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Bij het ontwerp inzake het geactualiseerd mandaat van het voorstel voor een 
verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 
totstandbrenging van “Eurodac” voor de vergelijking van vingerafdrukken voor 
een doeltreffende toepassing van Verordening (EU) nr. 604/2013, ter 
identificatie van een illegaal verblijvende onderdaan van een derde land of 
staatloze, en het verzoek om Eurodac-gegevens van 
rechtshandhavingsinstanties van de lidstaten en Europol te vergelijken ten 
behoeve van de wetshandhaving.
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In mei 2016 heeft de Commissie een herschikking van de bestaande Eurodac-verordening (EU) 

nr. 603/2013 voorgesteld, als onderdeel van de hervorming van het CEAS. Op 30 mei 2017 

heeft de Commissie LIBE haar verslag en het besluit om in onderhandeling te gaan goedgekeurd 

en in juni 2017 heeft de plenaire vergadering van het Europees Parlement dit mandaat 

bevestigd. Tussen september 2017 en juni 2018 vonden zes trialogen plaats, waarbij onder het 

Bulgaarse voorzitterschap een gedeeltelijk voorlopig akkoord werd bereikt. Het Bulgaarse 

voorzitterschap heeft de tekst echter niet aan het Coreper voorgelegd. Tussen september 2018 

en februari 2019 zijn de meeste overwegingen en de met hervestiging verband houdende delen 

op technisch niveau besproken en onder het Oostenrijkse en het Roemeense voorzitterschap 

zijn relevante concept werkzaamheden verricht, parallel aan de technische onderhandelingen 

over de zogenoemde “witte” delen van het hervestigingsdossier. Er is echter geen politieke 

handtekening gezet onder de tekst waarover op technisch niveau is onderhandeld, omdat het 

onmogelijk bleek de politieke trialogen te hervatten ondanks de inspanningen van het 

Roemeense voorzitterschap.  Gezien de recesperiode voor de Europese Verkiezingen van 2019 

is het dossier onderdeel geworden van eerdere “onafgedane zaken” van het Parlement (artikel 

240). In september 2019 verzocht de Commissie LIBE de Conferentie van voorzitters om te 

besluiten dat “alle onvoltooide wetgevingsprocedures van LIBE (OLP, NLE, APP en CNS) die 

onder artikel 240 van het Reglement vallen, in de negende zittingsperiode zouden worden 

hervat of voortgezet”. Dit verzoek werd in oktober 2019 ingewilligd. 

Rapporteur en schaduwrapporteurs van het Eurodac-dossier zijn vervolgens aangesteld, toch is 

er daarna geen essentieel werk verricht op technisch noch politiek niveau. Op 23 september 

2020 heeft de Commissie, als onderdeel van het nieuwe migratie- en asielpact, een gewijzigd 

voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad ingediend. Het voorstel 

betreft de instelling van “Eurodac” voor de vergelijking van biometrische gegevens, voor de 

doeltreffende toepassing van verordening (EU) XXX/XXX [verordening inzake asiel- en 

migratiebeheer] en van verordening (EU) XXX/XXX [hervestigingsverordening], ter 

identificatie van een illegaal verblijvende onderdaan van een derde land of staatloze. Daarnaast 

verzoekt de Commissie om Eurodac-gegevens van rechtshandhavingsinstanties van de lidstaten 

en Europol te vergelijken ten behoeve van de wetshandhaving en ter wijziging van 

verordeningen (EU) 2018/1240 en (EU) 2019/818. 

Volgens de toelichting “[bouwt] het voorstel tot wijziging van het voorstel van 2016 voort op 
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het voorlopige akkoord tussen de medewetgevers, vult deze veranderingen aan en beoogt 

Eurodac om te vormen tot een gemeenschappelijke Europese databank voor de ondersteuning 

van EU-beleid inzake asiel, hervestiging en irreguliere migratie”. Let wel dat het herziene 

voorstel geen herschikking meer is, en dat dit voortaan ook geldt voor het oorspronkelijke 

voorstel.  

Het Europees Parlement kent zeer weinig gevallen waarbij de Commissie, nadat het Parlement 

zijn mandaat al had aangenomen, een gewijzigd voorstel met eenzelfde procedurenummer heeft 

ingediend. In dit geval komt het gewijzigde Commissievoorstel meer dan twee jaar nadat een 

voorlopig akkoord is bereikt. Rapporteur heeft, op basis van een nota van de betrokken diensten, 

de schaduwrapporteurs geraadpleegd over de procedurele weg die in dit geval moet worden 

gevolgd. Rapporteur heeft daarom een procedureel voorstel ingediend voor het opstellen van 

een geactualiseerd onderhandelingsmandaat, als de procedurele optie die door een meerderheid 

van de schaduwrapporteurs wordt gesteund. Dit voorstel houdt in dat het toekomstige LIBE-

verslag over het dossier in het algemeen het oorspronkelijke Commissievoorstel niet verandert 

en het voorlopige akkoord respecteert. Rapporteur merkt echter op dat, gezien de tijd die is 

verstreken tussen het voorlopige akkoord en het gewijzigde voorstel, in het bijzonder gezien de 

verkiezing van een nieuw Parlement in de tussentijd, en ook met het oog op het feit dat het 

gewijzigde Commissievoorstel elementen bevat die het evenwicht in de voorlopig 

overeengekomen tekst tussen de medewetgevers wijzigen, het akkoord over het beginsel dat 

biometrische gegevens buiten het grondgebied van de EU moeten worden afgenomen, moet 

worden herzien, zover de bepalingen met betrekking tot hervestiging betreft, hetgeen ook in 

juni 2018 is gebeurd. Alle verdere technische werkzaamheden die zijn uitgevoerd aan de hand 

van deze veronderstelling moeten ook als achterhaald worden beschouwd.

Daartoe herhaalt het geactualiseerde mandaat eenvoudigweg het oorspronkelijke mandaat van 

het EP, om redenen van transparantie. 

Dit belangrijke punt waarover brede overeenstemming is bereikt, komt reeds tot uiting in het 

ontwerp van het geactualiseerd mandaat van rapporteur (PE661.979v01-00), namelijk in de 

amendementen 9, 27, 28 en 33. De overige amendementen in het ontwerp van het geactualiseerd 

mandaat hebben betrekking op kwesties die strikt verband houden met de nieuwe tekst in het 

gewijzigde voorstel.
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Rapporteur is met name van mening dat het Commissievoorstel om een nieuwe categorie in te 

voeren voor personen die na een opsporings- en reddingsoperatie zijn ontscheept, inhoudelijk 

onvoldoende onderbouwd is en uiteindelijk een mogelijke aantrekkende factor creëert. Gezien 

de verantwoordelijkheidsregels hetzelfde zijn voor deze voorgestelde categorie als die voor 

personen die illegaal het grondgebied van de EU binnenkomen, moeten deze personen onder 

de in artikel 1, onder c), bepaalde categorie blijven. Daarom stelt rapporteur voor hoofdstuk IV 

bis en de desbetreffende bepalingen te schrappen.

Rapporteur is ingenomen met de nieuwe bepaling op grond waarvan systeemoverschrijdende 

statistieken kunnen worden opgesteld en die niet alleen Eurodac, EES en Etias, maar ook SIS 

moet bevatten vanwege het bijzonder belang om de SIS-signaleringen op basis van 

terugkeerbesluiten te analyseren. Dit zou een vollediger beeld geven en leiden tot een 

nauwkeurigere analyse voor meer empirisch onderbouwde operationele- en 

beleidsbeslissingen. Deze statistieken moeten beschikbaar zijn voor de betrokken JBZ-

instanties, waaronder Europol.

Teneinde een efficiënte uitvoering van de in Verordening (EU) 2019/1896 vastgestelde taken 

en om operationele steun te verlenen voor de uitvoering van de verordening betreffende de 

invoering van een screening van onderdanen van derde landen aan de buitengrenzen, is 

rapporteur van mening dat het belangrijk is dat de teamleden van het (permanente korps) van 

het Europees Grens- en kustwachtagentschap, Eurodac kunnen raadplegen via een technische 

interface die door eu-LISA, in samenwerking met Frontex, moet worden ontwikkeld en 

onderhouden.

Het is ook belangrijk dat de leden van de Europese grens- en kustwacht en de kustwachtteams, 

of de deskundigen van asielondersteuningsteams op verzoek van de betrokken lidstaat niet 

alleen biometrische, maar ook alfanumerieke gegevens mogen verzamelen en doorgeven, die 

tijdens het screeningproces van onderdanen van een derde land moeten worden verzameld. Dit 

zou een meer operationele ondersteuning en toegevoegde waarde voor de lidstaten in de voorste 

linie mogelijk maken.
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Rapporteur hoopt dat een brede overeenstemming kan worden bereikt op basis van dit ontwerp 

van het geactualiseerde mandaat, met het oog op een snelle goedkeuring van het geactualiseerde 

mandaat en de toekomstige heropening van interinstitutionele onderhandelingen.


