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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 linker kolom 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 standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een 
verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening 
(EG) nr. 862/2007 betreffende communautaire statistieken over migratie en 
internationale bescherming
(15300/1/19 – C9-0102/2020 – 2018/0154(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het standpunt van de Raad in eerste lezing (15300/1/19 – C9-0102/2020),

– gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt1 inzake het voorstel van de 
Commissie aan het Parlement en de Raad (COM(2018)0307),

– gezien artikel 294, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het overeenkomstig artikel 74, lid 4, van zijn Reglement door de bevoegde 
commissie goedgekeurde voorlopig akkoord,

– gezien artikel 67 van zijn Reglement,

– gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie burgerlijke vrijheden, 
justitie en binnenlandse zaken (A9-0000/2020),

1. keurt het standpunt van de Raad in eerste lezing goed;

2. constateert dat het besluit is vastgesteld overeenkomstig het standpunt van de Raad;

3. verzoekt zijn Voorzitter het besluit samen met de voorzitter van de Raad 
overeenkomstig artikel 297, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie te ondertekenen;

4. verzoekt zijn secretaris-generaal het besluit te ondertekenen, nadat is nagegaan of alle 
procedures naar behoren zijn uitgevoerd, en samen met de secretaris-generaal van de 
Raad zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

5. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

1 Aangenomen teksten van 16 april 2019, P8_TA(2019)0359.
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Het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van 
Verordening (EG) nr. 862/2007 betreffende communautaire statistieken over migratie en 
internationale bescherming dateert van 2018. Met dit voorstel wordt voorzien in een 
rechtsgrondslag voor bestaande vrijwillige gegevensverzamelingen die reeds worden 
uitgevoerd door de meeste nationale autoriteiten, evenals de nodige flexibiliteit om zich aan te 
passen aan toekomstige noden op het gebied van gegevensverzameling. 

Het Europees Parlement heeft tijdens de voorgaande zittingsperiode (16 april 2019) zijn 
standpunt in eerste lezing aangenomen overeenkomstig het verslag van LIBE, nadat het 
Coreper het voorlopige akkoord dat was bereikt op 31 januari 2019 onder het Roemeense 
voorzitterschap niet had bevestigd. Met het nieuw gekozen Parlement en onder het Finse 
voorzitterschap zijn de onderhandelingen opnieuw van start gegaan. 
 
Na intensieve interinstitutionele onderhandelingen in vervroegde tweede lezing op basis van 
een nieuw voorstel van het Finse voorzitterschap waarmee het voorlopige akkoord werd 
gewijzigd, bereikten de twee medewetgevers tijdens de trialoog van 28 november 2019 
uiteindelijk een algemeen politiek akkoord waarin de relevante punten van het 
onderhandelingsmandaat van het Parlement waren opgenomen. De overeengekomen tekst 
werd op 4 december 2019 bevestigd door het Coreper en op 9 december 2019 goedgekeurd 
door de commissie LIBE.

Aangezien het op 20 maart 2020 vastgestelde standpunt van de Raad in eerste lezing een 
volledige weergave vormt van het in de interinstitutionele onderhandelingen in vervroegde 
tweede lezing bereikte akkoord, beveelt uw rapporteur aan dat het door het Europees 
Parlement wordt goedgekeurd zonder amendementen, zodat deze wijzigingsverordening 
spoedig kan worden goedgekeurd en zo snel mogelijk in werking treedt.


