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Verklaring van de gebruikte tekens 

 * Raadplegingsprocedure 

 *** Goedkeuringsprocedure 

 ***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing) 

 ***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing) 

 ***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing) 

 

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 

voorgestelde rechtsgrond.) 

 

 

 

 

 

Amendementen op een ontwerphandeling 

Amendementen van het Parlement in twee kolommen 
 

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven. 

Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven. 

Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven. 

 

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 

verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling. Indien een 

amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop in de 

ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 

bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 

handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie. 

 

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 

tekst 

 

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 

worden aangegeven met het symbool ▌ of worden doorgestreept. Waar 

tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief 

aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept.  

Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 

diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 

niet gemarkeerd. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake 

het gebruik van het Schengeninformatiesysteem voor de terugkeer van illegaal 

verblijvende onderdanen van derde landen 

(COM(2016)0881 – C8-0532/2016 – 2016/0407(COD)) 

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 

(COM(2016)0881), 

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 79, lid 2, onder c), van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij 

het Parlement is ingediend (C8-0532/2016), 

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

– gezien artikel 59 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse 

zaken en het advies van de Commissie buitenlandse zaken (A8-0000/2017), 

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast; 

2. verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar 

voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen; 

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 

en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen. 

Amendement  1 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) Om de doeltreffendheid van 

terugkeer te waarborgen en de toegevoegde 

waarde van de signaleringen inzake 

terugkeer te vergroten, dienen de lidstaten 

in het SIS signaleringen op te nemen in 

verband met alle terugkeerbesluiten die zij 

overeenkomstig bepalingen die in 

overeenstemming zijn met Richtlijn 

2008/115/EG, uitvaardigen jegens illegaal 

(7) Om de doeltreffendheid van 

terugkeer te waarborgen en de toegevoegde 

waarde van de signaleringen inzake 

terugkeer te vergroten, dienen de lidstaten 

in het SIS signaleringen op te nemen in 

verband met terugkeerbesluiten die 

overeenkomstig bepalingen die in 

overeenstemming zijn met Richtlijn 

2008/115/EG, worden uitgevaardigd 
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verblijvende onderdanen van derde landen. 

Hiertoe dienen de lidstaten ook een 

signalering in het SIS op te nemen wanneer 

besluiten waarbij een terugkeerverplichting 

wordt opgelegd of vastgesteld, worden 

uitgevaardigd in de situaties als 

omschreven in artikel 2, lid 2, van die 

richtlijn, met name jegens onderdanen van 

derde landen aan wie de toegang is 

geweigerd overeenkomstig de 

Schengengrenscode, of die door de 

bevoegde autoriteiten zijn aangehouden of 

onderschept wegens het op niet-reguliere 

wijze over land, over zee of door de lucht 

overschrijden van de buitengrens van een 

lidstaat en die vervolgens geen 

verblijfsvergunning of -recht in die lidstaat 

hebben verkregen, en ten aanzien van 

onderdanen van derde landen die als 

strafrechtelijke sanctie of als gevolg van 

een strafrechtelijke sanctie, 

overeenkomstig het nationale recht, 

verplicht zijn tot terugkeer of jegens wie 

een uitleveringsprocedure loopt. 

jegens illegaal verblijvende onderdanen 

van derde landen. Hiertoe dienen de 

lidstaten ook een signalering in het SIS op 

te nemen wanneer besluiten waarbij een 

terugkeerverplichting wordt opgelegd of 

vastgesteld, worden uitgevaardigd in de 

situaties als omschreven in artikel 2, lid 2, 

van die richtlijn, met name jegens 

onderdanen van derde landen aan wie de 

toegang is geweigerd overeenkomstig de 

Schengengrenscode, of die door de 

bevoegde autoriteiten zijn aangehouden of 

onderschept wegens het op niet-reguliere 

wijze over land, over zee of door de lucht 

overschrijden van de buitengrens van een 

lidstaat en die vervolgens geen 

verblijfsvergunning of -recht in die lidstaat 

hebben verkregen, en ten aanzien van 

onderdanen van derde landen die als 

strafrechtelijke sanctie of als gevolg van 

een strafrechtelijke sanctie, 

overeenkomstig het nationale recht, 

verplicht zijn tot terugkeer of jegens wie 

een uitleveringsprocedure loopt. Met het 

oog op de verlichting van de 

administratieve lasten moeten lidstaten 

voor de toepassing van deze verordening 

de mogelijkheid hebben om geen gegevens 

op te nemen over onderdanen van derde 

landen jegens wie een terugkeerbesluit is 

uitgevaardigd na een weigering van 

toegang aan de grens of na het op niet-

reguliere wijze overschrijden van de 

grens, in het geval dat die onderdanen 

van derde landen tot hun verwijdering in 

bewaring worden gesteld. 

Or. en 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 8 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (8 bis) De signalerende lidstaat hoort een 
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bestaande signalering inzake terugkeer 

tijdelijk onbeschikbaar te maken in SIS 

wanneer de uitvoering van een 

terugkeerbesluit dat is uitgevaardigd 

overeenkomstig bepalingen die in 

overeenstemming zijn met Richtlijn 

2008/115/EG is geschorst of uitgesteld. 

Or. en 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) Het is nodig de categorieën 

gegevens vast te stellen die in het SIS 

kunnen worden opgenomen met betrekking 

tot onderdanen van derde landen jegens 

wie een terugkeerbesluit is uitgevaardigd 

overeenkomstig bepalingen die in 

overeenstemming zijn met Richtlijn 

2008/115/EG. Signaleringen inzake 

terugkeer dienen alleen die gegevens te 

bevatten die nodig zijn voor de identificatie 

van de betrokkenen, zodat de bevoegde 

autoriteiten met kennis van zaken besluiten 

kunnen nemen, zonder tijd te verliezen, en 

zo nodig bescherming kunnen waarborgen 

waar het gaat om personen die gewapend 

of gewelddadig zijn, ontsnapt zijn of 

betrokken zijn bij activiteiten die vallen 

onder de artikelen 1 tot en met 4 van 

Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de Raad 

inzake terrorismebestrijding26. Om de 

identificatie te vergemakkelijken en 

meervoudige identiteiten op te sporen, 

moet de signalering bovendien ook een 

verwijzing naar het persoonlijke 

identificatiedocument bevatten en, indien 

beschikbaar, een kopie van dat document. 

(9) Het is nodig de categorieën 

gegevens vast te stellen die in het SIS 

kunnen worden opgenomen met betrekking 

tot onderdanen van derde landen jegens 

wie een terugkeerbesluit is uitgevaardigd 

overeenkomstig bepalingen die in 

overeenstemming zijn met Richtlijn 

2008/115/EG. Signaleringen inzake 

terugkeer dienen alleen die gegevens te 

bevatten die nodig zijn voor de identificatie 

van de betrokkenen, zodat de bevoegde 

autoriteiten met kennis van zaken besluiten 

kunnen nemen, zonder tijd te verliezen, en 

zo nodig bescherming kunnen waarborgen 

waar het gaat om personen die gewapend 

of gewelddadig zijn, ontsnapt zijn of 

betrokken zijn bij activiteiten die vallen 

onder Richtlijn (EU) 2017/541 van het 

Europees Parlement en de Raad26. Om de 

identificatie te vergemakkelijken en 

meervoudige identiteiten op te sporen, 

moet de signalering bovendien ook een 

verwijzing naar het persoonlijke 

identificatiedocument bevatten en, indien 

beschikbaar, een kopie van dat document. 

__________________ __________________ 

26 Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de 

Raad van 13 juni 2002 inzake 

26 Richtlijn (EU) 2017/541 van het 

Europees Parlement en de Raad van 
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terrorismebestrijding (PB L 164 van 

22.6.2002, blz. 3). 

15 maart 2017 inzake 

terrorismebestrĳding en ter vervanging 

van Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de 

Raad en tot wijziging van Besluit 

2005/671/JBZ van de Raad (PB L 88 van 

31.3.2017, blz. 6). 

Or. en 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) Met het oog op snelle en 

doeltreffende samenwerking tussen de 

lidstaten dient elke lidstaat een autoriteit 

aan te wijzen die verantwoordelijk is voor 

de uitwisseling van aanvullende informatie 

met betrekking tot signaleringen inzake 

terugkeer. 

(10) Met het oog op snelle en 

doeltreffende samenwerking tussen de 

lidstaten dient het Sirene-bureau in elke 

lidstaat verantwoordelijk te zijn voor de 

uitwisseling van aanvullende informatie 

met betrekking tot signaleringen inzake 

terugkeer. 

Or. en 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 12 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) Signaleringen inzake terugkeer 

dienen te worden gewist zodra de lidstaat 

of bevoegde autoriteit die het 

terugkeerbesluit overeenkomstig 

bepalingen die in overeenstemming zijn 

met Richtlijn 2008/115/EG, heeft 

uitgevaardigd, ervan in kennis is gesteld 

dat de terugkeer heeft plaatsgevonden. 
Wanneer een terugkeerbesluit gepaard gaat 

met een inreisverbod, dient dit verbod te 

worden opgenomen in het SIS, 

overeenkomstig artikel 24, lid 3, van 

(12) Wanneer een terugkeerbesluit 

gepaard gaat met een inreisverbod, dient 

dit verbod te worden opgenomen in het 

SIS, overeenkomstig artikel 24, lid 3, van 

Verordening (EU) 2018/xxx 

[grenscontroles]. In dergelijke gevallen 

dienen de lidstaten alle nodige maatregelen 

te nemen om ervoor te zorgen dat het 

tijdstip waarop de onderdaan van het derde 

land het Schengengebied verlaat, volledig 

samenvalt met het tijdstip waarop de 

signalering inzake het reisverbod in het SIS 
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Verordening (EU) 2018/xxx 

[grenscontroles]. In dergelijke gevallen 

dienen de lidstaten alle nodige maatregelen 

te nemen om ervoor te zorgen dat het 

tijdstip waarop de onderdaan van het derde 

land het Schengengebied verlaat, volledig 

samenvalt met het tijdstip waarop de 

signalering inzake het reisverbod in het SIS 

wordt geactiveerd. 

wordt geactiveerd. Wanneer een 

terugkeerbesluit niet gepaard gaat met 

een inreisverbod, moet de signalering in 

het systeem beschikbaar blijven 

gedurende een periode van maximaal vijf 

jaar vanaf het moment dat de lidstaat of 

bevoegde autoriteit die het 

terugkeerbesluit overeenkomstig 

bepalingen die in overeenstemming zijn 

met Richtlijn 2008/115/EG, heeft 

uitgevaardigd, ervan in kennis is gesteld 

dat de terugkeer heeft plaatsgevonden. 

Or. en 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 15 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(15) Signaleringen dienen slechts 

zolang in het SIS te worden bewaard als 

nodig is voor het met de signalering 

nagestreefde doel. Overeenkomstig artikel 

34 van Verordening (EU) 2018/xxx 

[grenscontroles] beloopt de 

toetsingstermijn voor signaleringen inzake 

onderdanen van derde landen vijf jaar. 

(15) Overeenkomstig artikel 34 van 

Verordening (EU) 2018/xxx 

[grenscontroles] beloopt de 

toetsingstermijn voor signaleringen inzake 

onderdanen van derde landen vijf jaar. 

Or. en 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 16 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(16) Gegevens verwerkt in het SIS of 

overgedragen door middel van de 

uitwisseling van aanvullende informatie 

kunnen voor de uitvoerende lidstaat nuttig 

zijn als informatie om illegaal verblijvende 

(16) Gegevens verwerkt in het SIS of 

overgedragen door middel van de 

uitwisseling van aanvullende informatie 

kunnen voor de uitvoerende lidstaat 

noodzakelijk zijn als informatie om illegaal 
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onderdanen van derde landen snel te 

identificeren en van nieuwe documenten te 

voorzien met het oog op de terugkeer naar 

een derde land. Daarom moet het in 

individuele gevallen mogelijk zijn 

dergelijke gegevens en informatie te delen 

met een derde land. Het delen van 

persoonsgegevens moet onderworpen zijn 

aan duidelijke voorwaarden, in 

overeenstemming zijn met de bepalingen 

van Verordening (EU) 2016/679 en 

plaatsvinden met toestemming van de 

signalerende lidstaat. 

verblijvende onderdanen van derde landen 

snel te identificeren en van nieuwe 

documenten te voorzien met het oog op de 

terugkeer naar een derde land. Daarom 

moet het in individuele gevallen mogelijk 

zijn dergelijke gegevens en informatie te 

delen met een derde land. Het delen van 

persoonsgegevens moet onderworpen zijn 

aan duidelijke voorwaarden, in 

overeenstemming zijn met de bepalingen 

van Verordening (EU) 2016/679 en 

plaatsvinden met toestemming van de 

signalerende lidstaat. 

Or. en 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 21 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (21 bis) Deze verordening 

eerbiedigt de grondrechten en neemt de 

door het Handvest van de grondrechten 

van de Europese Unie erkende beginselen 

in acht. 

Or. en 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 28 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(28) De Europese Toezichthouder voor 

gegevensbescherming is geraadpleegd 

overeenkomstig artikel 28, lid 2, van 

Verordening (EG) nr. 45/2001 en heeft op 

[…] advies uitgebracht, 

(28) De Europese toezichthouder voor 

gegevensbescherming werd 

overeenkomstig artikel 28, lid 2, van 

Verordening (EG) nr. 45/2001 

geraadpleegd en heeft op 3 mei 2017 een 

advies uitgebracht. 
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Or. en 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) “terugkeerbesluit”: 

terugkeerbesluit zoals gedefinieerd in 

artikel 3, punt 4, van Richtlijn 

2008/115/EG; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) “terugkeerbesluit uitgevaardigd 

overeenkomstig bepalingen die in 

overeenstemming zijn met Richtlijn 

2008/115/EG”: een terugkeerbesluit in de 

zin van punt c) en een administratieve of 

rechterlijke beslissing of handeling 

waarbij wordt vastgesteld of verklaard dat 

het verblijf van een onderdaan van een 

derde land illegaal is en een 

terugkeerverplichting wordt opgelegd, 
uitgevaardigd onder de voorwaarden van 

artikel 2, lid 2, van Richtlijn 2008/115/EG; 

(d) "terugkeerbesluit uitgevaardigd 

overeenkomstig bepalingen die in 

overeenstemming zijn met Richtlijn 

2008/115/EG": een terugkeerbesluit zoals 

gedefinieerd in artikel 3, lid 4, van 

Richtlijn 2008/115/EG, alsook 

terugkeerbesluiten uitgevaardigd onder de 

voorwaarden van artikel 2, lid 2, van 

Richtlijn 2008/115/EG; 

Or. en 

 

Amendement  12 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Gegevens over onderdanen van 

derde landen jegens wie een 

terugkeerbesluit is uitgevaardigd 

overeenkomstig bepalingen die in 

overeenstemming zijn met Richtlijn 

2008/115/EG, worden opgenomen in het 

SIS met het oog op het verifiëren of aan de 

terugkeerverplichting is voldaan en het 

uitvoeren van het besluit. Wanneer het 

terugkeerbesluit wordt uitgevaardigd 

overeenkomstig bepalingen die in 

overeenstemming zijn met Richtlijn 

2008/115/EG, wordt onverwijld een 

signalering in het SIS opgenomen. 

1. Gegevens over onderdanen van 

derde landen jegens wie een 

terugkeerbesluit is uitgevaardigd 

overeenkomstig bepalingen die in 

overeenstemming zijn met Richtlijn 

2008/115/EG, worden opgenomen in het 

SIS met het oog op het verifiëren of aan de 

terugkeerverplichting is voldaan en het 

uitvoeren van het besluit. Wanneer het 

terugkeerbesluit wordt uitgevaardigd 

overeenkomstig bepalingen die in 

overeenstemming zijn met Richtlijn 

2008/115/EG, wordt onverwijld een 

signalering in het SIS opgenomen. De 

lidstaten kunnen afzien van het opnemen 

van gegevens over onderdanen van derde 

landen jegens wie een terugkeerbesluit is 

uitgevaardigd overeenkomstig artikel 2, 

lid 2, onder a), van Richtlijn 

2008/115/EG, wanneer het onderdanen 

van derde landen betreft die tot hun 

verwijdering in bewaring worden gesteld. 

Or. en 

 

Amendement  13 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Schorsing en uitstel van de 

uitvoering van een terugkeerbesluit 

uitgevaardigd overeenkomstig bepalingen 

die in overeenstemming zijn met Richtlijn 

2008/115/EG, worden onmiddellijk in de 

signalering geregistreerd. 

3. Schorsing en uitstel van de 

uitvoering van een terugkeerbesluit 

uitgevaardigd overeenkomstig bepalingen 

die in overeenstemming zijn met Richtlijn 

2008/115/EG, worden onmiddellijk in de 

signalering geregistreerd. De signalerende 

lidstaat moet de bijgewerkte signalering 

niet-raadpleegbaar maken in de zin dat 

eindgebruikers niet naar de signalering 

kunnen zoeken en deze alleen 

toegankelijk zal zijn voor de Sirene-

bureaus totdat het terugkeerbesluit weer 
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van kracht wordt. De lidstaten houden 

statistieken bij van het aantal 

signaleringen waarvoor deze functie is 

gebruikt. 

Or. en 

 

Amendement  14 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – alinea 1 – letter j 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(j) de vermelding of de betrokken 

persoon gewapend, gewelddadig of 

ontsnapt is of is betrokken bij activiteiten 

die vallen onder de artikelen 1 tot en met 4 

van Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de 

Raad inzake terrorismebestrijding; 

(j) de vermelding of de betrokken 

persoon gewapend, gewelddadig of 

ontsnapt is of is betrokken bij activiteiten 

die vallen onder titel II of III van Richtlijn 

(EU) 2017/541; 

Or. en 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – alinea 1 – letter u 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(u) dactyloscopische gegevens; (u) vingerafdrukgegevens; 

Or. en 

 

Amendement  16 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Een signalering wordt niet opgenomen 

indien de onder a), g), k), m), n) and w) 

Een signalering wordt niet opgenomen 

indien de onder punt a), g), k), m), n), w) 
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genoemde gegevens ontbreken. Daarnaast 

worden, voor zover beschikbaar, ook alle 

andere hierboven genoemde gegevens 

opgenomen. 

en ten minste of punt t) of u) genoemde 

gegevens ontbreken. Met het oog op 

identificatie met een hoge graad van 

nauwkeurigheid moet altijd de voorkeur 

worden gegeven aan 

vingerafdrukgegevens boven foto's en 

gezichtsopnamen. Daarnaast worden, voor 

zover beschikbaar, ook alle andere 

hierboven genoemde gegevens 

opgenomen. 

Or. en 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Elke lidstaat wijst een autoriteit aan die 

ervoor verantwoordelijk is dat alle 

aanvullende informatie over onderdanen 

van derde landen die verplicht zijn tot 

terugkeer, wordt uitgewisseld 

overeenkomstig de in artikel 8 van 

Verordening (EU) 2018/xxx 

[grenscontroles] bedoelde bepalingen van 

het Sirene-handboek. 

Elke lidstaat wijst zijn Sirene-bureau aan 

als de autoriteit die garandeert dat alle 

aanvullende informatie over onderdanen 

van derde landen die verplicht zijn tot 

terugkeer, wordt uitgewisseld en 

beschikbaar gesteld overeenkomstig de in 

artikel 8 van Verordening (EU) 2018/xxx 

[grenscontroles] bedoelde bepalingen van 

het Sirene-handboek. 

Or. en 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De signalerende lidstaat verwijdert 

de signalering onmiddellijk na ontvangst 

van de terugkeerbevestiging. 

2. De signalerende lidstaat verwijdert 

de signalering na ontvangst van de 

terugkeerbevestiging, indien en zodra er 

een signalering inzake een inreisverbod is 

geactiveerd overeenkomstig artikel 24, lid 

3, van Verordening (EU) 2018/xxx 
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[grenscontroles].  

Or. en 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Wanneer er geen signalering inzake een 

inreisverbod is geactiveerd, moet de 

signalering inzake terugkeer in het 

systeem beschikbaar blijven gedurende 

een periode van maximaal vijf jaar nadat 

de lidstaat of bevoegde autoriteit die het 

terugkeerbesluit overeenkomstig 

bepalingen die in overeenstemming zijn 

met Richtlijn 2008/115/EG, heeft 

uitgevaardigd, ervan in kennis is gesteld 

dat de terugkeer heeft plaatsgevonden. 

Or. en 

 

Amendement  20 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De lidstaten voorzien het Europees 

Agentschap voor het operationeel beheer 

van grootschalige IT-systemen op het 

gebied van vrijheid, veiligheid en recht, dat 

is opgericht bij Verordening (EU) 

nr. 1077/2011 van het Europees Parlement 

en de Raad36 (het Agentschap), 

maandelijks van statistische gegevens over 

het aantal bevestigde gevallen van 

terugkeer, over het feit of met de terugkeer 

vrijwillig aan een terugkeerverplichting 

werd voldaan of dat het een gedwongen 

terugkeer betrof, en over de derde landen 

3. De lidstaten voorzien het Europees 

Agentschap voor het operationeel beheer 

van grootschalige IT-systemen op het 

gebied van vrijheid, veiligheid en recht, dat 

is opgericht bij Verordening (EU) 

nr. 1077/2011 van het Europees Parlement 

en de Raad36 (het Agentschap), 

maandelijks van statistische gegevens over 

het aantal bevestigde gevallen van 

terugkeer, over het feit of met de terugkeer 

vrijwillig aan een terugkeerverplichting 

werd voldaan of dat het een gedwongen 

terugkeer betrof, en over de derde landen 
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van bestemming. Deze statistische 

informatie bevat geen persoonsgegevens. 

van bestemming. Deze statistische 

informatie bevat geen persoonsgegevens. 

Het Agentschap stelt op basis van de 

maandelijkse statistieken een jaarverslag 

samen, dat overeenkomstig artikel 11 

wordt gepubliceerd. 

__________________ __________________ 

36 Verordening (EU) nr. 1077/2011 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

25 oktober 2011 tot oprichting van een 

Europees Agentschap voor het operationeel 

beheer van grootschalige IT-systemen op 

het gebied van vrijheid, veiligheid en recht 

(PB L 286 van 1.11.2011, blz. 1). 

36 Verordening (EU) nr. 1077/2011 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

25 oktober 2011 tot oprichting van een 

Europees Agentschap voor het operationeel 

beheer van grootschalige IT-systemen op 

het gebied van vrijheid, veiligheid en recht 

(PB L 286 van 1.11.2011, blz. 1). 

Or. en 

 

Amendement  21 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. CS-SIS informeert de lidstaten over 

hun signaleringen inzake terugkeer 

waarvoor de termijn voor vrijwillig vertrek 

is verstreken. 

1. CS-SIS informeert de Sirene-

bureaus van de lidstaten over hun 

signaleringen inzake terugkeer waarvoor 

de termijn voor vrijwillig vertrek is 

verstreken. 

Or. en 

 

Amendement  22 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Een bevoegde autoriteit die een in 

verband met terugkeer gesignaleerde 

onderdaan van een derde land identificeert 

en vaststelt dat deze onderdaan niet aan de 

terugkeerplicht heeft voldaan, pleegt 

2. Onverminderd artikel 6 pleegt een 

bevoegde autoriteit die een in verband met 

terugkeer gesignaleerde onderdaan van een 

derde land identificeert en vaststelt dat 

deze onderdaan niet aan de terugkeerplicht 
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onmiddellijk door middel van de 

uitwisseling van aanvullende informatie 

overleg met de signalerende lidstaat, 

teneinde onverwijld vast te stellen welke 

maatregel moet worden uitgevoerd. 

heeft voldaan, onmiddellijk door middel 

van de uitwisseling van aanvullende 

informatie overleg met de signalerende 

lidstaat, teneinde onverwijld vast te stellen 

welke maatregel moet worden uitgevoerd. 

Or. en 

 

Amendement  23 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Een lidstaat die overweegt een 

verblijfstitel of andere machtiging tot 

verblijf af te geven aan een onderdaan van 

een derde land die door een andere lidstaat 

is gesignaleerd in verband met terugkeer, 

pleegt eerst door middel van de 

uitwisseling van aanvullende informatie 

overleg met de signalerende lidstaat. De 

signalerende lidstaat antwoordt binnen 

zeven dagen. Indien de lidstaat die 

overweegt een verblijfstitel of andere 

machtiging tot verblijf af te geven, 

daadwerkelijk tot afgifte beslist, wordt de 

signalering inzake terugkeer gewist. 

1. Voordat een lidstaat formeel 

besluit tot het verlenen van 

staatsburgerschap, een verblijfstitel of 

andere machtiging tot verblijf aan een 

onderdaan van een derde land die door een 

andere lidstaat is gesignaleerd in verband 

met terugkeer, pleegt hij eerst door middel 

van de uitwisseling van aanvullende 

informatie overleg met de signalerende 

lidstaat. De signalerende lidstaat geeft 

binnen zeven dagen een definitief 

antwoord. Indien er binnen zeven dagen 

geen antwoord wordt ontvangen, mag de 

verzoekende lidstaat ervan uitgaan dat de 

signalerende lidstaat geen bezwaren heeft 

tegen het verlenen van staatsburgerschap, 

een verblijfstitel of andere machtiging tot 

verblijf. Als wordt overgegaan tot 

verlening van staatsburgerschap, een 

verblijfstitel of andere machtiging tot 

verblijf, wordt de signalering inzake 

terugkeer gewist. 

Or. en 

 

Amendement  24 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Een lidstaat die overweegt een 

signalering inzake terugkeer op te nemen 

voor een onderdaan van een derde land die 

in het bezit is van een door een andere 

lidstaat afgegeven geldige verblijfstitel of 

andere machtiging tot verblijf, pleegt eerst 

door middel van de uitwisseling van 

aanvullende informatie overleg met de 

lidstaat die de verblijfstitel heeft 

afgegeven, zodat die lidstaat kan besluiten 

of er redenen zijn die de intrekking daarvan 

rechtvaardigen. De lidstaat die de titel heeft 

afgegeven, geeft binnen zeven dagen een 

definitief antwoord. 

2. Voordat een lidstaat besluit tot 

opname van een signalering inzake 

terugkeer voor een onderdaan van een 

derde land die in het bezit is van een door 

een andere lidstaat afgegeven geldige 

verblijfstitel of andere machtiging tot 

verblijf, pleegt hij eerst door middel van de 

uitwisseling van aanvullende informatie 

overleg met de lidstaat die de verblijfstitel 

heeft afgegeven, zodat die lidstaat kan 

besluiten of er redenen zijn die de 

intrekking daarvan rechtvaardigen. De 

lidstaat die de titel heeft afgegeven, geeft 

binnen zeven dagen een definitief 

antwoord. 

Or. en 

 

Amendement  25 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Als een inzake terugkeer 

gesignaleerde onderdaan van een derde 

land wordt geïdentificeerd bij zijn 

binnenkomst over de buitengrens, 

informeert de lidstaat die de betrokken 

onderdaan van een derde land heeft 

geïdentificeerd, onmiddellijk door middel 

van de uitwisseling van aanvullende 

informatie de signalerende lidstaat, met 

het oog op het wissen van de signalering. 

4. Als een in verband met terugkeer 

gesignaleerde onderdaan van een derde 

land wordt geïdentificeerd bij zijn 

binnenkomst over de buitengrens, 

informeert de lidstaat die de betrokken 

onderdaan van een derde land heeft 

geïdentificeerd de signalerende lidstaat 

door middel van de uitwisseling van 

aanvullende informatie. 

Or. en 

 

Amendement  26 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Onverminderd de artikelen 6 en 8 

worden signaleringen inzake terugkeer 

gewist wanneer het besluit dat eraan ten 

grondslag lag, door de bevoegde autoriteit 

is ingetrokken of nietig verklaard. 

Signaleringen inzake terugkeer worden 

ook gewist wanneer de betrokken 

onderdaan van een derde land kan 

aantonen dat hij het grondgebied van de 

lidstaten heeft verlaten conform een 

terugkeerbesluit uitgevaardigd 

overeenkomstig bepalingen die in 

overeenstemming zijn met Richtlijn 

2008/115/EG. 

1. Onverminderd de artikelen 6 en 8 

worden signaleringen inzake terugkeer 

gewist wanneer het besluit dat eraan ten 

grondslag lag, door de bevoegde autoriteit 

is ingetrokken of nietig verklaard. 

Or. en 

 

Amendement  27 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De krachtens deze verordening in het SIS 

verwerkte gegevens en de desbetreffende 

aanvullende informatie mogen worden 

doorgegeven aan of ter beschikking 

worden gesteld van derde landen 

overeenkomstig hoofdstuk V van 

Verordening (EU) 2016/679, indien de 

signalerende lidstaat daarvoor toestemming 

geeft en enkel indien de gegevens en 

informatie worden gebruikt voor de 

identificatie van en de afgifte van een 

identificatie- of reisdocument aan een 

illegaal verblijvende onderdaan van een 

derde land, met het oog op terugkeer. 

De krachtens deze verordening in het SIS 

verwerkte gegevens en de desbetreffende 

uitgewisselde aanvullende informatie 

mogen worden doorgegeven aan of ter 

beschikking worden gesteld van derde 

landen overeenkomstig hoofdstuk V van 

Verordening (EU) 2016/679, indien de 

signalerende lidstaat daarvoor toestemming 

geeft en enkel wanneer aan de volgende 

voorwaarden wordt voldaan: 

 (a)  de gegevens worden uitsluitend 

doorgegeven of ter beschikking gesteld 
voor de identificatie van en de afgifte van 

een identificatie- of reisdocument aan een 

illegaal verblijvende onderdaan van een 
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derde land, met het oog op terugkeer; 

 (b)  de betrokken onderdaan van een 

derde land ervan in kennis is gesteld dat 

zijn of haar persoonsgegevens zullen 

worden gedeeld met de autoriteiten van 

een derde land; 

 (c)  er geen informatie wordt 

bekendgemaakt aan een derde land over 

het feit dat een illegaal verblijvende 

onderdaan van een derde land een 

verzoek om internationale bescherming in 

een van de lidstaten heeft gedaan, met 

name indien dat land tevens het land van 

herkomst van de verzoeker is. 

 De krachtens deze verordening in het SIS 

verwerkte gegevens en de desbetreffende 

uitgewisselde aanvullende informatie 

mogen niet aan een derde land 

beschikbaar worden gesteld indien het 

terugkeerbesluit tijdelijk is geschorst of 

uitgesteld overeenkomstig artikel 3, lid 3. 

Or. en 

 

Amendement  28 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Alle statistieken worden door het 

Agentschap samengebracht in een 

jaarverslag dat wordt gepubliceerd. Het 

verslag wordt aan het Europees 

Parlement, de Raad en de Commissie 

toegezonden. 

Or. en 

 

Amendement  29 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – alinea 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Voor zover niet in deze verordening 

vastgesteld, zijn de bepalingen inzake de 

verantwoordelijkheden van de lidstaten en 

het Agentschap, het opnemen en 

verwerken van signaleringen, de 

voorwaarden voor toegang tot en bewaring 

van signaleringen, gegevensverwerking, 

gegevensbescherming, aansprakelijkheid 

en monitoring, en statistieken als 

vastgelegd in de artikelen 6 tot en met 19, 

artikel 20, leden 3 en 4, alsook in artikel 

21, artikel 22, artikel 28, artikel 29, lid 4, 

en de artikelen 33 tot en met 54 van 

Verordening (EU) 2018/ xxx 

[grenscontroles] van toepassing op de 

overeenkomstig deze verordening in het 

SIS opgenomen en verwerkte gegevens. 

Voor zover niet in deze verordening 

vastgesteld, zijn de bepalingen inzake de 

verantwoordelijkheden van de lidstaten en 

het Agentschap, het opnemen en 

verwerken van signaleringen, de 

voorwaarden voor toegang tot en bewaring 

van signaleringen, gegevensverwerking, 

gegevensbescherming, aansprakelijkheid 

en monitoring, en statistieken als 

vastgelegd in artikel 3, de artikelen 6 tot en 

met 19, artikel 20, leden 3 en 4, alsook in 

artikel 21, artikel 22, artikel 28, artikel 29, 

lid 4, en de artikelen 33 tot en met 54 van 

Verordening (EU) 2018/ xxx 

[grenscontroles] van toepassing op de 

overeenkomstig deze verordening in het 

SIS opgenomen en verwerkte gegevens. 

Or. en 
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TOELICHTING 

 

Het gebruik van het Schengeninformatiesysteem voor het delen van informatie over 

terugkeerbesluiten is een kleine, maar cruciale stap die deel uitmaakt van een reeks 

maatregelen van de Unie met als doel de doeltreffendheid van de terugkeer van illegaal 

verblijvende onderdanen van derde landen te verbeteren. De verbetering van de 

doeltreffendheid van het terugkeerbeleid van de Unie is essentieel om het publieke 

vertrouwen in het migratie- en asielbeleid van de Unie te behouden. 

 

De rapporteur zou graag willen benadrukken dat het terugkeerbeleid van de Unie op dit 

moment verre van doeltreffend is. In 2015 bedroeg het aantal irreguliere migranten dat 

opdracht kreeg om de Europese Unie te verlaten 533 395, terwijl het totale percentage dat 

terugkeerde rond 42 % lag. Als de terugkeer naar de Westelijke Balkan niet wordt meegeteld, 

daalt het EU-terugkeerpercentage nog verder naar 27 %. 

 

Met dit voorstel wordt voor het eerst een Uniebreed systeem opgezet waarmee de lidstaten 

informatie kunnen delen over terugkeerbesluiten, dat bijgevolg ook de mogelijkheid biedt om 

te controleren of onderdanen van derde landen die verplicht zijn tot terugkeer het grondgebied 

van de lidstaten hebben verlaten, alsook om Uniebrede terugkeerbesluiten ten uitvoer te 

leggen, die daarmee bijdragen aan een betere doeltreffendheid van het terugkeerbeleid van de 

Unie. 

 

Teneinde het voorstel van de Commissie te versterken en het te stroomlijnen met andere 

instrumenten inzake migratie die het terugkeerbeleid van de Unie ondersteunen, zoals 

Eurodac, voegt de rapporteur de mogelijkheid aan het voorstel toe om signaleringen 

gedurende vijf jaar geactiveerd te laten blijven wanneer een terugkeerbesluit niet gepaard gaat 

met een inreisverbod. Hierdoor blijft belangrijke met migratie verband houdende informatie 

over onderdanen van derde landen gedurende vijf jaar beschikbaar.  

 

De rapporteur is verder van mening dat de lidstaten ook voor dit voorstel van de Commissie 

over het gebruik van het Schengeninformatiesysteem voor de terugkeer gebruik moeten 

maken van de reeds bestaande infrastructuur, die goed werkt op het gebied van de 

uitwisseling van aanvullende informatie. De Sirene-bureaus dienen daarom de 

verantwoordelijke autoriteit te zijn voor de doeltreffende en vlotte uitwisseling tussen de 

lidstaten van aanvullende informatie met betrekking tot signaleringen inzake terugkeer. 

 


