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Amendement 1
Paulo Rangel

Ontwerpresolutie
Visum 4

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de artikel 18 en 19 van het 
Handvest over het asielrecht en het recht 
op bescherming bij verwijdering, 
uitzetting en uitlevering,

Schrappen

Or. en

Amendement 2
Paulo Rangel

Ontwerpresolutie
Visum 7

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de lopende 
wetgevingswerkzaamheden met betrekking 
tot de herziening van de 
Schengengrenscode wat betreft de regels 
die van toepassing zijn op de tijdelijke 
herinvoering van het grenstoezicht aan de 
binnengrenzen, de hervorming van het 
visa-informatiesysteem, de voltooiing van 
het wetgevingskader voor ETIAS, het 
instrument voor financiële steun voor 
grensbeheer en visa 2021-2027, en het 
nieuwe voorstel voor een verordening tot 
invoering van een screening van 
onderdanen van derde landen aan de 
buitengrenzen (COM(2020)0612),

– gezien de lopende 
wetgevingswerkzaamheden met betrekking 
tot de herziening van de 
Schengengrenscode wat betreft de regels 
die van toepassing zijn op de tijdelijke 
herinvoering van het grenstoezicht aan de 
binnengrenzen, de hervorming van het 
visa-informatiesysteem, de voltooiing van 
het wetgevingskader voor Etias, de 
herschikking van de terugkeerrichtlijn, 
het instrument voor financiële steun voor 
grensbeheer en visa 2021-2027, en het 
nieuwe voorstel voor een verordening tot 
invoering van een screening van 
onderdanen van derde landen aan de 
buitengrenzen (COM(2020)0612),

Or. en

Amendement 3
Charlie Weimers



PE663.369v01-00 4/102 AM\1222854NL.docx

NL

Ontwerpresolutie
Visum 9

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de mededeling van de 
Commissie van 22 oktober 2019 over de 
verificatie van de volledige toepassing van 
het Schengenacquis door Kroatië 
(COM(2019)0497),

Schrappen

Or. en

Amendement 4
Paulo Rangel

Ontwerpresolutie
Visum 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de richtsnoeren van de 
Commissie (“COVID-19: Richtsnoeren 
voor grensbeheermaatregelen tot 
bescherming van de gezondheid en tot 
waarborging van de beschikbaarheid van 
goederen en essentiële diensten”) van 
16 maart 2020 (C(2020)1753), die op 
17 maart 2020 werden goedgekeurd door 
de staatshoofden en regeringsleiders,

Or. en

Amendement 5
Paulo Rangel

Ontwerpresolutie
Visum 9 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de conclusies van de 
voorzitter van de Europese Raad naar 
aanleiding van de videoconferentie van 
17 maart 2020 met leden van de Europese 
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Raad over COVID-19, waarbij de oproep 
werd gesteund om de buitengrenzen te 
versterken door een gecoördineerde 
tijdelijke beperking van 30 dagen op te 
leggen voor niet-essentiële reizen naar de 
EU, op basis van de mededeling van de 
Commissie “COVID-19: Tijdelijke 
beperking van niet-essentiële reizen naar 
de EU” (COM(2020)0115) en de 
daaropvolgende verlenging daarvan,

Or. en

Amendement 6
Paulo Rangel

Ontwerpresolutie
Visum 9 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de mededeling van de 
Commissie “COVID-19: Leidraad voor de 
uitvoering van de tijdelijke beperking van 
niet-essentiële reizen naar de EU, het 
faciliteren van doorreisregelingen voor de 
repatriëring van EU-burgers, en de 
gevolgen voor het visumbeleid” van 
30 maart 2020 (C(2020)2050),

Or. en

Amendement 7
Paulo Rangel

Ontwerpresolutie
Visum 9 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het gezamenlijk Europees 
stappenplan voor de opheffing van de 
inperkingsmaatregelen in verband met 
COVID-19, gepresenteerd door de 
voorzitter van de Commissie en voorzitter 
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van de Europese Raad,

Or. en

Amendement 8
Paulo Rangel

Ontwerpresolutie
Visum 9 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de mededeling van de 
Commissie van 8 april 2020 over de 
beoordeling van de toepassing van de 
tijdelijke beperking van niet-essentiële 
reizen naar de EU (COM(2020)0148),

Or. en

Amendement 9
Jean-Paul Garraud, Harald Vilimsky, Nicolas Bay, Tom Vandendriessche, Philippe 
Olivier, Peter Kofod, Nicolaus Fest, Mara Bizzotto, Laura Huhtasaari

Ontwerpresolutie
Visum 10

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de mededeling van de 
Commissie van 23 september 2020 over 
een nieuw migratie- en asielpact 
(COM(2020)0609),

Schrappen

Or. en

Amendement 10
Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Visum 10
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Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de mededeling van de 
Commissie van 23 september 2020 over 
een nieuw migratie- en asielpact 
(COM(2020)0609),

Schrappen

Or. en

Amendement 11
Paulo Rangel

Ontwerpresolutie
Visum 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het verslag van de 
Commissie van 25 november 2020 over de 
werking van het Schengenevaluatie- en 
toezichtmechanisme ingevolge artikel 22 
van Verordening (EU) nr. 1053/2013 van 
de Raad (COM(2020)779 final),

Or. en

Amendement 12
Gwendoline Delbos-Corfield, Tineke Strik

Ontwerpresolutie
Visum 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de resolutie van het 
Europees Parlement van 
13 november 2020 over de impact van de 
COVID-19-maatregelen op de democratie, 
de rechtsstaat en de grondrechten 
(2020/2790(RSP)),

Or. en
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Amendement 13
Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Visum 13

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 
11 december 2018 over de volledige 
toepassing van de bepalingen van het 
Schengenacquis in Bulgarije en 
Roemenië: afschaffing van de controles 
aan de binnengrenzen te land, ter zee en 
in de lucht14,

Schrappen

__________________
14 PB C 388 van 13.11.2020, blz. 18.

Or. en

Amendement 14
Gwendoline Delbos-Corfield, Tineke Strik

Ontwerpresolutie
Visum 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het verslag van het Bureau 
van de Europese Unie voor de 
grondrechten (FRA) van 8 december 2020 
getiteld “Migration: fundamental rights 
issues at land borders”,

Or. en

Amendement 15
Clare Daly

Ontwerpresolutie
Overweging A (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat OLAF een 
onderzoek naar Frontex heeft geopend 
naar aanleiding van beschuldigingen van 
intimidatie, wangedrag en “pushbacks” 
van migranten;

Or. en

Amendement 16
Tanja Fajon

Ontwerpresolutie
Overweging A (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat het 
Schengengebied een unieke regeling is en 
een van de grootste verwezenlijkingen van 
de Europese Unie, op grond waarvan 
personen zich binnen het Schengengebied 
vrij kunnen verplaatsen zonder controles 
aan de binnengrenzen; overwegende dat 
dit mogelijk is gemaakt door een reeks 
compenserende maatregelen, zoals een 
versterking van de informatie-uitwisseling 
door de oprichting van het 
Schengeninformatiesysteem (SIS) en de 
instelling van een evaluatiemechanisme 
om de toepassing van het Schengenacquis 
door de lidstaten te controleren en het 
wederzijds vertrouwen in het functioneren 
van het Schengengebied te bevorderen; 
overwegende dat wederzijds vertrouwen 
ook solidariteit, veiligheid, justitiële en 
politiële samenwerking in strafzaken, 
gezamenlijke bescherming van de 
buitengrenzen van de EU, een 
gemeenschappelijk standpunt en 
gemeenschappelijk beleid op het gebied 
van visa en gegevensbescherming vereist;

Or. en
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Amendement 17
Karlo Ressler

Ontwerpresolutie
Overweging A (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de volledige 
werking van het Schengengebied en de 
uitbreiding ervan tot enkele nieuwere 
lidstaten essentieel blijft voor het behalen 
van meer economische en sociale 
voordelen, het bevorderen van de 
samenhang en het dichten van kloven 
tussen landen en regio’s; overwegende dat 
de uitbreiding van het Schengengebied tot 
alle lidstaten die aan de noodzakelijke 
voorwaarden voor de toepassing van alle 
relevante onderdelen van het 
Schengenacquis voldoen ook essentieel is 
voor het creëren van een doeltreffend, 
gecoördineerd en robuust 
veiligheidskader; 

Or. en

Amendement 18
Karlo Ressler

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat de Europese 
Commissie in oktober 2019 in haar 
mededeling over de evaluatie met het oog 
op de volledige toepassing van het 
Schengenacquis haar objectieve 
beoordeling bekendmaakte van de 
vooruitgang van Kroatië ten aanzien van 
de toetreding tot het Schengengebied en 
bevestigde dat Kroatië de nodige 
maatregelen heeft genomen om ervoor te 
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zorgen dat aan de noodzakelijke 
voorwaarden voor de volledige toepassing 
van de Schengenregels en -normen wordt 
voldaan;

Or. en

Amendement 19
Tanja Fajon

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat de afschaffing 
van de controles aan de binnengrenzen 
één essentieel praktisch element is van 
wat burgers in verband brengen met het 
Europese idee en cruciaal is voor de 
werking van de interne markt; 
overwegende dat het Schengengebied 
gevaar loopt, met name gezien het feit dat 
de lidstaten, vooral in de afgelopen jaren, 
steeds vaker gebruikmaken van 
grenscontroles aan de binnengrenzen;

Or. en

Amendement 20
Tanja Fajon

Ontwerpresolutie
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A ter. overwegende dat de meeste 
lidstaten als antwoord op de COVID-19-
pandemie opnieuw controles aan de 
binnengrenzen hebben ingevoerd of die 
grenzen geheel of gedeeltelijk hebben 
gesloten, dan wel gesloten voor bepaalde 
soorten reizigers, met inbegrip van EU-
burgers en hun familieleden en 
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onderdanen van derde landen die op hun 
grondgebied of op dat van een andere 
lidstaat verblijven;

Or. en

Amendement 21
Tanja Fajon

Ontwerpresolutie
Overweging A quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A quater. overwegende dat het 
ontbreken van een doeltreffende 
coördinatie ten aanzien van de 
herinvoering en opheffing van controles 
aan de binnengrenzen tussen de lidstaten 
en met de Commissie met name in het 
begin van de pandemie een uitdaging 
vormde voor het wezenlijke concept van 
de Schengensamenwerking;

Or. en

Amendement 22
Tanja Fajon

Ontwerpresolutie
Overweging A quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A quinquies. overwegende dat de 
controles aan de binnengrenzen sinds 
2015 in totaal 205 keer opnieuw zijn 
ingevoerd door de lidstaten en dat dit een 
aanzienlijke stijging is ten opzichte van de 
periode 2006-2014, toen de controles aan 
de binnengrenzen slechts 35 keer opnieuw 
werden ingevoerd;

Or. en
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Amendement 23
Tanja Fajon

Ontwerpresolutie
Overweging A sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A sexies. overwegende dat het 
Europees Parlement herhaaldelijk zijn 
zorgen heeft geuit over de wettigheid en 
evenredigheid van veel van deze controles 
aan de binnengrenzen;

Or. en

Amendement 24
Tanja Fajon

Ontwerpresolutie
Overweging A septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A septies. overwegende dat wederzijds 
vertrouwen en een nauwe samenwerking 
tussen de lidstaten essentiële onderdelen 
zijn van de basis waarop het 
Schengengebied stoelt;

Or. en

Amendement 25
Tanja Fajon

Ontwerpresolutie
Overweging A octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A octies. overwegende dat in de 
afgelopen jaren belangrijke 
wetgevingsinstrumenten van de EU zijn 
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vastgesteld met het oog op de verbetering 
van de doeltreffendheid en de efficiëntie 
van de controles aan de buitengrenzen, 
wat moet bijdragen tot een hoog niveau 
van veiligheid binnen de ruimte van 
vrijheid, veiligheid en recht; overwegende 
dat deze instrumenten een nieuwe 
architectuur voor EU-informatiesystemen 
en de interoperabiliteit hiervan omvatten;

Or. en

Amendement 26
Tanja Fajon

Ontwerpresolutie
Overweging A novies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A novies. overwegende dat in 2017 
ernstige tekortkomingen werden 
vastgesteld bij de Schengenevaluatie van 
het Verenigd Koninkrijk met betrekking 
tot de toepassing van het Schengenacquis 
op het gebied van het 
Schengeninformatiesysteem;

Or. en

Amendement 27
Tanja Fajon

Ontwerpresolutie
Overweging A decies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A decies. overwegende dat uit de 
eerste evaluatiecyclus van het 
Schengenevaluatiemechanisme is 
gebleken dat een verdere uitvoering 
noodzakelijk is van de aanbevelingen die 
voortvloeien uit de evaluaties, evenals een 
passende hervorming, met name ten 
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aanzien van de manier waarop de 
naleving van de grondrechten in het 
kader van het mechanisme wordt 
beoordeeld;

Or. en

Amendement 28
Tanja Fajon

Ontwerpresolutie
Overweging A undecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A undecies. overwegende dat in het 
kader van de jaarlijkse 
kwetsbaarheidsbeoordelingen van 
Frontex het vermogen van de lidstaten 
wordt onderzocht om dreigingen en 
uitdagingen aan de buitengrenzen het 
hoofd te bieden en specifieke 
herstelmaatregelen worden aanbevolen 
om kwetsbaarheden te beperken en deze 
derhalve de evaluaties in het kader van 
het Schengenevaluatiemechanisme 
aanvullen;

Or. en

Amendement 29
Tanja Fajon

Ontwerpresolutie
Overweging A duodecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A duodecies. overwegende dat de 
volledige toepassing van het 
Schengenacquis ten aanzien van de 
afschaffing van de controles aan de 
binnengrenzen met betrekking tot 
Bulgarije en Roemenië nog niet is 
gerealiseerd, ondanks het feit dat het 
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Parlement hierom reeds in zijn resolutie 
van 8 juni 2011 verzocht;

Or. en

Amendement 30
Tanja Fajon

Ontwerpresolutie
Overweging A terdecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A terdecies. overwegende dat de 
Europese Commissie in haar mededeling 
van 22 oktober 20191 bis heeft vermeld dat 
Kroatië de noodzakelijke maatregelen 
heeft genomen om ervoor te zorgen dat 
aan de noodzakelijke voorwaarden voor 
de volledige toepassing van de 
Schengenregels en -normen is voldaan;
__________________
1 bis COM(2019)0497 final. 

Or. en

Amendement 31
Tanja Fajon

Ontwerpresolutie
Overweging A quaterdecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A quaterdecies. overwegende dat 
voortdurend melding wordt gemaakt van 
geweld tegen migranten, met inbegrip van 
migranten die internationale bescherming 
zoeken, en “pushbacks” aan verschillende 
buitengrenzen van de EU; overwegende 
dat de Unie nog niet beschikt over een 
doeltreffend toezichtmechanisme voor 
haar buitengrenzen;
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Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is van oordeel dat het concept zelf 
van Schengensamenwerking, te weten 
waarborgen dat aan de binnengrenzen 
geen controles worden uitgevoerd, verder 
onder druk is komen te staan door de 
COVID-19-pandemie, naast en bovenop 
de redenen die sommige lidstaten sinds 
2015 noemen voor het hardnekkig 
handhaven van controles aan de 
binnengrenzen; veroordeelt eens te meer 
de handhaving van controles aan de 
binnengrenzen en herhaalt zijn standpunt 
dat vele van de verlengingen niet in 
overeenstemming zijn met de bestaande 
regels betreffende de uitbreiding, 
noodzaak of evenredigheid ervan, en 
daarom onwettig zijn;

1. merkt op dat de Commissie in het 
begin van de pandemie de herinvoering 
van controles aan de binnengrenzen door 
de lidstaten niet aanbeval, maar dergelijke 
maatregelen betreurde en beperkingen 
aan de buitengrenzen van het 
Schengengebied wilde vertragen tot er al 
duizenden bevestigde gevallen op het EU-
grondgebied waren;

Or. en

Amendement 33
Paulo Rangel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is van oordeel dat het concept zelf 
van Schengensamenwerking, te weten 
waarborgen dat aan de binnengrenzen geen 
controles worden uitgevoerd, verder onder 
druk is komen te staan door de COVID-19-
pandemie, naast en bovenop de redenen 

1. is van oordeel dat het concept zelf 
van Schengensamenwerking, te weten 
waarborgen dat aan de binnengrenzen geen 
controles worden uitgevoerd, verder onder 
druk is komen te staan door de COVID-19-
pandemie; herhaalt in dit verband zijn 
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die sommige lidstaten sinds 2015 noemen 
voor het hardnekkig handhaven van 
controles aan de binnengrenzen; 
veroordeelt eens te meer de handhaving 
van controles aan de binnengrenzen en 
herhaalt zijn standpunt dat vele van de 
verlengingen niet in overeenstemming 
zijn met de bestaande regels betreffende 
de uitbreiding, noodzaak of evenredigheid 
ervan, en daarom onwettig zijn;

bezorgdheid over de huidige situatie met 
betrekking tot sommige controles aan de 
binnengrenzen in vier lidstaten, terwijl het 
de maatregelen voor de volksgezondheid 
volledig ondersteunt die zijn ingevoerd om 
de verspreiding van COVID-19 door 
middel van fysieke afstand te beperken, 
waaronder opgelegde beperkende 
maatregelen die de lidstaten hebben 
besloten toe te passen op hun 
grondgebied;

Or. en

Amendement 34
Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is van oordeel dat het concept zelf 
van Schengensamenwerking, te weten 
waarborgen dat aan de binnengrenzen geen 
controles worden uitgevoerd, verder onder 
druk is komen te staan door de COVID-19-
pandemie, naast en bovenop de redenen 
die sommige lidstaten sinds 2015 noemen 
voor het hardnekkig handhaven van 
controles aan de binnengrenzen; 
veroordeelt eens te meer de handhaving 
van controles aan de binnengrenzen en 
herhaalt zijn standpunt dat vele van de 
verlengingen niet in overeenstemming zijn 
met de bestaande regels betreffende de 
uitbreiding, noodzaak of evenredigheid 
ervan, en daarom onwettig zijn;

1. is van oordeel dat het concept zelf 
van Schengensamenwerking, te weten 
waarborgen dat aan de binnengrenzen geen 
controles worden uitgevoerd, verder onder 
druk is komen te staan door de COVID-19-
pandemie; merkt de handhaving van 
controles aan de binnengrenzen op en is 
van mening dat vele van de verlengingen 
niet in overeenstemming zijn met de 
bestaande regels betreffende de uitbreiding, 
noodzaak of evenredigheid ervan, en 
daarom onwettig zijn;

Or. pl

Amendement 35
Charlie Weimers
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is van oordeel dat het concept zelf 
van Schengensamenwerking, te weten 
waarborgen dat aan de binnengrenzen geen 
controles worden uitgevoerd, verder onder 
druk is komen te staan door de COVID-19-
pandemie, naast en bovenop de redenen die 
sommige lidstaten sinds 2015 noemen voor 
het hardnekkig handhaven van controles 
aan de binnengrenzen; veroordeelt eens te 
meer de handhaving van controles aan de 
binnengrenzen en herhaalt zijn standpunt 
dat vele van de verlengingen niet in 
overeenstemming zijn met de bestaande 
regels betreffende de uitbreiding, 
noodzaak of evenredigheid ervan, en 
daarom onwettig zijn;

1. is van oordeel dat het concept zelf 
van Schengensamenwerking, te weten 
waarborgen dat aan de binnengrenzen geen 
controles worden uitgevoerd, verder onder 
druk is komen te staan door de COVID-19-
pandemie, naast en bovenop de redenen die 
sommige lidstaten sinds 2015 noemen voor 
het hardnekkig handhaven van controles 
aan de binnengrenzen;

Or. en

Amendement 36
Milan Uhrík

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is van oordeel dat het concept zelf 
van Schengensamenwerking, te weten 
waarborgen dat aan de binnengrenzen geen 
controles worden uitgevoerd, verder onder 
druk is komen te staan door de COVID-19-
pandemie, naast en bovenop de redenen die 
sommige lidstaten sinds 2015 noemen voor 
het hardnekkig handhaven van controles 
aan de binnengrenzen; veroordeelt eens te 
meer de handhaving van controles aan de 
binnengrenzen en herhaalt zijn standpunt 
dat vele van de verlengingen niet in 
overeenstemming zijn met de bestaande 
regels betreffende de uitbreiding, 
noodzaak of evenredigheid ervan, en 

1. is van oordeel dat het concept zelf 
van Schengensamenwerking, te weten 
waarborgen dat aan de binnengrenzen geen 
controles worden uitgevoerd, verder onder 
druk is komen te staan door de COVID-19-
pandemie, naast en bovenop de redenen die 
sommige lidstaten sinds 2015 noemen voor 
het hardnekkig handhaven van controles 
aan de binnengrenzen;
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daarom onwettig zijn;

Or. sk

Amendement 37
Gwendoline Delbos-Corfield, Tineke Strik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is van oordeel dat het concept zelf 
van Schengensamenwerking, te weten 
waarborgen dat aan de binnengrenzen geen 
controles worden uitgevoerd, verder onder 
druk is komen te staan door de COVID-19-
pandemie, naast en bovenop de redenen die 
sommige lidstaten sinds 2015 noemen voor 
het hardnekkig handhaven van controles 
aan de binnengrenzen; veroordeelt eens te 
meer de handhaving van controles aan de 
binnengrenzen en herhaalt zijn standpunt 
dat vele van de verlengingen niet in 
overeenstemming zijn met de bestaande 
regels betreffende de uitbreiding, noodzaak 
of evenredigheid ervan, en daarom 
onwettig zijn;

1. is van oordeel dat het concept zelf 
van Schengensamenwerking, te weten 
waarborgen dat aan de binnengrenzen geen 
controles worden uitgevoerd, verder onder 
druk is komen te staan door de COVID-19-
pandemie, naast en bovenop de redenen die 
sommige lidstaten sinds 2015 noemen voor 
het hardnekkig handhaven van controles 
aan de binnengrenzen; herinnert eraan dat 
Oostenrijk, Denemarken, Frankrijk, 
Duitsland, Noorwegen en Zweden sinds 
2015 grenscontroles uitvoeren op grond 
van de “Europese humanitaire 
vluchtelingencrisis” en de strijd tegen 
terrorisme; veroordeelt eens te meer de 
handhaving van controles aan de 
binnengrenzen en herhaalt zijn standpunt 
dat vele van de verlengingen niet in 
overeenstemming zijn met de bestaande 
regels betreffende de uitbreiding, noodzaak 
of evenredigheid ervan, en daarom 
onwettig zijn; verzoekt de lidstaten de 
controles aan de binnengrenzen 
onmiddellijk af te schaffen, aangezien zij 
ertoe bijdragen dat de geest van het 
Schengengebied in gevaar wordt 
gebracht;

Or. en

Amendement 38
Balázs Hidvéghi
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is van oordeel dat het concept zelf 
van Schengensamenwerking, te weten 
waarborgen dat aan de binnengrenzen geen 
controles worden uitgevoerd, verder onder 
druk is komen te staan door de COVID-19-
pandemie, naast en bovenop de redenen die 
sommige lidstaten sinds 2015 noemen voor 
het hardnekkig handhaven van controles 
aan de binnengrenzen; veroordeelt eens te 
meer de handhaving van controles aan de 
binnengrenzen en herhaalt zijn standpunt 
dat vele van de verlengingen niet in 
overeenstemming zijn met de bestaande 
regels betreffende de uitbreiding, noodzaak 
of evenredigheid ervan, en daarom 
onwettig zijn;

1. is van oordeel dat het concept zelf 
van Schengensamenwerking, te weten 
waarborgen dat aan de binnengrenzen geen 
controles worden uitgevoerd, verder onder 
druk is komen te staan door de COVID-19-
pandemie, naast en bovenop de redenen die 
sommige lidstaten sinds 2015 noemen voor 
het hardnekkig handhaven van controles 
aan de binnengrenzen; veroordeelt eens te 
meer de handhaving van controles aan de 
binnengrenzen sinds 2015 en herhaalt zijn 
standpunt dat vele van de verlengingen niet 
in overeenstemming zijn met de bestaande 
regels betreffende de uitbreiding, noodzaak 
of evenredigheid ervan, en daarom 
onwettig zijn; erkent dat de COVID-19-
pandemie een ongekende 
gezondheidscrisis in de Europese Unie 
heeft veroorzaakt, die ertoe heeft geleid 
dat de lidstaten buitengewone 
maatregelen hebben genomen die 
gevolgen hadden voor het vrije verkeer en 
het Schengengebied; benadrukt dat het 
noodzakelijk is om de normale werking 
van het Schengengebied te herstellen 
zodra de epidemie voorbij is;

Or. en

Amendement 39
Dragoş Tudorache

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is van oordeel dat het concept zelf 
van Schengensamenwerking, te weten 
waarborgen dat aan de binnengrenzen geen 
controles worden uitgevoerd, verder onder 
druk is komen te staan door de COVID-19-

1. is van oordeel dat het concept zelf 
van Schengensamenwerking, te weten 
waarborgen dat aan de binnengrenzen geen 
controles worden uitgevoerd en het 
waarborgen van het vrije verkeer, verder 
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pandemie, naast en bovenop de redenen die 
sommige lidstaten sinds 2015 noemen voor 
het hardnekkig handhaven van controles 
aan de binnengrenzen; veroordeelt eens te 
meer de handhaving van controles aan de 
binnengrenzen en herhaalt zijn standpunt 
dat vele van de verlengingen niet in 
overeenstemming zijn met de bestaande 
regels betreffende de uitbreiding, noodzaak 
of evenredigheid ervan, en daarom 
onwettig zijn;

onder druk is komen te staan door de 
COVID-19-pandemie, naast en bovenop de 
redenen die sommige lidstaten sinds 2015 
noemen voor het hardnekkig handhaven 
van controles aan de binnengrenzen; 
veroordeelt eens te meer de handhaving 
van controles aan de binnengrenzen en 
herhaalt zijn standpunt dat vele van de 
verlengingen niet in overeenstemming zijn 
met de bestaande regels betreffende de 
uitbreiding, noodzaak of evenredigheid 
ervan, en daarom onwettig zijn;

Or. en

Amendement 40
Jean-Paul Garraud, Harald Vilimsky, Nicolas Bay, Tom Vandendriessche, Philippe 
Olivier, Peter Kofod, Nicolaus Fest, Mara Bizzotto, Annalisa Tardino, Laura 
Huhtasaari

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. merkt op dat de illegale-
migratiestromen begin 2020, vlak voor de 
uitbraak van de pandemie, een stijgende 
tendens lieten zien en dat de illegale 
migratie in die periode sterker steeg dan 
in dezelfde periode van het jaar ervoor, 
waardoor de gezondheidsrisico’s in de EU 
aanzienlijk toenamen; merkt op dat 
sommige lidstaten hun inspanningen om 
illegale immigratie tegen te gaan hebben 
teruggeschroefd en zelfs massale 
legaliseringen uitvoeren ondanks het 
gezamenlijk overeengekomen besluit om 
de buitengrenzen van het Schengengebied 
volledig te sluiten; wijst erop dat Europol 
heeft aangegeven dat de opheffing van 
reisbeperkingen en beperkingen op 
verplaatsingen waarschijnlijk zal leiden 
tot een toename van irreguliere migratie, 
waardoor het grensbeheer aan de 
buitengrenzen van de EU onder druk zal 
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komen te staan;

Or. en

Amendement 41
Paulo Rangel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. merkt op dat de meeste lidstaten, 
waaronder de Schengenlanden, waar deze 
resolutie betrekking op heeft, als reactie 
op de COVID-19-pandemie controles aan 
de binnengrenzen hebben heringevoerd of 
deze grenzen geheel of gedeeltelijk hebben 
gesloten voor bepaalde soorten reizigers, 
waaronder EU-burgers en hun 
familieleden en onderdanen van derde 
landen die op hun grondgebied of dat van 
een andere lidstaat verblijven; merkt op 
dat het bij het invoeren van deze 
maatregelen overduidelijk ontbrak aan 
coördinatie tussen de lidstaten en met de 
instellingen van de Unie;

Or. en

Amendement 42
Gwendoline Delbos-Corfield, Tineke Strik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. wijst op de onevenredige ingrepen 
ten aanzien van een breed scala aan 
mensenrechten en fundamentele 
vrijheden, zoals het recht op vrij verkeer, 
non-discriminatie, privacy en 
gegevensbescherming, gezinsleven en 
gezondheid, die het gevolg kunnen zijn 
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van controles aan de binnengrenzen; 
herinnert in dit verband aan de 
horizontale verplichtingen op grond van 
artikel 4 van de Schengengrenscode;

Or. en

Amendement 43
Gwendoline Delbos-Corfield, Tineke Strik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 ter. veroordeelt het toegenomen 
gebruik van boeten en de criminalisering 
van personen die de reisbeperkingen niet 
naleven als instrument om de COVID-19-
pandemie aan te pakken; herinnert eraan 
dat alle maatregelen ter bestrijding van de 
pandemie die de grondrechten inperken 
altijd noodzakelijk, evenredig en tijdelijk 
moeten zijn en moeten bogen op een 
solide rechtsgrondslag;

Or. en

Amendement 44
Paulo Rangel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 ter. merkt op dat het aantal 
terreuraanslagen in de EU in 2019 is 
afgenomen, maar dat de EU recentelijk 
getuige is geweest van nieuwe 
terreuraanslagen; wijst erop dat volgens 
een op 30 september 2020 gepubliceerd 
verslag van de Commissie melding is 
gemaakt van grote tekortkomingen in de 
meeste lidstaten bij de uitvoering van 
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Richtlijn (EU) 2017/541;

Or. en

Amendement 45
Paulo Rangel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 quater. merkt op dat nieuwe 
vormen van georganiseerde criminaliteit 
in Europa de kop blijven opsteken, 
waarbij veranderende maatschappelijke 
kwetsbaarheden worden benut en de 
meeste criminele organisaties betrokken 
zijn bij meerdere criminele activiteiten; 
merkt op dat de winsten van criminele 
organisaties in de EU worden geschat op 
110 miljard EUR per jaar, maar dat 
slechts ongeveer 1 %van die winsten 
wordt geconfisqueerd; merkt op dat er een 
sterk verband bestaat tussen 
georganiseerde criminaliteit en corruptie;

Or. en

Amendement 46
Paulo Rangel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 quinquies. veroordeelt eens te meer de 
handhaving van controles aan de 
binnengrenzen sinds 2014 en herhaalt 
zijn standpunt dat vele van de 
verlengingen niet in overeenstemming 
zijn met de bestaande regels betreffende 
de uitbreiding, noodzaak of evenredigheid 
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ervan, en daarom onwettig zijn;

Or. en

Amendement 47
Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. betreurt het dat sommige lidstaten 
controles aan de binnengrenzen blijven 
invoeren als een unilaterale reactie op 
nieuwe uitdagingen, zonder voldoende 
rekening te hebben gehouden met het 
gemeenschappelijke Europese belang van 
het handhaven van het Schengengebied 
als een gebied zonder controles aan de 
binnengrenzen; herhaalt zijn oproep aan 
de Commissie om passend toezicht uit te 
oefenen op de toepassing van het 
Schengenacquis, waaronder middels het 
gebruik van inbreukprocedures, en 
onderstreept de urgentie van het vergroten 
van het onderlinge vertrouwen en de 
samenwerking tussen de Schengenlanden, 
en van goed beheer van het 
Schengengebied;

Schrappen

Or. en

Amendement 48
Milan Uhrík

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. betreurt het dat sommige lidstaten 
controles aan de binnengrenzen blijven 
invoeren als een unilaterale reactie op 
nieuwe uitdagingen, zonder voldoende 

Schrappen



AM\1222854NL.docx 27/102 PE663.369v01-00

NL

rekening te hebben gehouden met het 
gemeenschappelijke Europese belang van 
het handhaven van het Schengengebied 
als een gebied zonder controles aan de 
binnengrenzen; herhaalt zijn oproep aan 
de Commissie om passend toezicht uit te 
oefenen op de toepassing van het 
Schengenacquis, waaronder middels het 
gebruik van inbreukprocedures, en 
onderstreept de urgentie van het vergroten 
van het onderlinge vertrouwen en de 
samenwerking tussen de Schengenlanden, 
en van goed beheer van het 
Schengengebied;

Or. sk

Amendement 49
Jean-Paul Garraud, Harald Vilimsky, Nicolas Bay, Tom Vandendriessche, Philippe 
Olivier, Peter Kofod, Nicolaus Fest, Mara Bizzotto, Annalisa Tardino, Laura 
Huhtasaari

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. betreurt het dat sommige lidstaten 
controles aan de binnengrenzen blijven 
invoeren als een unilaterale reactie op 
nieuwe uitdagingen, zonder voldoende 
rekening te hebben gehouden met het 
gemeenschappelijke Europese belang van 
het handhaven van het Schengengebied 
als een gebied zonder controles aan de 
binnengrenzen; herhaalt zijn oproep aan 
de Commissie om passend toezicht uit te 
oefenen op de toepassing van het 
Schengenacquis, waaronder middels het 
gebruik van inbreukprocedures, en 
onderstreept de urgentie van het vergroten 
van het onderlinge vertrouwen en de 
samenwerking tussen de Schengenlanden, 
en van goed beheer van het 
Schengengebied;

2. herinnert eraan dat de lidstaten 
nog steeds soeverein hun grenzen kunnen 
beheren; erkent tegelijkertijd dat 
dringende maatregelen nodig zijn om 
nationale, Europese en internationale 
reizen te hervatten teneinde de toeristische 
sector nieuw leven in te blazen;
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Or. en

Amendement 50
Paulo Rangel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. betreurt het dat sommige lidstaten 
controles aan de binnengrenzen blijven 
invoeren als een unilaterale reactie op 
nieuwe uitdagingen, zonder voldoende 
rekening te hebben gehouden met het 
gemeenschappelijke Europese belang van 
het handhaven van het Schengengebied 
als een gebied zonder controles aan de 
binnengrenzen; herhaalt zijn oproep aan 
de Commissie om passend toezicht uit te 
oefenen op de toepassing van het 
Schengenacquis, waaronder middels het 
gebruik van inbreukprocedures, en 
onderstreept de urgentie van het vergroten 
van het onderlinge vertrouwen en de 
samenwerking tussen de Schengenlanden, 
en van goed beheer van het 
Schengengebied;

2. erkent de inspanningen van de 
Commissie om antwoorden op nieuwe 
uitdagingen te coördineren; herhaalt zijn 
oproep aan de Commissie om passend 
toezicht uit te oefenen op de toepassing van 
het Schengenacquis, waaronder middels 
het gebruik van inbreukprocedures, en 
onderstreept de urgentie van het vergroten 
van het onderlinge vertrouwen en de 
samenwerking, in plaats van kunstmatige 
en betekenisloze beperkingen, tussen de 
Schengenlanden, en van goed beheer van 
het Schengengebied;

Or. en

Amendement 51
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. betreurt het dat sommige lidstaten 
controles aan de binnengrenzen blijven 
invoeren als een unilaterale reactie op 
nieuwe uitdagingen, zonder voldoende 
rekening te hebben gehouden met het 
gemeenschappelijke Europese belang van 

2. stelt vast dat sommige lidstaten 
controles aan de binnengrenzen blijven 
invoeren als een reactie op buitengewone 
uitdagingen; beklemtoont dat het 
handhaven van het Schengengebied als een 
gebied zonder controles aan de 
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het handhaven van het Schengengebied als 
een gebied zonder controles aan de 
binnengrenzen; herhaalt zijn oproep aan de 
Commissie om passend toezicht uit te 
oefenen op de toepassing van het 
Schengenacquis, waaronder middels het 
gebruik van inbreukprocedures, en 
onderstreept de urgentie van het vergroten 
van het onderlinge vertrouwen en de 
samenwerking tussen de Schengenlanden, 
en van goed beheer van het 
Schengengebied;

binnengrenzen van gemeenschappelijk 
belang is voor alle lidstaten; herhaalt zijn 
oproep aan de Commissie om passend 
toezicht uit te oefenen op de toepassing van 
het Schengenacquis, en onderstreept de 
urgentie van het vergroten van het 
onderlinge vertrouwen en de 
samenwerking tussen de Schengenlanden, 
en van goed beheer van het 
Schengengebied;

Or. pl

Amendement 52
Łukasz Kohut, Tanja Fajon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. betreurt het dat sommige lidstaten 
controles aan de binnengrenzen blijven 
invoeren als een unilaterale reactie op 
nieuwe uitdagingen, zonder voldoende 
rekening te hebben gehouden met het 
gemeenschappelijke Europese belang van 
het handhaven van het Schengengebied als 
een gebied zonder controles aan de 
binnengrenzen; herhaalt zijn oproep aan de 
Commissie om passend toezicht uit te 
oefenen op de toepassing van het 
Schengenacquis, waaronder middels het 
gebruik van inbreukprocedures, en 
onderstreept de urgentie van het vergroten 
van het onderlinge vertrouwen en de 
samenwerking tussen de Schengenlanden, 
en van goed beheer van het 
Schengengebied;

2. betreurt het dat sommige lidstaten 
controles aan de binnengrenzen blijven 
invoeren als een unilaterale reactie op 
nieuwe uitdagingen, zonder voldoende 
rekening te hebben gehouden met het 
gemeenschappelijke Europese belang van 
het handhaven van het Schengengebied als 
een gebied zonder controles aan de 
binnengrenzen, wat negatieve gevolgen 
heeft voor het vrije verkeer van goederen, 
kapitaal, diensten en werknemers in de 
Unie; wijst in deze context op de bijzonder 
lastige situatie van grensarbeiders; 
herhaalt zijn oproep aan de Commissie om 
passend toezicht uit te oefenen op de 
toepassing van het Schengenacquis, 
waaronder middels het gebruik van 
inbreukprocedures, en onderstreept de 
urgentie van het vergroten van het 
onderlinge vertrouwen en de 
samenwerking tussen de Schengenlanden, 
en van goed beheer van het 
Schengengebied;
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Or. en

Amendement 53
Clare Daly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. betreurt het dat sommige lidstaten 
controles aan de binnengrenzen blijven 
invoeren als een unilaterale reactie op 
nieuwe uitdagingen, zonder voldoende 
rekening te hebben gehouden met het 
gemeenschappelijke Europese belang van 
het handhaven van het Schengengebied als 
een gebied zonder controles aan de 
binnengrenzen; herhaalt zijn oproep aan de 
Commissie om passend toezicht uit te 
oefenen op de toepassing van het 
Schengenacquis, waaronder middels het 
gebruik van inbreukprocedures, en 
onderstreept de urgentie van het vergroten 
van het onderlinge vertrouwen en de 
samenwerking tussen de Schengenlanden, 
en van goed beheer van het 
Schengengebied;

2. betreurt het dat lidstaten controles 
aan de binnengrenzen blijven invoeren als 
een unilaterale reactie op nieuwe 
uitdagingen, zonder dat de 
doeltreffendheid hiervan is bewezen en 
zonder voldoende rekening te hebben 
gehouden met het gemeenschappelijke 
Europese belang van het handhaven van 
het Schengengebied als een gebied zonder 
controles aan de binnengrenzen; herhaalt 
zijn oproep aan de Commissie om passend 
toezicht uit te oefenen op de toepassing van 
het Schengenacquis, waaronder middels 
het gebruik van inbreukprocedures, en 
onderstreept de urgentie van het vergroten 
van het onderlinge vertrouwen en de 
samenwerking tussen de Schengenlanden, 
en van goed beheer van het 
Schengengebied;

Or. en

Amendement 54
Michal Šimečka, Abir Al-Sahlani, Moritz Körner, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Jan-
Christoph Oetjen, Olivier Chastel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. betreurt het dat sommige lidstaten 
controles aan de binnengrenzen blijven 
invoeren als een unilaterale reactie op 
nieuwe uitdagingen, zonder voldoende 

2. betreurt het dat sommige lidstaten 
controles aan de binnengrenzen blijven 
invoeren als een unilaterale reactie op 
nieuwe uitdagingen, zonder voldoende 
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rekening te hebben gehouden met het 
gemeenschappelijke Europese belang van 
het handhaven van het Schengengebied als 
een gebied zonder controles aan de 
binnengrenzen; herhaalt zijn oproep aan de 
Commissie om passend toezicht uit te 
oefenen op de toepassing van het 
Schengenacquis, waaronder middels het 
gebruik van inbreukprocedures, en 
onderstreept de urgentie van het vergroten 
van het onderlinge vertrouwen en de 
samenwerking tussen de Schengenlanden, 
en van goed beheer van het 
Schengengebied;

rekening te hebben gehouden met het 
gemeenschappelijke Europese belang van 
het handhaven van het Schengengebied als 
een gebied zonder controles aan de 
binnengrenzen; herhaalt zijn oproep aan de 
Commissie om passend toezicht uit te 
oefenen op de toepassing van het 
Schengenacquis, waaronder middels het 
gebruik van inbreukprocedures, en 
onderstreept de urgentie van het vergroten 
van het onderlinge vertrouwen en de 
samenwerking tussen de Schengenlanden, 
en van goed beheer van het 
Schengengebied; herinnert eraan dat de 
Commissie, ondanks dat zij aanzienlijke 
tekortkomingen bij de uitvoering van het 
Schengenacquis heeft vastgesteld, 
langzaam was of zelfs aarzelde bij het 
inleiden van inbreukprocedures en 
daarmee bijdroeg tot het bestaande 
handhavingsprobleem;

Or. en

Amendement 55
Dragoş Tudorache

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. herinnert eraan dat de controles 
aan de binnengrenzen volgens de huidige 
EU-wetgeving tijdelijk opnieuw kunnen 
worden ingevoerd en hierbij altijd de 
noodzaak en evenredigheid van dit laatste 
redmiddel moeten worden aangetoond; 
verzoekt de Commissie te beoordelen of 
deze beginselen volledig werden nageleefd 
door de lidstaten en, indien nodig, 
sancties op te leggen om een verdere 
versnippering van het Schengengebied te 
voorkomen;

Or. en
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Amendement 56
Milan Uhrík

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. herhaalt dat de lidstaten zich 
moeten houden aan de wet als verankerd in 
de Verdragen en het Handvest van de 
grondrechten, en dat zij grensmaatregelen 
op niet discriminerende wijze moeten 
toepassen;

3. wijst op het feit dat de lidstaten zich 
moeten houden aan de wet als verankerd in 
de Verdragen en het Handvest van de 
grondrechten, en dat zij grensmaatregelen 
op een gepaste wijze die strookt met de 
huidige situatie met betrekking tot de 
veiligheid en stabiliteit van het 
Schengengebied moeten toepassen; 

Or. sk

Amendement 57
Michal Šimečka, Abir Al-Sahlani, Moritz Körner, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Jan-
Christoph Oetjen, Olivier Chastel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. herhaalt dat de lidstaten zich 
moeten houden aan de wet als verankerd in 
de Verdragen en het Handvest van de 
grondrechten, en dat zij grensmaatregelen 
op niet-discriminerende wijze moeten 
toepassen;

3. herhaalt dat de lidstaten zich 
moeten houden aan de wet als verankerd in 
de Verdragen en het Handvest van de 
grondrechten, en dat zij grensmaatregelen 
op wettige en niet-discriminerende wijze 
moeten toepassen;

Or. en

Amendement 58
Tanja Fajon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. is van mening dat het politieke en 
publieke debat over de werking van het 
Schengengebied cruciaal is;

Or. en

Amendement 59
Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. verzoekt de Raad, gezien zijn 
talrijke verzoeken om volledige toepassing 
van de bepalingen van het 
Schengenacquis in Bulgarije en 
Roemenië, onverwijld een besluit te 
nemen over de afschaffing van de 
controles aan de binnengrenzen te land, 
ter zee en in de lucht;

Schrappen

Or. en

Amendement 60
Dragoş Tudorache

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. verzoekt de Raad, gezien zijn 
talrijke verzoeken om volledige toepassing 
van de bepalingen van het Schengenacquis 
in Bulgarije en Roemenië, onverwijld een 
besluit te nemen over de afschaffing van de 
controles aan de binnengrenzen te land, ter 
zee en in de lucht;

4. dringt er bij de Raad, gezien zijn 
talrijke verzoeken om volledige toepassing 
van de bepalingen van het Schengenacquis 
in Bulgarije en Roemenië, op aan zijn 
verplichting na te komen en onverwijld 
maatregelen te nemen ten aanzien van de 
afschaffing van de controles aan de 
binnengrenzen te land, ter zee en in de 
lucht en deze landen toe te staan 
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rechtmatig toe te treden tot het gebied van 
vrij verkeer;

Or. en

Amendement 61
Karlo Ressler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. verzoekt de Raad, gezien zijn 
talrijke verzoeken om volledige toepassing 
van de bepalingen van het Schengenacquis 
in Bulgarije en Roemenië, onverwijld een 
besluit te nemen over de afschaffing van de 
controles aan de binnengrenzen te land, ter 
zee en in de lucht;

4. roept de Raad en de lidstaten op 
zich nog meer in te spannen om de 
integratie van de overige relevante 
lidstaten van de EU in het 
Schengengebied te verwezenlijken; 
verzoekt de Raad met name, gezien zijn 
talrijke verzoeken om volledige toepassing 
van de bepalingen van het Schengenacquis 
in Bulgarije en Roemenië, onverwijld een 
besluit te nemen over de afschaffing van de 
controles aan de binnengrenzen te land, ter 
zee en in de lucht; verzoekt de Raad 
daarnaast een besluit te nemen over de 
volledige toepassing van het 
Schengenacquis in Kroatië na de 
afronding van de toepasselijke 
Schengenevaluatieprocedures en de 
positieve beoordeling van de Commissie;

Or. en

Amendement 62
Paulo Rangel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. verzoekt de Raad, gezien zijn 
talrijke verzoeken om volledige toepassing 
van de bepalingen van het Schengenacquis 

4. verzoekt de Raad, gezien zijn 
talrijke verzoeken om volledige toepassing 
van de bepalingen van het Schengenacquis 
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in Bulgarije en Roemenië, onverwijld een 
besluit te nemen over de afschaffing van de 
controles aan de binnengrenzen te land, ter 
zee en in de lucht;

in Bulgarije en Roemenië, onverwijld een 
besluit te nemen over de afschaffing van de 
controles aan de binnengrenzen te land, ter 
zee en in de lucht; is bereid om op verzoek 
van de Raad overeenkomstig artikel 4 van 
de toetredingsakte advies uit te brengen 
over de volledige toepassing van de 
bepalingen van het Schengenacquis in 
Kroatië; is van mening dat solidariteit en 
verantwoordelijkheid voor iedereen 
gelden en dat het Schengengebied alleen 
toekomst heeft zonder fragmentatie;

Or. en

Amendement 63
Ioan-Rareş Bogdan, Vasile Blaga

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. verzoekt de Raad, gezien zijn 
talrijke verzoeken om volledige toepassing 
van de bepalingen van het Schengenacquis 
in Bulgarije en Roemenië, onverwijld een 
besluit te nemen over de afschaffing van de 
controles aan de binnengrenzen te land, ter 
zee en in de lucht;

4. verzoekt de Raad, gezien zijn 
talrijke verzoeken om volledige toepassing 
van de bepalingen van het Schengenacquis 
in Bulgarije en Roemenië, onverwijld een 
besluit te nemen over de afschaffing van de 
controles aan de binnengrenzen te land, ter 
zee en in de lucht van deze twee lidstaten;

Or. ro

Amendement 64
Balázs Hidvéghi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. verzoekt de Raad, gezien zijn 
talrijke verzoeken om volledige toepassing 
van de bepalingen van het Schengenacquis 
in Bulgarije en Roemenië, onverwijld een 

4. verzoekt de Raad, gezien zijn 
talrijke verzoeken om volledige toepassing 
van de bepalingen van het Schengenacquis 
in Bulgarije, Kroatië en Roemenië, 
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besluit te nemen over de afschaffing van de 
controles aan de binnengrenzen te land, ter 
zee en in de lucht;

onverwijld een besluit te nemen over de 
afschaffing van de controles aan de 
binnengrenzen te land, ter zee en in de 
lucht;

Or. en

Amendement 65
Tanja Fajon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. is verheugd over het feit dat een 
aantal maatregelen waar in het 
voorgaande jaarverslag1 bis om werd 
verzocht ondertussen is uitgevoerd 
(herziening van het wetgevingskader van 
het Schengeninformatiesysteem en 
hervorming van Eurosur); merkt op dat 
de meeste geformuleerde aanbevelingen 
echter nog steeds gelden; PB C 76 van 
9.3.2020, blz. 106.
__________________
1 bis PB C 76 van 9.3.2020, blz. 106.

Or. en

Amendement 66
Maria Grapini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. merkt op dat Roemenië en 
Bulgarije aan alle technische 
voorwaarden van de Verordening voldoen 
en dat hun toetreding tot het 
Schengengebied niet alleen zal zorgen 
voor een gelijke behandeling, maar ook de 
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economische groei en een efficiëntere 
interne markt zal helpen stimuleren;

Or. ro

Amendement 67
Clare Daly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. stelt vast dat de 
Schengenevaluatieverslagen en de 
kwetsbaarheidsbeoordelingen 
onverminderd wijzen op tekortkomingen 
en kwetsbaarheden bij de bescherming en 
het beheer van de buitengrens; verzoekt de 
lidstaten uitvoering te geven aan de tot hen 
gerichte aanbevelingen van de Raad en van 
Frontex, die tot doel hebben de 
tekortkomingen en kwetsbaarheden te 
elimineren;

5. stelt vast dat de 
Schengenevaluatieverslagen en de 
kwetsbaarheidsbeoordelingen 
onverminderd wijzen op tekortkomingen 
en kwetsbaarheden bij de bescherming en 
het beheer van de buitengrens; verzoekt de 
lidstaten uitvoering te geven aan de tot hen 
gerichte aanbevelingen van de Raad en van 
Frontex, die tot doel hebben 
tekortkomingen en kwetsbaarheden te 
elimineren, en met name die 
aanbevelingen die betrekking hebben op 
de eerbiediging van de grondrechten bij 
maatregelen en activiteiten op het gebied 
van grensbeheer, met inbegrip van de 
naleving van het Handvest van de 
grondrechten;

Or. en

Amendement 68
Karlo Ressler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. stelt vast dat de 
Schengenevaluatieverslagen en de 
kwetsbaarheidsbeoordelingen 
onverminderd wijzen op tekortkomingen 

5. merkt op dat de doeltreffende 
bescherming van de buitengrenzen van de 
EU essentieel is voor de levensvatbaarheid 
van het Schengengebied en voor het vrije 
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en kwetsbaarheden bij de bescherming en 
het beheer van de buitengrens; verzoekt de 
lidstaten uitvoering te geven aan de tot hen 
gerichte aanbevelingen van de Raad en van 
Frontex, die tot doel hebben de 
tekortkomingen en kwetsbaarheden te 
elimineren;

verkeer in de EU; stelt vast dat de 
Schengenevaluatieverslagen en de 
kwetsbaarheidsbeoordelingen 
onverminderd wijzen op tekortkomingen 
en kwetsbaarheden bij de bescherming en 
het beheer van de buitengrens; verzoekt de 
lidstaten uitvoering te geven aan de tot hen 
gerichte aanbevelingen van de Raad en van 
Frontex, die tot doel hebben de 
tekortkomingen en kwetsbaarheden te 
elimineren;

Or. en

Amendement 69
Paulo Rangel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. stelt vast dat de 
Schengenevaluatieverslagen en de 
kwetsbaarheidsbeoordelingen 
onverminderd wijzen op tekortkomingen 
en kwetsbaarheden bij de bescherming en 
het beheer van de buitengrens; verzoekt de 
lidstaten uitvoering te geven aan de tot hen 
gerichte aanbevelingen van de Raad en van 
Frontex, die tot doel hebben de 
tekortkomingen en kwetsbaarheden te 
elimineren;

5. stelt met bezorgdheid vast dat de 
Schengenevaluatieverslagen en de 
kwetsbaarheidsbeoordelingen 
onverminderd wijzen op tekortkomingen 
en kwetsbaarheden bij de bescherming en 
het beheer van de buitengrens; verzoekt de 
lidstaten uitvoering te geven aan de tot hen 
gerichte aanbevelingen van de Raad en van 
Frontex, die tot doel hebben de 
tekortkomingen en kwetsbaarheden te 
elimineren; wijst op het belang van de 
onlangs aangenomen maatregelen, zoals 
systematische controles aan de 
buitengrenzen;

Or. en

Amendement 70
Gwendoline Delbos-Corfield, Tineke Strik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5
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Ontwerpresolutie Amendement

5. stelt vast dat de 
Schengenevaluatieverslagen en de 
kwetsbaarheidsbeoordelingen 
onverminderd wijzen op tekortkomingen 
en kwetsbaarheden bij de bescherming en 
het beheer van de buitengrens; verzoekt de 
lidstaten uitvoering te geven aan de tot hen 
gerichte aanbevelingen van de Raad en van 
Frontex, die tot doel hebben de 
tekortkomingen en kwetsbaarheden te 
elimineren;

5. stelt vast dat de 
Schengenevaluatieverslagen en de 
kwetsbaarheidsbeoordelingen 
onverminderd wijzen op tekortkomingen 
en kwetsbaarheden bij het beheer van de 
buitengrens; verzoekt de lidstaten 
uitvoering te geven aan de tot hen gerichte 
aanbevelingen van de Raad en van Frontex, 
die tot doel hebben de tekortkomingen en 
kwetsbaarheden te elimineren;

Or. en

Amendement 71
Gwendoline Delbos-Corfield, Tineke Strik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. is bezorgd over de impact van de 
huidige reisbeperkingen op de rechten 
van vluchtelingen en mensen die 
internationale bescherming zoeken; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten 
ervoor te zorgen dat de goedkeuring van 
dergelijke maatregelen volledig in 
overeenstemming is met de in de 
artikelen 3 en 4 van de 
Schengengrenscode en de in het EU-
Handvest van de grondrechten 
verankerde vereisten;

Or. en

Amendement 72
Jean-Paul Garraud, Harald Vilimsky, Nicolas Bay, Tom Vandendriessche, Philippe 
Olivier, Peter Kofod, Nicolaus Fest, Mara Bizzotto, Annalisa Tardino, Laura 
Huhtasaari
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. maakt zich grote zorgen over de 
herhaalde beschuldigingen van mogelijke 
betrokkenheid van Frontex bij 
“pushbacks” en is van oordeel dat de 
interne rapportagemechanismen, net als 
het parlementair en het publiek toezicht 
op de activiteiten van Frontex, moeten 
worden versterkt;

Schrappen

Or. en

Amendement 73
Balázs Hidvéghi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. maakt zich grote zorgen over de 
herhaalde beschuldigingen van mogelijke 
betrokkenheid van Frontex bij 
“pushbacks” en is van oordeel dat de 
interne rapportagemechanismen, net als 
het parlementair en het publiek toezicht 
op de activiteiten van Frontex, moeten 
worden versterkt;

6. benadrukt dat de 
toezichtsinstrumenten die zijn uiteengezet 
in de verordening betreffende de 
Europese grens- en kustwacht en de 
bestaande monitoringinstrumenten op 
nationaal niveau relevant en toereikend 
moeten worden geacht in gevallen waarin 
zorgen bestaan omtrent de grondrechten 
in verband met de activiteiten en 
gezamenlijke operaties van Frontex;

Or. en

Amendement 74
Milan Uhrík

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6
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Ontwerpresolutie Amendement

6. maakt zich grote zorgen over de 
herhaalde beschuldigingen van mogelijke 
betrokkenheid van Frontex bij “pushbacks” 
en is van oordeel dat de interne 
rapportagemechanismen, net als het 
parlementair en het publiek toezicht op de 
activiteiten van Frontex, moeten worden 
versterkt;

6. is van mening dat de herhaalde 
beschuldigingen van mogelijke 
betrokkenheid van Frontex bij “pushbacks” 
op objectieve wijze moeten worden 
beoordeeld op basis van parlementair 
toezicht op de activiteiten van Frontex, en 
dat het Agentschap moet worden 
ondersteund in zijn inspanningen om de 
buitengrenzen van het Schengengebied te 
beschermen;

Or. sk

Amendement 75
Clare Daly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. maakt zich grote zorgen over de 
herhaalde beschuldigingen van mogelijke 
betrokkenheid van Frontex bij “pushbacks” 
en is van oordeel dat de interne 
rapportagemechanismen, net als het 
parlementair en het publiek toezicht op de 
activiteiten van Frontex, moeten worden 
versterkt;

6. maakt zich grote zorgen over de 
herhaalde en gedocumenteerde 
betrokkenheid van Frontex bij 
“pushbacks”; benadrukt de ernst van deze 
illegale acties die door Frontex-schepen 
worden uitgevoerd en veroordeelt elk 
mogelijk medeplichtig gedrag bij 
maritieme terugdringoperaties; verzoekt 
de Commissie om, als verantwoordelijke 
instelling, met klem een onafhankelijk 
onderzoek te eisen naar deze verslagen en 
naar de manier waarop toezicht wordt 
gehouden op de operaties van Frontex, 
teneinde ervoor te zorgen dat de 
internationale wetgeving en de beginselen 
en waarden met betrekking tot de 
bescherming van personen die gevaar 
lopen op zee, worden nageleefd; is van 
oordeel dat de interne 
rapportagemechanismen, net als het 
parlementair en het publiek toezicht op de 
activiteiten van Frontex, moeten worden 



PE663.369v01-00 42/102 AM\1222854NL.docx

NL

versterkt;

Or. en

Amendement 76
Karlo Ressler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. maakt zich grote zorgen over de 
herhaalde beschuldigingen van mogelijke 
betrokkenheid van Frontex bij “pushbacks” 
en is van oordeel dat de interne 
rapportagemechanismen, net als het 
parlementair en het publiek toezicht op de 
activiteiten van Frontex, moeten worden 
versterkt;

6. neemt met bezorgdheid nota van 
de herhaalde beschuldigingen van 
mogelijke betrokkenheid van Frontex bij 
zogenaamde “pushbacks” en is van oordeel 
dat de interne rapportagemechanismen, net 
als het parlementair en het publiek toezicht 
op de activiteiten van Frontex, moeten 
worden versterkt; neemt nota van het 
interne onderzoek dat Frontex in oktober 
heeft ingesteld naar aanleiding van 
beschuldigingen van “pushbacks”, 
waarbij geen bewijs van wangedrag werd 
gevonden; benadrukt dat vergelijkbare 
beschuldigingen aan de buitengrenzen 
van de EU serieus moeten worden 
genomen en onverwijld moeten worden 
onderzocht door de relevante lokale 
autoriteiten;

Or. en

Amendement 77
Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. maakt zich grote zorgen over de 
herhaalde beschuldigingen van mogelijke 
betrokkenheid van Frontex bij “pushbacks” 
en is van oordeel dat de interne 

6. neemt nota van de beschuldigingen 
van mogelijke betrokkenheid van Frontex 
bij “pushbacks” en is van oordeel dat de 
interne rapportagemechanismen, net als het 
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rapportagemechanismen, net als het 
parlementair en het publiek toezicht op de 
activiteiten van Frontex, moeten worden 
versterkt;

parlementair en het publiek toezicht op de 
activiteiten van Frontex, moeten worden 
versterkt;

Or. en

Amendement 78
Gwendoline Delbos-Corfield, Tineke Strik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. maakt zich grote zorgen over de 
herhaalde beschuldigingen van mogelijke 
betrokkenheid van Frontex bij “pushbacks” 
en is van oordeel dat de interne 
rapportagemechanismen, net als het 
parlementair en het publiek toezicht op de 
activiteiten van Frontex, moeten worden 
versterkt;

6. maakt zich grote zorgen over de 
herhaalde beschuldigingen van mogelijke 
betrokkenheid van Frontex bij 
“pushbacks”, evenals over de 
voortdurende deelname van Frontex aan 
activiteiten voor grensbeheer aan de 
Hongaarse grens, ongeacht de recente 
bevindingen van het HvJ-EU in zaak 
C-808/18; is van oordeel dat de interne 
rapportagemechanismen, net als het 
parlementair en het publiek toezicht op de 
activiteiten van Frontex, moeten worden 
versterkt en op doeltreffende wijze moeten 
worden uitgevoerd; benadrukt dat de 
uitvoerend directeur van Frontex op 
grond van artikel 46 van 
Verordening 2019/1896 de opdracht heeft 
om activiteiten te schorsen, te beëindigen 
of niet te starten wanneer niet wordt 
voldaan aan de voorwaarden voor het 
uitvoeren van die activiteiten, met 
inbegrip van de naleving van de 
grondrechten; verzoekt de uitvoerend 
directeur eventuele activiteiten of bijstand 
van het Agentschap afhankelijk te maken 
van de naleving van deze verplichtingen 
in verband met de grondrechten door de 
lidstaten, wat vereist dat Frontex zorgt 
voor een doeltreffend systeem om zorgen 
met betrekking tot de grondrechten te 
melden en het Agentschap proactief 
optreedt bij het onderzoeken van 



PE663.369v01-00 44/102 AM\1222854NL.docx

NL

beschuldigingen; herinnert er bovendien 
aan dat het verlenen van hulp aan 
personen die op zee in nood verkeren een 
wettelijke verplichting is op grond van 
zowel de EU- als de internationale 
wetgeving en dat opsporing en redding 
een integraal onderdeel van het Europese 
geïntegreerde grensbeheer op grond van 
de verordening betreffende de Europese 
grens- en kustwacht vormen;

Or. en

Amendement 79
Dragoş Tudorache

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. maakt zich grote zorgen over de 
herhaalde beschuldigingen van mogelijke 
betrokkenheid van Frontex bij “pushbacks” 
en is van oordeel dat de interne 
rapportagemechanismen, net als het 
parlementair en het publiek toezicht op de 
activiteiten van Frontex, moeten worden 
versterkt;

6. maakt zich grote zorgen over de 
herhaalde beschuldigingen van mogelijke 
betrokkenheid van Frontex bij “pushbacks” 
en de mogelijke schendingen van de 
grondrechten in het kader van de 
activiteiten van het Agentschap, en is van 
oordeel dat de interne 
rapportagemechanismen, net als het 
parlementair en het publiek toezicht op de 
activiteiten van Frontex, moeten worden 
versterkt;

Or. en

Amendement 80
Tanja Fajon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. maakt zich grote zorgen over de 
herhaalde beschuldigingen van mogelijke 

6. maakt zich grote zorgen over de 
herhaalde beschuldigingen van mogelijke 
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betrokkenheid van Frontex bij “pushbacks” 
en is van oordeel dat de interne 
rapportagemechanismen, net als het 
parlementair en het publiek toezicht op de 
activiteiten van Frontex, moeten worden 
versterkt;

betrokkenheid van Frontex bij “pushbacks” 
en is van oordeel dat de interne 
rapportagemechanismen, net als het 
parlementair en het publiek toezicht op de 
activiteiten van Frontex, moeten worden 
versterkt; verzoekt het Agentschap een 
passende procedure vast te stellen voor de 
uitvoering van artikel 46 van de 
verordening betreffende de Europese 
grens- en kustwacht en om deze 
procedure te publiceren; verzoekt Frontex 
dringend een bijgewerkte strategie voor de 
grondrechten aan te nemen, gezien het 
feit dat de huidige strategie uit 2011 stamt 
en hierin geen rekening wordt gehouden 
met het bijgewerkte mandaat van het 
Agentschap;

Or. en

Amendement 81
Tanja Fajon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. spreekt zijn ongenoegen uit over 
het feit dat de Commissie haar 
verplichting om verslag uit te brengen aan 
het Parlement nog steeds niet is 
nagekomen en daardoor het toezicht en 
een constructief politiek debat belemmert 
door het jaarverslag over de werking van 
de ruimte zonder binnengrenstoezicht 
(artikel 33 van de Schengengrenscode) en 
het uitvoerige jaarverslag in 
overeenstemming met artikel 20 van het 
Schengenevaluatie- en 
toezichtmechanisme niet in te dienen; 
betreurt dat het verslag over de evaluatie 
van de werking van het 
Schengenevaluatie- en 
toezichtmechanisme met onnodige 
vertraging werd ingediend;
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Or. en

Amendement 82
Paulo Rangel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. is verheugd over de beslissing van 
de raad van bestuur van Frontex om een 
onderzoek te starten naar deze 
beschuldigingen en hiervoor een speciale 
werkgroep op te richten; is van mening 
dat het Europees Parlement een van zijn 
leden moet aanwijzen om als waarnemer 
deel te nemen aan vergaderingen van de 
raad van bestuur;

Or. en

Amendement 83
Maria Grapini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. vraagt om de verbetering van 
Frontex-procedures met betrekking tot elk 
terugkeerbesluit;

Or. ro

Amendement 84
Tanja Fajon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

6 ter. neemt met zorg nota van het feit 
dat tijdens deze zittingsperiode tot nu toe 
geen vooruitgang is geboekt ten aanzien 
van de herziening van de 
Schengengrenscode (2017/0245(COD)) en 
dat de Raad de interinstitutionele 
onderhandelingen blijft blokkeren;

Or. en

Amendement 85
Tanja Fajon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 quater. roept Frontex op om de 
beschikbare informatie over zijn 
operationele activiteiten op zee aanzienlijk 
uit te breiden en om accurate en 
alomvattende gegevens over zijn 
activiteiten op zee openbaar te maken, 
maar erkent tegelijkertijd de wettelijke 
verplichting van Frontex om geen 
operationele gegevens te onthullen die “de 
verwezenlijking van de doelstelling van de 
operaties in gevaar zouden brengen”; 
dringt er bij Frontex op aan zijn 
specifieke rapportageverplichtingen uit 
hoofde van de verordening betreffende de 
Europese grens- en kustwacht na te 
komen, en ook de leden van het 
Parlement waaraan het verantwoording 
moet afleggen, regelmatig te informeren, 
zo nodig in een niet-publieke context; 
verzoekt Frontex informatie te publiceren 
over zijn samenwerking met het 
coördinatiecentrum voor redding op zee in 
Tripoli en de Libische kustwacht; is van 
mening dat een meer proactief 
voorlichtingsbeleid over zijn operaties op 
zee nodig is om publieke controle 



PE663.369v01-00 48/102 AM\1222854NL.docx

NL

mogelijk te maken en op die manier het 
Agentschap te beschermen tegen 
ongegronde beschuldigingen; betreurt 
met name dat het verslag dat Frontex op 
grond van Verordening (EU) nr. 656/2014 
moet opstellen “over de tenuitvoerlegging 
van deze verordening” nauwelijks 
concrete informatie bevat die een goede 
beoordeling van de activiteiten van het 
Agentschap op zee mogelijk zou maken;

Or. en

Amendement 86
Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. betreurt ten zeerste de 
aanhoudende en verontrustende 
meldingen van geweld en “pushbacks” 
aan de buitengrenzen, alsook het gebrek 
aan passende monitoringmechanismen 
om de eerbiediging van de grondrechten 
en de rechtsstaat aan de buitengrenzen te 
waarborgen; is van oordeel dat het 
Bureau van de Europese Unie voor de 
grondrechten een grotere operationele rol 
moet krijgen bij het toezicht op de 
eerbiediging van de grondrechten aan de 
buitengrenzen;

Schrappen

Or. en

Amendement 87
Balázs Hidvéghi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7
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Ontwerpresolutie Amendement

7. betreurt ten zeerste de 
aanhoudende en verontrustende 
meldingen van geweld en “pushbacks” 
aan de buitengrenzen, alsook het gebrek 
aan passende monitoringmechanismen 
om de eerbiediging van de grondrechten 
en de rechtsstaat aan de buitengrenzen te 
waarborgen; is van oordeel dat het 
Bureau van de Europese Unie voor de 
grondrechten een grotere operationele rol 
moet krijgen bij het toezicht op de 
eerbiediging van de grondrechten aan de 
buitengrenzen;

Schrappen

Or. en

Amendement 88
Milan Uhrík

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. betreurt ten zeerste de 
aanhoudende en verontrustende 
meldingen van geweld en “pushbacks” 
aan de buitengrenzen, alsook het gebrek 
aan passende monitoringmechanismen 
om de eerbiediging van de grondrechten 
en de rechtsstaat aan de buitengrenzen te 
waarborgen; is van oordeel dat het 
Bureau van de Europese Unie voor de 
grondrechten een grotere operationele rol 
moet krijgen bij het toezicht op de 
eerbiediging van de grondrechten aan de 
buitengrenzen;

Schrappen

Or. sk

Amendement 89
Jean-Paul Garraud, Harald Vilimsky, Nicolas Bay, Tom Vandendriessche, Philippe 
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Olivier, Peter Kofod, Nicolaus Fest, Mara Bizzotto, Annalisa Tardino, Laura 
Huhtasaari

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. betreurt ten zeerste de 
aanhoudende en verontrustende 
meldingen van geweld en “pushbacks” 
aan de buitengrenzen, alsook het gebrek 
aan passende monitoringmechanismen 
om de eerbiediging van de grondrechten 
en de rechtsstaat aan de buitengrenzen te 
waarborgen; is van oordeel dat het 
Bureau van de Europese Unie voor de 
grondrechten een grotere operationele rol 
moet krijgen bij het toezicht op de 
eerbiediging van de grondrechten aan de 
buitengrenzen;

7. herhaalt dat een efficiënt systeem 
voor het beheer van de buitengrenzen 
nauw verband houdt met strenge 
grenscontroles en snelle 
terugkeerprocedures voor illegale 
onderdanen van derde landen; benadrukt 
dat de buitengrenzen streng moeten 
worden bewaakt, omdat zwakke plekken 
kunnen leiden tot een tekortschietend 
elementair veiligheidsbeheer en tot 
gezondheidsrisico’s;

Or. en

Amendement 90
Clare Daly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. betreurt ten zeerste de 
aanhoudende en verontrustende 
meldingen van geweld en “pushbacks” 
aan de buitengrenzen, alsook het gebrek 
aan passende monitoringmechanismen 
om de eerbiediging van de grondrechten en 
de rechtsstaat aan de buitengrenzen te 
waarborgen; is van oordeel dat het Bureau 
van de Europese Unie voor de 
grondrechten een grotere operationele rol 
moet krijgen bij het toezicht op de 
eerbiediging van de grondrechten aan de 
buitengrenzen;

7. is geschokt over de meldingen van 
het Border Violence Monitoring Network 
over de gewelddadige “pushbacks” door 
Frontex; betreurt “pushbackketens”, 
waarbij een persoon van de ene lidstaat 
naar de andere wordt teruggestuurd en 
vervolgens naar een derde land; is van 
mening dat dit een vorm van 
gecoördineerd opeenvolgend refoulement 
is waarvoor de Europese Commissie 
verantwoordelijk is omdat zij hiertegen 
niet optreedt;

is ontzet over de 308 opgetekende 
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getuigenissen van 3302 personen (met 
inbegrip van minderjarigen) die 
gewelddadig werden teruggedrongen en is 
van mening dat dit slechts het topje van de 
ijsberg is van de 
mensenrechtenschendingen aan de 
buitengrenzen van de EU;
betreurt dat sommige lidstaten de toegang 
van bestaande nationale instellingen voor 
de mensenrechten tot grensfaciliteiten en 
-gebieden belemmeren en hen beletten 
hun taken uit te voeren om de 
eerbiediging van de grondrechten en de 
rechtsstaat aan de buitengrenzen te 
monitoren; verzoekt om de oprichting van 
een EU-breed mechanisme waarvan 
onafhankelijke en bevoegde nationale 
instellingen voor de mensenrechten en 
ngo’s, EU-agentschappen zoals het 
Bureau van de Europese Unie voor de 
grondrechten en internationale 
organisaties zoals het UNHCR deel 
moeten uitmaken; dringt erop aan dat de 
onafhankelijkheid, transparantie en 
doeltreffendheid van een dergelijk 
instrument moeten worden gewaarborgd; 
is van oordeel dat het Bureau van de 
Europese Unie voor de grondrechten 
onmiddellijk een grotere operationele rol 
moet krijgen bij het toezicht op de 
eerbiediging van de grondrechten aan de 
buitengrenzen;

Or. en

Amendement 91
Paulo Rangel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. betreurt ten zeerste de 
aanhoudende en verontrustende meldingen 
van geweld en “pushbacks” aan de 

7. is ernstig bezorgd over de 
aanhoudende en verontrustende meldingen 
van geweld en “pushbacks” aan de 
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buitengrenzen, alsook het gebrek aan 
passende monitoringmechanismen om de 
eerbiediging van de grondrechten en de 
rechtsstaat aan de buitengrenzen te 
waarborgen; is van oordeel dat het Bureau 
van de Europese Unie voor de 
grondrechten een grotere operationele rol 
moet krijgen bij het toezicht op de 
eerbiediging van de grondrechten aan de 
buitengrenzen;

buitengrenzen; herhaalt dat de lidstaten 
verplicht zijn om onrechtmatige 
grensoverschrijdingen te voorkomen en 
herinnert eraan dat deze verplichting geen 
afbreuk doet aan de rechten van personen 
die om internationale bescherming 
verzoeken; is van oordeel dat het Bureau 
van de Europese Unie voor de 
grondrechten een grotere rol moet krijgen 
binnen het 
Schengenevaluatiemechanisme;

Or. en

Amendement 92
Karlo Ressler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. betreurt ten zeerste de 
aanhoudende en verontrustende 
meldingen van geweld en “pushbacks” aan 
de buitengrenzen, alsook het gebrek aan 
passende monitoringmechanismen om de 
eerbiediging van de grondrechten en de 
rechtsstaat aan de buitengrenzen te 
waarborgen; is van oordeel dat het Bureau 
van de Europese Unie voor de 
grondrechten een grotere operationele rol 
moet krijgen bij het toezicht op de 
eerbiediging van de grondrechten aan de 
buitengrenzen;

7. neemt met bezorgdheid nota van 
de beschuldigingen van geweld en 
zogenaamde “pushbacks” aan de 
buitengrenzen en betreurt het feit dat 
dergelijke beschuldigingen vaak zijn 
gebaseerd op onbetrouwbare en 
oncontroleerbare informatie van personen 
die illegaal de grens proberen over te 
steken; is verheugd over de vaststelling 
van onafhankelijke 
monitoringmechanismen door Kroatië en 
nodigt andere landen uit om dit als 
positief voorbeeld te gebruiken om bij te 
dragen tot het waarborgen van de 
eerbiediging van de grondrechten en de 
rechtsstaat aan de buitengrenzen; is van 
oordeel dat het Bureau van de Europese 
Unie voor de grondrechten moet worden 
betrokken bij het toezicht op de 
eerbiediging van de grondrechten aan de 
buitengrenzen; moedigt de voortdurende 
investering van de lidstaten aan in het 
professionele gedrag van politieagenten, 
workshops, opleidingen en cursussen op 
het gebied van het asiel- en 
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vluchtelingenrecht, in samenwerking met 
Frontex, het Bureau voor de 
grondrechten en niet-gouvernementele 
organisaties;

Or. en

Amendement 93
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. betreurt ten zeerste de aanhoudende 
en verontrustende meldingen van geweld 
en “pushbacks” aan de buitengrenzen, 
alsook het gebrek aan passende 
monitoringmechanismen om de 
eerbiediging van de grondrechten en de 
rechtsstaat aan de buitengrenzen te 
waarborgen; is van oordeel dat het Bureau 
van de Europese Unie voor de 
grondrechten een grotere operationele rol 
moet krijgen bij het toezicht op de 
eerbiediging van de grondrechten aan de 
buitengrenzen;

7. betreurt ten zeerste de aanhoudende 
en verontrustende meldingen van geweld 
en “pushbacks” aan de buitengrenzen, 
alsook het gebrek aan passende 
monitoringmechanismen om de 
eerbiediging van de grondrechten en de 
rechtsstaat aan de buitengrenzen te 
waarborgen;

Or. pl

Amendement 94
Gwendoline Delbos-Corfield, Tineke Strik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. betreurt ten zeerste de aanhoudende 
en verontrustende meldingen van geweld 
en “pushbacks” aan de buitengrenzen, 
alsook het gebrek aan passende 
monitoringmechanismen om de 
eerbiediging van de grondrechten en de 

7. betreurt ten zeerste de aanhoudende 
en verontrustende meldingen van geweld 
en “pushbacks” aan de buitengrenzen, 
alsook het gebrek aan passende 
monitoringmechanismen om de 
eerbiediging van de grondrechten en de 
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rechtsstaat aan de buitengrenzen te 
waarborgen; is van oordeel dat het Bureau 
van de Europese Unie voor de 
grondrechten een grotere operationele rol 
moet krijgen bij het toezicht op de 
eerbiediging van de grondrechten aan de 
buitengrenzen;

rechtsstaat aan de buitengrenzen te 
waarborgen; is van oordeel dat het Bureau 
van de Europese Unie voor de 
grondrechten een grotere operationele rol 
en toereikende aanvullende middelen 
moet krijgen bij het toezicht op de 
eerbiediging van de grondrechten aan de 
buitengrenzen; verzoekt de Commissie 
ervoor te zorgen dat de nationale 
toezichthoudende instanties op 
doeltreffende wijze worden opgericht en 
in staat zijn om hun rol te vervullen 
dankzij toereikende middelen, een 
adequaat mandaat en een hoog niveau 
van onafhankelijkheid;

Or. en

Amendement 95
Maria Grapini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. betreurt ten zeerste de aanhoudende 
en verontrustende meldingen van geweld 
en “pushbacks” aan de buitengrenzen, 
alsook het gebrek aan passende 
monitoringmechanismen om de 
eerbiediging van de grondrechten en de 
rechtsstaat aan de buitengrenzen te 
waarborgen; is van oordeel dat het Bureau 
van de Europese Unie voor de 
grondrechten een grotere operationele rol 
moet krijgen bij het toezicht op de 
eerbiediging van de grondrechten aan de 
buitengrenzen;

7. betreurt ten zeerste de aanhoudende 
en verontrustende meldingen van geweld 
en “pushbacks” aan de buitengrenzen, 
alsook het gebrek aan passende 
monitoringmechanismen om de 
eerbiediging van de grondrechten en de 
rechtsstaat aan de buitengrenzen te 
waarborgen; is van oordeel dat het Bureau 
van de Europese Unie voor de 
grondrechten een grotere operationele rol 
moet krijgen bij het toezicht op de 
eerbiediging van de grondrechten aan de 
buitengrenzen; vraagt om eerlijke en 
doeltreffende terugkeerstrategieën die 
helpen in de strijd tegen illegale 
immigratie in de EU en bij de 
ontwikkeling van een betere 
samenwerking tussen EU-lidstaten en 
terugkeerlanden, waarbij de grondrechten 
van de burgers worden gewaarborgd;
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Or. ro

Amendement 96
Gwendoline Delbos-Corfield, Tineke Strik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. herinnert eraan dat de 
eerbiediging van de grondrechten een 
kernelement van het grensbeheer is en 
verzoekt de Commissie en de lidstaten 
doeltreffende, onafhankelijke en 
onmiddellijke onderzoeken te bevorderen 
en uit te voeren van alle beschuldigingen 
van “pushbacks” en mishandeling aan de 
grenzen en ervoor te zorgen dat 
tekortkomingen onmiddellijk worden 
verholpen;

Or. en

Amendement 97
Clare Daly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. verzoekt de uitvoerend directeur 
naar aanleiding van de herhaaldelijke 
meldingen van 
mensenrechtenschendingen door Frontex 
onmiddellijk af te treden;

Or. en

Amendement 98
Karlo Ressler
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. betreurt het ten zeerste dat zich 
vertragingen hebben voorgedaan bij de 
tenuitvoerlegging van de 
grondrechtenbepalingen van de nieuwe 
verordening inzake de Europese grens- en 
kustwacht15, zoals bij de aanwerving van 
40 toezichthouders voor de grondrechten 
op uiterlijk 5 december 2020, zoals bepaald 
in de verordening; verzoekt Frontex, op 
grond van artikel 265 VWEU, er zorg 
voor te dragen dat artikel 110, lid 6, van 
Verordening (EU) 2019/1896 uiterlijk 
twee maanden na de datum van 
aanneming van deze resolutie wordt 
toegepast;

8. betreurt het dat zich vertragingen 
hebben voorgedaan bij de 
tenuitvoerlegging van de 
grondrechtenbepalingen van de nieuwe 
verordening inzake de Europese grens- en 
kustwacht15, dat wil zeggen bij de 
aanwerving van 40 toezichthouders voor de 
grondrechten op uiterlijk 5 december 2020, 
zoals bepaald in de verordening en 
verwacht dat zij op snelle en doeltreffende 
wijze zullen worden aangeworven op basis 
van het lopende aanwervingsproces;

__________________ __________________
15Verordening (EU) nr. 2019/1896 van 
13 november 2019.

15Verordening (EU) 2019/1896 van 
13 november 2019.

Or. en

Amendement 99
Paulo Rangel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. betreurt het ten zeerste dat zich 
vertragingen hebben voorgedaan bij de 
tenuitvoerlegging van de 
grondrechtenbepalingen van de nieuwe 
verordening inzake de Europese grens- en 
kustwacht15, zoals bij de aanwerving van 
40 toezichthouders voor de grondrechten 
op uiterlijk 5 december 2020, zoals bepaald 
in de verordening; verzoekt Frontex, op 
grond van artikel 265 VWEU, er zorg 
voor te dragen dat artikel 110, lid 6, van 
Verordening (EU) 2019/1896 uiterlijk 

8. betreurt het ten zeerste dat zich 
vertragingen hebben voorgedaan bij de 
tenuitvoerlegging van de 
grondrechtenbepalingen van de nieuwe 
verordening inzake de Europese grens- en 
kustwacht15, zoals bij de aanwerving van 
40 toezichthouders voor de grondrechten 
op uiterlijk 5 december 2020, zoals bepaald 
in de verordening; is verheugd over de 
bekendmakingen van de vacatures en 
vraagt om een dringende aanwerving;
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twee maanden na de datum van 
aanneming van deze resolutie wordt 
toegepast;
__________________ __________________
15Verordening (EU) nr. 2019/1896 van 
13 november 2019.

15Verordening (EU) 2019/1896 van 
13 november 2019.

Or. en

Amendement 100
Gwendoline Delbos-Corfield, Tineke Strik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. betreurt het ten zeerste dat zich 
vertragingen hebben voorgedaan bij de 
tenuitvoerlegging van de 
grondrechtenbepalingen van de nieuwe 
verordening inzake de Europese grens- en 
kustwacht15, zoals bij de aanwerving van 
40 toezichthouders voor de grondrechten 
op uiterlijk 5 december 2020, zoals bepaald 
in de verordening; verzoekt Frontex, op 
grond van artikel 265 VWEU, er zorg voor 
te dragen dat artikel 110, lid 6, van 
Verordening (EU) 2019/1896 uiterlijk twee 
maanden na de datum van aanneming van 
deze resolutie wordt toegepast;

8. betreurt het ten zeerste dat zich 
vertragingen hebben voorgedaan bij de 
tenuitvoerlegging van de 
grondrechtenbepalingen van de nieuwe 
verordening inzake de Europese grens- en 
kustwacht15, zoals bij de aanwerving van 
40 toezichthouders voor de grondrechten 
op uiterlijk 5 december 2020, zoals bepaald 
in de verordening; verzoekt Frontex, op 
grond van artikel 265 VWEU, er zorg voor 
te dragen dat artikel 110, lid 6, van 
Verordening (EU) 2019/1896 uiterlijk twee 
maanden na de datum van aanneming van 
deze resolutie wordt toegepast; benadrukt 
dat alle aangeworven toezichthouders hun 
taken moeten kunnen vervullen zoals 
voorzien in artikel 110 van de verordening 
inzake de Europese grens- en kustwacht 
en zij derhalve moeten worden 
aangeworven op een 
administrateursniveau dat gelijkwaardig 
is aan dat van een coördinerend 
functionaris van een operatie;

__________________ __________________
15Verordening (EU) nr. 2019/1896 van 
13 november 2019.

15Verordening (EU) 2019/1896 van 
13 november 2019.

Or. en
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Amendement 101
Clare Daly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. betreurt het ten zeerste dat zich 
vertragingen hebben voorgedaan bij de 
tenuitvoerlegging van de 
grondrechtenbepalingen van de nieuwe 
verordening inzake de Europese grens- en 
kustwacht15, zoals bij de aanwerving van 
40 toezichthouders voor de grondrechten 
op uiterlijk 5 december 2020, zoals bepaald 
in de verordening; verzoekt Frontex, op 
grond van artikel 265 VWEU, er zorg voor 
te dragen dat artikel 110, lid 6, van 
Verordening (EU) 2019/1896 uiterlijk twee 
maanden na de datum van aanneming van 
deze resolutie wordt toegepast;

8. betreurt het ten zeerste dat zich 
vertragingen hebben voorgedaan bij de 
tenuitvoerlegging van de 
grondrechtenbepalingen van de nieuwe 
verordening inzake de Europese grens- en 
kustwacht15, zoals bij de aanwerving van 
40 toezichthouders voor de grondrechten 
op uiterlijk 5 december 2020, zoals bepaald 
in de verordening; verzoekt Frontex, op 
grond van artikel 265 VWEU, er zorg voor 
te dragen dat artikel 110, lid 6, van 
Verordening (EU) 2019/1896 uiterlijk twee 
maanden na de datum van aanneming van 
deze resolutie wordt toegepast; betreurt het 
dat dit verzoek tot nu toe steeds weer 
wordt genegeerd; verzoekt bovendien om 
de instelling van een onafhankelijk 
klachtenmechanisme voor de 
grondrechten dat buiten het Agentschap 
zou staan;

__________________ __________________
15Verordening (EU) nr. 2019/1896 van 
13 november 2019.

15Verordening (EU) 2019/1896 van 
13 november 2019.

Or. en

Amendement 102
Birgit Sippel, Tanja Fajon, Kati Piri

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. verzoekt de uitvoerend directeur, 
gezien het belang van de beschuldigingen, 
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het interne onderzoek dat door de raad 
van bestuur van het Agentschap is gestart, 
de onderzoeken van zowel de Europese 
Ombudsman als OLAF en het feit dat de 
uitvoerend directeur geen 
tevredenstellende verklaring heeft 
gegeven ten aanzien van de 
gebeurtenissen in kwestie en de rol van 
het Agentschap, onmiddellijk over zijn 
functie na te denken;

Or. en

Amendement 103
Clare Daly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. is ernstig bezorgd over het grote 
aantal sterfgevallen in de Middellandse 
Zee; dringt er bij de lidstaten en Frontex 
op aan hun plichten uit hoofde van het 
internationaal recht na te komen en hun 
inspanningen ter ondersteuning van 
opsporings- en reddingsoperaties in het 
Middellandse Zeegebied op te voeren;

Or. en

Amendement 104
Tanja Fajon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. is ernstig bezorgd over het grote 
aantal sterfgevallen in de Middellandse 
Zee; dringt er bij de lidstaten en Frontex 
op aan hun inspanningen ter 
ondersteuning van opsporings- en 
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reddingsoperaties in het Middellandse 
Zeegebied op te voeren;

Or. en

Amendement 105
Tanja Fajon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 ter. is van mening dat het 
Schengenevaluatie- en 
toezichtmechanisme heeft geleid tot 
aanzienlijke verbeteringen van de 
governance van het Schengengebied en 
heeft bijgedragen tot de waarborging van 
de werking ervan door het wederzijdse 
vertrouwen en de collectieve 
verantwoordelijkheid te versterken; wijst 
echter op de specifieke aard van het 
evaluatiemechanisme binnen het 
Unierecht en herinnert eraan dat de 
Commissie nog steeds de 
eindverantwoordelijke is voor het 
waarborgen van de toepassing van de 
Verdragen en van maatregelen die op 
grond hiervan door de instellingen zijn 
vastgesteld, indien nodig aan de hand van 
inbreukprocedures;

Or. en

Amendement 106
Paulo Rangel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is verheugd over het voornemen 
van de Commissie om het 

9. is verheugd over het voornemen 
van de Commissie om het 
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Schengenevaluatie- en toezichtmechanisme 
te herzien; verwijst naar de discussies over 
de rechtsgrond ervan tijdens de 
onderhandelingen over het 
Schengengovernancepakket in 2012, en 
hamert erop op voet van gelijkheid met de 
Raad betrokken te worden bij de 
herziening van het mechanisme, hetzij 
middels toepassing van de gewone 
wetgevingsprocedure, hetzij middels 
toepassing van dezelfde methode als voor 
de vaststelling van Verordening (EU) 
nr. 1053/2013 van de Raad houdende de 
vaststelling van het Schengenevaluatie- en 
toezichtmechanisme; is van oordeel dat het 
inkorten van de deadlines, het evalueren 
van de eerbiediging van grondrechten, het 
vergroten van de mogelijkheid om 
daadwerkelijk onaangekondigde bezoeken 
te brengen, en het verbeteren van 
transparantie sleutelelementen van elke 
toekomstige hervorming moeten zijn;

Schengenevaluatie- en toezichtmechanisme 
te herzien; verwijst naar de discussies over 
de rechtsgrond ervan tijdens de 
onderhandelingen over het 
Schengengovernancepakket in 2012, en 
hamert erop op voet van gelijkheid met de 
Raad betrokken te worden bij de 
herziening van het mechanisme, hetzij 
middels toepassing van de gewone 
wetgevingsprocedure, hetzij middels 
toepassing van dezelfde methode als voor 
de vaststelling van Verordening (EU) 
nr. 1053/2013 van de Raad houdende de 
vaststelling van het Schengenevaluatie- en 
toezichtmechanisme;

Or. en

Amendement 107
Gwendoline Delbos-Corfield, Tineke Strik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is verheugd over het voornemen 
van de Commissie om het 
Schengenevaluatie- en toezichtmechanisme 
te herzien; verwijst naar de discussies over 
de rechtsgrond ervan tijdens de 
onderhandelingen over het 
Schengengovernancepakket in 2012, en 
hamert erop op voet van gelijkheid met de 
Raad betrokken te worden bij de 
herziening van het mechanisme, hetzij 
middels toepassing van de gewone 
wetgevingsprocedure, hetzij middels 
toepassing van dezelfde methode als voor 
de vaststelling van Verordening (EU) 

9. is verheugd over het voornemen 
van de Commissie om het 
Schengenevaluatie- en toezichtmechanisme 
te herzien; verwijst naar de discussies over 
de rechtsgrond ervan tijdens de 
onderhandelingen over het 
Schengengovernancepakket in 2012, en 
hamert erop op voet van gelijkheid met de 
Raad betrokken te worden bij de 
herziening van het mechanisme, bij 
voorkeur middels toepassing van de 
gewone wetgevingsprocedure; is van 
oordeel dat het inkorten van de deadlines, 
het structureel evalueren van de 
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nr. 1053/2013 van de Raad houdende de 
vaststelling van het Schengenevaluatie- 
en toezichtmechanisme; is van oordeel dat 
het inkorten van de deadlines, het 
evalueren van de eerbiediging van 
grondrechten, het vergroten van de 
mogelijkheid om daadwerkelijk 
onaangekondigde bezoeken te brengen, en 
het verbeteren van transparantie 
sleutelelementen van elke toekomstige 
hervorming moeten zijn;

eerbiediging van grondrechten, met 
inbegrip van de asielrechten, waarbij 
onafhankelijke deskundigen en 
toezichthoudende instanties op nationaal 
niveau worden betrokken, het vergroten 
van de mogelijkheid om daadwerkelijk 
onaangekondigde bezoeken te brengen, het 
versterken van de toezichthoudende rol 
van het Europees Parlement en het 
verbeteren van transparantie 
sleutelelementen van elke toekomstige 
hervorming moeten zijn;

Or. en

Amendement 108
Clare Daly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is verheugd over het voornemen 
van de Commissie om het 
Schengenevaluatie- en toezichtmechanisme 
te herzien; verwijst naar de discussies over 
de rechtsgrond ervan tijdens de 
onderhandelingen over het 
Schengengovernancepakket in 2012, en 
hamert erop op voet van gelijkheid met de 
Raad betrokken te worden bij de 
herziening van het mechanisme, hetzij 
middels toepassing van de gewone 
wetgevingsprocedure, hetzij middels 
toepassing van dezelfde methode als voor 
de vaststelling van Verordening (EU) 
nr. 1053/2013 van de Raad houdende de 
vaststelling van het Schengenevaluatie- en 
toezichtmechanisme; is van oordeel dat het 
inkorten van de deadlines, het evalueren 
van de eerbiediging van grondrechten, het 
vergroten van de mogelijkheid om 
daadwerkelijk onaangekondigde bezoeken 
te brengen, en het verbeteren van 
transparantie sleutelelementen van elke 

9. is verheugd over het voornemen 
van de Commissie om het 
Schengenevaluatie- en toezichtmechanisme 
te herzien; verwijst naar de discussies over 
de rechtsgrond ervan tijdens de 
onderhandelingen over het 
Schengengovernancepakket in 2012, en 
hamert erop op voet van gelijkheid met de 
Raad betrokken te worden bij de 
herziening van het mechanisme, hetzij 
middels toepassing van de gewone 
wetgevingsprocedure, hetzij middels 
toepassing van dezelfde methode als voor 
de vaststelling van Verordening (EU) 
nr. 1053/2013 van de Raad houdende de 
vaststelling van het Schengenevaluatie- en 
toezichtmechanisme; is van oordeel dat het 
inkorten van de deadlines, het evalueren 
van de eerbiediging van grondrechten, het 
vergroten van de mogelijkheid om 
daadwerkelijk onaangekondigde bezoeken 
te brengen, het verbeteren van 
transparantie en het ontwikkelen van een 
geprioriteerde procedure die moet worden 
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toekomstige hervorming moeten zijn; toegepast wanneer bij evaluatiemissies 
ernstige tekortkomingen aan het licht 
komen, met name in verband met de 
eerbiediging van de grondrechten, 
sleutelelementen van elke toekomstige 
hervorming moeten zijn;

Or. en

Amendement 109
Tanja Fajon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is verheugd over het voornemen 
van de Commissie om het 
Schengenevaluatie- en toezichtmechanisme 
te herzien; verwijst naar de discussies over 
de rechtsgrond ervan tijdens de 
onderhandelingen over het 
Schengengovernancepakket in 2012, en 
hamert erop op voet van gelijkheid met de 
Raad betrokken te worden bij de 
herziening van het mechanisme, hetzij 
middels toepassing van de gewone 
wetgevingsprocedure, hetzij middels 
toepassing van dezelfde methode als voor 
de vaststelling van Verordening (EU) 
nr. 1053/2013 van de Raad houdende de 
vaststelling van het Schengenevaluatie- en 
toezichtmechanisme; is van oordeel dat het 
inkorten van de deadlines, het evalueren 
van de eerbiediging van grondrechten, het 
vergroten van de mogelijkheid om 
daadwerkelijk onaangekondigde bezoeken 
te brengen, en het verbeteren van 
transparantie sleutelelementen van elke 
toekomstige hervorming moeten zijn;

9. is verheugd over het voornemen 
van de Commissie om het 
Schengenevaluatie- en toezichtmechanisme 
te herzien; verwijst naar de discussies over 
de rechtsgrond ervan tijdens de 
onderhandelingen over het 
Schengengovernancepakket in 2012, en 
hamert erop op voet van gelijkheid met de 
Raad betrokken te worden bij de 
herziening van het mechanisme, hetzij 
middels toepassing van de gewone 
wetgevingsprocedure, hetzij middels 
toepassing van dezelfde methode als voor 
de vaststelling van Verordening (EU) 
nr. 1053/2013 van de Raad houdende de 
vaststelling van het Schengenevaluatie- en 
toezichtmechanisme; herinnert eraan dat 
deze methode bestond in een formele 
raadpleging van het Europees Parlement 
door de Raad op grond van zijn reglement 
van orde, een onderhandeling over het 
mechanisme in de vorm van een de facto 
medebeslissingsprocedure en een 
bevestiging van de gesloten overeenkomst 
in de vorm van een brief van de Raad 
waarnaar in de wetgevingsresolutie van 
het Parlement werd verwezen; is van 
oordeel dat het inkorten van de deadlines, 
het evalueren van de eerbiediging van 
grondrechten, het vergroten van de 
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mogelijkheid om daadwerkelijk 
onaangekondigde bezoeken te brengen, en 
het verbeteren van transparantie 
sleutelelementen van elke toekomstige 
hervorming moeten zijn;

Or. en

Amendement 110
Maria Grapini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is verheugd over het voornemen 
van de Commissie om het 
Schengenevaluatie- en toezichtmechanisme 
te herzien; verwijst naar de discussies over 
de rechtsgrond ervan tijdens de 
onderhandelingen over het 
Schengengovernancepakket in 2012, en 
hamert erop op voet van gelijkheid met de 
Raad betrokken te worden bij de 
herziening van het mechanisme, hetzij 
middels toepassing van de gewone 
wetgevingsprocedure, hetzij middels 
toepassing van dezelfde methode als voor 
de vaststelling van Verordening (EU) nr. 
1053/2013 van de Raad houdende de 
vaststelling van het Schengenevaluatie- en 
toezichtmechanisme; is van oordeel dat het 
inkorten van de deadlines, het evalueren 
van de eerbiediging van grondrechten, het 
vergroten van de mogelijkheid om 
daadwerkelijk onaangekondigde bezoeken 
te brengen, en het verbeteren van 
transparantie sleutelelementen van elke 
toekomstige hervorming moeten zijn;

9. is verheugd over het voornemen 
van de Commissie om het 
Schengenevaluatie- en toezichtmechanisme 
te herzien; verwijst naar de discussies over 
de rechtsgrond ervan tijdens de 
onderhandelingen over het 
Schengengovernancepakket in 2012, en 
hamert erop op voet van gelijkheid met de 
Raad betrokken te worden bij de 
herziening van het mechanisme, hetzij 
middels toepassing van de gewone 
wetgevingsprocedure, hetzij middels 
toepassing van dezelfde methode als voor 
de vaststelling van Verordening (EU) 
nr. 1053/2013 van de Raad houdende de 
vaststelling van het Schengenevaluatie- en 
toezichtmechanisme; is van oordeel dat het 
inkorten van de deadlines, het evalueren 
van de eerbiediging van grondrechten, het 
vergroten van de mogelijkheid om 
daadwerkelijk onaangekondigde bezoeken 
te brengen, en het verbeteren van 
transparantie en objectiviteit in het 
voordeel van alle EU-lidstaten 
sleutelelementen van elke toekomstige 
hervorming moeten zijn;

Or. ro
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Amendement 111
Ioan-Rareş Bogdan, Vasile Blaga

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. dringt er bij de Commissie en de 
Raad op aan alles in het werk te stellen 
om te voorkomen dat het doel van dit 
mechanisme, namelijk het vaststellen of 
aan alle voorwaarden voor het opheffen 
van de controles aan de binnengrenzen 
met een kandidaat-lidstaat is voldaan en 
het verzekeren dat het Schengenacquis 
wordt nageleefd door de lidstaten waar 
het volledig is ingevoerd, in gevaar kan 
brengen; wijst op de bijzondere situatie 
van Bulgarije en Roemenië, die na de 
vaststelling van het toetredingsbesluit in 
de Schengenevaluatie- en toezichtscycli 
moeten worden opgenomen, aangezien 
hun eigen evaluatie succesvol is afgerond; 
herhaalt in deze context zijn oproep aan 
de Raad om onverwijld een besluit te 
nemen over de volledige toepassing van 
het Schengenacquis in deze twee 
lidstaten;

Or. ro

Amendement 112
Gwendoline Delbos-Corfield, Tineke Strik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. is het eens met het door de 
Commissie in haar verslag van 2020 over 
de werking van het Schengenevaluatie- en 
toezichtmechanisme geuite standpunt dat 
de beoordeling van de eerbiediging van de 
grondrechten bij de uitvoering van het 
Schengenacquis onvoldoende was 
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geïntegreerd in het Schengenevaluatie- en 
toezichtmechanisme; wijst erop dat het 
belangrijk is om een dergelijke 
beoordeling op te nemen op alle 
beleidsgebieden van Schengen en om deze 
te gebruiken als maatstaf voor de 
evaluatie van de naleving van de 
verschillende aspecten van het 
Schengenacquis door de lidstaten;

Or. en

Amendement 113
Clare Daly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. is van mening dat evaluatieteams 
onaangekondigde bezoeken ter plaatse 
aan de lidstaten moeten kunnen brengen, 
in plaats van hen hiervan 24 uur van 
tevoren in kennis te moeten stellen;

Or. en

Amendement 114
Paulo Rangel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. wijst op het belang van de 
invoering van duidelijke uiterste 
termijnen voor alle stappen van de 
procedure, waaronder de uitvoering van 
de aanbevelingen door de lidstaten, de 
beoordeling van de voorstellen van de 
Commissie door de deskundigengroep 
Schengenevaluatie en de presentatie van 
actieplannen; wijst bovendien opnieuw op 
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het belang van meer flexibiliteit bij de 
meerjarige en jaarlijkse planning en van 
de versterking van de rol van de 
Commissie, met name in gevallen waarin 
lidstaten geen advies uitbrengen, en op de 
noodzaak van echt onaangekondigde 
bezoeken;

Or. en

Amendement 115
Tanja Fajon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. verzoekt de Raad regelmatige 
besprekingen te voeren op ministerieel 
niveau en zo zijn politieke rol te vervullen 
die hij op grond van het 
Schengenevaluatieproces heeft gekregen 
en herinnert in dat verband aan de eigen 
conclusies van de Raad van 8 maart 2012, 
waarin hij het Gemengd Comité verzocht 
om de governance van het 
Schengengebied te verbeteren door middel 
van politieke besprekingen op ministerieel 
niveau over de goede werking van het 
Schengengebied, met inbegrip van 
besprekingen in situaties waarin in 
evaluatieverslagen ernstige 
tekortkomingen aan het licht zijn 
gekomen;

Or. en

Amendement 116
Clare Daly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

9 ter. is van mening dat de Commissie 
moet voorzien in een IT-instrument voor 
het beheer van de 
Schengenevaluatiedocumenten; is van 
mening dat dit instrument moet bestaan 
uit een publiek beschikbaar scorebord op 
de website ervan, waarop de vooruitgang 
van de evaluatieprocessen per lidstaat en 
onderwerp worden weergegeven, dat het 
mogelijk maakt om de opgestelde 
documenten te vinden en dat moet 
voorzien in een beveiligde en versleutelde 
toegang tot de geclassificeerde informatie 
voor de actoren met toegangsrechten;
is van mening dat de Commissie de 
toegang van afzonderlijke leden van het 
Europees Parlement tot de 
evaluatieverslagen moet 
vergemakkelijken;

Or. en

Amendement 117
Tanja Fajon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 ter. maakt bezwaar tegen het feit dat 
de Commissie het jaarverslag als bedoeld 
in artikel 20 van Verordening (EU) 
nr. 1053/2013 van de Raad niet heeft 
ingediend, ondanks talrijke verzoeken van 
het Parlement en de Raad; is van mening 
dat de Commissie er zo voor heeft gezorgd 
dat geen publiek debat kon plaatsvinden 
over de evaluaties, zoals beoogd door de 
wetgever, gezien het feit dat de 
daadwerkelijke evaluatieverslagen nog 
steeds geclassificeerd zijn; herinnert er in 
dit verband aan dat de Commissie op 
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grond van artikel 17 verplicht is om te 
besluiten “welk deel van het 
evaluatieverslag openbaar mag worden 
gemaakt”;

Or. en

Amendement 118
Paulo Rangel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 ter. is van mening dat alle 
agentschappen op het gebied van JBZ 
moeten kunnen deelnemen en hun kosten 
moeten worden gefinancierd uit de 
begroting van de Europese Commissie;

Or. en

Amendement 119
Tanja Fajon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 quater. is van mening dat het 
toekomstige 
Schengenevaluatiemechanisme een 
evaluatie moet omvatten van de 
operationele activiteiten van het Europees 
Grens- en kustwachtagentschap, gezien 
zijn steeds grotere rol bij het beheer van 
de buitengrenzen en terugkeeroperaties;

Or. en
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Amendement 120
Paulo Rangel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 quater. is daarnaast van mening 
dat het Schengenevaluatiemechanisme de 
synergieën ervan met de 
kwetsbaarheidsbeoordeling van het 
Europees Grens- en kustwachtagentschap 
verder moet versterken; herhaalt dat 
overlappingen moeten worden voorkomen 
en dat Schengenevaluatoren toegang 
moeten krijgen tot de resultaten van de 
kwetsbaarheidsbeoordeling;

Or. en

Amendement 121
Tanja Fajon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 quinquies. herinnert eraan dat 
waarborgen voor de grondrechten, 
waaronder het verbod op refoulement, het 
recht op de eerbiediging van de 
menselijke waardigheid, het beginsel van 
non-discriminatie, het recht om 
internationale bescherming te zoeken en 
de bescherming van de persoonsgegevens, 
deel uitmaken van het Schengenacquis 
dat van toepassing is aan de 
buitengrenzen en derhalve moeten 
worden geëvalueerd in het kader van de 
Schengenevaluaties; herinnert eraan dat 
de grondrechten een overkoepelende 
component van de uitvoering van het 
geïntegreerde grensbeheer vormen; is van 
mening dat het toekomstige mechanisme 
ervoor moet zorgen dat deskundigen van 
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het Bureau van de Europese Unie voor de 
grondrechten formele leden van het team 
zijn dat verantwoordelijk is voor bezoeken 
ter plaatse voor eventuele evaluaties van 
het beheer van de buitengrenzen en de 
terugkeer;

Or. en

Amendement 122
Tanja Fajon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 sexies. is van mening dat wanneer 
ernstige tekortkomingen worden ontdekt, 
de follow-up hiervan, die gericht is op het 
onverwijld verhelpen van deze ernstige 
tekortkomingen, sneller moet worden 
uitgevoerd; is van mening dat een 
definitie van “ernstige tekortkoming” en 
een versnelde procedure in het geval van 
dergelijke tekortkomingen moeten worden 
opgenomen in het herziene mechanisme; 
is van mening dat de huidige niet-
bindende catalogi van beste praktijken 
een formele status moeten krijgen in het 
kader van het Unierecht, in de vorm van 
handboeken om de transparantie te 
verbeteren en het mogelijk te maken dat 
de evaluaties worden vergeleken aan de 
hand van objectieve criteria;

Or. en

Amendement 123
Tanja Fajon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 septies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

9 septies. is van mening dat de 
Commissie moet voorzien in een 
IT-instrument voor het beheer van de 
Schengenevaluatiedocumenten; is van 
mening dat dit instrument moet bestaan 
uit een publiek beschikbaar scorebord op 
de website ervan, waarop de vooruitgang 
van de evaluatieprocessen per lidstaat en 
onderwerp worden weergegeven, dat het 
mogelijk maakt om de opgestelde 
documenten te vinden en dat moet 
voorzien in een beveiligde en versleutelde 
toegang tot de geclassificeerde informatie 
voor de actoren met toegangsrechten;

Or. en

Amendement 124
Balázs Hidvéghi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is van oordeel dat nog een bezoek 
aan Kroatië moet worden georganiseerd 
om de bescherming van de buitengrens 
nader te beoordelen, na de bezoeken in 
2016, 2017 en, recentelijk, in 2019; 
verzoekt Kroatië door te gaan met het 
implementeren van lopende acties en alle 
in kaart gebrachte tekortkomingen te 
elimineren, met name wat betreft de 
personeelsniveaus en de capaciteit voor 
surveillance aan de landgrens; vindt het 
uiterst belangrijk dat tijdens het 
toekomstige bezoek aandacht wordt 
besteed aan eerbiediging van 
grondrechten en aan de meldingen van 
geweld en “pushbacks”;

Schrappen

Or. en
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Amendement 125
Paulo Rangel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is van oordeel dat nog een bezoek 
aan Kroatië moet worden georganiseerd 
om de bescherming van de buitengrens 
nader te beoordelen, na de bezoeken in 
2016, 2017 en, recentelijk, in 2019; 
verzoekt Kroatië door te gaan met het 
implementeren van lopende acties en alle 
in kaart gebrachte tekortkomingen te 
elimineren, met name wat betreft de 
personeelsniveaus en de capaciteit voor 
surveillance aan de landgrens; vindt het 
uiterst belangrijk dat tijdens het 
toekomstige bezoek aandacht wordt 
besteed aan eerbiediging van 
grondrechten en aan de meldingen van 
geweld en “pushbacks”;

10. is verheugd over het feit dat de 
Commissie Kroatië in november 2020 
opnieuw heeft bezocht, evenals over het 
monitoringsbezoek van de adjunct-
directeur-generaal van DG HOME en 
vraagt erom dat de bevindingen worden 
gedeeld met het Parlement;

Or. en

Amendement 126
Karlo Ressler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is van oordeel dat nog een bezoek 
aan Kroatië moet worden georganiseerd 
om de bescherming van de buitengrens 
nader te beoordelen, na de bezoeken in 
2016, 2017 en, recentelijk, in 2019; 
verzoekt Kroatië door te gaan met het 
implementeren van lopende acties en alle 
in kaart gebrachte tekortkomingen te 
elimineren, met name wat betreft de 
personeelsniveaus en de capaciteit voor 

10. looft Kroatië vanwege de 
uitvoering van de aanbevelingen die 
werden gedaan naar aanleiding van de 
bezoeken in 2016, 2017 en 2019 met 
betrekking tot de buitengrens en de 
positieve uitkomst van het bezoek ter 
plaatse van de Commissie en deskundigen 
van de lidstaten van eind 2020;



PE663.369v01-00 74/102 AM\1222854NL.docx

NL

surveillance aan de landgrens; vindt het 
uiterst belangrijk dat tijdens het 
toekomstige bezoek aandacht wordt 
besteed aan eerbiediging van 
grondrechten en aan de meldingen van 
geweld en “pushbacks”;

Or. en

Amendement 127
Gwendoline Delbos-Corfield, Tineke Strik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is van oordeel dat nog een bezoek 
aan Kroatië moet worden georganiseerd 
om de bescherming van de buitengrens 
nader te beoordelen, na de bezoeken in 
2016, 2017 en, recentelijk, in 2019; 
verzoekt Kroatië door te gaan met het 
implementeren van lopende acties en alle 
in kaart gebrachte tekortkomingen te 
elimineren, met name wat betreft de 
personeelsniveaus en de capaciteit voor 
surveillance aan de landgrens; vindt het 
uiterst belangrijk dat tijdens het 
toekomstige bezoek aandacht wordt 
besteed aan eerbiediging van grondrechten 
en aan de meldingen van geweld en 
“pushbacks”;

10. is van oordeel dat nog een bezoek 
aan Kroatië moet worden georganiseerd na 
de bezoeken in 2016, 2017 en, recentelijk, 
in 2019, om de overeenstemming van de 
operaties voor grensbeheer met de 
grondrechten te beoordelen in het licht 
van de meldingen van geweld en 
“pushbacks” aan de buitengrens; verzoekt 
Kroatië door te gaan met het 
implementeren van lopende acties en alle 
in kaart gebrachte tekortkomingen te 
elimineren, met name wat betreft de 
personeelsniveaus en de capaciteit voor 
surveillance aan de landgrens; verzoekt de 
Commissie de eerbiediging van de 
grondrechten aan de buitengrens van 
Kroatië volledig te monitoren en te 
waarborgen en mogelijke 
mensenrechtenschendingen onverwijld te 
onderzoeken, en indien passend 
inbreukprocedures in te leiden; verzoekt 
de Commissie haar mededeling over de 
evaluatie met het oog op de volledige 
toepassing van het Schengenacquis door 
Kroatië van 22 oktober 2019, waarin de 
Commissie tot de conclusie komt dat 
Kroatië de vereiste maatregelen heeft 
getroffen om ervoor te zorgen dat aan de 
noodzakelijke voorwaarden voor de 
toepassing van alle relevante onderdelen 
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van het Schengenacquis wordt voldaan, te 
herzien, totdat Kroatië zijn verplichtingen 
op het gebied van de grondrechten 
nakomt;

Or. en

Amendement 128
Dragoş Tudorache

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is van oordeel dat nog een bezoek 
aan Kroatië moet worden georganiseerd 
om de bescherming van de buitengrens 
nader te beoordelen, na de bezoeken in 
2016, 2017 en, recentelijk, in 2019; 
verzoekt Kroatië door te gaan met het 
implementeren van lopende acties en alle 
in kaart gebrachte tekortkomingen te 
elimineren, met name wat betreft de 
personeelsniveaus en de capaciteit voor 
surveillance aan de landgrens; vindt het 
uiterst belangrijk dat tijdens het 
toekomstige bezoek aandacht wordt 
besteed aan eerbiediging van grondrechten 
en aan de meldingen van geweld en 
“pushbacks”;

10. is van oordeel dat nog een bezoek 
aan Kroatië moet worden georganiseerd 
om de bescherming van de buitengrens 
nader te beoordelen, na de bezoeken in 
2016, 2017 en, recentelijk, in 2019; 
verzoekt Kroatië door te gaan met het 
implementeren van lopende acties en alle 
in kaart gebrachte tekortkomingen te 
elimineren, met name wat betreft de 
personeelsniveaus en de capaciteit voor 
surveillance aan de landgrens; vindt het 
uiterst belangrijk dat tijdens het 
toekomstige bezoek aandacht wordt 
besteed aan de eerbiediging van 
grondrechten, naar aanleiding van de 
herhaaldelijke meldingen van humanitaire 
groepen en de media van misbruik, 
extreem geweld en “pushbacks” door 
grenswachters;

Or. en

Amendement 129
Clare Daly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10
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Ontwerpresolutie Amendement

10. is van oordeel dat nog een bezoek 
aan Kroatië moet worden georganiseerd 
om de bescherming van de buitengrens 
nader te beoordelen, na de bezoeken in 
2016, 2017 en, recentelijk, in 2019; 
verzoekt Kroatië door te gaan met het 
implementeren van lopende acties en alle 
in kaart gebrachte tekortkomingen te 
elimineren, met name wat betreft de 
personeelsniveaus en de capaciteit voor 
surveillance aan de landgrens; vindt het 
uiterst belangrijk dat tijdens het 
toekomstige bezoek aandacht wordt 
besteed aan eerbiediging van grondrechten 
en aan de meldingen van geweld en 
“pushbacks”;

10. is van oordeel dat nog een bezoek 
aan Kroatië moet worden georganiseerd 
om de bescherming van de buitengrens 
nader te beoordelen, na de bezoeken in 
2016, 2017 en, recentelijk, in 2019; 
verzoekt Kroatië door te gaan met het 
implementeren van lopende acties en in 
kaart gebrachte tekortkomingen te 
elimineren, met name wat betreft de 
professionaliteit van personeel en 
opleidingen; vindt het uiterst belangrijk dat 
tijdens het toekomstige bezoek de 
eerbiediging van grondrechten en de 
meldingen van geweld en “pushbacks” 
centraal staan;

Or. en

Amendement 130
Michal Šimečka, Abir Al-Sahlani, Moritz Körner, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Jan-
Christoph Oetjen, Olivier Chastel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. wijst erop dat ondanks het feit dat 
de Commissie in de periode 2015-2019 
198 evaluatieverslagen heeft vastgesteld, 
slechts 45 Schengenevaluaties zijn 
afgerond; verzoekt de lidstaten de 
uitvoering van de bevindingen van 
evaluaties en de aanbevelingen van de 
Raad op te voeren;

Or. en

Amendement 131
Clare Daly



AM\1222854NL.docx 77/102 PE663.369v01-00

NL

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. is van mening dat elke regeling die 
bijstand omvat met het oog op de 
bescherming van de buitengrenzen 
gepaard moet gaan met een voorstel voor 
een volledig onafhankelijk 
monitoringmechanisme;

Or. en

Amendement 132
Clare Daly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 ter. uit zijn ernstige bezorgdheid over 
de mededeling van de Europese 
Commissie in 2019 dat Kroatië de nodige 
maatregelen had getroffen om ervoor te 
zorgen dat aan de voorwaarden voor de 
toepassing van alle Schengenregels en -
normen is voldaan; benadrukt in dit 
verband dat de Europese Commissie geen 
rekening heeft gehouden met de 
eerbiediging van de grondrechten door 
Kroatië, zoals verankerd in artikel 4 van 
de Schengengrenscode; verzoekt de 
Commissie ervoor te zorgen dat dergelijke 
schendingen snel worden verholpen;

Or. en

Amendement 133
Michal Šimečka, Abir Al-Sahlani, Moritz Körner, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Jan-
Christoph Oetjen, Olivier Chastel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

10 ter. verzoekt de Commissie voldoende 
middelen toe te wijzen om te zorgen voor 
een alomvattende evaluatie van het 
Schengensysteem, onder meer door het 
aantal bezoeken ter plaatse in de lidstaten 
te verhogen; merkt op dat het 24 uur van 
tevoren aan de lidstaten aankondigen van 
een “onaangekondigd” bezoek indruist 
tegen het doel van onaangekondigde 
bezoeken en verzoekt om een verandering 
van deze praktijk;

Or. en

Amendement 134
Michal Šimečka, Abir Al-Sahlani, Moritz Körner, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Jan-
Christoph Oetjen, Olivier Chastel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 quater. merkt op dat een 
Schengenevaluatiecyclus gemiddeld twee 
jaar duurt; verzoekt de Commissie en de 
Raad het proces te versnellen, en met 
name de goedkeuring van de 
aanbevelingen van de Raad, wat 
gemiddeld 32 weken in beslag neemt;

Or. en

Amendement 135
Michal Šimečka, Abir Al-Sahlani, Moritz Körner, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Jan-
Christoph Oetjen, Olivier Chastel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 quinquies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

10 quinquies. wijst op de herhaaldelijke 
tekortkomingen en verbeterpunten in het 
Schengensysteem die de Commissie heeft 
vastgesteld: een onvolledige of niet-
conforme omzetting, uitvoering en 
toepassing van het relevante 
Schengenacquis; onvoldoende 
personeelsleden en ontoereikende 
kwalificaties en/of opleiding; 
uiteenlopende en inconsistente nationale 
praktijken als gevolg van een 
onsamenhangende uitvoering van het 
Schengenacquis; versnipperde 
administratieve structuren met een 
ontoereikende coördinatie en integratie 
van de verschillende autoriteiten; en 
praktische, technologische en 
regelgevingsbelemmeringen van de 
samenwerking binnen het 
Schengengebied; herinnert eraan dat deze 
problemen fundamentele belemmeringen 
vormen voor de juiste werking van 
Schengen en dringt er bij de lidstaten op 
aan hier eindelijk passende aandacht aan 
te besteden;

Or. en

Amendement 136
Clare Daly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. neemt kennis van de vooruitgang 
die geboekt is bij de ontwikkeling van de 
nieuwe, grootschalige IT-systemen en hun 
onderlinge interoperabiliteit; verzoekt de 
lidstaten, de Commissie en de betrokken 
agentschappen niet af te wijken van het 
tijdschema voor de invoering ervan, en 

11. neemt kennis van de vooruitgang 
die geboekt is bij de ontwikkeling van de 
nieuwe, grootschalige IT-systemen en hun 
onderlinge interoperabiliteit;



PE663.369v01-00 80/102 AM\1222854NL.docx

NL

hiervan een politieke prioriteit te maken;

Or. en

Amendement 137
Gwendoline Delbos-Corfield, Tineke Strik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. neemt kennis van de vooruitgang 
die geboekt is bij de ontwikkeling van de 
nieuwe, grootschalige IT-systemen en hun 
onderlinge interoperabiliteit; verzoekt de 
lidstaten, de Commissie en de betrokken 
agentschappen niet af te wijken van het 
tijdschema voor de invoering ervan, en 
hiervan een politieke prioriteit te maken;

11. neemt kennis van de vooruitgang 
die geboekt is bij de ontwikkeling van de 
nieuwe, grootschalige IT-systemen en hun 
onderlinge interoperabiliteit; verzoekt de 
lidstaten, de Commissie en de betrokken 
agentschappen niet af te wijken van het 
tijdschema voor de invoering ervan; 
herinnert eraan dat de uitvoering van 
deze systemen gevolgen kan hebben voor 
verschillende grondrechten, waaronder 
het recht op privacy en 
gegevensbescherming en het beginsel van 
non-discriminatie, en dat de vaststelling 
van toereikende waarborgen hierbij een 
prioriteit moet zijn;

Or. en

Amendement 138
Paulo Rangel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. neemt kennis van de vooruitgang 
die geboekt is bij de ontwikkeling van de 
nieuwe, grootschalige IT-systemen en hun 
onderlinge interoperabiliteit; verzoekt de 
lidstaten, de Commissie en de betrokken 
agentschappen niet af te wijken van het 
tijdschema voor de invoering ervan, en 

11. is verheugd over de vooruitgang 
die geboekt is bij de ontwikkeling van de 
nieuwe, grootschalige IT-systemen en hun 
onderlinge interoperabiliteit; verzoekt de 
lidstaten, de Commissie en de betrokken 
agentschappen niet af te wijken van het 
tijdschema voor de invoering ervan, en 
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hiervan een politieke prioriteit te maken; hiervan een politieke prioriteit te maken;

Or. en

Amendement 139
Gwendoline Delbos-Corfield, Tineke Strik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. is echter bezorgd over de brede 
uitbreiding van het toepassingsgebied van 
de nieuwe grootschalige IT-systemen en 
van de interoperabiliteit hiervan op het 
gebied van grenzen en visa, politiële en 
justitiële samenwerking, asiel en migratie, 
die het ernstige risico met zich meebrengt 
dat wordt ingegrepen in het kader van de 
grondrechten, zoals verankerd in de 
primaire en secundaire EU-wetgeving, en 
dat inbreuk wordt gemaakt op de 
beginselen van doelbinding en 
evenredigheid;

Or. en

Amendement 140
Karlo Ressler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. wijst op het belang van de 
toewijzing van technische en financiële 
middelen en bijstand aan de belangrijkste 
landen van binnenkomst; herinnert eraan 
dat een snelle en doeltreffende registratie 
en doorverwijzing naar de bevoegde 
autoriteiten van alle migranten die in de 
Unie aankomen, met een volledige 
eerbiediging van hun grondrechten, 
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noodzakelijk is, aangezien de juiste 
identificatie van asielzoekers bij punten 
van binnenkomst moet bijdragen tot de 
algehele werking van het 
Schengengebied;

Or. en

Amendement 141
Dragoş Tudorache

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. merkt op dat alle agentschappen er 
tijdens de COVID-19-pandemie in zijn 
geslaagd hun operationele activiteiten uit 
te voeren met behulp van digitale en 
onlinecommunicatiemiddelen; merkt 
daarnaast op dat de toenemende 
ontwikkeling van artificiële intelligentie, 
die zonder twijfel de kern van onze 
digitale toekomst zal vormen, vraagt om 
een nauwere samenwerking op het gebied 
van rechtshandhaving, grensbeheer en 
justitie teneinde een veilige, eerlijke en 
onbevooroordeelde toekomst te 
waarborgen; 

Or. en

Amendement 142
Paulo Rangel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. deelt de vastberadenheid van de 
Europese Commissie om te zorgen dat alle 
nieuwe grootschalige IT-systemen en de 
herziene systemen uiterlijk 2023 worden 
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uitgevoerd;

Or. en

Amendement 143
Paulo Rangel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 ter. is verheugd over de politieke 
overeenkomst die is bereikt met 
betrekking tot het herziene 
Visuminformatiesysteem, en met name 
over de vaststelling van een duidelijke en 
wettelijk bindende uiterste termijn voor 
het begin van de operaties;

Or. en

Amendement 144
Paulo Rangel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 quater. herinnert aan de noodzaak 
van een stabiel rechtskader voor de 
uitvoering van deze informatiesystemen 
en dringt aan op de snelle goedkeuring 
van de uit Etias voortvloeiende 
amendementen en Eurodac;

Or. en

Amendement 145
Paulo Rangel
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 quinquies. herinnert aan de cruciale 
rol van eu-LISA bij de uitvoering van deze 
systemen en verzoekt om de passende 
financiële en personele middelen; 
benadrukt bovendien de nationale 
component van deze nieuwe grootschalige 
IT-systemen en dringt er bij de lidstaten 
op aan de passende financiële en 
personele middelen toe te wijzen die nodig 
zijn voor een tijdige uitvoering;

Or. en

Amendement 146
Paulo Rangel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 sexies. erkent de studies die zijn 
uitgevoerd door het Gemeenschappelijk 
Centrum voor onderzoek met betrekking 
tot het gebruik van vingerafdrukken, 
handpalmafdrukken, gezichtsopnamen en 
DNA in het Schengeninformatiesysteem;

Or. en

Amendement 147
Paulo Rangel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 septies. wijst op de aanzienlijke 
toename van de activiteit van de Sirene-
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bureaus (Supplementary Information 
Request at the National Entry – verzoek 
om aanvullende informatie bij het 
nationale deel) en dringt er bij de lidstaten 
opnieuw op aan de middelen waarover het 
bureau beschikt, te versterken door ervoor 
te zorgen dat het beschikt over voldoende 
financiële en personele middelen om zijn 
nieuwe taken uit te voeren;

Or. en

Amendement 148
Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. vindt dat de Commissie en de Raad 
uiterst nalatig zijn geweest na de 
ontdekking - in het kader van de evaluatie 
in 2017 - van ernstige tekortkomingen bij 
het gebruik van het 
Schengeninformatiesysteem door het VK; 
herinnert alle betrokken partijen aan zijn 
verzoek om het VK onmiddellijk “los te 
koppelen”, zoals verwoord in zijn brieven 
aan de Commissie en het voorzitterschap 
van de Raad d.d. 15 juni 2020; herhaalt 
zijn standpunt dat “het VK als derde land 
geen toegang tot het 
Schengeninformatiesysteem kan hebben”;

12. nodigt het VK uit om deel te 
nemen aan het 
Schengeninformatiesysteem als het dit 
wenst;

Or. en

Amendement 149
Jean-Paul Garraud, Harald Vilimsky, Nicolas Bay, Tom Vandendriessche, Philippe 
Olivier, Peter Kofod, Nicolaus Fest, Mara Bizzotto, Laura Huhtasaari

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12
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Ontwerpresolutie Amendement

12. vindt dat de Commissie en de Raad 
uiterst nalatig zijn geweest na de 
ontdekking - in het kader van de evaluatie 
in 2017 - van ernstige tekortkomingen bij 
het gebruik van het 
Schengeninformatiesysteem door het VK; 
herinnert alle betrokken partijen aan zijn 
verzoek om het VK onmiddellijk “los te 
koppelen”, zoals verwoord in zijn brieven 
aan de Commissie en het voorzitterschap 
van de Raad d.d. 15 juni 2020; herhaalt 
zijn standpunt dat “het VK als derde land 
geen toegang tot het 
Schengeninformatiesysteem kan hebben”;

12. merkt op dat het VK, net zoals alle 
andere niet-Schengenlanden, geen 
directe, maar beperkte toegang had tot het 
Schengeninformatiesysteem; merkt op dat 
het land deze beperkte toegang verloor 
vanwege de brexit, waardoor risico’s voor 
alle partijen ontstonden, omdat het VK 
ook veel relevante informatie aan zijn 
partners verstrekte; is van mening dat het 
derhalve in het belang van alle partijen is 
om te blijven samenwerken;

Or. en

Amendement 150
Paulo Rangel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. vindt dat de Commissie en de Raad 
uiterst nalatig zijn geweest na de 
ontdekking - in het kader van de evaluatie 
in 2017 - van ernstige tekortkomingen bij 
het gebruik van het 
Schengeninformatiesysteem door het VK; 
herinnert alle betrokken partijen aan zijn 
verzoek om het VK onmiddellijk “los te 
koppelen”, zoals verwoord in zijn brieven 
aan de Commissie en het voorzitterschap 
van de Raad d.d. 15 juni 2020; herhaalt 
zijn standpunt dat “het VK als derde land 
geen toegang tot het 
Schengeninformatiesysteem kan hebben”;

12. vindt dat de Commissie en de Raad 
uiterst nalatig zijn geweest na de 
ontdekking - in het kader van de evaluatie 
in 2017 - van ernstige tekortkomingen bij 
het gebruik van het 
Schengeninformatiesysteem door het VK; 
herinnert alle betrokken partijen aan zijn 
verzoek om het VK onmiddellijk “los te 
koppelen”, zoals verwoord in zijn brieven 
aan de Commissie en het voorzitterschap 
van de Raad d.d. 15 juni 2020; merkt op 
dat het Verenigd Koninkrijk, als derde 
land, niet langer toegang heeft tot het 
Schengeninformatiesysteem; verzoekt de 
Commissie alle regelingen voor de 
loskoppeling van het land openbaar te 
maken;

Or. en
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Amendement 151
Gwendoline Delbos-Corfield, Tineke Strik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. vindt dat de Commissie en de Raad 
uiterst nalatig zijn geweest na de 
ontdekking - in het kader van de evaluatie 
in 2017 - van ernstige tekortkomingen bij 
het gebruik van het 
Schengeninformatiesysteem door het VK; 
herinnert alle betrokken partijen aan zijn 
verzoek om het VK onmiddellijk “los te 
koppelen”, zoals verwoord in zijn brieven 
aan de Commissie en het voorzitterschap 
van de Raad d.d. 15 juni 2020; herhaalt 
zijn standpunt dat “het VK als derde land 
geen toegang tot het 
Schengeninformatiesysteem kan hebben”;

12. vindt dat de Commissie en de Raad 
uiterst nalatig zijn geweest na de 
ontdekking - in het kader van de evaluatie 
in 2017 - van ernstige tekortkomingen bij 
het gebruik van het 
Schengeninformatiesysteem door het VK; 
verzoekt om een nauwlettende monitoring 
van de voortgezette 
veiligheidssamenwerking tussen de EU en 
het VK tijdens de voorziene verlenging 
van zes maanden die door de Commissie 
is toegekend voor de overdracht van 
gegevens; herinnert alle betrokken partijen 
aan zijn verzoek om het VK onmiddellijk 
“los te koppelen”, zoals verwoord in zijn 
brieven aan de Commissie en het 
voorzitterschap van de Raad d.d. 
15 juni 2020; dringt er bij de Commissie 
op aan rekening te houden met deze 
slechte staat van dienst bij de lopende 
beoordeling voor een besluit over de 
adequaatheid; herhaalt zijn standpunt dat 
“het VK als derde land geen toegang tot 
het Schengeninformatiesysteem kan 
hebben”; neemt nota van de 
handelssamenwerkingsovereenkomst 
tussen de EU en het VK, waarin is 
bepaald dat het VK niet langer toegang tot 
het Schengeninformatiesysteem zal 
hebben;

Or. en

Amendement 152
Clare Daly
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verwelkomt de presentatie van de 
strategische risicoanalyse voor Europees 
geïntegreerd grensbeheer door Frontex als 
een eerste stap van de nieuwe 
beleidscyclus;

13. neemt nota van de presentatie van 
de strategische risicoanalyse voor Europees 
geïntegreerd grensbeheer door Frontex als 
een eerste stap van de nieuwe 
beleidscyclus, waarbij ook volledig 
rekening moet worden gehouden met de 
grondrechten;

Or. en

Amendement 153
Milan Uhrík

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. merkt op dat de diverse crisissen 
van de afgelopen jaren Schengen in gevaar 
hebben gebracht en dat de inspanningen 
om tot oplossingen te komen, moeten 
worden opgevoerd; verwelkomt in dit 
verband het voornemen van de Commissie 
om een strategie voor de toekomst van 
Schengen uit te werken, alsook de 
oprichting van een Schengenforum, in het 
kader waarvan ook politieke gesprekken op 
hoog niveau over de stand van zaken en de 
toekomst van Schengen met het Parlement 
en de Raad gevoerd zouden moeten 
kunnen worden;

14. merkt op dat de diverse crisissen 
van de afgelopen jaren, en met name de 
migrantencrisis, Schengen in gevaar 
hebben gebracht en dat de inspanningen 
om tot oplossingen te komen, moeten 
worden opgevoerd; verzoekt de Commissie 
in dit verband een doeltreffende 
langetermijnstrategie uit te werken om de 
binnengrenzen en in het bijzonder de 
buitengrenzen van Schengen te 
beschermen, alsook de oprichting van een 
Schengenforum, in het kader waarvan ook 
politieke gesprekken op hoog niveau over 
de stand van zaken en de bescherming van 
de buiten- en binnengrenzen van 
Schengen met het Parlement en de Raad 
gevoerd moeten kunnen worden;

Or. sk

Amendement 154
Maria Grapini
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. merkt op dat de diverse crisissen 
van de afgelopen jaren Schengen in gevaar 
hebben gebracht en dat de inspanningen 
om tot oplossingen te komen, moeten 
worden opgevoerd; verwelkomt in dit 
verband het voornemen van de Commissie 
om een strategie voor de toekomst van 
Schengen uit te werken, alsook de 
oprichting van een Schengenforum, in het 
kader waarvan ook politieke gesprekken op 
hoog niveau over de stand van zaken en de 
toekomst van Schengen met het Parlement 
en de Raad gevoerd zouden moeten kunnen 
worden;

14. merkt op dat de diverse crisissen 
van de afgelopen jaren Schengen in gevaar 
hebben gebracht, waardoor in bepaalde 
lidstaten het vertrouwen van Europese 
burgers in de toekomst van de EU wordt 
ondermijnd, en dat de inspanningen om tot 
oplossingen te komen, dienovereenkomstig 
moeten worden opgevoerd; verwelkomt in 
dit verband het voornemen van de 
Commissie om een strategie voor de 
toekomst van Schengen uit te werken, 
alsook de oprichting van een 
Schengenforum, in het kader waarvan ook 
politieke gesprekken op hoog niveau over 
de stand van zaken en de toekomst van 
Schengen met het Parlement en de Raad 
gevoerd zouden moeten kunnen worden;

Or. ro

Amendement 155
Clare Daly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. merkt op dat de diverse crisissen 
van de afgelopen jaren Schengen in gevaar 
hebben gebracht en dat de inspanningen 
om tot oplossingen te komen, moeten 
worden opgevoerd; verwelkomt in dit 
verband het voornemen van de Commissie 
om een strategie voor de toekomst van 
Schengen uit te werken, alsook de 
oprichting van een Schengenforum, in het 
kader waarvan ook politieke gesprekken op 
hoog niveau over de stand van zaken en de 
toekomst van Schengen met het Parlement 
en de Raad gevoerd zouden moeten kunnen 

14. merkt op dat de diverse crisissen 
van de afgelopen jaren en de 
ongecoördineerde, unilaterale acties van 
de lidstaten, waaronder het invoeren en zo 
lang in stand houden van controles aan 
de binnengrenzen dat deze niet langer 
rechtmatig konden worden geacht, 
Schengen in gevaar hebben gebracht en dat 
de inspanningen om tot oplossingen te 
komen, moeten worden opgevoerd; 
verwelkomt in dit verband het voornemen 
van de Commissie om een strategie voor de 
toekomst van Schengen uit te werken, 
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worden; alsook de oprichting van een 
Schengenforum, in het kader waarvan ook 
politieke gesprekken op hoog niveau over 
de stand van zaken en de toekomst van 
Schengen met het Parlement en de Raad 
gevoerd zouden moeten kunnen worden;

Or. en

Amendement 156
Maria Grapini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. merkt op dat de uitbreiding van het 
Schengengebied een belangrijk middel is 
om EU-lidstaten meer profijt te laten 
trekken van de economische en sociale 
voordelen verbonden aan het vrije verkeer 
van personen, diensten, goederen en 
kapitaal, de samenhang te bevorderen en 
de ongelijkheden tussen landen en regio’s 
te verminderen;

Or. ro

Amendement 157
Paulo Rangel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. is verheugd over de aankondiging 
van de Commissie om de visumprocedure 
uiterlijk 2025 volledig te digitaliseren en 
is van mening dat dit essentieel is voor 
een efficiënt, burgervriendelijk en veilig 
visumbeleid van de Unie;

Or. en
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Amendement 158
Maria Grapini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 ter. is van mening dat de volledige 
uitvoering van het Schengenacquis in alle 
lidstaten die voldoen aan de 
evaluatiecriteria, zoals Roemenië en 
Bulgarije, van essentieel belang is voor de 
creatie van degelijke en gecoördineerde 
randvoorwaarden voor rechtszekerheid in 
de EU;

Or. ro

Amendement 159
Paulo Rangel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 ter. is van mening dat machtigingen 
tot voorlopig verblijf en 
verblijfsvergunningen een essentieel deel 
van een volledig functioneel 
Schengengebied vormen; verzoekt 
derhalve om de harmonisatie van de 
afgifte van machtigingen tot voorlopig 
verblijf en verblijfsvergunningen;

Or. en

Amendement 160
Paulo Rangel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 quater (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

14 quater. is het eens met de 
doelstelling van de Commissie om de 
doeltreffendheid van de uitvoering van de 
terugkeerrichtlijn en de doeltreffendheid 
van de terugkeerprocedures in te lidstaten 
te verbeteren; verzoekt de Commissie 
inbreukprocedures in te leiden wanneer 
dat gerechtvaardigd is; vraagt om de 
snelle goedkeuring van het voorstel van 
de Commissie;

Or. en

Amendement 161
Paulo Rangel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 quinquies. verzoekt de lidstaten te 
zorgen voor snelle en doeltreffende 
terugkeerprocedures, met volledige 
eerbiediging van de grondrechten en 
onder humane en waardige 
omstandigheden, als een terugkeerbesluit 
eenmaal is uitgevaardigd;

Or. en

Amendement 162
Paulo Rangel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 sexies. merkt op dat de lidstaten op 
grond van Richtlijn 2001/40/EG de 
mogelijkheid hebben om een 



AM\1222854NL.docx 93/102 PE663.369v01-00

NL

terugkeerbesluit van een andere lidstaat te 
erkennen en uit te voeren in plaats van 
een nieuw terugkeerbesluit te nemen of de 
irreguliere migrant naar de eerste 
uitvaardigende lidstaat terug te zenden;

Or. en

Amendement 163
Paulo Rangel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 septies. is ingenomen met de 
bekendmaking van de nieuwe EU-
strategie voor de veiligheidsunie en 
benadrukt de noodzaak van een 
doeltreffende uitvoering en evaluatie van 
de bestaande EU-wetgeving op dit gebied; 
is het eens met de Commissie dat wanneer 
lacunes in het regelgevings- en 
handhavingskader zijn vastgesteld, een 
follow-up nodig is in de vorm van 
wetgevings- en niet-
wetgevingsinitiatieven; benadrukt voorts 
dat maatregelen in het kader van de 
strategie voor de veiligheidsunie flexibel 
genoeg moeten zijn om te reageren op de 
voortdurend veranderende 
omstandigheden en op criminele 
organisaties die hun werkwijze 
veranderen;

Or. en

Amendement 164
Paulo Rangel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 octies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

14 octies. verzoekt de lidstaten de 
wederzijdse grensoverschrijdende politiële 
samenwerking verder te ontwikkelen, 
onder meer door openbare plekken, 
waaronder plaatsen van godsdienstige 
verering, beter te beschermen;

Or. en

Amendement 165
Paulo Rangel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 nonies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 nonies. is verheugd over het plan 
van de Commissie om het mandaat van 
Europol te herzien, zodat het Agentschap 
een knooppunt kan worden voor 
informatie-uitwisseling over 
rechtshandhaving en samenwerking in de 
strijd tegen terrorisme en zware en 
georganiseerde criminaliteit in de EU; 
benadrukt dat dit nieuwe bijgewerkte 
mandaat Europol moet voorzien van de 
relevante instrumenten voor een 
doeltreffendere samenwerking met alle 
relevante partners en verzoekt om de 
snelle goedkeuring ervan;

Or. en

Amendement 166
Paulo Rangel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 decies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

14 decies. is van mening dat de 
huidige pandemie heeft aangetoond dat 
beperkingen op Europees niveau moeten 
worden geharmoniseerd, niet 
noodzakelijkerwijs langs nationale 
grenzen, maar veeleer aan de hand van 
een regionale benadering; is van mening 
dat de komende Schengenstrategie moet 
voorzien in een holistische benadering 
van deze kwestie, die maatregelen omvat 
vanuit het oogpunt van vrij verkeer (zoals 
vaccinatiebewijzen) en andere 
alternatieven voor controles aan de 
binnengrenzen, waaronder het gebruik 
van nieuwe technologieën;

Or. en

Amendement 167
Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. is van oordeel dat de 
Schengengrenscode, met name wat de 
regels voor controles aan de binnengrenzen 
betreft, niet langer “fit for purpose” is en 
snel en grondig moet worden herwerkt om 
het onderlinge vertrouwen en de 
onderlinge solidariteit te versterken, en 
om de integriteit en de volledige werking 
van het Schengengebied te garanderen; 
benadrukt dat de herinvoering van 
controles aan de binnengrenzen alleen als 
laatste redmiddel mag worden ingezet, 
voor een beperkte periode, en in de mate 
dat de controles nodig en evenredig zijn 
voor de geïdentificeerde ernstige 
bedreiging, met handhaving van een 
onderscheid tussen de verschillende 
rechtsgrondslagen; is van oordeel dat 

15. is van oordeel dat de 
Schengengrenscode, met name wat de 
regels voor controles aan de binnengrenzen 
betreft, niet langer “fit for purpose” is en 
snel en grondig moet worden herwerkt, wat 
ertoe moet leiden dat elke deelnemende 
lidstaat meer bevoegdheden krijgt;
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telkens wanneer grenscontroles door een 
lidstaat worden verlengd aanvullende 
vrijwaringsmaatregelen moeten worden 
getroffen en dat dergelijke maatregelen te 
allen tijde moeten worden ingetrokken 
zodra de onderliggende gronden daarvoor 
ophouden te bestaan;

Or. en

Amendement 168
Paulo Rangel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. is van oordeel dat de 
Schengengrenscode, met name wat de 
regels voor controles aan de 
binnengrenzen betreft, niet langer “fit for 
purpose” is en snel en grondig moet 
worden herwerkt om het onderlinge 
vertrouwen en de onderlinge solidariteit te 
versterken, en om de integriteit en de 
volledige werking van het 
Schengengebied te garanderen; benadrukt 
dat de herinvoering van controles aan de 
binnengrenzen alleen als laatste 
redmiddel mag worden ingezet, voor een 
beperkte periode, en in de mate dat de 
controles nodig en evenredig zijn voor de 
geïdentificeerde ernstige bedreiging, met 
handhaving van een onderscheid tussen 
de verschillende rechtsgrondslagen; is van 
oordeel dat telkens wanneer 
grenscontroles door een lidstaat worden 
verlengd aanvullende 
vrijwaringsmaatregelen moeten worden 
getroffen en dat dergelijke maatregelen te 
allen tijde moeten worden ingetrokken 
zodra de onderliggende gronden daarvoor 
ophouden te bestaan;

15. is van oordeel dat de regels voor 
controles aan de binnengrenzen van de 
Schengengrenscode niet langer “fit for 
purpose” zijn en snel en grondig moet 
worden herwerkt, waarbij lessen moeten 
worden getrokken uit recente uitdagingen, 
om het onderlinge vertrouwen en de 
onderlinge solidariteit te versterken; dringt 
er derhalve bij de Commissie op aan haar 
voorstel van 2017 in te trekken en een 
nieuw voorstel in te dienen;

Or. en
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Amendement 169
Clare Daly

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. is van oordeel dat de 
Schengengrenscode, met name wat de 
regels voor controles aan de binnengrenzen 
betreft, niet langer “fit for purpose” is en 
snel en grondig moet worden herwerkt om 
het onderlinge vertrouwen en de onderlinge 
solidariteit te versterken, en om de 
integriteit en de volledige werking van het 
Schengengebied te garanderen; benadrukt 
dat de herinvoering van controles aan de 
binnengrenzen alleen als laatste redmiddel 
mag worden ingezet, voor een beperkte 
periode, en in de mate dat de controles 
nodig en evenredig zijn voor de 
geïdentificeerde ernstige bedreiging, met 
handhaving van een onderscheid tussen de 
verschillende rechtsgrondslagen; is van 
oordeel dat telkens wanneer grenscontroles 
door een lidstaat worden verlengd 
aanvullende vrijwaringsmaatregelen 
moeten worden getroffen en dat dergelijke 
maatregelen te allen tijde moeten worden 
ingetrokken zodra de onderliggende 
gronden daarvoor ophouden te bestaan;

15. is van oordeel dat de 
Schengengrenscode, met name wat de 
regels voor controles aan de binnengrenzen 
betreft, niet langer “fit for purpose” is en 
snel en grondig moet worden herwerkt om 
het onderlinge vertrouwen en de onderlinge 
solidariteit te versterken, en om de 
integriteit en de volledige werking van het 
Schengengebied te garanderen; benadrukt 
dat de herinvoering van controles aan de 
binnengrenzen alleen als laatste redmiddel 
mag worden ingezet, voor een beperkte 
periode, en in de mate dat de controles 
nodig en evenredig zijn voor de 
geïdentificeerde ernstige bedreiging, met 
handhaving van een onderscheid tussen de 
verschillende rechtsgrondslagen; is van 
oordeel dat telkens wanneer grenscontroles 
door een lidstaat worden verlengd 
aanvullende vrijwaringsmaatregelen 
moeten worden getroffen en dat dergelijke 
maatregelen te allen tijde moeten worden 
ingetrokken zodra de onderliggende 
gronden daarvoor ophouden te bestaan; 
verzoekt om de tijdige oplegging van 
sancties in gevallen waarin de lidstaten 
controles aan de binnengrenzen 
handhaven zonder dat aan de 
bovengenoemde criteria wordt voldaan; is 
van mening dat in ieder geval moet 
worden voorzien in mechanismen voor de 
verslaglegging en monitoring op het 
gebied van de mensenrechten;

Or. en
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Amendement 170
Gwendoline Delbos-Corfield, Tineke Strik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. is van oordeel dat de 
Schengengrenscode, met name wat de 
regels voor controles aan de binnengrenzen 
betreft, niet langer “fit for purpose” is en 
snel en grondig moet worden herwerkt om 
het onderlinge vertrouwen en de onderlinge 
solidariteit te versterken, en om de 
integriteit en de volledige werking van het 
Schengengebied te garanderen; benadrukt 
dat de herinvoering van controles aan de 
binnengrenzen alleen als laatste redmiddel 
mag worden ingezet, voor een beperkte 
periode, en in de mate dat de controles 
nodig en evenredig zijn voor de 
geïdentificeerde ernstige bedreiging, met 
handhaving van een onderscheid tussen de 
verschillende rechtsgrondslagen; is van 
oordeel dat telkens wanneer grenscontroles 
door een lidstaat worden verlengd 
aanvullende vrijwaringsmaatregelen 
moeten worden getroffen en dat dergelijke 
maatregelen te allen tijde moeten worden 
ingetrokken zodra de onderliggende 
gronden daarvoor ophouden te bestaan;

15. is van oordeel dat de 
Schengengrenscode, met name wat de 
regels voor controles aan de binnengrenzen 
betreft, niet langer “fit for purpose” is en 
snel en grondig moet worden herwerkt om 
het onderlinge vertrouwen en de onderlinge 
solidariteit te versterken, en om de 
integriteit en de volledige werking van het 
Schengengebied te garanderen; benadrukt 
dat de herinvoering van controles aan de 
binnengrenzen alleen als laatste redmiddel 
mag worden ingezet, voor een beperkte 
periode, en in de mate dat de controles 
nodig en evenredig zijn voor de 
geïdentificeerde ernstige bedreiging, en dat 
hierbij bijzondere aandacht moet worden 
besteed aan de gevolgen hiervan voor het 
recht op vrij verkeer en het beginsel van 
non-discriminatie, met handhaving van 
een onderscheid tussen de verschillende 
rechtsgrondslagen; is van oordeel dat 
telkens wanneer grenscontroles door een 
lidstaat worden verlengd aanvullende 
vrijwaringsmaatregelen moeten worden 
getroffen en in aanvullende 
monitoringmechanismen moet worden 
voorzien, en dat dergelijke maatregelen te 
allen tijde moeten worden ingetrokken 
zodra de onderliggende gronden daarvoor 
ophouden te bestaan;

Or. en

Amendement 171
Łukasz Kohut, Tanja Fajon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15
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Ontwerpresolutie Amendement

15. is van oordeel dat de 
Schengengrenscode, met name wat de 
regels voor controles aan de binnengrenzen 
betreft, niet langer “fit for purpose” is en 
snel en grondig moet worden herwerkt om 
het onderlinge vertrouwen en de onderlinge 
solidariteit te versterken, en om de 
integriteit en de volledige werking van het 
Schengengebied te garanderen; benadrukt 
dat de herinvoering van controles aan de 
binnengrenzen alleen als laatste redmiddel 
mag worden ingezet, voor een beperkte 
periode, en in de mate dat de controles 
nodig en evenredig zijn voor de 
geïdentificeerde ernstige bedreiging, met 
handhaving van een onderscheid tussen de 
verschillende rechtsgrondslagen; is van 
oordeel dat telkens wanneer grenscontroles 
door een lidstaat worden verlengd 
aanvullende vrijwaringsmaatregelen 
moeten worden getroffen en dat dergelijke 
maatregelen te allen tijde moeten worden 
ingetrokken zodra de onderliggende 
gronden daarvoor ophouden te bestaan;

15. is van oordeel dat de 
Schengengrenscode, met name wat de 
regels voor controles aan de binnengrenzen 
betreft, niet langer “fit for purpose” is en 
snel en grondig moet worden herwerkt om 
het onderlinge vertrouwen en de onderlinge 
solidariteit te versterken, en om de 
integriteit en de volledige werking van het 
Schengengebied te garanderen; benadrukt 
dat de herinvoering van controles aan de 
binnengrenzen alleen als laatste redmiddel 
mag worden ingezet, voor een beperkte 
periode, en in de mate dat de controles 
nodig en evenredig zijn voor de 
geïdentificeerde ernstige bedreiging, met 
handhaving van een onderscheid tussen de 
verschillende rechtsgrondslagen en 
rekening houdend met de gevolgen die 
deze controles kunnen hebben op de 
grensregio’s in de Unie; is van oordeel dat 
telkens wanneer grenscontroles door een 
lidstaat worden verlengd aanvullende 
vrijwaringsmaatregelen moeten worden 
getroffen en dat dergelijke maatregelen te 
allen tijde moeten worden ingetrokken 
zodra de onderliggende gronden daarvoor 
ophouden te bestaan;

Or. en

Amendement 172
Michal Šimečka, Moritz Körner, Malik Azmani, Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. herinnert eraan dat het 
versnipperde rechtskader op het gebied 
van politiële samenwerking in Europa 
ontoereikend is in het licht van de 
oprichting van het Europees Openbaar 
Ministerie en de voortdurende dreiging 
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die uitgaat van transnationale 
criminaliteit; verzoekt de Commissie 
wetgevingsvoorstellen in te dienen om de 
politiële samenwerking te versterken, door 
onder meer de rol van Europol uit te 
breiden en een synergetische betrekking 
met het EOM te ontwikkelen, die worden 
aangevuld met initiatieven gericht op de 
versterking van het openbare toezicht op 
en de verantwoording van het 
politieoptreden;

Or. en

Amendement 173
Karlo Ressler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. verleent krachtige steun aan de 
bestrijding van georganiseerde 
smokkelnetwerken die dagelijks de levens 
van migranten en asielzoekers, evenals 
Schengen, in gevaar brengen;

Or. en

Amendement 174
Paulo Rangel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. is van mening dat een 
gestructureerd en transparant 
raadplegingsmechanisme voor 
crisissituaties moet worden ingesteld om 
te zorgen voor verzachtende maatregelen 
of alternatieven voor controles aan de 
binnengrenzen en om uniforme bindende 
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regels vast te stellen die van toepassing 
zijn aan de buitengrenzen;

Or. en

Amendement 175
Paulo Rangel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 ter. herinnert eraan dat de 
herinvoering van controles aan de 
binnengrenzen nog steeds valt onder de 
bevoegdheden van de lidstaten; is van 
mening dat moet worden voorzien in 
duidelijkere regels voor gezondheidscrises 
en dat de verantwoording en het toezicht 
moeten worden verbeterd;

Or. en

Amendement 176
Paulo Rangel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 quater. is van mening dat er een 
onlosmakelijk verband bestaat tussen 
nationale maatregelen en maatregelen 
aan de binnengrenzen;

Or. en

Amendement 177
Milan Uhrík
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt de diensten van het 
Parlement een speciale 
ondersteuningseenheid 
Schengengovernance in het leven te 
roepen, teneinde het Parlement in staat te 
stellen naar behoren invulling te geven 
aan zijn controle- en toezichtsfuncties in 
verband met het Schengenacquis;

Schrappen

Or. sk

Amendement 178
Michal Šimečka, Abir Al-Sahlani, Moritz Körner, Malik Azmani, Jan-Christoph Oetjen, 
Olivier Chastel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. is verheugd over het feit dat 
Ierland vanaf 1 januari 2021 delen van 
het Schengenacquis toepast; merkt op dat 
de deelname van Ierland de veiligheid en 
het welzijn van burgers overal in Europa 
ten goede zal komen, met name gezien de 
nieuwe status van het VK als derde land; 
moedigt Ierland aan om volledig toe te 
treden tot het Schengensysteem om het 
grensbeheer en de 
veiligheidssamenwerking in Europa 
verder te versterken, zonder afbreuk te 
doen aan de speciale regelingen die 
gelden voor de grens met Noord-Ierland;

Or. en


