) 2016/68019, en 
hebben vaak geen overnameovereenkomst 
met de Unie gesloten of zijn niet 
voornemens dat te doen of anderszins te 
voorzien in passende waarborgen in de zin 
van artikel 46 van Verordening (EU) 
2016/679 of in de zin van de nationale 
bepalingen tot omzetting van artikel 37 van 
Richtlijn (EU) 2016/680. De Unie dient 
derhalve samen te werken met de 
belangrijkste landen van herkomst van 
irregulier verblijvende onderdanen van 
derde landen voor wie een 
terugkeerverplichting geldt, om ervoor te 
zorgen dat die derde landen systematisch 
voldoen aan de internationaalrechtelijke 
verplichting om eigen onderdanen over te 
nemen. De Unie moet derhalve 
overnameovereenkomsten sluiten en 
daarover onderhandelen, waarbij wordt 
voorzien in passende waarborgen voor de 
doorgifte van gegevens aan derde landen 
overeenkomstig artikel 46 van 
Verordening (EU) 2016/679 of 
overeenkomstig de nationale bepalingen tot 
omzetting van artikel 36 van Richtlijn (EU) 
2016/680.

_________________ _________________
18 Verordening (EU) 2016/679 van het 18 Verordening (EU) 2016/679 van het 
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Europees Parlement en de Raad van 
27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van Richtlijn 
95/46/EG (algemene verordening 
gegevensbescherming) (PB L 119 van 
4.5.2016, blz. 1).

Europees Parlement en de Raad van 
27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van Richtlijn 
95/46/EG (algemene verordening 
gegevensbescherming) (PB L 119 van 
4.5.2016, blz. 1).

19 Richtlijn (EU) 2016/680 van het 
Europees Parlement en de Raad van 27 
april 2016 betreffende de bescherming van 
natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens door 
bevoegde autoriteiten met het oog op de 
voorkoming, het onderzoek, de opsporing 
en de vervolging van strafbare feiten of de 
tenuitvoerlegging van straffen, en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van 
Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad 
(PB L 119 van 4.5.2016, blz. 89).

19 Richtlijn (EU) 2016/680 van het 
Europees Parlement en de Raad van 27 
april 2016 betreffende de bescherming van 
natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens door 
bevoegde autoriteiten met het oog op de 
voorkoming, het onderzoek, de opsporing 
en de vervolging van strafbare feiten of de 
tenuitvoerlegging van straffen, en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van 
Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad 
(PB L 119 van 4.5.2016, blz. 89).

Or. en

Amendement 338
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 47

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(47) De terugkeerautoriteiten van de 
lidstaten moeten persoonsgegevens 
verwerken voor de goede uitvoering van 
terugkeerprocedures en 
terugkeerbesluiten. Derde landen van 
terugkeer vallen vaak niet onder 
adequaatheidsbesluiten die de Commissie 
vaststelt op grond van artikel 45 van 
Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad18 of artikel 
36 van Richtlijn (EU) 2016/68019, en 
hebben vaak geen overnameovereenkomst 
met de Unie gesloten of zijn niet 

(47) De verwerking door de 
terugkeerautoriteiten van de lidstaten van 
persoonsgegevens voor de goede 
uitvoering van terugkeerprocedures dient 
overeen te stemmen met artikel 8 van het 
Handvest van de grondrechten en 
Verordening (EU) 2016/679, inzonderheid 
artikel 9, lid 2, onder g). Bijzondere 
aandacht dient te worden geschonken aan 
het waarborgen van de evenredigheid en 
het voorhanden zijn van passende en 
specifieke maatregelen ter vrijwaring van 
de grondrechten en de belangen van de 
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voornemens dat te doen of anderszins te 
voorzien in passende waarborgen in de zin 
van artikel 46 van Verordening (EU) 
2016/679 of in de zin van de nationale 
bepalingen tot omzetting van artikel 37 
van Richtlijn (EU) 2016/680. Ondanks de 
grote inspanningen van de Unie om 
samen te werken met de belangrijkste 
landen van herkomst van illegaal 
verblijvende onderdanen van derde 
landen voor wie een terugkeerverplichting 
geldt, is het niet altijd mogelijk om ervoor 
te zorgen dat die derde landen 
systematisch voldoen aan de 
internationaalrechtelijke verplichting om 
eigen onderdanen over te nemen. De 
overnameovereenkomsten die door de Unie 
of door de lidstaten zijn gesloten of 
waarover zij onderhandelen en die 
voorzien in passende waarborgen voor de 
doorgifte van gegevens aan derde landen 
overeenkomstig artikel 46 van 
Verordening (EU) 2016/679 of 
overeenkomstig de nationale bepalingen 
tot omzetting van artikel 36 van Richtlijn 
(EU) 2016/680, betreffen slechts enkele 
van deze derde landen. Bij ontstentenis van 
dergelijke overeenkomsten moeten de 
persoonsgegevens door de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten met het oog op 
de uitvoering van de terugkeeroperaties 
van de Unie worden doorgegeven 
overeenkomstig de voorwaarden van 
artikel 49, lid 1, onder d), van 
Verordening (EU) 2016/679 of de 
nationale bepalingen tot omzetting van 
artikel 38 van Richtlijn (EU) 2016/680.

betrokkene. De lidstaten dienen elk 
contact met het land van herkomst van de 
asielzoeker te vermijden zolang het besluit 
ten aanzien van het verzoek om 
internationale bescherming niet is 
genomen. Derde landen van terugkeer 
vallen vaak niet onder 
adequaatheidsbesluiten die de Commissie 
vaststelt op grond van artikel 45 van 
Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad18, en 
hebben vaak geen overnameovereenkomst 
met de Unie gesloten of voorzien niet op 
andere wijze in passende waarborgen in de 
zin van artikel 46 van Verordening (EU) 
2016/679. De overnameovereenkomsten 
die door de Unie of door de lidstaten zijn 
gesloten of waarover zij onderhandelen en 
die voorzien in passende waarborgen voor 
de doorgifte van gegevens aan derde 
landen overeenkomstig artikel 46 van 
Verordening (EU) 2016/679 dienen 
bindende en afdwingbare waarborgen van 
die derde landen te bevatten met 
betrekking tot gegevensbescherming. Bij 
ontstentenis van dergelijke 
overeenkomsten mogen de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten geen 
persoonsgegevens doorgeven aan de 
autoriteiten van derde landen.

_________________ _________________
18 Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van Richtlijn 
95/46/EG (algemene verordening 
gegevensbescherming) (PB L 119 van 

18 Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van Richtlijn 
95/46/EG (algemene verordening 
gegevensbescherming) (PB L 119 van 
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4.5.2016, blz. 1). 4.5.2016, blz. 1).
19 Richtlijn (EU) 2016/680 van het 
Europees Parlement en de Raad van 27 
april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met 
de verwerking van persoonsgegevens door 
bevoegde autoriteiten met het oog op de 
voorkoming, het onderzoek, de opsporing 
en de vervolging van strafbare feiten of de 
tenuitvoerlegging van straffen, en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van 
Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad 
(PB L 119 van 4.5.2016, blz. 89).

Or. en

Amendement 339
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod, Annalisa Tardino

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 47

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(47) De terugkeerautoriteiten van de 
lidstaten moeten persoonsgegevens 
verwerken voor de goede uitvoering van 
terugkeerprocedures en terugkeerbesluiten. 
Derde landen van terugkeer vallen vaak 
niet onder adequaatheidsbesluiten die de 
Commissie vaststelt op grond van artikel 
45 van Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad18 of artikel 
36 van Richtlijn (EU) 2016/68019, en 
hebben vaak geen overnameovereenkomst 
met de Unie gesloten of zijn niet 
voornemens dat te doen of anderszins te 
voorzien in passende waarborgen in de zin 
van artikel 46 van Verordening (EU) 
2016/679 of in de zin van de nationale 
bepalingen tot omzetting van artikel 37 van 
Richtlijn (EU) 2016/680. Ondanks de grote 
inspanningen van de Unie om samen te 
werken met de belangrijkste landen van 

(47) De terugkeerautoriteiten van de 
lidstaten moeten persoonsgegevens 
verwerken voor de goede uitvoering van 
terugkeerprocedures en terugkeerbesluiten. 
Derde landen van terugkeer vallen vaak 
niet onder adequaatheidsbesluiten die de 
Commissie vaststelt op grond van artikel 
45 van Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad18 of artikel 
36 van Richtlijn (EU) 2016/68019, en 
hebben vaak geen overnameovereenkomst 
met de Unie gesloten of zijn niet 
voornemens dat te doen of anderszins te 
voorzien in passende waarborgen in de zin 
van artikel 46 van Verordening (EU) 
2016/679 of in de zin van de nationale 
bepalingen tot omzetting van artikel 37 van 
Richtlijn (EU) 2016/680. Ondanks de grote 
inspanningen van de Unie om samen te 
werken met de belangrijkste landen van 
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herkomst van illegaal verblijvende 
onderdanen van derde landen voor wie een 
terugkeerverplichting geldt, is het niet 
altijd mogelijk om ervoor te zorgen dat die 
derde landen systematisch voldoen aan de 
internationaalrechtelijke verplichting om 
eigen onderdanen over te nemen. De 
overnameovereenkomsten die door de Unie 
of door de lidstaten zijn gesloten of 
waarover zij onderhandelen en die 
voorzien in passende waarborgen voor de 
doorgifte van gegevens aan derde landen 
overeenkomstig artikel 46 van 
Verordening (EU) 2016/679 of 
overeenkomstig de nationale bepalingen tot 
omzetting van artikel 36 van Richtlijn (EU) 
2016/680, betreffen slechts enkele van 
deze derde landen. Bij ontstentenis van 
dergelijke overeenkomsten moeten de 
persoonsgegevens door de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten met het oog op 
de uitvoering van de terugkeeroperaties 
van de Unie worden doorgegeven 
overeenkomstig de voorwaarden van 
artikel 49, lid 1, onder d), van Verordening 
(EU) 2016/679 of de nationale bepalingen 
tot omzetting van artikel 38 van Richtlijn 
(EU) 2016/680.

herkomst van illegaal verblijvende 
onderdanen van derde landen voor wie een 
terugkeerverplichting geldt, is het niet 
altijd mogelijk om ervoor te zorgen dat die 
derde landen systematisch voldoen aan de 
internationaalrechtelijke verplichting om 
eigen onderdanen over te nemen. Er moet 
een beleid van diplomatieke en 
economische druk worden gevoerd om 
hen daartoe aan te zetten. De 
overnameovereenkomsten die door de Unie 
of door de lidstaten zijn gesloten of 
waarover zij onderhandelen en die 
voorzien in passende waarborgen voor de 
doorgifte van gegevens aan derde landen 
overeenkomstig artikel 46 van 
Verordening (EU) 2016/679 of 
overeenkomstig de nationale bepalingen tot 
omzetting van artikel 36 van Richtlijn (EU) 
2016/680, betreffen slechts enkele van 
deze derde landen. Bij ontstentenis van 
dergelijke overeenkomsten moeten de 
persoonsgegevens door de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten met het oog op 
de uitvoering van de terugkeeroperaties 
van de Unie worden doorgegeven 
overeenkomstig de voorwaarden van 
artikel 49, lid 1, onder d), van Verordening 
(EU) 2016/679 of de nationale bepalingen 
tot omzetting van artikel 38 van Richtlijn 
(EU) 2016/680.

_________________ _________________
18 Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van Richtlijn 
95/46/EG (algemene verordening 
gegevensbescherming) (PB L 119 van 
4.5.2016, blz. 1).

18 Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van Richtlijn 
95/46/EG (algemene verordening 
gegevensbescherming) (PB L 119 van 
4.5.2016, blz. 1).

19 Richtlijn (EU) 2016/680 van het 
Europees Parlement en de Raad van 27 
april 2016 betreffende de bescherming van 
natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens door 

19 Richtlijn (EU) 2016/680 van het 
Europees Parlement en de Raad van 27 
april 2016 betreffende de bescherming van 
natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens door 
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bevoegde autoriteiten met het oog op de 
voorkoming, het onderzoek, de opsporing 
en de vervolging van strafbare feiten of de 
tenuitvoerlegging van straffen, en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van 
Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad 
(PB L 119 van 4.5.2016, blz. 89).

bevoegde autoriteiten met het oog op de 
voorkoming, het onderzoek, de opsporing 
en de vervolging van strafbare feiten of de 
tenuitvoerlegging van straffen, en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van 
Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad 
(PB L 119 van 4.5.2016, blz. 89).

Or. fr

Amendement 340
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 54

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(54) De verplichting tot omzetting van 
deze richtlijn in intern recht dient te 
worden beperkt tot die bepalingen die ten 
opzichte van de vorige richtlijn materieel 
zijn gewijzigd. De verplichting tot 
omzetting van de ongewijzigde bepalingen 
vloeit voort uit de vorige richtlijn.

Schrappen

Or. en

Amendement 341
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In deze richtlijn worden de 
gemeenschappelijke normen en procedures 
vastgesteld die door de lidstaten moeten 
worden toegepast bij de terugkeer van 
illegaal op hun grondgebied verblijvende 
onderdanen van derde landen, 
overeenkomstig de grondrechten die de 
algemene beginselen van het recht van de 

In deze richtlijn worden de normen en 
procedures vastgesteld die moeten worden 
toegepast door lidstaten die besluiten een 
beleid in te voeren voor de terugkeer van 
irregulier op hun grondgebied verblijvende 
onderdanen van derde landen, teneinde te 
verzekeren dat dit beleid in 
overeenstemming is met de grondrechten 
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Unie en het internationaal recht vormen, 
met inbegrip van de verplichting om 
vluchtelingen te beschermen en de 
mensenrechten te eerbiedigen.

die de algemene beginselen van het recht 
van de Unie en het internationaal recht 
vormen, met inbegrip van de verplichting 
om vluchtelingen te beschermen en de 
mensenrechten te eerbiedigen.

Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk omdat het onlosmakelijk is verbonden met het ingediende 
amendement op overweging 4.

Amendement 342
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In deze richtlijn worden de 
gemeenschappelijke normen en procedures 
vastgesteld die door de lidstaten moeten 
worden toegepast bij de terugkeer van 
illegaal op hun grondgebied verblijvende 
onderdanen van derde landen, 
overeenkomstig de grondrechten die de 
algemene beginselen van het recht van de 
Unie en het internationaal recht vormen, 
met inbegrip van de verplichting om 
vluchtelingen te beschermen en de 
mensenrechten te eerbiedigen.

In deze richtlijn worden de 
gemeenschappelijke normen en procedures 
vastgesteld die door de lidstaten moeten 
worden toegepast bij de terugkeer van 
irregulier op hun grondgebied verblijvende 
onderdanen van derde landen, 
overeenkomstig de grondrechten die de 
algemene beginselen van het recht van de 
Unie en het internationaal recht vormen, 
met inbegrip van de verplichting om 
vluchtelingen te beschermen en de 
mensenrechten te eerbiedigen.

Or. en

Motivering

Het woord “illegaal” is niet relevant als het om migratie gaat. Het wordt in de gehele tekst 
gewijzigd in “irregulier”. Internationale instanties, waaronder de Algemene Vergadering van 
de Verenigde Naties en de Internationale Organisatie voor Migratie, hebben de aanbeveling 
verstrekt om in plaats van “illegaal” de termen “irregulier” of “ongedocumenteerd” te 
gebruiken.

Amendement 343
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Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze richtlijn is van toepassing op 
illegaal op het grondgebied van een 
lidstaat verblijvende onderdanen van derde 
landen.

1. Deze richtlijn is van toepassing op 
irregulier op het grondgebied van een 
lidstaat verblijvende onderdanen van derde 
landen.

Or. en

Motivering

Het woord “illegaal” is niet relevant als het om migratie gaat. Het wordt in de gehele tekst 
gewijzigd in “irregulier”. Internationale instanties, waaronder de Algemene Vergadering van 
de Verenigde Naties en de Internationale Organisatie voor Migratie, hebben de aanbeveling 
verstrekt om in plaats van “illegaal” de termen “irregulier” of “ongedocumenteerd” te 
gebruiken.

Amendement 344
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) aan wie de toegang is geweigerd 
overeenkomstig artikel 14 
van Verordening (EU) 2016/399, of die 
door de bevoegde autoriteiten zijn 
aangehouden of onderschept wegens het 
op niet reguliere wijze overschrijden over 
land, over zee of door de lucht van de 
buitengrens van een lidstaat, en die 
vervolgens geen vergunning of recht heeft 
verkregen om in die lidstaat te verblijven;

Schrappen

Or. it

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk omdat het intrinsiek is verbonden met de ingediende 
amendementen op de overwegingen 28, 29 en 30 en de artikelen 18, 19 en 20 van deze 
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richtlijn.

Amendement 345
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) aan wie de toegang is geweigerd 
overeenkomstig artikel 14 van 
Verordening (EU) 2016/399, of die door 
de bevoegde autoriteiten zijn 
aangehouden of onderschept wegens het 
op niet reguliere wijze overschrijden over 
land, over zee of door de lucht van de 
buitengrens van een lidstaat, en die 
vervolgens geen vergunning of recht heeft 
verkregen om in die lidstaat te verblijven;

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit amendement houdt verband met de amendementen op artikel 22. De uitsluiting van 
bepaalde categorieën onderdanen van derde landen van het toepassingsgebied van de 
richtlijn en het niet toepassen van de belangrijkste waarborgen, zoals het recht op een 
doeltreffende voorziening in rechte, is problematisch vanuit het oogpunt van rechtszekerheid 
en non-discriminatie.

Amendement 346
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Birgit Sippel, Domènec 
Ruiz Devesa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) aan wie de toegang is geweigerd 
overeenkomstig artikel 14 van 
Verordening (EU) 2016/399, of die door 
de bevoegde autoriteiten zijn 
aangehouden of onderschept wegens het 
op niet reguliere wijze overschrijden over 

Schrappen
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land, over zee of door de lucht van de 
buitengrens van een lidstaat, en die 
vervolgens geen vergunning of recht heeft 
verkregen om in die lidstaat te verblijven;

Or. en

Motivering

Er is behoefte aan consistentie. Duidelijkheid en samenhang zijn de beste instrumenten om 
schending van de mensenrechten te voorkomen. De parallelle regeling van artikel 2, lid 2, 
onder a), staat daar haaks op.

Amendement 347
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) die verplicht zijn tot terugkeer als 
strafrechtelijke sanctie of als gevolg van 
een strafrechtelijke sanctie overeenkomstig 
de nationale wetgeving, of jegens wie een 
uitleveringsprocedure loopt.

(b) die verplicht zijn tot terugkeer als 
strafrechtelijke sanctie of als gevolg van 
een strafrechtelijke sanctie wegens een 
ernstig misdrijf overeenkomstig de 
nationale wetgeving, of jegens wie een 
uitleveringsprocedure loopt, op 
voorwaarde dat de rechten van de 
repatriant, met inbegrip van het recht op 
een eerlijk proces, zijn gegarandeerd.

Or. en

Motivering

Dit amendement is onlosmakelijk verbonden met de ingediende amendementen op artikel 16.

Amendement 348
Balázs Hidvéghi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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2 bis. De lidstaten kunnen besluiten deze 
richtlijn niet toe te passen op onderdanen 
van derde landen in het geval van een 
massale toestroom van migranten op hun 
respectieve grondgebieden.

Or. en

Motivering

In een crisissituatie, zoals een massale toestroom van migranten op het grondgebied van 
lidstaten, dienen de administratieve lasten voor de lidstaten te worden verminderd. Daarom 
moeten lidstaten in crisissituaties de mogelijkheid hebben af te wijken van de bepalingen van 
de richtlijn, zodat zij illegaal op hun grondgebied verblijvende onderdanen van derde landen 
via een vereenvoudigde en versnelde procedure kunnen terugsturen. Het amendement is 
verbonden met de overwegingen 2 en 3, aangezien hiermee een bijdrage wordt geleverd aan 
een belangrijk aspect van de verbetering van het migratiebeheer en het een eerste 
voorwaarde vormt voor een doeltreffend terugkeerbeleid.

Amendement 349
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. “illegaal verblijf”: de aanwezigheid 
op het grondgebied van een lidstaat, van 
een onderdaan van een derde land die niet 
of niet langer voldoet aan de voorwaarden 
voor toegang die zijn vastgesteld in artikel 
6 van Verordening (EU) 2016/399, of aan 
andere voorwaarden voor toegang tot, 
verblijf of vestiging in die lidstaat;

2. “irregulier verblijf”: de 
aanwezigheid op het grondgebied van een 
lidstaat, van een onderdaan van een derde 
land die niet of niet langer voldoet aan de 
voorwaarden voor toegang die zijn 
vastgesteld in artikel 6 van Verordening 
(EU) 2016/399, of aan andere voorwaarden 
voor toegang tot, verblijf of vestiging in 
die lidstaat;

Or. en

Motivering

Het woord “illegaal” is niet relevant als het om migratie gaat. Het wordt in de gehele tekst 
gewijzigd in “irregulier”. Internationale instanties, waaronder de Algemene Vergadering van 
de Verenigde Naties en de Internationale Organisatie voor Migratie, hebben de aanbeveling 
verstrekt om in plaats van “illegaal” de termen “irregulier” of “ongedocumenteerd” te 
gebruiken.
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Amendement 350
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. “terugkeer”: het proces waarbij een 
onderdaan van een derde land, vrijwillig 
gevolg gevend aan een 
terugkeerverplichting of gedwongen, 
terugkeert naar:

3. “terugkeer”: het proces waarbij een 
onderdaan van een derde land, vrijwillig 
gevolg gevend aan een 
terugkeerverplichting of gedwongen, 
terugkeert naar zijn land van herkomst;

Or. en

Motivering

Dit amendement is onlosmakelijk verbonden met de ingediende amendementen op 
overweging 47.

Amendement 351
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) zijn land van herkomst, of Schrappen

Or. en

Motivering

Dit amendement is onlosmakelijk verbonden met de ingediende amendementen op 
overweging 47.

Amendement 352
Sylvie Guillaume

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 3 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een land van doorreis 
overeenkomstig overnameovereenkomsten 
van de Unie of bilaterale 
overnameovereenkomsten of andere 
regelingen, of

Schrappen

Or. en

Motivering

Volgens internationaal recht is terugkeer naar een doorreisland aanvaardbaar indien dat 
land veiligheid, doeltreffende toegang tot asielprocedures en bescherming tegen verdere 
verwijdering biedt. De overnameovereenkomsten van de EU bevatten daarentegen geen 
mechanisme dat waarborgt dat de overgenomen persoon toegang heeft tot de asielprocedure. 
Derhalve kan terugkeer als bedoeld in artikel 3 ter van de terugkeerrichtlijn uitmonden in 
“chain refoulement”, waarbij het gevaar bestaat dat de betrokkene wordt blootgesteld aan 
ernstige schendingen van zijn of haar grondrechten. Daarnaast kunnen mensen in 
overeenstemming met conclusie 15 van het Uitvoerend Comité van het UNHCR worden 
teruggestuurd naar een doorreisland indien zij bindingen of nauwe banden met dat land 
hebben. Volgens het UNHCR vallen onder zinvolle banden familie- of andere nauwe banden 
tussen de betrokken persoon en het land, en vormt de loutere doorreis door het derde land 
geen dergelijke band. Dit niveau van binding ontbreekt in de overnameovereenkomsten van 
de EU.

Amendement 353
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een land van doorreis 
overeenkomstig overnameovereenkomsten 
van de Unie of bilaterale 
overnameovereenkomsten of andere 
regelingen, of

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit amendement is onlosmakelijk verbonden met de ingediende amendementen op 
overweging 47.
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Amendement 354
Jeroen Lenaers

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een land van doorreis 
overeenkomstig overnameovereenkomsten 
van de Unie of bilaterale 
overnameovereenkomsten of andere 
regelingen, of

(b) een land van doorreis 
overeenkomstig overnameovereenkomsten 
van de Unie of bilaterale 
overnameovereenkomsten of andere 
toepasselijke regelingen, of

Or. en

Motivering

Afgezien van overnameovereenkomsten van de Unie of bilaterale overnameovereenkomsten 
zijn er diverse regelingsvormen die van toepassing zijn op de terugkeer van illegaal op het 
grondgebied verblijvende onderdanen van derde landen. In verband met overweging 36 is het 
van belang dat de regelingen, met name maar niet uitsluitend met betrekking tot gronden voor 
bewaring, van toepassing zijn op de persoon die betrokken is bij het terugkeerproces.

Amendement 355
Pietro Bartolo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een land van doorreis 
overeenkomstig overnameovereenkomsten 
van de Unie of bilaterale 
overnameovereenkomsten of andere 
regelingen, of

(b) een land van doorreis 
overeenkomstig overnameovereenkomsten 
van de Unie,

Or. it

Motivering

Om democratisch toezicht en parlementaire controle te garanderen, moet de samenwerking 
met de landen van doorreis worden gebaseerd op formele overnameovereenkomsten en niet 
op informele voornemens. Om democratisch toezicht en parlementaire controle te 
garanderen, moet de samenwerking met de landen van doorreis worden gebaseerd op formele 
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overnameovereenkomsten en niet op informele voornemens. Dit amendement houdt verband 
met het amendement van de rapporteur op overweging 47.

Amendement 356
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) een ander derde land waarnaar de 
betrokken onderdaan van een derde land 
besluit vrijwillig terug te keren en waar 
deze wordt toegelaten;

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit amendement is onlosmakelijk verbonden met de ingediende amendementen op 
overweging 47.

Amendement 357
Monika Hohlmeier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) een ander derde land waarnaar de 
betrokken onderdaan van een derde land 
besluit vrijwillig terug te keren en waar 
deze wordt toegelaten;

(c) een derde land waar de betrokken 
onderdaan van een derde land wordt 
toegelaten en waar geen risico bestaat dat 
het beginsel van non-refoulement wordt 
geschonden;

Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk omdat in de praktijk is gebleken dat de terugkeerrichtlijn niet 
meer toepasbaar is zonder gebruik te maken van deze uitbreiding van de kring van landen 
waarnaar terugkeer mogelijk is. De interne logica en het nut van deze tekst komen zonder 
deze voorgestelde wijziging op losse schroeven te staan. De uitvoering van deze wijziging is 
een voorwaarde voor de handhaving van de rechtsstaat.
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Amendement 358
Jeroen Lenaers

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) een ander derde land waarnaar de 
betrokken onderdaan van een derde land 
besluit vrijwillig terug te keren en waar 
deze wordt toegelaten;

(c) een ander derde land waarnaar de 
betrokken onderdaan van een derde land 
legaal kan terugkeren en waar deze wordt 
toegelaten;

Or. en

Motivering

Vrijwillige terugkeer verdient de voorkeur, maar als de onderdaan van een derde land 
daartoe niet bereid is, dient het mogelijk te zijn over te gaan tot gedwongen terugkeer. De 
bepalingen inzake vrijwillige en gedwongen terugkeer in het voorstel van de EC zijn 
gewijzigd. Het is van belang ervoor te zorgen dat de reis legaal is, bij zowel vrijwillige als 
gedwongen terugkeer; deze waarborg lijkt te ontbreken.

Amendement 359
Malik Azmani, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) een ander derde land waarnaar de 
betrokken onderdaan van een derde land 
besluit vrijwillig terug te keren en waar 
deze wordt toegelaten;

(c) een ander derde land waarnaar de 
betrokken onderdaan van een derde land 
veilig kan terugkeren en waar deze wordt 
toegelaten;

Or. en

Motivering

Vrijwillige terugkeer blijkt het meest haalbaar. Amendementen op deze herschikking maken 
het mogelijk het effect en de haalbaarheid van vrijwillige terugkeer te maximaliseren. Er zijn 
echter gevallen waarin een onderdaan van een derde land niet vrijwillig vertrekt. De 
verwijderingsmogelijkheden van de lidstaten om een terugkeerbesluit uit te voeren, mogen 
niet worden beperkt.
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Amendement 360
Nadine Morano, Paulo Rangel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 3 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) een derde land waar de onderdaan 
van een derde land recht van inreis en 
verblijf heeft, of

Or. fr

Motivering

Dit amendement vloeit rechtstreeks voort uit overweging 8 en uit amendement 5, waaraan het 
nadere invulling geeft.

Amendement 361
Balázs Hidvéghi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 3 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) een ander derde land waar hij of 
zij wordt toegelaten;

Or. en

Motivering

Aangezien de doeltreffendheid van terugkeer op dit ogenblik erg gering is, moet het, in laatste 
instantie (met name wanneer de repatriant geen medewerking verleent), mogelijk zijn illegaal 
op het grondgebied verblijvende onderdanen van derde landen terug te sturen naar een 
willekeurig derde land dat hen wel toelaat. Dit amendement vloeit voort uit overweging 12 en 
artikel 7 in verband met de verplichting tot medewerking van repatrianten, aangezien de 
daarin opgenomen definitie van terugkeer een andere mogelijkheid omvat die nauw verband 
houdt met het gebrek aan medewerking.

Amendement 362
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 3 – letter c ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c ter) in laatste instantie, indien de 
terugkeer naar een derde land als bedoeld 
in de punten a) tot en met d), niet kan 
plaatsvinden bij gebrek aan medewerking 
bij de terugkeeroperatie van hetzij het 
derde land hetzij de onderdaan van een 
derde land, een derde land waarmee een 
EU- of een bilaterale overeenkomst 
bestaat op grond waarvan de onderdaan 
van een derde land wordt aanvaard, en 
mag blijven indien de internationale 
mensenrechtennormen overeenkomstig 
het Internationaal Verdrag inzake 
burgerrechten en politieke rechten 
worden geëerbiedigd, en mits geen 
internationale, Europese of nationale 
voorschriften de terugkeer voorkomen. 
Wanneer de terugkeer plaatsvindt naar 
een derde land dat een 
gemeenschappelijke grens heeft met een 
lidstaat, is de toestemming van die lidstaat 
vereist voordat onderhandelingen over 
een dergelijke bilaterale overeenkomst 
van start gaan.

Or. fr

Motivering

Dit amendement vloeit rechtstreeks voort uit overweging 8 en uit amendement 5, waaraan het 
nadere invulling geeft.

Amendement 363
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. “terugkeerbesluit”: de 4. “terugkeerbesluit”: de 
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administratieve of rechterlijke beslissing of 
handeling waarbij wordt vastgesteld dat het 
verblijf van een onderdaan van een derde 
land illegaal is of dit illegaal wordt 
verklaard en een terugkeerverplichting 
wordt opgelegd of vastgesteld;

administratieve of rechterlijke beslissing of 
handeling waarbij wordt vastgesteld dat het 
verblijf van een onderdaan van een derde 
land irregulier is of dit irregulier wordt 
verklaard en een terugkeerverplichting 
wordt opgelegd of vastgesteld;

Or. en

Motivering

Het woord “illegaal” is niet relevant als het om migratie gaat. Het wordt in de gehele tekst 
gewijzigd in “irregulier”. Internationale instanties, waaronder de Algemene Vergadering van 
de Verenigde Naties en de Internationale Organisatie voor Migratie, hebben de aanbeveling 
verstrekt om in plaats van “illegaal” de termen “irregulier” of “ongedocumenteerd” te 
gebruiken.

Amendement 364
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. “inreisverbod”: een administratieve 
of rechterlijke beslissing of handeling 
waarbij de betrokkene de toegang tot en het 
verblijf op het grondgebied van de lidstaten 
voor een bepaalde termijn wordt verboden, 
samen met een terugkeerbesluit;

6. “inreisverbod”: een administratieve 
of rechterlijke beslissing of handeling 
waarbij de betrokkene de toegang tot en het 
verblijf op het grondgebied van de lidstaten 
voor een bepaalde termijn wordt verboden;

Or. fr

Motivering

Amendement om de samenhang te verzekeren, in het bijzonder met overweging 25. Een 
inreisverbod gaat niet noodzakelijk gepaard met een terugkeerbesluit.

Amendement 365
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 7
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. “risico op onderduiken”: 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;

7. “risico op onderduiken”: het in een 
bepaald geval aantoonbaar bestaan van 
specifieke redenen, gebaseerd op 
objectieve en specifieke, strikt 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;

Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk omdat het onlosmakelijk is verbonden met het ingediende 
amendement op artikel 6 betreffende het risico op onderduiken. De hier voorgestelde definitie 
is nauwkeuriger, leidt tot meer rechtszekerheid en is in overeenstemming met het standpunt 
van het Parlement ten aanzien van andere dossiers, zoals dat met betrekking tot het 
gemeenschappelijk Europees asielstelsel.

Amendement 366
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. “risico op onderduiken”: 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;

7. “risico op onderduiken”: het in een 
bepaald geval bewezen bestaan van 
redenen, gebaseerd op specifieke en 
objectieve, strikt 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;

Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk omdat het onlosmakelijk is verbonden met het schrappen van 
het ingediende amendement op artikel 6 inzake het risico op onderduiken.

Amendement 367
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Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. “risico op onderduiken”: 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;

7. “risico op onderduiken”: het in een 
bepaald geval bestaan van redenen, 
gebaseerd op objectieve, in deze richtlijn 
vastgelegde criteria, om aan te nemen dat 
een onderdaan van een derde land jegens 
wie een terugkeerprocedure loopt, zich zal 
onttrekken aan het toezicht;

Or. it

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk omdat het intrinsiek is verbonden met de ingediende 
amendementen op artikel 6 van deze richtlijn.

Amendement 368
Monika Hohlmeier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. “risico op onderduiken”: 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;

7. “risico op onderduiken”: het in een 
bepaald geval bestaan van duidelijke 
indicatoren, 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;

Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk aangezien het verband houdt met de interne logica van de 
tekst met betrekking tot in het bijzonder artikel 6 over het risico op onderduiken, en de 
definitie verduidelijkt.
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Amendement 369
Tom Vandendriessche

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. “risico op onderduiken”: 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;

7. “risico op onderduiken”: het in een 
bepaald geval bestaan van redenen, 
gebaseerd op objectieve criteria, om aan te 
nemen dat een onderdaan van een derde 
land jegens wie een terugkeerprocedure 
loopt, zich zal onttrekken aan het toezicht;

Or. nl

Motivering

De wet kan niet alle objectieve criteria voorzien.

Amendement 370
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. “vrijwillig vertrek”: het nakomen 
van de verplichting om binnen de in het 
terugkeerbesluit gestelde termijn terug te 
keren;

8. “vrijwillige vertrek”: het nakomen 
van de verplichting om terug te keren 
gedurende een van de stadia van de 
terugkeerprocedure, als gevolg van een 
vrij van enige fysieke, psychische of 
materiële druk vrijelijk genomen, 
geïnformeerde beslissing van de 
betrokkene om vrijwillig terug te keren of 
zich aan te melden voor een programma 
voor ondersteuning bij vrijwillige 
terugkeer en re-integratie;

Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk omdat het onlosmakelijk is verbonden met de ingediende 
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amendementen op overweging 14 en artikel 9 met betrekking tot vrijwillig vertrek.

Amendement 371
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. “kwetsbare personen”: 
minderjarigen, niet-begeleide 
minderjarigen, personen met een 
handicap, bejaarden, zwangere vrouwen, 
alleenstaande ouders met minderjarige 
kinderen en personen die gefolterd of 
verkracht zijn of andere ernstige vormen 
van psychisch, fysiek of seksueel geweld 
hebben ondergaan.

9. “personen in een kwetsbare 
situatie”: personen die een verminderde 
capaciteit hebben om weerstand te bieden 
aan, om te gaan met of te herstellen van 
geweld, uitbuiting, misbruik of 
schendingen van hun rechten als gevolg 
van de aanwezigheid van factoren en 
omstandigheden op het niveau van het 
individu, de gemeenschap, het 
huishouden en op structureel en/of 
situationeel niveau die leiden tot een 
groter risico op en blootstelling aan 
dergelijk(e) geweld, uitbuiting, misbruik 
of schending van rechten, of als gevolg 
van de afwezigheid van factoren die 
bescherming bieden tegen dergelijk(e) 
geweld, uitbuiting, misbruik en 
schendingen van rechten.

Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk omdat het onlosmakelijk is verbonden met het amendement 
op overweging 4.

Amendement 372
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. “kwetsbare personen”: 9. “kwetsbare personen”: 
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minderjarigen, niet-begeleide 
minderjarigen, personen met een handicap, 
bejaarden, zwangere vrouwen, 
alleenstaande ouders met minderjarige 
kinderen en personen die gefolterd of 
verkracht zijn of andere ernstige vormen 
van psychisch, fysiek of seksueel geweld 
hebben ondergaan.

minderjarigen, niet-begeleide 
minderjarigen, personen met een handicap, 
bejaarden, zwangere vrouwen, 
alleenstaande ouders met minderjarige 
kinderen, lesbiennes, homoseksuelen, 
biseksuelen, transgenders en 
interseksuelen, personen die tot een 
religieuze minderheid behoren, niet-
gelovigen en personen die gefolterd of 
verkracht zijn of andere ernstige vormen 
van psychisch, fysiek, seksueel of 
gendergebaseerd geweld hebben 
ondergaan.

Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk omdat het onlosmakelijk is verbonden met het ingediende 
amendement op artikel 14, dat erop is gericht in het terugkeerbeheersysteem specifieke 
aandacht te besteden aan kwetsbare personen. Dit amendement voorziet in een uitbreiding 
van deze definitie tot personen die in ernstige kwetsbaarheidssituaties kunnen verkeren, en is 
in overeenstemming met het standpunt van het Parlement ten aanzien van andere dossiers, 
zoals dat met betrekking tot het gemeenschappelijk Europees asielstelsel.

Amendement 373
Nadine Morano, Paulo Rangel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9 bis. “andere vorm van toestemming tot 
legaal verblijf”: elk document dat door 
een lidstaat wordt afgegeven aan een 
onderdaan van een derde land waarbij die 
laatste de toestemming wordt verleend om 
op het grondgebied van die lidstaat te 
verblijven en dat geen verblijfsvergunning 
is in de zin van artikel 2, alinea 1, punt 
16, van Verordening (EU) 2016/399, noch 
een visum voor een verblijf van langere 
duur in de zin van artikel 2, alinea 1, punt 
14, van Verordening (EU) 2018/1860 
(SIS-verordening betreffende terugkeer), 
en met uitzondering van het in artikel 6 
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van Richtlijn 2013/33/EU bedoelde 
document.

Or. fr

Motivering

Dit amendement vloeit rechtstreeks voort uit overweging 8 en uit amendement 5, waaraan het 
nadere invulling geeft.

Amendement 374
Tom Vandendriessche

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze richtlijn laat onverlet de 
gunstiger bepalingen van:

1. Deze richtlijn laat onverlet de 
bepalingen van:

Or. nl

Motivering

Strengere, op maat gemaakt bilaterale akkoorden mogen niet uitgesloten worden.

Amendement 375
Tom Vandendriessche

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Deze richtlijn laat onverlet de 
bepalingen van het acquis van de Unie op 
het gebied van immigratie en asiel die 
gunstiger zijn voor de onderdanen van 
derde landen.

Schrappen

Or. nl

Motivering

Met het oog op de steeds verder ontsporende asielcrisis, kan een standstillverplichting niet 
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aanvaard worden. Deze paragraaf dient geschrapt omdat het ingaat tegen de algemene 
doestelling zoals verwoord in overweging 3 betreffende de noodzaak een effectieve terugkeer 
te bewerkstelligen.

Amendement 376
Tom Vandendriessche

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Deze richtlijn laat onverlet dat de 
lidstaten bepalingen kunnen aannemen of 
handhaven die gunstiger zijn voor de 
personen op wie de richtlijn van toepassing 
is, mits deze bepalingen verenigbaar zijn 
met de richtlijn.

3. Deze richtlijn laat onverlet dat de 
lidstaten bepalingen kunnen aannemen of 
handhaven die gunstiger of strenger zijn 
voor de personen op wie de richtlijn van 
toepassing is, mits deze bepalingen 
verenigbaar zijn met de richtlijn.

Or. nl

Motivering

Lidstaten dienen soevereiniteit te bewaren, rekening houdende met hun specifieke socio-
economische omstandigheden. Mogelijks dienen ze strenger te zijn dan de Europese 
minimumnorm. Het amendement onderlijnt dat lidstaten soeverein blijven, zoals vermeld in 
overweging 4.

Amendement 377
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wat betreft onderdanen van derde 
landen die overeenkomstig artikel 2, lid 2, 
onder a), buiten het toepassingsgebied 
van deze richtlijn vallen, wordt door de 
lidstaten:

Schrappen

(a) ervoor gezorgd dat hun behandeling 
en beschermingsniveau niet ongunstiger 
zijn dan bepaald in artikel 10, leden 4 en 
5 (beperking van het gebruik van 
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dwangmaatregelen), artikel 11, lid 2, 
onder a) (uitstel van verwijdering), artikel 
17, lid 1, onder b) en d) (spoedeisende 
zorg en inachtneming van de behoeften 
van kwetsbare personen) en de artikelen 
19 en 20 (omstandigheden van bewaring) 
en
(b) het beginsel van non-refoulement 
geëerbiedigd.

Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk omdat het onlosmakelijk is verbonden met de ingediende 
amendementen op artikel 22 inzake de grensprocedure.

Amendement 378
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Fabienne Keller

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) ervoor gezorgd dat hun behandeling 
en beschermingsniveau niet ongunstiger 
zijn dan bepaald in artikel 10, leden 4 en 5 
(beperking van het gebruik van 
dwangmaatregelen), artikel 11, lid 2, onder 
a) (uitstel van verwijdering), artikel 17, lid 
1, onder b) en d) (spoedeisende zorg en 
inachtneming van de behoeften van 
kwetsbare personen) en de artikelen 19 en 
20 (omstandigheden van bewaring) en

(a) ervoor gezorgd dat hun behandeling 
en beschermingsniveau niet ongunstiger 
zijn dan bepaald in artikel 10, leden 4 en 5 
(beperking van het gebruik van 
dwangmaatregelen), artikel 11, lid 2, onder 
a) (uitstel van verwijdering), artikel 12 
(terugkeer en verwijdering van 
minderjarigen), artikel 15 (vorm), artikel 
16 (rechtsmiddelen), artikel 17 
(waarborgen in afwachting van 
terugkeer), artikel 14, lid 1, onder b) en d) 
(spoedeisende zorg en inachtneming van de 
behoeften van kwetsbare personen), artikel 
18 (bewaring) en de artikelen 19 en 20 
(omstandigheden van bewaring) en

Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk omdat het onlosmakelijk is verbonden met de ingediende 
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amendementen op artikel 22 inzake de grensprocedure. Weliswaar voorziet artikel 2, lid 2, 
onder a), in de mogelijkheid om bepaalde categorieën onderdanen van derde landen uit te 
sluiten van het toepassingsgebied van deze richtlijn, maar dit mag niet tot een verlaging van 
de toepasselijke normen leiden.

Amendement 379
Jeroen Lenaers

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) ervoor gezorgd dat hun behandeling 
en beschermingsniveau niet ongunstiger 
zijn dan bepaald in artikel 10, leden 4 en 5 
(beperking van het gebruik van 
dwangmaatregelen), artikel 11, lid 2, onder 
a) (uitstel van verwijdering), artikel 17, lid 
1, onder b) en d) (spoedeisende zorg en 
inachtneming van de behoeften van 
kwetsbare personen) en de artikelen 19 en 
20 (omstandigheden van bewaring) en

(a) ervoor gezorgd dat hun behandeling 
en beschermingsniveau niet ongunstiger 
zijn dan bepaald in artikel 10, leden 4 en 5 
(beperking van het gebruik van 
dwangmaatregelen), artikel 11, lid 2, onder 
a) (uitstel van verwijdering), artikel 12 
(inachtneming van het belang van het 
kind en terugkeer naar verzorger of 
adequate opvangfaciliteiten), artikel 17, 
lid 1, onder b) en d) (spoedeisende zorg en 
inachtneming van de behoeften van 
kwetsbare personen) en de artikelen 19 en 
20 (omstandigheden van bewaring) en

Or. en

Motivering

Het is van belang te verduidelijken dat bij het besluit van een lidstaat tot afwijking op grond 
van artikel 2, lid 2, onder a), nog steeds bepaalde wettelijke verplichtingen worden nageleefd, 
waaronder die van artikel 12 over niet-begeleide minderjarigen. Het Parlement legt steeds de 
nadruk op het belang de rechten van het kind, met name in gevallen waarin kinderen worden 
teruggestuurd. De afwijking in artikel 2, lid 2, onder a), voorziet in een minder gunstige 
behandeling.

Amendement 380
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 4 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het beginsel van non-refoulement 
geëerbiedigd.

Schrappen

Or. fr

Motivering

Om de samenhang met de wijzigingen in artikel 16, lid 3, alinea 1, en artikel 22, lid 6, alinea 
1, te waarborgen, worden de verwijzingen naar het beginsel van non-refoulement geschrapt.

Amendement 381
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Fabienne Keller

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het beginsel van non-refoulement 
geëerbiedigd.

(b) het beginsel van non-refoulement, 
het belang van het kind, het familie- en 
gezinsleven en de gezondheidstoestand 
(artikel 5) geëerbiedigd.

Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk omdat het onlosmakelijk is verbonden met de ingediende 
amendementen op artikel 22 inzake de grensprocedure. Weliswaar voorziet artikel 2, lid 2, 
onder a), in de mogelijkheid om bepaalde categorieën onderdanen van derde landen uit te 
sluiten van het toepassingsgebied van deze richtlijn, maar dit mag niet tot een verlaging van 
de toepasselijke normen leiden.

Amendement 382
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 Non-refoulement, belang van het 5 Belang van het kind, familie- en 
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kind, familie- en gezinsleven en 
gezondheidstoestand

gezinsleven en gezondheidstoestand

Or. fr

Motivering

Om de samenhang met de wijzigingen in artikel 16, lid 3, alinea 1, en artikel 22, lid 6, alinea 
1, te waarborgen, worden de verwijzingen naar het beginsel van non-refoulement geschrapt.

Amendement 383
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa, Olivier Chastel, Michal Šimečka, 
Fabienne Keller

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het belang van het kind; (a) het belang van het kind als 
uitgangspunt bij elk besluit betreffende 
minderjarigen;

Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk omdat het onlosmakelijk is verbonden met de ingediende 
amendementen op artikel 14 betreffende het terugkeerbeheersysteem, waarin de nodige 
aandacht moet worden besteed aan kwetsbare personen, met inbegrip van minderjarigen.

Amendement 384
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – alinea 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) de bijzondere behoeften van 
personen met een handicap, ouderen, 
zwangere vrouwen, slachtoffers van 
mensenhandel, personen met een ernstige 
ziekte, personen met een psychische 
stoornis en personen die gefolterd of 
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verkracht zijn of andere ernstige vormen 
van psychisch, fysiek of seksueel geweld 
hebben ondergaan, zoals vrouwelijke 
slachtoffers van genitale verminking,

Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk omdat het onlosmakelijk is verbonden met de ingediende 
amendementen op overweging 38 en artikel 14.

Amendement 385
Tom Vandendriessche

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – alinea 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) de rechten van de eigen bevolking,

Or. nl

Motivering

Asielbeleid dient niet enkel de asielaanvrager maar ook de eigen bevolking te beschermen. 
Dit amendement stoelt op overweging 4 en het amendement 2 voor overweging 4, verwijzende 
naar artikel 15 EVRM.

Amendement 386
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

en eerbiedigen zij het beginsel van non-
refoulement.

Schrappen

Or. fr
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Motivering

Om de samenhang met de wijzigingen in artikel 16, lid 3, alinea 1, en artikel 22, lid 6, alinea 
1, te waarborgen, worden de verwijzingen naar het beginsel van non-refoulement geschrapt.

Amendement 387
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6 Schrappen
Risico op onderduiken

1. De objectieve criteria als bedoeld in 
artikel 3, punt 7, omvatten ten minste de 
volgende criteria:
(a) het ontbreken van documenten ter 
staving van de identiteit;
(b) het ontbreken van een verblijfplaats, 
vaste woonplaats of betrouwbaar adres;
(c) het gebrek aan financiële middelen;
(d) illegale binnenkomst op het 
grondgebied van de lidstaten;
(e) niet-toegestane bewegingen naar het 
grondgebied van een andere lidstaat;
(f) de expliciete uiting van de intentie om 
de terugkeergerelateerde maatregelen die 
krachtens deze richtlijn worden genomen, 
niet te zullen naleven;
(g) tegen de betrokkene is een 
terugkeerbesluit uitgevaardigd door een 
andere lidstaat;
(h) niet-naleving van een 
terugkeerbesluit, met inbegrip van een 
verplichting om binnen de termijn voor 
vrijwillig vertrek terug te keren;
(i) niet-naleving van de verplichting van 
artikel 8, lid 2, om onverwijld naar het 
grondgebied van een andere lidstaat te 
gaan die een geldige verblijfsvergunning 
of een andere vorm van toestemming tot 
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verblijf heeft verleend;
(j) het niet nakomen van de in artikel 7 
bedoelde verplichting om in alle stadia 
van de terugkeerprocedures medewerking 
te verlenen aan de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaten;
(k) het bestaan van een veroordeling 
wegens een strafrechtelijke inbreuk, met 
inbegrip van een ernstige strafrechtelijke 
inbreuk in een andere lidstaat;
(l) lopende strafrechtelijke onderzoeken 
en procedures;
(m) het gebruik van valse of vervalste 
identiteitsdocumenten, het vernietigen of 
anderszins verwijderen van bestaande 
documenten, of het weigeren 
vingerafdrukken te laten nemen, zoals 
vereist krachtens het recht van de Unie of 
het nationaal recht;
(n) gewelddadig of frauduleus verzet 
tegen de terugkeeroperatie;
(o) niet-naleving van een maatregel ter 
voorkoming van het risico op 
onderduiken, als bedoeld in artikel 9, lid 
3;
(p) niet-naleving van een bestaand 
inreisverbod.
2.
Het bestaan van een risico op 
onderduiken wordt vastgesteld op basis 
van een algemene beoordeling van de 
specifieke omstandigheden van een 
individueel geval, rekening houdend met 
de objectieve criteria als bedoeld in lid 1.
De lidstaten stellen evenwel vast dat er in 
een individueel geval een vermoeden van 
een risico op onderduiken bestaat 
wanneer aan een van de objectieve 
criteria als bedoeld in lid 1, punten m, n), 
o) en p), is voldaan, tenzij het tegendeel 
wordt bewezen.

Or. en
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Amendement 388
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. Het al dan niet bestaan van een 
risico op onderduiken wordt bepaald op 
basis van een algemene beoordeling van 
de specifieke omstandigheden van een 
individueel geval en van het toekomstige 
gedrag dat in dat individuele geval 
redelijkerwijs kan worden verwacht, 
rekening houdend met de volgende 
objectieve criteria:

Or. en

Amendement 389
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De objectieve criteria als bedoeld 
in artikel 3, punt 7, omvatten ten minste 
de volgende criteria:

Schrappen

(a) het ontbreken van documenten ter 
staving van de identiteit;
(b) het ontbreken van een verblijfplaats, 
vaste woonplaats of betrouwbaar adres;
(c) het gebrek aan financiële middelen;
(d) illegale binnenkomst op het 
grondgebied van de lidstaten;
(e) niet-toegestane bewegingen naar het 
grondgebied van een andere lidstaat;
(f) de expliciete uiting van de intentie om 
de terugkeergerelateerde maatregelen die 
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krachtens deze richtlijn worden genomen, 
niet te zullen naleven;
(g) tegen de betrokkene is een 
terugkeerbesluit uitgevaardigd door een 
andere lidstaat;
(h) niet-naleving van een 
terugkeerbesluit, met inbegrip van een 
verplichting om binnen de termijn voor 
vrijwillig vertrek terug te keren;
(i) niet-naleving van de verplichting van 
artikel 8, lid 2, om onverwijld naar het 
grondgebied van een andere lidstaat te 
gaan die een geldige verblijfsvergunning 
of een andere vorm van toestemming tot 
verblijf heeft verleend;
(j) het niet nakomen van de in artikel 7 
bedoelde verplichting om in alle stadia 
van de terugkeerprocedures medewerking 
te verlenen aan de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaten;
(k) het bestaan van een veroordeling 
wegens een strafrechtelijke inbreuk, met 
inbegrip van een ernstige strafrechtelijke 
inbreuk in een andere lidstaat;
(l) lopende strafrechtelijke onderzoeken 
en procedures;
(m) het gebruik van valse of vervalste 
identiteitsdocumenten, het vernietigen of 
anderszins verwijderen van bestaande 
documenten, of het weigeren 
vingerafdrukken te laten nemen, zoals 
vereist krachtens het recht van de Unie of 
het nationaal recht;
(n) gewelddadig of frauduleus verzet 
tegen de terugkeeroperatie;
(o) niet-naleving van een maatregel ter 
voorkoming van het risico op 
onderduiken, als bedoeld in artikel 9, lid 
3;
(p) niet-naleving van een bestaand 
inreisverbod.

Or. en
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Amendement 390
Jeroen Lenaers

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De objectieve criteria als bedoeld 
in artikel 3, punt 7, omvatten ten minste 
de volgende criteria:

1. Het al dan niet bestaan van een 
risico op onderduiken wordt bepaald op 
basis van een algemene beoordeling van 
de specifieke omstandigheden van een 
individueel geval, rekening houdend met 
objectieve criteria, die ten minste de 
volgende criteria omvatten:

Or. en

Amendement 391
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod, Annalisa Tardino

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De objectieve criteria als bedoeld in 
artikel 3, punt 7, omvatten ten minste de 
volgende criteria:

1. De objectieve criteria als bedoeld in 
artikel 3, punt 7, omvatten de volgende 
criteria, evenals alle andere criteria die 
door de lidstaten nuttig worden geacht:

Or. fr

Amendement 392
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Birgit Sippel, Domènec 
Ruiz Devesa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De objectieve criteria als bedoeld in 1. De objectieve criteria als bedoeld in 
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artikel 3, punt 7, omvatten ten minste de 
volgende criteria:

artikel 3, punt 7, omvatten uitsluitend de 
volgende criteria:

Or. en

Amendement 393
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache, Fabienne Keller

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De objectieve criteria als bedoeld in 
artikel 3, punt 7, omvatten ten minste de 
volgende criteria:

1. De objectieve criteria als bedoeld in 
artikel 3, punt 7, mogen alleen de volgende 
criteria omvatten:

Or. en

Motivering

De in het voorstel van de Commissie genoemde objectieve criteria waren zo ruim dat 
nagenoeg alle irreguliere onderdanen van derde landen eronder zouden vallen. Bovendien 
was de voorgestelde lijst niet-uitputtend. De gevolgen daarvan kunnen ernstig zijn vanwege 
het verband tussen het risico op onderduiken en bewaring, en omdat het de mogelijkheden 
voor vrijwillige terugkeer beperkt. Met een en ander zijn aanzienlijke kosten gemoeid, zoals 
werd onderstreept in de effectbeoordeling door het EP, voor zowel de onderdanen van derde 
landen als de lidstaten. Het zou beter zijn om voor rechtszekerheid en harmonisatie ten 
aanzien van het risico op onderduiken in de hele Unie te zorgen en hier een uitputtende lijst 
van objectieve criteria te introduceren. De criteria moeten welomschreven zijn en 
daadwerkelijk verband houden met het risico op onderduiken.

Amendement 394
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De objectieve criteria als bedoeld in 
artikel 3, punt 7, omvatten ten minste de 
volgende criteria:

1. De objectieve criteria als bedoeld in 
artikel 3, punt 7, zijn:
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Or. it

Amendement 395
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het ontbreken van documenten ter 
staving van de identiteit;

Schrappen

Or. it

Amendement 396
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het ontbreken van documenten ter 
staving van de identiteit;

Schrappen

Or. en

Amendement 397
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het ontbreken van documenten ter 
staving van de identiteit;

Schrappen

Or. en
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Motivering

Veel asielzoekers en andere onderdanen van derde landen zijn niet altijd in staat dergelijke 
documenten over te leggen. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat deze documenten hun zijn 
afgepakt. Dit is op zich geen objectief criterium om een risico op onderduiken te verwachten. 
Aan de hand van dit criterium kan het toekomstig gedrag niet worden bepaald.

Amendement 398
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het ontbreken van een 
verblijfplaats, vaste woonplaats of 
betrouwbaar adres;

Schrappen

Or. en

Motivering

Vaak ontbreekt een dergelijke verblijfplaats, vaste woonplaats of “betrouwbaar” adres, 
waardoor een potentieel groot aantal mensen het gevaar loopt in bewaring te worden gesteld, 
en dakloosheid is als zodanig geen betrouwbaar criterium voor het toekomstig risico op 
onderduiken.

Amendement 399
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het ontbreken van een 
verblijfplaats, vaste woonplaats of 
betrouwbaar adres;

Schrappen

Or. en

Amendement 400
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Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het gebrek aan financiële 
middelen;

Schrappen

Or. it

Amendement 401
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het gebrek aan financiële 
middelen;

Schrappen

Or. en

Amendement 402
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Fabienne Keller

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het gebrek aan financiële 
middelen;

Schrappen

Or. en

Motivering

Het is onduidelijk in hoeverre een gebrek aan financiële middelen een betrouwbaar criterium 
is voor het toekomstig risico op onderduiken. Het is juist zo dat financiële middelen vaak 
nodig zijn om te kunnen onderduiken.
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Amendement 403
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) illegale binnenkomst op het 
grondgebied van de lidstaten;

Schrappen

Or. en

Amendement 404
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) illegale binnenkomst op het 
grondgebied van de lidstaten;

Schrappen

Or. en

Motivering

Afhankelijk van de interpretatie van de lidstaten kan deze bepaling betrekking hebben op 
nagenoeg alle asielzoekers die bij de buitengrenzen aankomen. Daarmee zou de weg worden 
vrijgemaakt voor de inbewaringstelling van grote groepen asielzoekers. Bovendien is het feit 
dat iemand op die manier het land is binnengekomen geen betrouwbaar criterium voor het 
toekomstig risico op onderduiken.

Amendement 405
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(d) illegale binnenkomst op het 
grondgebied van de lidstaten;

Schrappen

Or. it

Amendement 406
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) illegale binnenkomst op het 
grondgebied van de lidstaten;

(d) illegale binnenkomst op het 
grondgebied van de lidstaten of 
aanhouding of onderschepping wegens 
het op irreguliere wijze over land, over zee 
of door de lucht overschrijden van de 
buitengrens van een lidstaat;

Or. fr

Amendement 407
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) niet-toegestane bewegingen naar 
het grondgebied van een andere lidstaat;

Schrappen

Or. en

Amendement 408
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(e) niet-toegestane bewegingen naar 
het grondgebied van een andere lidstaat;

(e) niet-toegestane bewegingen naar 
het grondgebied van een andere lidstaat, 
ook na doorreis door een derde land of 
pogingen daartoe;

Or. fr

Amendement 409
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) de expliciete uiting van de intentie 
om de terugkeergerelateerde maatregelen 
die krachtens deze richtlijn worden 
genomen, niet te zullen naleven;

(f) de expliciete uiting van de intentie 
om alle terugkeergerelateerde maatregelen 
die krachtens deze richtlijn worden 
genomen, niet te zullen naleven, of 
handelingen waaruit duidelijk de intentie 
blijkt al deze maatregelen niet te zullen 
naleven;

Or. fr

Amendement 410
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) tegen de betrokkene is een 
terugkeerbesluit uitgevaardigd door een 
andere lidstaat;

Schrappen

Or. it

Amendement 411
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Voorstel voor een richtlijn
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Artikel 6 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) tegen de betrokkene is een 
terugkeerbesluit uitgevaardigd door een 
andere lidstaat;

(g) tegen de betrokkene is een 
terugkeerbesluit uitgevaardigd door een 
andere lidstaat, indien overeenkomstig 
artikel 9, lid 4 bis, geen 
doorreistoestemming is gegeven;

Or. pl

Motivering

Deze overweging wordt aangevuld in overeenstemming met de ingediende amendementen op 
artikel 9, lid 4 bis.

Amendement 412
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) niet-naleving van de verplichting 
van artikel 8, lid 2, om onverwijld naar 
het grondgebied van een andere lidstaat te 
gaan die een geldige verblijfsvergunning 
of een andere vorm van toestemming tot 
verblijf heeft verleend;

Schrappen

Or. it

Amendement 413
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) niet-naleving van de verplichting 
van artikel 8, lid 2, om onverwijld naar het 
grondgebied van een andere lidstaat te 
gaan die een geldige verblijfsvergunning of 

(i) niet-naleving van de verplichting 
van artikel 8, lid 2, om naar het 
grondgebied van een andere lidstaat te 
gaan die een geldige verblijfsvergunning of 
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een andere vorm van toestemming tot 
verblijf heeft verleend;

een andere vorm van toestemming tot 
verblijf heeft verleend;

Or. en

Amendement 414
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(j) het niet nakomen van de in artikel 
7 bedoelde verplichting om in alle stadia 
van de terugkeerprocedures medewerking 
te verlenen aan de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaten;

Schrappen

Or. en

Amendement 415
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(j) het niet nakomen van de in artikel 
7 bedoelde verplichting om in alle stadia 
van de terugkeerprocedures medewerking 
te verlenen aan de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaten;

Schrappen

Or. it

Amendement 416
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – letter k
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(k) het bestaan van een veroordeling 
wegens een strafrechtelijke inbreuk, met 
inbegrip van een ernstige strafrechtelijke 
inbreuk in een andere lidstaat;

(k) het bestaan van een veroordeling 
wegens een strafrechtelijke inbreuk, met 
inbegrip van een ernstige strafrechtelijke 
inbreuk in een andere lidstaat, voor zover 
de straf niet in zijn geheel is uitgevoerd;

Or. it

Amendement 417
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(k) het bestaan van een veroordeling 
wegens een strafrechtelijke inbreuk, met 
inbegrip van een ernstige strafrechtelijke 
inbreuk in een andere lidstaat;

(k) het bestaan van een veroordeling 
wegens een ernstige strafrechtelijke 
inbreuk in een andere lidstaat;

Or. en

Motivering

Veroordeling wegens een strafrechtelijke inbreuk, waaronder lichtere overtredingen, is als 
zodanig geen betrouwbare objectieve factor voor de vaststelling van het toekomstig risico op 
onderduiken. Veroordeling wegens een ernstige strafrechtelijke inbreuk kan dat echter wel 
zijn. Dit dient niet alleen te gelden voor dergelijke veroordelingen in andere lidstaten, maar 
in alle.

Amendement 418
Nadine Morano

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(k) het bestaan van een veroordeling 
wegens een strafrechtelijke inbreuk, met 
inbegrip van een ernstige strafrechtelijke 

(k) het bestaan van een veroordeling 
wegens een strafrechtelijke inbreuk, met 
inbegrip van een eerdere strafrechtelijke 
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inbreuk in een andere lidstaat; inbreuk in een andere lidstaat;

Or. fr

Amendement 419
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – letter l

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(l) lopende strafrechtelijke 
onderzoeken en procedures;

Schrappen

Or. en

Motivering

Lopende strafrechtelijke onderzoeken en procedures kunnen een legitieme grond zijn voor het 
opleggen van beperkingen of zelfs bewaring. Dergelijke wettelijke maatregelen vallen echter 
buiten het bestek van deze richtlijn. Er zijn voldoende gronden volgens het nationale 
strafrecht om in dergelijke gevallen beperkingen of bewaring op te leggen.

Amendement 420
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – letter m

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(m) het gebruik van valse of vervalste 
identiteitsdocumenten, het vernietigen of 
anderszins verwijderen van bestaande 
documenten, of het weigeren 
vingerafdrukken te laten nemen, zoals 
vereist krachtens het recht van de Unie of 
het nationaal recht;

Schrappen

Or. en

Amendement 421
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Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – letter m

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(m) het gebruik van valse of vervalste 
identiteitsdocumenten, het vernietigen of 
anderszins verwijderen van bestaande 
documenten, of het weigeren 
vingerafdrukken te laten nemen, zoals 
vereist krachtens het recht van de Unie of 
het nationaal recht;

(m) het gebruik van valse of vervalste 
identiteitsdocumenten of reisdocumenten, 
verblijfsvergunningen of visa of 
documenten ter staving van de 
voorwaarden voor binnenkomst, het 
vernietigen of anderszins verwijderen van 
dergelijke documenten, het gebruik van 
een pseudoniem met frauduleuze 
bedoelingen, de schriftelijke of 
mondelinge mededeling van andere 
onjuiste informatie of het weigeren om 
biometrische gegevens te verstrekken, 
zoals vereist krachtens het recht van de 
Unie of het nationaal recht;

Or. fr

Amendement 422
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – letter m

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(m) het gebruik van valse of vervalste 
identiteitsdocumenten, het vernietigen of 
anderszins verwijderen van bestaande 
documenten, of het weigeren 
vingerafdrukken te laten nemen, zoals 
vereist krachtens het recht van de Unie of 
het nationaal recht;

(m) het vernietigen of anderszins 
verwijderen van bestaande documenten, of 
het weigeren vingerafdrukken te laten 
nemen, zoals vereist krachtens het recht 
van de Unie of het nationaal recht;

Or. en

Motivering

Het gebruik van valse of vervalste identiteitsdocumenten als zodanig is geen betrouwbare 
objectieve factor voor de vaststelling van het toekomstig risico op onderduiken. Daarnaast 
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zien asielzoekers zich vaak gedwongen gebruik te maken van valse of vervalste 
identiteitsdocumenten omdat ze anders het land van herkomst niet uit geraken. Het 
moedwillig vernietigen of verwijderen van dergelijke documenten kan evenwel een objectieve 
factor zijn voor de vaststelling van het toekomstig risico op onderduiken.

Amendement 423
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – letter n

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(n) gewelddadig of frauduleus verzet 
tegen de terugkeeroperatie;

Schrappen

Or. en

Amendement 424
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – letter o

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(o) niet-naleving van een maatregel 
ter voorkoming van het risico op 
onderduiken, als bedoeld in artikel 9, lid 
3;

Schrappen

Or. en

Amendement 425
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – letter p

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(p) niet-naleving van een bestaand 
inreisverbod.

Schrappen
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Or. it

Amendement 426
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – letter p

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(p) niet-naleving van een bestaand 
inreisverbod.

Schrappen

Or. en

Amendement 427
Nadine Morano, Paulo Rangel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – letter p

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(p) niet-naleving van een bestaand 
inreisverbod.

(p) niet-naleving van een geldend 
inreisverbod.

Or. fr

Amendement 428
Nadine Morano, Paulo Rangel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – letter p bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(p bis) risico voor de openbare orde, de 
openbare veiligheid of de nationale 
veiligheid.

Or. fr
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Amendement 429
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten kunnen in aanvullende 
objectieve criteria voorzien in hun 
nationale wetgeving.

Or. fr

Amendement 430
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het bestaan van een risico op 
onderduiken wordt vastgesteld op basis 
van een algemene beoordeling van de 
specifieke omstandigheden van een 
individueel geval, rekening houdend met 
de objectieve criteria als bedoeld in lid 1.

Schrappen

De lidstaten stellen evenwel vast dat er in 
een individueel geval een vermoeden van 
een risico op onderduiken bestaat 
wanneer aan een van de objectieve 
criteria als bedoeld in lid 1, punten m, n), 
o) en p), is voldaan, tenzij het tegendeel 
wordt bewezen.

Or. en

Amendement 431
Nadine Morano, Paulo Rangel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het bestaan van een risico op onderduiken 
wordt vastgesteld op basis van een 
algemene beoordeling van de specifieke 
omstandigheden van een individueel geval, 
rekening houdend met de objectieve 
criteria als bedoeld in lid 1.

Het bestaan van een risico op onderduiken 
wordt vastgesteld op basis van een 
algemene beoordeling van de specifieke 
omstandigheden van een individueel geval, 
rekening houdend met de objectieve 
criteria als bedoeld in de leden 1 en 1 bis.

Or. fr

Amendement 432
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Fabienne Keller

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen evenwel vast dat er in 
een individueel geval een vermoeden van 
een risico op onderduiken bestaat 
wanneer aan een van de objectieve 
criteria als bedoeld in lid 1, punten m, n), 
o) en p), is voldaan, tenzij het tegendeel 
wordt bewezen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit voorstel gaat uit van het beginsel dat er altijd een individuele beoordeling van het risico 
op onderduiken moet worden gemaakt door een automatisch vermoeden van het risico op 
onderduiken om bepaalde redenen in te voegen.

Amendement 433
Isabel Santos

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen evenwel vast dat er in 
een individueel geval een vermoeden van 

Schrappen
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een risico op onderduiken bestaat 
wanneer aan een van de objectieve 
criteria als bedoeld in lid 1, punten m, n), 
o) en p), is voldaan, tenzij het tegendeel 
wordt bewezen.

Or. pt

Amendement 434
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen evenwel vast dat er in 
een individueel geval een vermoeden van 
een risico op onderduiken bestaat wanneer 
aan een van de objectieve criteria als 
bedoeld in lid 1, punten m, n), o) en p), is 
voldaan, tenzij het tegendeel wordt 
bewezen.

De lidstaten stellen evenwel vast dat er in 
een individueel geval een vermoeden van 
een risico op onderduiken bestaat wanneer 
aan een van de objectieve criteria als 
bedoeld in lid 1, punten d), e), f), g), h), k), 
l), m, n), o), p) en q), is voldaan, tenzij het 
tegendeel wordt bewezen.

Or. fr

Amendement 435
Jeroen Lenaers

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen evenwel vast dat er in 
een individueel geval een vermoeden van 
een risico op onderduiken bestaat wanneer 
aan een van de objectieve criteria als 
bedoeld in lid 1, punten m, n), o) en p), is 
voldaan, tenzij het tegendeel wordt 
bewezen.

De lidstaten stellen vast dat er in een 
individueel geval een vermoeden van een 
risico op onderduiken bestaat wanneer aan 
een van de objectieve criteria als bedoeld 
in lid 1, punten f), g), h), i), j), k), m), n), 
o) en p), is voldaan, tenzij het tegendeel 
wordt bewezen.

Or. en
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Amendement 436
Malik Azmani, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen evenwel vast dat er in 
een individueel geval een vermoeden van 
een risico op onderduiken bestaat wanneer 
aan een van de objectieve criteria als 
bedoeld in lid 1, punten m, n), o) en p), is 
voldaan, tenzij het tegendeel wordt 
bewezen.

De lidstaten stellen evenwel vast dat er in 
een individueel geval een vermoeden van 
een risico op onderduiken bestaat wanneer 
aan een van de objectieve criteria als 
bedoeld in lid 1, punten k), m), n), o) en p), 
is voldaan, tenzij het tegendeel wordt 
bewezen.

Or. en

Motivering

Een onderdaan van een derde land die bijvoorbeeld voor ernstige criminaliteit in een andere 
lidstaat is veroordeeld toont op zich al aan dat hij zich tussen lidstaten verplaatst.

Amendement 437
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen evenwel vast dat er in 
een individueel geval een vermoeden van 
een risico op onderduiken bestaat wanneer 
aan een van de objectieve criteria als 
bedoeld in lid 1, punten m, n), o) en p), is 
voldaan, tenzij het tegendeel wordt 
bewezen.

De lidstaten stellen evenwel vast dat er in 
een individueel geval een vermoeden van 
een risico op onderduiken bestaat wanneer 
aan een van de objectieve criteria als 
bedoeld in lid 1, punten m, n) en o) is 
voldaan, tenzij het tegendeel wordt 
bewezen.

Or. it

Amendement 438
Nadine Morano, Paulo Rangel

Voorstel voor een richtlijn
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Artikel 7 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 Verplichting tot medewerking 7 Verplichting tot medewerking door 
de onderdanen van derde landen

Or. fr

Amendement 439
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verplichting tot medewerking Informatie en medewerking

Or. en

Amendement 440
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verplichting tot medewerking Informatieverstrekking

Or. en

Amendement 441
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verplichting tot medewerking Samenwerking
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Or. en

Amendement 442
Malik Azmani, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten verplichten onderdanen 
van derde landen ertoe om in alle stadia 
van de terugkeerprocedures medewerking 
te verlenen aan de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaten. Deze verplichting omvat 
met name het volgende:

1. De lidstaten verplichten onderdanen 
van derde landen ertoe om in alle stadia 
van de terugkeerprocedures medewerking 
te verlenen aan de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaten, tenzij de onderdaan van 
een derde land kan bewijzen dat hij 
zonder begeleiding zal vertrekken. Deze 
verplichting omvat met name het volgende:

Or. en

Amendement 443
Jeroen Lenaers

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten verplichten onderdanen 
van derde landen ertoe om in alle stadia 
van de terugkeerprocedures medewerking 
te verlenen aan de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaten. Deze verplichting omvat 
met name het volgende:

1. De lidstaten verplichten onderdanen 
van derde landen ertoe om in alle stadia 
van de terugkeerprocedures medewerking 
te verlenen aan de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaten, tenzij de onderdaan van 
een derde land kan bewijzen dat hij 
zonder begeleiding zal vertrekken. Deze 
verplichting omvat met name het volgende:

Or. en

Amendement 444
Anne-Sophie Pelletier
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten verplichten 
onderdanen van derde landen ertoe om in 
alle stadia van de terugkeerprocedures 
medewerking te verlenen aan de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten. Deze 
verplichting omvat met name het 
volgende:

1. De lidstaten informeren 
onderdanen van derde landen in het kader 
van het terugkeerproces in een taal die zij 
begrijpen, in een beknopte, transparante, 
begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke 
vorm en in duidelijke en eenvoudige taal 
over de stadia van de terugkeerprocedures. 
De verschafte informatie omvat met name 
het volgende:

Or. en

Amendement 445
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten verplichten 
onderdanen van derde landen ertoe om in 
alle stadia van de terugkeerprocedures 
medewerking te verlenen aan de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten. Deze 
verplichting omvat met name het 
volgende:

1. De lidstaten vergemakkelijken de 
samenwerking tussen onderdanen van 
derde landen en de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaten in alle stadia van de 
terugkeerprocedures. Alle informatie over 
de procedure wordt de onderdanen van 
derde landen verstrekt in een taal die zij 
begrijpen.

Or. en

Amendement 446
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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1. De lidstaten verplichten 
onderdanen van derde landen ertoe om in 
alle stadia van de terugkeerprocedures 
medewerking te verlenen aan de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten. Deze 
verplichting omvat met name het 
volgende:

1. De lidstaten nemen maatregelen 
die de onderlinge samenwerking en 
wederzijdse informatie-uitwisseling tussen 
de bevoegde autoriteiten en de onderdanen 
van derde landen vergemakkelijken.

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt het belang erkend van wederzijdse informatieverstrekking en 
onderlinge samenwerking tijdens de terugkeerprocedure. Het is derhalve evenwichtiger dan 
het voorstel van de Commissie waarin alleen aan de onderdanen van derde landen 
verplichtingen worden opgelegd. Wederzijdse informatie-uitwisseling en onderlinge 
samenwerking zijn van cruciaal belang om vertrouwen in de terugkeerprocedure tot stand te 
brengen, die procedure doeltreffender en doelmatiger te doen verlopen en rekening te kunnen 
houden met de specifieke omstandigheden van de onderdaan van een derde land in kwestie.

Amendement 447
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het verstrekken van alle elementen 
die noodzakelijk zijn voor het vaststellen 
of verifiëren van de identiteit;

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit onderdeel is nu opgenomen in een nieuw en evenwichtiger amendement op artikel 7, lid 2.

Amendement 448
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod, Annalisa Tardino

Voorstel voor een richtlijn
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Artikel 7 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het verstrekken van alle elementen 
die noodzakelijk zijn voor het vaststellen 
of verifiëren van de identiteit;

(a) het verstrekken van alle elementen 
die noodzakelijk zijn voor het vaststellen 
of verifiëren van de identiteit, met inbegrip 
van de leeftijd aan de hand van bot- of 
gebitsonderzoek;

Or. fr

Amendement 449
Nadine Morano, Paulo Rangel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het verstrekken van alle elementen 
die noodzakelijk zijn voor het vaststellen 
of verifiëren van de identiteit;

(a) het verstrekken van alle elementen 
die noodzakelijk zijn voor het vaststellen 
of verifiëren van de identiteit, en 
desgevraagd het leveren van bewijs van de 
geleverde inspanningen;

Or. fr

Amendement 450
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het verstrekken van alle elementen 
die noodzakelijk zijn voor het vaststellen 
of verifiëren van de identiteit;

(a) onderdanen van derde landen 
verlenen hun medewerking bij het 
verstrekken van alle elementen die 
noodzakelijk zijn voor het vaststellen of 
verifiëren van de identiteit;

Or. en
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Amendement 451
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het verstrekken van alle elementen 
die noodzakelijk zijn voor het vaststellen 
of verifiëren van de identiteit;

(a) een overzicht van en toelichting op 
de verschillende stadia van de 
terugkeerprocedure;

Or. en

Amendement 452
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het verstrekken van informatie 
inzake de derde landen die zijn 
doorgereisd;

Schrappen

Or. en

Amendement 453
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het verstrekken van informatie 
inzake de derde landen die zijn 
doorgereisd;

Schrappen

Or. en

Amendement 454
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Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het verstrekken van informatie 
inzake de derde landen die zijn 
doorgereisd;

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit onderdeel is nu opgenomen in een nieuw en evenwichtiger amendement op artikel 7, lid 2.

Amendement 455
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het verstrekken van informatie 
inzake de derde landen die zijn 
doorgereisd;

Schrappen

Or. it

Amendement 456
Maria Grapini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het verstrekken van informatie 
inzake de derde landen die zijn 
doorgereisd;

(b) het verstrekken van informatie 
inzake de derde landen die zijn doorgereisd 
en inzake de contactpersonen of 
begeleiders;
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Or. ro

Amendement 457
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het aanwezig en beschikbaar 
blijven tijdens de procedures;

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit onderdeel is nu opgenomen in een nieuw en evenwichtiger amendement op artikel 7, lid 2.

Amendement 458
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het aanwezig en beschikbaar 
blijven tijdens de procedures;

Schrappen

Or. en

Amendement 459
Nadine Morano, Paulo Rangel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het aanwezig en beschikbaar 
blijven tijdens de procedures;

(c) het verstrekken van een 
betrouwbaar adres aan de bevoegde 
autoriteiten, in de vorm en binnen de 
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termijn als bepaald in het nationale recht, 
en het aanwezig en beschikbaar blijven 
tijdens de procedures;

Or. fr

Amendement 460
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het aanwezig en beschikbaar 
blijven tijdens de procedures;

(c) onderdanen van derde landen 
blijven beschikbaar tijdens de procedures;

Or. en

Amendement 461
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) kennis van de gevolgen van de 
niet-naleving van een verplichting om 
terug te keren naar aanleiding van een 
terugkeerbesluit;

Or. en

Amendement 462
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – letter c ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c ter) kennis van het tijdsbestek van de 



AM\1214327NL.docx 213/375 PE658.738v01-00

NL

procedure, met inbegrip van uiterste 
termijnen die de bevoegde autoriteiten 
moeten eerbiedigen, zoals uiterste 
termijnen voor bewaring;

Or. en

Amendement 463
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) het indienen van een verzoek om 
afgifte van een geldig reisdocument bij de 
bevoegde autoriteiten van derde landen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit onderdeel is nu opgenomen in een nieuw en evenwichtiger amendement op artikel 7, lid 2.

Amendement 464
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) het indienen van een verzoek om 
afgifte van een geldig reisdocument bij de 
bevoegde autoriteiten van derde landen.

Schrappen

Or. en

Amendement 465
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) het indienen van een verzoek om 
afgifte van een geldig reisdocument bij de 
bevoegde autoriteiten van derde landen.

Schrappen

Or. en

Amendement 466
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) het indienen van een verzoek om 
afgifte van een geldig reisdocument bij de 
bevoegde autoriteiten van derde landen.

(d) het indienen van een verzoek om 
afgifte van een geldig reisdocument bij de 
bevoegde autoriteiten van derde landen en 
het verstrekken van alle informatie en 
verklaringen die nodig zijn voor het 
verkrijgen van dat document, en het 
meewerken met die autoriteiten;

Or. fr

Amendement 467
Malik Azmani, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) het indienen van een verzoek om 
afgifte van een geldig reisdocument bij de 
bevoegde autoriteiten van derde landen.

(d) het indienen van een verzoek om 
afgifte van een geldig reisdocument bij de 
bevoegde autoriteiten van derde landen, en 
aan eisen te voldoen met betrekking tot 
zijn of haar medische toestand zoals 
vereist door het land van herkomst;

Or. en



AM\1214327NL.docx 215/375 PE658.738v01-00

NL

Amendement 468
Jeroen Lenaers

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) het indienen van een verzoek om 
afgifte van een geldig reisdocument bij de 
bevoegde autoriteiten van derde landen.

(d) het indienen van een verzoek om 
afgifte van een geldig reisdocument bij de 
bevoegde autoriteiten van derde landen en 
aan eisen te voldoen met betrekking tot 
zijn of haar medische toestand zoals 
vereist door het land van herkomst;

Or. en

Amendement 469
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) een duidelijk overzicht van rechten 
en plichten gedurende de procedure, met 
inbegrip van het recht op een 
doeltreffende voorziening in rechte om 
beroep in te stellen tegen of om herziening 
te verzoeken van besluiten die verband 
houden met terugkeer of bewaring als 
bedoeld in de artikelen 15 en 18 bis, en 
het recht op gratis juridische bijstand en 
vertolkingsdiensten;

Or. en

Amendement 470
Nadine Morano, Paulo Rangel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – letter d bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) het persoonlijk verschijnen voor de 
bevoegde nationale autoriteiten van de 
lidstaten en van derde landen, indien en 
wanneer dit daartoe vereist is.

Or. fr

Amendement 471
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – letter d ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d ter) kennis van de uitkomst van 
besluiten met betrekking tot terugkeer of 
bewaring als bedoeld in de artikelen 15 en 
18, van de gronden waarop dat besluit is 
gebaseerd en de elementen waarmee 
rekening is gehouden bij het nemen van 
het besluit, evenals de uiterste termijnen 
om een dergelijk besluit aan te vechten en 
de manieren waarop dit kan worden 
gedaan.

Or. en

Amendement 472
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1, onder a), vermelde 
elementen behelzen de verklaringen van 
de onderdanen van derde landen en de 
documentatie die zij in hun bezit hebben 
met betrekking tot identiteit, 
nationaliteit(en), leeftijd, land(en) en 

Schrappen
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plaats(en) van eerder verblijf, reisroutes 
en reisdocumentatie.

Or. en

Amendement 473
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1, onder a), vermelde 
elementen behelzen de verklaringen van 
de onderdanen van derde landen en de 
documentatie die zij in hun bezit hebben 
met betrekking tot identiteit, 
nationaliteit(en), leeftijd, land(en) en 
plaats(en) van eerder verblijf, reisroutes 
en reisdocumentatie.

Schrappen

Or. en

Amendement 474
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1, onder a), vermelde 
elementen behelzen de verklaringen van 
de onderdanen van derde landen en de 
documentatie die zij in hun bezit hebben 
met betrekking tot identiteit, 
nationaliteit(en), leeftijd, land(en) en 
plaats(en) van eerder verblijf, reisroutes en 
reisdocumentatie.

2. De onderdaan van een derde land 
brengt de bevoegde autoriteiten naar beste 
vermogen op de hoogte van de nodige 
elementen om zijn of haar identiteit vast te 
stellen, onder meer, indien beschikbaar, 
documentatie met betrekking tot 
nationaliteit(en), leeftijd, land(en) en 
plaats(en) van eerder verblijf, reisroutes en 
reisdocumentatie. De onderdaan van een 
derde land blijft ook aanwezig en 
beschikbaar tijdens de procedure en 
verleent, voor zover mogelijk en wanneer 
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dit zijn of haar rechten of veiligheid niet 
in gevaar brengt, zijn of haar 
medewerking bij het indienen van een 
verzoek voor het verkrijgen van een geldig 
reisdocument bij de bevoegde autoriteiten 
van derde landen.

Or. en

Amendement 475
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod, Annalisa Tardino

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1, onder a), vermelde 
elementen behelzen de verklaringen van de 
onderdanen van derde landen en de 
documentatie die zij in hun bezit hebben 
met betrekking tot identiteit, 
nationaliteit(en), leeftijd, land(en) en 
plaats(en) van eerder verblijf, reisroutes en 
reisdocumentatie.

2. De in lid 1, onder a), vermelde 
elementen behelzen de verklaringen van de 
onderdanen van derde landen en de 
documentatie die zij in hun bezit hebben 
met betrekking tot identiteit, 
nationaliteit(en), geboortedatum en 
geboorteplaats leeftijd en de manier 
waarop de vermelde leeftijd is geverifieerd 
aan de hand van een bot- of 
gebitsonderzoek, land(en) en plaats(en) 
van eerder verblijf, reisroutes en 
reisdocumentatie, evenals alle overige 
gegevens die de lidstaten nuttig achten.

Or. fr

Amendement 476
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1, onder a), vermelde 
elementen behelzen de verklaringen van de 
onderdanen van derde landen en de 

2. De in lid 1, onder a), vermelde 
elementen behelzen de verklaringen van de 
onderdanen van derde landen en de 
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documentatie die zij in hun bezit hebben 
met betrekking tot identiteit, 
nationaliteit(en), leeftijd, land(en) en 
plaats(en) van eerder verblijf, reisroutes en 
reisdocumentatie.

documentatie die zij in hun bezit hebben 
met betrekking tot identiteit, 
nationaliteit(en), geboortedatum en 
geboorteplaats, land(en) en plaats(en) van 
eerder verblijf, reisroutes, reisdocumentatie 
en biometrische gegevens.

Or. fr

Amendement 477
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten brengen de 
onderdanen van derde landen op de 
hoogte van de gevolgen van niet-naleving 
van de in lid 1 bedoelde verplichting.

Schrappen

Or. en

Amendement 478
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Maite Pagazaurtundúa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten brengen de onderdanen 
van derde landen op de hoogte van de 
gevolgen van niet-naleving van de in lid 1 
bedoelde verplichting.

3. De lidstaten brengen de onderdanen 
van derde landen schriftelijk en in een 
beknopte, transparante, begrijpelijke en 
gemakkelijk toegankelijke vorm op de 
hoogte, waarbij ze een heldere en 
duidelijke, voor de aanvrager begrijpelijke 
taal gebruiken evenals een 
standaardformulier dat wordt ontworpen 
door het Europees Grens- en 
kustwachtagentschap. Waar nodig wordt 
deze informatie bovendien mondeling en 
in visuele vorm aan de hand van films of 
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pictogrammen meegedeeld en wordt 
daarbij rekening gehouden met de 
individuele omstandigheden, vooral als er 
sprake is van kwetsbare personen. Deze 
informatie omvat ten minste een duidelijk 
overzicht van de terugkeerprocedure, de 
rechten en plichten tijdens de procedure, 
de gevolgen van niet-naleving van een 
verplichting om terug te keren naar 
aanleiding van een terugkeerbesluit, en de 
contactgegevens van niet-
gouvernementele en internationale 
organisaties die advies kunnen 
verstrekken, evenals de mogelijkheden 
voor een duurzame terugkeer, zoals 
ondersteunings- en re-
integratiemaatregelen.

Or. en

Motivering

Hierin zijn nauwkeurigere elementen en formaten van de te verstrekken informatie 
opgenomen, ook in overeenstemming met de standpunten van het EP betreffende het 
verstrekken van informatie in het gemeenschappelijk Europees asielstelsel en zoals reeds 
gedeeltelijk in trialogen is overeengekomen.

Amendement 479
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Hilde 
Vautmans

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten brengen de onderdanen 
van derde landen op de hoogte van de 
gevolgen van niet-naleving van de in lid 1 
bedoelde verplichting.

3. De lidstaten brengen de onderdanen 
van derde landen op de hoogte van de 
gevolgen van niet-naleving van de in lid 1 
bedoelde verplichting. In het geval van 
kinderen wordt de informatie op een 
kindvriendelijke manier en in de taal die 
zij begrijpen verstrekt, in aanwezigheid 
van functionarissen voor 
kinderbescherming, of de voogd.

Or. en
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Motivering

Om te garanderen dat het belang van het kind altijd vooropstaat, moet een voogd worden 
aangewezen voor van hun gezinsleden gescheiden en niet-begeleide kinderen. Dit 
amendement is gebaseerd op het FRA-handboek Voogdij over kinderen die van ouderlijke 
zorg verstoken zijn, blz. 26 et seq.

Amendement 480
Nadine Morano, Paulo Rangel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten brengen de onderdanen 
van derde landen op de hoogte van de 
gevolgen van niet-naleving van de in lid 1 
bedoelde verplichting.

3. De lidstaten brengen de onderdanen 
van derde landen op de hoogte van de 
gevolgen van niet-naleving van de in lid 1 
bedoelde verplichting. De lidstaten stellen 
de nadere bepalingen voor het verstrekken 
van die informatie vast.

Or. fr

Amendement 481
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Alle in lid 1 bedoelde informatie 
wordt tijdig verstrekt om de onderdaan 
van een derde land in staat te stellen de 
rechten uit hoofde van deze richtlijn uit te 
oefenen. De informatie wordt zowel 
mondeling als schriftelijk verstrekt. In het 
geval van minderjarigen wordt de 
informatie op een kindvriendelijke manier 
verstrekt door adequaat opgeleid 
personeel dat ook opleiding heeft 
gekregen over de internationale en EU-
mensenrechtenwetgeving en het 
internationaal en EU-vluchtelingenrecht, 
en wordt deze informatie verstrekt met de 
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medewerking van de gezinsleden of van 
de voogd.

Or. en

Amendement 482
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. De lidstaten stellen algemene 
informatiebladen beschikbaar waarin de 
zowel mondeling als schriftelijk 
meegedeelde kernelementen van de 
terugkeerprocedure worden toegelicht.

Or. en

Amendement 483
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 3 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 quater. De lidstaten bieden de 
onderdaan van een derde land de hulp 
aan van een maatschappelijk werker die 
hem of haar in overeenstemming met 
artikel 14 bijstaat gedurende de 
procedure.

Or. en

Amendement 484
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 3 quinquies (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 quinquies. De lidstaten bieden 
onderdanen van derde landen tijdens het 
terugkeerproces de kans te communiceren 
met de Internationale Organisatie voor 
Migratie (IOM) en verstrekken hun de 
contactgegevens van organisaties die 
juridisch advies of begeleiding bieden. 
Juridisch advies en begeleiding moeten 
stelselmatig en tijdens alle stadia van de 
procedure worden verstrekt, ook als er 
sprake is van rechtsmiddelen.

Or. en

Amendement 485
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 3 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 sexies. De lidstaten verlenen 
onderdanen van derde landen tijdens het 
terugkeerproces toegang tot 
gezondheidszorg en tot alle andere sociale 
diensten die ze nodig hebben.

Or. en

Amendement 486
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 bis
Het recht te worden gehoord

Voordat een terugkeerbesluit wordt 
uitgevaardigd, wordt aan de onderdaan 
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van een derde land het recht te worden 
gehoord verleend, om met name het 
volgende in overweging te nemen:
(a) het reguliere of irreguliere verblijf van 
de onderdaan van een derde land;
(b) alle omstandigheden die van invloed 
zijn op de verplichting tot uitvaardiging 
van een terugkeerbesluit uit hoofde van 
de leden 2, 3, 4 en 5 van artikel 8;
(c) de persoonlijke en gezinssituatie;
(d) de bereidheid tot vrijwillig vertrek 
krachtens artikel 9;
(e) alle andere relevante gegevens 
teneinde de schending van de 
grondrechten te voorkomen, met name het 
beginsel van non-refoulement, het recht 
op het gezinsleven en de belangen van het 
kind.

Or. en

Motivering

Dit amendement heeft tot doel aan de onderdaan van een derde land tegen wie een 
terugkeerbesluit is uitgevaardigd het recht te verlenen te worden gehoord, zoals erkend door 
het Hof van Justitie in zaak C-249/13, Boudjlida en zaak C-82/16, K.A.

Amendement 487
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Voorstel voor een richtlijn
Hoofdstuk II – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BEËINDIGING VAN ILLEGAAL 
VERBLIJF

BEËINDIGING VAN IRREGULIER 
VERBLIJF

Or. en

Motivering

Het woord “illegaal” is niet relevant als het om migratie gaat. Het wordt in de gehele tekst 
gewijzigd in “irregulier”. Internationale instanties, waaronder de Algemene Vergadering van 
de Verenigde Naties en de Internationale Organisatie voor Migratie, hebben de aanbeveling 
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verstrekt om in plaats van “illegaal” de termen “irregulier” of “ongedocumenteerd” te 
gebruiken.

Amendement 488
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Hoofdstuk II – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BEËINDIGING VAN ILLEGAAL 
VERBLIJF

BEËINDIGING VAN IRREGULIER 
VERBLIJF

Or. en

Amendement 489
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd de in de leden 2 tot 
en met 5 vermelde uitzonderingen, 
vaardigen de lidstaten een terugkeerbesluit 
uit tegen de onderdaan van een derde land 
die illegaal op hun grondgebied verblijft.

1. Onverminderd de in de leden 2 tot 
en met 5 vermelde uitzonderingen, 
controleren de lidstaten voordat zij een 
terugkeerbesluit uitvaardigen tegen de 
onderdaan van een derde land die 
irregulier op hun grondgebied verblijft, of 
de status van de betrokkene 
geregulariseerd zou kunnen worden op 
grond van diens bestaande banden met de 
lidstaat.

Or. en

Motivering

Dit amendement is onlosmakelijk verbonden met de ingediende amendementen op overweging 
4.

Amendement 490
Tom Vandendriessche
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd de in de leden 2 tot 
en met 5 vermelde uitzonderingen, 
vaardigen de lidstaten een terugkeerbesluit 
uit tegen de onderdaan van een derde land 
die illegaal op hun grondgebied verblijft.

1. Onverminderd de in de leden 2 tot 
en met 5 vermelde uitzonderingen, 
vaardigen de lidstaten een terugkeerbesluit 
en bevel tot bewaarstelling uit tegen de 
onderdaan van een derde land die illegaal 
op hun grondgebied verblijft.

Or. nl

Motivering

Een terugkeerbesluit zonder een bevel tot bewaarstelling is heden in het overgrote deel van de 
gevallen dode letter gebleven. Het is dit dat het Europese asielbeleid doet falen. Dit 
amendement volgt de aanbeveling van overweging 28 om de voorbereiding van de terugkeer 
niet te hinderen.

Amendement 491
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd de in de leden 2 tot 
en met 5 vermelde uitzonderingen, 
vaardigen de lidstaten een terugkeerbesluit 
uit tegen de onderdaan van een derde land 
die illegaal op hun grondgebied verblijft.

1. Onverminderd de in de leden 2 tot 
en met 5 vermelde uitzonderingen, 
vaardigen de lidstaten een terugkeerbesluit 
uit tegen de onderdaan van een derde land 
die irregulier op hun grondgebied verblijft.

Or. en

Motivering

Het woord “illegaal” is niet relevant als het om migratie gaat. Het wordt in de gehele tekst 
gewijzigd in “irregulier”. Internationale instanties, waaronder de Algemene Vergadering van 
de Verenigde Naties en de Internationale Organisatie voor Migratie, hebben de aanbeveling 
verstrekt om in plaats van “illegaal” de termen “irregulier” of “ongedocumenteerd” te 
gebruiken.
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Amendement 492
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De onderdaan van een derde land 
die illegaal op het grondgebied van een 
lidstaat verblijft en in het bezit is van een 
door een andere lidstaat afgegeven 
geldige verblijfsvergunning of andere 
toestemming tot verblijf, wordt 
opgedragen zich onmiddellijk naar het 
grondgebied van die andere lidstaat te 
begeven. Indien dit bevel niet wordt 
nageleefd, of indien om redenen van 
openbare orde of nationale veiligheid het 
onmiddellijke vertrek van de betrokkene 
vereist is, is lid 1 van toepassing.

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk omdat het onlosmakelijk is verbonden met de ingediende 
amendementen op overweging 4.

Amendement 493
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De onderdaan van een derde land 
die illegaal op het grondgebied van een 
lidstaat verblijft en in het bezit is van een 
door een andere lidstaat afgegeven geldige 
verblijfsvergunning of andere toestemming 
tot verblijf, wordt opgedragen zich 
onmiddellijk naar het grondgebied van die 
andere lidstaat te begeven. Indien dit bevel 
niet wordt nageleefd, of indien om redenen 
van openbare orde of nationale veiligheid 

2. De onderdaan van een derde land 
die irregulier op het grondgebied van een 
lidstaat verblijft en in het bezit is van een 
door een andere lidstaat afgegeven geldige 
verblijfsvergunning of andere toestemming 
tot verblijf, wordt opgedragen zich 
onmiddellijk naar het grondgebied van die 
andere lidstaat te begeven. Indien dit bevel 
niet wordt nageleefd, of indien om redenen 
van openbare orde of nationale veiligheid 
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het onmiddellijke vertrek van de 
betrokkene vereist is, is lid 1 van 
toepassing.

het onmiddellijke vertrek van de 
betrokkene vereist is, is lid 1 van 
toepassing.

Or. en

Motivering

Het woord “illegaal” is niet relevant als het om migratie gaat. Het wordt in de gehele tekst 
gewijzigd in “irregulier”. Internationale instanties, waaronder de Algemene Vergadering van 
de Verenigde Naties en de Internationale Organisatie voor Migratie, hebben de aanbeveling 
verstrekt om in plaats van “illegaal” de termen “irregulier” of “ongedocumenteerd” te 
gebruiken.

Amendement 494
Jeroen Lenaers

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2 – alinea 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien dit bevel niet wordt nageleefd, is 
lid 1 van toepassing en start de lidstaat die 
het terugkeerbesluit heeft uitgevaardigd 
een raadpleging op in overeenstemming 
met artikel 10 van Verordening (EU) 
2018/1860.
Wanneer de lidstaat die de 
verblijfsvergunning of een andere vorm 
van toestemming tot verblijf heeft 
verleend de lidstaat die het 
terugkeerbesluit heeft uitgevaardigd ervan 
in kennis stelt dat hij die 
verblijfsvergunning of toestemming 
handhaaft, of wanneer eerstgenoemde 
lidstaat geen besluit neemt binnen de 
termijn die is vastgesteld in artikel 10, 
onder e), van Verordening (EU) 
2018/1860, is die lidstaat verplicht de 
onderdaan van een derde land toegang te 
verlenen tot zijn grondgebied.

Or. en
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Motivering

Aangezien de verordening uitsluitend regels betreffende de onderlinge raadpleging van de 
lidstaten vaststelt, moet in de richtlijn de regel worden vastgesteld dat de lidstaat de 
onderdaan van een derde land tot zijn grondgebied moet toelaten, hetgeen het logische gevolg 
is van de procedure die is begonnen uit hoofde van Verordening (EU) 2018/1860 in gevallen 
waarin een geldige verblijfsvergunning of andere toestemming niet is ingetrokken. Aangezien 
de wetgeving inzake terugkeer van IS op 28 november 2018 werd gepubliceerd, na het 
voorstel over terugkeer van de Commissie, is het belangrijk om de twee dossiers te koppelen, 
aangezien ze beide de kwestie van terugkeer aanstippen en vanwege juridische samenhang.

Amendement 495
Pietro Bartolo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten kunnen ervan afzien 
een terugkeerbesluit uit te vaardigen tegen 
een illegaal op hun grondgebied 
verblijvende onderdaan van een derde land 
die, op grond van een op 13 januari 2009 
geldende bilaterale overeenkomst of 
regeling, door een andere lidstaat wordt 
teruggenomen. Door de lidstaat die de 
betrokken onderdaan van een derde land 
heeft teruggenomen, wordt in dit geval 
lid 1 toegepast.

3. De lidstaten kunnen ervan afzien 
een terugkeerbesluit uit te vaardigen tegen 
een illegaal op hun grondgebied 
verblijvende onderdaan van een derde land 
die, op grond van een op 13 januari 2009 
geldende overeenkomst, door een andere 
lidstaat wordt teruggenomen. Het besluit 
van een lidstaat om ervan af te zien een 
terugkeerbesluit uit te vaardigen op grond 
van een bilaterale overeenkomst, moet een 
schriftelijk besluit zijn, naar behoren zijn 
gemotiveerd en rekening houden met de 
procedurele en inhoudelijke garanties die 
in deze richtlijn en in het EU-recht zijn 
neergelegd. Dergelijke besluiten mogen 
nooit afbreuk doen aan de procedure van 
internationale bescherming en de rechten 
van minderjarigen.

Or. it

Motivering

Democratisch toezicht en parlementaire controle zijn alleen mogelijk met 
overnameovereenkomsten; elk besluit om af te zien van terugkeer moet in overeenstemming 
zijn met de procedurele en inhoudelijke garanties en met het belang van het kind. Het 
amendement is verbonden met de ingediende amendementen op de overwegingen 16 en 19 
over de terugkeerbesluiten en de mogelijkheden voor het instellen van beroep.
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Amendement 496
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten kunnen ervan afzien 
een terugkeerbesluit uit te vaardigen tegen 
een illegaal op hun grondgebied 
verblijvende onderdaan van een derde land 
die, op grond van een op 13 januari 2009 
geldende bilaterale overeenkomst of 
regeling, door een andere lidstaat wordt 
teruggenomen. Door de lidstaat die de 
betrokken onderdaan van een derde land 
heeft teruggenomen, wordt in dit geval 
lid 1 toegepast.

3. De lidstaten kunnen ervan afzien 
een terugkeerbesluit uit te vaardigen tegen 
een irregulier op hun grondgebied 
verblijvende onderdaan van een derde land 
die, op grond van een op 13 januari 2009 
geldende bilaterale overeenkomst of 
regeling, door een andere lidstaat wordt 
teruggenomen. Door de lidstaat die de 
betrokken onderdaan van een derde land 
heeft teruggenomen, wordt in dit geval 
lid 1 toegepast.

Or. en

Motivering

Het woord “illegaal” is niet relevant als het om migratie gaat. Het wordt in de gehele tekst 
gewijzigd in “irregulier”. Internationale instanties, waaronder de Algemene Vergadering van 
de Verenigde Naties en de Internationale Organisatie voor Migratie, hebben de aanbeveling 
verstrekt om in plaats van “illegaal” de termen “irregulier” of “ongedocumenteerd” te 
gebruiken.

Amendement 497
Tom Vandendriessche

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten kunnen te allen tijde 
in schrijnende gevallen, om humanitaire 
of om andere redenen beslissen een 
onderdaan van een derde land die illegaal 
op hun grondgebied verblijft een 
zelfstandige verblijfsvergunning of een 
andere vorm van toestemming tot verblijf 
te geven. In dat geval wordt geen 

Schrappen
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terugkeerbesluit uitgevaardigd. Indien al 
een terugkeerbesluit is uitgevaardigd, 
wordt het ingetrokken of opgeschort voor 
de duur van de geldigheid van de 
verblijfsvergunning of andere vorm van 
toestemming tot legaal verblijf.

Or. nl

Motivering

De asielprocedure geeft op zich voldoende waarborgen dat met de individuele toestand van 
de onderdaan van een derde land wordt rekening gehouden. Dit amendement is verbonden 
met overweging 28 dat reeds spreekt van een individuele beoordeling.

Amendement 498
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten kunnen te allen tijde 
in schrijnende gevallen, om humanitaire of 
om andere redenen beslissen een 
onderdaan van een derde land die illegaal 
op hun grondgebied verblijft een 
zelfstandige verblijfsvergunning of een 
andere vorm van toestemming tot verblijf 
te geven. In dat geval wordt geen 
terugkeerbesluit uitgevaardigd. Indien al 
een terugkeerbesluit is uitgevaardigd, 
wordt het ingetrokken of opgeschort voor 
de duur van de geldigheid van de 
verblijfsvergunning of andere vorm van 
toestemming tot legaal verblijf.

4. De lidstaten onderzoeken altijd of 
aan een onderdaan van een derde land die 
irregulier op hun grondgebied verblijft, in 
schrijnende gevallen, om humanitaire, op 
rechten gebaseerde of om andere redenen 
een zelfstandige verblijfsvergunning of een 
andere vorm van toestemming tot verblijf 
kan worden gegeven. In dat geval wordt 
geen terugkeerbesluit uitgevaardigd. Indien 
al een terugkeerbesluit is uitgevaardigd, 
wordt het ingetrokken of opgeschort voor 
de duur van de geldigheid van de 
verblijfsvergunning of andere vorm van 
toestemming tot legaal verblijf.

Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk omdat het onlosmakelijk is verbonden met de ingediende 
amendementen op overweging 4.
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Amendement 499
Pietro Bartolo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten kunnen te allen tijde 
in schrijnende gevallen, om humanitaire of 
om andere redenen beslissen een 
onderdaan van een derde land die illegaal 
op hun grondgebied verblijft een 
zelfstandige verblijfsvergunning of een 
andere vorm van toestemming tot verblijf 
te geven. In dat geval wordt geen 
terugkeerbesluit uitgevaardigd. Indien al 
een terugkeerbesluit is uitgevaardigd, 
wordt het ingetrokken of opgeschort voor 
de duur van de geldigheid van de 
verblijfsvergunning of andere vorm van 
toestemming tot legaal verblijf.

4. De lidstaten moeten altijd 
beoordelen of het mogelijk is om in 
schrijnende gevallen, om humanitaire of 
om andere redenen te beslissen een 
onderdaan van een derde land die illegaal 
op hun grondgebied verblijft een 
zelfstandige verblijfsvergunning of een 
andere vorm van toestemming tot verblijf 
te geven. In dat geval wordt geen 
terugkeerbesluit uitgevaardigd. Indien al 
een terugkeerbesluit is uitgevaardigd, 
wordt het ingetrokken of opgeschort voor 
de duur van de geldigheid van de 
verblijfsvergunning of andere vorm van 
toestemming tot legaal verblijf.

Or. it

Motivering

De huidige formulering laat de lidstaten te vrij om te bepalen of ze al dan niet een 
verblijfsvergunning of andere toestemming geven in schrijnende gevallen, om humanitaire of 
om andere redenen. Het amendement is verbonden met de wijzigingen van overweging 19 
over de opschorting van het besluit om andere redenen.

Amendement 500
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten kunnen te allen tijde in 
schrijnende gevallen, om humanitaire of 
om andere redenen beslissen een 
onderdaan van een derde land die illegaal 
op hun grondgebied verblijft een 
zelfstandige verblijfsvergunning of een 

4. De lidstaten kunnen te allen tijde in 
schrijnende gevallen, om humanitaire of 
om andere redenen beslissen een 
onderdaan van een derde land die 
irregulier op hun grondgebied verblijft een 
zelfstandige verblijfsvergunning of een 
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andere vorm van toestemming tot verblijf 
te geven. In dat geval wordt geen 
terugkeerbesluit uitgevaardigd. Indien al 
een terugkeerbesluit is uitgevaardigd, 
wordt het ingetrokken of opgeschort voor 
de duur van de geldigheid van de 
verblijfsvergunning of andere vorm van 
toestemming tot legaal verblijf.

andere vorm van toestemming tot verblijf 
te geven. In dat geval wordt geen 
terugkeerbesluit uitgevaardigd. Indien al 
een terugkeerbesluit is uitgevaardigd, 
wordt het ingetrokken of opgeschort voor 
de duur van de geldigheid van de 
verblijfsvergunning of andere vorm van 
toestemming tot legaal verblijf.

Or. en

Motivering

Het woord “illegaal” is niet relevant als het om migratie gaat. Het wordt in de gehele tekst 
gewijzigd in “irregulier”. Internationale instanties, waaronder de Algemene Vergadering van 
de Verenigde Naties en de Internationale Organisatie voor Migratie, hebben de aanbeveling 
verstrekt om in plaats van “illegaal” de termen “irregulier” of “ongedocumenteerd” te 
gebruiken.

Amendement 501
Tom Vandendriessche

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Indien ten aanzien van de illegaal 
op het grondgebied van een lidstaat 
verblijvende onderdaan van een derde land 
een procedure loopt voor de verlenging van 
de geldigheidsduur van zijn 
verblijfsvergunning of een andere vorm 
van toestemming tot verblijf, overweegt die 
lidstaat ervan af te zien een 
terugkeerbesluit uit te vaardigen zolang de 
procedure loopt.

5. Indien ten aanzien van de illegaal 
op het grondgebied van een lidstaat 
verblijvende onderdaan van een derde land 
een procedure loopt voor de verlenging van 
de geldigheidsduur van zijn 
verblijfsvergunning of een andere vorm 
van toestemming tot verblijf, beëindigt een 
terugkeerbesluit deze procedure.

Or. nl

Motivering

Het mengen van verschillende procedures om het asielbeleid te ondergraven dient vermeden 
te worden. Dit amendement is noodzakelijk om tot de doelstelling te komen zoals verwoord in 
overweging 3.
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Amendement 502
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Indien ten aanzien van de illegaal 
op het grondgebied van een lidstaat 
verblijvende onderdaan van een derde land 
een procedure loopt voor de verlenging van 
de geldigheidsduur van zijn 
verblijfsvergunning of een andere vorm 
van toestemming tot verblijf, overweegt 
die lidstaat ervan af te zien een 
terugkeerbesluit uit te vaardigen zolang de 
procedure loopt.

5. Indien ten aanzien van de irregulier 
op het grondgebied van een lidstaat 
verblijvende onderdaan van een derde land 
een procedure loopt voor de verlenging van 
de geldigheidsduur van zijn 
verblijfsvergunning of een andere vorm 
van toestemming tot verblijf, overweegt 
die lidstaat ervan af te zien een 
terugkeerbesluit uit te vaardigen zolang de 
procedure loopt.

Or. en

Motivering

Het woord “illegaal” is niet relevant als het om migratie gaat. Het wordt in de gehele tekst 
gewijzigd in “irregulier”. Internationale instanties, waaronder de Algemene Vergadering van 
de Verenigde Naties en de Internationale Organisatie voor Migratie, hebben de aanbeveling 
verstrekt om in plaats van “illegaal” de termen “irregulier” of “ongedocumenteerd” te 
gebruiken.

Amendement 503
Isabel Santos

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten vaardigen een 
terugkeerbesluit uit onmiddellijk nadat 
een besluit tot beëindiging van het legale 
verblijf is uitgevaardigd ten aanzien van 
een onderdaan van een derde land, met 
inbegrip van een besluit tot niet-
toekenning van de vluchtelingenstatus of 
subsidiairebeschermingsstatus 
overeenkomstig Verordening (EU) .../... 
[kwalificatieverordening].

Schrappen
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Or. pt

Amendement 504
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten vaardigen een 
terugkeerbesluit uit onmiddellijk nadat 
een besluit tot beëindiging van het legale 
verblijf is uitgevaardigd ten aanzien van 
een onderdaan van een derde land, met 
inbegrip van een besluit tot niet-
toekenning van de vluchtelingenstatus of 
subsidiairebeschermingsstatus 
overeenkomstig Verordening (EU) .../... 
[kwalificatieverordening].

Schrappen

Or. en

Amendement 505
Jeroen Lenaers

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten vaardigen een terugkeerbesluit 
uit onmiddellijk nadat een besluit tot 
beëindiging van het legale verblijf is 
uitgevaardigd ten aanzien van een 
onderdaan van een derde land, met 
inbegrip van een besluit tot niet-
toekenning van de vluchtelingenstatus of 
subsidiairebeschermingsstatus 
overeenkomstig Verordening (EU) .../... 
[kwalificatieverordening].

De lidstaten vaardigen een terugkeerbesluit 
uit als bepaald in hun nationale 
wetgeving:

Or. en
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Amendement 506
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten vaardigen een 
terugkeerbesluit uit onmiddellijk nadat een 
besluit tot beëindiging van het legale 
verblijf is uitgevaardigd ten aanzien van 
een onderdaan van een derde land, met 
inbegrip van een besluit tot niet-
toekenning van de vluchtelingenstatus of 
subsidiairebeschermingsstatus 
overeenkomstig Verordening (EU) .../... 
[kwalificatieverordening].

De lidstaten kunnen een terugkeerbesluit 
uitvaardigen onmiddellijk nadat een 
besluit tot beëindiging van het legale 
verblijf is uitgevaardigd ten aanzien van 
een onderdaan van een derde land.

Or. en

Amendement 507
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Fabienne Keller

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten vaardigen een terugkeerbesluit 
uit onmiddellijk nadat een besluit tot 
beëindiging van het legale verblijf is 
uitgevaardigd ten aanzien van een 
onderdaan van een derde land, met 
inbegrip van een besluit tot niet-toekenning 
van de vluchtelingenstatus of 
subsidiairebeschermingsstatus 
overeenkomstig Verordening (EU) .../... 
[kwalificatieverordening].

De lidstaten vaardigen een terugkeerbesluit 
uit onmiddellijk nadat een besluit tot 
beëindiging van het legale verblijf is 
uitgevaardigd ten aanzien van een 
onderdaan van een derde land, met 
inbegrip van een besluit tot niet-toekenning 
van de vluchtelingenstatus of 
subsidiairebeschermingsstatus 
overeenkomstig Verordening (EU) .../... 
[kwalificatieverordening], alleen wanneer 
het volledige toepassingsgebied van het 
beginsel van non-refoulement op grond 
van het Europese en internationale recht 
afzonderlijk beoordeeld wordt in de 
asielprocedure.

Or. en
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Motivering

Het moet voor de lidstaten mogelijk maar niet verplicht zijn om onmiddellijk nadat of op het 
moment dat een besluit tot beëindiging van een legaal verblijf wordt uitgevaardigd een 
terugkeerbesluit uit te vaardigen, aangezien individuele omstandigheden in bepaalde gevallen 
kunnen vereisen om dat niet te doen. Bovendien maken niet alle lidstaten tijdens de 
asielprocedure, of bij het nemen van het besluit tot weigering of beëindiging van het legale 
verblijf, een volledige beoordeling van het aspect refoulement in het kader van het terugkeer-
acquis. Bovendien mag de onmiddellijke uitvaardiging van een terugkeerbesluit niet in de weg 
staan aan de mogelijkheid om een beroepsprocedure in te stellen of in strijd zijn met het recht 
om gedurende een dergelijk beroep op het grondgebied van de betrokken lidstaat te 
verblijven.

Amendement 508
Monika Hohlmeier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten vaardigen een terugkeerbesluit 
uit onmiddellijk nadat een besluit tot 
beëindiging van het legale verblijf is 
uitgevaardigd ten aanzien van een 
onderdaan van een derde land, met 
inbegrip van een besluit tot niet-toekenning 
van de vluchtelingenstatus of 
subsidiairebeschermingsstatus 
overeenkomstig Verordening (EU) .../... 
[kwalificatieverordening].

De lidstaten vaardigen een terugkeerbesluit 
uit onmiddellijk nadat een besluit tot 
beëindiging van het legale verblijf is 
uitgevaardigd ten aanzien van een 
onderdaan van een derde land, met 
inbegrip van een besluit tot niet-toekenning 
van de vluchtelingenstatus of 
subsidiairebeschermingsstatus 
overeenkomstig Verordening (EU) .../... 
[kwalificatieverordening], teneinde vlotte 
procedures te garanderen die ook in het 
belang zijn van de repatrianten.

Or. en

Amendement 509
Nadine Morano, Paulo Rangel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten vaardigen een terugkeerbesluit 
uit onmiddellijk nadat een besluit tot 

De lidstaten vaardigen een terugkeerbesluit 
uit op het moment waarop of onmiddellijk 
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beëindiging van het legale verblijf is 
uitgevaardigd ten aanzien van een 
onderdaan van een derde land, met 
inbegrip van een besluit tot niet-toekenning 
van de vluchtelingenstatus of 
subsidiairebeschermingsstatus 
overeenkomstig Verordening (EU) .../... 
[kwalificatieverordening].

nadat een besluit tot beëindiging van het 
legale verblijf is uitgevaardigd ten aanzien 
van een onderdaan van een derde land, met 
inbegrip van een besluit tot niet-toekenning 
van de vluchtelingenstatus of 
subsidiairebeschermingsstatus 
overeenkomstig Verordening (EU) .../... 
[kwalificatieverordening].

Or. fr

Amendement 510
Jeroen Lenaers

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 6 – alinea 1 – letter a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) in dezelfde handeling als het 
besluit tot beëindiging of weigering van 
het legale verblijf van een onderdaan van 
een derde land, met inbegrip van een 
besluit tot niet-toekenning van de 
vluchtelingenstatus of 
subsidiairebeschermingsstatus 
overeenkomstig Verordening (EU) .../.... 
[Verordening inzake normen voor de 
erkenning van onderdanen van derde 
landen of staatlozen als personen die 
internationale bescherming genieten, voor 
een uniforme status voor vluchtelingen of 
voor personen die in aanmerking komen 
voor subsidiaire bescherming, en voor de 
inhoud van de verleende bescherming, 
alsook tot wijziging van Richtlijn 
2003/109/EG van de Raad van 25 
november 2003 betreffende de status van 
langdurig ingezeten onderdanen van 
derde landen], of

Or. en

Amendement 511
Jeroen Lenaers
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 6 – alinea 1 – letter b (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) tezamen met of zonder onnodige 
vertraging na de vaststelling van een 
besluit tot beëindiging of weigering van 
het legale verblijf van een onderdaan van 
een derde land, met inbegrip van een 
besluit tot niet-toekenning van de 
vluchtelingenstatus of subsidiaire 
beschermingsstatus overeenkomstig 
Verordening (EU) .../... [Verordening 
inzake normen voor de erkenning van 
onderdanen van derde landen of 
staatlozen als personen die internationale 
bescherming genieten, voor een uniforme 
status voor vluchtelingen of voor 
personen die in aanmerking komen voor 
subsidiaire bescherming, en voor de 
inhoud van de verleende bescherming, 
alsook tot wijziging van Richtlĳn 
2003/109/EG van de Raad van 25 
november 2003 betreffende de status van 
langdurig ingezeten onderdanen van 
derde landen].

Or. en

Amendement 512
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 6 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn belet niet dat in de lidstaten 
het terugkeer besluit tezamen met 
een besluit tot beëindiging van het legaal 
verblijf van een onderdaan van een derde 
land, een verwijderingsbesluit en/of een 
inreisverbod overeenkomstig de nationale 
wetgeving met één administratief of 

Deze richtlijn belet niet dat in de lidstaten 
het terugkeerbesluit tezamen met 
een besluit tot beëindiging van het legaal 
verblijf van een onderdaan van een derde 
land, een verwijderingsbesluit en/of een 
inreisverbod overeenkomstig de nationale 
wetgeving met één administratief of 
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rechterlijk besluit of administratieve of 
rechterlijke handeling kan worden 
genomen.

rechterlijk besluit of administratieve of 
rechterlijke handeling kan worden 
genomen, onverminderd de procedurele 
waarborgen uit hoofde van hoofdstuk III 
en van andere relevante bepalingen in het 
recht van de Unie en het nationaal recht.

Or. en

Amendement 513
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 6 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn belet niet dat in de lidstaten 
het terugkeer besluit tezamen met 
een besluit tot beëindiging van het legaal 
verblijf van een onderdaan van een derde 
land, een verwijderingsbesluit en/of een 
inreisverbod overeenkomstig de nationale 
wetgeving met één administratief of 
rechterlijk besluit of administratieve of 
rechterlijke handeling kan worden 
genomen.

Deze richtlijn doet in geen geval iets af 
aan de rechten die zijn verankerd in 
artikel 47 van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie door 
beperkingen in te voeren inzake het 
niveau en of de toegankelijkheid van 
doeltreffende rechtsmiddelen in 
vergelijking met degene die, uit hoofde 
van de nationale wetgeving, beschikbaar 
zijn voor hun eigen burgers.

Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk omdat het onlosmakelijk is verbonden met de ingediende 
amendementen op artikel 16.

Amendement 514
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 6 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De eerste en de tweede alinea doen geen Schrappen
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afbreuk aan de waarborgen van 
hoofdstuk III en andere relevante 
bepalingen van het recht van de Unie en 
het nationaal recht.

Or. en

Amendement 515
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 6 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De eerste en de tweede alinea doen geen 
afbreuk aan de waarborgen van 
hoofdstuk III en andere relevante 
bepalingen van het recht van de Unie en 
het nationaal recht.

Schrappen

Or. en

Amendement 516
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. De lidstaten kunnen 
overeenkomstig Richtlijn 2001/40/EG van 
de Raad alle overeenkomstig lid 1 door 
bevoegde autoriteiten van andere lidstaten 
uitgevaardigde terugkeerbesluiten 
erkennen. In dergelijke gevallen wordt de 
terugkeer ten uitvoer gelegd volgens de 
toepasselijke wetgeving van de lidstaat die 
de terugkeerprocedure uitvoert.

Or. fr
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Amendement 517
Nadine Morano, Paulo Rangel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 ter. De lidstaten werken waar nodig via 
aangewezen contactpunten samen om de 
uitvoering van terugkeerbesluiten te 
faciliteren. Meer bepaald kunnen 
lidstaten samenwerken door toestemming 
te verlenen voor doorreis over het 
grondgebied van een andere lidstaat met 
het oog op het naleven van een 
terugkeerbesluit of het verkrijgen van 
reisdocumenten. De modaliteiten van die 
samenwerking kunnen in bilaterale of 
multilaterale regelingen of 
overeenkomsten zijn vastgelegd, en 
kunnen ook voorwaarden bevatten voor 
begeleiding, antwoordtermijnen en 
daaraan verbonden kosten.

Or. fr

Amendement 518
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In een terugkeerbesluit wordt een passende 
termijn voor vrijwillig vertrek van 
maximaal dertig dagen vastgesteld, 
onverminderd de in de leden 2 en 4 
bedoelde uitzonderingen. De lidstaten 
kunnen in hun nationale wetgeving 
bepalen dat deze termijn alleen op 
aanvraag van de betrokken onderdaan 
van een derde land wordt toegekend. In 
dit geval stellen de lidstaten de betrokken 
onderdanen van derde landen in kennis 
van de mogelijkheid tot indiening van een 

In een terugkeerbesluit wordt een passende 
termijn voor vrijwillig vertrek 
van maximaal zes maanden vastgesteld, 
onverminderd de in de leden 2 en 4 
bedoelde uitzonderingen.



AM\1214327NL.docx 243/375 PE658.738v01-00

NL

dergelijk verzoek.

Or. en

Amendement 519
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In een terugkeerbesluit wordt een passende 
termijn voor vrijwillig vertrek 
van maximaal dertig dagen vastgesteld, 
onverminderd de in de leden 2 en 4 
bedoelde uitzonderingen. De lidstaten 
kunnen in hun nationale wetgeving bepalen 
dat deze termijn alleen op aanvraag van de 
betrokken onderdaan van een derde land 
wordt toegekend. In dit geval stellen de 
lidstaten de betrokken onderdanen van 
derde landen in kennis van de mogelijkheid 
tot indiening van een dergelijk verzoek.

In een terugkeerbesluit wordt een passende 
termijn voor vrijwillig vertrek 
van maximaal dertig dagen vastgesteld, 
onverminderd de in de leden 2 en 4 
bedoelde uitzonderingen. De lidstaten 
kunnen in hun nationale wetgeving bepalen 
dat deze termijn alleen op aanvraag van de 
betrokken onderdaan van een derde land 
wordt toegekend. In dit geval stellen de 
lidstaten de betrokken onderdanen van 
derde landen in kennis van de mogelijkheid 
tot indiening van een dergelijk verzoek en 
van de beschikbare programma's voor 
vrijwillige terugkeer in een taal die de 
illegaal verblijvende onderdaan van het 
derde land begrijpt en zo spoedig mogelijk 
om hen in staat te stellen de rechten uit te 
oefenen die in deze richtlijn zijn 
vastgesteld.

Or. it

Amendement 520
Jeroen Lenaers

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In een terugkeerbesluit wordt een 
passende termijn voor vrijwillig vertrek 
van maximaal dertig dagen vastgesteld, 

De lidstaten stellen per geval de passende 
termijn voor vrijwillig vertrek vast voor 
een terugkeerbesluit van maximaal dertig 
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onverminderd de in de leden 2 en 4 
bedoelde uitzonderingen. De lidstaten 
kunnen in hun nationale wetgeving bepalen 
dat deze termijn alleen op aanvraag van de 
betrokken onderdaan van een derde land 
wordt toegekend. In dit geval stellen de 
lidstaten de betrokken onderdanen van 
derde landen in kennis van de mogelijkheid 
tot indiening van een dergelijk verzoek.

dagen, onverminderd de in de leden 2 en 4 
bedoelde uitzonderingen. De lidstaten 
kunnen in hun nationale wetgeving bepalen 
dat deze termijn alleen op aanvraag van de 
betrokken onderdaan van een derde land 
wordt toegekend. In dit geval stellen de 
lidstaten de betrokken onderdanen van 
derde landen in kennis van de mogelijkheid 
tot indiening van een dergelijk verzoek.

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten per geval het passende aantal dagen voor elk terugkeerbesluit kunnen 
beoordelen. De tekst was op dit punt niet duidelijk genoeg. Bovendien is een maximum van 
dertig dagen cruciaal om een doeltreffende terugkeer te kunnen waarborgen.

Amendement 521
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In een terugkeerbesluit wordt een passende 
termijn voor vrijwillig vertrek van 
maximaal dertig dagen vastgesteld, 
onverminderd de in de leden 2 en 4 
bedoelde uitzonderingen. De lidstaten 
kunnen in hun nationale wetgeving 
bepalen dat deze termijn alleen op 
aanvraag van de betrokken onderdaan van 
een derde land wordt toegekend. In dit 
geval stellen de lidstaten de betrokken 
onderdanen van derde landen in kennis van 
de mogelijkheid tot indiening van een 
dergelijk verzoek.

In een terugkeerbesluit wordt een passende 
termijn voor vrijwillig vertrek van dertig 
dagen vastgesteld, onverminderd de in de 
leden 2 en 4 bedoelde uitzonderingen. Over 
het algemeen kennen de lidstaten deze 
termijn toe zonder dat een aanvraag van de 
onderdaan van een derde land vereist is. De 
lidstaten stellen de onderdanen van derde 
landen in kennis van deze termijn voor 
vrijwillig vertrek.

Or. en

Motivering

Aangezien vrijwillig vertrek de (kosten)efficiëntste mogelijkheid is, zoals wordt onderstreept 
in tal van rapporten en in de effectbeoordeling van het EP, mag deze mogelijkheid niet 
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worden beperkt maar moet ze altijd een kans krijgen en moet hieraan voorrang worden 
gegeven. Wanneer dertig dagen de standaardtermijn is, brengt dit duidelijkheid en kan de 
mogelijkheid van vrijwillig vertrek daadwerkelijk worden omgezet in realiteit, aangezien dit 
vaak een langdurig proces is van besluitvorming en praktische regelingen. Om een vrijwillig 
vertrek volledig mogelijk te maken, moet de termijn van dertig dagen bovendien als algemene 
regel worden toegekend, niet alleen naar aanleiding van een aanvraag van een onderdaan 
van een derde land. Dit zou tevens de belasting van de lidstaten beperken, aangezien er geen 
aparte aanvraagprocedure hoeft te worden opgezet.

Amendement 522
Tom Vandendriessche

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In een terugkeerbesluit wordt een passende 
termijn voor vrijwillig vertrek van 
maximaal dertig dagen vastgesteld, 
onverminderd de in de leden 2 en 4 
bedoelde uitzonderingen. De lidstaten 
kunnen in hun nationale wetgeving bepalen 
dat deze termijn alleen op aanvraag van de 
betrokken onderdaan van een derde land 
wordt toegekend. In dit geval stellen de 
lidstaten de betrokken onderdanen van 
derde landen in kennis van de mogelijkheid 
tot indiening van een dergelijk verzoek.

In een terugkeerbesluit wordt per 
uitzondering een passende termijn voor 
vrijwillig vertrek van maximaal dertig 
dagen vastgesteld. De lidstaten kunnen in 
hun nationale wetgeving bepalen dat deze 
termijn alleen op aanvraag van de 
betrokken onderdaan van een derde land 
wordt toegekend. In dit geval stellen de 
lidstaten de betrokken onderdanen van 
derde landen in kennis van de mogelijkheid 
tot indiening van een dergelijk verzoek.

Or. nl

Amendement 523
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In een terugkeerbesluit wordt een passende 
termijn voor vrijwillig vertrek van 
maximaal dertig dagen vastgesteld, 
onverminderd de in de leden 2 en 4 
bedoelde uitzonderingen. De lidstaten 

In een terugkeerbesluit wordt een passende 
termijn voor vrijwillig vertrek van dertig 
dagen vastgesteld, onverminderd de in de 
leden 2 en 4 bedoelde uitzonderingen. De 
lidstaten kunnen in hun nationale 
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kunnen in hun nationale wetgeving bepalen 
dat deze termijn alleen op aanvraag van de 
betrokken onderdaan van een derde land 
wordt toegekend. In dit geval stellen de 
lidstaten de betrokken onderdanen van 
derde landen in kennis van de mogelijkheid 
tot indiening van een dergelijk verzoek.

wetgeving bepalen dat deze termijn alleen 
op aanvraag van de betrokken onderdaan 
van een derde land wordt toegekend. In dit 
geval stellen de lidstaten de betrokken 
onderdanen van derde landen in kennis van 
de mogelijkheid tot indiening van een 
dergelijk verzoek.

Or. en

Amendement 524
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in de eerste alinea bepaalde termijn 
laat onverlet dat de betrokken onderdanen 
van derde landen het land eerder kunnen 
verlaten.

Schrappen

Or. en

Amendement 525
Tom Vandendriessche

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij het vaststellen van de duur van de 
termijn voor vrijwillig vertrek wordt naar 
behoren rekening gehouden met de 
specifieke omstandigheden van een 
individueel geval, waarbij met name het 
vooruitzicht op terugkeer in overweging 
wordt genomen.

Schrappen

Or. nl
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Motivering

Het asielbeleid heeft nood aan vereenvoudigde, duidelijke procedures, waarin 
gelijkberechtiging voorop staat.

Amendement 526
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij het vaststellen van de duur van de 
termijn voor vrijwillig vertrek wordt naar 
behoren rekening gehouden met de 
specifieke omstandigheden van een 
individueel geval, waarbij met name het 
vooruitzicht op terugkeer in overweging 
wordt genomen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Hoewel vaststelling van persoonlijke omstandigheden zeker cruciaal is, is dit niet nodig als 
algemene regel, aangezien in beginsel altijd 30 dagen zouden moeten worden toegekend. 
Voor uitzonderlijke gevallen van kortere termijnen, zoals uiteengezet in het onderstaande 
amendement op artikel 9, lid 4, moet namelijk een individuele beoordeling worden gemaakt.

Amendement 527
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij het vaststellen van de duur van de 
termijn voor vrijwillig vertrek wordt naar 
behoren rekening gehouden met de 
specifieke omstandigheden van een 
individueel geval, waarbij met name het 
vooruitzicht op terugkeer in overweging 
wordt genomen.

Schrappen
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Or. en

Amendement 528
Nadine Morano, Paulo Rangel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij het vaststellen van de duur van de 
termijn voor vrijwillig vertrek wordt naar 
behoren rekening gehouden met de 
specifieke omstandigheden van een 
individueel geval, waarbij met name het 
vooruitzicht op terugkeer in overweging 
wordt genomen.

Bij het vaststellen van de duur van de 
termijn voor vrijwillig vertrek wordt naar 
behoren rekening gehouden met de 
specifieke omstandigheden van een 
individueel geval.

Or. fr

Amendement 529
Tom Vandendriessche

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Zo nodig verlengen de lidstaten de 
termijn voor het vrijwillig vertrek met een 
passende periode, rekening houdend met 
de specifieke omstandigheden van het 
individuele geval, zoals de verblijfsduur, 
het feit dat er schoolgaande kinderen zijn, 
en het bestaan van andere gezinsbanden 
en sociale banden.

Schrappen

Or. nl

Motivering

Kinderen hebben baat bij het zo snel mogelijk hervatten van hun onderwijs in hun thuisland 
met hun culturele gewoontes en in hun moedertaal. De procedure dient dermate kort te zijn 
dat gezins- en sociale banden niet meer ontwikkeld worden tijdens de procedure, met het oog 
op het inroepen deze banden om een permanent verblijf na afwijzing af te dwingen. Dit 



AM\1214327NL.docx 249/375 PE658.738v01-00

NL

amendement schrapt de mogelijkheid van verlenging wegens in strijd met de doelstelling 
zoals verwoord in overweging 3.

Amendement 530
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Zo nodig verlengen de lidstaten de 
termijn voor het vrijwillig vertrek met een 
passende periode, rekening houdend met 
de specifieke omstandigheden van het 
individuele geval, zoals de verblijfsduur, 
het feit dat er schoolgaande kinderen zijn, 
en het bestaan van andere gezinsbanden en 
sociale banden.

2. Zo nodig verlengen de lidstaten de 
termijn voor het vrijwillig vertrek met een 
passende periode, rekening houdend met 
de specifieke omstandigheden van het 
individuele geval, zoals de verblijfsduur, 
het feit dat er schoolgaande kinderen zijn, 
het bestaan van andere gezinsbanden en 
sociale banden, ziekte en 
ziekenhuisopname.

Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk omdat het onlosmakelijk is verbonden met het ingediende 
amendement op overweging 4.

Amendement 531
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor de duur van de termijn voor 
vrijwillig vertrek kunnen bepaalde 
verplichtingen worden opgelegd om het 
risico op onderduiken te beperken, zoals de 
verplichting om zich regelmatig te melden 
bij de autoriteiten, een voldoende 
financiële zekerheid te stellen, documenten 
voor te leggen of op een bepaalde plaats te 
verblijven.

3. Voor de duur van de termijn voor 
vrijwillig vertrek kunnen bepaalde 
verplichtingen worden opgelegd om het 
risico op onderduiken te beperken, zoals de 
verplichting om zich regelmatig te melden 
bij de autoriteiten, een voldoende 
financiële zekerheid te stellen die haalbaar 
is voor de onderdaan van een derde land, 
documenten voor te leggen of op een 
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bepaalde plaats te verblijven.

Or. en

Amendement 532
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten kennen geen termijn 
voor vrijwillig vertrek toe in de volgende 
gevallen:

Schrappen

(a) als er een risico op onderduiken 
bestaat dat is vastgesteld overeenkomstig 
artikel 6;
(b) als een aanvraag voor een 
verblijfsvergunning als kennelijk 
ongegrond dan wel frauduleus afgewezen 
is;
(c) als de betrokken onderdaan van een 
derde land een gevaar vormt voor de 
openbare orde, de openbare veiligheid of 
de nationale veiligheid.

Or. en

Amendement 533
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten kennen geen termijn 
voor vrijwillig vertrek toe in de volgende 
gevallen:

4. In uitzonderlijke gevallen zou ook 
een kortere termijn voor vrijwillig vertrek 
van niet minder dan 15 dagen kunnen 
worden toegekend, na een individuele 
beoordeling van het vooruitzicht van 
terugkeer. Een termijn van minder dan 15 
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dagen kan alleen worden toegekend als 
uit een individuele beoordeling is 
gebleken dat de volgende gevallen van 
toepassing zijn:

Or. en

Amendement 534
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten kennen geen termijn 
voor vrijwillig vertrek toe in de volgende 
gevallen:

4. De lidstaten kunnen een termijn 
voor vrijwillig vertrek van minstens zeven 
dagen toekennen en bij uitzondering 
afzien van het toekennen van een termijn 
voor vrijwillig vertrek in de volgende 
gevallen:

Or. en

Amendement 535
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) als er een risico op onderduiken 
bestaat dat is vastgesteld overeenkomstig 
artikel 6;

(a) in geval van de expliciete uiting 
dat de terugkeergerelateerde maatregelen 
die krachtens deze richtlijn worden 
genomen of een maatregel die bedoeld is 
om het risico op onderduiken te 
voorkomen, niet zullen worden nageleefd.

Or. en

Amendement 536
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) als een aanvraag voor een 
verblijfsvergunning als kennelijk 
ongegrond dan wel frauduleus afgewezen 
is;

Schrappen

Or. en

Amendement 537
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) als een aanvraag voor een 
verblijfsvergunning als kennelijk 
ongegrond dan wel frauduleus afgewezen 
is;

(b) als een aanvraag voor een 
verblijfsvergunning als frauduleus 
afgewezen is;

Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk omdat het onlosmakelijk is verbonden met de ingediende 
amendementen op artikel 9, lid 4, met betrekking tot de korte termijnen voor vrijwillig vertrek. 
Het schrappen van “kennelijk ongegrond” is noodzakelijk omdat dit, gekoppeld aan de 
voorstellen voor de verordening asielprocedures, alle asielaanvragen vanuit “veilige” derde 
landen/landen van herkomst zou kunnen betreffen, waarmee in verband daarmee potentieel 
grote groepen asielzoekers zouden worden uitgesloten van de mogelijkheid om vrijwillig te 
vertrekken.

Amendement 538
Jeroen Lenaers

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 4 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) als de betrokken onderdaan van een 
derde land een gevaar vormt voor de 
openbare orde, de openbare veiligheid of 
de nationale veiligheid.

(c) als de betrokken onderdaan van een 
derde land een gevaar vormt voor de 
openbare orde, de openbare veiligheid of 
de nationale veiligheid of veroordeeld is 
geweest voor een inbreuk die maximaal 
strafbaar is met een gevangenisstraf van 
ten minste drie jaar;

Or. en

Motivering

Door toevoeging van deze zinsnede wordt het duidelijk dat ook een strafbaar feit waarvoor 
een maximale straf van ten minste drie jaar gevangenis geldt in het kader van deze richtlijn 
gevolgen moet hebben voor het terugkeerbesluit dat voor de betrokkene van toepassing is. 
Hetzelfde geldt voor de andere delen van deze richtlijn waar deze zinsnede wordt gebruikt.

Amendement 539
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 4 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) als de betrokken onderdaan van een 
derde land een gevaar vormt voor de 
openbare orde, de openbare veiligheid of 
de nationale veiligheid.

(c) als de betrokken onderdaan van een 
derde land daadwerkelijk een actueel 
gevaar vormt voor de openbare orde, de 
openbare veiligheid of de nationale 
veiligheid.

Or. en

Amendement 540
Jeroen Lenaers

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 4 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) als de behandeling van een 
verzoek om internationale bescherming 
geweigerd is in de gevallen bedoeld in 
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artikel 39, lid 1, onder c), d) of f), van 
Verordening (EU) …/… [verordening 
asielprocedures] of als het verzoek om 
internationale bescherming geweigerd is 
na een versnelde behandelingsprocedure 
in de gevallen bedoeld in artikel 40, lid 1, 
onder b), c) of d), van Verordening (EU) 
…/… [verordening asielprocedures].

Or. en

Motivering

Aangezien de terugkeerrichtlijn deels samenhangt met de verordening asielprocedures, moet 
die richtlijn worden afgestemd op het standpunt van het Parlement inzake de verordening 
asielprocedures. Daarom voegen we in deze richtlijn de nodige verwijzingen toe naar de 
artikelen 39 en 40 van de verordening asielprocedures die respectievelijk handelen over de 
impliciete intrekking van verzoeken en de versnelde behandelingsprocedure.

Amendement 541
Monika Hohlmeier, Lena Düpont

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 4 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) Dit geldt met name voor 
onderdanen van derde landen die 
inbreuken hebben gepleegd in 
verschillende lidstaten of die inbreuken 
hebben gepleegd in verband met 
terrorisme of zware criminaliteit.

Or. en

Amendement 542
Monika Hohlmeier, Lena Düpont

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 4 – letter c ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c ter) Dit zou ook moeten gelden voor 
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onderdanen van derde landen die zijn 
veroordeeld voor uitkeringsfraude door 
het gebruik van meerdere identiteiten.

Or. en

Amendement 543
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Als in een terugkeerbesluit een 
termijn voor vrijwillig vertrek is 
vastgesteld en de desbetreffende 
onderdaan van een derde land geen 
bedreiging vormt voor de openbare orde 
of de openbare veiligheid of voor de 
nationale veiligheid van de lidstaten, mag 
deze persoon binnen deze termijn en 
uitsluitend ten behoeve van de uitvoering 
van dat besluit op doorreis het 
grondgebied passeren van een andere 
lidstaat dan de lidstaat die het besluit 
heeft uitgevaardigd.
Lidstaten mogen als eis stellen dat hun in 
dat geval van tevoren om toestemming 
wordt gevraagd.
Lidstaten brengen de Commissie en 
elkaar op de hoogte wanneer ze de 
verplichting om van tevoren hun 
toestemming te vragen om een onderdaan 
van een derde land op doorreis hun 
grondgebied te laten passeren, willen 
invoeren of intrekken.

Or. pl

Amendement 544
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
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Artikel 9 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De lidstaten mogen beslissen geen 
termijn voor vrijwillig vertrek toe te 
kennen wanneer de onderdaan van een 
derde land daadwerkelijk een actueel 
gevaar vormt voor de openbare veiligheid 
of de nationale veiligheid.

Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk omdat het onlosmakelijk is verbonden met de amendementen 
op artikel 9, lid 4.

Amendement 545
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 ter. Indien een onderdaan van een 
derde land op het grondgebied van een 
lidstaat wordt aangetroffen:
(a) voor wie een andere lidstaat een 
terugkeerbesluit zonder termijn voor 
vrijwillig vertrek heeft uitgevaardigd,
(b) op wie weliswaar een door een andere 
lidstaat uitgevaardigd terugkeerbesluit 
met een termijn voor vrijwillig vertrek van 
toepassing is, maar voor wie geen 
toestemming is gevraagd om het 
grondgebied van die lidstaat op doorreis te 
passeren terwijl een dergelijke 
toestemming wel vereist was,
(c) die een bedreiging vormt voor de 
openbare orde of de openbare veiligheid 
of voor de nationale veiligheid van die 
lidstaat,
mag die lidstaat ofwel overgaan tot de 
procedure die in Richtlijn 2001/40/EG 
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van de Raad is vastgelegd ofwel de 
onderdaan van een derde land 
terugzenden naar de lidstaat die het 
besluit had uitgevaardigd.

Or. pl

Amendement 546
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om het terugkeerbesluit uit te 
voeren indien er geen termijn voor 
vrijwillig vertrek overeenkomstig artikel 9, 
lid 4, is toegekend of indien de betrokkene 
niet binnen de volgens artikel 9 
toegestane termijn voor vrijwillig vertrek 
aan de terugkeerverplichting heeft 
voldaan. Deze maatregelen omvatten alle 
maatregelen die noodzakelijk zijn om de 
identiteit te bevestigen van illegaal op het 
grondgebied verblijvende onderdanen van 
derde landen die niet in het bezit zijn van 
een geldig reisdocument en om een 
dergelijk document te verkrijgen.

Schrappen

Or. en

Amendement 547
Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Jan-Christoph Oetjen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om het terugkeerbesluit uit te 
voeren indien er geen termijn voor 
vrijwillig vertrek overeenkomstig artikel 9, 

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om het terugkeerbesluit uit te 
voeren indien er geen termijn voor 
vrijwillig vertrek overeenkomstig artikel 9, 
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lid 4, is toegekend of indien de betrokkene 
niet binnen de volgens artikel 9 toegestane 
termijn voor vrijwillig vertrek aan de 
terugkeerverplichting heeft voldaan. Deze 
maatregelen omvatten alle maatregelen die 
noodzakelijk zijn om de identiteit te 
bevestigen van illegaal op het grondgebied 
verblijvende onderdanen van derde landen 
die niet in het bezit zijn van een geldig 
reisdocument en om een dergelijk 
document te verkrijgen.

lid 4, is toegekend of indien de betrokkene 
niet binnen de volgens artikel 9 toegestane 
termijn voor vrijwillig vertrek aan de 
terugkeerverplichting heeft voldaan. Deze 
maatregelen omvatten alle maatregelen die 
noodzakelijk zijn om de identiteit te 
bevestigen van illegaal op het grondgebied 
verblijvende onderdanen van derde landen 
die niet in het bezit zijn van een geldig 
reisdocument en om een dergelijk 
document te verkrijgen. De lidstaten gaan 
nauwer samenwerken, onder andere door 
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.

Or. en

Amendement 548
Monika Hohlmeier, Lena Düpont

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om het terugkeerbesluit uit te 
voeren indien er geen termijn voor 
vrijwillig vertrek overeenkomstig artikel 9, 
lid 4, is toegekend of indien de betrokkene 
niet binnen de volgens artikel 9 toegestane 
termijn voor vrijwillig vertrek aan de 
terugkeerverplichting heeft voldaan. Deze 
maatregelen omvatten alle maatregelen die 
noodzakelijk zijn om de identiteit te 
bevestigen van illegaal op het grondgebied 
verblijvende onderdanen van derde landen 
die niet in het bezit zijn van een geldig 
reisdocument en om een dergelijk 
document te verkrijgen.

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om het terugkeerbesluit uit te 
voeren indien er geen termijn voor 
vrijwillig vertrek overeenkomstig artikel 9, 
lid 4, is toegekend of indien de betrokkene 
niet binnen de volgens artikel 9 toegestane 
termijn voor vrijwillig vertrek aan de 
terugkeerverplichting heeft voldaan. 
Daarbij wordt voorrang gegeven aan 
onderdanen van derde landen die zijn 
veroordeeld voor ernstige en herhaalde 
strafbare feiten, met name terrorisme. 
Deze maatregelen omvatten alle 
maatregelen die noodzakelijk zijn om de 
identiteit te bevestigen van illegaal op het 
grondgebied verblijvende onderdanen van 
derde landen die niet in het bezit zijn van 
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een geldig reisdocument en om een 
dergelijk document te verkrijgen.

Or. en

Amendement 549
Nadine Morano, Paulo Rangel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om het terugkeerbesluit uit te 
voeren indien er geen termijn voor 
vrijwillig vertrek overeenkomstig artikel 9, 
lid 4, is toegekend of indien de betrokkene 
niet binnen de volgens artikel 9 toegestane 
termijn voor vrijwillig vertrek aan de 
terugkeerverplichting heeft voldaan. Deze 
maatregelen omvatten alle maatregelen die 
noodzakelijk zijn om de identiteit te 
bevestigen van illegaal op het grondgebied 
verblijvende onderdanen van derde landen 
die niet in het bezit zijn van een geldig 
reisdocument en om een dergelijk 
document te verkrijgen.

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om het terugkeerbesluit uit te 
voeren indien er geen termijn voor 
vrijwillig vertrek overeenkomstig artikel 9, 
lid 4, is toegekend of indien de betrokkene 
niet binnen de volgens artikel 9 toegestane 
termijn voor vrijwillig vertrek aan de 
terugkeerverplichting heeft voldaan. Deze 
maatregelen omvatten alle maatregelen die 
noodzakelijk zijn om de identiteit te 
bevestigen van illegaal op het grondgebied 
verblijvende onderdanen van derde landen 
die niet in het bezit zijn van een geldig 
reisdocument en om een dergelijk 
document te verkrijgen, met inbegrip van 
eventuele sancties die door de lidstaten in 
het nationale recht zijn vastgelegd.

 

Or. fr

Amendement 550
Tom Vandendriessche

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om het terugkeerbesluit uit te 
voeren indien er geen termijn voor 

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om het terugkeerbesluit uit te 
voeren. Deze maatregelen omvatten alle 
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vrijwillig vertrek overeenkomstig artikel 9, 
lid 4, is toegekend of indien de betrokkene 
niet binnen de volgens artikel 9 
toegestane termijn voor vrijwillig vertrek 
aan de terugkeerverplichting heeft 
voldaan. Deze maatregelen omvatten alle 
maatregelen die noodzakelijk zijn om de 
identiteit te bevestigen van illegaal op het 
grondgebied verblijvende onderdanen van 
derde landen die niet in het bezit zijn van 
een geldig reisdocument en om een 
dergelijk document te verkrijgen.

maatregelen die noodzakelijk zijn om de 
persoon van illegaal op het grondgebied 
verblijvende onderdanen van derde 
landen in bewaring te stellen en de 
identiteit te bevestigen van illegaal op het 
grondgebied verblijvende onderdanen van 
derde landen die niet in het bezit zijn van 
een geldig reisdocument en om een 
dergelijk document te verkrijgen.

Or. nl

Motivering

Van een efficiënt asielstelsel is gedwongen terugkeer een noodzakelijke component. Enkel in 
uitzonderlijke situaties kan een termijn voor vrijwillig vertrek overwogen worden.

Amendement 551
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om het terugkeerbesluit uit te 
voeren indien er geen termijn voor 
vrijwillig vertrek overeenkomstig artikel 9, 
lid 4, is toegekend of indien de betrokkene 
niet binnen de volgens artikel 9 toegestane 
termijn voor vrijwillig vertrek aan de 
terugkeerverplichting heeft voldaan. Deze 
maatregelen omvatten alle maatregelen die 
noodzakelijk zijn om de identiteit te 
bevestigen van illegaal op het grondgebied 
verblijvende onderdanen van derde landen 
die niet in het bezit zijn van een geldig 
reisdocument en om een dergelijk 
document te verkrijgen.

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om het terugkeerbesluit uit te 
voeren indien er geen termijn voor 
vrijwillig vertrek overeenkomstig artikel 9, 
lid 4, is toegekend of indien de betrokkene 
niet binnen de volgens artikel 9 toegestane 
termijn voor vrijwillig vertrek aan de 
terugkeerverplichting heeft voldaan. Deze 
maatregelen omvatten alle maatregelen die 
noodzakelijk zijn om de identiteit te 
bevestigen van irregulier op het 
grondgebied verblijvende onderdanen van 
derde landen die niet in het bezit zijn van 
een geldig reisdocument en om een 
dergelijk document te verkrijgen.

Or. en
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Motivering

Het woord “illegaal” is niet relevant als het om migratie gaat. Het wordt in de gehele tekst 
gewijzigd in “irregulier”. Internationale instanties, waaronder de Algemene Vergadering van 
de Verenigde Naties en de Internationale Organisatie voor Migratie, hebben de aanbeveling 
verstrekt om in plaats van “illegaal” de termen “irregulier” of “ongedocumenteerd” te 
gebruiken.

Amendement 552
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Onverminderd de andere gevallen 
waarin het recht van de Unie en het 
internationaal recht voorziet en waarin 
verwijdering van een onderdaan van een 
derde land niet is toegestaan, en in 
aanvulling op de gevallen die onder het 
toepassingsgebied van subsidiaire 
bescherming vallen, is het – zonder 
uitzondering – verboden een 
terugkeerbesluit uit te vaardigen tegen 
een onderdaan van een derde land en een 
onderdaan van een derde land te 
verwijderen naar een derde land of 
grondgebied waarvoor de beperkende 
maatregelen gelden die de Europese Unie 
heeft genomen uit hoofde van artikel 215 
VWEU of titel V van hoofdstuk 2 VEU, of 
de beperkende maatregelen die zijn 
vastgesteld door de VN-Veiligheidsraad 
uit hoofde van hoofdstuk VII van het 
Handvest van de Verenigde Naties.

Or. en

Amendement 553
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien een lidstaat overeenkomstig 
artikel 9 een termijn voor vrijwillig vertrek 
heeft toegekend, kan het terugkeerbesluit 
pas na het verstrijken van die termijn 
worden uitgevoerd, tenzij tijdens die 
termijn een van de risico’s bedoeld in 
artikel 9, lid 4, ontstaat.

2. Indien een lidstaat overeenkomstig 
artikel 9 een termijn voor vrijwillig vertrek 
heeft toegekend, kan het terugkeerbesluit 
pas na het verstrijken van die termijn 
worden uitgevoerd, tenzij tijdens die 
termijn een van de risico’s bedoeld in 
artikel 9, lid 4 bis, ontstaat.

Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk omdat het onlosmakelijk is verbonden met de ingediende 
amendementen op artikel 9, lid 4 bis.

Amendement 554
Tom Vandendriessche

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten kunnen een 
afzonderlijk administratief of rechterlijk 
besluit of administratieve handeling 
aannemen waarbij de verwijdering wordt 
gelast.

3. De lidstaten dienen in het 
terugkeerbesluit ook de verwijdering te 
gelasten.

Or. nl

Motivering

Dit leidt tot administratieve vereenvoudiging en een duidelijkere en billijkere rechtssituatie 
voor alle onderdanen van derde landen. Dit amendement is noodzakelijk om tot het effectief 
terugkeerbeleid te komen, zoals verwoord in overweging 3.

Amendement 555
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De dwangmaatregelen waarvan een 
lidstaat als laatste middel gebruikmaakt 
bij de verwijdering van een onderdaan van 
een derde land die zich hiertegen verzet, 
zijn proportioneel en blijven binnen 
redelijke grenzen. Zij worden toegepast 
zoals voorgeschreven in de nationale 
wetgeving, met inachtneming van de 
grondrechten en met eerbiediging van de 
waardigheid en fysieke integriteit van de 
betrokken onderdaan van een derde land.

4. De lidstaten maken nooit gebruik 
van dwangmaatregelen bij de verwijdering 
van een onderdaan van een derde land. De 
lidstaten houden zich altijd aan de 
grondrechten, met eerbiediging van de 
waardigheid en fysieke integriteit van de 
betrokken onderdaan van een derde land.

Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk omdat het onlosmakelijk is verbonden met de ingediende 
amendementen op overweging 40.

Amendement 556
Tom Vandendriessche

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De dwangmaatregelen waarvan een 
lidstaat als laatste middel gebruikmaakt bij 
de verwijdering van een onderdaan van een 
derde land die zich hiertegen verzet, zijn 
proportioneel en blijven binnen redelijke 
grenzen. Zij worden toegepast zoals 
voorgeschreven in de nationale wetgeving, 
met inachtneming van de grondrechten en 
met eerbiediging van de waardigheid en 
fysieke integriteit van de betrokken 
onderdaan van een derde land.

4. De dwangmaatregelen waarvan een 
lidstaat gebruikmaakt bij de verwijdering 
van een onderdaan van een derde land die 
zich hiertegen verzet, zijn proportioneel en 
blijven binnen redelijke grenzen. Zij 
worden toegepast zoals voorgeschreven in 
de nationale wetgeving, met inachtneming 
van de grondrechten en met eerbiediging 
van de waardigheid en fysieke integriteit 
van de betrokken onderdaan van een derde 
land.

Or. nl

Motivering

Gedwongen repatriëring van de illegale vreemdeling dient de eerste keuze te zijn. Dit 
amendement is nodig om tot het effectief terugkeerbeleid te komen, zoals verwoord in 
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overweging 3.

Amendement 557
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. In geval van verwijdering door de 
lucht houden de lidstaten rekening met de 
aan Beschikking 2004/573/EG gehechte 
gemeenschappelijke richtsnoeren voor 
veiligheidsvoorzieningen voor 
gezamenlijke verwijdering door de lucht.

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk omdat het onlosmakelijk is verbonden met het ingediende 
amendement op overweging 40.

Amendement 558
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De lidstaten zetten een doeltreffend 
systeem op voor het toezicht op de 
verplichte terugkeer.

6. De lidstaten waarborgen het 
toezicht op een terugkeer via 
onafhankelijke nationale 
mensenrechteninstituten. De lidstaten 
zorgen ervoor dat op alle 
terugkeeroperaties naar behoren toezicht 
wordt gehouden door onafhankelijke 
toezichthouders voor terugkeer die 
adequaat zijn opgeleid op het gebied van 
de internationale en EU-grondrechten en 
het internationale en EU-
vluchtelingenrecht.
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Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk omdat het onlosmakelijk is verbonden met de ingediende 
amendementen op overweging 4.

Amendement 559
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De lidstaten zetten een doeltreffend 
systeem op voor het toezicht op de 
verplichte terugkeer.

6. De lidstaten zetten een doeltreffend 
systeem op voor het toezicht op de 
verplichte terugkeer. Dit systeem houdt 
geen systematische controle van alle 
gedwongen terugkeeroperaties in.

Or. fr

Motivering

Dit amendement strekt ter verduidelijking van overweging 4 en verduidelijkt de omvang van 
de verplichtingen die eruit voortvloeien.

Amendement 560
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. De onafhankelijke toezichthouders 
voor terugkeer verrichten inspecties, ook 
zonder voorafgaande kennisgeving, van 
de inrichtingen voor bewaring en andere 
nationale inrichtingen waar onderdanen 
van derde landen in bewaring zijn gesteld 
of onderdak krijgen in afwachting van 
hun verwijdering.
Tijdens de inspectie hebben de 
onafhankelijke toezichthouders voor 
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terugkeer de volgende mogelijkheden:
– ze hebben in de inrichtingen van 
bewaring overal toegang;
– ze kunnen gesprekken voeren met de 
onderdanen van derde landen die er in 
bewaring zijn gesteld of er onderdak 
hebben gekregen;
– ze kunnen het personeel dat in de 
inrichtingen van bewaring werkzaam is 
alle vragen stellen;
– ze kunnen kopieën van documenten 
vragen en ontvangen;
Elk onafhankelijk nationaal 
mensenrechteninstituut brengt aan het 
Europees Parlement en/of aan het 
nationaal parlement van de betrokken 
lidstaat waar dat instituut gevestigd is, 
verslag uit over inbreuken op de 
bepalingen van deze richtlijn, evenals 
over schendingen van de grondrechten 
door de lidstaat bij de toepassing van de 
richtlijn.

Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk omdat het onlosmakelijk is verbonden met de ingediende 
amendementen op overweging 4.

Amendement 561
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Lidstaten mogen besluiten om de 
kosten die eventueel met een uitzetting 
gepaard gaan te verhalen op de 
onderdaan van een derde land op wie het 
terugkeerbesluit van toepassing is of op 
een andere persoon of entiteit die 
verantwoordelijk is voor het verblijf of de 
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tewerkstelling van de onderdaan van een 
derde land op hun grondgebied.

Or. pl

Amendement 562
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) in geval deze in strijd zou zijn met 
het beginsel van non-refoulement, of

Schrappen

Or. fr

Motivering

Om de samenhang met de wijzigingen in artikel 16, lid 3, alinea 1, en artikel 22, lid 6, alinea 
1, te waarborgen, worden de verwijzingen naar het beginsel van non-refoulement geschrapt.

Amendement 563
Tom Vandendriessche

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) in geval deze in strijd zou zijn met 
het beginsel van non-refoulement, of

Schrappen

Or. nl

Motivering

Het beginsel van non-refoulement is voldoende gewaarborgd en wordt niet geholpen door 
uitstel van de verwijdering. Het beginsel van non-refoulement is reeds vermeld in overweging 
20 en internationale mensenrechtenverdragen waarnaar verwezen wordt in overweging 4. 
Een louter uitstel van verwijdering staat haaks op een effectief asielbeleid zoals verwoord in 
overweging 3.
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Amendement 564
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) betrokkenheid van de onderdaan 
van een derde land bij lopende 
strafrechtelijke of administratieve 
procedures als slachtoffer, verdachte of 
getuige, in het bijzonder met betrekking 
tot Richtlijn 2009/52/EG, Richtlijn 
2011/36/EU en Richtlijn 2012/29/EU.

Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk omdat het onlosmakelijk is verbonden met de ingediende 
amendementen op artikel 14 en op overweging 15 bis (nieuw).

Amendement 565
Tom Vandendriessche

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de fysieke of mentale gesteldheid 
van de onderdaan van een derde land;

Schrappen

Or. nl

Motivering

De fysieke of mentale gesteldheid van de onderdaan van een derde land werd reeds eerder in 
de procedure beoordeeld. Op het moment dat de procedure beëindigd is, deze elementen 
specifiek vernoemen leidde in het verleden al tot georkestreerde incidenten bij repatriëring. 
Het leidt tot een inefficiënt asielstelsel en minder billijke behandeling van onderdanen van 
derde landen. Het amendement verhindert dat door een carrousel van procedures het niet kan 
komen tot het effectief terugkeerbeleid, zoals verwoord in overweging 3.
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Amendement 566
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

12 Terugkeer en verwijdering van niet-
begeleide minderjarigen

12 Terugkeer en verwijdering van niet-
begeleide kinderen

Or. en

Motivering

De interfractiewerkgroep voor de rechten van kinderen introduceert aanvullende waarborgen 
om te garanderen dat het belang van het kind altijd vooropstaat in terugkeerprocedures 
waarbij kinderen zijn betrokken, ongeacht of zij niet-begeleid of van hun gezinsleden 
gescheiden zijn of door hun gezin worden begeleid.

Amendement 567
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

12 Terugkeer en verwijdering van 
niet-begeleide minderjarigen

12 Terugkeer en verwijdering van 
minderjarigen

Or. en

Motivering

Dit amendement houdt verband met de amendementen op artikel 20.

Amendement 568
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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12 Terugkeer en verwijdering van 
niet-begeleide minderjarigen

12 Terugkeer en verwijdering van 
minderjarigen

Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk omdat het onlosmakelijk is verbonden met de ingediende 
amendementen op overweging 40.

Amendement 569
Tom Vandendriessche

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voordat een terugkeerbesluit tegen 
een niet-begeleide minderjarige wordt 
uitgevaardigd, wordt met gepaste 
aandacht voor het belang van het kind 
hulp geboden, door bevoegde instanties 
anders dan de autoriteiten die de 
terugkeer uitvoeren.

Schrappen

Or. nl

Motivering

Het is in het belang van de minderjarig om zo snel mogelijk terug te keren naar zijn thuisland, 
alwaar de minderjarige onder de verantwoordelijkheid valt van de regering van zijn 
thuisland. Dit amendement is noodzakelijk om tot het effectief terugkeerbeleid te komen, zoals 
verwoord in overweging 3.

Amendement 570
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voordat een terugkeerbesluit tegen 
een niet-begeleide minderjarige wordt 
uitgevaardigd, wordt met gepaste aandacht 

1. Zo snel mogelijk na de vaststelling 
van de identiteit van de minderjarige en in 
ieder geval voordat een terugkeerbesluit 
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voor het belang van het kind hulp geboden, 
door bevoegde instanties anders dan de 
autoriteiten die de terugkeer uitvoeren.

tegen de minderjarige wordt uitgevaardigd, 
voert de lidstaat een individuele 
beoordeling van zijn of haar belang uit 
om vast te stellen of terugkeer in het 
belang van het kind is, ongeacht of hij of 
zij zich in een gezin bevindt of niet-
begeleid of van zijn of haar gezinsleden is 
gescheiden. Indien wordt bepaald dat 
terugkeer in het belang van het kind is, 
worden specifieke en passende 
uitvoeringsmaatregelen getroffen. Er 
wordt met gepaste aandacht voor het 
belang van het kind hulp, onder meer 
juridische en taalkundige bijstand, 
geboden door bevoegde instanties anders 
dan de autoriteiten die de terugkeer 
uitvoeren, onder meer door opgeleide 
verzorgers.

Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk omdat het onlosmakelijk is verbonden met de ingediende 
amendementen op overwegingen 28 en 40.

Amendement 571
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voordat een terugkeerbesluit tegen 
een niet-begeleide minderjarige wordt 
uitgevaardigd, wordt met gepaste aandacht 
voor het belang van het kind hulp geboden, 
door bevoegde instanties anders dan de 
autoriteiten die de terugkeer uitvoeren.

1. Voordat een terugkeerbesluit tegen 
een niet-begeleide minderjarige wordt 
uitgevaardigd, wordt met gepaste aandacht 
voor het belang van het kind hulp geboden, 
door bevoegde instanties anders dan de 
autoriteiten die de terugkeer uitvoeren, 
waaronder functionarissen voor 
kinderbescherming voor de gehele duur 
van het proces. Voorafgaand aan het 
besluit tot verwijdering van een niet-
begeleid kind, houden de lidstaten ook 
rekening met de legitieme en stabiele 
banden die het kind in de lidstaten heeft 
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ontwikkeld, zoals naar school gaan.

Or. en

Motivering

De interfractiewerkgroep voor de rechten van kinderen introduceert aanvullende waarborgen 
om te garanderen dat het belang van het kind altijd vooropstaat in terugkeerprocedures 
waarbij kinderen zijn betrokken, ongeacht of zij niet-begeleid of van hun gezinsleden 
gescheiden zijn of door hun gezin worden begeleid.

Amendement 572
Nadine Morano, Paulo Rangel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voordat een terugkeerbesluit tegen 
een niet-begeleide minderjarige wordt 
uitgevaardigd, wordt met gepaste aandacht 
voor het belang van het kind hulp geboden, 
door bevoegde instanties anders dan de 
autoriteiten die de terugkeer uitvoeren.

1. Voordat een terugkeerbesluit tegen 
een niet-begeleide minderjarige wordt 
uitgevaardigd, nemen de lidstaten 
onverwijld alle nodige maatregelen om de 
gezinsleden van het kind te identificeren. 
Er wordt met gepaste aandacht voor het 
belang van het kind hulp geboden, door 
bevoegde instanties anders dan de 
autoriteiten die de terugkeer uitvoeren.

Or. fr

Motivering

Dit amendement moet worden gelezen in de context van het belang van het kind, dat als rode 
draad door de richtlijn loopt. Het sluit bijvoorbeeld nauw aan bij amendement 23 en 
overweging 43.

Amendement 573
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Olivier Chastel, Hilde Vautmans, Dragoş Tudorache, 
Michal Šimečka, Fabienne Keller

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voordat een terugkeerbesluit tegen 
een niet-begeleide minderjarige wordt 
uitgevaardigd, wordt met gepaste aandacht 
voor het belang van het kind hulp 
geboden, door bevoegde instanties anders 
dan de autoriteiten die de terugkeer 
uitvoeren.

1. Voordat een terugkeerbesluit tegen 
een niet-begeleide minderjarige wordt 
uitgevaardigd, wordt hulp geboden door 
bevoegde instanties anders dan de 
autoriteiten die de terugkeer uitvoeren en 
wordt allereerst naar het belang van het 
kind gekeken en wordt de voogd of de 
wettelijk vertegenwoordiger die is 
aangewezen om de niet-begeleide 
minderjarige te begeleiden bij te staan 
geraadpleegd.

Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk omdat het onlosmakelijk is verbonden met het ingediende 
amendement op artikel 14 met betrekking tot terugkeerbeheer waarin bijzondere aandacht 
moet gaan naar kwetsbare groepen, met name kinderen. Dit amendement versterkt de 
waarborgen voor de rechten van kinderen en stemt overeen met het standpunt van het EP in 
andere dossiers, zoals het gemeenschappelijk Europees asielstelsel en zoals reeds 
overeengekomen is in trialogen over deze dossiers.

Amendement 574
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voordat een terugkeerbesluit tegen 
een niet-begeleide minderjarige wordt 
uitgevaardigd, wordt met gepaste aandacht 
voor het belang van het kind hulp geboden, 
door bevoegde instanties anders dan de 
autoriteiten die de terugkeer uitvoeren.

1. Voordat een terugkeerbesluit tegen 
een niet-begeleide minderjarige wordt 
uitgevaardigd, wordt met gepaste aandacht 
voor het belang van het kind en in 
aanwezigheid van de aangewezen voogd 
hulp geboden, door bevoegde instanties 
anders dan de autoriteiten die de terugkeer 
uitvoeren.

Or. it

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk aangezien het intrinsiek verbonden is met de verrichte 
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amendementen op de artikelen over de behandeling van niet-begeleide minderjarigen in deze 
richtlijn en in de andere teksten die deel uitmaken van de hervorming van het CEAS, zoals 
aangenomen door het Europees Parlement in de vorige zittingsperiode.

Amendement 575
Maria Grapini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voordat een terugkeerbesluit tegen 
een niet-begeleide minderjarige wordt 
uitgevaardigd, wordt met gepaste aandacht 
voor het belang van het kind hulp geboden, 
door bevoegde instanties anders dan de 
autoriteiten die de terugkeer uitvoeren.

1. Voordat een terugkeerbesluit tegen 
een niet-begeleide minderjarige wordt 
uitgevaardigd, wordt met gepaste aandacht 
voor het belang van het kind en met 
speciale zorg voor het kind hulp geboden, 
door bevoegde instanties anders dan de 
autoriteiten die de terugkeer uitvoeren.

Or. ro

Amendement 576
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voordat een terugkeerbesluit tegen 
een niet-begeleide minderjarige wordt 
uitgevaardigd, wordt met gepaste aandacht 
voor het belang van het kind hulp geboden, 
door bevoegde instanties anders dan de 
autoriteiten die de terugkeer uitvoeren.

1. Voordat een terugkeerbesluit tegen 
een minderjarige wordt uitgevaardigd, 
wordt met gepaste aandacht voor het 
belang van het kind hulp geboden, door 
bevoegde instanties anders dan de 
autoriteiten die de terugkeer uitvoeren.

Or. en

Motivering

Dit amendement houdt verband met de amendementen op artikel 20.

Amendement 577
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Tom Vandendriessche

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voordat de autoriteiten van een 
lidstaat een niet-begeleide minderjarige 
van hun grondgebied verwijderen, 
overtuigen zij zich ervan dat die 
minderjarige wordt teruggestuurd naar 
een familielid, een aangewezen voogd of 
naar adequate opvangfaciliteiten in het 
land van terugkeer.

Schrappen

Or. nl

Motivering

De situatie in het thuisland is de verantwoordelijkheid van de regering van het thuisland. Het 
thuisland weet ook het best wie de familie is of wie als voogd kan aangeduid worden. Dit 
amendement is noodzakelijk om tot het effectief terugkeerbeleid te komen, zoals verwoord in 
overweging 3. De oorspronkelijke tekst legt voorwaarden op waaraan een lidstaat niet aan 
kan voldoen of afhankelijk is van de goede wil van derde landen.

Amendement 578
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voordat de autoriteiten van een 
lidstaat een niet-begeleide minderjarige 
van hun grondgebied verwijderen, 
overtuigen zij zich ervan dat die 
minderjarige wordt teruggestuurd naar een 
familielid, een aangewezen voogd of naar 
adequate opvangfaciliteiten in het land van 
terugkeer.

2. Voordat de autoriteiten van een 
lidstaat een niet-begeleide minderjarige 
van hun grondgebied verwijderen, 
overtuigen zij zich ervan dat die 
minderjarige wordt teruggestuurd naar een 
familielid, een aangewezen voogd of naar 
adequate opvangfaciliteiten in het land van 
terugkeer en houden zij grondig toezicht 
om te waarborgen dat het belang van het 
kind ten volle geëerbiedigd wordt. 
Wanneer de terugkeer in het belang van 
het kind geacht wordt te zijn, zorgen de 
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lidstaten ervoor dat het kind passende 
begeleiding krijgt.

Or. en

Motivering

De interfractiewerkgroep voor de rechten van kinderen introduceert aanvullende waarborgen 
om te garanderen dat het belang van het kind altijd vooropstaat in terugkeerprocedures 
waarbij kinderen zijn betrokken, ongeacht of zij niet-begeleid of van hun gezinsleden 
gescheiden zijn of door hun gezin worden begeleid.

Amendement 579
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voordat de autoriteiten van een 
lidstaat een niet-begeleide minderjarige 
van hun grondgebied verwijderen, 
overtuigen zij zich ervan dat die 
minderjarige wordt teruggestuurd naar een 
familielid, een aangewezen voogd of naar 
adequate opvangfaciliteiten in het land 
van terugkeer.

2. Voordat de autoriteiten van een 
lidstaat een niet-begeleide of van zijn 
gezinsleden gescheiden minderjarige 
vanaf hun grondgebied terugsturen, 
overtuigen zij zich ervan dat die 
minderjarige wordt teruggestuurd naar een 
familielid en zorgen zij voor een passende 
overdracht van de zorg en voor 
opvangregelingen die adequaat zijn en 
geschikt voor de specifieke minderjarige, 
zijn/haar ouders en zijn/haar 
gebruikelijke verzorger.

Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk omdat het onlosmakelijk is verbonden met de ingediende 
amendementen op overwegingen 28 en 40.

Amendement 580
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12  lid 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten moeten minderjarigen 
en gezinnen documenten verschaffen 
waarin wordt aangegeven dat hun 
terugkeerprocedure aanhangig is en dat 
zij, en hun wettelijke of gebruikelijke 
verzorgers, niet in bewaring kunnen 
worden gesteld.

Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk omdat het onlosmakelijk is verbonden met de ingediende 
amendementen op overwegingen 28 en 40. De bewaring van minderjarigen is nooit in hun 
belang. Er moet daarom een verbod op de inbewaringstelling van minderjarigen worden 
opgelegd om minderjarigen te beschermen. Het concept “in het belang van het kind” houdt 
ook in dat de ouders, wettelijke voogden of gebruikelijke verzorgers van kinderen ook nooit in 
bewaring moeten worden gesteld.

Amendement 581
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12  lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Niet-begeleide kinderen worden 
gedurende het gehele proces door een 
voogd begeleid en bij alle besluiten staat 
het belang van het kind voorop.

Or. en

Motivering

Om te garanderen dat het belang van het kind altijd vooropstaat, moet een voogd worden 
aangewezen voor van hun gezinsleden gescheiden en niet-begeleide kinderen. Dit 
amendement is gebaseerd op het FRA-handboek Voogdij over kinderen die van ouderlijke 
zorg verstoken zijn, blz. 26 et seq.

Amendement 582
Anne-Sophie Pelletier
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. De lidstaten garanderen dat een 
onafhankelijke en gekwalificeerde voogd 
wordt aangewezen die beschikt over de 
nodige expertise en opleiding om te 
kunnen garanderen dat het belang van 
het kind in acht wordt genomen, om niet-
begeleide en van hun gezinsleden 
gescheiden kinderen bij te staan. Met dat 
doel voor ogen wordt de voogd betrokken 
bij de procedure om ervoor te zorgen dat 
terugkeer uitsluitend wordt toegepast voor 
een kind wanneer dat in zijn of haar 
belang is.

Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk omdat het onlosmakelijk is verbonden met de ingediende 
amendementen op overwegingen 28 en 40.

Amendement 583
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quater. Er wordt ondersteuning bij 
terugkeer en re-integratie geboden aan 
alle minderjarigen en hun gezinnen.

Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk omdat het onlosmakelijk is verbonden met de ingediende 
amendementen op overwegingen 28 en 40.
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Amendement 584
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 13 Schrappen
Inreisverbod

1.
Het terugkeerbesluit gaat gepaard met 
inreisverbod:
(a) indien er geen termijn voor vrijwillig 
vertrek is toegekend, of
(b) indien niet aan de 
terugkeerverplichting is voldaan.
In de overige gevallen kan het 
terugkeerbesluit een inreisverbod 
omvatten.
2. De lidstaten kunnen een inreisverbod 
dat niet is gekoppeld aan een 
terugkeerbesluit uitvaardigen aan illegaal 
op het grondgebied verblijvende 
onderdanen van derde landen die worden 
opgemerkt bij grenscontroles bij vertrek 
overeenkomstig artikel 8 van Verordening 
(EU) 2016/399, indien dat 
gerechtvaardigd is op grond van de 
specifieke omstandigheden van het 
individuele geval en met inachtneming 
van het evenredigheidsbeginsel.
3. De duur van het inreisverbod wordt 
volgens alle relevante omstandigheden 
van het individuele geval bepaald, en 
bedraagt in principe niet meer dan vijf 
jaar. De duur kan meer dan vijf jaar 
bedragen indien de onderdaan van een 
derde land een ernstige bedreiging vormt 
voor de openbare orde, de openbare 
veiligheid of de nationale veiligheid.
4.
De lidstaten overwegen de intrekking of 
schorsing van het inreisverbod dat 
overeenkomstig lid 1, tweede alinea, is 
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uitgevaardigd tegen een onderdaan van 
een derde land, mits deze kan aantonen 
het grondgebied van een lidstaat geheel in 
overeenstemming met het terugkeerbesluit 
te hebben verlaten.
Tegen slachtoffers van mensenhandel aan 
wie een verblijfstitel is verstrekt 
overeenkomstig Richtlijn 2004/81/EG van 
de Raad30 wordt, onverminderd het 
bepaalde in lid 1, eerste alinea, onder b), 
en op voorwaarde dat zij geen bedreiging 
vormen voor de openbare orde, de 
openbare veiligheid of de nationale 
veiligheid, geen inreisverbod 
uitgevaardigd.
In individuele gevallen kunnen de 
lidstaten om humanitaire of andere 
redenen afzien van een inreisverbod, dan 
wel het verbod intrekken of schorsen.
In individuele gevallen of voor bepaalde 
categorieën gevallen kunnen de lidstaten 
om andere redenen een inreisverbod 
intrekken of schorsen.
5. De lidstaat die overweegt een 
verblijfstitel of een andere vorm van 
toestemming tot verblijf af te geven aan de 
onderdaan van een derde land jegens wie 
een door een andere lidstaat 
uitgevaardigd inreisverbod geldt, pleegt 
vooraf overleg met de lidstaat die het 
inreisverbod heeft uitgevaardigd, 
overeenkomstig artikel 27 van 
Verordening (EU) 2018/XXX32.
6. De leden 1 tot en met 5 laten in de 
lidstaten onverlet het recht op 
internationale bescherming in de zin van 
artikel 2, punt a), van Richtlijn 
2011/95/EU.
_________________
30 Richtlijn 2004/81/EG van de Raad van 
29 april 2004 betreffende de verblijfstitel 
die in ruil voor samenwerking met de 
bevoegde autoriteiten wordt afgegeven 
aan onderdanen van derde landen die het 
slachtoffer zijn van mensenhandel of hulp 
hebben gekregen bij illegale immigratie 
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(PB L 261 van 6.8.2004, blz. 19).
32 Verordening (EU) 2018/... van het 
Europees Parlement en de Raad van [...] 
betreffende de instelling, de werking en 
het gebruik van het 
Schengeninformatiesysteem (SIS) op het 
gebied van grenscontroles, tot wijziging 
van de Overeenkomst ter uitvoering van 
het Akkoord van Schengen en tot 
wijziging en intrekking van Verordening 
(EG) nr. 1987/2006 [moet nog worden 
aangenomen].

Or. en

Amendement 585
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het terugkeerbesluit gaat gepaard met 
inreisverbod:

Het terugkeerbesluit kan gepaard gaan met 
een inreisverbod:

Or. en

Motivering

Dit amendement houdt verband met de amendementen op artikel 9.

Amendement 586
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) indien niet aan de 
terugkeerverplichting is voldaan.

(b) indien niet aan de 
terugkeerverplichting is voldaan. In 
gevallen waarbij kinderen zijn betrokken 
mag het terugkeerbesluit geen 
inreisverbod omvatten.
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Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk omdat het onlosmakelijk is verbonden met de ingediende 
amendementen op overwegingen 14 en 28 en artikel 9 met betrekking tot vrijwillig vertrek, en 
op overweging 25 met betrekking tot inreisverboden door de rapporteur. De 
interfractiewerkgroep voor de rechten van kinderen is van mening dat het opleggen van 
inreisverboden, met name in gevallen waarbij kinderen zijn betrokken, onevenredig zou zijn.

Amendement 587
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten kunnen een 
inreisverbod dat niet is gekoppeld aan een 
terugkeerbesluit uitvaardigen aan illegaal 
op het grondgebied verblijvende 
onderdanen van derde landen die worden 
opgemerkt bij grenscontroles bij vertrek 
overeenkomstig artikel 8 van Verordening 
(EU) 2016/399, indien dat 
gerechtvaardigd is op grond van de 
specifieke omstandigheden van het 
individuele geval en met inachtneming 
van het evenredigheidsbeginsel.

Schrappen

Or. en

Motivering

Een dergelijk inreisverbod bij het verlaten van het land zal bepaalde onderdanen van derde 
landen ontmoedigen om het grondgebied van een lidstaat te verlaten.

Amendement 588
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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2. De lidstaten kunnen een 
inreisverbod dat niet is gekoppeld aan een 
terugkeerbesluit uitvaardigen aan illegaal 
op het grondgebied verblijvende 
onderdanen van derde landen die worden 
opgemerkt bij grenscontroles bij vertrek 
overeenkomstig artikel 8 van Verordening 
(EU) 2016/399, indien dat 
gerechtvaardigd is op grond van de 
specifieke omstandigheden van het 
individuele geval en met inachtneming 
van het evenredigheidsbeginsel.

Schrappen

Or. en

Amendement 589
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten kunnen een 
inreisverbod dat niet is gekoppeld aan een 
terugkeerbesluit uitvaardigen aan illegaal 
op het grondgebied verblijvende 
onderdanen van derde landen die worden 
opgemerkt bij grenscontroles bij vertrek 
overeenkomstig artikel 8 van Verordening 
(EU) 2016/399, indien dat 
gerechtvaardigd is op grond van de 
specifieke omstandigheden van het 
individuele geval en met inachtneming 
van het evenredigheidsbeginsel.

2. De lidstaten vaardigen een 
inreisverbod uit aan illegaal op het 
grondgebied verblijvende onderdanen van 
derde landen die worden opgemerkt bij 
grenscontroles bij vertrek overeenkomstig 
artikel 8 van Verordening (EU) 2016/399.

Or. fr

Amendement 590
Milan Uhrík

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten kunnen een 
inreisverbod dat niet is gekoppeld aan een 
terugkeerbesluit uitvaardigen aan illegaal 
op het grondgebied verblijvende 
onderdanen van derde landen die worden 
opgemerkt bij grenscontroles bij vertrek 
overeenkomstig artikel 8 van Verordening 
(EU) 2016/399, indien dat 
gerechtvaardigd is op grond van de 
specifieke omstandigheden van het 
individuele geval en met inachtneming 
van het evenredigheidsbeginsel.

2. De lidstaten vaardigen een 
inreisverbod dat niet is gekoppeld aan een 
terugkeerbesluit uit aan illegaal op het 
grondgebied verblijvende onderdanen van 
derde landen die worden opgemerkt bij 
grenscontroles bij vertrek overeenkomstig 
artikel 8 van Verordening (EU) 2016/399.

Or. sk

Amendement 591
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten kunnen een 
inreisverbod dat niet is gekoppeld aan een 
terugkeerbesluit uitvaardigen aan illegaal 
op het grondgebied verblijvende 
onderdanen van derde landen die worden 
opgemerkt bij grenscontroles bij vertrek 
overeenkomstig artikel 8 van Verordening 
(EU) 2016/399, indien dat gerechtvaardigd 
is op grond van de specifieke 
omstandigheden van het individuele geval 
en met inachtneming van het 
evenredigheidsbeginsel.

2. De lidstaten kunnen een 
inreisverbod dat niet is gekoppeld aan een 
terugkeerbesluit uitvaardigen aan illegaal 
op het grondgebied verblijvende 
onderdanen van derde landen die worden 
opgemerkt bij grenscontroles bij vertrek 
overeenkomstig artikel 8 van Verordening 
(EU) 2016/399, indien dat gerechtvaardigd 
is op grond van de specifieke 
omstandigheden van het individuele geval.

Or. fr

Amendement 592
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De duur van het inreisverbod wordt 
volgens alle relevante omstandigheden van 
het individuele geval bepaald, en bedraagt 
in principe niet meer dan vijf jaar. De 
duur kan meer dan vijf jaar bedragen 
indien de onderdaan van een derde land 
een ernstige bedreiging vormt voor de 
openbare orde, de openbare veiligheid of 
de nationale veiligheid.

3. De duur van het inreisverbod wordt 
volgens alle relevante omstandigheden van 
het individuele geval bepaald, en bedraagt 
maximaal vijf jaar. De duur kan meer dan 
vijf jaar bedragen indien de onderdaan van 
een derde land een ernstige bedreiging 
vormt voor de openbare orde, de openbare 
veiligheid of de nationale veiligheid, voor 
zover dit naar behoren is bewezen aan de 
hand van een rechterlijke uitspraak of 
andere objectieve elementen die verband 
houden met de omstandigheden van het 
afzonderlijke geval.

Or. it

Motivering

Dit amendement is nauw verbonden met het door de Commissie voorgestelde amendement op 
artikel 13, lid 2 met betrekking tot het feit dat aan de autoriteiten de mogelijkheid wordt 
geboden het inreisverbod uit te breiden naar gevallen van controle aan de buitengrenzen.

Amendement 593
Jeroen Lenaers

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De duur van het inreisverbod wordt 
volgens alle relevante omstandigheden van 
het individuele geval bepaald, en bedraagt 
in principe niet meer dan vijf jaar. De duur 
kan meer dan vijf jaar bedragen indien de 
onderdaan van een derde land een ernstige 
bedreiging vormt voor de openbare orde, 
de openbare veiligheid of de nationale 
veiligheid.

3. De duur van het inreisverbod wordt 
volgens alle relevante omstandigheden van 
het individuele geval bepaald, en bedraagt 
in principe niet meer dan tien jaar. De duur 
kan meer dan tien jaar bedragen indien de 
onderdaan van een derde land een ernstige 
bedreiging vormt voor de openbare orde, 
de openbare veiligheid of de nationale 
veiligheid of veroordeeld is geweest voor 
een inbreuk die maximaal strafbaar is met 
een gevangenisstraf van ten minste drie 
jaar.

Or. en
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Motivering

Door toevoeging van deze zinsnede wordt het duidelijk dat ook een strafbaar feit waarvoor 
een maximale gevangenisstraf van ten minste drie jaar geldt in het kader van deze richtlijn 
gevolgen moet hebben voor de duur van het inreisverbod dat voor de betrokkene van 
toepassing is. Hetzelfde geldt voor de andere delen van deze richtlijn waar deze zinsnede 
wordt gebruikt. Aangezien het voorstel van de Commissie het risico voor de openbare orde, 
de openbare veiligheid of de nationale veiligheid toevoegt in het gehele voorstel, is het 
belangrijk om deze specificatie toe te voegen.

Amendement 594
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De duur van het inreisverbod wordt 
volgens alle relevante omstandigheden van 
het individuele geval bepaald, en bedraagt 
in principe niet meer dan vijf jaar. De duur 
kan meer dan vijf jaar bedragen indien de 
onderdaan van een derde land een ernstige 
bedreiging vormt voor de openbare orde, 
de openbare veiligheid of de nationale 
veiligheid.

3. De duur van het inreisverbod wordt 
volgens alle relevante omstandigheden van 
het individuele geval bepaald, en bedraagt 
in principe niet meer dan vijf jaar. De duur 
kan meer dan vijf jaar bedragen indien de 
onderdaan van een derde land 
daadwerkelijk een ernstige bedreiging 
vormt voor de openbare orde, de openbare 
veiligheid of de nationale veiligheid.

Or. en

Amendement 595
Tom Vandendriessche

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De duur van het inreisverbod wordt 
volgens alle relevante omstandigheden van 
het individuele geval bepaald, en bedraagt 
in principe niet meer dan vijf jaar. De duur 
kan meer dan vijf jaar bedragen indien de 
onderdaan van een derde land een ernstige 
bedreiging vormt voor de openbare orde, 
de openbare veiligheid of de nationale 

3. De duur van het inreisverbod wordt 
volgens alle relevante omstandigheden van 
het individuele geval bepaald, en bedraagt 
in principe minimum twintig jaar. De duur 
kan meer dan twintig jaar bedragen indien 
de onderdaan van een derde land een 
ernstige bedreiging vormt voor de 
openbare orde, de openbare veiligheid of 
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veiligheid. de nationale veiligheid.

Or. nl

Motivering

De carrousel van aanvragen dient gestopt. De onderdanen van derde landen dienen te weten 
dat ze hun toekomst in eigen land moeten uitbouwen. Dit zal hun wil tot herintegratie 
versterken. De tekst zoals voorgesteld door de commissie is in tegenspraak met de 
bewoordingen van overweging 3 betreffende een effectief terugkeerbeleid.

Amendement 596
Tom Vandendriessche

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten overwegen de intrekking of 
schorsing van het inreisverbod dat 
overeenkomstig lid 1, tweede alinea, is 
uitgevaardigd tegen een onderdaan van 
een derde land, mits deze kan aantonen 
het grondgebied van een lidstaat geheel in 
overeenstemming met het terugkeerbesluit 
te hebben verlaten.

Schrappen

Or. nl

Motivering

Het gehoorzamen aan een terugkeerbesluit kan op zich geen recht geven op het opnieuw 
inreizen. Dit creëert de carrousel van aanvragen. De tekst zoals voorgesteld door de 
commissie is in tegenspraak met de bewoordingen van overweging 3 betreffende een effectief 
terugkeerbeleid.

Amendement 597
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten overwegen de intrekking of De lidstaten overwegen de intrekking of 
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schorsing van het inreisverbod dat 
overeenkomstig lid 1, tweede alinea, is 
uitgevaardigd tegen een onderdaan van een 
derde land, mits deze kan aantonen het 
grondgebied van een lidstaat geheel in 
overeenstemming met het terugkeerbesluit 
te hebben verlaten.

schorsing van het inreisverbod dat 
overeenkomstig lid 1, tweede alinea, is 
uitgevaardigd tegen een onderdaan van een 
derde land, mits deze kan aantonen het 
grondgebied van een lidstaat geheel in 
overeenstemming met het terugkeerbesluit 
te hebben verlaten.

Lidstaten stellen voor de intrekking of 
schorsing van een inreisverbod de 
voorwaarde dat de onderdaan van een 
derde land of een andere persoon of 
aansprakelijke entiteit de kosten betaalt 
die voortvloeien uit het besluit dat 
overeenkomstig artikel 10, lid 6 bis, is 
genomen betreffende de kosten van de 
uitzetting van die onderdaan van een 
derde land. In een dergelijk geval wordt 
het inreisverbod niet ingetrokken of 
geschorst totdat de onderdaan van een 
derde land of de andere persoon of 
aansprakelijke entiteit die kosten heeft 
voldaan. Als de kosten tegen het einde van 
de termijn van het inreisverbod nog niet 
zijn voldaan, wordt die termijn verlengd 
tot de datum waarop deze kosten 
overeenkomstig de nationale wetgeving 
verjaren.

Or. pl

Motivering

Dit amendement houdt verband met het amendement op artikel 10, lid 6 bis. Dit amendement 
voegt de mogelijkheid toe om het inreisverbod in te trekken of te schorsen, afhankelijk van de 
uitzettingskosten.

Amendement 598
Tom Vandendriessche

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tegen slachtoffers van mensenhandel aan 
wie een verblijfstitel is verstrekt 
overeenkomstig Richtlijn 2004/81/EG van 

Schrappen
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de Raad30 wordt, onverminderd het 
bepaalde in lid 1, eerste alinea, onder b), 
en op voorwaarde dat zij geen bedreiging 
vormen voor de openbare orde, de 
openbare veiligheid of de nationale 
veiligheid, geen inreisverbod 
uitgevaardigd.
_________________
30 Richtlijn 2004/81/EG van de Raad van 
29 april 2004 betreffende de verblijfstitel 
die in ruil voor samenwerking met de 
bevoegde autoriteiten wordt afgegeven 
aan onderdanen van derde landen die het 
slachtoffer zijn van mensenhandel of hulp 
hebben gekregen bij illegale immigratie 
(PB L 261 van 6.8.2004, blz. 19).

Or. nl

Motivering

Beweerde mensenhandel creëert op zich geen verblijfsrechten voor de beweerde slachtoffers. 
In het omgekeerde geval zouden kandidaat migranten gestimuleerd worden om 
mensenhandelaars aan te spreken of zich bij hun asielaanvraag te beroepen op de hulp van 
mensenhandelaars.

Amendement 599
Jeroen Lenaers

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tegen slachtoffers van mensenhandel aan 
wie een verblijfstitel is verstrekt 
overeenkomstig Richtlijn 2004/81/EG van 
de Raad30 wordt, onverminderd het 
bepaalde in lid 1, eerste alinea, onder b), en 
op voorwaarde dat zij geen bedreiging 
vormen voor de openbare orde, de 
openbare veiligheid of de nationale 
veiligheid, geen inreisverbod 
uitgevaardigd.

Tegen slachtoffers van mensenhandel aan 
wie een verblijfstitel is verstrekt 
overeenkomstig Richtlijn 2004/81/EG van 
de Raad30 wordt, onverminderd het 
bepaalde in lid 1, eerste alinea, onder b), en 
op voorwaarde dat zij geen bedreiging 
vormen voor de openbare orde, de 
openbare veiligheid of de nationale 
veiligheid en niet veroordeeld zijn geweest 
voor een inbreuk die maximaal strafbaar 
is met een gevangenisstraf van ten minste 
drie jaar, geen inreisverbod uitgevaardigd.
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_________________ _________________
30 Richtlijn 2004/81/EG van de Raad van 
29 april 2004 betreffende de verblijfstitel 
die in ruil voor samenwerking met de 
bevoegde autoriteiten wordt afgegeven aan 
onderdanen van derde landen die het 
slachtoffer zijn van mensenhandel of hulp 
hebben gekregen bij illegale immigratie 
(PB L 261 van 6.8.2004, blz. 19).

30 Richtlijn 2004/81/EG van de Raad van 
29 april 2004 betreffende de verblijfstitel 
die in ruil voor samenwerking met de 
bevoegde autoriteiten wordt afgegeven aan 
onderdanen van derde landen die het 
slachtoffer zijn van mensenhandel of hulp 
hebben gekregen bij illegale immigratie 
(PB L 261 van 6.8.2004, blz. 19).

Or. en

Motivering

Door toevoeging van deze zinsnede wordt het duidelijk dat ook een strafbaar feit waarvoor 
een maximale gevangenisstraf van ten minste drie jaar geldt in het kader van deze richtlijn 
gevolgen moet hebben voor de duur van het inreisverbod dat voor de betrokkene van 
toepassing is. Hetzelfde geldt voor de andere delen van deze richtlijn waar deze zinsnede 
wordt gebruikt. Aangezien het voorstel van de Commissie het risico voor de openbare orde, 
de openbare veiligheid of de nationale veiligheid toevoegt in het gehele voorstel, is het 
belangrijk om deze specificatie toe te voegen.

Amendement 600
Tom Vandendriessche

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaat die overweegt een 
verblijfstitel of een andere vorm van 
toestemming tot verblijf af te geven aan de 
onderdaan van een derde land jegens wie 
een door een andere lidstaat uitgevaardigd 
inreisverbod geldt, pleegt vooraf overleg 
met de lidstaat die het inreisverbod heeft 
uitgevaardigd, overeenkomstig artikel 27 
van Verordening (EU) 2018/XXX32.

5. Een lidstaat kan geen verblijfstitel 
of een andere vorm van toestemming tot 
verblijf afgeven aan de onderdaan van een 
derde land jegens wie een door een andere 
lidstaat uitgevaardigd inreisverbod geldt.

_________________
32 Verordening (EU) 2018/... van het 
Europees Parlement en de Raad van [...] 
betreffende de instelling, de werking en 
het gebruik van het 
Schengeninformatiesysteem (SIS) op het 
gebied van grenscontroles, tot wijziging 
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van de Overeenkomst ter uitvoering van 
het Akkoord van Schengen en tot 
wijziging en intrekking van Verordening 
(EG) nr. 1987/2006 [moet nog worden 
aangenomen].

Or. nl

Motivering

De logica van de Schengenzone bepaalt dat de éne lidstaat het inreisverbod van een andere 
lidstaat niet mag tenietdoen.

Amendement 601
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Terugkeerbeheer Toezicht op terugkeerprocedures en re-
integratie in het land van terugkeer

Or. en

Amendement 602
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Alle lidstaten zorgen voor de 
instelling, de exploitatie, het onderhoud 
en de verdere ontwikkeling van een 
nationaal terugkeerbeheersysteem voor 
het verwerken van alle informatie die 
noodzakelijk is voor de uitvoering van 
deze richtlijn, met name met betrekking 
tot het beheer van individuele gevallen en 
met terugkeer verband houdende 
procedures.

1. Alle lidstaten houden toezicht op 
de terugkeerprocedures en de re-
integratie in het land van terugkeer.
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Or. en

Amendement 603
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Dragoş Tudorache

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Alle lidstaten zorgen voor de 
instelling, de exploitatie, het onderhoud en 
de verdere ontwikkeling van een nationaal 
terugkeerbeheersysteem voor het 
verwerken van alle informatie die 
noodzakelijk is voor de uitvoering van 
deze richtlijn, met name met betrekking tot 
het beheer van individuele gevallen en met 
terugkeer verband houdende procedures.

1. Alle lidstaten zorgen voor de 
instelling, de exploitatie, het onderhoud en 
de verdere ontwikkeling van een nationaal 
terugkeerbeheersysteem voor het 
verwerken van alle informatie die 
noodzakelijk is voor de uitvoering van 
deze richtlijn, met name met betrekking tot 
het beheer van individuele gevallen en met 
terugkeer verband houdende procedures, 
en nemen daarin toezicht en 
ondersteuning na de terugkeer in op om 
duurzame terugkeer te garanderen.

Or. en

Amendement 604
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Alle lidstaten zorgen voor de 
instelling, de exploitatie, het onderhoud en 
de verdere ontwikkeling van een nationaal 
terugkeerbeheersysteem voor het 
verwerken van alle informatie die 
noodzakelijk is voor de uitvoering van 
deze richtlijn, met name met betrekking tot 
het beheer van individuele gevallen en met 
terugkeer verband houdende procedures.

1. Alle lidstaten zorgen voor de 
instelling, de exploitatie, het onderhoud en 
de verdere ontwikkeling van een nationaal 
terugkeerbeheersysteem voor het 
verwerken van de informatie die 
noodzakelijk is voor de uitvoering van 
deze richtlijn, met name met betrekking tot 
het beheer van individuele gevallen en met 
terugkeer verband houdende procedures, 
met inbegrip van re-integratie in het land 
van terugkeer.
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Or. en

Amendement 605
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten garanderen dat 
individuele beoordelingen worden 
uitgevoerd om elke migrant 
ondersteuning op maat te bieden tijdens 
het hele terugkeerproces, dat hierbij 
rekening wordt gehouden met leeftijd en 
geslacht en het internationaal recht wordt 
nageleefd.

Or. en

Amendement 606
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Juridisch advies moet worden 
geboden in een taal die de onderdaan van 
een derde land begrijpt. Het moet 
plaatsvinden onder omstandigheden die 
migranten in staat stellen vragen te stellen 
en hun standpunten, waaronder hun 
punten van zorg, vrijelijk te uiten.

Or. en

Amendement 607
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
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Artikel 14 – lid 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quater. Het moet gedurende alle 
stadia van de procedure mogelijk zijn voor 
de desbetreffende onderdaan van een 
derde land om zich te beroepen op de 
bestaande procedures om een 
verblijfsstatus te bepalen en aan te 
vragen, met inbegrip van internationale-
beschermingsprocedures, andere vormen 
van beschermingsprocedures waarin het 
nationaal recht voorziet en andere 
procedures die een status verschaffen.

Or. en

Amendement 608
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het nationale systeem is zo opgezet 
dat technische compatibiliteit wordt 
gewaarborgd waardoor communicatie met 
het centrale systeem dat wordt ingesteld 
overeenkomstig artikel 50 van 
Verordening (EU) .../... [Verordening 
betreffende de Europese grens- en 
kustwacht] mogelijk is.

Schrappen

Or. en

Amendement 609
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het nationale systeem is zo opgezet 
dat technische compatibiliteit wordt 
gewaarborgd waardoor communicatie met 
het centrale systeem dat wordt ingesteld 
overeenkomstig artikel 50 van Verordening 
(EU) .../... [Verordening betreffende de 
Europese grens- en kustwacht] mogelijk is.

2. Het nationale systeem is zo opgezet 
dat technische compatibiliteit wordt 
gewaarborgd waardoor communicatie met 
het centrale systeem dat wordt ingesteld 
overeenkomstig artikel 50 van Verordening 
(EU) .../... [Verordening betreffende de 
Europese grens- en kustwacht] en in 
volledige overeenstemming met alle 
relevante EU-wetgeving inzake 
gegevensbescherming, in het bijzonder de 
AVG en de richtlijn wetshandhaving, 
mogelijk is. De Commissie stelt een 
gedelegeerde handeling vast met 
betrekking tot het specifieke rechtskader 
voor dit centrale systeem en de 
communicatie met dit systeem, waarin de 
doelstellingen van de verwerking via dit 
centrale systeem duidelijk worden 
vastgelegd, evenals de categorieën 
persoonsgegevens die voor elk van die 
doelstellingen moeten worden verwerkt.

Or. en

Motivering

Het huidige voorstel van de Commissie is vrij vaag; er is meer duidelijkheid nodig, in de zin 
van het advies van de EDPS over dit voorstel tot herschikking.

Amendement 610
Tom Vandendriessche

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zetten programma’s op voor 
logistieke, financiële en andere materiële 
bijstand of bijstand in natura, 
overeenkomstig de nationale wetgeving, 
waarmee de terugkeer wordt ondersteund 
van illegaal op het grondgebied 
verblijvende onderdanen van de derde 
landen die zijn opgenomen in bijlage I bij 

De lidstaten oordelen zelf of ze 
programma’s opzetten voor logistieke, 
financiële en andere materiële bijstand of 
bijstand in natura, overeenkomstig de 
nationale wetgeving, waarmee de terugkeer 
wordt ondersteund van illegaal op het 
grondgebied verblijvende onderdanen van 
de derde landen die zijn opgenomen in 
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Verordening (EG) nr. 539/2001 van de 
Raad34.

bijlage I bij Verordening (EG) nr. 
539/2001 van de Raad34.

_________________ _________________
34 Verordening (EG) nr. 539/2001 van de 
Raad van 15 maart 2001 tot vaststelling 
van de lĳst van derde landen waarvan de 
onderdanen bĳ overschrĳding van de 
buitengrenzen in het bezit moeten zĳn van 
een visum en de lĳst van derde landen 
waarvan de onderdanen van die plicht zĳn 
vrĳgesteld (PB L 81 van 21.3.2001, blz. 1).

34 Verordening (EG) nr. 539/2001 van de 
Raad van 15 maart 2001 tot vaststelling 
van de lĳst van derde landen waarvan de 
onderdanen bĳ overschrĳding van de 
buitengrenzen in het bezit moeten zĳn van 
een visum en de lĳst van derde landen 
waarvan de onderdanen van die plicht zĳn 
vrĳgesteld (PB L 81 van 21.3.2001, blz. 1).

Or. nl

Motivering

Dit is een kwestie van nationale soevereiniteit.

Amendement 611
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zetten programma’s op voor 
logistieke, financiële en andere materiële 
bijstand of bijstand in natura, 
overeenkomstig de nationale wetgeving, 
waarmee de terugkeer wordt ondersteund 
van illegaal op het grondgebied 
verblijvende onderdanen van de derde 
landen die zijn opgenomen in bijlage I bij 
Verordening (EG) nr. 539/2001 van de 
Raad34.

De lidstaten zetten programma’s op voor 
logistieke, financiële en andere materiële 
bijstand of bijstand in natura, 
overeenkomstig de nationale wetgeving, 
waarmee de terugkeer wordt ondersteund 
van irregulier op het grondgebied 
verblijvende onderdanen van de derde 
landen die zijn opgenomen in bijlage I bij 
Verordening (EG) nr. 539/2001 van de 
Raad34.

_________________ _________________
34 Verordening (EG) nr. 539/2001 van de 
Raad van 15 maart 2001 tot vaststelling 
van de lijst van derde landen waarvan de 
onderdanen bij overschrijding van de 
buitengrenzen in het bezit moeten zijn van 
een visum en de lijst van derde landen 
waarvan de onderdanen van die plicht zijn 
vrijgesteld (PB L 81 van 21.3.2001, blz. 1).

34 Verordening (EG) nr. 539/2001 van de 
Raad van 15 maart 2001 tot vaststelling 
van de lijst van derde landen waarvan de 
onderdanen bij overschrijding van de 
buitengrenzen in het bezit moeten zijn van 
een visum en de lijst van derde landen 
waarvan de onderdanen van die plicht zijn 
vrijgesteld (PB L 81 van 21.3.2001, blz. 1).
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Or. en

Motivering

Het woord “illegaal” is niet relevant als het om migratie gaat. Het wordt in de gehele tekst 
gewijzigd in “irregulier”. Internationale instanties, waaronder de Algemene Vergadering van 
de Verenigde Naties en de Internationale Organisatie voor Migratie, hebben de aanbeveling 
verstrekt om in plaats van “illegaal” de termen “irregulier” of “ongedocumenteerd” te 
gebruiken.

Amendement 612
Nadine Morano, Paulo Rangel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zetten programma’s op voor 
logistieke, financiële en andere materiële 
bijstand of bijstand in natura, 
overeenkomstig de nationale wetgeving, 
waarmee de terugkeer wordt ondersteund 
van illegaal op het grondgebied 
verblijvende onderdanen van de derde 
landen die zijn opgenomen in bijlage I bij 
Verordening (EG) nr. 539/2001 van de 
Raad34.

De lidstaten zetten programma’s op voor 
logistieke, financiële en andere materiële 
bijstand of bijstand in natura, 
overeenkomstig de nationale bepalingen, 
waarmee de terugkeer wordt ondersteund 
van illegaal op het grondgebied 
verblijvende onderdanen van de derde 
landen die zijn opgenomen in bijlage I bij 
Verordening (EG) nr. 539/2001 van de 
Raad34.

_________________ _________________
34 Verordening (EG) nr. 539/2001 van de 
Raad van 15 maart 2001 tot vaststelling 
van de lijst van derde landen waarvan de 
onderdanen bij overschrijding van de 
buitengrenzen in het bezit moeten zijn van 
een visum en de lijst van derde landen 
waarvan de onderdanen van die plicht zijn 
vrijgesteld (PB L 81 van 21.3.2001, blz. 1).

34 Verordening (EG) nr. 539/2001 van de 
Raad van 15 maart 2001 tot vaststelling 
van de lijst van derde landen waarvan de 
onderdanen bij overschrijding van de 
buitengrenzen in het bezit moeten zijn van 
een visum en de lijst van derde landen 
waarvan de onderdanen van die plicht zijn 
vrijgesteld (PB L 81 van 21.3.2001, blz. 1).

Or. fr

Amendement 613
Balázs Hidvéghi

Voorstel voor een richtlijn
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Artikel 14 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zetten programma’s op voor 
logistieke, financiële en andere materiële 
bijstand of bijstand in natura, 
overeenkomstig de nationale wetgeving, 
waarmee de terugkeer wordt ondersteund 
van illegaal op het grondgebied 
verblijvende onderdanen van de derde 
landen die zijn opgenomen in bijlage I bij 
Verordening (EG) nr. 539/2001 van de 
Raad34.

De lidstaten kunnen programma’s opzetten 
voor logistieke, financiële en andere 
materiële bijstand of bijstand in natura, 
overeenkomstig de nationale wetgeving, 
waarmee de terugkeer wordt ondersteund 
van illegaal op het grondgebied 
verblijvende onderdanen van de derde 
landen die zijn opgenomen in bijlage I bij 
Verordening (EG) nr. 539/2001 van de 
Raad34.

_________________ _________________
34 Verordening (EG) nr. 539/2001 van de 
Raad van 15 maart 2001 tot vaststelling 
van de lijst van derde landen waarvan de 
onderdanen bij overschrijding van de 
buitengrenzen in het bezit moeten zijn van 
een visum en de lijst van derde landen 
waarvan de onderdanen van die plicht zijn 
vrijgesteld (PB L 81 van 21.3.2001, blz. 1).

34 Verordening (EG) nr. 539/2001 van de 
Raad van 15 maart 2001 tot vaststelling 
van de lijst van derde landen waarvan de 
onderdanen bij overschrijding van de 
buitengrenzen in het bezit moeten zijn van 
een visum en de lijst van derde landen 
waarvan de onderdanen van die plicht zijn 
vrijgesteld (PB L 81 van 21.3.2001, blz. 1).

Or. en

Amendement 614
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze bijstand kan steun voor re-integratie 
in het derde land van terugkeer omvatten.

Deze bijstand omvat steun voor re-
integratie in het derde land van terugkeer 
waarmee persoonlijke re-
integratieplannen van repatrianten 
worden gevolgd, voor zover dat juridisch 
en praktisch mogelijk is, om duurzame 
terugkeer te garanderen, waarbij met 
name rekening wordt gehouden met de 
specifieke omstandigheden van elke 
onderdaan van een derde land en alle 
aandacht wordt gegeven aan de dossiers 
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van kwetsbare personen. De lidstaten zien 
toe op een follow-up van deze plannen 
door gespecialiseerde en onafhankelijke 
toezichtsorganen.

Or. en

Amendement 615
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze bijstand kan steun voor re-integratie 
in het derde land van terugkeer omvatten.

Deze bijstand omvat steun voor re-
integratie in het derde land van terugkeer.

Or. en

Amendement 616
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze bijstand kan steun voor re-integratie 
in het derde land van terugkeer omvatten.

Deze bijstand omvat steun voor re-
integratie in het derde land van terugkeer.

Or. en

Amendement 617
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 3 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Nationale programma’s omvatten een 
zorgcontinuüm voor de onderdaan van 
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een derde land gedurende alle stadia van 
het terugkeer- en re-integratieproces. Dit 
omvat de verstrekking, door 
onafhankelijke organen of organen van 
de VN, van adequate informatie, in 
begrijpelijke taal, over de omstandigheden 
in het land van terugkeer voorafgaand 
aan vertrek, passende overdracht van zorg 
voor personen in kwetsbare situaties en 
opvangregelingen voor niet-begeleide en 
van hun gezinsleden gescheiden kinderen. 
Nationale programma’s omvatten 
mechanismen voor de passende 
overdracht van juridische bijstand en 
toegang tot de rechter en tot 
verhaalsmogelijkheden, toegang tot 
nationale administratieve en 
strafrechtelijke procedures, in het 
bijzonder met betrekking tot Richtlijnen 
2009/52/EG, 2011/36/EU en 2012/29/EU, 
gedurende de terugkeerprocedure, met 
inbegrip van maatregelen om te 
garanderen dat overnameovereenkomsten 
toegang tot de rechter omvatten na 
terugkeer naar een derde land.

Or. en

Amendement 618
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het verlenen van dergelijke bijstand, met 
inbegrip van de soort en reikwijdte ervan, 
is afhankelijk van de medewerking die de 
betrokken onderdaan van een derde land 
verleent aan de bevoegde autoriteiten van 
de lidstaten, als bepaald in artikel 7.

Schrappen

Or. en
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Amendement 619
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het verlenen van dergelijke bijstand, met 
inbegrip van de soort en reikwijdte ervan, 
is afhankelijk van de medewerking die de 
betrokken onderdaan van een derde land 
verleent aan de bevoegde autoriteiten van 
de lidstaten, als bepaald in artikel 7.

Schrappen

Or. en

Motivering

Deze schrapping is in overeenstemming met het amendement op artikel 7.

Amendement 620
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het verlenen van dergelijke bijstand, met 
inbegrip van de soort en reikwijdte ervan, 
is afhankelijk van de medewerking die de 
betrokken onderdaan van een derde land 
verleent aan de bevoegde autoriteiten van 
de lidstaten, als bepaald in artikel 7.

Het verlenen van dergelijke bijstand, met 
inbegrip van de soort en reikwijdte ervan, 
is afhankelijk van de medewerking die de 
betrokken onderdaan van een derde land 
verleent aan de bevoegde autoriteiten van 
de lidstaten, als bepaald in artikel 7, en kan 
worden onderworpen aan voorwaarden en 
uitsluitingsgronden die zijn opgenomen in 
de nationale bepalingen, in het bijzonder 
met betrekking tot de steun voor re-
integratie in het derde land van terugkeer. 
De in dit lid bedoelde bijstand wordt in de 
regel niet verleend aan onderdanen van 
derde landen die reeds bijstand bij re-
integratie hebben gekregen van een 
lidstaat.

Or. fr
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Amendement 621
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het verlenen van dergelijke bijstand, met 
inbegrip van de soort en reikwijdte ervan, 
is afhankelijk van de medewerking die de 
betrokken onderdaan van een derde land 
verleent aan de bevoegde autoriteiten van 
de lidstaten, als bepaald in artikel 7.

Het verlenen van dergelijke bijstand, met 
inbegrip van de soort en reikwijdte ervan, 
kan afhankelijk zijn van de medewerking 
die de betrokken onderdaan van een derde 
land verleent aan de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaten, als bepaald in artikel 7, 
wanneer het gebrek aan medewerking van 
de onderdaan van een derde land 
voldoende reden geeft om aan te nemen 
dat de onderdaan van een derde land in 
de toekomst geen medewerking zal 
verlenen aan de re-integratiesteun.

Or. en

Amendement 622
Jeroen Lenaers

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het verlenen van dergelijke bijstand, met 
inbegrip van de soort en reikwijdte ervan, 
is afhankelijk van de medewerking die de 
betrokken onderdaan van een derde land 
verleent aan de bevoegde autoriteiten van 
de lidstaten, als bepaald in artikel 7.

Het verlenen van dergelijke bijstand, met 
inbegrip van de soort en reikwijdte ervan, 
is afhankelijk van de medewerking die de 
betrokken onderdaan van een derde land 
verleent aan de bevoegde autoriteiten van 
de lidstaten, als bepaald in artikel 7. De uit 
hoofde van dit lid verleende bijstand 
wordt slechts eenmaal verleend.

Or. en



AM\1214327NL.docx 303/375 PE658.738v01-00

NL

Amendement 623
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het terugkeerbesluit en, in voorkomend 
geval, het besluit betreffende het 
inreisverbod en het besluit inzake 
verwijdering worden schriftelijk 
uitgevaardigd en vermelden de feitelijke 
en de rechtsgronden, alsook informatie 
over de rechtsmiddelen die openstaan.

De lidstaten verstrekken een schriftelijke 
of mondelinge vertaling, in een taal die de 
betrokkene begrijpt, van de belangrijkste 
onderdelen van de in lid 1 bedoelde 
besluiten in het kader van terugkeer, 
waaronder informatie over de 
rechtsmiddelen die openstaan.

Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk omdat het onlosmakelijk is verbonden met de ingediende 
amendementen op overweging 4.

Amendement 624
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De informatie over feitelijke gronden mag 
worden beperkt indien de nationale 
wetgeving voorziet in een beperking van 
het recht op informatie, met name ter 
vrijwaring van de nationale veiligheid, de 
landsverdediging, de openbare veiligheid, 
dan wel met het oog op het voorkomen, 
onderzoeken, opsporen en vervolgen van 
strafbare feiten.

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk omdat het onlosmakelijk is verbonden met het ingediende 
amendement op overweging 4.
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Amendement 625
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten verstrekken op verzoek 
een schriftelijke of mondelinge vertaling, 
in een taal die de betrokkene begrijpt of 
redelijkerwijze geacht kan worden te 
begrijpen, van de belangrijkste onderdelen 
van de in lid 1 bedoelde besluiten in het 
kader van terugkeer, waaronder de 
informatie over de beschikbare 
rechtsmiddelen.

2. De lidstaten verstrekken een 
schriftelijke en mondelinge vertaling, in 
een taal die de betrokkene begrijpt, van de 
belangrijkste onderdelen van de in lid 1 
bedoelde besluiten in het kader van 
terugkeer, waaronder de informatie over de 
beschikbare rechtsmiddelen.

Or. en

Motivering

Om de samenhang van het voorstel te garanderen, zijn de elementen met betrekking tot de 
verstrekking van informatie verplaatst van artikel 15 naar artikel 7.

Amendement 626
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten verstrekken op verzoek 
een schriftelijke of mondelinge vertaling, 
in een taal die de betrokkene begrijpt of 
redelijkerwijze geacht kan worden te 
begrijpen, van de belangrijkste onderdelen 
van de in lid 1 bedoelde besluiten in het 
kader van terugkeer, waaronder de 
informatie over de beschikbare 
rechtsmiddelen.

2. De lidstaten verstrekken een 
schriftelijke of mondelinge vertaling, in 
een taal die de betrokkene begrijpt, van de 
belangrijkste onderdelen van de in lid 1 
bedoelde besluiten in het kader van 
terugkeer, waaronder de informatie over de 
beschikbare rechtsmiddelen.

Or. en
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Motivering

Toegang tot begrijpelijke informatie is van cruciaal belang voor onderdanen van derde 
landen, met name om hun terugkeer voor te bereiden. Dit amendement is noodzakelijk omdat 
het onlosmakelijk is verbonden met de ingediende amendementen op artikel 7.

Amendement 627
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten kunnen besluiten lid 2 
niet toe te passen op onderdanen van een 
derde land die illegaal het grondgebied 
van een lidstaat hebben betreden en die 
vervolgens geen toestemming of recht 
hebben gekregen om in die lidstaat te 
blijven.

Schrappen

In dat geval worden de in lid 1 bedoelde 
besluiten in het kader van terugkeer 
meegedeeld door middel van het volgens 
de nationale wetgeving opgestelde 
standaardformulier.
De lidstaten stellen algemene 
informatiebladen ter beschikking waarin 
de belangrijkste onderdelen van het 
standaardformulier worden toegelicht in 
ten minste vijf van de talen die het meest 
worden gebruikt of het best worden 
begrepen door illegale migranten die de 
betrokken lidstaat binnenkomen.

Or. en

Motivering

Alle migranten moeten toegang hebben tot de informatie over hun terugkeer en de 
bijbehorende procedures. Dit amendement is noodzakelijk omdat het onlosmakelijk is 
verbonden met de ingediende amendementen op artikel 7.

Amendement 628
Anne-Sophie Pelletier
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen besluiten lid 2 niet 
toe te passen op onderdanen van een 
derde land die illegaal het grondgebied 
van een lidstaat hebben betreden en die 
vervolgens geen toestemming of recht 
hebben gekregen om in die lidstaat te 
blijven.

Schrappen

Or. en

Amendement 629
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In dat geval worden de in lid 1 bedoelde 
besluiten in het kader van terugkeer 
meegedeeld door middel van het volgens 
de nationale wetgeving opgestelde 
standaardformulier.

Schrappen

Or. en

Amendement 630
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen algemene 
informatiebladen ter beschikking waarin 
de belangrijkste onderdelen van het 
standaardformulier worden toegelicht in 
ten minste vijf van de talen die het meest 

Schrappen
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worden gebruikt of het best worden 
begrepen door illegale migranten die de 
betrokken lidstaat binnenkomen.

Or. en

Amendement 631
Tom Vandendriessche

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen algemene 
informatiebladen ter beschikking waarin de 
belangrijkste onderdelen van het 
standaardformulier worden toegelicht in 
ten minste vijf van de talen die het meest 
worden gebruikt of het best worden 
begrepen door illegale migranten die de 
betrokken lidstaat binnenkomen.

De lidstaten stellen algemene 
informatiebladen ter beschikking waarin de 
belangrijkste onderdelen van het 
standaardformulier worden toegelicht in 
ten minste vijf belangrijke wereldtalen.

Or. nl

Motivering

Een lidstaat kan onmogelijk voorzien welk land een belangrijke leverancier van vluchtelingen 
wordt. Hier kunnen de personen van derde landen dan ook geen rechten doen gelden. Het 
amendement zorgt voor een voorspelbare werkdruk en daardoor een efficiënt asielbeleid op 
basis van duidelijke transparante, billijke regels zoals verwoord in overweging 4.

Amendement 632
Tom Vandendriessche

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

16 Rechtsmiddelen 16 Rechtsmiddel

Or. nl
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Motivering

Om de duur van de procedures te beperken en een carrousel van beroepen te verhinderen, 
dient er slechts één rechtsmiddel van beroep te zijn.

Amendement 633
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aan de betrokken onderdaan van een 
derde land wordt een doeltreffend 
rechtsmiddel van beroep of bezwaar 
toegekend, dat hij bij een bevoegde 
rechterlijke autoriteit kan aanwenden 
tegen de in artikel 15, lid 1, bedoelde 
besluiten in het kader van terugkeer.

Schrappen

Or. en

Amendement 634
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Fabienne Keller

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aan de betrokken onderdaan van een derde 
land wordt een doeltreffend rechtsmiddel 
van beroep of bezwaar toegekend, dat hij 
bij een bevoegde rechterlijke autoriteit kan 
aanwenden tegen de in artikel 15, lid 1, 
bedoelde besluiten in het kader van 
terugkeer.

Aan de betrokken onderdaan van een derde 
land wordt een doeltreffend rechtsmiddel 
van beroep of bezwaar toegekend, dat hij 
bij een bevoegde rechterlijke autoriteit kan 
aanwenden tegen de in artikel 15, lid 1, 
bedoelde besluiten in het kader van 
terugkeer. De lidstaten wijzen aan 
rechterlijke autoriteiten de capaciteit toe 
die vereist is voor de goede uitvoering van 
deze richtlijn, met inbegrip van personeel 
en opleiding, teneinde de kwaliteit en 
doelmatigheid van rechterlijke toetsing te 
waarborgen.
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Or. en

Amendement 635
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De betrokken onderdaan van een derde 
land kan op één enkel niveau van 
rechtspraak in beroep gaan tegen het 
terugkeerbesluit, wanneer dat besluit is 
gebaseerd op een besluit tot weigering van 
een verzoek om internationale 
bescherming dat overeenkomstig 
Verordening (EU) .../... [verordening 
asielprocedures] is genomen en 
waartegen al daadwerkelijk een 
rechtsmiddel is aangewend, 
overeenkomstig artikel 53 van die 
verordening.

Schrappen

Or. en

Amendement 636
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De betrokken onderdaan van een derde 
land kan op één enkel niveau van 
rechtspraak in beroep gaan tegen het 
terugkeerbesluit, wanneer dat besluit is 
gebaseerd op een besluit tot weigering van 
een verzoek om internationale 
bescherming dat overeenkomstig 
Verordening (EU) .../... [verordening 
asielprocedures] is genomen en 
waartegen al daadwerkelijk een 
rechtsmiddel is aangewend, 

Schrappen
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overeenkomstig artikel 53 van die 
verordening.

Or. en

Motivering

De schaduwrapporteur is van mening dat het met deze herschikking niet de bedoeling is de 
organisatie van de rechtspraak in de lidstaten te wijzigen en verschillende regels in te voeren 
voor asielzoekers wier verzoek is geweigerd en irreguliere migranten.

Amendement 637
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Michal Šimečka

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De betrokken onderdaan van een derde 
land kan op één enkel niveau van 
rechtspraak in beroep gaan tegen het 
terugkeerbesluit, wanneer dat besluit is 
gebaseerd op een besluit tot weigering van 
een verzoek om internationale bescherming 
dat overeenkomstig Verordening (EU) .../... 
[verordening asielprocedures] is genomen 
en waartegen al daadwerkelijk een 
rechtsmiddel is aangewend, 
overeenkomstig artikel 53 van die 
verordening.

De betrokken onderdaan van een derde 
land kan op één enkel niveau van 
rechtspraak alleen in beroep gaan tegen het 
terugkeerbesluit, wanneer dat besluit is 
gebaseerd op een besluit tot weigering van 
een verzoek om internationale bescherming 
dat overeenkomstig Verordening (EU) .../... 
[verordening asielprocedures] is genomen 
en waartegen al daadwerkelijk een 
rechtsmiddel is aangewend, 
overeenkomstig artikel 53 van die 
verordening, alleen wanneer het volledige 
toepassingsgebied van het beginsel van 
non-refoulement op grond van het 
Europese en internationale recht 
afzonderlijk beoordeeld wordt in de 
asielprocedure.

Or. en

Amendement 638
Tom Vandendriessche

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De betrokken onderdaan van een derde 
land kan op één enkel niveau van 
rechtspraak in beroep gaan tegen het 
terugkeerbesluit, wanneer dat besluit is 
gebaseerd op een besluit tot weigering van 
een verzoek om internationale bescherming 
dat overeenkomstig Verordening (EU) .../... 
[verordening asielprocedures] is genomen 
en waartegen al daadwerkelijk een 
rechtsmiddel is aangewend, 
overeenkomstig artikel 53 van die 
verordening.

De betrokken onderdaan van een derde 
land kan slechts op één enkel niveau van 
rechtspraak in beroep gaan tegen het 
terugkeerbesluit, zonder mogelijkheid van 
herneming van procedures, wanneer dat 
besluit is gebaseerd op een besluit tot 
weigering van een verzoek om 
internationale bescherming dat 
overeenkomstig Verordening (EU) .../... 
[verordening asielprocedures] is genomen 
en waartegen al daadwerkelijk een 
rechtsmiddel is aangewend, 
overeenkomstig artikel 53 van die 
verordening.

Or. nl

Motivering

Carrousels van beroepen dienen gestopt.

Amendement 639
Jeroen Lenaers

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De betrokken onderdaan van een derde 
land kan op één enkel niveau van 
rechtspraak in beroep gaan tegen het 
terugkeerbesluit, wanneer dat besluit is 
gebaseerd op een besluit tot weigering van 
een verzoek om internationale bescherming 
dat overeenkomstig Verordening (EU) .../... 
[verordening asielprocedures] is genomen 
en waartegen al daadwerkelijk een 
rechtsmiddel is aangewend, 
overeenkomstig artikel 53 van die 
verordening.

Om het beginsel van een doeltreffend 
rechtsmiddel na te leven, kan de betrokken 
onderdaan van een derde land op één enkel 
niveau van rechtspraak in beroep gaan 
tegen het terugkeerbesluit, wanneer dat 
besluit is gebaseerd op een besluit tot 
weigering van een verzoek om 
internationale bescherming dat 
overeenkomstig Verordening (EU) .../... 
[verordening asielprocedures] is genomen 
en waartegen al daadwerkelijk een 
rechtsmiddel is aangewend, 
overeenkomstig artikel 53 van die 
verordening.
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Or. en

Amendement 640
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Birgit Sippel, Domènec 
Ruiz Devesa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De uitvoering van het terugkeerbesluit 
wordt automatisch opgeschort tijdens de 
termijn voor het instellen van beroep in 
eerste aanleg en, wanneer het beroep 
binnen de gestelde termijn is ingesteld, 
tijdens de behandeling van het beroep, 
wanneer er een risico bestaat dat het 
beginsel van non-refoulement wordt 
geschonden. Als er verder beroep wordt 
ingesteld tegen een eerste of volgende 
beslissing in beroep, en in alle andere 
gevallen, wordt de uitvoering van het 
terugkeerbesluit niet opgeschort, tenzij 
een rechterlijke instantie anders beslist, 
rekening houdend met de specifieke 
omstandigheden van de individuele zaak, 
op verzoek van de betrokken verzoeker of 
ambtshalve.

De uitvoering van het terugkeerbesluit 
wordt automatisch opgeschort tijdens de 
termijn voor het instellen van beroep, 
tijdens de behandeling van het beroep en 
totdat de aanvrager op de hoogte is 
gebracht van het besluit inzake het 
beroep.

Or. en

Amendement 641
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Mara Bizzotto, Peter 
Kofod

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De uitvoering van het terugkeerbesluit 
wordt automatisch opgeschort tijdens de 
termijn voor het instellen van beroep in 
eerste aanleg en, wanneer het beroep 

De uitvoering van het terugkeerbesluit 
wordt automatisch opgeschort tijdens de 
termijn voor het instellen van beroep in 
eerste aanleg. Als er verder beroep wordt 
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binnen de gestelde termijn is ingesteld, 
tijdens de behandeling van het beroep, 
wanneer er een risico bestaat dat het 
beginsel van non-refoulement wordt 
geschonden. Als er verder beroep wordt 
ingesteld tegen een eerste of volgende 
beslissing in beroep, en in alle andere 
gevallen, wordt de uitvoering van het 
terugkeerbesluit niet opgeschort, tenzij een 
rechterlijke instantie anders beslist, 
rekening houdend met de specifieke 
omstandigheden van de individuele zaak, 
op verzoek van de betrokken verzoeker of 
ambtshalve.

ingesteld tegen een eerste of volgende 
beslissing in beroep, en in alle andere 
gevallen, wordt de uitvoering van het 
terugkeerbesluit niet opgeschort.

Or. fr

Amendement 642
Tom Vandendriessche

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De uitvoering van het terugkeerbesluit 
wordt automatisch opgeschort tijdens de 
termijn voor het instellen van beroep in 
eerste aanleg en, wanneer het beroep 
binnen de gestelde termijn is ingesteld, 
tijdens de behandeling van het beroep, 
wanneer er een risico bestaat dat het 
beginsel van non-refoulement wordt 
geschonden. Als er verder beroep wordt 
ingesteld tegen een eerste of volgende 
beslissing in beroep, en in alle andere 
gevallen, wordt de uitvoering van het 
terugkeerbesluit niet opgeschort, tenzij 
een rechterlijke instantie anders beslist, 
rekening houdend met de specifieke 
omstandigheden van de individuele zaak, 
op verzoek van de betrokken verzoeker of 
ambtshalve.

De uitvoering van het terugkeerbesluit 
wordt automatisch opgeschort tijdens de 
termijn voor het instellen van beroep in 
eerste aanleg en, wanneer het beroep 
binnen de gestelde termijn is ingesteld, 
tijdens de behandeling van het beroep, 
wanneer er een risico bestaat dat het 
beginsel van non-refoulement wordt 
geschonden. De mogelijkheid van verder 
beroep tegen beroep is niet noodzakelijk.

Or. nl
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Motivering

De eindeloze procedures dienen meestal enkel om een verblijfsvergunning op basis van 
sociale banden te bewerkstelligen. Hardnekkigheid leidt zo tot onbillijke resultaten voor 
verschillende kandidaat-asielzoekers, plus een enorme financiële en administratieve kost voor 
de lidstaat.

Amendement 643
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De uitvoering van het terugkeerbesluit 
wordt automatisch opgeschort tijdens de 
termijn voor het instellen van beroep in 
eerste aanleg en, wanneer het beroep 
binnen de gestelde termijn is ingesteld, 
tijdens de behandeling van het beroep, 
wanneer er een risico bestaat dat het 
beginsel van non-refoulement wordt 
geschonden. Als er verder beroep wordt 
ingesteld tegen een eerste of volgende 
beslissing in beroep, en in alle andere 
gevallen, wordt de uitvoering van het 
terugkeerbesluit niet opgeschort, tenzij een 
rechterlijke instantie anders beslist, 
rekening houdend met de specifieke 
omstandigheden van de individuele zaak, 
op verzoek van de betrokken verzoeker of 
ambtshalve.

De uitvoering van het terugkeerbesluit 
wordt automatisch opgeschort tijdens de 
termijn voor het instellen van beroep tegen 
een dergelijk besluit, tijdens de 
behandeling van het beroep en totdat de 
onderdaan van een derde land op de 
hoogte is gebracht van het besluit inzake 
het beroep. Het instellen van beroep tegen 
een terugkeerbesluit heeft een 
automatische opschortende werking, 
behalve in gevallen waarin de rechterlijke 
autoriteiten het volledige 
toepassingsgebied van het beginsel van 
non-refoulement hebben beoordeeld in het 
kader van Europees en internationaal 
recht en tot de conclusie zijn gekomen dat 
dit beginsel niet het risico loopt te worden 
geschonden. De uitvoering van het 
terugkeerbesluit kan ook worden 
opgeschort wanneer een rechterlijke 
instantie daartoe besluit, rekening houdend 
met de specifieke omstandigheden van de 
individuele zaak, op verzoek van de 
betrokken verzoeker of ambtshalve.

Or. en

Motivering

De opschortende werking van een beroep dat is ingesteld tegen een terugkeerbesluit is van 
cruciaal belang, aangezien er anders een onomkeerbare situatie kan ontstaan met ernstige 
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gevolgen voor de grondrechten. De enige uitzondering op deze regel is als de volledige 
beoordeling van het beginsel van non-refoulement reeds door een rechterlijke autoriteit is 
uitgevoerd. Bovendien zou een rechterlijke instantie over de onafhankelijkheid moeten 
beschikken om de uitvoering van het terugkeerbesluit op andere gronden op te schorten.

Amendement 644
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De uitvoering van het terugkeerbesluit 
wordt automatisch opgeschort tijdens de 
termijn voor het instellen van beroep in 
eerste aanleg en, wanneer het beroep 
binnen de gestelde termijn is ingesteld, 
tijdens de behandeling van het beroep, 
wanneer er een risico bestaat dat het 
beginsel van non-refoulement wordt 
geschonden. Als er verder beroep wordt 
ingesteld tegen een eerste of volgende 
beslissing in beroep, en in alle andere 
gevallen, wordt de uitvoering van het 
terugkeerbesluit niet opgeschort, tenzij een 
rechterlijke instantie anders beslist, 
rekening houdend met de specifieke 
omstandigheden van de individuele zaak, 
op verzoek van de betrokken verzoeker of 
ambtshalve.

De uitvoering van het terugkeerbesluit 
wordt automatisch opgeschort tijdens de 
termijn voor het instellen van beroep tegen 
een dergelijk besluit, tijdens de 
behandeling van het beroep en totdat de 
aanvrager op de hoogte is gebracht van 
het besluit inzake het beroep, onder meer 
wanneer er een risico bestaat dat het 
beginsel van non-refoulement wordt 
geschonden. Een beroep tegen een 
terugkeerbesluit heeft een automatische 
opschortende werking, hetgeen onder 
meer geldt voor gevallen waarin er 
strafzaken aanhangig zijn bij de 
rechtbank, om toegang tot justitie voor 
zowel de slachtoffers als de verdachten te 
garanderen.

Or. en

Amendement 645
Jeroen Lenaers

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De uitvoering van het terugkeerbesluit 
wordt automatisch opgeschort tijdens de 
termijn voor het instellen van beroep in 

De uitvoering van het terugkeerbesluit 
wordt automatisch opgeschort tijdens de 
termijn voor het instellen van beroep in 
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eerste aanleg en, wanneer het beroep 
binnen de gestelde termijn is ingesteld, 
tijdens de behandeling van het beroep, 
wanneer er een risico bestaat dat het 
beginsel van non-refoulement wordt 
geschonden. Als er verder beroep wordt 
ingesteld tegen een eerste of volgende 
beslissing in beroep, en in alle andere 
gevallen, wordt de uitvoering van het 
terugkeerbesluit niet opgeschort, tenzij een 
rechterlijke instantie anders beslist, 
rekening houdend met de specifieke 
omstandigheden van de individuele zaak, 
op verzoek van de betrokken verzoeker of 
ambtshalve.

eerste aanleg en, wanneer het beroep 
binnen de gestelde termijn is ingesteld, 
tijdens de behandeling van het beroep, 
wanneer er mogelijk een risico bestaat dat 
het beginsel van non-refoulement wordt 
geschonden. Als er verder beroep wordt 
ingesteld tegen een eerste of volgende 
beslissing in beroep, en in alle andere 
gevallen, wordt de uitvoering van het 
terugkeerbesluit niet opgeschort, tenzij een 
rechterlijke instantie anders beslist, 
rekening houdend met de specifieke 
omstandigheden van de individuele zaak, 
op verzoek van de betrokken verzoeker of 
ambtshalve.

Or. en

Amendement 646
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat een besluit 
inzake een verzoek tot tijdelijke 
opschorting van de uitvoering van een 
terugkeerbesluit binnen 48 uur na de 
indiening van een dergelijk verzoek door 
de betrokken onderdaan van een derde 
land wordt genomen. In individuele 
gevallen waarin ingewikkelde feitelijke of 
juridische kwesties aan de orde zijn, kan 
de bevoegde rechterlijke autoriteit de in 
dit lid genoemde termijnen waar nodig 
verlengen.

Schrappen

Or. en

Amendement 647
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Voorstel voor een richtlijn
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Artikel 16 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat een besluit 
inzake een verzoek tot tijdelijke 
opschorting van de uitvoering van een 
terugkeerbesluit binnen 48 uur na de 
indiening van een dergelijk verzoek door 
de betrokken onderdaan van een derde 
land wordt genomen. In individuele 
gevallen waarin ingewikkelde feitelijke of 
juridische kwesties aan de orde zijn, kan 
de bevoegde rechterlijke autoriteit de in 
dit lid genoemde termijnen waar nodig 
verlengen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Het rechtsmiddel heeft altijd een opschortende werking. Een besluit over de opschorting is 
dus niet nodig.

Amendement 648
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer geen nieuwe relevante 
elementen of bevindingen naar voren zijn 
gekomen of door de betrokken onderdaan 
van een derde land zijn voorgelegd die de 
specifieke omstandigheden van het 
individuele geval aanzienlijk wijzigen, zijn 
de eerste en tweede alinea van dit lid niet 
van toepassing wanneer:

Schrappen

(a) de daarin vermelde reden voor de 
tijdelijke opschorting is beoordeeld in het 
kader van een procedure die is uitgevoerd 
uit hoofde van Verordening (EU) .../... 
[verordening asielprocedures] en 
daadwerkelijk een rechtsmiddel is 
aangewend, overeenkomstig artikel 53 
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van die verordening;
(b) het terugkeerbesluit voortvloeit uit het 
besluit tot beëindiging van het legaal 
verblijf dat naar aanleiding van dergelijke 
procedures is genomen.

Or. en

Amendement 649
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer geen nieuwe relevante 
elementen of bevindingen naar voren zijn 
gekomen of door de betrokken onderdaan 
van een derde land zijn voorgelegd die de 
specifieke omstandigheden van het 
individuele geval aanzienlijk wijzigen, zijn 
de eerste en tweede alinea van dit lid niet 
van toepassing wanneer:

Schrappen

(a) de daarin vermelde reden voor de 
tijdelijke opschorting is beoordeeld in het 
kader van een procedure die is uitgevoerd 
uit hoofde van Verordening (EU) .../... 
[verordening asielprocedures] en 
daadwerkelijk een rechtsmiddel is 
aangewend, overeenkomstig artikel 53 
van die verordening;
(b) het terugkeerbesluit voortvloeit uit het 
besluit tot beëindiging van het legaal 
verblijf dat naar aanleiding van dergelijke 
procedures is genomen.

Or. en

Motivering

Deze schrapping is het gevolg van het amendement op artikel 16, lid 3, eerste alinea. Het 
rechtsmiddel heeft een automatische opschortende werking.
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Amendement 650
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 3 – alinea 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer geen nieuwe relevante elementen 
of bevindingen naar voren zijn gekomen of 
door de betrokken onderdaan van een 
derde land zijn voorgelegd die de 
specifieke omstandigheden van het 
individuele geval aanzienlijk wijzigen, zijn 
de eerste en tweede alinea van dit lid niet 
van toepassing wanneer:

Wanneer geen nieuwe relevante elementen 
of bevindingen naar voren zijn gekomen of 
door de betrokken onderdaan van een 
derde land zijn voorgelegd die de 
specifieke omstandigheden van het 
individuele geval wijzigen, zijn de eerste 
en tweede alinea van dit lid niet van 
toepassing wanneer:

Or. en

Motivering

Een beroep moet altijd een opschortende werking hebben. Het moeten beoordelen of er 
nieuwe elementen naar voren zijn gekomen en/of opschorting al dan niet vereist is, zou de 
autoriteiten in de lidstaten opnieuw belasten met de plicht om die aparte beoordeling uit te 
voeren. De invoering van de vereiste van een “aanzienlijke wijziging” vormt een te grote 
belasting voor de rechterlijke autoriteiten en brengt het risico met zich mee dat afzonderlijke 
gevallen niet naar behoren worden beoordeeld, wat leidt tot potentiële onomkeerbare 
schendingen van het beginsel van non-refoulement.

Amendement 651
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen redelijke termijnen en 
andere noodzakelijke voorschriften vast 
om de uitoefening van het recht op een 
doeltreffende voorziening in rechte 
overeenkomstig dit artikel te waarborgen.

Een beroep tegen een terugkeerbesluit 
wordt ingediend binnen dertig dagen na 
bekendmaking van dit besluit aan de 
betrokkene. De lidstaten stellen andere 
noodzakelijke voorschriften vast om de 
uitoefening van het recht op een 
doeltreffende voorziening in rechte 
overeenkomstig dit artikel te waarborgen.

Or. it
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Amendement 652
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen redelijke termijnen en 
andere noodzakelijke voorschriften vast 
om de uitoefening van het recht op een 
doeltreffende voorziening in rechte 
overeenkomstig dit artikel te waarborgen.

De lidstaten stellen een termijn van 
maximaal vijf (5) dagen en andere 
noodzakelijke voorschriften vast om de 
uitoefening van het recht op een 
doeltreffende voorziening in rechte 
overeenkomstig dit artikel te waarborgen.

Or. pl

Amendement 653
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen redelijke termijnen en 
andere noodzakelijke voorschriften vast 
om de uitoefening van het recht op een 
doeltreffende voorziening in rechte 
overeenkomstig dit artikel te waarborgen.

De lidstaten stellen redelijke en 
toereikende termijnen en andere 
noodzakelijke voorschriften vast om de 
uitoefening van het recht op een 
doeltreffende voorziening in rechte 
overeenkomstig dit artikel te waarborgen.

Or. en

Amendement 654
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kennen een termijn van ten 
hoogste vijf dagen toe voor het instellen 

Schrappen
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van beroep tegen een terugkeerbesluit, 
wanneer dat besluit voortvloeit uit een 
definitief besluit tot weigering van een 
verzoek om internationale bescherming 
dat is genomen overeenkomstig 
Verordening (EU) .../... [verordening 
asielprocedures].

Or. en

Amendement 655
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kennen een termijn van ten 
hoogste vijf dagen toe voor het instellen 
van beroep tegen een terugkeerbesluit, 
wanneer dat besluit voortvloeit uit een 
definitief besluit tot weigering van een 
verzoek om internationale bescherming 
dat is genomen overeenkomstig 
Verordening (EU) .../... [verordening 
asielprocedures].

De lidstaten kennen een termijn van ten 
minste vijftien dagen toe voor het instellen 
van beroep tegen een terugkeerbesluit.

Or. en

Motivering

In het licht van de jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens over het 
recht op een doeltreffend rechtsmiddel in artikel 13 van het Europees Verdrag voor de 
rechten van de mens (d.w.z. Jabari tegen Turkije, par. 40; Muminov tegen Rusland, par. 90), 
kan een automatische toepassing van korte termijnen voor het instellen van een beroep in 
strijd zijn met de bescherming tegen refoulement.

Amendement 656
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Maite 
Pagazaurtundúa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 4 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kennen een termijn van ten 
hoogste vijf dagen toe voor het instellen 
van beroep tegen een terugkeerbesluit, 
wanneer dat besluit voortvloeit uit een 
definitief besluit tot weigering van een 
verzoek om internationale bescherming dat 
is genomen overeenkomstig Verordening 
(EU) .../... [verordening asielprocedures].

De lidstaten kennen een termijn van tien 
tot vijftien dagen toe voor het instellen van 
beroep tegen een terugkeerbesluit, wanneer 
dat besluit voortvloeit uit een definitief 
besluit tot weigering van een verzoek om 
internationale bescherming dat is genomen 
overeenkomstig Verordening (EU) .../... 
[verordening asielprocedures].

Or. en

Motivering

De door de Commissie voorgestelde termijn is te kort om te garanderen dat de betrokkene het 
recht om een beroep in te stellen ten volle kan uitoefenen. Een termijn van tien tot vijftien 
dagen voor het instellen van een beroep is redelijker en realistischer.

Amendement 657
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kennen een termijn van ten 
hoogste vijf dagen toe voor het instellen 
van beroep tegen een terugkeerbesluit, 
wanneer dat besluit voortvloeit uit een 
definitief besluit tot weigering van een 
verzoek om internationale bescherming dat 
is genomen overeenkomstig Verordening 
(EU) .../... [verordening asielprocedures].

De lidstaten kennen een termijn van ten 
hoogste vijftien dagen toe voor het 
instellen van beroep tegen een 
terugkeerbesluit, wanneer dat besluit 
voortvloeit uit een definitief besluit tot 
weigering van een verzoek om 
internationale bescherming dat is genomen 
overeenkomstig Verordening (EU) .../... 
[verordening asielprocedures].

Or. it

Amendement 658
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 4 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kennen een termijn van ten 
hoogste vijf dagen toe voor het instellen 
van beroep tegen een terugkeerbesluit, 
wanneer dat besluit voortvloeit uit een 
definitief besluit tot weigering van een 
verzoek om internationale bescherming dat 
is genomen overeenkomstig Verordening 
(EU) .../... [verordening asielprocedures].

De lidstaten kennen een termijn van ten 
hoogste drie dagen toe voor het instellen 
van beroep tegen een terugkeerbesluit, 
wanneer dat besluit voortvloeit uit een 
definitief besluit tot weigering van een 
verzoek om internationale bescherming dat 
is genomen overeenkomstig Verordening 
(EU) .../... [verordening asielprocedures].

Or. fr

Amendement 659
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kennen een termijn van ten 
hoogste vijf dagen toe voor het instellen 
van beroep tegen een terugkeerbesluit, 
wanneer dat besluit voortvloeit uit een 
definitief besluit tot weigering van een 
verzoek om internationale bescherming dat 
is genomen overeenkomstig Verordening 
(EU) .../... [verordening asielprocedures].

De lidstaten kennen een termijn van ten 
hoogste twee dagen toe voor het instellen 
van beroep tegen een terugkeerbesluit, 
wanneer dat besluit voortvloeit uit een 
definitief besluit tot weigering van een 
verzoek om internationale bescherming dat 
is genomen overeenkomstig Verordening 
(EU) .../... [verordening asielprocedures].

Or. fr

Motivering

Dit amendement hangt nauw samen met amendement 12, waarop het een aanvulling vormt, 
teneinde de werking van het gerecht en de vlotheid van de terugkeerprocedure te versnellen.

Amendement 660
Nadine Morano, Paulo Rangel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 4 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De lidstaten kunnen voorzien in 
een administratieve herziening 
voorafgaand aan een beroep dat 
overeenkomstig lid 1 bij een rechterlijke 
instantie is ingesteld, mits die 
administratieve herziening de efficiëntie 
van het rechtsmiddel onverlet laat.

Or. fr

Amendement 661
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De betrokken onderdaan van een 
derde land heeft recht op juridisch advies, 
vertegenwoordiging in rechte en, indien 
nodig, taalkundige bijstand.

5. De betrokken onderdaan van een 
derde land heeft recht op juridisch advies, 
vertegenwoordiging in rechte en 
taalkundige bijstand.

Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk omdat het onlosmakelijk is verbonden met de ingediende 
amendementen op overweging 40.

Amendement 662
Tom Vandendriessche

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De lidstaten zorgen ervoor dat op 
verzoek gratis de noodzakelijke 
rechtsbijstand en/of vertegenwoordiging ter 
beschikking wordt gesteld, overeenkomstig 
de relevante nationale wetgeving of regels 
inzake rechtshulp, en kunnen bepalen dat 

6. De lidstaten zorgen ervoor dat op 
verzoek gratis de noodzakelijke 
rechtsbijstand en/of vertegenwoordiging ter 
beschikking wordt gesteld, overeenkomstig 
de relevante nationale wetgeving of regels 
inzake rechtshulp, en kunnen bepalen dat 
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op zulke gratis rechtsbijstand en/of 
vertegenwoordiging de voorwaarden van 
toepassing zijn als bedoeld in artikel 15, 
leden 3 tot en met 6, van Richtlijn 
2005/85/EG.

op zulke gratis rechtsbijstand en/of 
vertegenwoordiging de voorwaarden van 
toepassing zijn als bedoeld in artikel 15, 
leden 3 tot en met 6, van Richtlijn 
2005/85/EG. Erkende vluchtelingen 
kunnen gevraagd worden de kost voor de 
juridische en taalbijstand te vergoeden 
aan de lidstaat.

Or. nl

Motivering

De juridische kosten van de gratis rechtsbijstand leggen een enorme druk op het budget van 
het departement justitie. Het lijkt niet onredelijk dat zij die rechtstreeks voordeel hebben 
gehaald uit dit systeem de overheid hiervoor vergoeden. De teruggave van kost van voor 
juridische en taalbijstand na erkenning zorgt voor een billijke behandeling van alle dossiers, 
zoals verwoord in overweging 4.

Amendement 663
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De lidstaten zorgen ervoor dat op 
verzoek gratis de noodzakelijke 
rechtsbijstand en/of vertegenwoordiging ter 
beschikking wordt gesteld, overeenkomstig 
de relevante nationale wetgeving of regels 
inzake rechtshulp, en kunnen bepalen dat 
op zulke gratis rechtsbijstand en/of 
vertegenwoordiging de voorwaarden van 
toepassing zijn als bedoeld in artikel 15, 
leden 3 tot en met 6, van Richtlijn 
2005/85/EG.

6. De lidstaten zorgen ervoor dat op 
verzoek gratis rechtsbijstand en/of 
vertegenwoordiging ter beschikking wordt 
gesteld, overeenkomstig de relevante 
nationale wetgeving of regels inzake 
rechtshulp. De lidstaten stellen de 
onderdanen van derde landen in kennis 
van de mogelijkheid tot indiening van een 
dergelijk verzoek.

Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk omdat het onlosmakelijk is verbonden met de ingediende 
amendementen op overweging 40.
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Amendement 664
Nadine Morano, Paulo Rangel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De lidstaten zorgen ervoor dat op 
verzoek gratis de noodzakelijke 
rechtsbijstand en/of vertegenwoordiging ter 
beschikking wordt gesteld, overeenkomstig 
de relevante nationale wetgeving of regels 
inzake rechtshulp, en kunnen bepalen dat 
op zulke gratis rechtsbijstand en/of 
vertegenwoordiging de voorwaarden van 
toepassing zijn als bedoeld in artikel 15, 
leden 3 tot en met 6, van Richtlijn 
2005/85/EG.

6. De lidstaten zorgen ervoor dat op 
uitdrukkelijk verzoek gratis de 
noodzakelijke rechtsbijstand en/of 
vertegenwoordiging ter beschikking wordt 
gesteld, overeenkomstig de relevante 
nationale wetgeving of regels inzake 
rechtshulp, en kunnen bepalen dat op zulke 
gratis rechtsbijstand en/of 
vertegenwoordiging de voorwaarden van 
toepassing zijn als bedoeld in artikel 15, 
leden 3 tot en met 6, van Richtlijn 
2005/85/EG.

Or. fr

Amendement 665
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Birgit Sippel, Domènec 
Ruiz Devesa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De lidstaten zorgen ervoor dat op 
verzoek gratis de noodzakelijke 
rechtsbijstand en/of vertegenwoordiging ter 
beschikking wordt gesteld, overeenkomstig 
de relevante nationale wetgeving of regels 
inzake rechtshulp, en kunnen bepalen dat 
op zulke gratis rechtsbijstand en/of 
vertegenwoordiging de voorwaarden van 
toepassing zijn als bedoeld in artikel 15, 
leden 3 tot en met 6, van Richtlijn 
2005/85/EG.

6. De lidstaten zorgen ervoor dat 
gratis de noodzakelijke rechtsbijstand en/of 
vertegenwoordiging ter beschikking wordt 
gesteld, overeenkomstig de relevante 
nationale wetgeving of regels inzake 
rechtshulp, en kunnen bepalen dat op zulke 
gratis rechtsbijstand en/of 
vertegenwoordiging de voorwaarden van 
toepassing zijn als bedoeld in artikel 15, 
leden 3 tot en met 6, van Richtlijn 
2005/85/EG.

Or. en
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Motivering

Toegang tot rechtsbijstand is van essentieel belang voor het uitoefenen van het recht op een 
doeltreffend rechtsmiddel. Dit amendement houdt verband met overweging 21, artikel 7 en 
artikel 14.

Amendement 666
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Het eerste lid is ook van toepassing 
op onderdanen van een derde land die 
irregulier op het grondgebied van een 
lidstaat verblijven en voor wie het niet 
mogelijk was een terugkeerbesluit uit te 
voeren.

Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk omdat het onlosmakelijk is verbonden met de ingediende 
amendementen op overweging 4.

Amendement 667
Tom Vandendriessche

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De beginselen van lid 1, onder a) 
tot en met d), sluiten niet uit dat dit 
bewerkstelligd wordt in verzekerde 
bewaring.

Or. nl

Motivering

Gelet op het grote aantal onderduikingen, dient in de meeste gevallen voorkeur gegeven te 
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worden aan bewaarstelling in afwachting van repatriëring. Dit amendement sluit aan bij 
amendement 15 voor overweging 18 amendement 17 voor overweging 22. Verzekerde 
bewaring kan niet uitgesloten worden als middel om onder meer huisvesting, geneeskundige 
zorgen en voeding te verschaffen.

Amendement 668
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde personen 
ontvangen van de lidstaten schriftelijk de 
bevestiging, overeenkomstig de nationale 
wetgeving, dat de termijn voor vrijwillig 
vertrek overeenkomstig artikel 9, lid 2, is 
verlengd, of dat het terugkeerbesluit 
voorlopig niet zal worden uitgevoerd.

2. De in lid 1 en lid 1 bis bedoelde 
personen ontvangen van de lidstaten 
schriftelijk de bevestiging, overeenkomstig 
de nationale wetgeving, dat de termijn voor 
vrijwillig vertrek overeenkomstig artikel 9, 
lid 2, is verlengd, of dat het 
terugkeerbesluit voorlopig niet zal worden 
uitgevoerd dan wel of het niet mogelijk 
was een terugkeerbesluit uit te voeren.

Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk omdat het onlosmakelijk is verbonden met het ingediende 
amendement op artikel 17, lid 1, onder a).

Amendement 669
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. en

Amendement 670
Anne-Sophie Pelletier
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tenzij in een bepaald geval andere 
afdoende maar minder dwingende 
maatregelen doeltreffend kunnen worden 
toegepast, kunnen de lidstaten de 
onderdaan van een derde land jegens wie 
een terugkeerprocedure loopt in bewaring 
houden om zijn terugkeer voor te bereiden 
en/of om de verwijderingsprocedure uit te 
voeren, met name indien:

De lidstaten passen nooit dwingende 
maatregelen toe.

Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk omdat het onlosmakelijk is verbonden met de ingediende 
amendementen op artikel 18 en op overwegingen 27 en 28.

Amendement 671
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tenzij in een bepaald geval andere 
afdoende maar minder dwingende 
maatregelen doeltreffend kunnen worden 
toegepast, kunnen de lidstaten de 
onderdaan van een derde land jegens wie 
een terugkeerprocedure loopt in bewaring 
houden om zijn terugkeer voor te bereiden 
en/of om de verwijderingsprocedure uit te 
voeren, met name indien:

Tenzij in een bepaald geval andere 
afdoende maar minder dwingende 
maatregelen doeltreffend kunnen worden 
toegepast, kunnen de lidstaten de 
onderdaan van een derde land jegens wie 
een terugkeerprocedure loopt alleen in 
bewaring houden om zijn terugkeer voor te 
bereiden en/of om de 
verwijderingsprocedure uit te voeren 
indien:

Or. en

Amendement 672
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Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tenzij in een bepaald geval andere 
afdoende maar minder dwingende 
maatregelen doeltreffend kunnen worden 
toegepast, kunnen de lidstaten de 
onderdaan van een derde land jegens wie 
een terugkeerprocedure loopt in bewaring 
houden om zijn terugkeer voor te bereiden 
en/of om de verwijderingsprocedure uit te 
voeren, met name indien:

Tenzij in een bepaald geval andere 
afdoende maar minder dwingende 
maatregelen doeltreffend kunnen worden 
toegepast, kunnen de lidstaten de 
onderdaan van een derde land jegens wie 
een terugkeerprocedure loopt alleen in 
bewaring houden om zijn terugkeer voor te 
bereiden en/of om de 
verwijderingsprocedure uit te voeren 
indien:

Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk omdat het onlosmakelijk is verbonden met de ingediende 
amendementen op dit artikel. In het voorstel van de Commissie werd het woord “alleen” 
geschrapt. Het is daarentegen belangrijk een volledige lijst op te stellen van redenen voor 
bewaring en er op die manier voor te zorgen dat bewaring uitsluitend wordt gebruikt als 
maatregel die in laatste instantie en in welbepaalde gevallen moet worden toegepast.

Amendement 673
Jeroen Lenaers

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tenzij in een bepaald geval andere 
afdoende maar minder dwingende 
maatregelen doeltreffend kunnen worden 
toegepast, kunnen de lidstaten de 
onderdaan van een derde land jegens wie 
een terugkeerprocedure loopt in bewaring 
houden om zijn terugkeer voor te bereiden 
en/of om de verwijderingsprocedure uit te 
voeren, met name indien:

Tenzij in een bepaald geval andere 
afdoende maar minder dwingende 
maatregelen doeltreffend kunnen worden 
toegepast, houden de lidstaten de 
onderdaan van een derde land jegens wie 
een terugkeerprocedure loopt in bewaring 
om zijn terugkeer voor te bereiden en/of 
om de verwijderingsprocedure uit te voeren 
indien:
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Or. en

Motivering

Het artikel is niet correct afgestemd op overweging 28 op het punt waar uitdrukkelijk wordt 
vermeld dat de persoon in deze omstandigheden in bewaring moet blijven.

Amendement 674
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) er risico op onderduiken bestaat, 
dat is vastgesteld overeenkomstig 
artikel 6;

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit amendement is in overeenstemming met het schrappen van artikel 6.

Amendement 675
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de betrokken onderdaan van een 
derde land de voorbereiding van de 
terugkeer of de verwijderingsprocedure 
ontwijkt of belemmert; of

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit hangt samen met het ingediende amendement op artikel 18, lid 1.
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Amendement 676
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de betrokken onderdaan van een 
derde land een gevaar vormt voor de 
openbare orde, de openbare veiligheid of 
de nationale veiligheid.

Schrappen

Or. en

Amendement 677
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de betrokken onderdaan van een 
derde land een gevaar vormt voor de 
openbare orde, de openbare veiligheid of 
de nationale veiligheid.

Schrappen

Or. en

Motivering

Deze nieuwe, door de Commissie voorgestelde reden is te vaag, aangezien er geen 
gemeenschappelijke EU-definities van openbare orde, openbare veiligheid of nationale 
veiligheid bestaan, en dergelijke gevallen moeten niet worden behandeld volgens de EU-
wetgeving inzake terugkeer, maar volgens het bestaande straf- of bestuursrecht.

Amendement 678
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de betrokken onderdaan van een (c) de betrokken onderdaan van een 
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derde land een gevaar vormt voor de 
openbare orde, de openbare veiligheid of 
de nationale veiligheid.

derde land een gevaar vormt voor de 
openbare orde, de openbare veiligheid of 
de nationale veiligheid, op grond van een 
rechterlijke uitspraak of in elk geval op 
grond van elementen die aantonen dat de 
persoon een publiek gevaar vormt.

Or. it

Amendement 679
Jeroen Lenaers

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de betrokken onderdaan van een 
derde land een gevaar vormt voor de 
openbare orde, de openbare veiligheid of 
de nationale veiligheid.

(c) de betrokken onderdaan van een 
derde land een gevaar vormt voor de 
openbare orde, de openbare veiligheid of 
de nationale veiligheid of veroordeeld is 
geweest voor een inbreuk die maximaal 
strafbaar is met een gevangenisstraf van 
ten minste drie jaar.

Or. en

Motivering

Door toevoeging van deze zinsnede wordt het duidelijk dat ook een strafbaar feit waarvoor 
een maximale straf van ten minste drie jaar gevangenis geldt in het kader van deze richtlijn 
gevolgen moet hebben voor de bewaring van de betrokkene. Hetzelfde geldt voor de andere 
delen van deze richtlijn waar deze zinsnede wordt gebruikt.

Amendement 680
Malik Azmani, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de betrokken onderdaan van een 
derde land een gevaar vormt voor de 
openbare orde, de openbare veiligheid of 

(c) de betrokken onderdaan van een 
derde land een gevaar vormt voor de 
openbare orde, de openbare veiligheid of 
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de nationale veiligheid. de nationale veiligheid, in het bijzonder 
wanneer de onderdaan van een derde 
land voor ernstige criminaliteit is 
veroordeeld.

Or. en

Amendement 681
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de betrokken onderdaan van een 
derde land een gevaar vormt voor de 
openbare orde, de openbare veiligheid of 
de nationale veiligheid.

(c) de betrokken onderdaan van een 
derde land een daadwerkelijk en actueel 
gevaar vormt voor de openbare orde, de 
openbare veiligheid of de nationale 
veiligheid.

Or. en

Amendement 682
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alle gronden voor bewaring worden in 
nationaal recht vastgelegd.

Schrappen

Or. en

Motivering

De lidstaten mogen zelf besluiten welke bepalingen zij in hun nationale wetgeving willen 
opnemen.

Amendement 683
Jeroen Lenaers
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alle gronden voor bewaring worden in 
nationaal recht vastgelegd.

In andere gevallen kunnen de lidstaten 
een onderdaan van een derde land jegens 
wie een terugkeerprocedure loopt in 
bewaring houden om zijn terugkeer voor 
te bereiden en/of om de 
verwijderingsprocedure uit te voeren.
Alle gronden voor bewaring worden in 
nationaal recht vastgelegd.

Or. en

Motivering

Logisch gevolg van het amendement op het eerste lid van dit artikel, teneinde toe te lichten 
wanneer de betrokkene in bewaring moet/kan worden gesteld.

Amendement 684
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bewaring is zo kort mogelijk en duurt 
niet langer dan de voortvarend uitgevoerde 
voorbereiding van de verwijdering.

De bewaring is een laatste redmiddel dat 
wordt toegepast wanneer andere, 
alternatieve maatregelen niet beschikbaar 
zijn, is zo kort mogelijk, en duurt niet 
langer dan de voortvarend uitgevoerde 
voorbereiding van de verwijdering.

Or. it

Motivering

Dit amendement is nauw verbonden met het door de Commissie voorgestelde amendement op 
artikel 18, lid 1, letter c.

Amendement 685
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Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bewaring is zo kort mogelijk en duurt 
niet langer dan de voortvarend 
uitgevoerde voorbereiding van de 
verwijdering.

De bewaring duurt minstens even lang als 
de voortvarend uitgevoerde voorbereiding 
van de verwijdering.

Or. fr

Amendement 686
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bewaring wordt in geen geval toegepast 
voor niet-begeleide minderjarigen of 
gezinnen met minderjarigen.

Or. it

Motivering

Dit amendement is nauw verbonden met het door de Commissie voorgestelde amendement op 
artikel 18, lid 1, letter c.

Amendement 687
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1 – alinea 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De maximumtermijn voor bewaring ligt 
tussen drie en zes maanden, en kan 
eenmaal worden verlengd met maximaal 
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nog eens zes maanden.

Or. it

Amendement 688
Tom Vandendriessche

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De inbewaringstelling wordt door een 
administratieve of rechterlijke autoriteit 
gelast.

De inbewaringstelling wordt door een 
administratieve of rechterlijke autoriteit 
gelast samen met het terugkeerbesluit.

Or. nl

Motivering

Het moet verhinderd worden dat tegen alle afzonderlijke beslissingen verschillende rechters 
meermaals gevat worden. Dit amendement is noodzakelijk om tot het effectief terugkeerbeleid 
te komen, zoals verwoord in overweging 3. De oorspronkelijke tekst houdt de mogelijkheid 
van meerdere procedures open.

Amendement 689
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 2 – alinea 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) of bieden de lidstaten de betrokken 
onderdaan van een derde land het recht 
voorziening te vragen bij het gerecht zodat 
de rechtmatigheid van de bewaring aan een 
spoedige rechterlijke toetsing wordt 
onderworpen, die zo spoedig mogelijk na 
het instellen van deze procedure tot een 
beslissing leidt. De lidstaten stellen de 
betrokken onderdaan van een derde land 
onmiddellijk van die mogelijkheid in 
kennis.

(b) of bieden de lidstaten de betrokken 
onderdaan van een derde land het recht 
voorziening te vragen bij het gerecht zodat 
de rechtmatigheid van de bewaring aan een 
spoedige rechterlijke toetsing wordt 
onderworpen, die zo spoedig mogelijk na 
het instellen van deze procedure tot een 
beslissing leidt. De lidstaten stellen de 
betrokken onderdaan van een derde land 
onmiddellijk van die mogelijkheid in 
kennis, en verstrekken daartoe gratis 
rechtsbijstand en taalkundige bijstand.
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Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk omdat het onlosmakelijk is verbonden met de ingediende 
amendementen op overweging 40.

Amendement 690
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In ieder geval wordt de 
inbewaringstelling met redelijke 
tussenpozen op verzoek van de onderdaan 
van een derde land of ambtshalve getoetst. 
In het geval van een lange periode van 
bewaring wordt de toetsing aan controle 
door een rechterlijke autoriteit 
onderworpen.

Schrappen

Or. fr

Motivering

Deze wijziging is noodzakelijk om de samenhang te waarborgen met de wijzigingen in 
artikel 18, lid 5, en artikel 22, lid 7, alinea 2.

Amendement 691
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In ieder geval wordt de 
inbewaringstelling met redelijke 
tussenpozen op verzoek van de onderdaan 
van een derde land of ambtshalve getoetst. 
In het geval van een lange periode van 
bewaring wordt de toetsing aan controle 

3. Als een lidstaat ertoe besluit tot 
inbewaringstelling over te gaan, wordt de 
inbewaringstelling in ieder geval met 
redelijke en regelmatige tussenpozen op 
verzoek van de onderdaan van een derde 
land of ambtshalve getoetst. De toetsing 
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door een rechterlijke autoriteit 
onderworpen.

wordt aan controle door een rechterlijke 
autoriteit onderworpen.

Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk omdat het onlosmakelijk is verbonden met de ingediende 
amendementen op dit artikel en op overwegingen 27 en 28.

Amendement 692
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De bewaring wordt gehandhaafd 
zolang de in lid 1 bedoelde 
omstandigheden zich voordoen en zij 
noodzakelijk is om een geslaagde 
verwijdering te garanderen. Iedere lidstaat 
stelt een maximumbewaringsduur vast die 
niet minder dan drie maanden en niet 
meer dan zes maanden mag bedragen.

5. Als een lidstaat kiest voor 
inbewaringstelling, stelt die lidstaat een 
beperkte bewaringsduur vast die niet meer 
dan twee weken mag bedragen.

Or. en

Amendement 693
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De bewaring wordt gehandhaafd 
zolang de in lid 1 bedoelde 
omstandigheden zich voordoen en zij 
noodzakelijk is om een geslaagde 
verwijdering te garanderen. Iedere lidstaat 
stelt een maximumbewaringsduur vast die 
niet minder dan drie maanden en niet 

5. De bewaring wordt gehandhaafd 
zolang de in lid 1 bedoelde 
omstandigheden zich voordoen en zij 
noodzakelijk is om een geslaagde 
verwijdering te garanderen. Iedere lidstaat 
stelt naar eigen goeddunken een 
maximumbewaringsduur vast.
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meer dan zes maanden mag bedragen.

Or. fr

Amendement 694
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De bewaring wordt gehandhaafd 
zolang de in lid 1 bedoelde 
omstandigheden zich voordoen en zij 
noodzakelijk is om een geslaagde 
verwijdering te garanderen. Iedere lidstaat 
stelt een maximumbewaringsduur vast die 
niet minder dan drie maanden en niet 
meer dan zes maanden mag bedragen.

5. De bewaring wordt gehandhaafd 
zolang de in lid 1 bedoelde 
omstandigheden zich voordoen en zij 
noodzakelijk is om een geslaagde 
verwijdering te garanderen. Iedere lidstaat 
stelt een beperkte bewaringsduur vast die 
maximaal twee maanden mag bedragen.

Or. en

Motivering

Volgens ngo’s en internationale organisaties is geenszins bewezen dat het daadwerkelijke 
terugkeerpercentage hoger is naarmate de bewaring langer duurt. Volgens een vervangende 
effectbeoordeling van de Parlementaire Onderzoeksdiensten vond in Frankrijk 80 % van de 
verwijderingen vóór de vijfentwintigste dag van inbewaringstelling plaats. Het is daarom 
vaak niet nodig om de bewaring te verlengen, omdat het niet bijdraagt tot verwijdering. Het 
verlengen van de inbewaringstelling onder dergelijke omstandigheden is niet kostenefficiënt.

Amendement 695
Nadine Morano, Paulo Rangel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De bewaring wordt gehandhaafd 
zolang de in lid 1 bedoelde 
omstandigheden zich voordoen en zij 
noodzakelijk is om een geslaagde 
verwijdering te garanderen. Iedere lidstaat 

5. De bewaring wordt gehandhaafd 
zolang de in lid 1 bedoelde 
omstandigheden zich voordoen en zij 
noodzakelijk is om een geslaagde 
verwijdering te garanderen. Iedere lidstaat 
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stelt een maximumbewaringsduur vast die 
niet minder dan drie maanden en niet meer 
dan zes maanden mag bedragen.

stelt een maximum bewaringsduur vast die 
niet minder dan drie maanden en niet meer 
dan twaalf maanden mag bedragen.

Or. fr

Motivering

Dit amendement is bedoeld om te reageren op situaties als die in amendement 5, waarop het 
een aanvulling vormt. Het hangt eveneens nauw samen met amendement 2, aangezien 
sommige terugkeerprocedures niet kunnen worden voltooid vanwege een onvoldoende lange 
bewaringsduur.

Amendement 696
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De bewaring wordt gehandhaafd 
zolang de in lid 1 bedoelde 
omstandigheden zich voordoen en zij 
noodzakelijk is om een geslaagde 
verwijdering te garanderen. Iedere lidstaat 
stelt een maximumbewaringsduur vast die 
niet minder dan drie maanden en niet meer 
dan zes maanden mag bedragen.

5. De bewaring wordt gehandhaafd 
zolang de in lid 1 bedoelde 
omstandigheden zich voordoen en zij 
noodzakelijk is om een geslaagde 
verwijdering te garanderen. Iedere lidstaat 
stelt een beperkte bewaringsduur vast die 
niet meer dan drie maanden mag bedragen.

Or. en

Motivering

Uit meerdere bronnen, waaronder de effectbeoordeling van het EP, is gebleken dat een 
langere bewaringsduur een beperkt effect op het daadwerkelijke terugkeerpercentage heeft. In 
het licht van de aanzienlijke risico’s op schendingen van de mensenrechten kan bewaring 
worden opgelegd, maar alleen als dit onderhevig is aan een juridische toetsing.

Amendement 697
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Voorstel voor een richtlijn
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Artikel 18 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De lidstaten kunnen de in lid 5 
bedoelde termijn overeenkomstig de 
nationale wetgeving slechts in beperkte 
mate en ten hoogste met nog eens twaalf 
maanden verlengen indien de 
verwijdering, alle redelijke inspanningen 
ten spijt, wellicht meer tijd zal vergen, 
omdat:

Schrappen

(a) de betrokken onderdaan van een derde 
land niet meewerkt, of
(b) de nodige documentatie uit derde 
landen op zich laat wachten.

Or. fr

Motivering

Deze wijziging is noodzakelijk om de samenhang te waarborgen met de wijzigingen in 
artikel 18, lid 5, en artikel 22, lid 7, alinea 2.

Amendement 698
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De lidstaten kunnen de in lid 5 
bedoelde termijn overeenkomstig de 
nationale wetgeving slechts in beperkte 
mate en ten hoogste met nog eens twaalf 
maanden verlengen indien de 
verwijdering, alle redelijke inspanningen 
ten spijt, wellicht meer tijd zal vergen, 
omdat:

Schrappen

(a) de betrokken onderdaan van een derde 
land niet meewerkt, of
(b) de nodige documentatie uit derde 
landen op zich laat wachten.
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Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk omdat het onlosmakelijk is verbonden met de ingediende 
amendementen op dit artikel en op overwegingen 27 en 28.

Amendement 699
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 6 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De lidstaten kunnen de in lid 5 
bedoelde termijn overeenkomstig de 
nationale wetgeving slechts in beperkte 
mate en ten hoogste met nog eens twaalf 
maanden verlengen indien de verwijdering, 
alle redelijke inspanningen ten spijt, 
wellicht meer tijd zal vergen, omdat:

6. De lidstaten kunnen de in lid 5 
bedoelde termijn overeenkomstig de 
nationale wetgeving en altijd na 
rechterlijke toetsing slechts twee 
opeenvolgende malen in beperkte mate en 
ten hoogste met iedere keer nog eens drie 
maanden verlengen indien de verwijdering, 
alle redelijke inspanningen ten spijt, 
wellicht meer tijd zal vergen, omdat:

Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk omdat het onlosmakelijk is verbonden met de ingediende 
amendementen op artikel 18, lid 5. Dit zou een totale bewaringstermijn van maximaal 9 
maanden mogelijk maken, met inbegrip van de juiste waarborgen voor rechterlijke toetsing.

Amendement 700
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 6 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De lidstaten kunnen de in lid 5 
bedoelde termijn overeenkomstig de 
nationale wetgeving slechts in beperkte 
mate en ten hoogste met nog eens twaalf 

6. De lidstaten kunnen de in lid 5 
bedoelde termijn overeenkomstig de 
nationale wetgeving slechts in beperkte 
mate en ten hoogste met nog eens vier 
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maanden verlengen indien de verwijdering, 
alle redelijke inspanningen ten spijt, 
wellicht meer tijd zal vergen, omdat:

maanden verlengen indien de verwijdering, 
alle redelijke inspanningen ten spijt, 
wellicht meer tijd zal vergen, omdat:

Or. en

Motivering

Dit amendement houdt verband met de amendementen op artikel 18, lid 5.

Amendement 701
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 6 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de nodige documentatie uit derde 
landen op zich laat wachten.

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk omdat het onlosmakelijk is verbonden met de ingediende 
amendementen op artikel 18, lid 5.

Amendement 702
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Lidstaten mogen, ondanks gebruik 
te hebben gemaakt van de termijn waarin 
lid 6 voorziet, een onderdaan van een 
derde land opnieuw in bewaring stellen 
wanneer er zich na diens vrijlating 
omstandigheden voordoen die de 
uitvoering toelaten van het 
terugkeerbesluit dat eerder tegen diezelfde 
onderdaan van een derde land is 



AM\1214327NL.docx 345/375 PE658.738v01-00

NL

uitgevaardigd. De nieuwe termijn van 
bewaring bedraagt maximaal 30 dagen.

Or. pl

Amendement 703
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor bewaring wordt in de regel 
gebruikgemaakt van speciale inrichtingen 
voor bewaring. Indien een lidstaat de 
onderdanen van een derde land die in 
bewaring worden gehouden, niet kan 
onderbrengen in een gespecialiseerde 
inrichting voor bewaring en gebruik dient 
te maken van een gevangenis, worden zij 
gescheiden gehouden van de gewone 
gevangenen.

1. Als een lidstaat in laatste instantie 
kiest voor inbewaringstelling, wordt voor 
bewaring in de regel gebruik gemaakt van 
speciale, open inrichtingen voor bewaring. 
De gespecialiseerde inrichtingen voor 
bewaring bieden waardige 
bewaringsomstandigheden waarbij de 
grondrechten van de in bewaring gestelde 
onderdanen van derde landen worden 
geëerbiedigd. Het personeel van de 
speciale inrichtingen voor bewaring is 
voor zijn taken naar behoren opgeleid en 
gekwalificeerd. Onderdanen van derde 
landen worden nooit in een gevangenis of 
politiecel in bewaring gehouden.

Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk omdat het onlosmakelijk is verbonden met overweging 27.

Amendement 704
Monika Hohlmeier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor bewaring wordt in de regel 
gebruikgemaakt van speciale inrichtingen 

1. Voor bewaring worden speciale 
omstandigheden voor bewaring gecreëerd 
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voor bewaring. Indien een lidstaat de 
onderdanen van een derde land die in 
bewaring worden gehouden, niet kan 
onderbrengen in een gespecialiseerde 
inrichting voor bewaring en gebruik dient 
te maken van een gevangenis, worden zij 
gescheiden gehouden van de gewone 
gevangenen.

waarbij onderdanen van een derde land die 
in bewaring worden gehouden, gescheiden 
gehouden blijven van de gewone 
gevangenen.

Or. en

Motivering

In plaats van de aandacht te vestigen op de ruimtelijke scheiding van detentiecentra voor 
vreemdelingenbewaring en gewone gevangenissen, zou het praktischer en doeltreffender zijn 
om de nadruk te leggen op de noodzaak van speciale omstandigheden voor bewaring in 
vergelijking tot gewone gevangenisomstandigheden. Dit amendement is noodzakelijk omdat 
het verband houdt met de interne logica met betrekking tot de procedures voor bewaring 
zoals neergelegd in artikel 18 en om onderduiken te voorkomen, zoals neergelegd in artikel 6.

Amendement 705
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in bewaring gestelde 
onderdanen van derde landen wordt op 
verzoek toegestaan te gelegener tijd 
contact op te nemen met wettelijke 
vertegenwoordigers, familieleden en 
bevoegde consulaire autoriteiten.

2. De in bewaring gestelde 
onderdanen van derde landen wordt op 
verzoek toegestaan vanaf de eerste dag 
van de inbewaringstelling contact op te 
nemen met wettelijke vertegenwoordigers, 
familieleden en bevoegde consulaire 
autoriteiten.

Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk omdat het onlosmakelijk is verbonden met de ingediende 
amendementen op overweging 4.

Amendement 706
Anne-Sophie Pelletier
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bijzondere aandacht wordt besteed 
aan de situatie van kwetsbare personen. In 
dringende medische zorg en essentiële 
behandeling van ziekte wordt voorzien.

3. Bijzondere aandacht wordt besteed 
aan de situatie van personen in een 
kwetsbare situatie. In dringende medische 
zorg en behandeling van ziekte wordt 
onmiddellijk voorzien.

Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk omdat het onlosmakelijk is verbonden met de ingediende 
amendementen op overweging 38 en artikel 14.

Amendement 707
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Relevante en bevoegde nationale, 
internationale en niet-gouvernementele 
organisaties en instanties hebben de 
mogelijkheid de in lid 1 bedoelde 
inrichtingen voor bewaring te bezoeken, 
voor zover zij dienen voor de bewaring van 
onderdanen van derde landen 
overeenkomstig dit hoofdstuk. Het bezoek 
kan afhankelijk worden gesteld van 
toestemming.

4. Relevante en bevoegde nationale, 
internationale en niet-gouvernementele 
organisaties en instanties, evenals 
journalisten en leden van nationale 
parlementen en van het Europees 
Parlement, hebben de mogelijkheid de in 
lid 1 bedoelde inrichtingen voor bewaring 
te bezoeken, voor zover zij dienen voor de 
bewaring van onderdanen van derde landen 
overeenkomstig dit hoofdstuk. 
Onaangekondigde bezoeken worden 
mogelijk gemaakt.

Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk omdat het onlosmakelijk is verbonden met de ingediende 
amendementen op artikel 10.
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Amendement 708
Pietro Bartolo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Relevante en bevoegde nationale, 
internationale en niet-gouvernementele 
organisaties en instanties hebben de 
mogelijkheid de in lid 1 bedoelde 
inrichtingen voor bewaring te bezoeken, 
voor zover zij dienen voor de bewaring van 
onderdanen van derde landen 
overeenkomstig dit hoofdstuk. Het bezoek 
kan afhankelijk worden gesteld van 
toestemming.

4. Relevante en bevoegde nationale, 
internationale en niet-gouvernementele 
organisaties en instanties hebben de 
mogelijkheid de in lid 1 bedoelde 
inrichtingen voor bewaring te bezoeken, 
voor zover zij dienen voor de bewaring van 
onderdanen van derde landen 
overeenkomstig dit hoofdstuk. Het bezoek 
kan afhankelijk worden gesteld van 
toestemming. Deze bezoeken kunnen in 
geen geval worden beperkt of verboden.

Or. it

Motivering

De toegang tot de inrichtingen voor bewaring moet altijd gegarandeerd zijn. Het amendement 
is verbonden met de door de rapporteur ingediende amendementen op artikel 18 en de 
overwegingen 27 en 28.

Amendement 709
Tom Vandendriessche

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Relevante en bevoegde nationale, 
internationale en niet-gouvernementele 
organisaties en instanties hebben de 
mogelijkheid de in lid 1 bedoelde 
inrichtingen voor bewaring te bezoeken, 
voor zover zij dienen voor de bewaring van 
onderdanen van derde landen 
overeenkomstig dit hoofdstuk. Het bezoek 
kan afhankelijk worden gesteld van 
toestemming.

4. Relevante en bevoegde nationale, 
internationale organisaties en instanties 
hebben de mogelijkheid de in lid 1 
bedoelde inrichtingen voor bewaring te 
bezoeken, voor zover zij dienen voor de 
bewaring van onderdanen van derde landen 
overeenkomstig dit hoofdstuk. Het bezoek 
kan afhankelijk worden gesteld van 
toestemming.
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Or. nl

Motivering

Ngo’s missen elke democratische legitimiteit en controle. Bovendien is onduidelijk wie op 
welke grond zich de titel toe-eigent en op basis daarvan speciale prerogatieven verkrijgt. 
Controle van de uitvoerende macht dient te gebeuren door de wetgevende macht of een 
internationale organisatie erkend door de regering van de lidstaat. De oorspronkelijke tekst 
spreekt van relevante en bevoegde nationale, internationale en niet gouvernementele 
organisaties en instanties. Niet gouvernementele organisaties voldoen niet aan de 
cumulatieve voorwaarde relevant en bevoegd en kunnen dan ook niet opgenomen worden in 
deze lijst.

Amendement 710
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De in bewaring gestelde 
onderdanen van derde landen krijgen 
stelselmatig informatie over de regels die 
in de inrichting gelden en over hun rechten 
en plichten. Hiertoe behoort ook informatie 
over het in de nationale wetgeving 
vastgelegde recht om contact op te nemen 
met de in lid 4 bedoelde organisaties en 
instanties.

5. De in bewaring gestelde 
onderdanen van derde landen krijgen 
stelselmatig, in een voor hen begrijpelijke 
taal, informatie over de regels die in de 
inrichting gelden en over hun rechten en 
plichten. Hiertoe behoort ook informatie 
over het in de nationale wetgeving 
vastgelegde recht om contact op te nemen 
met de in lid 4 bedoelde organisaties en 
instanties, evenals journalisten en leden 
van nationale parlementen en van het 
Europees Parlement.

Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk omdat het onlosmakelijk is verbonden met de ingediende 
amendementen op artikel 10.

Amendement 711
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 20 Schrappen
Bewaring van minderjarigen en gezinnen
1. Niet-begeleide minderjarigen en 
gezinnen met minderjarigen worden 
slechts in laatste instantie, en voor een zo 
kort mogelijke periode in bewaring 
gesteld.
2. In bewaring gestelde gezinnen krijgen 
in afwachting van verwijdering 
afzonderlijke accommodatie, waarbij 
voldoende privacy is gegarandeerd.
3. In bewaring gestelde minderjarigen 
wordt de mogelijkheid geboden tot 
vrijetijdsbesteding, zoals op hun leeftijd 
afgestemde spel- en recreatieactiviteiten 
en, afhankelijk van de duur van hun 
verblijf, tot toegang tot onderwijs.
4. Niet-begeleide minderjarigen worden zo 
veel mogelijk ondergebracht in 
inrichtingen met personeel en faciliteiten 
die zijn afgestemd op de noden van 
personen van hun leeftijd.
5. Tijdens bewaring van minderjarigen in 
afwachting van verwijdering dient het 
belang van het kind voorop te staan.

Or. it

Motivering

Dit amendement is nauw verbonden met het door de Commissie voorgestelde amendement op 
artikel 18, lid 1, letter c.

Amendement 712
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

20 Bewaring van minderjarigen en 20 Verbod op bewaring van 
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gezinnen minderjarigen en gezinnen

Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk omdat het onlosmakelijk is verbonden met de ingediende 
amendementen op overwegingen 28 en 40.

Amendement 713
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

20 Bewaring van minderjarigen en 
gezinnen

20 Minderjarigen en gezinnen

Or. en

Motivering

Dit amendement houdt verband met de amendementen op artikel 20, lid 1.

Amendement 714
Jeroen Lenaers

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Niet-begeleide minderjarigen en 
gezinnen met minderjarigen worden slechts 
in laatste instantie, en voor een zo kort 
mogelijke periode in bewaring gesteld.

1. Niet-begeleide minderjarigen en 
gezinnen met minderjarigen tegen wie een 
terugkeerprocedure loopt om de terugkeer 
voor te bereiden en/of de 
verwijderingsprocedure uit te voeren, 
worden slechts in laatste instantie, en voor 
een zo kort mogelijke periode in bewaring 
gesteld en alleen nadat specifiek is 
nagegaan of er geen andere, minder 
dwingende maatregel beschikbaar is. 
Jonge kinderen worden in een 
gespecialiseerde inrichting en niet in een 
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gevangenis in bewaring gesteld. In 
afwijking van artikel 18, lid 5, kunnen de 
lidstaten kortere bewaringstermijnen voor 
minderjarigen in hun nationale wetgeving 
opnemen.

Or. en

Motivering

Het EHRM merkt op dat volgens vaste rechtspraak de opsluiting van jonge kinderen in 
gevangenisachtige structuren als beginsel moet worden voorkomen en dat alleen plaatsing 
voor een korte termijn en onder passende omstandigheden overeen zou kunnen stemmen met 
het Verdrag, op voorwaarde dat het in laatste instantie wordt gedaan en alleen nadat 
speciaal is nagegaan of er geen minder dwingende maatregel beschikbaar is. Aangezien het 
voorstel van de EC de gronden voor bewaring aanstipt, is het belangrijk om ook de regels en 
waarborgen met betrekking tot minderjarigen te verduidelijken.

Amendement 715
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Niet-begeleide minderjarigen en 
gezinnen met minderjarigen worden 
slechts in laatste instantie, en voor een zo 
kort mogelijke periode in bewaring 
gesteld.

1. Niet-begeleide minderjarigen en 
gezinnen met minderjarigen worden niet in 
bewaring gesteld en krijgen passende, 
humane en niet tot vrijheidsbeneming 
strekkende alternatieven voor 
inbewaringstelling aangeboden wanneer 
dit in het belang van het kind is en 
wanneer dit noodzakelijk is om hun 
bescherming te waarborgen.

Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk omdat het onlosmakelijk is verbonden met de ingediende 
amendementen op overweging 28. De inbewaringstelling van kinderen moet worden 
afgeschaft aangezien dit inherent tegenstrijdig is met het belang van het kind.
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Amendement 716
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Niet-begeleide minderjarigen en 
gezinnen met minderjarigen worden 
slechts in laatste instantie, en voor een zo 
kort mogelijke periode in bewaring 
gesteld.

1. Minderjarigen en gezinnen met 
minderjarigen worden niet in bewaring 
gesteld.

Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk omdat het onlosmakelijk is verbonden met de ingediende 
amendementen op overwegingen 28 en 40 en artikel 18.

Amendement 717
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Hilde 
Vautmans

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Niet-begeleide minderjarigen en 
gezinnen met minderjarigen worden 
slechts in laatste instantie, en voor een zo 
kort mogelijke periode in bewaring 
gesteld.

1. Niet-begeleide minderjarigen en 
gezinnen met minderjarigen worden niet in 
bewaring gesteld.

Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk omdat het onlosmakelijk is verbonden met het ingediende 
amendement op overweging 28. De inbewaringstelling van minderjarigen is nooit in hun 
belang, ook niet wanneer er gezinseenheden beschikbaar zijn. Er moet daarom een verbod op 
de inbewaringstelling van kinderen worden opgelegd om minderjarigen te beschermen. De 
toepassing van het concept “in het belang van het kind” houdt bovendien in dat de ouders, 
wettelijke voogden of gebruikelijke verzorgers van kinderen ook nooit in bewaring moeten 
worden gesteld. Zie bijv. EHRM – Abdullahi Elmi en Aweys Abubakar tegen Malta, aanvraag 
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nr. 25794/13 en 28151/13, 22 februari 2017.

Amendement 718
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Birgit Sippel, Domènec 
Ruiz Devesa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Niet-begeleide minderjarigen en 
gezinnen met minderjarigen worden 
slechts in laatste instantie, en voor een zo 
kort mogelijke periode in bewaring 
gesteld.

1. Niet-begeleide minderjarigen en 
gezinnen met minderjarigen worden nooit 
in bewaring gesteld.

Or. en

Motivering

De bewaring van minderjarigen is nooit in hun belang. Deze bewering wordt ondersteund 
door het VN-Comité voor de Rechten van het Kind, het VN-Comité voor migrerende 
werknemers en de speciaal rapporteur van de VN inzake de mensenrechten van migranten. 
De lidstaten hebben de mogelijkheid om alternatieve maatregelen toe te passen, zoals open 
centra, om de terugkeer van niet-begeleide minderjarigen en minderjarigen met hun gezin te 
garanderen, nadat het belang van die minderjarigen is beoordeeld.

Amendement 719
Tom Vandendriessche

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Niet-begeleide minderjarigen en 
gezinnen met minderjarigen worden 
slechts in laatste instantie, en voor een zo 
kort mogelijke periode in bewaring 
gesteld.

1. Niet-begeleide minderjarigen en 
gezinnen met minderjarigen worden 
prioritair gerepatrieerd om zo de periode 
van bewaring te beperken.

Or. nl



AM\1214327NL.docx 355/375 PE658.738v01-00

NL

Motivering

We moeten zoeken naar een goed evenwicht tussen een efficiënt asielstelsel en respect voor de 
rechten van betrokkenen. De originele tekst van de commissie is in strijd met de doelstellingen 
van efficiënt asielbeleid zoals verwoord door overweging 3.

Amendement 720
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Hilde 
Vautmans

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In bewaring gestelde gezinnen 
krijgen in afwachting van verwijdering 
afzonderlijke accommodatie, waarbij 
voldoende privacy is gegarandeerd.

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk omdat het onlosmakelijk is verbonden met het ingediende 
amendement op overweging 28. De inbewaringstelling van minderjarigen is nooit in hun 
belang, ook niet wanneer er gezinseenheden beschikbaar zijn. Er moet daarom een verbod op 
de inbewaringstelling van kinderen worden opgelegd om minderjarigen te beschermen. De 
toepassing van het concept “in het belang van het kind” houdt bovendien in dat de ouders, 
wettelijke voogden of gebruikelijke verzorgers van kinderen ook nooit in bewaring moeten 
worden gesteld. Zie bijv. EHRM – Abdullahi Elmi en Aweys Abubakar tegen Malta, aanvraag 
nr. 25794/13 en 28151/13, 22 februari 2017.

Amendement 721
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Michal Šimečka

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In bewaring gestelde gezinnen 
krijgen in afwachting van verwijdering 
afzonderlijke accommodatie, waarbij 

2. Hiertoe richten de lidstaten 
passende zorgvoorzieningen in en 
voorzien zij in accommodatie voor 
minderjarigen en gezinnen met 
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voldoende privacy is gegarandeerd. minderjarige kinderen. De passende 
zorgvoorzieningen en opvangmaatregelen 
voor minderjarige kinderen en hun 
families worden binnen de gemeenschap 
verstrekt, zijn zo min mogelijk ingrijpend 
en eerbiedigen het recht op privacy en een 
gezinsleven. Deze zorgvoorzieningen 
moeten beschikken over personeel en 
inrichtingen die rekening houden met de 
behoeften van personen van hun leeftijd.
Minderjarigen wordt de mogelijkheid 
geboden tot vrijetijdsbesteding, zoals op 
hun leeftijd afgestemde spel- en recreatie-
activiteiten en, afhankelijk van de duur 
van hun verblijf, tot toegang tot 
onderwijs.
Niet-begeleide minderjarigen worden zo 
veel mogelijk ondergebracht in 
inrichtingen met personeel en faciliteiten 
die zijn afgestemd op de noden van 
personen van hun leeftijd.

Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk omdat het onlosmakelijk is verbonden met de ingediende 
amendementen op overweging 28. In plaats van minderjarigen en gezinnen met minderjarige 
kinderen in bewaring te stellen, moeten hen de passende zorgvoorzieningen worden verstrekt.

Amendement 722
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In bewaring gestelde gezinnen 
krijgen in afwachting van verwijdering 
afzonderlijke accommodatie, waarbij 
voldoende privacy is gegarandeerd.

2. Niet-begeleide en van hun 
gezinsleden gescheiden minderjarigen en 
kinderen binnen een gezin krijgen, in 
afwachting van verwijdering, adequate 
alternatieven voor bewaring aangeboden. 
Minderjarigen worden tijdens de 
procedure niet van hun ouders, van hun 
wettelijke of gebruikelijke verzorgers 
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gescheiden door inbewaringstelling of 
verwijdering van een ouder of verzorger. 
Gezinnen moeten bij elkaar worden 
gehouden tenzij de veiligheid van het kind 
daardoor gevaar loopt. Hierbij gaat het 
onder andere om de invoering of 
overweging van alternatieven voor 
bewaring voor het hele gezin en het 
beschermen van de ouders tegen 
verwijdering zolang de procedure loopt. 
In voorkomend geval worden passende 
regelingen inzake zorg en accommodatie 
getroffen die de kinderen en hun 
gezinsleden in staat stellen samen te leven 
in gemeenschappen.

Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk omdat het onlosmakelijk is verbonden met de ingediende 
amendementen op overwegingen 28 en 40 en artikel 18.

Amendement 723
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In bewaring gestelde gezinnen 
krijgen in afwachting van verwijdering 
afzonderlijke accommodatie, waarbij 
voldoende privacy is gegarandeerd.

2. Voor gezinnen en niet-begeleide 
minderjarigen gelden, in afwachting van 
verwijdering, alternatieve maatregelen, 
met afzonderlijke accommodatie, waarbij 
voldoende privacy is gegarandeerd.

Or. en

Motivering

De bewaring van minderjarigen is nooit in hun belang. De lidstaten hebben de mogelijkheid 
om alternatieve maatregelen toe te passen, zoals open centra, om de terugkeer van niet-
begeleide minderjarigen en minderjarigen met hun gezin te garanderen, nadat het belang van 
die minderjarigen is beoordeeld. Dit amendement is noodzakelijk omdat het onlosmakelijk is 
verbonden met de amendementen op artikel 20, lid 1.
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Amendement 724
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Hilde 
Vautmans

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In bewaring gestelde 
minderjarigen wordt de mogelijkheid 
geboden tot vrijetijdsbesteding, zoals op 
hun leeftijd afgestemde spel- en 
recreatieactiviteiten en, afhankelijk van 
de duur van hun verblijf, tot toegang tot 
onderwijs.

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk omdat het onlosmakelijk is verbonden met het ingediende 
amendement op overweging 28. De inbewaringstelling van minderjarigen is nooit in hun 
belang, ook niet wanneer er gezinseenheden beschikbaar zijn. Er moet daarom een verbod op 
de inbewaringstelling van kinderen worden opgelegd om minderjarigen te beschermen. De 
toepassing van het concept “in het belang van het kind” houdt bovendien in dat de ouders, 
wettelijke voogden of gebruikelijke verzorgers van kinderen ook nooit in bewaring moeten 
worden gesteld. Zie bijv. EHRM – Abdullahi Elmi en Aweys Abubakar tegen Malta, aanvraag 
nr. 25794/13 en 28151/13, 22 februari 2017.

Amendement 725
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In bewaring gestelde 
minderjarigen wordt de mogelijkheid 
geboden tot vrijetijdsbesteding, zoals op 
hun leeftijd afgestemde spel- en 
recreatieactiviteiten en, afhankelijk van 
de duur van hun verblijf, tot toegang tot 
onderwijs.

Schrappen
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Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk omdat het onlosmakelijk is verbonden met de ingediende 
amendementen op overwegingen 28 en 40.

Amendement 726
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Olivier Chastel, Hilde Vautmans

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In bewaring gestelde 
minderjarigen wordt de mogelijkheid 
geboden tot vrijetijdsbesteding, zoals op 
hun leeftijd afgestemde spel- en 
recreatieactiviteiten en, afhankelijk van 
de duur van hun verblijf, tot toegang tot 
onderwijs.

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk omdat het onlosmakelijk is verbonden met de ingediende 
amendementen op overweging 28. Aangezien kinderen niet in bewaring mogen worden 
gesteld, moet deze bepaling worden geschrapt. Deze bepalingen worden echter opgenomen in 
de voorstellen voor een gewijzigd artikel 20, lid 2.

Amendement 727
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In bewaring gestelde minderjarigen 
wordt de mogelijkheid geboden tot 
vrijetijdsbesteding, zoals op hun leeftijd 
afgestemde spel- en recreatieactiviteiten 
en, afhankelijk van de duur van hun 

3. Minderjarigen wordt de 
mogelijkheid geboden tot 
vrijetijdsbesteding, zoals op hun leeftijd 
afgestemde spel- en recreatie-activiteiten 
en, afhankelijk van de duur van hun 
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verblijf, tot toegang tot onderwijs. verblijf, tot toegang tot onderwijs.

Or. en

Motivering

De bewaring van minderjarigen is nooit in hun belang. De lidstaten hebben de mogelijkheid 
om alternatieve maatregelen toe te passen, zoals open centra, om de terugkeer van niet-
begeleide minderjarigen en minderjarigen met hun gezin te garanderen, nadat het belang van 
die minderjarigen is beoordeeld. Dit amendement is noodzakelijk omdat het onlosmakelijk is 
verbonden met amendementen op artikel 20, lid 1.

Amendement 728
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Hilde Vautmans, Olivier Chastel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Niet-begeleide minderjarigen 
worden zo veel mogelijk ondergebracht in 
inrichtingen met personeel en faciliteiten 
die zijn afgestemd op de noden van 
personen van hun leeftijd.

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk omdat het onlosmakelijk is verbonden met de ingediende 
amendementen op overweging 28. Aangezien kinderen niet in bewaring mogen worden 
gesteld, moet deze bepaling worden geschrapt. Deze bepalingen worden echter opgenomen in 
de voorstellen voor een gewijzigd artikel 20, lid 2.

Amendement 729
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Abir 
Al-Sahlani

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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4. Niet-begeleide minderjarigen 
worden zo veel mogelijk ondergebracht in 
inrichtingen met personeel en faciliteiten 
die zijn afgestemd op de noden van 
personen van hun leeftijd.

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk omdat het onlosmakelijk is verbonden met het ingediende 
amendement op overweging 28. De inbewaringstelling van minderjarigen is nooit in hun 
belang, ook niet wanneer er gezinseenheden beschikbaar zijn. Er moet daarom een verbod op 
de inbewaringstelling van kinderen worden opgelegd om minderjarigen te beschermen. De 
toepassing van het concept “in het belang van het kind” houdt bovendien in dat de ouders, 
wettelijke voogden of gebruikelijke verzorgers van kinderen ook nooit in bewaring moeten 
worden gesteld. Zie bijv. EHRM – Abdullahi Elmi en Aweys Abubakar tegen Malta, aanvraag 
nr. 25794/13 en 28151/13, 22 februari 2017.

Amendement 730
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Niet-begeleide minderjarigen 
worden zo veel mogelijk ondergebracht in 
inrichtingen met personeel en faciliteiten 
die zijn afgestemd op de noden van 
personen van hun leeftijd.

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk omdat het onlosmakelijk is verbonden met de ingediende 
amendementen op overwegingen 28 en 40.

Amendement 731
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Niet-begeleide minderjarigen 
worden zo veel mogelijk ondergebracht in 
inrichtingen met personeel en faciliteiten 
die zijn afgestemd op de noden van 
personen van hun leeftijd.

4. Minderjarigen worden 
ondergebracht in inrichtingen met 
personeel en faciliteiten die zijn afgestemd 
op de noden van personen van hun leeftijd.

Or. en

Motivering

De bewaring van minderjarigen is nooit in hun belang. De lidstaten hebben de mogelijkheid 
om alternatieve maatregelen toe te passen, zoals open centra, om de terugkeer van niet-
begeleide minderjarigen en minderjarigen met hun gezin te garanderen, nadat het belang van 
die minderjarigen is beoordeeld. Dit amendement is noodzakelijk omdat het onlosmakelijk is 
verbonden met amendementen op artikel 20, lid 1.

Amendement 732
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Tijdens bewaring van 
minderjarigen in afwachting van 
verwijdering dient het belang van het kind 
voorop te staan.

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk omdat het onlosmakelijk is verbonden met de ingediende 
amendementen op overwegingen 28 en 40.

Amendement 733
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Hilde 
Vautmans

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Tijdens bewaring van 
minderjarigen in afwachting van 
verwijdering dient het belang van het kind 
voorop te staan.

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk omdat het onlosmakelijk is verbonden met het ingediende 
amendement op overweging 28. De inbewaringstelling van minderjarigen is nooit in hun 
belang, ook niet wanneer er gezinseenheden beschikbaar zijn. Er moet daarom een verbod op 
de inbewaringstelling van kinderen worden opgelegd om minderjarigen te beschermen. De 
toepassing van het concept “in het belang van het kind” houdt bovendien in dat de ouders, 
wettelijke voogden of gebruikelijke verzorgers van kinderen ook nooit in bewaring moeten 
worden gesteld. Zie bijv. EHRM – Abdullahi Elmi en Aweys Abubakar tegen Malta, aanvraag 
nr. 25794/13 en 28151/13, 22 februari 2017.

Amendement 734
Nadine Morano

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Tijdens bewaring van 
minderjarigen in afwachting van 
verwijdering dient het belang van het kind 
voorop te staan.

5. Tijdens bewaring van 
minderjarigen in afwachting van 
verwijdering dient het belang van het kind 
voorop te staan. Dit belang kan als 
dusdanig geen belemmering vormen voor 
bewaring.

Or. fr

Motivering

Dit amendement hangt nauw samen met amendement 23, waarop het een aanvulling vormt.

Amendement 735
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Tijdens bewaring van 
minderjarigen in afwachting van 
verwijdering dient het belang van het kind 
voorop te staan.

5. In alternatieven voor bewaring 
voor minderjarigen in afwachting van 
verwijdering dient het belang van het kind 
voorop te staan.

Or. en

Amendement 736
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Tijdens bewaring van 
minderjarigen in afwachting van 
verwijdering dient het belang van het kind 
voorop te staan.

5. In alle situaties dient het belang 
van het kind voorop te staan.

Or. en

Motivering

De bewaring van minderjarigen is nooit in hun belang. De lidstaten hebben de mogelijkheid 
om alternatieve maatregelen toe te passen, zoals open centra, om de terugkeer van niet-
begeleide minderjarigen en minderjarigen met hun gezin te garanderen, nadat het belang van 
die minderjarigen is beoordeeld. Dit amendement is noodzakelijk omdat het onlosmakelijk is 
verbonden met amendementen op artikel 20, lid 1.

Amendement 737
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 21 Schrappen
Noodsituaties
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1. In situaties waarin een uitzonderlijk 
groot aantal onderdanen van derde 
landen moet terugkeren en de 
inrichtingen voor bewaring van een 
lidstaat of zijn bestuurlijk of gerechtelijk 
personeel hierdoor onverwacht zwaar 
worden belast, kan die lidstaat besluiten, 
voor de duur van de uitzonderlijke 
situatie, de overeenkomstig artikel 18, lid 
2, derde alinea, bepaalde termijnen voor 
rechterlijke toetsing te verlengen, en bij 
dringende maatregel 
bewaringsomstandigheden vast te stellen 
die afwijken van het bepaalde in artikel 
19, lid 1, en artikel 20, lid 2.
2. De lidstaat die deze uitzonderlijke 
maatregelen neemt, stelt de Commissie 
ervan in kennis. De Commissie wordt 
tevens in kennis gesteld zodra de redenen 
voor het toepassen van deze uitzonderlijke 
maatregelen niet langer bestaan.
3. Dit artikel kan niet aldus worden 
uitgelegd, dat het de lidstaten wordt 
toegestaan af te wijken van hun algemene 
verplichting alle, algemene dan wel 
bijzondere, maatregelen te treffen die 
nodig zijn om ervoor te zorgen dat zij aan 
hun verplichtingen uit hoofde van deze 
richtlijn voldoen.

Or. en

Amendement 738
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In situaties waarin een uitzonderlijk 
groot aantal onderdanen van derde landen 
moet terugkeren en de inrichtingen voor 
bewaring van een lidstaat of zijn 
bestuurlijk of gerechtelijk personeel 

1. In situaties waarin een uitzonderlijk 
groot aantal onderdanen van derde landen 
moet terugkeren en de inrichtingen voor 
bewaring van een lidstaat of zijn 
bestuurlijk of gerechtelijk personeel 
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hierdoor onverwacht zwaar worden belast, 
kan die lidstaat besluiten, voor de duur van 
de uitzonderlijke situatie, de 
overeenkomstig artikel 18, lid 2, derde 
alinea, bepaalde termijnen voor rechterlijke 
toetsing te verlengen, en bij dringende 
maatregel bewaringsomstandigheden vast 
te stellen die afwijken van het bepaalde in 
artikel 19, lid 1, en artikel 20, lid 2.

hierdoor onverwacht zwaar worden belast, 
kan die lidstaat besluiten, voor een periode 
van maximaal drie maanden, de 
overeenkomstig artikel 18, lid 2, derde 
alinea, bepaalde termijnen voor rechterlijke 
toetsing te verlengen, en bij dringende 
maatregel bewaringsomstandigheden vast 
te stellen die afwijken van het bepaalde in 
artikel 19, lid 1, en artikel 20, lid 2. De 
lidstaten nemen binnen drie maanden en 
gecoördineerd door de Commissie en EU-
agentschappen alle noodzakelijke 
maatregelen nemen om voldoende 
capaciteit te garanderen.

Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk omdat het onlosmakelijk is verbonden met de ingediende 
amendementen op artikel 16, lid 4, met betrekking tot termijnen voor rechterlijke toetsing. 
Hoewel lidstaten in een noodsituatie zouden kunnen verkeren, moet dit binnen drie maanden 
worden aangepakt door voldoende capaciteit te waarborgen.

Amendement 739
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. it

Amendement 740
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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[...] Schrappen

Or. en

Motivering

Het voorstel van de Commissie voor de grensprocedure levert in deze context problemen op, 
aangezien het verband houdt met onduidelijke resultaten van de potentiële onderhandelingen 
van de verordening asielprocedures. De verordening asielprocedures is een passend 
wetgevingsinstrument om mogelijke grensprocedures aan te pakken.

Amendement 741
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. en

Amendement 742
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Birgit Sippel, Domènec 
Ruiz Devesa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. en

Motivering

Zonder een besluit over deze kwestie in de verordening asielprocedures, waarin alle 
bepalingen betreffende de grensprocedure en met name de waarborgen worden gecodificeerd, 
is het vrijwel onmogelijk om artikel 22 te wijzigen zonder te riskeren dat er grondrechten 
worden geschonden.

Amendement 743
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Monika Hohlmeier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Terugkeerbesluiten die worden 
uitgevaardigd in het kader van 
terugkeerprocedures die worden 
uitgevoerd overeenkomstig lid 1, worden 
meegedeeld door middel van een volgens 
de nationale wetgeving opgesteld 
standaardformulier, overeenkomstig artikel 
15, lid 3.

3. In het kader van procedures die 
worden uitgevoerd overeenkomstig lid 1, 
vaardigen de lidstaten het volgende uit:

(a) een terugkeerbesluit dat wordt 
meegedeeld door middel van een 
standaardformulier dat in de bijlage is 
opgenomen; of
(b) een weigering van binnenkomst 
overeenkomstig artikel 14 van 
Verordening (EU) 2016/399; in dat geval 
zijn de leden 4 tot en met 8 niet van 
toepassing.

De lidstaten vaardigen een van de in dit 
lid bedoelde besluiten zo spoedig mogelijk 
uit, waar mogelijk uit hoofde van het 
nationaal recht, samen met het besluit tot 
weigering van een verzoek om 
internationale bescherming dat is 
genomen krachtens artikel 41 van 
Verordening (EU) .../... [verordening 
asielprocedures].

Or. en

Amendement 744
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Terugkeerbesluiten die worden 
uitgevaardigd in het kader van 

3. Terugkeerbesluiten die worden 
uitgevaardigd in het kader van 
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terugkeerprocedures die worden uitgevoerd 
overeenkomstig lid 1, worden meegedeeld 
door middel van een volgens de nationale 
wetgeving opgesteld standaardformulier, 
overeenkomstig artikel 15, lid 3.

terugkeerprocedures die worden uitgevoerd 
overeenkomstig lid 1, kunnen worden 
meegedeeld door middel van een volgens 
de nationale wetgeving opgesteld 
standaardformulier, overeenkomstig artikel 
15, lid 3.

Or. pl

Amendement 745
Tom Vandendriessche

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Er wordt geen termijn voor 
vrijwillig vertrek toegekend. De lidstaten 
kennen echter een passende termijn voor 
vrijwillig vertrek toe overeenkomstig 
artikel 9 aan onderdanen van derde landen 
die in het bezit zijn van een geldig 
reisdocument en voldoen aan de in lid 7 
vastgestelde verplichting om in alle stadia 
van de terugkeerprocedures medewerking 
te verlenen aan de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaten. De lidstaten verplichten 
de betrokken onderdaan van een derde land 
ertoe het geldige reisdocument tot zijn 
vertrek aan de bevoegde autoriteiten te 
overhandigen.

4. Er wordt geen termijn voor 
vrijwillig vertrek toegekend. De lidstaten 
kennen echter per uitzondering een 
passende termijn voor vrijwillig vertrek toe 
overeenkomstig artikel 9 aan onderdanen 
van derde landen die in het bezit zijn van 
een geldig reisdocument en voldoen aan de 
in lid 7 vastgestelde verplichting om in alle 
stadia van de terugkeerprocedures 
medewerking te verlenen aan de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten. De lidstaten 
verplichten de betrokken onderdaan van 
een derde land ertoe het geldige 
reisdocument tot zijn vertrek aan de 
bevoegde autoriteiten te overhandigen.

Or. nl

Motivering

Het dient benadrukt te worden dat de verplichte terugkeer de regel is.

Amendement 746
Tom Vandendriessche, Nicolas Bay

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten kennen een termijn van 
niet meer dan 48 uur toe voor het instellen 
van beroep tegen terugkeerbesluiten die 
gebaseerd zijn op een definitief besluit tot 
weigering van een verzoek om 
internationale bescherming dat is genomen 
krachtens artikel 41 van Verordening (EU) 
.../... [verordening asielprocedures] aan de 
grens of in transitzones van de lidstaten.

5. De lidstaten kennen een termijn van 
niet meer dan 48 uur toe voor het instellen 
van beroep tegen terugkeerbesluiten, 
uitgevaardigd steeds samen met het 
definitief besluit tot weigering van een 
verzoek om internationale bescherming dat 
is genomen krachtens artikel 41 van 
Verordening (EU) .../... [verordening 
asielprocedures] aan de grens of in 
transitzones van de lidstaten.

Or. nl

Motivering

Administratieve vereenvoudiging. Er moet slechts één besluit genomen en mogelijks 
aangevochten worden.

Amendement 747
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Mara Bizzotto, Peter 
Kofod

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten kennen een termijn van 
niet meer dan 48 uur toe voor het instellen 
van beroep tegen terugkeerbesluiten die 
gebaseerd zijn op een definitief besluit tot 
weigering van een verzoek om 
internationale bescherming dat is genomen 
krachtens artikel 41 van Verordening (EU) 
.../... [verordening asielprocedures] aan de 
grens of in transitzones van de lidstaten.

5. De lidstaten kennen een termijn van 
niet meer dan 24 uur toe voor het instellen 
van beroep tegen terugkeerbesluiten die 
gebaseerd zijn op een definitief besluit tot 
weigering van een verzoek om 
internationale bescherming dat is genomen 
krachtens artikel 41 van Verordening (EU) 
.../... [verordening asielprocedures] aan de 
grens of in transitzones van de lidstaten.

Or. fr

Amendement 748
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De uitvoering van een terugkeerbesluit 
tijdens de termijn voor het instellen van 
beroep in eerste aanleg en, wanneer dat 
beroep binnen de vastgestelde termijn is 
ingesteld, tijdens de behandeling van het 
beroep, wordt automatisch opgeschort 
wanneer het risico bestaat dat het beginsel 
van non-refoulement wordt geschonden 
en een van de volgende voorwaarden van 
toepassing is:

Schrappen

(a) er zijn nieuwe elementen of 
bevindingen naar voren gekomen of door 
de betrokken onderdaan van een derde 
land voorgelegd na een besluit tot 
weigering van een verzoek om 
internationale bescherming dat is 
genomen krachtens artikel 41 van 
Verordening (EU) .../... [verordening 
asielprocedures], die de specifieke 
omstandigheden van de individuele zaak 
aanzienlijk wijzigen; of
(b) er is tegen het besluit tot weigering 
van een verzoek om internationale 
bescherming dat is genomen krachtens 
artikel 41 van Verordening (EU) .../... 
[verordening asielprocedures] geen 
daadwerkelijk rechtsmiddel aangewend 
overeenkomstig artikel 53 van die 
verordening.

Or. fr

Amendement 749
Tom Vandendriessche

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 6 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) er zijn nieuwe elementen of (a) er zijn voldoende zwaarwichtige 
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bevindingen naar voren gekomen of door 
de betrokken onderdaan van een derde land 
voorgelegd na een besluit tot weigering 
van een verzoek om internationale 
bescherming dat is genomen krachtens 
artikel 41 van Verordening (EU) .../... 
[verordening asielprocedures], die de 
specifieke omstandigheden van de 
individuele zaak aanzienlijk wijzigen; of

nieuwe elementen of bevindingen naar 
voren gekomen of door de betrokken 
onderdaan van een derde land voorgelegd 
na een besluit tot weigering van een 
verzoek om internationale bescherming dat 
is genomen krachtens artikel 41 van 
Verordening (EU) .../... [verordening 
asielprocedures], die de specifieke 
omstandigheden van de individuele zaak 
aanzienlijk wijzigen en die op geen enkele 
manier reeds ter kennis van de betrokken 
onderdaan van een derde land konden 
zijn; of

Or. nl

Motivering

Het moet vermeden worden dat reeds bestaande elementen, maar nog niet opgeworpen door 
de betrokkene, in etappes worden aangebracht om de procedure te rekken.

Amendement 750
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 6 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als er verder beroep wordt ingesteld tegen 
een eerste of volgende beslissing in beroep, 
en in alle andere gevallen, wordt de 
uitvoering van het terugkeerbesluit niet 
opgeschort, tenzij een rechterlijke 
instantie anders beslist, rekening houdend 
met de specifieke omstandigheden van het 
individuele geval, op verzoek van de 
betrokken verzoeker of ambtshalve.

Als er verder beroep wordt ingesteld tegen 
een eerste of volgende beslissing in beroep, 
en in alle andere gevallen, wordt de 
uitvoering van het terugkeerbesluit niet 
opgeschort.

Or. fr

Amendement 751
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bewaring is zo kort mogelijk en duurt 
in geen geval langer dan vier maanden. 
De bewaring mag niet langer duren dan 
de voortvarend uitgevoerde voorbereiding 
van de verwijdering.

De bewaring duurt minstens even lang als 
de voortvarend uitgevoerde voorbereiding 
van de verwijdering.

Or. fr

Amendement 752
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie brengt over de toepassing 
van deze richtlijn in de lidstaten om de drie 
jaar verslag uit aan het Europees Parlement 
en de Raad en stelt daarbij zo nodig 
wijzigingen voor.

De Commissie brengt over de toepassing 
van deze richtlijn in de lidstaten om de drie 
jaar verslag uit aan het Europees Parlement 
en de Raad en stelt daarbij zo nodig 
wijzigingen voor. Dat verslag gaat 
vergezeld van een volledige 
effectbeoordeling die de Commissie maakt 
van de omzetting en tenuitvoerlegging van 
deze richtlijn door elke lidstaat.

Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk omdat het onlosmakelijk is verbonden met de amendementen 
op artikel 6 en andere nieuwe artikelen die wijzigingen met zich meebrengen waarvan de 
effecten moeten worden beoordeeld. De Commissie heeft jammer genoeg geen 
effectbeoordeling verricht toen ze deze herschikking voorstelde en het Parlement moest er zelf 
opdracht toe geven. Er is een volledige effectbeoordeling van deze wijzigingen nodig, 
aangezien een volledige evaluatie gebaseerd moet zijn op correcte gegevens en bevindingen.

Amendement 753
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Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 24 bis
Wanneer van het derde land wordt 
bevonden dat het de lidstaten onvoldoende 
medewerking verleent op het gebied van 
overname, is artikel 25 bis van de 
Visumcode van toepassing.

Or. fr

Motivering

Dit amendement hangt nauw samen met amendement 8, dat hiermee wordt verduidelijkt.

Amendement 754
Anne-Sophie Pelletier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten doen de nodige wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen in werking 
treden om uiterlijk [zes maanden na de 
datum van inwerkingtreding] aan artikel 6 
tot en met 10, artikel 13, artikel 14, lid 3, 
artikel 16, artikel 18 en artikel 22 en 
uiterlijk [één jaar na de datum van 
inwerkingtreding] aan artikel 14, leden 1 
en 2, te voldoen. Zij delen de Commissie 
onverwijld de tekst van die maatregelen 
mee.

De lidstaten doen de nodige wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen in werking 
treden om uiterlijk [zes maanden na de 
datum van inwerkingtreding] aan artikelen 
2 tot en met 4, artikelen 7 tot en met 13, 
artikel 14, lid 3, artikelen 15 en 16, 
artikelen 18 tot en met 20 en uiterlijk [één 
jaar na de datum van inwerkingtreding] aan 
artikel 14, leden 1 en 2, te voldoen. Zij 
delen de Commissie onverwijld de tekst 
van die maatregelen mee.

Or. en

Motivering

Dit amendement garandeert samenhang met andere amendementen die door de 
schaduwrapporteur zijn ingediend.
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