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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 tot 
oprichting van het Fonds voor interne veiligheid
(COM(2018)0472 – C8-0267/2018 – 2018/0250 (COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2018) 472),

– gezien artikel 294, lid 2, artikel 82, lid 1, artikel 84 en artikel 87, lid 2 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie, uit hoofde waarvan de Commissie het 
voorstel heeft ingediend bij het Parlement (C8-0267/2018),

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

– gezien de gemotiveerde adviezen die in het kader van protocol nr. 2 betreffende de 
toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid zijn ingediend door het 
Spaanse parlement en het Portugese parlement, en waarin wordt gesteld dat het ontwerp 
van wetgevingshandeling in strijd is met het subsidiariteitsbeginsel,

– gezien artikel 59 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse 
zaken en het advies van de Begrotingscommissie (A8-0000/2018),

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.
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Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Het waarborgen van de interne
veiligheid is een bevoegdheid van de 
lidstaten en is een gezamenlijke taak
waaraan de EU-instellingen, de ter zake 
relevante agentschappen van de Unie en de 
lidstaten samen een bijdrage dienen te 
leveren. In de Europese veiligheidsagenda 
van april 201510 hebben de Commissie, de 
Raad van de Europese Unie en het 
Europees Parlement gemeenschappelijke 
prioriteiten voor de periode 2015-2020 
vastgesteld, die door de Raad zijn 
bevestigd in de vernieuwde 
interneveiligheidsstrategie van juni 201511

en door het Europees Parlement in zijn 
resolutie van juli 201512. Deze 
gezamenlijke strategie had als doel om 
voor de periode 2015-2020 het strategisch 
kader voor de werkzaamheden op het 
gebied van interne veiligheid op EU-
niveau te bepalen en de voornaamste 
actieprioriteiten vast te stellen om een 
doeltreffende respons van de Unie op de 
veiligheidsdreigingen te waarborgen, met 
name op het gebied van het bestrijden van 
terrorisme, het voorkomen van 
radicalisering, het ontwrichten van 
georganiseerde criminaliteit en de strijd 
tegen cybercriminaliteit.

(1) Hoewel de nationale veiligheid een 
exclusieve bevoegdheid van de lidstaten 
blijft, vereist de bescherming ervan een 
gezamenlijke inspanning waaraan de EU-
instellingen, de ter zake relevante 
agentschappen van de Unie, de lidstaten, 
de privésector en het maatschappelijk 
middenveld samen een bijdrage dienen te 
leveren. In de Europese veiligheidsagenda 
van april 201510 hebben de Commissie, de 
Raad van de Europese Unie en het 
Europees Parlement gemeenschappelijke 
prioriteiten voor de periode 2015-2020 
vastgesteld, die door de Raad zijn 
bevestigd in de vernieuwde 
interneveiligheidsstrategie van juni 201511

en door het Europees Parlement in zijn 
resolutie van juli 201512, met name op het 
gebied van het bestrijden van terrorisme, 
het voorkomen van radicalisering, met 
inbegrip van online radicalisering, het 
ontwrichten van georganiseerde 
criminaliteit en de strijd tegen 
cybercriminaliteit.

__________________ __________________

10 COM(2015) 185 final van 28.4.2015. 10 COM(2015) 185 final van 28.4.2015.

11 Conclusies van de Raad van 16 juni 
2015 over de vernieuwde 
interneveiligheidsstrategie van de Europese 
Unie 2015-2020.

11 Conclusies van de Raad van 16 juni 
2015 over de vernieuwde 
interneveiligheidsstrategie van de Europese 
Unie 2015-2020.

12 Resolutie van het Europees Parlement 
van 9 juli 2015 over de Europese 

12 Resolutie van het Europees Parlement 
van 9 juli 2015 over de Europese 
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veiligheidsagenda (2015/2697(RSP)). veiligheidsagenda (2015/2697(RSP)).

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De leiders van 27 lidstaten hebben 
in de op 25 september 2017 ondertekende 
Verklaring van Rome hun verbintenis 
bevestigd een Unie te bouwen die veilig en 
zeker is, een Unie waar alle burgers zich 
veilig voelen en zich vrij kunnen bewegen, 
een Unie waarvan de buitengrenzen 
beveiligd zijn, een Unie met een efficiënt, 
verantwoord en duurzaam migratiebeleid 
met eerbied voor de internationale normen, 
een Europa dat vastbesloten is het 
terrorisme en de georganiseerde 
criminaliteit te bestrijden.

(2) De leiders van 27 lidstaten, de 
Europese Raad, het Europees Parlement 
en de Europese Commissie hebben in de 
op 25 september 2017 ondertekende 
Verklaring van Rome hun verbintenis 
bevestigd een Unie te bouwen die veilig en 
zeker is, een Unie waar alle burgers zich 
veilig voelen en zich vrij kunnen bewegen, 
een Unie waarvan de buitengrenzen 
beveiligd zijn, een Unie met een efficiënt, 
verantwoord en duurzaam migratiebeleid 
met eerbied voor de internationale normen, 
een Europa dat vastbesloten is het 
terrorisme en de georganiseerde 
criminaliteit te bestrijden.

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De Europese Raad heeft op 15
december 2016 gevraagd om te blijven 
werken aan de interoperabiliteit van 
informatiesystemen en databanken. De 
Europese Raad heeft op 23 juni 2017 
onderstreept dat de interoperabiliteit tussen 
databanken moet worden verbeterd, en de 
Commissie heeft op 12 december 2017 een 
voorstel aangenomen voor een verordening 

(3) De Europese Raad van 
18 december 2015 heeft in het licht van de 
terroristische aanslagen die Europa sinds 
2015 hebben getroffen verklaard dat het 
dringend noodzakelijk is de uitwisseling 
van relevante informatie te intensiveren
en benadrukt dat het van groot belang is 
voor de interoperabiliteit van de relevante 
databanken ten aanzien van 
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tot vaststelling van een kader voor 
interoperabiliteit tussen de 
informatiesystemen van de EU (politiële en 
justitiële samenwerking, asiel en 
migratie)13.

veiligheidscontroles te zorgen. De 
Europese Raad heeft op 23 juni 2017 
herhaald dat de interoperabiliteit tussen 
databanken moet worden verbeterd, en de 
Commissie heeft op 12 december 2017 een 
voorstel aangenomen voor een verordening 
tot vaststelling van een kader voor 
interoperabiliteit tussen de 
informatiesystemen van de EU (politiële en 
justitiële samenwerking, asiel en 
migratie)13 met het doel om te zorgen voor 
meer consistentie, een grotere 
doeltreffendheid en meer aandacht voor 
operationele behoeften.

__________________ __________________

13 COM(2017) 794 final. 13 COM(2017) 794 final.

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Om dit doel te bereiken moeten op 
het niveau van de Unie acties worden 
ondernomen om mensen en goederen te 
beschermen tegen de steeds 
grensoverschrijdender wordende 
dreigingen en om de door de bevoegde 
instanties van de lidstaten uitgevoerde 
werkzaamheden te ondersteunen. Onder 
andere terrorisme, zware en georganiseerde 
criminaliteit, "rondtrekkende" criminaliteit, 
drugshandel, corruptie, cybercriminaliteit, 
mensenhandel en wapenhandel zullen de 
interne veiligheid van de Unie op de proef 
blijven stellen.

(5) Om dit doel te bereiken moeten op 
het niveau van de Unie acties worden 
ondernomen om mensen, openbare 
ruimten en kritieke infrastructuur te 
beschermen tegen de steeds 
grensoverschrijdender wordende 
dreigingen en om de door de bevoegde 
instanties van de lidstaten uitgevoerde 
werkzaamheden te ondersteunen. Onder 
andere terrorisme, zware en georganiseerde 
criminaliteit, "rondtrekkende" criminaliteit, 
drugshandel, corruptie, cybercriminaliteit,
hybride dreigingen, mensenhandel en 
wapenhandel zullen de interne veiligheid 
en de interne markt van de Unie op de 
proef blijven stellen.

Or. en
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Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) In overeenstemming met de 
gezamenlijke prioriteiten die op het niveau 
van de Unie zijn vastgesteld om een hoog 
niveau van veiligheid in de Unie te 
waarborgen, moet het fonds steun verlenen 
voor acties die gericht zijn tegen de 
belangrijkste veiligheidsdreigingen, en in 
het bijzonder tegen terrorisme en 
radicalisering, zware en georganiseerde 
criminaliteit en cybercriminaliteit, en die 
tot doel hebben bijstand en bescherming te 
verlenen aan slachtoffers van misdrijven. 
Met het oog op de totstandbrenging van 
een echte veiligheidsunie zal het fonds er 
ook voor zorgen dat de Unie en haar 
lidstaten goed toegerust zijn om het hoofd 
te bieden aan veranderende en opkomende 
dreigingen. Hiertoe moet financiële steun 
worden verleend om de informatie-
uitwisseling, de operationele 
samenwerking en de nationale en 
collectieve capaciteiten te verbeteren.

(11) In overeenstemming met de 
gezamenlijke prioriteiten die op het niveau 
van de Unie zijn vastgesteld om een hoog 
niveau van veiligheid in de Unie te 
waarborgen, moet het fonds steun verlenen 
voor acties die gericht zijn tegen de 
belangrijkste veiligheidsdreigingen, en in 
het bijzonder ter voorkoming en 
bestrijding van terrorisme en 
radicalisering, zware en georganiseerde 
criminaliteit en cybercriminaliteit, en die 
tot doel hebben bijstand en bescherming te 
verlenen aan slachtoffers van misdrijven. 
Met het oog op de totstandbrenging van 
een echte veiligheidsunie zal het fonds er 
ook voor zorgen dat de Unie en haar 
lidstaten goed toegerust zijn om het hoofd 
te bieden aan veranderende en opkomende 
dreigingen, met inbegrip van hybride 
dreigingen. Hiertoe moet financiële steun 
worden verleend om de informatie-
uitwisseling, de operationele 
samenwerking en de nationale en 
collectieve capaciteiten te verbeteren.

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) De financiële steun die binnen het 
brede kader van het fonds wordt verleend, 
dient met name ter ondersteuning van de 
justitiële en politiële samenwerking en 
preventie op het gebied van zware en 
georganiseerde criminaliteit, illegale 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)    
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wapenhandel, corruptie, het witwassen van 
geld, drugshandel, milieucriminaliteit, 
uitwisseling van en toegang tot informatie, 
terrorisme, mensenhandel, het uitbuiten 
van irreguliere immigratie, seksuele 
uitbuiting van kinderen, de verspreiding 
van afbeeldingen van kindermisbruik en 
kinderporno, en cybercriminaliteit. Het 
fonds moet ook voorzien in ondersteuning 
voor het beschermen van mensen, 
openbare ruimten en kritieke infrastructuur 
tegen veiligheidsgerelateerde incidenten en 
voor het doeltreffend beheren van 
veiligheidsgerelateerde risico's en crisissen, 
onder meer via de ontwikkeling van 
gemeenschappelijk beleid (strategieën, 
beleidscycli, programma's en 
actieplannen), wetgeving en praktische 
samenwerking.

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Om bij te dragen tot de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
het fonds, dienen de lidstaten ervoor te 
zorgen dat de prioriteiten van hun 
programma's gericht zijn op de specifieke 
doelstellingen van het fonds, dat de 
gekozen prioriteiten in overeenstemming 
zijn met de uitvoeringsmaatregelen als 
vastgesteld in bijlage II, en dat de 
verdeling van middelen over de 
doelstellingen waarborgt dat de algemene 
beleidsdoelstelling kan worden bereikt.

(18) Om bij te dragen tot de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
het fonds, dienen de lidstaten ervoor te 
zorgen dat de prioriteiten van hun 
programma's gericht zijn op de specifieke 
doelstellingen van het fonds, dat de 
gekozen prioriteiten in overeenstemming 
zijn met de uitvoeringsmaatregelen als 
vastgesteld in artikel 3 bis, en dat de 
verdeling van middelen over de 
doelstellingen waarborgt dat de algemene 
beleidsdoelstelling kan worden bereikt.

Or. en
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Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Dit fonds dient de behoefte aan 
meer flexibiliteit en vereenvoudiging te 
weerspiegelen, zonder dat daarbij de 
vereisten op het gebied van 
voorspelbaarheid uit het oog worden 
verloren, en dient, met het oog op de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
deze verordening, ervoor te zorgen dat de 
middelen eerlijk en transparant worden 
verdeeld.

(24) Dit fonds dient de behoefte aan 
meer flexibiliteit en vereenvoudiging te 
weerspiegelen, zonder dat daarbij de 
vereisten op het gebied van 
voorspelbaarheid uit het oog worden 
verloren, en dient, met het oog op de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
deze verordening, ervoor te zorgen dat de 
middelen eerlijk en transparant worden 
verdeeld. Bij de uitvoering van het fonds 
moeten de beginselen van doelmatigheid, 
doeltreffendheid en kwaliteit van de 
bestedingen richtinggevend zijn. 
Bovendien moet de uitvoering van het 
fonds zo gebruiksvriendelijk mogelijk zijn.

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Deze initiële bedragen moeten de 
grondslag vormen voor 
langetermijninvesteringen van de lidstaten 
op het gebied van veiligheid. Om rekening 
te houden met veranderingen in de 
veiligheidsdreigingen of in de 
uitgangssituatie, moet tussentijds een 
aanvullend bedrag aan de lidstaten worden 
toegekend, dat wordt gebaseerd op de 
laatste beschikbare statistische gegevens, 
zoals uiteengezet in de verdeelsleutel, 
rekening houdend met de stand van 
uitvoering van het programma.

(26) Deze initiële bedragen moeten de 
grondslag vormen voor 
langetermijninvesteringen van de lidstaten 
op het gebied van veiligheid. Om rekening 
te houden met veranderingen in de interne 
en externe veiligheidsdreigingen of in de 
uitgangssituatie, moet tussentijds een 
aanvullend bedrag aan de lidstaten worden 
toegekend, dat wordt gebaseerd op de 
laatste beschikbare statistische gegevens, 
zoals uiteengezet in de verdeelsleutel, 
rekening houdend met de stand van 
uitvoering van het programma.

Or. en
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Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Omdat uitdagingen op het gebied 
van veiligheid voortdurend veranderen, 
moet de toewijzing van de financiële 
middelen aan de veranderende 
dreigingssituatie worden aangepast en 
moet de financiering worden toegespitst op 
de prioriteiten met de hoogste toegevoegde 
waarde voor de Unie. Om tegemoet te 
komen aan dringende behoeften en aan 
veranderingen in het beleid en in de 
prioriteiten van de Unie, en om de 
financiering toe te spitsen op acties met een 
hoge toegevoegde waarde voor de Unie, 
zal een deel van de financiering periodiek 
worden toegewezen aan specifieke acties, 
acties van de Unie en noodhulp via een 
thematische faciliteit.

(27) Omdat uitdagingen op het gebied 
van veiligheid voortdurend veranderen, 
moet de toewijzing van de financiële 
middelen aan de veranderende interne en 
externe dreigingssituatie worden aangepast 
en moet de financiering worden toegespitst 
op de prioriteiten met de hoogste 
toegevoegde waarde voor de Unie. Om 
tegemoet te komen aan dringende 
behoeften en aan veranderingen in het 
beleid en in de prioriteiten van de Unie, en 
om de financiering toe te spitsen op acties 
met een hoge toegevoegde waarde voor de 
Unie, zal een deel van de financiering 
periodiek worden toegewezen aan 
specifieke acties, acties van de Unie en 
noodhulp via een thematische faciliteit.

Or. en

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) Voor het uitvoeren van acties in 
gedeeld beheer dient het fonds deel uit te 
maken van een samenhangend kader 
bestaande uit de onderhavige verordening, 
het Financieel Reglement en Verordening 
(EU) X [GB-verordening]18.

(37) Voor het uitvoeren van acties in 
gedeeld beheer dient het fonds deel uit te 
maken van een samenhangend kader 
bestaande uit de onderhavige verordening, 
het Financieel Reglement en Verordening 
(EU) X [GB-verordening]18. In het geval 
dat bepalingen met elkaar in strijd zijn, 
heeft deze verordening voorrang boven 
Verordening (EU) X [GB-verordening].

__________________ __________________
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18 Volledige referentie. 18 Volledige referentie.

Or. en

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) Verordening (EU) X [GB-
verordening] stelt het kader vast voor actie 
door het Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling (EFRO), het Europees 
Sociaal Fonds Plus (ESF+), het 
Cohesiefonds, het Europees Fonds voor 
maritieme zaken en visserij (EFMV), het 
Fonds voor asiel en migratie (AMIF), het 
Fonds voor interne veiligheid (ISF) en het 
instrument voor grensbeheer en visa 
(BMVI) in het kader van het Fonds voor 
geïntegreerd grensbeheer (IBMF), en 
omvat met name de regels inzake 
programmering, toezicht en evaluatie, 
beheer en controle voor in gedeeld beheer 
uitgevoerde EU-fondsen. Daarnaast 
moeten in de onderhavige verordening de 
doelstellingen van het Fonds voor interne 
veiligheid worden omschreven en 
specifieke bepalingen worden vastgesteld
betreffende de activiteiten die met de steun 
van dit fonds kunnen worden gefinancierd.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)    

Or. en

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40) Overeenkomstig het Financieel 
Reglement, Verordening (EU, Euratom) 

(40) Overeenkomstig het Financieel 
Reglement, Verordening (EU, Euratom) 
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nr. 883/2013 van het Europees Parlement 
en de Raad19, Verordening (EG, Euratom) 
nr. 2988/95 van de Raad20, Verordening 
(Euratom, EG) nr. 2185/96 van de Raad21

en Verordening (EU) 2017/1939 van de 
Raad22 moeten de financiële belangen van 
de Unie worden beschermd met evenredige 
maatregelen, daaronder begrepen 
preventie, opsporing, correctie en 
onderzoek van onregelmatigheden en 
fraude, terugvordering van verloren 
gegane, onverschuldigd betaalde of onjuist 
bestede financiële middelen alsmede, in 
voorkomend geval, oplegging van 
administratieve sancties. In het bijzonder 
kan het Europees Bureau voor 
fraudebestrijding (OLAF) overeenkomstig 
Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 
en Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 
administratieve onderzoeken uitvoeren, 
onder meer door middel van controles en 
verificaties ter plaatse, om vast te stellen of 
er sprake is van fraude, corruptie of andere 
onwettige activiteiten waardoor de 
financiële belangen van de Unie worden 
geschaad. Overeenkomstig Verordening 
(EU) 2017/1939 van de Raad kan het 
Europees Openbaar Ministerie (EOM) 
fraude en andere onwettige activiteiten 
onderzoeken en vervolgen die de financiële 
belangen van de Unie als bedoeld in 
Richtlijn (EU) 2017/1371 van het Europees 
Parlement en de Raad23 schaden. 
Overeenkomstig het Financieel Reglement 
dient elke persoon of entiteit die middelen 
van de Unie ontvangt, ten volle mee te 
werken aan de bescherming van de 
financiële belangen van de Unie en de 
nodige rechten en toegang te verlenen aan 
de Commissie, OLAF, het EOM en de 
Europese Rekenkamer (ERK), alsmede 
ervoor te zorgen dat derden die betrokken 
zijn bij de uitvoering van middelen van de 
Unie gelijkwaardige rechten verlenen.

nr. 883/2013 van het Europees Parlement 
en de Raad19, Verordening (EG, Euratom) 
nr. 2988/95 van de Raad20, Verordening 
(Euratom, EG) nr. 2185/96 van de Raad21

en Verordening (EU) 2017/1939 van de 
Raad22 moeten de financiële belangen van 
de Unie worden beschermd met evenredige 
maatregelen, daaronder begrepen 
preventie, opsporing, correctie en 
onderzoek van onregelmatigheden en 
fraude, terugvordering van verloren 
gegane, onverschuldigd betaalde of onjuist 
bestede financiële middelen alsmede, in 
voorkomend geval, oplegging van 
administratieve sancties. In het bijzonder 
kan het Europees Bureau voor 
fraudebestrijding (OLAF) overeenkomstig 
Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 
en Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 
administratieve onderzoeken uitvoeren, 
onder meer door middel van controles en 
verificaties ter plaatse, om vast te stellen of 
er sprake is van fraude, corruptie of andere 
onwettige activiteiten waardoor de 
financiële belangen van de Unie worden 
geschaad. Overeenkomstig Verordening 
(EU) 2017/1939 van de Raad kan het 
Europees Openbaar Ministerie (EOM) 
fraude en andere onwettige activiteiten 
onderzoeken en vervolgen die de financiële 
belangen van de Unie als bedoeld in 
Richtlijn (EU) 2017/1371 van het Europees 
Parlement en de Raad23 schaden. 
Overeenkomstig het Financieel Reglement 
dient elke persoon of entiteit die middelen 
van de Unie ontvangt, ten volle mee te 
werken aan de bescherming van de 
financiële belangen van de Unie en de 
nodige rechten en toegang te verlenen aan 
de Commissie, OLAF, het EOM en de 
Europese Rekenkamer (ERK), alsmede 
ervoor te zorgen dat derden die betrokken 
zijn bij de uitvoering van middelen van de 
Unie gelijkwaardige rechten verlenen. De 
resultaten van onderzoeken naar 
onregelmatigheden of fraude in verband 
met het fonds moeten ter beschikking 
worden gesteld aan het Europees 



PR\1168568NL.docx 15/46 PE630.441v01-00

NL

Parlement. 

__________________ __________________

19 Verordening (EU, Euratom) 
nr. 883/2013 van het Europees Parlement 
en de Raad van 11 september 2013 
betreffende onderzoeken door het Europees 
Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) en 
tot intrekking van Verordening (EG) 
nr. 1073/1999 van het Europees Parlement 
en de Raad en van Verordening (Euratom) 
nr. 1074/1999 van de Raad (PB L 248 van 
18.9.2013, blz. 1).

19 Verordening (EU, Euratom) 
nr. 883/2013 van het Europees Parlement 
en de Raad van 11 september 2013 
betreffende onderzoeken door het Europees 
Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) en 
tot intrekking van Verordening (EG) 
nr. 1073/1999 van het Europees Parlement 
en de Raad en van Verordening (Euratom) 
nr. 1074/1999 van de Raad (PB L 248 van 
18.9.2013, blz. 1).

20 Verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95 
van de Raad van 18 december 1995 
betreffende de bescherming van de 
financiële belangen van de Europese 
Gemeenschappen (PB L 312 van 
23.12.1995, blz. 1).

20 Verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95 
van de Raad van 18 december 1995 
betreffende de bescherming van de
financiële belangen van de Europese 
Gemeenschappen (PB L 312 van 
23.12.1995, blz. 1).

21 Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 
van de Raad van 11 november 1996 
betreffende de controles en verificaties ter 
plaatse die door de Commissie worden 
uitgevoerd ter bescherming van de 
financiële belangen van de Europese 
Gemeenschappen tegen fraudes en andere 
onregelmatigheden (PB L 292 van 
15.11.1996, blz. 2).

21 Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 
van de Raad van 11 november 1996 
betreffende de controles en verificaties ter 
plaatse die door de Commissie worden 
uitgevoerd ter bescherming van de 
financiële belangen van de Europese 
Gemeenschappen tegen fraudes en andere 
onregelmatigheden (PB L 292 van 
15.11.1996, blz. 2).

22 Verordening (EU) 2017/1939 van de 
Raad van 12 oktober 2017 betreffende 
nauwere samenwerking bij de instelling 
van het Europees Openbaar Ministerie 
("EOM"), PB L 283 van 31.10.2017, blz. 1.

22 Verordening (EU) 2017/1939 van de 
Raad van 12 oktober 2017 betreffende 
nauwere samenwerking bij de instelling 
van het Europees Openbaar Ministerie 
("EOM"), PB L 283 van 31.10.2017, blz. 1.

23 Richtlijn (EU) 2017/1371 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
5 juli 2017 betreffende de strafrechtelijke 
bestrijding van fraude die de financiële 
belangen van de Unie schaadt (PB L 198 
van 28.7.2017, blz. 29).

23 Richtlijn (EU) 2017/1371 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
5 juli 2017 betreffende de strafrechtelijke 
bestrijding van fraude die de financiële 
belangen van de Unie schaadt (PB L 198 
van 28.7.2017, blz. 29).

Or. en
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Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 43

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(43) Op grond van artikel 349 VWEU 
en in overeenstemming met de mededeling 
van de Commissie "Een nieuw en 
strategisch sterker partnerschap met de 
ultraperifere gebieden van de EU"25, die 
de Raad in zijn conclusies van 12 april 
2018 heeft bekrachtigd, moeten de 
betrokken lidstaten erop toezien dat hun 
programma's gericht zijn op de specifieke 
uitdagingen waarmee de ultraperifere 
regio's worden geconfronteerd. Het fonds 
ondersteunt deze lidstaten met adequate 
middelen om deze regio's op gepaste wijze 
te helpen.

Schrappen

__________________

25 COM (2017) 623 final.

Or. en

Motivering

Niet van belang voor het doel van deze verordening

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 44

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(44) Krachtens de punten 22 en 23 van 
het Interinstitutioneel Akkoord over beter 
wetgeven van 13 april 201626 moet het 
fonds worden geëvalueerd op basis van 
gegevens die uit hoofde van specifieke 
voorschriften voor monitoring worden 
verzameld, waarbij echter overregulering 
en administratieve lasten, in het bijzonder 
voor de lidstaten, moeten worden 
vermeden. Waar passend kunnen in die 

(44) Krachtens de punten 22 en 23 van 
het Interinstitutioneel Akkoord over beter 
wetgeven van 13 april 201626 moet het 
fonds worden geëvalueerd op basis van 
gegevens die uit hoofde van specifieke 
voorschriften voor monitoring worden 
verzameld, waarbij echter overregulering 
en administratieve lasten, in het bijzonder 
voor de lidstaten, moeten worden 
vermeden. Waar passend kunnen in die 
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voorschriften ook meetbare indicatoren 
worden opgenomen op basis waarvan 
gegevens over de effecten van het fonds in 
de praktijk worden verzameld. Om de 
resultaten van het fonds te kunnen meten, 
moeten voor elke specifieke doelstelling 
van het fonds indicatoren en bijbehorende 
streefdoelen worden vastgesteld.

voorschriften ook kwalitatieve en 
kwantitatieve indicatoren worden 
opgenomen op basis waarvan gegevens 
over de effecten van het fonds in de 
praktijk worden verzameld. Om de 
resultaten van het fonds te kunnen meten, 
moeten voor elke specifieke doelstelling 
van het fonds indicatoren en bijbehorende 
streefdoelen worden vastgesteld.

__________________ __________________

26 Interinstitutioneel Akkoord tussen het 
Europees Parlement, de Raad van de 
Europese Unie en de Europese Commissie 
van 13 april 2016 over beter wetgeven (PB 
L 123 van 12.5.2016, blz. 1).

26 Interinstitutioneel Akkoord tussen het 
Europees Parlement, de Raad van de 
Europese Unie en de Europese Commissie 
van 13 april 2016 over beter wetgeven (PB 
L 123 van 12.5.2016, blz. 1).

Or. en

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Overweging 45

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(45) Om recht te doen aan het belang 
van de strijd tegen de klimaatverandering, 
in overeenstemming met de toezeggingen 
van de Unie om de Overeenkomst van 
Parijs en de duurzame-
ontwikkelingsdoelstellingen van de 
Verenigde Naties ten uitvoer te leggen, zal 
dit fonds bijdragen aan de integratie van 
klimaatactie in alle beleidsdomeinen en aan 
de verwezenlijking van het streefdoel om 
globaal 25 % van de EU-
begrotingsuitgaven te gebruiken ter 
ondersteuning van klimaatdoelstellingen. 
Acties ter zake zullen worden vastgesteld 
tijdens de voorbereiding en uitvoering van 
het fonds, en worden heroverwogen in het 
kader van de betrokken evaluatie- en 
beoordelingsprocessen.

(45) Om recht te doen aan het belang 
van de strijd tegen de klimaatverandering, 
in overeenstemming met de toezeggingen 
van de Unie om de Overeenkomst van 
Parijs en de duurzame-
ontwikkelingsdoelstellingen van de 
Verenigde Naties ten uitvoer te leggen, zal 
dit fonds bijdragen aan de integratie van 
klimaatactie in alle beleidsdomeinen en aan 
de verwezenlijking van het streefdoel om 
globaal 25 % van de EU-
begrotingsuitgaven te gebruiken ter 
ondersteuning van klimaatdoelstellingen.

Or. en
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Motivering

Gezien het toepassingsgebied van deze verordening is er niet veel ruimte voor klimaatacties.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Overweging 46

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(46) Via deze indicatoren en de 
financiële verslaglegging moeten de 
Commissie en de lidstaten toezien op de 
uitvoering van het fonds overeenkomstig 
de desbetreffende bepalingen van 
Verordening (EU) X [GB-verordening] en 
de onderhavige verordening.

(46) Via deze indicatoren en de 
financiële verslaglegging moeten de 
Commissie en de lidstaten toezien op de 
uitvoering van het fonds overeenkomstig 
de desbetreffende bepalingen van 
Verordening (EU) X [GB-verordening] en 
de onderhavige verordening. De 
Commissie legt het Europees Parlement 
en de Raad jaarlijks een overzicht van de 
aanvaarde jaarlijkse prestatieverslagen 
voor. De Commissie stelt het Europees 
Parlement en de Raad op verzoek de 
volledige tekst van de jaarlijkse 
prestatieverslagen ter beschikking.

Or. en

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Overweging 47

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(47) Met het oog op de aanvulling en 
wijziging van niet-essentiële elementen 
van deze verordening moet aan de 
Commissie de bevoegdheid worden 
gedelegeerd om overeenkomstig 
artikel 290 VWEU wetgevingshandelingen 
vast te stellen met betrekking tot de in 
bijlage IV opgenomen lijst van acties die in 
aanmerking komen voor een hoger 
medefinancieringspercentage, operationele 
steun en de verdere ontwikkeling van het 
kader voor toezicht en evaluatie. Het is van 

(47) Met het oog op de aanvulling en 
wijziging van niet-essentiële elementen 
van deze verordening moet aan de 
Commissie de bevoegdheid worden 
gedelegeerd om overeenkomstig 
artikel 290 VWEU wetgevingshandelingen 
vast te stellen met betrekking tot 
werkprogramma's voor de thematische 
faciliteit, de in bijlage IV opgenomen lijst 
van acties die in aanmerking komen voor 
een hoger medefinancieringspercentage, 
operationele steun en de verdere 
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bijzonder belang dat de Commissie bij haar 
voorbereidende werkzaamheden tot 
passende raadplegingen overgaat, onder 
meer op deskundigenniveau, en dat die 
raadplegingen gebeuren in 
overeenstemming met de beginselen die 
zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel 
Akkoord over beter wetgeven van 13 april 
2016.

ontwikkeling van het kader voor toezicht 
en evaluatie. Het is van bijzonder belang 
dat de Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden tot passende 
raadplegingen overgaat, onder meer op 
deskundigenniveau, en dat die 
raadplegingen gebeuren in 
overeenstemming met de beginselen die 
zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel 
Akkoord over beter wetgeven van 13 april 
2016.

Or. en

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Overweging 48

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(48) Om te zorgen voor eenvormige 
voorwaarden voor de uitvoering van deze 
verordening, dienen aan de Commissie 
uitvoeringsbevoegdheden te worden 
verleend. Deze bevoegdheden dienen te 
worden uitgeoefend volgens Verordening 
(EU) nr. 182/2011 van het Europees 
Parlement en de Raad van 16 februari 2011 
tot vaststelling van de algemene 
voorschriften en beginselen die van 
toepassing zijn op de wijze waarop de 
lidstaten de uitoefening van de 
uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren27. De 
onderzoeksprocedure moet worden 
toegepast voor uitvoeringshandelingen 
waarin de gezamenlijke verplichtingen 
van de lidstaten worden vastgesteld, met 
name inzake het verstrekken van 
informatie aan de Commissie, en de
raadplegingsprocedure moet worden 
toegepast voor de vaststelling van 
uitvoeringshandelingen betreffende de 
methoden voor het verstrekken van 
informatie aan de Commissie in het kader 
van de programmering en verslaglegging, 

(48) Om te zorgen voor eenvormige 
voorwaarden voor de uitvoering van deze 
verordening, dienen aan de Commissie 
uitvoeringsbevoegdheden te worden 
verleend. Deze bevoegdheden dienen te 
worden uitgeoefend volgens Verordening 
(EU) nr. 182/2011 van het Europees 
Parlement en de Raad van 16 februari 2011 
tot vaststelling van de algemene 
voorschriften en beginselen die van 
toepassing zijn op de wijze waarop de 
lidstaten de uitoefening van de 
uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren27. De 
raadplegingsprocedure moet worden 
toegepast voor de vaststelling van 
uitvoeringshandelingen betreffende de 
methoden voor het verstrekken van 
informatie aan de Commissie in het kader 
van de programmering en verslaglegging, 
aangezien dit een zuiver technische kwestie 
is.
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aangezien dit een zuiver technische kwestie 
is.

__________________ __________________

27 PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13. 27 PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13.

Or. en

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze verordening stelt het Fonds 
voor interne veiligheid ("het fonds") vast.

1. Deze verordening stelt het Fonds 
voor interne veiligheid ("het fonds") vast 
voor de periode van 1 januari 2021 tot en 
met 31 december 2027.

Or. en

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In deze verordening worden de 
doelstellingen van het fonds, het budget 
voor de periode 2021-2027, de vormen van 
financiering door de Unie alsmede de 
regels voor de verstrekking van die 
financiering vastgelegd.

2. Bij deze verordening worden 
vastgesteld:

de doelstellingen van het fonds,

de specifieke doelstellingen en de 
maatregelen voor de verwezenlijking van 
die specifieke doelstellingen,

het budget voor de periode 2021-2027,

de vormen van financiering door de Unie 
alsmede de regels voor de verstrekking van 
die financiering.
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Or. en

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) "EU-beleidscyclus": een 
inlichtingengestuurd en multidisciplinair 
initiatief dat de voornaamste dreigingen op 
het gebied van zware en georganiseerde 
criminaliteit waarmee de Unie wordt 
geconfronteerd, moet bestrijden door de 
samenwerking te bevorderen tussen de 
lidstaten, de instellingen van de Unie, de 
agentschappen en, in voorkomend geval, 
derde landen en organisaties;

(f) "EU-beleidscyclus": een 
inlichtingengestuurd en multidisciplinair 
initiatief dat de voornaamste dreigingen op 
het gebied van zware en georganiseerde 
criminaliteit waarmee de Unie wordt 
geconfronteerd, moet bestrijden door de 
samenwerking te bevorderen tussen de 
lidstaten, de instellingen van de Unie, de 
agentschappen van de Unie op het gebeid 
van justitie en binnenlandse zaken en, in 
voorkomend geval, derde landen en 
organisaties;

Or. en

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) "uitwisseling van en toegang tot 
informatie": de veilige verzameling, 
opslag, verwerking, analyse en uitwisseling 
van informatie die relevant is voor de in 
artikel 87 VWEU vermelde autoriteiten en 
voor Europol en die betrekking heeft op het 
voorkomen, opsporen, onderzoeken en 
vervolgen van strafbare feiten, met name 
grensoverschrijdende georganiseerde 
criminaliteit;

(g) "uitwisseling van en toegang tot 
informatie": de veilige verzameling, 
opslag, verwerking, analyse en uitwisseling 
van informatie die relevant is voor de in 
artikel 87 VWEU vermelde autoriteiten en 
voor Europol en Eurojust en die 
betrekking heeft op het voorkomen, 
opsporen, onderzoeken en vervolgen van 
strafbare feiten, met name terrorisme en 
cybercriminaliteit, alsook 
grensoverschrijdende ernstige en 
georganiseerde criminaliteit;

Or. en
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Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) "justitiële samenwerking": 
justitiële samenwerking in strafzaken;

Schrappen

Or. en

Motivering

Overbodig aangezien in de tekst niet naar deze term wordt verwezen; hetzelfde geldt voor 
politiële samenwerking.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) "LETS": het Europees 
opleidingsprogramma voor 
rechtshandhaving (European Law 
Enforcement Training Scheme) dat 
rechtshandhavingsambtenaren in staat moet 
stellen zich de kennis en vaardigheden 
eigen te maken die zij nodig hebben om 
grensoverschrijdende criminaliteit 
doeltreffend te voorkomen en te bestrijden 
door efficiënte samenwerking, zoals 
uiteengezet in de mededeling van de 
Commissie van 27 maart 2013 tot 
vaststelling van een Europees LETS31 en 
zoals bedoeld in de Cepol-verordening32;

(i) "LETS": het Europees 
opleidingsprogramma voor 
rechtshandhaving (European Law 
Enforcement Training Scheme) dat 
rechtshandhavingsambtenaren in staat moet 
stellen zich de kennis en vaardigheden 
eigen te maken die zij nodig hebben om 
georganiseerde en ernstige
grensoverschrijdende criminaliteit en 
terrorisme doeltreffend te voorkomen en te 
bestrijden door efficiënte samenwerking, 
zoals uiteengezet in de mededeling van de 
Commissie van 27 maart 2013 tot 
vaststelling van een Europees LETS31 en 
zoals bedoeld in de Cepol-verordening32;

__________________ __________________

31 COM(2013) 172 final tot vaststelling 
van een Europees opleidingsprogramma 
voor rechtshandhaving (LETS).

31 COM(2013) 172 final tot vaststelling 
van een Europees opleidingsprogramma 
voor rechtshandhaving (LETS).

32 Verordening (EU) 2015/2219 van de 32 Verordening (EU) 2015/2219 van de 
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Raad van 25 november 2015 betreffende 
het Agentschap van de Europese Unie voor 
opleiding op het gebied van 
rechtshandhaving (Cepol).

Raad van 25 november 2015 betreffende 
het Agentschap van de Europese Unie voor 
opleiding op het gebied van 
rechtshandhaving (Cepol).

Or. en

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De beleidsdoelstelling van het 
fonds bestaat erin bij te dragen aan een 
hoog niveau van veiligheid in de Unie, met 
name door terrorisme en radicalisering, 
zware georganiseerde misdaad en 
cybercriminaliteit aan te pakken en door 
slachtoffers van misdrijven te helpen en te 
beschermen.

1. De beleidsdoelstelling van het 
fonds bestaat erin via sterkere 
samenwerking bij te dragen aan een hoog 
niveau van veiligheid in de Unie, met name 
door terrorisme en radicalisering, zware 
georganiseerde misdaad en 
cybercriminaliteit te voorkomen en te 
bestrijden en door slachtoffers van 
misdrijven te helpen en te beschermen.

Or. en

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) toename van de uitwisseling van 
informatie tussen en binnen de 
rechtshandhavingsautoriteiten en andere 
bevoegde instanties en relevante organen 
van de Unie, alsook met derde landen en 
internationale organisaties;

(a) toename en bevordering van de 
uitwisseling van informatie tussen en 
binnen de rechtshandhavingsautoriteiten en 
andere bevoegde instanties en relevante 
organen van de Unie, alsook met derde 
landen en internationale organisaties;

Or. en
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Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In het kader van de in lid 2 
bedoelde specifieke doelstellingen wordt 
het fonds uitgevoerd aan de hand van de in 
bijlage II genoemde 
uitvoeringsmaatregelen.

3. In het kader van de in lid 2 
bedoelde specifieke doelstellingen wordt 
het fonds uitgevoerd aan de hand van de in 
artikel 3 bis genoemde 
uitvoeringsmaatregelen.

Or. en

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De gefinancierde acties worden 
uitgevoerd met respect voor de 
grondrechten en de menselijke 
waardigheid. In het bijzonder voldoen de 
acties aan de bepalingen van het Handvest 
van de grondrechten van de Europese Unie, 
het Unierecht inzake gegevensbescherming 
en het Europees Verdrag tot bescherming 
van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden (EVRM). Met 
name besteden de lidstaten bij de 
uitvoering van acties waar mogelijk 
bijzondere aandacht aan het bijstaan en 
beschermen van kwetsbare personen, in het 
bijzonder kinderen en niet-begeleide 
minderjarigen.

4. De gefinancierde operaties worden 
uitgevoerd met respect voor de 
grondrechten en de menselijke 
waardigheid. In het bijzonder voldoen de 
operaties aan de bepalingen van het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie, het Unierecht inzake 
gegevensbescherming en het Europees 
Verdrag tot bescherming van de rechten 
van de mens en de fundamentele vrijheden 
(EVRM). Met name besteden de lidstaten 
bij de uitvoering van acties waar mogelijk 
bijzondere aandacht aan het bijstaan en 
beschermen van kwetsbare personen, in het 
bijzonder kinderen en niet-begeleide 
minderjarigen.

Or. en

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 bis

Uitvoeringsmaatregelen

1. Het fonds draagt bij tot de 
verwezenlijking van de in artikel 3, lid 2, 
onder a), bedoelde specifieke doelstelling 
door zich te richten op de volgende 
uitvoeringsmaatregelen: 

(a) het waarborgen van een uniforme 
toepassing van het acquis van de Unie 
inzake veiligheid, door informatie-
uitwisseling via bijvoorbeeld Prüm, EU-
PNR en SIS II te ondersteunen, onder 
meer via de uitvoering van aanbevelingen 
die worden uitgevaardigd in het kader van 
mechanismen voor kwaliteitscontrole en 
evaluatie, zoals het 
Schengenevaluatiemechanisme;

(b) het opzetten, aanpassen en 
onderhouden van voor de veiligheid 
relevante IT-systemen en IT-
communicatienetwerken van de Unie, 
inclusief op het gebied van 
interoperabiliteit, en het ontwikkelen van 
passende instrumenten om vastgestelde 
lacunes op te vullen; 

(c) het uitbreiden van het actieve gebruik 
van voor de veiligheid relevante 
informatie-uitwisselingsinstrumenten, -
systemen en -databanken van de Unie, het 
verbeteren van voor de veiligheid 
relevante databanken van de lidstaten en 
hun koppeling met de databanken van de 
Unie, en het garanderen van een hoge 
kwaliteit van de gegevens die in deze 
databanken worden opgenomen;

(d) het ondersteunen van relevante 
nationale maatregelen voor de 
verwezenlijking van de in artikel 3, lid 2, 
onder a), genoemde doelstellingen. 

2. Het fonds draagt bij tot de 
verwezenlijking van de in artikel 3, lid 2, 
onder b), bedoelde specifieke doelstelling 
door zich te richten op de volgende 
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uitvoeringsmaatregelen:

(a) het verhogen van het aantal 
rechtshandhavingsoperaties die in 
samenwerking tussen lidstaten, en in 
voorkomend geval met andere relevante 
actoren, worden uitgevoerd, met name 
met als doel het gebruik van operationele 
samenwerkingsmechanismen, zoals 
gezamenlijke onderzoeksteams, 
gezamenlijke patrouilles, achtervolgingen, 
onopvallende controle en andere 
soortgelijke mechanismen in het kader 
van de EU-beleidscyclus (Empact), te 
faciliteren en te verbeteren, met 
bijzondere aandacht voor 
grensoverschrijdende operaties; 

(b) het intensiveren van de coördinatie en 
samenwerking tussen rechtshandhavings-
en andere bevoegde autoriteiten binnen 
en tussen de lidstaten en met andere 
relevante actoren, bijvoorbeeld via 
netwerken van gespecialiseerde nationale 
eenheden, netwerken en 
samenwerkingsstructuren van de Unie en 
centra van de Unie; 

(c) het verbeteren van de samenwerking 
tussen de instanties onderling en op het 
niveau van de Unie tussen de lidstaten 
onderling, of tussen de lidstaten enerzijds 
en de betrokken organen en instanties van 
de Unie anderzijds, alsmede op nationaal 
niveau tussen de nationale instanties in 
elke lidstaat. 

3. Het fonds draagt bij tot de 
verwezenlijking van de in artikel 3, lid 2, 
onder c), bedoelde specifieke doelstelling 
door zich te richten op de volgende 
uitvoeringsmaatregelen: 

(a) het opvoeren van de opleiding, de 
oefeningen, het onderling leren, de 
gespecialiseerde 
uitwisselingsprogramma's en de 
uitwisseling van beste praktijken op het 
gebied van rechtshandhaving, tevens in 
en met derde landen en met andere 
relevante actoren; 
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(b) het benutten van synergieën door het 
bundelen van middelen en kennis bij de 
lidstaten en andere relevante actoren, 
onder meer uit het maatschappelijk 
middenveld, bijvoorbeeld door de 
oprichting van gezamenlijke 
expertisecentra, de ontwikkeling van 
gezamenlijke risicobeoordelingen of de 
oprichting van gemeenschappelijke 
operationele centra voor de ondersteuning 
van gezamenlijke operaties; 

(c) het bevorderen en ontwikkelen van 
maatregelen, waarborgen, mechanismen 
en beste praktijken voor de vroegtijdige 
identificatie, bescherming en 
ondersteuning van getuigen, 
klokkenluiders en slachtoffers van 
misdrijven, en het daartoe ontwikkelen 
van partnerschappen tussen 
overheidsinstanties en andere relevante 
actoren;

(d) het aankopen van passende 
apparatuur en het opzetten of upgraden 
van gespecialiseerde 
opleidingsvoorzieningen en andere 
essentiële infrastructuur die relevant is 
voor de veiligheid, teneinde de paraatheid, 
de veerkracht en het maatschappelijke 
bewustzijn op het gebied van 
veiligheidsdreigingen te verbeteren en te 
komen tot een adequate respons op deze 
dreigingen. 

Or. en

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In het kader van de doelstellingen 
van artikel 3 en overeenkomstig de 
uitvoeringsmaatregelen van bijlage II
steunt het fonds met name de acties van 

1. Overeenkomstig de in artikel 3 bis 
genoemde uitvoeringsmaatregelen steunt 
het fonds acties die bijdragen aan de 
verwezenlijking van de in artikel 3 
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bijlage III. genoemde doelstellingen. Dit kunnen de 
acties van bijlage III zijn.

Or. en

Motivering

De lijst in bijlage III is illustratief; de acties die "met name" moeten worden gefinancierd zijn 
de acties van bijlage IV, waarvoor een hoger medefinancieringspercentage geldt.

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Teneinde de doelstellingen van 
deze verordening te verwezenlijken, kan 
het fonds, indien nodig, acties 
ondersteunen overeenkomstig de in bijlage 
III bedoelde prioriteiten van de Unie met 
betrekking tot en in derde landen, conform 
artikel 5.

2. Teneinde de in artikel 3 genoemde 
doelstellingen te verwezenlijken, kan het 
fonds, indien nodig, acties ondersteunen 
overeenkomstig de prioriteiten van de 
Unie, waaronder de in bijlage III 
genoemde prioriteiten, met betrekking tot 
en in derde landen, conform artikel 5.

Or. en

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De krachtens deze verordening 
verleende steun complementeert nationaal, 
regionaal en lokaal optreden en is erop 
gericht waarde toe te voegen uit het 
oogpunt van de doelstellingen van deze 
verordening.

1. De krachtens deze verordening 
verleende steun complementeert nationaal, 
regionaal en lokaal optreden en is erop 
gericht waarde voor de Unie toe te voegen 
uit het oogpunt van de doelstellingen van 
deze verordening.

Or. en
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Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie en de lidstaten 
zorgen ervoor dat de steun die krachtens 
deze verordening en door de lidstaten 
wordt verleend, consistent is met de 
betreffende activiteiten, beleidsmaatregelen 
en prioriteiten van de Unie en 
complementair is aan andere instrumenten 
van de Unie.

2. De Commissie en de lidstaten 
zorgen ervoor dat de steun die krachtens 
deze verordening en door de lidstaten 
wordt verleend, consistent is met de 
betreffende activiteiten, beleidsmaatregelen 
en prioriteiten van de Unie en 
complementair is aan andere instrumenten 
van de Unie en de lidstaten.

Or. en

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De financiering uit de thematische 
faciliteit wordt gebruikt voor prioriteiten 
met een hoge toegevoegde waarde voor de 
Unie of om te voorzien in dringende 
behoeften, conform de overeengekomen 
prioriteiten van de Unie zoals uiteengezet 
in bijlage II.

2. De financiering uit de thematische 
faciliteit wordt gebruikt voor prioriteiten 
met een hoge toegevoegde waarde voor de 
Unie of om te voorzien in dringende 
behoeften, conform de overeengekomen 
prioriteiten van de Unie zoals uiteengezet 
in artikel 3 bis of bijstandsmaatregelen 
overeenkomstig artikel 19.

Or. en

Motivering

Technische bijstand op initiatief van de Commissie.

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 5



PE630.441v01-00 30/46 PR\1168568NL.docx

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie stelt het 
totaalbedrag vast dat voor de thematische 
faciliteit beschikbaar is in het kader van de 
jaarlijkse begrotingskredieten van de Unie. 
De Commissie stelt voor de thematische 
faciliteit financieringsbesluiten vast als 
bedoeld in artikel [110] van het Financieel 
Reglement, waarin de doelstellingen en de 
te ondersteunen acties worden vermeld, 
alsmede de bedragen voor elk van de 
onderdelen daarvan, als bedoeld in lid 1. In 
de financieringsbesluiten wordt in 
voorkomend geval het voor 
blendingverrichtingen gereserveerde 
totaalbedrag opgenomen.

5. De Commissie stelt het 
totaalbedrag vast dat voor de thematische 
faciliteit beschikbaar is in het kader van de 
jaarlijkse begrotingskredieten van de Unie. 
De Commissie is bevoegd om 
overeenkomstig artikel 28 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om deze
verordening aan te vullen door 
werkprogramma's vast te stellen als 
bedoeld in artikel [110] van het Financieel 
Reglement, waarin de doelstellingen en de 
te ondersteunen acties worden vermeld, 
alsmede de bedragen voor elk van de 
onderdelen daarvan, als bedoeld in lid 1. In 
de werkprogramma's wordt in 
voorkomend geval het voor 
blendingverrichtingen gereserveerde 
totaalbedrag opgenomen. Om de tijdige 
beschikbaarheid van middelen te 
garanderen, kan de Commissie een 
afzonderlijk werkprogramma vaststellen 
voor noodhulp.

Or. en

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Na de vaststelling van het 
financieringsbesluit als bedoeld in lid 3
kan de Commissie de in gedeeld beheer 
uitgevoerde programma’s 
dienovereenkomstig aanpassen.

6. Na de vaststelling van het 
werkprogramma als bedoeld in lid 5 kan 
de Commissie de in gedeeld beheer 
uitgevoerde programma’s 
dienovereenkomstig aanpassen.

Or. en
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Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De financieringsbesluiten zijn 
jaarlijks of meerjarig en kunnen betrekking 
hebben op één of meer onderdelen van de 
thematische faciliteit.

7. De werkprogramma's zijn jaarlijks 
of meerjarig en kunnen betrekking hebben 
op één of meer onderdelen van de 
thematische faciliteit.

Or. en

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat zorgt ervoor dat de 
door zijn programma's bestreken 
prioriteiten consistent zijn met en 
afgestemd zijn op de prioriteiten en 
uitdagingen van de Unie op het gebied van 
veiligheid, en dat zij stroken met het 
relevante acquis en de overeengekomen 
prioriteiten van de Unie. Bij het vaststellen 
van deze programmaprioriteiten zorgen de 
lidstaten ervoor dat de in bijlage II
vastgestelde uitvoeringsmaatregelen 
voldoende in de programma's aan bod 
komen.

1. Elke lidstaat en de Commissie 
zorgen ervoor dat de door de programma's 
bestreken prioriteiten consistent zijn met en 
afgestemd zijn op de prioriteiten en 
uitdagingen van de Unie op het gebied van 
veiligheid, en dat zij stroken met het 
relevante acquis en de overeengekomen 
prioriteiten van de Unie. Bij het vaststellen 
van deze programmaprioriteiten zorgen de 
lidstaten ervoor dat de in artikel 3 bis 
vastgestelde uitvoeringsmaatregelen 
voldoende in de programma's aan bod 
komen.

Or. en

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie kan het Agentschap 
van de Europese Unie voor samenwerking 

3. De Commissie kan het Agentschap 
van de Europese Unie voor samenwerking 
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op het gebied van rechtshandhaving 
(Europol), het Agentschap van de Europese 
Unie voor opleiding op het gebied van 
rechtshandhaving (Cepol) en het Europees 
Waarnemingscentrum voor drugs en 
drugsverslaving (EWDD) in voorkomend 
geval betrekken bij toezicht- en 
evaluatietaken als bedoeld in afdeling 5, 
met name om ervoor te zorgen dat de met 
steun uit het fonds uitgevoerde acties in 
overeenstemming zijn met het relevante 
acquis van de Unie en de overeengekomen 
prioriteiten van de Unie.

op het gebied van rechtshandhaving 
(Europol), het Agentschap van de Europese 
Unie voor opleiding op het gebied van 
rechtshandhaving (Cepol), het Europees 
Agentschap voor het operationeel beheer 
van grootschalige IT-systemen op het 
gebied van vrijheid, veiligheid en recht 
(eu-LISA) en het Europees 
Waarnemingscentrum voor drugs en 
drugsverslaving (EWDD) in voorkomend 
geval betrekken bij toezicht- en 
evaluatietaken als bedoeld in afdeling 5, 
met name om ervoor te zorgen dat de met 
steun uit het fonds uitgevoerde acties in 
overeenstemming zijn met het relevante 
acquis van de Unie en de overeengekomen 
prioriteiten van de Unie.

Or. en

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Ten hoogste 15 % van de 
toewijzing voor een programma van een 
lidstaat mag worden gebruikt voor de 
aankoop van apparatuur, vervoermiddelen 
of de bouw van voorzieningen die relevant 
zijn voor de veiligheid. Dit maximum mag 
slechts in naar behoren gemotiveerde 
gevallen worden overschreden.

4. Binnen een programma van een 
lidstaat kan een passend deel van de 
nationale toewijzing worden gebruikt voor 
de aankoop van apparatuur, 
vervoermiddelen of de bouw van 
voorzieningen die relevant zijn voor de 
veiligheid.

Or. en

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 6
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Zo nodig wordt het programma 
aangepast om rekening te houden met de in 
lid 5 bedoelde aanbevelingen. Afhankelijk 
van de impact van de aanpassing kan het 
herziene programma door de Commissie 
worden goedgekeurd.

6. Zo nodig wordt het programma 
aangepast om rekening te houden met de in 
lid 5 bedoelde aanbevelingen en de 
vorderingen bij het bereiken van de 
mijlpalen en streefdoelen zoals beoordeeld 
in de jaarlijkse prestatieverslagen als 
genoemd in artikel 26, lid 2, onder a). 
Afhankelijk van de impact van de 
aanpassing wordt het herziene programma 
door de Commissie goedgekeurd 
overeenkomstig de in artikel 19 van 
Verordening (EU) X [GB-verordening] 
beschreven procedure.

Or. en

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Programmering als bedoeld in
artikel 17, lid 5, van Verordening (EU) X 
[GB-verordening] wordt gebaseerd op de 
in de tabel 1 van bijlage VI vermelde
interventietypes.

9. Overeenkomstig artikel 17 van 
Verordening (EU) X [GB-verordening] 
worden in elk programma voor elke 
specifieke doelstelling de interventietypes 
op basis van tabel 1 van bijlage VI en een 
indicatieve uitsplitsing van de 
geprogrammeerde middelen per 
interventietype of steungebied vermeld.

Or. en

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien ten minste 10 % van de 2. Indien ten minste 30 % van de 
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initiële toewijzing van een programma als 
bedoeld in artikel 10, lid 1, onder a), niet 
wordt gedekt door tussentijdse 
betaalaanvragen die zijn ingediend 
overeenkomstig artikel 85 van Verordening 
(EU) [GB-verordening], komt de betrokken 
lidstaat niet in aanmerking voor de in lid 1 
bedoelde aanvullende toewijzing voor zijn 
programma.

initiële toewijzing van een programma als 
bedoeld in artikel 10, lid 1, onder a), niet 
wordt gedekt door tussentijdse 
betaalaanvragen die zijn ingediend 
overeenkomstig artikel 85 van Verordening 
(EU) X [GB-verordening], komt de 
betrokken lidstaat niet in aanmerking voor 
de in lid 1 bedoelde aanvullende toewijzing 
voor zijn programma.

Or. en

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bij de toewijzing van de middelen 
uit de thematische faciliteit wordt vanaf 
2025 in voorkomend geval rekening 
gehouden met de vooruitgang bij het 
bereiken van de mijlpalen van het 
prestatiekader bedoeld in artikel 12 van 
Verordening (EU) X [GB-verordening], en 
met de bij de uitvoering vastgestelde 
tekortkomingen.

3. Bij de toewijzing van de middelen 
uit de thematische faciliteit wordt vanaf 
2025 rekening gehouden met de 
vooruitgang bij het bereiken van de 
mijlpalen van het prestatiekader bedoeld in 
artikel 12 van Verordening (EU) X [GB-
verordening], en met de bij de uitvoering 
vastgestelde tekortkomingen.

Or. en

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Operationele steun is een onderdeel 
van een toewijzing van een lidstaat dat kan 
worden gebruikt ter ondersteuning van 
overheidsinstanties die verantwoordelijk 
zijn voor het vervullen van de taken en 
diensten die een openbare dienstverlening 
ten bate van de Unie zijn.

1. Operationele steun is een onderdeel 
van een toewijzing van een lidstaat dat kan 
worden gebruikt ter ondersteuning van 
overheidsinstanties die verantwoordelijk 
zijn voor het vervullen van de taken en 
diensten die een openbare dienstverlening 
ten bate van de Unie zijn, mits deze 
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bijdragen aan de verwezenlijking van een 
hoog niveau van veiligheid in de Unie als 
geheel.

Or. en

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een lidstaat kan tot 10 % van het in 
het kader van het fonds aan zijn nationale 
programma toegewezen bedrag gebruiken 
voor de financiering van operationele steun 
aan de overheidsinstanties die 
verantwoordelijk zijn voor het vervullen 
van de taken en diensten die een openbare 
dienstverlening ten bate van de Unie zijn.

2. Een lidstaat kan tot 20 % van het in 
het kader van het fonds aan zijn nationale 
programma toegewezen bedrag gebruiken 
voor de financiering van operationele steun 
aan de overheidsinstanties die 
verantwoordelijk zijn voor het vervullen 
van de taken en diensten die een openbare 
dienstverlening ten bate van de Unie zijn.

Or. en

Motivering

Veel lidstaten zullen EU-steun nodig hebben voor de inzet van apparatuur/IT-middelen om te 
zorgen voor verbinding met de Europese IT-systemen.

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Operationele steun wordt 
geconcentreerd op specifieke taken en 
diensten als opgenomen in bijlage VII.

5. Operationele steun wordt 
geconcentreerd op specifieke acties als 
opgenomen in bijlage VII.

Or. en
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Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het fonds kan maatregelen op het gebied 
van technische bijstand ondersteunen die 
op initiatief van of namens de Commissie 
worden uitgevoerd. Dergelijke maatregelen 
kunnen voor 100 % worden gefinancierd.

Het fonds kan maatregelen op het gebied 
van technische bijstand ondersteunen die 
op initiatief van of namens de Commissie 
worden uitgevoerd. Dergelijke 
maatregelen, te weten acties op het gebied 
van voorbereiding, toezicht, controle, 
audit, evaluatie en communicatie, met 
inbegrip van de communicatie betreffende 
de politieke prioriteiten van de Unie op 
het gebied van veiligheid en 
zichtbaarheid, en alle acties op het gebied 
van administratieve en technische 
bijstand die voor de uitvoering van deze 
verordening nodig zijn, waar nodig ook 
met derde landen, kunnen voor 100 % 
worden gefinancierd.

Or. en

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De ontvangers van financiering van 
de Unie erkennen de oorsprong van en 
geven zichtbaarheid aan de financiering 
van de Unie, met name wanneer zij de 
acties en de resultaten ervan promoten, 
door meerdere doelgroepen, waaronder de 
media en het grote publiek, doelgericht en 
op samenhangende, doeltreffende en 
evenredige wijze te informeren.

1. De ontvangers van financiering van 
de Unie promoten de acties en de 
resultaten ervan, door meerdere relevante 
doelgroepen, waaronder de media en het 
grote publiek, doelgericht en op 
samenhangende, doeltreffende en 
evenredige wijze te informeren. Om de 
zichtbaarheid van de financiering van de 
Unie te waarborgen, vermelden de 
ontvangers van financiering van de Unie 
de oorsprong ervan wanneer zij over de 
actie communiceren.

Or. en
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Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De financiële bijstand uit het fonds 
is bestemd voor dringende en specifieke 
behoeften die zich voordoen in een 
noodsituatie als gevolg van een 
veiligheidsgerelateerd incident dat of een 
nieuwe dreiging die onder het 
toepassingsgebied van deze verordening 
valt en een aanzienlijk negatief effect heeft 
of kan hebben op de veiligheid van 
personen in een of meer lidstaten.

1. De Commissie kan besluiten
financiële bijstand uit het fonds te 
verstrekken voor dringende en specifieke 
behoeften die zich voordoen in een 
noodsituatie als gevolg van een 
veiligheidsgerelateerd incident dat of een 
nieuwe dreiging die onder het 
toepassingsgebied van deze verordening 
valt en een aanzienlijk negatief effect heeft 
of kan hebben op de veiligheid van 
personen in een of meer lidstaten. In 
dergelijke gevallen zal zij het Europees 
Parlement en de Raad tijdig informeren.

Or. en

Motivering

Er moet worden verduidelijkt wie de beslissingen neemt. Met het oog op transparantie moeten 
het EP en de Raad worden geïnformeerd.

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Wanneer noodzakelijk voor de 
uitvoering van de actie kan noodhulp 
worden ingezet voor uitgaven die zijn 
verricht vóór de indiening van de 
subsidieaanvraag of het verzoek om 
bijstand, maar niet eerder dan 1 januari 
2021.

Or. en
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Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Aan een actie waaraan in het kader 
van het fonds een bijdrage is toegekend, 
kan ook een bijdrage worden toegekend uit 
andere programma's van de Unie, met 
inbegrip van fondsen in gedeeld beheer, op 
voorwaarde dat de bijdragen niet dezelfde 
kosten dekken. De voor elk bijdragend 
programma van de Unie geldende regels 
zijn van toepassing op de respectieve 
bijdrage aan deze actie. De cumulatieve 
financiering mag niet hoger zijn dan de 
totale subsidiabele kosten van de actie, en 
de steun uit de verschillende programma's 
van de Unie kan pro rata worden berekend 
overeenkomstig de documenten waarin de 
steunvoorwaarden zijn vastgesteld.

1. Aan een operatie waaraan in het 
kader van het fonds een bijdrage is 
toegekend, kan ook een bijdrage worden 
toegekend uit andere programma's van de 
Unie, met inbegrip van fondsen in gedeeld 
beheer, op voorwaarde dat de bijdragen 
niet dezelfde kosten dekken. De voor elk 
bijdragend programma van de Unie 
geldende regels zijn van toepassing op de 
respectieve bijdrage aan deze actie. De 
cumulatieve financiering mag niet hoger 
zijn dan de totale subsidiabele kosten van 
de operatie, en de steun uit de 
verschillende programma's van de Unie 
kan pro rata worden berekend 
overeenkomstig de documenten waarin de 
steunvoorwaarden zijn vastgesteld.

Or. en

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Acties waaraan een Excellentiekeur is 
toegekend of die voldoen aan elk van de 
volgende cumulatieve, vergelijkbare 
voorwaarden:

Operaties waaraan een Excellentiekeur is 
toegekend of die voldoen aan elk van de 
volgende cumulatieve, vergelijkbare 
voorwaarden:

Or. en

Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

komen in aanmerking voor steun uit het 
Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling, het Cohesiefonds, het 
Europees Sociaal Fonds+ of het Europees 
Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling, overeenkomstig 
artikel [67], lid 5, van Verordening (EU) X 
[GB-verordening] en artikel [8] van 
Verordening (EU) X [financiering, beheer 
en monitoring van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid], op voorwaarde dat 
dergelijke acties in overeenstemming zijn 
met de doelstellingen van het 
desbetreffende programma. De regels van 
het fonds waaruit steun wordt verleend, 
zijn van toepassing.

komen in aanmerking voor steun uit het 
Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling, het Cohesiefonds, het 
Europees Sociaal Fonds+ of het Europees 
Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling, overeenkomstig 
artikel [67], lid 5, van Verordening (EU) X 
[GB-verordening] en artikel [8] van 
Verordening (EU) X [financiering, beheer 
en monitoring van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid], op voorwaarde dat 
dergelijke operaties in overeenstemming 
zijn met de doelstellingen van het 
desbetreffende programma. De regels van 
het fonds waaruit steun wordt verleend, 
zijn van toepassing.

Or. en

Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De Commissie legt het Europees 
Parlement en de Raad jaarlijks een 
overzicht van de jaarlijkse 
prestatieverslagen voor. De volledige tekst 
van de jaarlijkse prestatieverslagen wordt 
op verzoek aan het Europees Parlement 
en de Raad ter beschikking gesteld.

Or. en

Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De bevoegdheid om de in de 
artikelen 12, 15, 24 en 27 bedoelde 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
wordt aan de Commissie verleend tot en 
met 31 december 2028.

2. De bevoegdheid om de in de 
artikelen 8, 12, 15, 24 en 27 bedoelde 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
wordt aan de Commissie verleend tot en 
met 31 december 2028.

Or. en

Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het Europees Parlement of de Raad 
kan de in de artikelen 12, 15, 24 en 27 
bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen 
tijde intrekken. Een besluit tot intrekking 
beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
genoemde bevoegdheid. Het besluit wordt 
van kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het besluit laat de 
geldigheid van reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

3. Het Europees Parlement of de Raad 
kan de in de artikelen 8, 12, 15, 24 en 27 
bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen 
tijde intrekken. Een besluit tot intrekking 
beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
genoemde bevoegdheid. Het besluit wordt 
van kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het besluit laat de 
geldigheid van reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

Or. en

Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Een overeenkomstig de artikelen 
12, 15, 24 en 27 vastgestelde gedelegeerde 
handeling treedt alleen in werking indien 
het Europees Parlement noch de Raad 
daartegen binnen een termijn van twee 

6. Een overeenkomstig de artikelen 8,
12, 15, 24 en 27 vastgestelde gedelegeerde 
handeling treedt alleen in werking indien 
het Europees Parlement noch de Raad 
daartegen binnen een termijn van twee 
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maanden na de kennisgeving bezwaar heeft 
gemaakt, of indien zowel het Europees 
Parlement als de Raad de Commissie voor 
het verstrijken van die termijn heeft 
medegedeeld daartegen geen bezwaar te 
zullen maken. Deze termijn wordt op 
initiatief van het Europees Parlement of de 
Raad met twee maanden verlengd.

maanden na de kennisgeving bezwaar heeft 
gemaakt, of indien zowel het Europees 
Parlement als de Raad de Commissie voor 
het verstrijken van die termijn heeft 
medegedeeld daartegen geen bezwaar te 
zullen maken. Deze termijn wordt op 
initiatief van het Europees Parlement of de 
Raad met twee maanden verlengd.

Or. en

Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien het comité geen advies 
uitbrengt, neemt de Commissie de 
ontwerpuitvoeringshandeling niet aan. 
Dit geldt niet voor de 
uitvoeringshandeling bedoeld in artikel 
26, lid 4.

Schrappen

Or. en

Amendement 61

Voorstel voor een verordening
Bijlage II

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. en

Amendement 62

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – titel
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomstig artikel 4 uit het fonds te
ondersteunen acties

Voorbeelden van acties die in aanmerking 
komen om overeenkomstig artikel 4 uit het 
fonds te worden ondersteund

Or. en

Amendement 63

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – inleidende formule (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Steun uit het Fonds voor interne 
veiligheid kan bestemd zijn voor onder 
andere de volgende soorten acties:

Or. en

Amendement 64

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– IT-systemen en -netwerken die 
bijdragen tot de verwezenlijking van de 
doelstellingen van deze verordening, 
opleiding over het gebruik van dergelijke 
systemen, het testen en verbeteren van de 
interoperabiliteit van deze systemen en van 
de kwaliteit van de erin opgenomen 
gegevens;

– opzet van IT-systemen en -
netwerken die bijdragen tot de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
deze verordening, opleiding over het 
gebruik van dergelijke systemen, het testen 
en verbeteren van de interoperabiliteit van 
deze systemen en van de kwaliteit van de 
erin opgenomen gegevens;

Or. en
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Amendement 65

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– Projecten gericht op de preventie en 
bestrijding van radicalisering.

– Projecten gericht op de preventie en 
bestrijding van radicalisering, met name 
maatregelen voor de preventie van 
radicalisering in gevangenissen en 
projecten die specifieke opleidingen voor 
rechtshandhavingsautoriteiten omvatten.

Or. en

Amendement 66

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – streepje 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– Projecten gericht op de bestrijding 
van cybercriminaliteit

Or. en

Amendement 67

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – streepje 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– Projecten gericht op de bestrijding 
van de structuren van georganiseerde 
criminaliteit die door Empact als 
bijzonder gevaarlijk worden beoordeeld

Or. en
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Amendement 68

Voorstel voor een verordening
Bijlage VIII – specifieke doelstelling 2 – punt 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Waarde van illegale drugs die in beslag 
zijn genomen naar aanleiding van 
grensoverschrijdende samenwerking tussen 
de rechtshandhavingsinstanties.

Waarde van illegale drugs die in beslag 
zijn genomen naar aanleiding van 
grensoverschrijdende samenwerking tussen 
de rechtshandhavingsinstanties die met 
steun van het fonds is uitgevoerd.

Or. en

Amendement 69

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – tabel 1: CODES VOOR DE DIMENSIE 'INTERVENTIEGEBIED' – rij 
10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

10 bi
s

OC-Witwassen van opbrengsten van criminaliteit

Or. en

Amendement 70

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – tabel 1: CODES VOOR DE DIMENSIE 'INTERVENTIEGEBIED' – rij 
24 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

24 
bis

CC-Verspreiding van afbeeldingen van kindermisbruik en kinderporno

Or. en
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Amendement 71

Voorstel voor een verordening
Bijlage VIII – specifieke doelstelling 1 – punt 1 – alinea 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) het aantal opzoekingen in het 
Europees Strafregisterinformatiesysteem 
voor onderdanen van derde landen 
(ECRIS-TCN);

Or. en

Amendement 72

Voorstel voor een verordening
Bijlage VIII – specifieke doelstelling 1 – punt 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Databron: Europol, eu-LISA, Raad,
lidstaten

Databron: Europol, eu-LISA, lidstaten

Or. en

Amendement 73

Voorstel voor een verordening
Bijlage VIII – specifieke doelstelling 1 – punt 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het aantal extra gebruikers dat dankzij 
steun uit het fonds actief gebruik is gaan 
maken van voor de veiligheid relevante 
informatie-uitwisselingsinstrumenten, -
systemen en -databanken van de EU en in 
voorkomend geval van de lidstaten, afgezet 
ten opzichte van het totale aantal 
gebruikers.

Het aantal extra gebruikers dat dankzij 
steun uit het fonds gebruik is gaan maken 
van voor de veiligheid relevante 
informatie-uitwisselingsinstrumenten, -
systemen en -databanken van de EU en in 
voorkomend geval van de lidstaten, afgezet 
ten opzichte van het totale aantal in 
aanmerking komende gebruikers.

Or. en
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Motivering

De indicator is alleen zinvol als het aantal extra gebruikers ten opzichte van het totale aantal 
gebruikers (ofwel alle actieve ofwel alle in aanmerking komende gebruikers) wordt gemeten.
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