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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 richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
asiel- en migratiebeheer en tot wijziging van Richtlijn 2003/109/EG van de Raad en de 
voorgestelde verordening (EU) XXX/XXX [Fonds voor asiel en migratie]
(COM(2020)0610 – C9-03099/2020 – 2020/0279(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2020)0610),

– gezien artikel 294, lid 2, en de artikelen 78, lid 2, onder e) en 79, lid 2, onder a) tot en 
met c), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond 
waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C9-
0309/2020),

– 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 uitgebracht door 
de de Italiaanse Senaat, het Hongaarse parlement en het Slowaakse parlement, en 
waarin wordt gesteld dat het ontwerp van wetgevingshandeling niet strookt met het 
subsidiariteitsbeginsel,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 25 februari 
20211,

– gezien het advies van het Comité van de Regio’s van 19 maart 20212,

– gezien artikel 59 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse 
zaken (A9-0000/2021),

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

1 PB C 155 van 30.4.2021, blz. 58.
2 PB C 175 van 7.5.2021, blz. 32.
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Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Deze verordening moet bijdragen 
tot die alomvattende aanpak door het 
vaststellen van een gemeenschappelijk 
kader voor het optreden van de Unie en de 
lidstaten op het gebied van asiel- en 
migratiebeheer, op basis van de beginselen 
van solidariteit en billijke verdeling van de 
verantwoordelijkheid overeenkomstig 
artikel 80 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (VWEU). 
De lidstaten moeten daarom alle 
noodzakelijke maatregelen nemen, onder 
meer om personen in nood toegang tot 
internationale bescherming en adequate 
opvangvoorzieningen te bieden, om de 
effectieve toepassing mogelijk te maken 
van de regels om te bepalen welke lidstaat 
verantwoordelijk is voor de behandeling 
van een verzoek om internationale 
bescherming, om illegaal verblijvende 
onderdanen van derde landen te doen 
terugkeren, om irreguliere migratie en niet-
toegestane verplaatsingen tussen de 
lidstaten te voorkomen, en om andere 
lidstaten te ondersteunen met 
solidariteitsbijdragen, om zo hun bijdrage 
aan de alomvattende aanpak te leveren.

(3) Deze verordening moet bijdragen 
tot die alomvattende aanpak door het 
vaststellen van een gemeenschappelijk 
kader voor het optreden van de Unie en de 
lidstaten op het gebied van asiel- en 
migratiebeheer, door de beginselen van 
solidariteit en billijke verdeling van de 
verantwoordelijkheid te eerbiedigen en 
verder te ontwikkelen overeenkomstig 
artikel 80 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (VWEU). 
De lidstaten moeten daarom alle 
noodzakelijke maatregelen nemen, onder 
meer om personen in nood toegang tot 
internationale bescherming en adequate 
opvangvoorzieningen te bieden, om de 
effectieve toepassing mogelijk te maken 
van de regels om te bepalen welke lidstaat 
verantwoordelijk is voor de behandeling 
van een verzoek om internationale 
bescherming, om illegaal verblijvende 
onderdanen van derde landen te doen 
terugkeren, om irreguliere migratie en niet-
toegestane verplaatsingen tussen de 
lidstaten te voorkomen, en om andere 
lidstaten te ondersteunen met 
solidariteitsbijdragen, om zo hun bijdrage 
aan de alomvattende aanpak te leveren.

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Het gemeenschappelijk kader moet 
het beheer van het gemeenschappelijk 
Europees asielstelsel en dat van het 
migratiebeleid samenbrengen. Het 

(4) Het gemeenschappelijk kader moet 
het beheer van het gemeenschappelijk 
Europees asielstelsel en dat van het 
migratiebeleid samenbrengen. Het 
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migratiebeleid moet gericht zijn op het 
efficiënt beheer van migratiestromen, de 
billijke behandeling van onderdanen van 
derde landen die legaal in de lidstaten 
verblijven en het voorkomen van illegale 
migratie en migrantensmokkel en 
versterken van de maatregelen ter 
bestrijding daarvan.

migratiebeleid moet gericht zijn op het 
efficiënt beheer van migratiestromen, de 
billijke behandeling van onderdanen van 
derde landen die om internationale 
bescherming verzoeken of die legaal in de 
lidstaten verblijven, de doeltreffende 
terugkeer van onderdanen van derde 
landen die niet aan de voorwaarden voor 
verblijf op het grondgebied van de 
lidstaten voldoen en het voorkomen van 
illegale migratie en migrantensmokkel en 
versterken van de maatregelen ter 
bestrijding daarvan overeenkomstig 
artikel 79, leden 1, 2 en 3, VWEU.

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Via een strategische aanpak moet 
de Commissie een Europese strategie voor 
asiel- en migratiebeheer vaststellen inzake 
de uitvoering van het beleid inzake asiel- 
en migratiebeheer. De strategie moet 
gebaseerd zijn op relevante verslagen en 
analyses van de agentschappen van de 
Unie en op de nationale strategieën van de 
lidstaten.

(8) De Commissie moet een Europese 
langetermijnstrategie voor asiel- en 
migratiebeheer (de “strategie”) vaststellen 
inzake de uitvoering van het beleid inzake 
asiel- en migratiebeheer. De strategie moet 
gebaseerd zijn op relevante verslagen en 
analyses van de agentschappen van de 
Unie en op de nationale strategieën van de 
lidstaten.

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Aangezien het belangrijk is ervoor 
te zorgen dat de Unie voorbereid en in staat 

(11) Aangezien het belangrijk is ervoor 
te zorgen dat de Unie voorbereid en in staat 
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is zich aan te passen aan de zich 
ontwikkelende realiteit op het gebied van 
asiel- en migratiebeheer, moet de 
Commissie jaarlijks een verslag over 
migratiebeheer vaststellen, waarin de 
waarschijnlijke ontwikkeling van de 
migratiesituatie en de paraatheid van de 
Unie en de lidstaten om daarop te reageren 
en zich daaraan aan te passen, worden 
uiteengezet. In het verslag moeten ook de 
resultaten van de in de nationale 
strategieën voorziene rapportage over de 
monitoring worden opgenomen en moeten 
daar waar zwakke punten aan het licht zijn 
gekomen, verbeteringen worden 
voorgesteld.

is zich aan te passen aan de zich 
ontwikkelende realiteit op het gebied van 
asiel- en migratiebeheer, moet de 
Commissie een jaarlijks situatieverslag 
vaststellen, met inbegrip van een evaluatie 
van haar strategie. In het jaarlijkse 
situatieverslag moet onder andere de 
waarschijnlijke ontwikkeling van de 
migratiesituatie en de paraatheid van de 
Unie en de lidstaten om daarop te reageren 
en zich daaraan aan te passen, worden 
uiteengezet. In het jaarlijkse 
situatieverslag moeten ook de resultaten 
van de in de nationale strategieën 
voorziene rapportage over de monitoring 
worden opgenomen en moeten daar waar 
zwakke punten aan het licht zijn gekomen, 
verbeteringen worden voorgesteld.

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Om ervoor te zorgen dat de nodige 
instrumenten voorhanden zijn om de 
lidstaten te helpen het hoofd te bieden aan 
uitdagingen die zich kunnen voordoen als 
gevolg van de aanwezigheid op hun 
grondgebied van kwetsbare onderdanen 
van derde landen die om internationale 
bescherming verzoeken, ongeacht hoe 
dezen de buitengrenzen hebben 
overschreden, moet in het verslag ook 
worden vermeld of de genoemde lidstaten 
zich voor dergelijke uitdagingen gesteld 
zien. Die lidstaten moeten ook kunnen 
vertrouwen op het gebruik van de 
“solidariteitspool” voor de herplaatsing 
van kwetsbare personen.

(12) Om ervoor te zorgen dat de nodige 
instrumenten voorhanden zijn om de 
lidstaten te helpen het hoofd te bieden aan 
uitdagingen die zich kunnen voordoen als 
gevolg van de aanwezigheid op hun 
grondgebied van kwetsbare onderdanen 
van derde landen die om internationale 
bescherming verzoeken, ongeacht hoe 
dezen de buitengrenzen hebben 
overschreden, moet in het jaarlijkse 
situatieverslag ook worden vermeld of de 
genoemde lidstaten zich voor dergelijke 
uitdagingen gesteld zien.

Or. en
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Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) In het licht van de recente, 
snel veranderende migratiesituaties, die 
hebben geleid tot complexe 
migratieproblemen en aanzienlijke 
migratiedruk op afzonderlijke lidstaten 
aan de buitengrenzen van de Unie, moet 
er een nieuw mechanisme worden 
ingevoerd voor het geval een lidstaat 
onder migratiedruk dreigt te komen te 
staan. Een dergelijk mechanisme dient 
een snelle en alomvattende respons van de 
Commissie en de organen en instanties 
van de Unie te omvatten, teneinde de 
betrokken lidstaat te voorzien van 
operationele, juridische, diplomatieke en 
financiële steun om het risico van 
migratiedruk te verminderen.

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Om de samenwerking met derde 
landen op het gebied van terugkeer en 
overname van illegaal verblijvende 
onderdanen van derde landen te versterken, 
moet een nieuw mechanisme worden 
ontwikkeld, dat alle relevante 
beleidsmaatregelen en instrumenten van de 
EU omvat, teneinde de coördinatie van de 
verschillende maatregelen te verbeteren die 
de Unie en de lidstaten daartoe op 
verschillende andere beleidsterreinen dan 

(15) Om de samenwerking met derde 
landen op het gebied van grens- en 
migratiebeheer, met inbegrip van de 
terugkeer van illegaal verblijvende 
onderdanen van derde landen, te 
versterken, moet een nieuw mechanisme 
worden ontwikkeld. Dat mechanisme moet 
alle relevante beleidsmaatregelen en 
instrumenten van de EU omvatten, 
teneinde de coördinatie van de 
verschillende maatregelen te verbeteren die 
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migratie kunnen nemen. Dat mechanisme 
moet voortbouwen op de analyse die is 
uitgevoerd overeenkomstig Verordening 
(EU) nr. 810/2019 van het Europees 
Parlement en de Raad38 of op eender welke 
informatie die beschikbaar is, en moet 
rekening houden met de algemene 
betrekkingen van de Unie met het derde 
land. Het moet ook de uitvoering van 
terugkeersponsoring ondersteunen.

de Unie en de lidstaten daartoe op 
verschillende andere beleidsterreinen dan 
migratie kunnen nemen. Dat mechanisme 
moet voortbouwen op de analyse die is 
uitgevoerd overeenkomstig Verordening 
(EU) nr. 810/2019 van het Europees 
Parlement en de Raad38 of op eender welke 
informatie die beschikbaar is, en moet 
rekening houden met de algemene 
betrekkingen van de Unie met het derde 
land. Het moet ook de uitvoering van 
terugkeersponsoring ondersteunen.

_________________ _________________
38 Verordening (EG) nr. 810/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad van 13 juli 
2009 tot vaststelling van een 
gemeenschappelijke visumcode 
(Visumcode) (PB L 243 van 15.9.2009, 
blz. 1).

38 Verordening (EG) nr. 810/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad van 13 juli 
2009 tot vaststelling van een 
gemeenschappelijke visumcode 
(Visumcode) (PB L 243 van 15.9.2009, 
blz. 1).

Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Met het oog op de 
uitvoering van het mechanisme moet de 
EU het instrument voor 
nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en 
internationale samenwerking — Europa 
in de wereld, zoals vastgesteld bij 
Verordening (EU) 2021/947 van het 
Europees Parlement en de Raad38 bis, 
volledig toepassen, waarbij ten minste 
10 % van de totale begroting van dat 
instrument specifiek wordt gebruikt voor 
acties ter ondersteuning van het beheer 
van migratie en gedwongen ontheemding.
_________________
38 bis Verordening (EU) 2021/947 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
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9 juni 2021 tot vaststelling van het 
instrument voor nabuurschapsbeleid, 
ontwikkeling en internationale 
samenwerking — Europa in de wereld, tot 
wijziging en intrekking van Besluit nr. 
466/2014/EU en tot intrekking van 
Verordening (EU) 2017/1601 en 
Verordening (EG, Euratom) nr. 480/2009 
van de Raad (PB L 209 van 14.6.2021, 
blz. 1).

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 ter) In het mechanisme moet 
rekening worden gehouden met de 
resolutie van het Europees Parlement van 
25 november 2020 over de verbetering van 
de doeltreffendheid van 
ontwikkelingshulp en de efficiëntie van 
steun38 ter.
_________________
38 ter Nog niet in het Publicatieblad 
verschenen.

Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Aangezien de goede werking van 
het bij deze verordening ingestelde 
solidariteitsmechanisme moet worden 
gewaarborgd, moet de Commissie een 

Schrappen
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solidariteitsforum oprichten en 
bijeenroepen dat vertegenwoordigers van 
alle lidstaten omvat.

Or. en

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Gezien de specifieke kenmerken 
van ontschepingen in het kader van 
opsporings- en reddingsoperaties die 
worden uitgevoerd door lidstaten of 
particuliere organisaties, hetzij in 
opdracht van de lidstaten, hetzij 
autonoom in het kader van migratie, moet 
deze verordening voorzien in een specifiek 
proces dat van toepassing is op personen 
die na deze operaties zijn ontscheept, 
ongeacht of er sprake is van een situatie 
van migratiedruk.

(18) Gezien de specifieke kenmerken en 
terugkerende aard van ontschepingen in 
het kader van opsporings- en 
reddingsoperaties, moet in deze 
verordening met name rekening worden 
gehouden met de kwetsbaarheid van 
personen die via ontschepingen 
aankomen.

Or. en

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Aangezien er steeds weer 
ontschepingen plaatsvinden na 
opsporings- en reddingsoperaties op de 
verschillende migratieroutes, moet het 
jaarlijkse verslag over migratiebeheer de 
kortetermijnprognoses bevatten inzake de 
ontschepingen die voor dergelijke 
operaties worden verwacht en de 
solidariteitsrespons die nodig zou zijn om 
in de behoeften van de lidstaten van 

Schrappen
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ontscheping te helpen voorzien. De 
Commissie moet een uitvoeringshandeling 
vaststellen tot instelling van een pool van 
solidariteitsmaatregelen (“de 
solidariteitspool”) teneinde de lidstaat van 
ontscheping te helpen de problemen in 
verband met dergelijke ontschepingen aan 
te pakken. Dergelijke maatregelen moeten 
betrekking hebben op de herplaatsing van 
personen die om internationale 
bescherming verzoeken en die niet de 
grensprocedure doorlopen, of op de 
versterking van de capaciteit op het gebied 
van asiel, opvang en terugkeer, 
operationele steun, of de externe 
dimensie.

Or. en

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Om tijdig te kunnen reageren op 
de specifieke situatie bij ontscheping na 
opsporings- en reddingsoperaties, moet de 
Commissie, bijgestaan door 
agentschappen van de Unie, de snelle 
herplaatsing faciliteren van personen die 
om internationale bescherming verzoeken 
en die voor die bescherming in 
aanmerking komen en niet de 
grensprocedure doorlopen. Onder 
coördinatie van de Commissie moeten het 
Asielagentschap van de Europese Unie en 
het Europees Grens- en 
kustwachtagentschap de lijst opstellen van 
personen die voor herplaatsing in 
aanmerking komen, met vermelding van 
de verdeling van die personen over de 
bijdragende lidstaten.

Schrappen

Or. en
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Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Ontscheepte personen moeten op 
evenredige wijze over de lidstaten worden 
verdeeld.

Schrappen

Or. en

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) De totale bijdrage van elke lidstaat 
aan de solidariteitspool moet worden 
vastgesteld aan de hand van de door de 
lidstaten aangegeven maatregelen 
waarmee zij willen bijdragen. Wanneer de 
bijdragen van de lidstaten ontoereikend 
zijn om te zorgen voor een duurzame 
solidariteitsrespons, moet de Commissie 
de bevoegdheid krijgen om een 
uitvoeringshandeling vast te stellen 
waarin het totale aantal onderdanen dat 
moet worden herplaatst, wordt vastgesteld, 
evenals het deel daarvan dat elke lidstaat 
voor zijn rekening moet nemen, berekend 
volgens een verdeelsleutel op basis van de 
bevolking en het bbp van elke lidstaat. 
Wanneer de door de lidstaten aangegeven 
maatregelen op het gebied van capaciteit 
of de externe dimensie zouden leiden tot 
een tekort van meer dan 30 % van het 
totale aantal herplaatsingen dat in het 
verslag over migratiebeheer is vastgesteld, 
moet de Commissie de mogelijkheid 
hebben tot aanpassing van de bijdragen 
van deze lidstaten, die dan de helft van 

Schrappen
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hun aandeel moeten bijdragen dat volgens 
de verdeelsleutel is vastgesteld, hetzij via 
herplaatsing, hetzij, wanneer dat is 
aangegeven, door middel van 
terugkeersponsoring.

Or. en

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Om ervoor te zorgen dat er te allen 
tijde ondersteunende maatregelen 
genomen kunnen worden om de 
specifieke situatie van ontscheping na 
opsporings- en reddingsoperaties aan te 
pakken, moet de Commissie, wanneer het 
aantal ontschepingen na een opsporings- 
en reddingsoperatie voor een of meer van 
de begunstigde lidstaten 80 % van de 
solidariteitspools heeft bereikt, gewijzigde 
uitvoeringshandelingen vaststellen 
waarbij het totale aantal bijdragen met 
50 % wordt verhoogd.

Schrappen

Or. en

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Het solidariteitsmechanisme moet 
ook worden gebruikt wanneer er sprake is 
van migratiedruk, met name voor de 
lidstaten die daaraan vanwege hun 
geografische ligging worden blootgesteld 
of waarschijnlijk zullen worden 
blootgesteld. Daartoe dient de Commissie 

(24) Het solidariteitsmechanisme moet 
worden gebruikt wanneer er sprake is van 
migratiedruk voor de lidstaten die daaraan 
worden blootgesteld of waarschijnlijk 
zullen worden blootgesteld. Daartoe dient 
de Commissie een verslag vast te stellen 
waarin wordt vastgesteld of een lidstaat 
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een verslag vast te stellen waarin wordt 
vastgesteld of een lidstaat onder 
migratiedruk staat en waarin de 
maatregelen worden omschreven die die 
lidstaat bij het aanpakken van die druk 
zouden kunnen ondersteunen.

onder migratiedruk staat en waarin de 
maatregelen worden omschreven die die 
lidstaat bij het aanpakken van die druk 
zouden kunnen ondersteunen. Voordat zij 
het verslag vaststelt, dient de Commissie 
ook de bijdragende lidstaten te 
raadplegen, teneinde voorrang te verlenen 
aan vrijwillige maatregelen.

Or. en

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Het solidariteitsmechanisme moet 
maatregelen omvatten ter bevordering van 
een billijke verdeling van de 
verantwoordelijkheid en een evenwicht qua 
inspanningen tussen de lidstaten, ook op 
het gebied van terugkeer. Door middel van 
terugkeersponsoring moet een lidstaat zich 
ertoe verbinden een lidstaat die onder 
migratiedruk staat, te ondersteunen bij het 
uitvoeren van de nodige activiteiten voor 
de terugkeer van illegaal verblijvende 
onderdanen van derde landen, rekening 
houdend met het feit dat de begunstigde 
lidstaat verantwoordelijk blijft voor de 
uitvoering van de terugkeer zolang de 
betrokken personen zich op zijn 
grondgebied bevinden. Indien dergelijke 
activiteiten na een periode van 8 maanden 
geen resultaat hebben opgeleverd, dienen 
de sponsorende lidstaten deze personen 
over te dragen overeenkomstig de 
procedures van deze verordening en 
Richtlijn 2008/115/EG toe te passen; in 
voorkomend geval kunnen lidstaten het 
door de begunstigde lidstaat uitgevaardigde 
terugkeerbesluit erkennen op grond van 
Richtlijn 2001/40 van de Raad39. 
Terugkeersponsoring moet deel uitmaken 
van het gemeenschappelijke EU-systeem 

(27) Het solidariteitsmechanisme moet 
maatregelen omvatten ter bevordering van 
een billijke verdeling van de 
verantwoordelijkheid en een evenwicht qua 
inspanningen tussen de lidstaten, ook op 
het gebied van terugkeer. Door middel van 
terugkeersponsoring moet een lidstaat zich 
ertoe verbinden een lidstaat die onder 
migratiedruk staat, te ondersteunen bij het 
uitvoeren van de nodige activiteiten voor 
de terugkeer van illegaal verblijvende 
onderdanen van derde landen, rekening 
houdend met het feit dat de begunstigde 
lidstaat verantwoordelijk blijft voor de 
uitvoering van de terugkeer zolang de 
betrokken personen zich op zijn 
grondgebied bevinden. Indien de 
bijdragende lidstaat zich heeft verbonden 
aan terugkeersponsoring met betrekking 
tot illegaal verblijvende onderdanen van 
derde landen op het grondgebied van de 
begunstigde lidstaat, en indien dergelijke 
activiteiten na een periode van 8 maanden 
geen resultaat hebben opgeleverd, dient de 
bijdragende lidstaat deze personen over te 
brengen naar zijn grondgebied en de 
procedure voor hun terugkeer verder te 
zetten overeenkomstig Richtlijn 
2008/115/EG van het Europees Parlement 
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voor terugkeer, met inbegrip van 
operationele steun via het Europees Grens- 
en kustwachtagentschap en de toepassing 
van het coördinatiemechanisme ter 
bevordering van doeltreffende 
samenwerking met derde landen op het 
gebied van terugkeer en overname.

en de Raad38 ter. De lidstaten moeten het 
door de begunstigde lidstaat uitgevaardigde 
terugkeerbesluit erkennen op grond van 
Richtlijn 2001/40 van de Raad39. 
Terugkeersponsoring moet deel uitmaken 
van het gemeenschappelijke EU-systeem 
voor terugkeer, met inbegrip van 
operationele steun via het Europees Grens- 
en kustwachtagentschap en de toepassing 
van het coördinatiemechanisme ter 
bevordering van doeltreffende 
samenwerking met derde landen op het 
gebied van terugkeer en overname.

_________________ _________________
38 ter Richtlijn 2008/115/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
16 december 2008 over 
gemeenschappelijke normen en 
procedures in de lidstaten voor de 
terugkeer van onderdanen van derde 
landen die illegaal op hun grondgebied 
verblijven (PB L 348 van 24.12.2008, 
blz. 98).

39 Richtlĳn 2001/40/EG van de Raad van 
28 mei 2001 betreffende de onderlinge 
erkenning van besluiten inzake de 
verwĳdering van onderdanen van derde 
landen (PB L 149 van 2.6.2001, blz. 34).

39 Richtlĳn 2001/40/EG van de Raad van 
28 mei 2001 betreffende de onderlinge 
erkenning van besluiten inzake de 
verwĳdering van onderdanen van derde 
landen (PB L 149 van 2.6.2001, blz. 34).

Or. en

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Wanneer in het verslag over 
migratiebeheer wordt vastgesteld dat een 
lidstaat die onder migratiedruk staat, 
behoefte heeft aan capaciteitsmaatregelen 
op het gebied van asiel, opvang en 
terugkeer of de externe dimensie, moeten 
de bijdragende lidstaten kunnen bijdragen 
om in deze behoeften te voorzien, in de 

(29) Wanneer de Commissie vaststelt 
dat een lidstaat die onder migratiedruk 
staat, behoefte heeft aan 
capaciteitsmaatregelen op het gebied van 
asiel, opvang en terugkeer of de externe 
dimensie, moeten de bijdragende lidstaten 
een betekenisvolle bijdrage kunnen 
leveren om in deze behoeften te voorzien, 
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plaats van herplaatsing of 
terugkeersponsoring. Om ervoor te zorgen 
dat deze bijdragen in verhouding staan tot 
het aandeel van de bijdragende lidstaat, 
moet de Commissie deze bijdragen in de 
uitvoeringshandeling kunnen verhogen of 
verlagen. Wanneer de maatregelen die de 
lidstaten hebben aangegeven op het 
gebied van capaciteit of de externe 
dimensie, zouden leiden tot een tekort van 
meer dan 30 % van het vereiste aantal 
personen dat moet worden herplaatst of 
van wie de terugkeer moet worden 
gesponsord, moet de Commissie de 
mogelijkheid hebben om de bijdragen van 
deze lidstaten aan te passen teneinde 
ervoor te zorgen dat zij de helft van hun 
aandeel aan herplaatsing of 
terugkeersponsoring bijdragen.

in de plaats van herplaatsing, 
terugkeersponsoring of de toepassing van 
een discretionaire bepaling.

Or. en

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Om te zorgen voor een 
alomvattende en doeltreffende 
solidariteitsrespons en om duidelijkheid te 
verschaffen aan de lidstaten die steun 
ontvangen, moet de Commissie een 
uitvoeringshandeling vaststellen waarin de 
door elke lidstaat te leveren bijdragen 
worden gespecificeerd. Dergelijke 
bijdragen moeten altijd gebaseerd zijn op 
het soort bijdragen dat de betrokken 
lidstaat in het solidariteitsresponsplan heeft 
aangegeven, behalve wanneer die lidstaat 
heeft nagelaten dat in te dienen. In 
dergelijke gevallen moeten de in de 
uitvoeringshandeling voor de betrokken 
lidstaat vermelde maatregelen door de 
Commissie worden vastgesteld.

(30) Om te zorgen voor een 
alomvattende en doeltreffende 
solidariteitsrespons wanneer de door de 
bijdragende lidstaten aangegeven 
vrijwillige bijdragen niet voldoen aan de 
behoeften van een lidstaat die onder 
migratiedruk staat, moet de Commissie 
een uitvoeringshandeling vaststellen 
waarin de bijdragen worden 
gespecificeerd die door elke lidstaat 
moeten worden geleverd om tegemoet te 
komen aan de resterende behoeften. 
Dergelijke bijdragen moeten altijd 
gebaseerd zijn op het soort bijdragen dat de 
betrokken lidstaat in het 
solidariteitsresponsplan heeft aangegeven, 
behalve wanneer die lidstaat heeft 
nagelaten dat in te dienen. In dergelijke 
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gevallen moeten de in de 
uitvoeringshandeling voor de betrokken 
lidstaat vermelde maatregelen door de 
Commissie worden vastgesteld.

Or. en

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Overweging 46

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(46) De gezamenlijke behandeling van 
verzoeken om internationale bescherming 
van de leden van een gezin door dezelfde 
lidstaat moet ervoor zorgen dat de 
verzoeken grondig worden behandeld en de 
beslissingen daarover coherent zijn en dat 
gezinsleden niet van elkaar worden 
gescheiden.

(46) De gezamenlijke behandeling van 
verzoeken om internationale bescherming 
van de leden van een gezin door dezelfde 
lidstaat moet ervoor zorgen dat de 
verzoeken grondig worden behandeld en de 
beslissingen daarover coherent zijn en dat 
gezinsleden niet van elkaar worden 
gescheiden, wat dan weer niet-toegestane 
verplaatsingen zou kunnen verminderen.

Or. en

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Overweging 47

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(47) De in deze verordening gehanteerde 
definitie van een gezinslid moet ook de 
broer(s) en zus(sen) van de verzoeker 
omvatten. Het herenigen van broers en 
zussen is van bijzonder belang om de kans 
op integratie van verzoekers te vergroten 
en om aldus niet-toegestane verplaatsingen 
tegen te gaan. De definitie van gezinslid 
moet ook de realiteit van de huidige 
migratietrends weerspiegelen, waarbij 
verzoekers vaak op het grondgebied van de 
lidstaten aankomen na een langere periode 

(47) De in deze verordening gehanteerde 
definitie van een gezinslid moet ook de 
broer(s) en zus(sen) van de verzoeker 
omvatten, op voorwaarde dat de verzoeker 
minderjarig is. Het herenigen van broers 
en zussen is van bijzonder belang om de 
kans op integratie van verzoekers te 
vergroten en om aldus niet-toegestane 
verplaatsingen tegen te gaan. De definitie 
van gezinslid moet ook de realiteit van de 
huidige migratietrends weerspiegelen, 
waarbij verzoekers vaak op het 
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van doorreis. De definitie moet bijgevolg 
ook gezinnen die buiten het land van 
herkomst, maar vóór de aankomst op het 
grondgebied van de lidstaat zijn gevormd, 
omvatten. Deze beperkte en gerichte 
verruiming van de definitie zal naar 
verwachting ontmoedigend werken voor 
bepaalde niet-toegestane verplaatsingen 
van asielzoekers binnen de EU.

grondgebied van de lidstaten aankomen na 
een langere periode van doorreis. De 
definitie moet bijgevolg ook gezinnen die 
buiten het land van herkomst, maar vóór de 
aankomst op het grondgebied van de 
lidstaat zijn gevormd, omvatten, op 
voorwaarde dat er een voldoende bewezen 
familieband is. Deze beperkte en gerichte 
verruiming van de definitie zal naar 
verwachting ontmoedigend werken voor 
bepaalde niet-toegestane verplaatsingen 
van asielzoekers binnen de EU.

Or. en

Motivering

Wat de “voldoende bewezen familieband” betreft, wordt in artikel 3, lid 3, van de 
gezinsherenigingsrichtlijn een vergelijkbaar criterium gehanteerd: “een naar behoren 
geattesteerde duurzame relatie”.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Overweging 48

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(48) Om ervoor te zorgen dat het 
beginsel van de eenheid van het gezin en 
het belang van het kind volledig worden 
nageleefd, dient het bestaan van een 
afhankelijkheidsrelatie tussen een 
verzoeker en zijn kind, broer of zus of 
ouder vanwege zwangerschap of 
moederschap, de gezondheidssituatie of de 
hoge leeftijd van de verzoeker, een bindend 
verantwoordelijkheidscriterium te zijn. 
Indien de verzoeker een niet-begeleide 
minderjarige is, dient de aanwezigheid van 
een gezins- of familielid in een andere 
lidstaat die voor de niet-begeleide 
minderjarige kan zorgen, eveneens een 
bindend verantwoordelijkheidscriterium te 
worden. Ter ontmoediging van niet-
toegestane verplaatsingen van niet-
begeleide minderjarigen, die in strijd zijn 

(48) Om ervoor te zorgen dat het 
beginsel van de eenheid van het gezin en 
het belang van het kind volledig worden 
nageleefd, dient het bestaan van een 
afhankelijkheidsrelatie tussen een 
verzoeker en zijn kind, broer of zus of 
ouder vanwege zwangerschap of 
moederschap, de gezondheidssituatie of de 
hoge leeftijd van de verzoeker, een bindend 
verantwoordelijkheidscriterium te zijn. 
Indien de verzoeker een niet-begeleide 
minderjarige is, dient de aanwezigheid van 
een gezins- of familielid in een andere 
lidstaat die voor de niet-begeleide 
minderjarige kan zorgen, eveneens een 
bindend verantwoordelijkheidscriterium te 
worden. Ter ontmoediging van niet-
toegestane verplaatsingen van niet-
begeleide minderjarigen, die in strijd zijn 
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met het belang van die minderjarigen, 
moet, bij ontstentenis van een gezinslid of 
een ander familielid, de verantwoordelijke 
lidstaat de lidstaat zijn waar het verzoek 
om internationale bescherming van de niet-
begeleide minderjarige het eerst is 
geregistreerd, tenzij wordt aangetoond dat 
dit niet in het belang van het kind zou zijn. 
Alvorens een niet-begeleide minderjarige 
aan een andere lidstaat over te dragen, 
moet de overdragende lidstaat ervoor 
zorgen dat die andere lidstaat alle nodige 
en passende maatregelen neemt om een 
adequate bescherming van het kind te 
waarborgen, en met name de spoedige 
aanwijzing te waarborgen van een 
vertegenwoordiger of vertegenwoordigers 
die is of zijn belast met de vrijwaring van 
alle rechten waarop het kind aanspraak kan 
maken. Elk besluit om een niet-begeleide 
minderjarige over te dragen, moet worden 
voorafgegaan door een beoordeling van het 
belang van de betrokken minderjarige door 
personeel dat over de nodige kwalificaties 
en expertise beschikt.

met het belang van die minderjarigen, 
moet, bij ontstentenis van een gezinslid of 
een ander familielid, de verantwoordelijke 
lidstaat de lidstaat zijn waar het verzoek 
om internationale bescherming van de niet-
begeleide minderjarige het eerst is 
geregistreerd, tenzij wordt aangetoond dat 
dit niet in het belang van het kind zou zijn. 
Een terugkeerbesluit dat door een lidstaat 
overeenkomstig Richtlijn 2008/115/EG is 
uitgevaardigd, mag op zich niet worden 
beschouwd als een belemmering voor een 
overdracht op grond van het belang van 
het kind. Alvorens een niet-begeleide 
minderjarige aan een andere lidstaat over te 
dragen, moet de overdragende lidstaat 
ervoor zorgen dat die andere lidstaat alle 
nodige en passende maatregelen neemt om 
een adequate bescherming van het kind te 
waarborgen, en met name de spoedige 
aanwijzing te waarborgen van een 
vertegenwoordiger of vertegenwoordigers 
die is of zijn belast met de vrijwaring van 
alle rechten waarop het kind aanspraak kan 
maken. Elk besluit om een niet-begeleide 
minderjarige over te dragen, moet worden 
voorafgegaan door een beoordeling van het 
belang van de betrokken minderjarige door 
personeel dat over de nodige kwalificaties 
en expertise beschikt.

Or. en

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Overweging 50

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(50) Wanneer personen in het bezit zijn 
van een diploma of andere kwalificatie, 
dient de lidstaat waar het diploma is 
afgegeven, verantwoordelijk te zijn voor 
de behandeling van hun verzoek. Dit zorgt 
voor een snelle behandeling van het 
verzoek in de lidstaat waarmee de 

Schrappen
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verzoeker op basis van een dergelijk 
diploma betekenisvolle banden heeft.

Or. en

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Overweging 51

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(51) Aangezien een lidstaat 
verantwoordelijk moet blijven voor een 
persoon die irregulier zijn grondgebied is 
binnengekomen, moet ook de situatie 
worden bestreken waarin de persoon het 
grondgebied binnenkomt na een 
opsporings- en reddingsoperatie. Er moet 
worden voorzien in een uitzondering op 
dit verantwoordelijkheidscriterium voor 
de situatie waarin een lidstaat personen 
heeft herplaatst die de buitengrens van 
een andere lidstaat op irreguliere wijze of 
na een opsporings- en reddingsoperatie 
hebben overschreden. In een dergelijke 
situatie moet de lidstaat van herplaatsing 
de verantwoordelijke lidstaat zijn wanneer 
de betrokken persoon om internationale 
bescherming verzoekt.

Schrappen

Or. en

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Overweging 53 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(53 bis) Het moet mogelijk zijn voor 
de lidstaten om verzoekers 
overeenkomstig de nationale wetgeving 
aanvullende verplichtingen op te leggen 
om niet-toegestane verplaatsingen binnen 
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de Unie te voorkomen. Dergelijke 
aanvullende verplichtingen kunnen 
alternatieve beperkingen van de 
bewegingsvrijheid omvatten, zoals de 
vereiste dat de verzoeker binnen een 
bepaald geografisch gebied blijft of de 
toewijzing van de verzoeker aan een 
specifiek opvangcentrum in plaats van 
hem in bewaring te plaatsen.

Or. en

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Overweging 69

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(69) Wat betreft de behandeling van 
personen die onder deze verordening 
vallen, zijn de lidstaten gebonden aan hun 
verplichtingen op grond van instrumenten 
van internationaal recht, waaronder de 
desbetreffende jurisprudentie van het 
Europees Hof voor de rechten van de 
mens.

(69) Wat betreft de behandeling van 
personen die onder deze verordening 
vallen, zijn de lidstaten gebonden aan hun 
verplichtingen op grond van instrumenten 
van internationaal recht, waaronder de 
desbetreffende jurisprudentie van het Hof 
van Justitie van de Europese Unie en het 
Europees Hof voor de rechten van de 
mens.

Or. en

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) “onderdaan van een derde land”: 
eenieder die geen burger van de Unie is in 
de zin van artikel 20, lid 1, van het 
Verdrag, en die geen persoon is die onder 
het Unierecht inzake vrij verkeer valt, als 
bepaald in artikel 2, punt 5, van 
Verordening (EU) 2016/399 van het 

(a) “onderdaan van een derde land”: 
eenieder, onder wie een staatloze, die geen 
burger van de Unie is in de zin van 
artikel 20, lid 1, van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU), en die geen persoon is die 
onder het Unierecht inzake vrij verkeer 
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Europees Parlement en de Raad53; valt, als bepaald in artikel 2, punt 5, van 
Verordening (EU) 2016/399 van het 
Europees Parlement en de Raad53;

_________________ _________________
53 Verordening (EU) 2016/399 van het 
Europees Parlement en de Raad van 9 
maart 2016 betreffende een Uniecode voor 
de overschrijding van de grenzen door 
personen (Schengengrenscode) (PB L 77 
van 23.3.2016, blz. 1).

53 Verordening (EU) 2016/399 van het 
Europees Parlement en de Raad van 9 
maart 2016 betreffende een Uniecode voor 
de overschrijding van de grenzen door 
personen (Schengengrenscode) (PB L 77 
van 23.3.2016, blz. 1).

Or. en

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) “verzoek om internationale 
bescherming” of “verzoek”: een verzoek 
om bescherming dat bij een lidstaat wordt 
ingediend door een onderdaan van een 
derde land of een staatloze die kennelijk de 
vluchtelingenstatus of de subsidiaire-
beschermingsstatus wenst.

(b) “verzoek om internationale 
bescherming” of “verzoek”: een verzoek 
om bescherming dat bij een lidstaat wordt 
ingediend door een onderdaan van een 
derde land die kennelijk de 
vluchtelingenstatus of de subsidiaire-
beschermingsstatus wenst;
(Dit amendement geldt voor de hele tekst.)

Or. en

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) “verzoeker”: een onderdaan van 
een derde land of een staatloze die een 
verzoek om internationale bescherming 
heeft ingediend waarover geen beslissing is 
genomen, of waarover een beslissing is 
genomen waartegen in de betrokken 

(c) “verzoeker”: een onderdaan van 
een derde land die een verzoek om 
internationale bescherming heeft ingediend 
waarover geen beslissing is genomen op 
grond van Verordening (EU) XXX/XXX 
[asielprocedureverordening], of een 
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lidstaat een rechtsmiddel is ingesteld of 
nog steeds kan worden ingesteld, 
ongeacht of de verzoeker een 
verblijfsrecht heeft of mag blijven op 
grond van Verordening (EU) XXX/XXX 
[asielprocedureverordening], met inbegrip 
van personen aan wie onmiddellijke 
bescherming is verleend op grond van 
Verordening (EU) XXX/XXX 
[verordening betreffende de aanpak van 
crisis- en overmachtsituaties op het vlak 
van asiel- en migratie];

persoon aan wie onmiddellijke 
bescherming is verleend op grond van 
Verordening (EU) XXX/XXX 
[verordening betreffende de aanpak van 
crisis- en overmachtsituaties op het vlak 
van asiel- en migratie];

Or. en

Motivering

Zo wordt de definitie van “verzoeker” afgestemd op artikel 2, letter c), van de richtlijn 
asielprocedures.

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt g – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) “gezinsleden”: voor zover het gezin 
reeds bestond voordat de verzoeker of het 
gezinslid op het grondgebied van de 
lidstaten is aangekomen, de volgende leden 
van het gezin van de verzoeker die op het 
grondgebied van de lidstaten aanwezig 
zijn:

(g) “gezinsleden”: voor zover het gezin 
reeds bestond voordat de verzoeker of het 
gezinslid op het grondgebied van de 
lidstaten is aangekomen, de volgende leden 
van het gezin van de verzoeker die op het 
grondgebied van de lidstaten aanwezig zijn 
en met wie er een voldoende bewezen 
familieband is:

Or. en

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt g – v

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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v) de broer(s) en/of zus(sen) van de 
verzoeker;

v) de broer(s) en/of zus(sen) van de 
verzoeker, op voorwaarde dat de verzoeker 
minderjarig is;

Or. en

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt n

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(n) “diploma of kwalificatie”: een 
diploma of kwalificatie behaald na een 
studieperiode van ten minste drie 
maanden in het kader van een erkend, 
nationaal of regionaal onderwijs- of 
beroepsopleidingsprogramma dat ten 
minste gelijkwaardig is aan niveau 2 van 
de International Standard Classification 
of Education en dat wordt beheerd door 
een onderwijsinstelling overeenkomstig de 
nationale wetgeving of administratieve 
praktijk van de lidstaten;

Schrappen

Or. en

Motivering

Onderdanen van derde landen die langer dan drie maanden op het grondgebied willen 
verblijven, hebben een visum voor lang verblijf of een verblijfsvergunning nodig, hetgeen al 
een grond voor verantwoordelijkheid is. Daarom is de invoering van “diploma of 
kwalificatie” overbodig.

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt o

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(o) “onderwijsinstelling”: elke soort 
openbare of particuliere instelling voor 
onderwijs of beroepsopleiding die in een 

Schrappen
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lidstaat is gevestigd en door die lidstaat als 
zodanig is erkend of overeenkomstig het 
nationale recht als zodanig wordt 
beschouwd, of waarvan de studie- of 
opleidingscursussen overeenkomstig de 
nationale wetgeving of administratieve 
praktijk worden erkend;

Or. en

Motivering

Zie de motivering hierboven.

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt p

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(p) “onderduiken”: de handeling 
waarbij een verzoeker niet beschikbaar 
blijft voor de bevoegde administratieve of 
gerechtelijke autoriteiten, bijvoorbeeld 
door het grondgebied van de lidstaat te 
verlaten zonder toestemming van de 
bevoegde autoriteiten om redenen waarop 
de verzoeker geen invloed heeft;

(p) “onderduiken”: de handeling 
waarbij een verzoeker niet beschikbaar 
blijft voor de bevoegde administratieve of 
gerechtelijke autoriteiten;

Or. en

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt r

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(r) “begunstigde lidstaat”: de lidstaat 
die op grond van de 
solidariteitsmaatregelen steun krijgt in 
situaties van migratiedruk of voor 
ontscheping na opsporings- en 
reddingsoperaties als bedoeld in deel IV, 

(r) “begunstigde lidstaat”: de lidstaat 
die op grond van de in artikel 45 bedoelde 
solidariteitsbijdragen steun krijgt in 
situaties van migratiedruk;
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hoofdstukken I, II en III, van deze 
verordening;

Or. en

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt s

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(s) “bijdragende lidstaat”: een lidstaat 
die bijdraagt of verplicht is bij te dragen 
aan de solidariteitsmaatregelen voor een 
begunstigde lidstaat als bedoeld in deel IV, 
hoofdstukken I, II en III, van deze 
verordening;

(s) “bijdragende lidstaat”: een lidstaat 
die bijdraagt of verplicht is bij te dragen 
aan de in artikel 45 bedoelde 
solidariteitsbijdragen voor een 
begunstigde lidstaat;

Or. en

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt t

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(t) “sponsorende lidstaat”: een 
lidstaat die zich ertoe verbindt illegaal 
verblijvende onderdanen van derde 
landen terug te sturen ten behoeve van 
een andere lidstaat, door de in artikel 55 
van deze verordening bedoelde 
terugkeersponsoring te verlenen;

Schrappen

Or. en

Motivering

Terugkeersponsoring kan worden geboden als een van de solidariteitsbijdragen. Een lidstaat 
die terugkeersponsoring biedt is derhalve een bijdragende lidstaat. Deze term wordt 
geschrapt om het gebruik van termen te stroomlijnen en de samenhang van de tekst te 
verbeteren.
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Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt w

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(w) “migratiedruk”: een situatie waarin 
een groot aantal onderdanen van derde 
landen of staatlozen aankomt, of een 
risico op dergelijke aankomsten bestaat, 
eventueel voortvloeiend uit aankomsten 
na opsporings- en reddingsoperaties, als 
gevolg van de geografische ligging van 
een lidstaat en de specifieke 
ontwikkelingen in derde landen die leiden 
tot migratiebewegingen die zelfs voor goed 
voorbereide asiel- en opvangstelsels een 
belasting vormen en onmiddellijke actie 
vereisen;

(w) “migratiedruk”: een situatie waarin 
de aankomst van onderdanen van derde 
landen, waaronder als gevolg van 
opsporings- en reddingsoperaties, zelfs 
voor goed voorbereide asiel- en 
migratiestelsels een belasting vormen, 
waardoor de betrokken lidstaat niet aan 
zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen, 
met name die welke zijn neergelegd in 
deze verordening, Verordening (EU) 
XXX/XXX [screeningverordening], 
Verordening (EU) XXX/XXX 
[asielprocedureverordening] en Richtlijn 
XXX/XXX [terugkeerrichtlijn];

Or. en

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt w bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(w bis) “risico van migratiedruk”: het 
risico van een onevenredige belasting van 
zelfs een goed voorbereid asiel- en 
migratiestelsel in een lidstaat als gevolg 
van de verwachte op handen zijnde 
aankomst van onderdanen van derde 
landen, waardoor de lidstaat onder 
migratiedruk dreigt te komen te staan;

Or. en

Motivering

Er wordt een definitie van “risico van migratiedruk” ingevoerd omdat de procedures zullen 
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variëren afhankelijk van of er sprake is van een “risico van migratiedruk” of van 
“migratiedruk”; zie de artikelen 6 bis en 6 ter.

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt w ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(w ter) “opvangvoorzieningen”: de 
opvangvoorzieningen zoals gedefinieerd 
in artikel 2, punt 6, van Richtlijn (EU) 
XXX/XXX [richtlijn 
opvangvoorzieningen];

Or. en

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 Schrappen
Beginsel van geïntegreerde 

beleidsvorming
1. De Unie en de lidstaten zorgen voor 
samenhang van het beleid inzake asiel- en 
migratiebeheer, met inbegrip van zowel de 
interne als de externe component van dat 
beleid.
2. De Unie en de lidstaten, handelend 
binnen hun respectieve bevoegdheden, 
zijn verantwoordelijk voor de uitvoering 
van het beleid inzake asiel- en 
migratiebeheer.
3. De lidstaten zorgen er met de steun van 
de agentschappen van de Unie voor dat zij 
in staat zijn het beleid inzake asiel- en 
migratiebeheer doeltreffend uit te voeren, 
rekening houdend met de in artikel 3 
bedoelde alomvattende aanpak, met 
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inbegrip van de nodige personele en 
financiële middelen en infrastructuur.

Or. en

Motivering

De inhoud van dit artikel wordt verplaatst naar artikel 6.

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 bis
Een Europese langetermijnstrategie voor 

asiel- en migratiebeheer
De Commissie stelt een Europese 
langetermijnstrategie voor asiel- en 
migratiebeheer (de “strategie”) vast 
inzake de uitvoering van het beleid inzake 
asiel- en migratiebeheer, met daarbij een 
aanpak voor het beheer van asiel en 
migratie op het niveau van de Unie. De 
Commissie legt de strategie voor aan het 
Europees Parlement en de Raad.
De eerste strategie wordt uiterlijk ... 
[18 maanden na de inwerkingtreding van 
deze verordening] vastgesteld, en daarna 
om de vijf jaar.
In de strategie zijn de in artikel 3 
genoemde componenten opgenomen en 
wordt tevens rekening gehouden met:
(a) de nationale 
langetermijnstrategieën voor asiel- en 
migratiebeheer van de lidstaten zoals 
bedoeld in artikel 5;
(b) de informatie die door de 
Commissie is verzameld op grond van 
aanbeveling nr. XXX van de Commissie 
betreffende een EU-mechanisme voor 
paraatheid en crisisbeheer in verband met 
migratie (“blauwdruk paraatheid en 
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crisisbeheer in verband met migratie”) de 
in dat kader uitgebrachte verlagen en de 
activiteiten van het netwerk voor 
paraatheid en crisisbeheer in verband met 
migratie;
(c) de informatie die bij de Europese 
Dienst voor extern optreden en andere 
relevante organen en instanties van de 
Unie wordt verzameld, met name 
verslagen van het Asielagentschap, het 
Europees Grens- en kustwachtagentschap 
en het Bureau van de Europese Unie voor 
de grondrechten;
(d) alle overige relevante informatie.

Or. en

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 ter
Jaarlijkse situatieverslagen

1. De Commissie monitort en 
verstrekt informatie over de 
migratiesituatie door middel van jaarlijkse 
situatieverslagen op basis van kwalitatieve 
en kwantitatieve gegevens en informatie 
die worden verstrekt door de lidstaten, de 
Europese Dienst voor extern optreden, het 
Asielagentschap, het Europees Grens- en 
kustwachtagentschap, het Agentschap van 
de Europese Unie voor samenwerking op 
het gebied van rechtshandhaving 
(Europol) en het Bureau van de Europese 
Unie voor de grondrechten. In de 
jaarlijkse verslagen worden de verwachte 
ontwikkeling van de migratiesituatie en de 
paraatheid van de Unie en de lidstaten 
omschreven. De Commissie legt de 
jaarlijkse situatieverslagen voor aan het 
Europees Parlement en de Raad.
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De jaarlijkse situatieverslagen omvatten 
tevens:
(a) het aantal verzoeken om 
internationale bescherming en de 
nationaliteit van de verzoekers, met 
inbegrip van het aantal verzoeken dat 
door niet-begeleide minderjarigen en 
andere kwetsbare personen is ingediend;
(b) het aantal terugkeerbesluiten en 
het aantal onderdanen van derde landen 
dat het grondgebied van de lidstaten heeft 
verlaten in overeenstemming met een 
terugkeerbesluit;
(c) het aantal onderdanen van derde 
landen dat door de lidstaten is toegelaten 
via regelingen voor hervestiging of 
toelating op humanitaire gronden;
(d) het aantal inkomende en 
uitgaande overnameverzoeken en 
kennisgevingen inzake terugname en het 
aantal overdrachten dat heeft 
plaatsgevonden overeenkomstig deze 
verordening;
(e) het aantal onderdanen van derde 
landen dat aan de grensprocedure uit 
hoofde van Verordening (EU) XXX/XXX 
[asielprocedureverordening] is 
onderworpen en hun nationaliteit;
(f) het aantal personen dat is 
aangehouden in verband met een 
irreguliere overschrijding van de land-, 
zee- of luchtbuitengrens en het aantal 
personen aan wie toegang is geweigerd 
overeenkomstig artikel 14 van 
Verordening (EU) 2016/399;
(g) het aantal onderdanen van derde 
landen waarvan de autoriteiten van de 
lidstaten hebben vastgesteld dat zij illegaal 
op het grondgebied verblijven;
(h) operationele plannen van het 
Asielagentschap en het Europees Grens- 
en kustwachtagentschap;
(i) een evaluatie van de uitvoering 
van de strategie;
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(j) alle overige relevante informatie.
2. Naast de jaarlijkse 
situatieverslagen verstrekt de Commissie 
indien nodig of op verzoek informatie 
over de migratiesituatie aan de Raad en 
het Parlement.

Or. en

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Beginselen van solidariteit en billijke 
verdeling van de verantwoordelijkheid

Nationale strategieën voor asiel- en 
migratiebeheer

Or. en

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Bij de uitvoering van hun 
verplichtingen uit hoofde van lid 1 werken 
de lidstaten nauw met elkaar samen.

Or. en

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. De lidstaten beschikken over 
nationale strategieën zodat er voldoende 
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capaciteit is om een doeltreffend asiel- en 
migratiebeheersysteem uit te voeren 
overeenkomstig de in dit deel vastgestelde 
beginselen. Deze strategieën omvatten:
(a) noodplannen waarbij rekening 
wordt gehouden met de noodplannen op 
grond van Verordening (EU) XXX/XXX 
[Asielagentschap van de Europese Unie], 
Verordening (EU) 2019/1896 van het 
Europees Parlement en de Raad54 ter en 
Richtlijn (EU) XXX/XXX [richtlijn 
opvangvoorzieningen] en de verslagen 
van de Commissie die zijn uitgebracht in 
het kader van de blauwdruk paraatheid en 
crisisbeheer in verband met migratie;
(b) informatie over de wijze waarop de 
lidstaat de in dit deel omschreven 
beginselen en de daaruit voortvloeiende 
wettelijke verplichtingen op nationaal 
niveau toepast;
(c) de resultaten van de monitoring 
door het Asielagentschap en het Europees 
Grens- en kustwachtagentschap, de 
resultaten van de evaluatie die is 
uitgevoerd overeenkomstig Verordening 
(EU) nr. 1053/2013 van de Raad54 quater en 
de resultaten van de evaluaties die zijn 
uitgevoerd overeenkomstig artikel 7 van 
Verordening (EU) XXX/XXX 
[screeningverordening].
In de nationale strategieën wordt 
rekening gehouden met andere relevante 
strategieën en bestaande 
steunmaatregelen, met name de 
steunmaatregelen in het kader van 
Verordening (EU) 2021/1147 van het 
Europees Parlement en de Raad54 quinquies 
en Verordening (EU) XXX/XXX 
[Asielagentschap van de Europese Unie], 
en zij sluiten aan bij en vormen een 
aanvulling op de nationale strategieën 
voor Europees geïntegreerd grensbeheer 
die zijn vastgesteld overeenkomstig artikel 
8, lid 6, van Verordening (EU) 2019/1896.
De lidstaten sturen hun nationale 
strategie voor asiel- en migratiebeheer zes 
maanden voor de vaststelling van de 
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strategie naar de Commissie.
_________________
54 ter Verordening (EU) 2019/1896 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
13 november 2019 betreffende de 
Europese grens- en kustwacht en tot 
intrekking van Verordening (EU) nr. 
1052/2013 en Verordening (EU) 
2016/1624 (PB L 295 van 14.11.2019, 
blz. 1).
54 quater Verordening (EU) nr. 1053/2013 
van de Raad van 7 oktober 2013 
betreffende de instelling van een 
evaluatiemechanisme voor de controle 
van en het toezicht op de toepassing van 
het Schengenacquis en houdende 
intrekking van het Besluit van 
16 september 1998 tot oprichting van de 
Permanente Schengenbeoordelings- en 
toepassingscommissie (PB L 295 van 
6.11.2013, blz. 27).
54 quinquies Verordening (EU) 2021/1147 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 7 juli 2021 tot oprichting van het 
Fonds voor asiel, migratie en integratie 
(PB L 251 van 15.7.2007, blz. 1).

Or. en

Motivering

De inhoud van dit amendement komt uit artikel 6, lid 4, van het COM-voorstel. De inhoud is 
verplaatst naar artikel 5 met het oog op een alomvattend artikel waarin de nationale 
verplichtingen worden uiteengezet.

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. en
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Motivering

De inhoud van dit artikel wordt verplaatst naar de artikelen 4 en 5.

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6 bis
Governance en monitoring van het asiel- 
en migratiebeheer
1. De Commissie, de Raad en de 
lidstaten waarborgen de consistente 
uitvoering van het beleid inzake asiel- en 
migratiebeheer, met inbegrip van zowel de 
interne als de externe componenten van 
dat beleid, overeenkomstig de in dit deel 
uiteengezette beginselen.
2. De Commissie, de Raad en de 
lidstaten, handelend binnen hun 
respectieve bevoegdheden, zijn 
verantwoordelijk voor de uitvoering van 
het beleid inzake asiel- en migratiebeheer.

Or. en

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6 ter
Procedure in het geval van een risico van 

migratiedruk
1. Een lidstaat die van oordeel is dat 
ze onder migratiedruk dreigt te komen te 
staan, stelt de Commissie daar 
onmiddellijk van in kennis.
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Binnen twee weken na de kennisgeving 
coördineert en faciliteert de Commissie de 
nodige maatregelen met de betrokken 
lidstaat en de relevante organen en 
instanties van de Unie teneinde het risico 
van migratiedruk te verminderen.
2. Binnen vier weken na de 
kennisgeving stelt de Commissie een 
actieplan inzake preventie vast met de 
maatregelen die op het niveau van de 
Unie moeten worden getroffen om het 
risico van migratiedruk in de betrokken 
lidstaat te verminderen.
Het actieplan inzake preventie omvat 
aanbevelingen aan de Raad en de 
betrokken lidstaat over maatregelen om 
het risico van migratiedruk te 
verminderen. De Commissie legt het 
actieplan inzake preventie voor aan het 
Europees Parlement.
3. De betrokken lidstaat stelt zijn 
eigen nationale actieplan inzake preventie 
vast met maatregelen die op nationaal 
niveau moeten worden genomen en dient 
dit binnen de in lid 2 bedoelde termijn van 
vier weken in bij de Commissie.

Or. en

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6 quater
Procedure in het geval van migratiedruk

1. Een lidstaat die van oordeel is dat 
ze onder migratiedruk staat, stelt het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie daar onmiddellijk van in 
kennis.
Binnen een week na de kennisgeving gaat 
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de Commissie van start met een 
beoordeling van de migratiesituatie.
Binnen twee weken na de kennisgeving 
coördineert en faciliteert de Commissie de 
nodige maatregelen, in samenwerking met 
de betrokken lidstaten en de relevante 
organen en instanties van de Unie, 
teneinde de migratiedruk te verminderen.
De Commissie raadpleegt tevens de 
lidstaten die solidariteitsbijdragen leveren 
overeenkomstig artikel 52, lid 2.
2. De Commissie stelt een 
solidariteitsresponsplan vast met 
maatregelen die op het niveau van de 
Unie moeten worden genomen, 
overeenkomstig artikel 52. 
De betrokken lidstaat stelt zijn eigen 
nationale solidariteitsresponsplan vast 
met maatregelen die op nationaal niveau 
moeten worden genomen en dient dit 
binnen een maand na de in lid 1 van dit 
artikel bedoelde kennisgeving in bij de 
Commissie.

Or. en

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Samenwerking met derde landen teneinde 
terugkeer en overname te 
vergemakkelijken

Samenwerking met derde landen op het 
gebied van migratiebeheer

Or. en

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Indien de Commissie op basis van 
de overeenkomstig artikel 25 bis, lid 2 of 
4, van Verordening (EU) nr. 810/2009 
van het Europees Parlement en de Raad57 
uitgevoerde analyse en van andere 
beschikbare informatie van oordeel is dat 
een derde land onvoldoende meewerkt 
aan de overname van illegaal verblijvende 
onderdanen van derde landen, en 
onverminderd artikel 25 bis, lid 5, van die 
verordening, dient zij bij de Raad een 
verslag in waarin in voorkomend geval 
wordt aangegeven welke maatregelen 
kunnen worden genomen om de 
medewerking van dat derde land op het 
gebied van overname te verbeteren, 
rekening houdend met de algemene 
betrekkingen van de Unie met dat derde 
land.

1. De Commissie en de lidstaten 
bevorderen wederzijds voordelige 
partnerschappen en nauwe samenwerking 
met relevante derde landen over 
migratiebeheer. De Commissie en de 
lidstaten beoordelen de integratie van 
migratiebeheer in al het relevante beleid 
van de Unie en de volledige toepassing 
van het visumbeleid en andere 
maatregelen die bedoeld zijn om de 
samenwerking met de derde landen te 
bevorderen om de terugkeer van illegaal 
verblijvende onderdanen van derde landen 
te vergemakkelijken.

_________________
57 Verordening (EG) nr. 810/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
13 juli 2009 tot vaststelling van een 
gemeenschappelijke visumcode (PB L 243 
van 15.9.2009, blz. 1).

Or. en

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor zover de Commissie dit 
passend acht, vermeldt zij in haar verslag 
ook welke maatregelen zijn gericht op de 
bevordering van de samenwerking tussen 
de lidstaten om de terugkeer van illegaal 
verblijvende onderdanen van derde 
landen te vergemakkelijken.

2. De Commissie, de Raad en de 
lidstaten nemen binnen hun respectieve 
bevoegdheden maatregelen die gericht 
zijn op de bevordering van gezamenlijke 
doelstellingen en de samenwerking met 
derde landen om de oorzaken en 
aanjagers van irreguliere migratie en 
gedwongen ontheemding aan te pakken, 
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waarbij het instrument voor 
nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en 
internationale samenwerking — Europa 
in de wereld volledig wordt toegepast.

Or. en

Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Bij de toepassing van dit artikel 
houdt de Commissie met name rekening 
met de verslagen van het Asielagentschap, 
het Europees Grens- en 
kustwachtagentschap, Europol en de 
Europese Dienst voor extern optreden.

Or. en

Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Op basis van het in lid 1 bedoelde 
verslag overwegen de Commissie en de 
Raad, binnen hun respectieve 
bevoegdheden, welke passende 
maatregelen kunnen worden genomen, 
rekening houdend met de algemene 
betrekkingen van de Unie met het derde 
land.

Schrappen

Or. en

Amendement 57
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Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten behandelen elk 
verzoek om internationale bescherming dat 
door een onderdaan van een derde land of 
een staatloze op het grondgebied van een 
van de lidstaten wordt ingediend, inclusief 
aan de grens of in de transitzones. Het 
verzoek wordt door een enkele lidstaat 
behandeld, namelijk de lidstaat die 
volgens de in deel III, hoofdstuk II 
omschreven criteria verantwoordelijk is.

1. De lidstaten behandelen elk 
verzoek om internationale bescherming dat 
wordt geregistreerd op het grondgebied 
van een van de lidstaten, inclusief aan de 
grens of in de transitzones. Het verzoek om 
internationale bescherming wordt 
geregistreerd in de lidstaat van eerste 
binnenkomst overeenkomstig artikel 7 van 
Verordening (EU) XXX/XXX 
[asielprocedureverordening] of de lidstaat 
waarin de verzoeker zich wettelijk 
ophoudt.

Or. en

Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer op basis van de in deze 
verordening vastgestelde criteria geen 
verantwoordelijke lidstaat kan worden 
aangewezen, is de eerste lidstaat waar het 
verzoek om internationale bescherming 
werd geregistreerd, verantwoordelijk voor 
de behandeling ervan.

2. De lidstaat van eerste binnenkomst 
of de lidstaat waar de verzoeker zich 
wettelijk ophoudt, is verantwoordelijk 
voor de behandeling van het verzoek om 
internationale bescherming, tenzij een 
andere lidstaat op grond van de criteria in 
deel III, hoofdstuk II, van deze 
verordening kan worden aangewezen als 
verantwoordelijk voor de behandeling van 
dat verzoek.

Or. en

Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien het voor een lidstaat niet mogelijk is 
een verzoeker over te dragen aan de 
lidstaat die in de eerste plaats als 
verantwoordelijke lidstaat is aangewezen, 
omdat ernstig moet worden gevreesd dat de 
asielprocedure en de opvangvoorzieningen 
voor verzoekers in die lidstaat 
systeemfouten bevatten die kunnen 
resulteren in onmenselijke of vernederende 
behandelingen in de zin van artikel 4 van 
het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie, gaat de lidstaat die met het 
bepalen van de verantwoordelijke lidstaat 
is belast, voort met het onderzoeken van 
de criteria van deel III, hoofdstuk II 
teneinde vast te stellen of een andere 
lidstaat als verantwoordelijke lidstaat kan 
worden aangewezen.

Indien het voor een lidstaat niet mogelijk is 
een verzoeker over te dragen aan de 
lidstaat die als verantwoordelijke lidstaat is 
aangewezen, omdat ernstig moet worden 
gevreesd dat de asielprocedure en de 
opvangvoorzieningen voor verzoekers in 
die lidstaat systeemfouten bevatten die 
kunnen resulteren in onmenselijke of 
vernederende behandelingen in de zin van 
artikel 4 van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie, stelt 
de lidstaat die met het bepalen van de 
verantwoordelijke lidstaat is belast, vast of 
een andere lidstaat als verantwoordelijke 
lidstaat kan worden aangewezen.

Or. en

Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien een lidstaat overeenkomstig de 
eerste alinea de overdracht naar een op 
grond van de criteria van deel III, 
hoofdstuk II aangewezen lidstaat of aan de 
eerste lidstaat waar het verzoek werd 
geregistreerd, niet kan uitvoeren, wordt 
die lidstaat de verantwoordelijke lidstaat.

Indien een lidstaat niet kan vaststellen of 
een andere lidstaat op grond van de 
criteria van deel III, hoofdstuk II van deze 
verordening kan worden aangewezen als 
verantwoordelijk voor de behandeling van 
een verzoek om internationale 
bescherming, wordt die lidstaat de lidstaat 
die verantwoordelijk is voor de 
behandeling van het verzoek om 
internationale bescherming.

Or. en

Amendement 61
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Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien geen veiligheidscontrole als 
voorzien in artikel 11 van Verordening 
(EU) XXX/XXX [screeningverordening] is 
uitgevoerd, onderzoekt de eerste lidstaat 
waar het verzoek om internationale 
bescherming is geregistreerd, zo spoedig 
mogelijk na de registratie van het verzoek 
of er redelijke gronden zijn om de 
verzoeker te beschouwen als een gevaar 
voor de nationale veiligheid of de openbare 
orde, alvorens de criteria voor het bepalen 
van de verantwoordelijke lidstaat toe te 
passen overeenkomstig hoofdstuk II of de 
bepalingen van deel III, hoofdstuk III.

Indien geen veiligheidscontrole als 
voorzien in artikel 11 van Verordening 
(EU) XXX/XXX [screeningverordening] is 
uitgevoerd, onderzoekt de lidstaat meteen 
na de registratie van het verzoek of er 
redelijke gronden zijn om de verzoeker te 
beschouwen als een gevaar voor de 
nationale veiligheid of de openbare orde, 
alvorens de criteria voor het bepalen van de 
verantwoordelijke lidstaat toe te passen 
overeenkomstig hoofdstuk II of de 
bepalingen van deel III, hoofdstuk III.

Or. en

Amendement 62

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien een veiligheidscontrole als bedoeld 
in artikel 11 van Verordening (EU) 
XXX/XXX [screeningverordening] is 
uitgevoerd, maar de eerste lidstaat waar 
het verzoek om internationale 
bescherming is geregistreerd gegronde 
redenen heeft om te onderzoeken of er 
redelijke gronden zijn om de verzoeker als 
een gevaar voor de nationale veiligheid of 
de openbare orde van die lidstaat te 
beschouwen, voert die lidstaat het 
onderzoek zo spoedig mogelijk na de 
registratie van het verzoek uit, alvorens de 
criteria voor het bepalen van de 
verantwoordelijke lidstaat toe te passen 
overeenkomstig hoofdstuk II of de 
bepalingen van deel III, hoofdstuk III.

Indien een veiligheidscontrole als bedoeld 
in artikel 11 van Verordening (EU) 
XXX/XXX [screeningverordening] is 
uitgevoerd, maar de lidstaat gegronde 
redenen heeft om te onderzoeken of er 
redelijke gronden zijn om de verzoeker als 
een gevaar voor de nationale veiligheid of 
de openbare orde van die lidstaat te 
beschouwen, voert die lidstaat het 
onderzoek meteen na de registratie van het 
verzoek uit, alvorens de criteria voor het 
bepalen van de verantwoordelijke lidstaat 
toe te passen overeenkomstig hoofdstuk II 
of de bepalingen van deel III, hoofdstuk 
III.
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Or. en

Amendement 63

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer een onderdaan van een 
derde land of een staatloze voornemens is 
een verzoek om internationale bescherming 
in te dienen, wordt het verzoek ingediend 
en geregistreerd in de lidstaat van eerste 
binnenkomst.

1. Wanneer een onderdaan van een 
derde land voornemens is een verzoek om 
internationale bescherming in te dienen, 
wordt het verzoek ingediend en 
geregistreerd in de lidstaat van eerste 
binnenkomst of de lidstaat waarin de 
onderdaan van een derde land zich 
wettelijk ophoudt.

Or. en

Amendement 64

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer een onderdaan van een derde land 
of een staatloze die voornemens is een 
verzoek om internationale bescherming in 
te dienen, in het bezit is van een verlopen 
verblijfsvergunning of visum, wordt het 
verzoek ingediend en geregistreerd in de 
lidstaat waar hij zich bevindt.

Wanneer een onderdaan van een derde land 
die voornemens is een verzoek om 
internationale bescherming in te dienen, in 
het bezit is van een in de afgelopen drie 
jaar verlopen verblijfsvergunning of 
visum, wordt het verzoek ingediend en 
geregistreerd in de lidstaat die de 
verblijfsvergunning of het visum heeft 
uitgevaardigd.

Or. en

Amendement 65

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De verzoeker verleent volledige 
medewerking aan de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaten in de onder deze 
verordening vallende aangelegenheden, 
met name door zo spoedig mogelijk en 
uiterlijk tijdens het in artikel 12 bedoelde 
onderhoud alle elementen aan te reiken 
en alle informatie te verstrekken waarover 
hij beschikt en die relevant zijn om te 
bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is. 
Indien de verzoeker op het tijdstip van het 
onderhoud niet in staat is bewijs over te 
leggen ter staving van de aangereikte 
elementen en verstrekte informatie, kan de 
bevoegde autoriteit binnen de in 
artikel 29, lid 1, bedoelde tijdspanne een 
termijn vaststellen voor de indiening van 
dat bewijs.

3. De verzoeker verleent volledige 
medewerking aan de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaten in de onder deze 
verordening vallende aangelegenheden, 
met name door zo spoedig mogelijk en 
uiterlijk voordat de bevoegde autoriteit 
overeenkomstig deze verordening een 
besluit heeft genomen over de 
verantwoordelijke lidstaat informatie aan 
te reiken om de verantwoordelijke lidstaat 
vast te stellen.

Or. en

Amendement 66

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 5 – alinea 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde autoriteiten kunnen de 
verzoeker overeenkomstig de nationale 
wetgeving aanvullende verplichtingen 
opleggen teneinde niet-toegestane 
verplaatsingen te voorkomen.

Or. en

Amendement 67

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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2. Elementen en informatie die 
relevant zijn om te bepalen welke lidstaat 
verantwoordelijk is en die na het 
verstrijken van de in artikel 9, lid 3, 
bedoelde termijn zijn aangereikt of 
verstrekt, worden door de bevoegde 
autoriteiten niet in aanmerking genomen.

2. Elementen en informatie die 
relevant zijn om te bepalen welke lidstaat 
verantwoordelijk is en die na het 
verstrijken van de in artikel 9, lid 3, 
bedoelde termijn zijn aangereikt of 
verstrekt, mogen door de bevoegde 
autoriteiten niet in aanmerking worden 
genomen.

Or. en

Amendement 68

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Zodra mogelijk en uiterlijk 
wanneer een verzoek om internationale 
bescherming in een lidstaat is 
geregistreerd, stellen de bevoegde 
autoriteiten van die lidstaat de verzoeker 
in kennis van de toepassing van deze 
verordening en van de in artikel 9 
omschreven verplichtingen alsook van de 
in artikel 10 omschreven gevolgen van 
niet-nakoming, en met name van:

1. De met het bepalen van de 
verantwoordelijke lidstaat belaste lidstaat 
stelt de verzoeker schriftelijk,  in een taal 
die de verzoeker begrijpt of waarvan 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat 
hij die begrijpt, in kennis van de 
toepassing van deze verordening en van de 
in artikel 9 omschreven verplichtingen 
alsook van de in artikel 10 omschreven 
gevolgen van niet-nakoming, evenals van 
het doel van het in artikel 12 bedoelde 
persoonlijk onderhoud en van de bijstand 
die de lidstaat of niet-gouvernementele 
organisaties kunnen bieden bij het 
opsporen van gezinsleden of familieleden. 
Hij stelt de verzoeker ook in kennis van:

Or. en

Amendement 69

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de doelstellingen van deze 
verordening en de gevolgen van het 
indienen van een ander verzoek in een 

Schrappen
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andere lidstaat, alsmede de gevolgen van 
het verlaten van de lidstaat waar hij op 
grond van artikel 9, lid 4, aanwezig moet 
zijn, en met name van het feit dat de 
verzoeker alleen recht heeft op de 
opvangvoorzieningen als vermeld in 
artikel 10, lid 1;

Or. en

Motivering

Opname in de inleidende formule (verplichtingen in artikel 9, en gevolgen van niet-naleving 
in artikel 10).

Amendement 70

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de criteria en de procedures om te 
bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is, 
de rangorde van deze criteria in de 
verschillende fasen van de procedure en de 
duur ervan;

(c) de criteria en de procedures om te 
bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is, 
de rangorde van deze criteria in de 
verschillende fasen van de procedure en de 
duur ervan, en de verplichting voor de 
verzoeker om zo vroeg mogelijk in de 
procedure alle relevante informatie te 
verstrekken voor de identificatie van de 
verantwoordelijke lidstaat;

Or. en

Amendement 71

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 – punt d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) het doel van het persoonlijk 
onderhoud uit hoofde van artikel 12 en de 
verplichting om mondeling of door middel 
van het verstrekken van documenten zo 

Schrappen
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vroeg mogelijk in de procedure alle 
relevante informatie te verstrekken en te 
onderbouwen die kan helpen om de 
aanwezigheid van gezinsleden, 
familieleden of andere 
familiebetrekkingen in de lidstaten vast te 
stellen, met inbegrip van de middelen 
waarmee de verzoeker dergelijke 
informatie kan verstrekken, alsmede van 
alle bijstand die de lidstaat kan bieden bij 
het opsporen van gezinsleden of 
familieleden;

Or. en

Motivering

Weggehaald en verplaatst naar de inleidende formule.

Amendement 72

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 – punt e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) de verplichting voor de aanvrager 
om zo vroeg mogelijk in de procedure alle 
relevante informatie openbaar te maken 
die kan helpen bij de vaststelling van het 
bestaan van eerdere verblijfstitels, visa of 
onderwijsdiploma’s;

Schrappen

Or. en

Motivering

Verplaatst naar c).

Amendement 73

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(i) de betrokken categorieën van 
persoonsgegevens;

(i) de betrokken categorieën van 
persoonsgegevens, inclusief de 
gegevenscategorieën die worden verwerkt 
in het kader van de toepassing van 
Verordening (EU) XXX/XXX [Eurodac-
verordening];

Or. en

Amendement 74

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – alinea 1 – punt k bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(k bis) indien van toepassing, een 
beoordeling van de leeftijd van de 
verzoeker of een DNA-test om een 
familieband aan te tonen;

Or. en

Amendement 75

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde informatie 
wordt schriftelijk verstrekt, in een taal die 
de verzoeker verstaat of waarvan 
redelijkerwijs kan worden aangenomen 
dat hij die verstaat. De lidstaten maken 
gebruik van het overeenkomstig lid 3 voor 
dat doel in duidelijke en eenvoudige taal 
opgestelde gemeenschappelijk 
voorlichtingsmateriaal.

Schrappen

Indien dit nodig is om de verzoeker de 
informatie te doen begrijpen, wordt de 
informatie ook mondeling verstrekt, waar 
passend in samenhang met het in artikel 
12 bedoelde persoonlijk onderhoud.
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Or. en

Amendement 76

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het Asielagentschap stelt, in nauwe 
samenwerking met de verantwoordelijke 
nationale agentschappen, 
gemeenschappelijk voorlichtingsmateriaal 
op, alsmede een specifieke brochure voor 
niet-begeleide minderjarigen, waarin ten 
minste de in lid 1 bedoelde informatie is 
opgenomen. Dat gemeenschappelijk 
voorlichtingsmateriaal bevat tevens 
informatie over de toepassing van 
Verordening (EU) XXX/XXX [Eurodac-
verordening] en met name over het 
doeleinde waarvoor de gegevens van een 
verzoeker in Eurodac mogen worden 
verwerkt. Het gemeenschappelijke 
voorlichtingsmateriaal wordt zodanig 
opgesteld dat de lidstaten dit kunnen 
aanvullen met informatie die specifiek is 
voor de lidstaat in kwestie.

3. Het Asielagentschap produceert in 
nauwe samenwerking met de 
verantwoordelijke nationale autoriteiten en 
in duidelijke, eenvoudige taal 
gemeenschappelijke informatie en 
gemeenschappelijk materiaal alsmede 
specifieke informatie voor niet-begeleide 
minderjarigen en andere kwetsbare 
groepen, waarin ten minste de in lid 1 
bedoelde informatie is opgenomen.

De lidstaten gebruiken de informatie en 
het materiaal waarvan sprake is in lid 1, 
en kunnen hieraan informatie toevoegen 
die specifiek is voor de lidstaat in kwestie.
Indien dit nodig is opdat de verzoeker de 
informatie begrijpt, wordt de informatie 
ook mondeling verstrekt.

Or. en

Amendement 77

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 6 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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De lidstaten mogen ook gebruikmaken 
van geluidsopnamen, op voorwaarde dat 
de verzoeker of de juridisch adviseur of 
raadsman van de verzoeker hiermee 
instemt.

Or. en

Amendement 78

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 4 – punt e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) andere redenen die relevant zijn 
om vast te stellen wat het belang van het 
kind is.

Or. en

Amendement 79

Voorstel voor een verordening
Artikel 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 20 Schrappen
Diploma’s of andere kwalificaties

1. Indien de verzoeker in het bezit is van 
een door een in een lidstaat gevestigde 
onderwijsinstelling afgegeven diploma of 
kwalificatie en het verzoek om 
internationale bescherming is 
geregistreerd nadat de verzoeker het 
grondgebied van de lidstaten na voltooiing 
van zijn studie heeft verlaten, is de lidstaat 
waar die onderwijsinstelling is gevestigd, 
verantwoordelijk voor de behandeling van 
het verzoek om internationale 
bescherming.
2. Indien de verzoeker in het bezit is van 
meer dan één diploma of kwalificatie, 
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afgegeven door onderwijsinstellingen in 
verschillende lidstaten, berust de 
verantwoordelijkheid voor de behandeling 
van het verzoek om internationale 
bescherming bij de lidstaat die het 
diploma of de kwalificatie heeft afgegeven 
na de langste studieperiode of, indien de 
studieperiodes identiek zijn, de lidstaat 
waar het meest recente diploma of de 
meest recente kwalificatie is behaald.

Or. en

Amendement 80

Voorstel voor een verordening
Artikel 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 21 Schrappen
Binnenkomst

1. Wanneer is vastgesteld, aan de hand 
van bewijsmiddelen of indirect bewijs, 
zoals omschreven in de twee in artikel 30, 
lid 4, van deze verordening bedoelde 
lijsten, inclusief de gegevens zoals bedoeld 
in Verordening (EU) XXX/XXX 
[Eurodac-verordening], dat een verzoeker 
op illegale wijze de grens van een lidstaat 
heeft overschreden via het land, de zee of 
de lucht of komende vanuit een derde 
land, berust de verantwoordelijkheid voor 
de behandeling van het verzoek om 
internationale bescherming bij de lidstaat 
waar de verzoeker het eerst op deze wijze 
is binnengekomen. Die 
verantwoordelijkheid eindigt indien het 
verzoek meer dan 3 jaar na de datum 
waarop die grensoverschrijding heeft 
plaatsgevonden, wordt geregistreerd.
2. De regel van lid 1 is ook van toepassing 
wanneer de verzoeker na een opsporings- 
en reddingsoperatie op het grondgebied is 
ontscheept.
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3. De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing 
indien aan de hand van bewijsmiddelen of 
indirect bewijs, zoals omschreven in de 
twee in artikel 30, lid 4, van deze 
verordening bedoelde lijsten, inclusief de 
gegevens zoals bedoeld in Verordening 
(EU) XXX/ XXX [Eurodac-verordening], 
kan worden vastgesteld dat de verzoeker 
na de grens te hebben overschreden 
overeenkomstig artikel 57 van deze 
verordening is herplaatst naar een andere 
lidstaat. In dat geval is die andere lidstaat 
verantwoordelijk voor de behandeling van 
het verzoek om internationale 
bescherming.

Or. en

Amendement 81

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaat waar een verzoek om 
internationale bescherming voor het eerst 
is geregistreerd overeenkomstig 
Verordening (EU) XXX/XXX 
[asielprocedureverordening] of, in 
voorkomend geval, de lidstaat van 
herplaatsing, begint onverwijld met de 
procedure om te bepalen welke lidstaat 
verantwoordelijk is.

1. De lidstaat die gegronde redenen 
heeft om aan te nemen dat een andere 
lidstaat verantwoordelijk is voor de 
behandeling van een verzoek om 
internationale bescherming, begint 
overeenkomstig de artikelen 29 en 31 
onmiddellijk met de procedure voor het 
indienen van een overnameverzoek of een 
kennisgeving inzake terugname.

Or. en

Amendement 82

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaat waar een verzoek voor 2. De verzoekende of kennisgevende 
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het eerst is geregistreerd of, in 
voorkomend geval, de lidstaat van 
herplaatsing, zet de procedure om te 
bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is, 
voort indien de verzoeker het grondgebied 
van die lidstaat zonder toestemming verlaat 
of anderszins niet beschikbaar is voor de 
bevoegde autoriteiten van die lidstaat.

lidstaat zet de procedure om te bepalen 
welke lidstaat verantwoordelijk is, voort 
indien de verzoeker het grondgebied van 
die lidstaat zonder toestemming verlaat of 
anderszins niet beschikbaar is voor de 
bevoegde autoriteiten van die lidstaat.

Or. en

Amendement 83

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaat waar een verzoek om 
internationale bescherming is geregistreerd 
en die van mening is dat een andere lidstaat 
verantwoordelijk is voor de behandeling 
van dit verzoek, verzoekt die andere 
lidstaat onverwijld en in ieder geval binnen 
twee maanden na de registratie van het 
verzoek, om overname.

De lidstaat waar een verzoek om 
internationale bescherming is geregistreerd 
en die van mening is dat een andere lidstaat 
verantwoordelijk is voor de behandeling 
van dit verzoek, verzoekt die andere 
lidstaat onverwijld en in ieder geval binnen 
één maand na de registratie van het 
verzoek, om overname.

Or. en

Amendement 84

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Niettegenstaande de eerste alinea wordt in 
het geval van een Eurodac-treffer met 
gegevens die zijn opgeslagen 
overeenkomstig de artikelen 13 en 14 bis 
van Verordening (EU) XXX/XXX 
[Eurodac-verordening] of een VIS-treffer 
met gegevens die zijn opgeslagen 
overeenkomstig artikel 21 van 
Verordening (EG) nr. 767/2008, het 

Schrappen
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verzoek tot overname verzonden binnen 
een maand na ontvangst van die treffer.

Or. en

Amendement 85

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De verzoekende lidstaat kan verzoeken om 
met spoed te antwoorden in gevallen 
waarin het verzoek om internationale 
bescherming werd geregistreerd nadat een 
besluit tot weigering van toegang of een 
terugkeerbesluit werd uitgevaardigd.

De verzoekende lidstaat kan verzoeken om 
met spoed te antwoorden in gevallen 
waarin het verzoek om internationale 
bescherming werd geregistreerd nadat een 
besluit tot weigering van toegang of een 
terugkeerbesluit werd uitgevaardigd, of 
indien de verzoeker in bewaring wordt 
gehouden.

Or. en

Amendement 86

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de in de leden 1 en 2 bedoelde gevallen 
wordt het verzoek om overname door een 
andere lidstaat met behulp van een 
standaardformulier gedaan en gestaafd 
met bewijsmiddelen of indirecte bewijzen 
zoals omschreven in de twee in artikel 30, 
lid 4, bedoelde lijsten, en/of relevante 
elementen uit de verklaring van de 
verzoeker aan de hand waarvan de 
autoriteiten van de aangezochte lidstaat 
kunnen nagaan of deze lidstaat op grond 
van de criteria van deze verordening 
verantwoordelijk is.

Het verzoek om overname wordt gedaan 
met behulp van een standaardformulier en 
omvat relevante elementen uit de 
verklaring van de verzoeker alsook de 
indirecte bewijzen waarmee het verzoek 
wordt gemotiveerd, zodat de autoriteiten 
van de aangezochte lidstaat kunnen nagaan 
of deze lidstaat op grond van de criteria 
van deze verordening verantwoordelijk is.

Or. en
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Amendement 87

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaat die om overname wordt 
verzocht, verricht de nodige controles en 
reageert op het verzoek tot overname van 
een verzoeker binnen één maand nadat hij 
het heeft ontvangen.

1. De lidstaat die om overname wordt 
verzocht, verricht de nodige controles en 
reageert op het verzoek tot overname van 
een verzoeker binnen twee maanden nadat 
hij het heeft ontvangen.

Indien de verzoekende lidstaat 
overeenkomstig artikel 29, lid 2, om een 
antwoord met spoed heeft verzocht, 
antwoordt de aangezochte lidstaat zo snel 
mogelijk en in elk geval binnen één 
maand na ontvangst van het verzoek.

Or. en

Amendement 88

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Indien de aangezochte lidstaat 
geen bezwaar maakt tegen het verzoek 
binnen de in lid 1 vermelde termijn, staat 
dit gelijk met aanvaarding van het 
overnameverzoek en houdt dit de 
verplichting in om de verzoeker over te 
nemen en te zorgen voor passende 
regelingen voor zijn aankomst.
Het in de eerste alinea bedoelde bezwaar 
moet bewijsmiddelen of indirecte bewijzen 
omvatten.

Or. en
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Amendement 89

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Indien de verzoekende lidstaat 
overeenkomstig artikel 29, lid 2, heeft 
verzocht om met spoed te antwoorden, 
antwoordt de aangezochte lidstaat binnen 
de verlangde termijn of, bij gebreke 
daarvan, binnen twee weken na ontvangst 
van het verzoek.

Schrappen

Or. en

Amendement 90

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Indien de aangezochte lidstaat 
binnen de in lid 1 genoemde termijn van 
één maand geen bezwaar maakt tegen het 
verzoek door middel van een volledig en 
uitvoerig gemotiveerd antwoord, of in 
voorkomend geval binnen de in de leden 2 
en 7 genoemde termijn van twee weken, 
staat dit gelijk met aanvaarding van het 
overnameverzoek en houdt dit de 
verplichting in om de persoon over te 
nemen en te zorgen voor passende 
regelingen voor de aankomst.

Schrappen

Or. en

Amendement 91

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In een situatie als bedoeld in 
artikel 26, lid 1, onder b), c) of d), doet de 
lidstaat waar de persoon zich ophoudt, 
onverwijld en in elk geval binnen twee 
weken na ontvangst van de Eurodac-treffer 
een kennisgeving inzake terugname 
uitgaan.

1. In een situatie als bedoeld in 
artikel 26, lid 1, onder b), c) of d), doet de 
lidstaat waar de persoon zich ophoudt, 
onmiddellijk en in elk geval binnen twee 
weken na ontvangst van de Eurodac-treffer 
een kennisgeving inzake terugname 
uitgaan.

Or. en

Amendement 92

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De met de bepaling van de 
verantwoordelijkheid belaste lidstaat van 
wie het overnameverzoek met betrekking 
tot de in artikel 26, lid 1, onder a), 
bedoelde verzoeker is aanvaard of die een 
kennisgeving van terugname heeft gedaan 
met betrekking tot de in artikel 26, lid 1, 
onder b), c) en d), bedoelde personen, 
neemt uiterlijk één week na de 
aanvaarding of kennisgeving een 
overdrachtsbesluit.

1. De verzoekende of kennisgevende 
lidstaat van wie het in artikel 29 bedoelde 
overnameverzoek is aanvaard of die een 
kennisgeving van terugname heeft gedaan 
zoals bedoeld in artikel 31, neemt binnen 
week na de aanvaarding of kennisgeving 
een overdrachtsbesluit.

Or. en

Amendement 93

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer de aangezochte lidstaat 
de overname van een verzoeker of de 
terugname van een persoon als bedoeld in 
artikel 26, lid 1, onder c) of d) aanvaardt, 
stelt de verzoekende of kennisgevende 

2. De verzoekende of kennisgevende 
lidstaat stelt de betrokkene onmiddellijk 
schriftelijk, in een taal die de betrokkene 
begrijpt of waarvan redelijkerwijs kan 
worden verwacht dat hij of zij die begrijpt, 
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lidstaat de betrokkene onverwijld 
schriftelijk in kennis van het besluit om 
hem over te dragen aan de 
verantwoordelijke lidstaat en, indien van 
toepassing, van het feit dat hij zijn verzoek 
om internationale bescherming niet zal 
behandelen.

in kennis van het besluit tot overdracht 
aan de verantwoordelijke lidstaat en van 
de gevolgen van dit besluit, met inbegrip 
van de termijn waarbinnen de overdracht 
moet plaatsvinden en de verplichtingen 
voor de verzoeker zoals bedoeld in artikel 
9, lid 5.

Indien de betrokkene zich met eigen 
middelen naar de verantwoordelijke 
lidstaat begeeft, wordt in de kennisgeving 
eveneens vermeld waar en wanneer de 
betrokkene zich moet melden, voor zover 
deze informatie beschikbaar is.

Or. en

Amendement 94

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het in lid 1 bedoelde besluit bevat 
informatie over de beschikbare 
rechtsmiddelen, onder meer inzake het 
recht om te verzoeken om opschortende 
werking, alsmede over de termijnen 
waarbinnen deze rechtsmiddelen moeten 
worden ingesteld en de overdracht moet 
plaatsvinden en vermeldt, in voorkomend 
geval, indien de betrokkene zich op eigen 
gelegenheid naar de verantwoordelijke 
lidstaat begeeft, waar en wanneer hij zich 
moet melden.

Het in lid 1 bedoelde besluit bevat voorts 
informatie over de beschikbare 
rechtsmiddelen, onder meer inzake het 
recht om te verzoeken om opschortende 
werking, alsmede over de termijnen 
waarbinnen deze rechtsmiddelen moeten 
worden ingesteld.

Or. en

Amendement 95

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 4 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zien erop toe dat aan de 
betrokkene, samen met het in lid 1 
bedoelde besluit, informatie wordt 
meegedeeld over personen of instanties die 
hem rechtsbijstand kunnen verlenen, indien 
die informatie hem niet eerder is verstrekt.

 De lidstaten zien erop toe dat aan de 
betrokkene, samen met het in lid 1 
bedoelde besluit, informatie wordt 
meegedeeld over personen of instanties die 
hem of haar rechtsbijstand kunnen 
verlenen, indien die informatie niet al 
eerder is verstrekt.

Or. en

Amendement 96

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wanneer de betrokkene niet door 
een juridisch adviseur of een andere 
raadsman wordt bijgestaan of 
vertegenwoordigd, stellen de lidstaten hem 
van de voornaamste elementen van het 
besluit, die altijd informatie omvatten over 
de beschikbare rechtsmiddelen en de 
termijnen om deze in te stellen, in kennis 
in een taal die de betrokkene begrijpt of 
waarvan redelijkerwijs kan worden 
verondersteld dat hij die begrijpt.

Schrappen

Or. en

Amendement 97

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer een verzoeker of een andere 
persoon als bedoeld in artikel 26, lid 1, 
onder b), c) of d), op grond van dit artikel 
in bewaring wordt gehouden, duurt de 
termijn voor het indienen van een 

Wanneer een verzoeker of een andere 
persoon als bedoeld in artikel 26, lid 1, 
onder b), c) of d), op grond van dit artikel 
in bewaring wordt gehouden, duurt de 
termijn voor het indienen van een 
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overnameverzoek of een kennisgeving 
inzake terugname niet langer dan twee 
weken vanaf het tijdstip van registratie 
van het verzoek. Wanneer een persoon in 
een later stadium dan de registratie van 
het verzoek in bewaring wordt gehouden, 
duurt de termijn voor het indienen van 
een overnameverzoek of een kennisgeving 
inzake terugname niet langer dan een 
week vanaf de datum waarop de 
betrokkene in bewaring is gesteld. De 
lidstaat die de procedure uit hoofde van 
deze verordening uitvoert, vraagt om een 
spoedig antwoord op een 
overnameverzoek. Dit antwoord wordt 
gegeven binnen een week na ontvangst 
van het overnameverzoek. Het zonder 
antwoord laten verstrijken van de termijn 
van een week staat gelijk met aanvaarding 
van het overnameverzoek en houdt de 
verplichting in om de persoon over te 
nemen en te voorzien in een passende 
aankomstregeling.

overnameverzoek of een kennisgeving 
inzake terugname niet langer dan twee 
weken vanaf het tijdstip waarop het 
verzoek om internationale bescherming is 
ingediend.

Wanneer een persoon in een later stadium 
dan de registratie van het verzoek in 
bewaring wordt gehouden, duurt de 
termijn voor het indienen van een 
overnameverzoek of een kennisgeving 
inzake terugname niet langer dan twee 
weken vanaf de datum waarop de 
betrokkene in bewaring is gesteld.

Or. en

Amendement 98

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 3 – alinea 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer een persoon op grond van dit 
artikel in bewaring wordt gehouden, wordt 
de overdracht van de betrokkene van de 
verzoekende of kennisgevende lidstaat naar 
de verantwoordelijke lidstaat zo spoedig 

Wanneer een persoon op grond van dit 
artikel in bewaring wordt gehouden, wordt 
de overdracht van de betrokkene van de 
verzoekende of kennisgevende lidstaat naar 
de verantwoordelijke lidstaat zo spoedig 
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uitgevoerd als praktisch mogelijk is, en 
uiterlijk binnen vier weken vanaf:

uitgevoerd als praktisch mogelijk is, en 
uiterlijk binnen twaalf weken vanaf:

Or. en

Amendement 99

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 3 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de verzoekende of kennisgevende 
lidstaat zich niet houdt aan de termijnen 
voor het indienen van een 
overnameverzoek of een kennisgeving 
inzake terugname of geen 
overdrachtsbesluit neemt binnen de in 
artikel 32, lid 1, gestelde termijn, of 
wanneer de overdracht niet binnen de in de 
derde alinea genoemde termijn van vier 
weken geschiedt, wordt de betrokkene niet 
langer in bewaring gehouden. De artikelen 
29, 31 en 35 blijven van overeenkomstige 
toepassing.

Wanneer de verzoekende of kennisgevende 
lidstaat zich om redenen waarop hij geen 
invloed heeft, niet houdt aan de termijnen 
die zijn vastgesteld in artikel 29, lid 1, of 
artikel 32, lid 1, of wanneer de overdracht 
niet binnen de in de derde alinea genoemde 
termijn van twaalf weken geschiedt, wordt 
de betrokkene niet langer in bewaring 
gehouden.

De artikelen 29, 31 en 35 blijven van 
overeenkomstige toepassing.

Or. en

Amendement 100

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een verzoeker of andere persoon als 
bedoeld in artikel 26, lid 1, onder b), c) en 
d), wordt overeenkomstig het nationale 
recht van de verzoekende of kennisgevende 
lidstaat, na overleg tussen de betrokken 
lidstaten, overgedragen van de 
verzoekende of kennisgevende lidstaat aan 
de verantwoordelijke lidstaat zodra dat 

Een verzoeker of andere persoon als 
bedoeld in artikel 26, lid 1, onder b), c) en 
d), wordt overeenkomstig het nationale 
recht van de verzoekende of kennisgevende 
lidstaat, na overleg tussen de betrokken 
lidstaten, overgedragen van de 
verzoekende of kennisgevende lidstaat aan 
de verantwoordelijke lidstaat zodra dat 
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praktisch mogelijk is, en uiterlijk binnen 
een termijn van zes maanden vanaf de 
aanvaarding van het overnameverzoek of 
de bevestiging van de kennisgeving inzake 
terugname door een andere lidstaat, of 
vanaf de definitieve beslissing op het 
beroep of het bezwaar tegen een 
overdrachtsbesluit, wanneer dit 
overeenkomstig artikel 33, lid 3, 
opschortende werking heeft. Indien de 
overdracht wegens gevangenzetting van de 
betrokkene niet kan worden uitgevoerd, 
kan deze termijn tot maximaal één jaar 
worden verlengd.

praktisch mogelijk is, en uiterlijk binnen 
een termijn van zes maanden vanaf de 
aanvaarding van het overnameverzoek of 
de bevestiging van de kennisgeving inzake 
terugname door een andere lidstaat, of 
vanaf de definitieve beslissing op het 
beroep of het bezwaar tegen een 
overdrachtsbesluit, wanneer dit 
overeenkomstig artikel 33, lid 3, 
opschortende werking heeft. Indien de 
overdracht wegens gevangenzetting van de 
betrokkene of wegens het niet naleven 
door de betrokkene van het 
overdrachtsbesluit niet kan worden 
uitgevoerd, kan deze termijn tot maximaal 
één jaar worden verlengd.

Or. en

Amendement 101

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De overdragende lidstaat verstrekt 
de verantwoordelijke lidstaat elke 
informatie die essentieel is om de rechten 
van de over te dragen persoon te 
waarborgen en zijn onmiddellijke 
bijzondere behoeften te lenigen, en in het 
bijzonder:

2. De verzoekende of kennisgevende 
lidstaat verstrekt de verantwoordelijke 
lidstaat alle informatie die essentieel is om 
de rechten van de over te dragen persoon te 
waarborgen en zijn onmiddellijke 
bijzondere behoeften te lenigen, en in het 
bijzonder:

(Dit amendement geldt voor de hele tekst.)

Or. en

Amendement 102

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 2 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) in het geval van minderjarigen, (c) in het geval van minderjarigen, de 
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informatie over hun opleiding; beoordeling van het belang van het kind 
en de in artikel 13 bedoelde informatie, 
onder meer over hun opleiding;

Or. en

Amendement 103

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 2 – punt e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) alle overige relevante informatie.

Or. en

Amendement 104

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – alinea 1 – punt c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) uitvoering van een 
terugkeerbesluit.

Or. en

Amendement 105

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De verantwoordelijke lidstaat kan, 
voor zover dat nodig is voor de 
behandeling van een verzoek om 
internationale bescherming, een andere 
lidstaat verzoeken hem de door de 
verzoeker opgegeven redenen ter staving 
van zijn verzoek en, in voorkomend geval, 

3. De verantwoordelijke lidstaat kan, 
voor zover dat nodig is voor de 
behandeling van een verzoek om 
internationale bescherming, een andere 
lidstaat verzoeken hem de door de 
verzoeker opgegeven redenen ter staving 
van zijn verzoek en, in voorkomend geval, 
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de redenen van de jegens betrokkene 
genomen beslissing mee te delen. De 
aangezochte lidstaat kan weigeren op het 
verzoek in te gaan als de verstrekking van 
de gegevens ten koste gaat van essentiële 
staatsbelangen of van de bescherming van 
de grondrechten en fundamentele 
vrijheden van de betrokkene of van 
anderen. In ieder geval heeft de 
verzoekende lidstaat voor het doorgeven 
van deze inlichtingen de schriftelijke 
toestemming van de persoon die om 
internationale bescherming verzoekt 
nodig. In dat geval dient de betrokkene te 
beseffen op welke specifieke informatie 
zijn toestemming betrekking heeft.

de redenen van de jegens betrokkene 
genomen beslissing mee te delen. 
Informatie wordt gedeeld via het 
”DubliNet”-netwerk, dat is opgericht uit 
hoofde van Verordening (EG) 
nr. 1560/2003 van de Commissie59 bis. De 
aangezochte lidstaat kan weigeren op het 
verzoek in te gaan als de verstrekking van 
de gegevens ten koste gaat van essentiële 
staatsbelangen of van de bescherming van 
de grondrechten en fundamentele vrijheden 
van de betrokkene of van anderen. De 
verzoeker wordt vooraf in kennis gesteld 
van de specifieke door de verzoekende 
lidstaat opgevraagde informatie en van de 
reden voor de opvraging.

_________________
59 bis Verordening (EG) nr. 1560/2003 van 
de Commissie van 2 september 2003 
houdende uitvoeringsbepalingen van 
Verordening (EG) nr. 343/2003 van de 
Raad tot vaststelling van de criteria en 
instrumenten om te bepalen welke lidstaat 
verantwoordelijk is voor de behandeling 
van een asielverzoek dat door een 
onderdaan van een derde land bij een van 
de lidstaten wordt ingediend (PB L 222 
van 5.9.2003, blz. 3).

Or. en

Amendement 106

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het Asielagentschap ontwikkelt en 
faciliteert de activiteiten van een netwerk 
van de in artikel 41, lid 1, bedoelde 
bevoegde autoriteiten, met het oog op een 
betere praktische samenwerking en 
uitwisseling van informatie over alle 
aangelegenheden in verband met de 
toepassing van deze verordening, met 

Het Asielagentschap ontwikkelt en 
faciliteert de activiteiten van een netwerk 
of netwerken van de in artikel 41, lid 1, 
bedoelde bevoegde autoriteiten, met het 
oog op een betere praktische 
samenwerking en uitwisseling van 
informatie over alle aangelegenheden in 
verband met de toepassing van deze 
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inbegrip van de ontwikkeling van 
praktische instrumenten en richtsnoeren.

verordening, met inbegrip van de 
ontwikkeling van praktische instrumenten 
en richtsnoeren.

Indien nodig zijn het Europees Grens- en 
kustwachtagentschap en andere relevante 
organen en instanties van de Unie in die 
netwerken vertegenwoordigd.

Or. en

Amendement 107

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Ten behoeve van een lidstaat die 
onder migratiedruk staat of wordt 
geconfronteerd met ontschepingen na 
opsporings- en reddingsoperaties, bestaan 
de volgende soorten solidariteitsbijdragen:

1. Ten behoeve van een lidstaat die 
onder migratiedruk staat, bestaan de 
volgende soorten solidariteitsbijdragen:

Or. en

Amendement 108

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – alinea 1 – punt d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) de beslissing van een lidstaat tot 
behandeling van een verzoek om 
internationale bescherming 
overeenkomstig artikel 25.

Or. en

Amendement 109

Voorstel voor een verordening
Artikel 46
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 46 Schrappen
Solidariteitsforum

Alle lidstaten maken samen deel uit van 
een solidariteitsforum. De Commissie 
roept het solidariteitsforum bijeen en zit 
het voor met het oog op de soepele 
werking van dit deel.

Or. en

Amendement 110

Voorstel voor een verordening
Artikel 47

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. en

Amendement 111

Voorstel voor een verordening
Artikel 48

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. en

Amendement 112

Voorstel voor een verordening
Artikel 49

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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[...] Schrappen

Or. en

Amendement 113

Voorstel voor een verordening
Artikel 50 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie beoordeelt de 
migratiesituatie in een lidstaat wanneer:

1. Naar aanleiding van een 
kennisgeving overeenkomstig artikel 6 ter 
beoordeelt de Commissie de 
migratiesituatie in een lidstaat.
De Commissie beoordeelt ook de 
migratiesituatie in een lidstaat indien zij 
op basis van de beschikbare informatie 
van oordeel is dat het mogelijk is dat een 
lidstaat onder migratiedruk staat.

Or. en

Amendement 114

Voorstel voor een verordening
Artikel 50 – alinea 1 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) die lidstaat de Commissie ervan in 
kennis heeft gesteld dat hij van mening is 
dat hij onder migratiedruk staat;

Schrappen

Or. en

Amendement 115

Voorstel voor een verordening
Artikel 50 – lid 1 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(b) zij op basis van de beschikbare 
informatie van oordeel is dat een lidstaat 
mogelijk onder migratiedruk staat.

Schrappen

Or. en

Amendement 116

Voorstel voor een verordening
Artikel 50 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het Asielagentschap en het 
Europees Grens- en kustwachtagentschap 
staan de Commissie bij bij het opstellen 
van de beoordeling van de migratiedruk. 
De Commissie stelt het Europees 
Parlement, de Raad en de lidstaten 
onverwijld ervan in kennis dat zij een 
beoordeling verricht.

2. Het Asielagentschap en het 
Europees Grens- en kustwachtagentschap 
staan de Commissie bij bij het opstellen 
van de beoordeling van de migratiedruk. 
De Commissie stelt het Europees 
Parlement, de Raad en de lidstaten er 
onmiddellijk van in kennis dat zij een 
beoordeling verricht.

Or. en

Amendement 117

Voorstel voor een verordening
Artikel 50 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De beoordeling van de 
migratiedruk houdt in dat de situatie in de 
betrokken lidstaat in de voorafgaande zes 
maanden wordt vergeleken met de 
algemene situatie in de Unie, en is met 
name gebaseerd op de volgende 
informatie:

3. De beoordeling van de 
migratiedruk houdt in dat de situatie in de 
betrokken lidstaat in de voorafgaande zes 
maanden wordt vergeleken met de 
algemene situatie in de Unie, en is met 
name gebaseerd op de in artikel 4 ter, 
lid 1, tweede alinea, bedoelde informatie, 
inclusief de informatie die is verzameld in 
het kader van de monitoring door het 
Asielagentschap.

Or. en
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Amendement 118

Voorstel voor een verordening
Artikel 50 – alinea 3 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het aantal verzoeken om 
internationale bescherming van 
onderdanen van derde landen en de 
nationaliteit van de verzoekers;

Schrappen

Or. en

Amendement 119

Voorstel voor een verordening
Artikel 50 – lid 3 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het aantal onderdanen van derde 
landen waarvan de autoriteiten van de 
lidstaten hebben vastgesteld dat zij niet of 
niet langer voldoen aan de voorwaarden 
voor toegang tot, verblijf of vestiging in 
een lidstaat, met inbegrip van 
verblijfsduuroverschrijders in de zin van 
artikel 3, lid 1, punt 19, van Verordening 
(EU) 2017/2226 van het Europees 
Parlement en de Raad58;

Schrappen

_________________
58 Verordening (EU) 2017/2226 van het 
Europees Parlement en de Raad van 30 
november 2017 tot instelling van een 
inreis-uitreissysteem (EES) voor de 
registratie van inreis- en uitreisgegevens 
en van gegevens over weigering van 
toegang ten aanzien van onderdanen van 
derde landen die de buitengrenzen 
overschrijden en tot vaststelling van de 
voorwaarden voor toegang tot het EES 
voor rechtshandhavingsdoeleinden en tot 
wijziging van de overeenkomst ter 
uitvoering van het te Schengen gesloten 
akkoord en Verordeningen (EG) nr. 
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767/2008 en (EU) nr. 1077/2011, (PB L 
327 van 9.12.2017, blz. 20).

Or. en

Amendement 120

Voorstel voor een verordening
Artikel 50 – lid 3 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het aantal terugkeerbesluiten dat 
in overeenstemming is met Richtlijn 
2008/115/EG;

Schrappen

Or. en

Amendement 121

Voorstel voor een verordening
Artikel 50 – lid 3 – punt d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) het aantal onderdanen van derde 
landen dat het grondgebied van de 
lidstaten heeft verlaten na een 
terugkeerbesluit dat in overeenstemming 
is met Richtlijn 2008/115/EG;

Schrappen

Or. en

Amendement 122

Voorstel voor een verordening
Artikel 50 – lid 3 – punt e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) het aantal onderdanen van derde 
landen dat door de lidstaten is toegelaten 
via Unie- en nationale regelingen voor 

Schrappen
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hervestiging [of toelating op humanitaire 
gronden];

Or. en

Amendement 123

Voorstel voor een verordening
Artikel 50 – lid 3 – punt f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) het aantal inkomende en 
uitgaande overnameverzoeken en 
kennisgevingen inzake terugname 
overeenkomstig de artikelen 34 en 36;

Schrappen

Or. en

Amendement 124

Voorstel voor een verordening
Artikel 50 – lid 3 – punt g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) het aantal overdrachten dat 
overeenkomstig artikel 31 heeft 
plaatsgevonden;

Schrappen

Or. en

Amendement 125

Voorstel voor een verordening
Artikel 50 – lid 3 – punt h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) het aantal personen dat is 
aangehouden in verband met een 
irreguliere overschrijding van de land-, 
zee- of luchtbuitengrens;

Schrappen
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Or. en

Amendement 126

Voorstel voor een verordening
Artikel 50 – lid 3 – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) het aantal personen aan wie 
toegang is geweigerd overeenkomstig 
artikel 14 van Verordening (EU) 
2016/399;

Schrappen

Or. en

Amendement 127

Voorstel voor een verordening
Artikel 50 – lid 3 – punt j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(j) het aantal en de nationaliteit van 
onderdanen van derde landen die na 
opsporings- en reddingsoperaties zijn 
ontscheept, met inbegrip van het aantal 
verzoeken om internationale 
bescherming;

Schrappen

Or. en

Amendement 128

Voorstel voor een verordening
Artikel 50 – lid 3 – punt k

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(k) het aantal niet-begeleide 
minderjarigen.

Schrappen

Or. en
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Amendement 129

Voorstel voor een verordening
Artikel 50 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Bij de beoordeling van de 
migratiedruk wordt ook rekening 
gehouden met:

Schrappen

(a) de door de lidstaat verstrekte 
informatie, indien de beoordeling 
overeenkomstig lid 1, onder a), 
plaatsvindt;
(b) de mate waarin op het gebied van 
migratie wordt samengewerkt met derde 
landen van herkomst en doorreis, eerste 
landen van asiel en veilige derde landen 
als omschreven in Verordening (EU) 
XXX/XXX [asielprocedureverordening];
(c) de geopolitieke situatie in relevante 
derde landen die van invloed kan zijn op 
migratiebewegingen;
(d) de relevante aanbevelingen als bedoeld 
in artikel 15 van Verordening (EU) nr. 
1053/2013 van de Raad, de artikelen 13, 
14 en 22 van Verordening (EU) XXX 
/XXX [Asielagentschap van de Europese 
Unie]59 en artikel 32, lid 7, van 
Verordening (EU) 2019/1896;
(e) informatie verzameld overeenkomstig 
Aanbeveling XXX van de Commissie over 
een EU-mechanisme voor paraatheid en 
crisisbeheer in verband met migratie 
(blauwdruk paraatheid en crisisbeheer in 
verband met migratie)
(f) het verslag over migratiebeheer als 
bedoeld in artikel 6, lid 4;
(g) de geïntegreerde situatiekennis- en -
analyseverslagen (ISSA-verslagen) uit 
hoofde van Uitvoeringsbesluit (EU) 
2018/1993 van de Raad inzake de 
geïntegreerde EU-regeling politieke 
crisisrespons, indien de geïntegreerde 
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politieke crisisrespons is geactiveerd, of 
het situatiekennis- en analyseverslag 
inzake migratie (MISAA-verslag) dat is 
uitgebracht in het kader van de eerste fase 
van de blauwdruk paraatheid en 
crisisbeheer, indien de geïntegreerde 
politieke crisisrespons niet is geactiveerd;
(h) informatie uit hoofde van de 
verslagleggingsprocedure inzake 
visumliberalisering en dialogen met derde 
landen;
(i) de driemaandelijkse bulletins over 
migratie en andere verslagen van het 
Bureau van de Europese Unie voor de 
grondrechten;
(j) de steun die door de agentschappen 
van de Unie aan de begunstigde lidstaat 
wordt verleend.
_________________
59 Verordening (EU) nr. 1053/2013 van de 
Raad van 7 oktober 2013 betreffende de 
instelling van een evaluatiemechanisme 
voor de controle van en het toezicht op de 
toepassing van het Schengenacquis en 
houdende intrekking van het besluit van 
16 september 1998 tot oprichting van de 
Permanente Schengenbeoordelings- en 
toepassingscommissie (PB L 295 van 
6.11.2013, blz. 27).

Or. en

Amendement 130

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie dient het verslag over de 
migratiedruk in bij het Europees Parlement 
en de Raad binnen een maand nadat zij hen 
overeenkomstig artikel 50, lid 2, ervan in 
kennis heeft gesteld dat zij een beoordeling 

De Commissie dient het verslag over de 
migratiedruk in bij de betrokken lidstaat, 
het Europees Parlement en de Raad binnen 
een maand nadat zij hen overeenkomstig 
artikel 50, lid 2, ervan in kennis heeft 
gesteld dat zij een beoordeling zou 
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verricht. verrichten.

Wanneer een snelle reactie noodzakelijk 
is wegens een zich ontwikkelende situatie 
in de lidstaat in kwestie, dient de 
Commissie haar verslag in binnen twee 
weken na de datum waarop zij het 
Europees Parlement, de Raad en de 
lidstaten overeenkomstig artikel 50, lid 2, 
ervan in kennis heeft gesteld dat zij een 
beoordeling zou verrichten.

Or. en

Amendement 131

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 3 – punt b – ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) in artikel 45, lid 1, onder a), b) en 
c), bedoelde maatregelen die andere 
lidstaten moeten nemen;

ii) in artikel 45, lid 1, onder a), b), c) 
en d bis), bedoelde maatregelen die andere 
lidstaten moeten nemen;

Or. en

Amendement 132

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer de Commissie van 
oordeel is dat een snelle reactie 
noodzakelijk is wegens een zich 
ontwikkelende situatie in een lidstaat, 
dient zij haar verslag uiterlijk in binnen 
twee weken na de datum waarop zij het 
Europees Parlement, de Raad en de 
lidstaten overeenkomstig artikel 50, lid 2, 
ervan in kennis heeft gesteld dat zij een 
beoordeling verricht.

Schrappen
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Or. en

Amendement 133

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Wanneer de Commissie tot de 
slotsom komt dat de betrokken lidstaat 
niet onder migratiedruk staat, gaat zij 
ervan uit dat de betrokken lidstaat het 
gevaar loopt onder migratiedruk te komen 
te staan, en past zij de in artikel 6 ter van 
deze verordening beschreven procedure 
toe.

Or. en

Amendement 134

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer uit het in artikel 51 
bedoelde verslag blijkt dat een lidstaat 
onder migratiedruk staat, dragen de andere 
lidstaten die zelf geen begunstigde lidstaten 
zijn, bij door middel van de in artikel 45, 
lid 1, onder a), b) en c), bedoelde 
solidariteitsbijdragen. De lidstaten geven 
voorrang aan de herplaatsing van niet-
begeleide minderjarigen.

1. Wanneer uit het in artikel 51 
bedoelde verslag blijkt dat een lidstaat 
onder migratiedruk staat, dragen de andere 
lidstaten die zelf geen begunstigde lidstaten 
zijn, bij door middel van de in artikel 45, 
lid 1, onder a), b), c) en d bis), bedoelde 
solidariteitsbijdragen. Indien nodig geven 
de lidstaten voorrang aan de herplaatsing 
van niet-begeleide minderjarigen en 
andere kwetsbare personen.

Or. en

Amendement 135

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer in het in artikel 51 
bedoelde verslag maatregelen worden 
genoemd als bedoeld in lid 3, onder b), iii), 
van dat artikel, kunnen andere lidstaten 
met die maatregelen bijdragen in plaats 
van de in artikel 51, lid 3, onder b), ii), 
bedoelde maatregelen. Dergelijke 
maatregelen mogen niet leiden tot een 
tekort van meer dan 30 % van de totale 
bijdragen die in het verslag over 
migratiedruk zijn vermeld overeenkomstig 
artikel 51, lid 3, onder b), ii).

2. Wanneer in het in artikel 51 
bedoelde verslag maatregelen worden 
genoemd als bedoeld in artikel 45, lid 1, 
onder d), kunnen andere lidstaten met die 
maatregelen bijdragen, op voorwaarde dat 
die  maatregelen dezelfde impact hebben 
als maatregelen die zijn genomen 
overeenkomstig artikel 45, lid 1, onder a), 
b), c) en d bis).

Or. en

Amendement 136

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Binnen twee weken na de goedkeuring van 
het in artikel 51 bedoelde verslag dienen 
de lidstaten bij de Commissie een 
solidariteitsresponsplan in door het 
formulier in bijlage II in te vullen. In het 
solidariteitsresponsplan vermelden de 
lidstaten welk soort bijdragen als bedoeld 
in artikel 51, lid 3, onder b), ii), zij 
voorstellen, of, in voorkomend geval, 
welke maatregelen als bedoeld in artikel 
51, lid 3, onder b), iii), zij voorstellen te 
nemen. Wanneer de lidstaten meer dan één 
soort bijdrage voorstellen als bedoeld in 
artikel 51, lid 3, onder b), ii), vermelden zij 
het aandeel van elke bijdrage.

Binnen twee weken na de in artikel 50, 
lid 2, bedoelde kennisgeving dienen de 
lidstaten bij de Commissie een 
solidariteitsresponsplan in door het 
formulier in bijlage II in te vullen. In het 
solidariteitsresponsplan vermelden de 
lidstaten welk soort bijdragen als bedoeld 
in artikel 45, lid 1, zij voorstellen. Wanneer 
de lidstaten meer dan één soort bijdrage 
voorstellen als bedoeld in artikel 45, lid 1, 
vermelden zij het aandeel van elke 
bijdrage.

Or. en

Amendement 137
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Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer het solidariteitsresponsplan 
terugkeersponsoring omvat, vermelden de 
lidstaten de nationaliteiten van de illegaal 
verblijvende onderdanen van derde landen 
die zich op het grondgebied van de 
betrokken lidstaat bevinden en die zij 
voornemens zijn te sponsoren.

Wanneer het solidariteitsresponsplan 
terugkeersponsoring omvat, vermelden de 
lidstaten de nationaliteiten van de illegaal 
verblijvende onderdanen van derde landen 
die zich op het grondgebied van de 
betrokken lidstaat bevinden en die zij 
voornemens zijn te sponsoren, en 
preciseren zij of zij van plan zijn deze 
onderdanen van derde landen te 
sponsoren op hun eigen grondgebied of 
op het grondgebied van de begunstigde 
lidstaat.

Or. en

Amendement 138

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de lidstaten in het 
solidariteitsresponsplan maatregelen 
vermelden als bedoeld in artikel 51, lid 3, 
onder b), iii), vermelden zij ook de 
gedetailleerde regelingen en het tijdschema 
voor de uitvoering ervan.

Wanneer de lidstaten in het 
solidariteitsresponsplan maatregelen 
vermelden als bedoeld in artikel 45, lid 1, 
onder b), vermelden zij ook de 
gedetailleerde regelingen en het tijdschema 
voor de uitvoering ervan.

Or. en

Amendement 139

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer de Commissie van 
oordeel is dat de solidariteitsbijdragen in 

4. Wanneer de Commissie van 
oordeel is dat de solidariteitsbijdragen in 
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de solidariteitsresponsplannen niet 
beantwoorden aan de behoeften die zijn 
vastgesteld in het in artikel 51 bedoelde 
verslag over migratiedruk, roept zij het 
solidariteitsforum bijeen. In die gevallen 
verzoekt de Commissie de lidstaten om 
tijdens het solidariteitsforum het soort 
bijdragen in hun 
solidariteitsresponsplannen aan te passen 
door herziene solidariteitsresponsplannen 
in te dienen.

de solidariteitsresponsplannen niet 
beantwoorden aan de behoeften die zijn 
vastgesteld in het in artikel 51 bedoelde 
verslag over migratiedruk, roept zij de 
lidstaten ertoe op om het soort bijdragen in 
hun solidariteitsresponsplannen aan te 
passen.

De Commissie onderzoekt welke 
maatregelen zij kan nemen om de 
aanpassing van vrijwillige bijdragen door 
de lidstaten te bevorderen.

Or. en

Amendement 140

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Een lidstaat die 
solidariteitsbijdragen voorstelt als bedoeld 
in artikel 51, lid 3, onder b), ii), kan 
verzoeken om een vermindering van 10 % 
van zijn aandeel, berekend volgens de 
verdeelsleutel van artikel 54, indien hij in 
de solidariteitsresponsplannen aangeeft dat 
hij in de voorgaande vijf jaar tweemaal het 
Uniegemiddelde per hoofd van de 
bevolking van de verzoeken om 
internationale bescherming heeft 
behandeld.

5. Een lidstaat die 
solidariteitsbijdragen voorstelt als bedoeld 
in artikel 45, lid 1, kan verzoeken om een 
vermindering van 10 % van zijn aandeel, 
berekend volgens de verdeelsleutel van 
artikel 54, indien hij in de 
solidariteitsresponsplannen aangeeft dat hij 
in de voorgaande tien jaar tweemaal het 
Uniegemiddelde per hoofd van de 
bevolking van de verzoeken om 
internationale bescherming heeft 
behandeld.

Or. en

Amendement 141

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – lid 5 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Het solidariteitsplan wordt 
vastgesteld binnen één maand na de 
indiening van het in artikel 51 bedoelde 
verslag over de migratiedruk bij de 
betrokken lidstaat, het Europees 
Parlement en de Raad.

Or. en

Amendement 142

Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Binnen twee weken na de 
indiening van de in artikel 52, lid 3, 
bedoelde solidariteitsresponsplannen of, 
indien het solidariteitsforum 
overeenkomstig artikel 52, lid 4, is 
bijeengeroepen, binnen twee weken na het 
einde van het solidariteitsforum, stelt de 
Commissie een uitvoeringshandeling vast 
waarin de solidariteitsbijdragen worden 
vastgesteld die ten behoeve van de lidstaat 
die onder migratiedruk staat, door de 
andere lidstaten moeten worden geleverd 
en het tijdschema voor de uitvoering 
ervan.

Schrappen

Or. en

Amendement 143

Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Wanneer de Commissie van 
oordeel is dat de aangepaste 
solidariteitsbijdragen niet beantwoorden 
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aan de behoeften die zijn vastgesteld in 
het in artikel 51 bedoelde verslag over 
migratiedruk, en wanneer de betrokken 
lidstaat niet akkoord gaat met de 
aangepaste vrijwillige bijdragen, stelt de 
Commissie de solidariteitsbijdragen van 
de lidstaten voor de resterende behoeften 
vast middels een uitvoeringshandeling. 
Die uitvoeringshandeling wordt volgens 
de in artikel 67, lid 1 bis, bedoelde 
raadplegingsprocedure vastgesteld.

Or. en

Amendement 144

Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de lidstaten in hun 
solidariteitsresponsplannen het in 
artikel 45, lid 1, onder d), bedoelde soort 
bijdragen hebben aangegeven, gaat de 
Commissie na of de voorgestelde 
maatregelen in verhouding staan tot de 
bijdragen die de lidstaten zouden hebben 
geleverd door middel van de in artikel 45, 
lid 1, onder a), b) of c), bedoelde 
maatregelen als gevolg van de toepassing 
van de in artikel 54 bedoelde 
verdeelsleutel.

Wanneer de lidstaten in hun 
solidariteitsresponsplannen het in 
artikel 45, lid 1, onder d), bedoelde soort 
bijdragen hebben aangegeven, gaat de 
Commissie na of de voorgestelde 
maatregelen in verhouding staan tot de 
bijdragen die de lidstaten zouden hebben 
geleverd door middel van de in artikel 45, 
lid 1, onder a), b), c) of d bis), bedoelde 
maatregelen als gevolg van de toepassing 
van de in artikel 54 bedoelde 
verdeelsleutel.

Or. en

Amendement 145

Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de voorgestelde maatregelen niet 
in verhouding staan tot de bijdragen die de 

Wanneer de voorgestelde maatregelen niet 
in verhouding staan tot de bijdragen die de 
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bijdragende lidstaat zou hebben geleverd 
door middel van de in artikel 45, lid 1, 
onder a), b) of c), bedoelde maatregelen, 
stelt de Commissie in de 
uitvoeringshandeling de voorgestelde 
maatregelen vast en past zij de omvang 
ervan aan.

bijdragende lidstaat zou hebben geleverd 
door middel van de in artikel 45, lid 1, 
onder a), b), c) of d bis), bedoelde 
maatregelen, stelt de Commissie in de 
uitvoeringshandeling de voorgestelde 
maatregelen vast en past zij de omvang 
ervan aan.

Or. en

Amendement 146

Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 2 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de voorgestelde maatregelen 
zouden leiden tot een tekort van meer dan 
30 % van het totale aantal 
solidariteitsmaatregelen dat 
overeenkomstig artikel 51, lid 3, onder b), 
ii), is vastgesteld in het verslag over 
migratiedruk, worden de in de 
uitvoeringshandeling vastgestelde 
bijdragen zodanig aangepast dat de 
lidstaten die dergelijke maatregelen 
aangeven, 50 % van hun aandeel, 
berekend volgens de verdeelsleutel van 
artikel 54, zouden moeten dekken door 
middel van maatregelen als bedoeld in 
artikel 51, lid 3, onder b), ii). De 
Commissie past de door die lidstaten 
aangegeven maatregelen als bedoeld in 
artikel 51, lid 3, onder b), iii), 
dienovereenkomstig aan.

Schrappen

Or. en

Amendement 147

Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 3 – alinea 1 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In de uitvoeringshandeling worden 
de volgende elementen opgenomen:

3. In de uitvoeringshandeling wordt 
rekening gehouden met de capaciteit en 
de behoeften van de begunstigde lidstaten 
op het gebied van asiel, zoals vastgesteld 
in het in artikel 51 bedoelde verslag, en 
worden de volgende elementen 
opgenomen:

Or. en

Amendement 148

Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 3 – alinea 1 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het totale aantal personen dat uit 
hoofde van artikel 45, lid 1, onder a) of c), 
vanuit de verzoekende lidstaat moet 
worden herplaatst, rekening houdend met 
de capaciteit en de behoeften van de 
verzoekende lidstaat op het gebied van 
asiel als vermeld in het verslag bedoeld in 
artikel 51, lid 3, onder b), punt ii);

(a) de verdeling van de personen die 
uit hoofde van artikel 45, lid 1, onder a) of 
c), vanuit de verzoekende lidstaat moeten 
worden herplaatst;

Or. en

Amendement 149

Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 3 – alinea 1 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het totale aantal personen waarvan 
uit hoofde van artikel 45, lid 1, onder b), de 
terugkeer vanuit de verzoekende lidstaat 
moet worden gesponsord, rekening 
houdend met de capaciteit en de 
behoeften van de verzoekende lidstaten op 
het gebied van terugkeer, zoals vermeld in 
het verslag bedoeld in artikel 51, lid 3, 

(b) de verdeling van de personen van 
wie de terugkeer uit hoofde van artikel 45, 
lid 1, onder b), door de verzoekende 
lidstaat moet worden gesponsord;
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onder b), punt ii);

Or. en

Amendement 150

Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 3 – alinea 1 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de verdeling van de personen die 
moeten worden herplaatst en/of van de 
personen van wie de terugkeer moet 
worden gesponsord over de lidstaten, met 
inbegrip van de begunstigde lidstaat, op 
basis van de verdeelsleutel van artikel 54;

Schrappen

Or. en

Amendement 151

Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 3 – alinea 1 – punt c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) het totale aantal verzoeken om 
internationale bescherming dat door de 
lidstaten moet worden behandeld 
overeenkomstig artikel 45, lid 1, onder 
d bis);

Or. en

Amendement 152

Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in lid 3, onder c), bedoelde verdeling De in de eerste alinea van dit lid bedoelde 
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wordt aangepast wanneer een lidstaat die 
een verzoek op grond van artikel 52, lid 5, 
indient, in het solidariteitsresponsplan 
aantoont dat hij in de voorgaande vijf jaar 
verantwoordelijk is geweest voor tweemaal 
het Uniegemiddelde per hoofd van de 
bevolking van de verzoeken om 
internationale bescherming. In dergelijke 
gevallen krijgt de lidstaat een vermindering 
van 10 % van zijn aandeel, berekend 
volgens de verdeelsleutel van artikel 54. 
Deze vermindering wordt evenredig 
verdeeld over de lidstaten die bijdragen 
leveren als bedoeld in artikel 45, lid 1, 
onder a), b) en c);

verdeling wordt aangepast wanneer een 
lidstaat die een verzoek op grond van 
artikel 52, lid 5, indient, in het 
solidariteitsresponsplan aantoont dat hij in 
de voorgaande tien jaar verantwoordelijk is 
geweest voor tweemaal het 
Uniegemiddelde per hoofd van de 
bevolking van de verzoeken om 
internationale bescherming. In dergelijke 
gevallen krijgt de lidstaat een vermindering 
van 10 % van zijn aandeel, berekend 
volgens de verdeelsleutel van artikel 54. 
Deze vermindering wordt evenredig 
verdeeld over de lidstaten die bijdragen 
leveren als bedoeld in artikel 45, lid 1, 
onder a), b), c) en d bis);

Or. en

Amendement 153

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een lidstaat kan zich ertoe 
verbinden een andere lidstaat te 
ondersteunen bij de terugkeer van illegaal 
verblijvende onderdanen van derde landen 
door middel van terugkeersponsoring 
waarbij hij, in nauwe samenwerking met de 
begunstigde lidstaat, maatregelen neemt 
om de terugkeer van die onderdanen van de 
derde landen uit te voeren vanaf het 
grondgebied van de begunstigde lidstaat.

1. Een lidstaat kan zich ertoe 
verbinden een andere lidstaat te 
ondersteunen bij de terugkeer van illegaal 
verblijvende onderdanen van derde landen 
door middel van terugkeersponsoring 
waarbij hij, in nauwe samenwerking met de 
begunstigde lidstaat, maatregelen neemt 
om de terugkeer van die onderdanen van de 
derde landen uit te voeren, zij het vanaf 
zijn eigen grondgebied of vanaf het 
grondgebied van de begunstigde lidstaat.

Or. en

Amendement 154

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Om de terugkeersponsoring te 
vergemakkelijken, wordt een door de 
begunstigde lidstaat uitgevaardigd 
terugkeerbesluit ook erkend door de 
bijdragende lidstaat.

Or. en

Amendement 155

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer een lidstaat zich ertoe 
verbindt terugkeersponsoring te 
verstrekken en de illegaal verblijvende 
onderdanen van derde landen tegen wie 
door de begunstigde lidstaat een 
terugkeerbesluit is uitgevaardigd, niet 
terugkeren of niet binnen 8 maanden 
worden verwijderd, brengt de lidstaat die 
de terugkeersponsoring verstrekt, de 
betrokken personen over naar zijn eigen 
grondgebied overeenkomstig de in de 
artikelen 57 en 58 bedoelde procedure. 
Deze termijn vangt aan bij de vaststelling 
van de in artikel 53, lid 1, of, in 
voorkomend geval, artikel 49, lid 2, 
bedoelde uitvoeringshandeling.

2. Wanneer een lidstaat zich ertoe 
verbindt terugkeersponsoring te 
verstrekken op het grondgebied van de 
begunstigde lidstaat en de illegaal 
verblijvende onderdanen van derde landen 
tegen wie door de begunstigde lidstaat een 
terugkeerbesluit is uitgevaardigd, niet 
terugkeren of niet binnen 8 maanden 
worden verwijderd, brengt de lidstaat die 
de terugkeersponsoring verstrekt, de 
betrokken personen over naar zijn eigen 
grondgebied overeenkomstig de in de 
artikelen 57 en 58 bedoelde procedure. 
Deze termijn vangt aan bij de vaststelling 
van de in artikel 53, lid 1, of, in 
voorkomend geval, artikel 49, lid 2, 
bedoelde uitvoeringshandeling.

Or. en

Amendement 156

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 4 – alinea 1 – punt e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) alle andere activiteiten waarom de 
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begunstigde lidstaat verzoekt om de 
terugkeer van illegaal verblijvende 
onderdanen van derde landen te 
vergemakkelijken.

Or. en

Amendement 157

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Overeenkomstig artikel 7, lid 2, 
van Verordening (EU) 2019/1896 kan de 
bijdragende lidstaat het Europees Grens- 
en kustwachtagentschap om bijstand 
verzoeken.

Or. en

Amendement 158

Voorstel voor een verordening
Artikel 57 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Alvorens de in dit artikel 
vastgestelde procedure toe te passen, zorgt 
de begunstigde lidstaat ervoor dat er geen 
redelijke gronden zijn om de betrokken 
persoon als een gevaar voor de nationale 
veiligheid of de openbare orde van die 
lidstaat te beschouwen. Wanneer er 
redelijke gronden zijn om de persoon als 
een gevaar voor de nationale veiligheid of 
de openbare orde te beschouwen, past de 
begunstigde lidstaat de in dit artikel 
vastgestelde procedure niet toe en schrapt 
hij, in voorkomend geval, de persoon van 
de in artikel 49, lid 2, bedoelde lijst.

2. Alvorens de in dit artikel 
vastgestelde procedure toe te passen, zorgt 
de begunstigde lidstaat ervoor dat er geen 
redelijke gronden zijn om de betrokken 
persoon als een gevaar voor zijn nationale 
veiligheid of zijn openbare orde te 
beschouwen. Wanneer er redelijke gronden 
zijn om de persoon als een gevaar voor de 
nationale veiligheid of de openbare orde te 
beschouwen, past de begunstigde lidstaat 
de in dit artikel vastgestelde procedure niet 
toe.

Or. en
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Amendement 159

Voorstel voor een verordening
Artikel 57 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien herplaatsing moet worden toegepast, 
identificeert de begunstigde lidstaat de 
personen die voor herplaatsing in 
aanmerking komen. Indien de betrokken 
persoon om internationale bescherming 
verzoekt of internationale bescherming 
geniet, houdt die lidstaat, in voorkomend 
geval, rekening met het bestaan van 
betekenisvolle banden tussen de 
betrokkene en de lidstaat van 
herplaatsing. Wanneer de te herplaatsen 
geïdentificeerde persoon internationale 
bescherming geniet, wordt die persoon pas 
herplaatst nadat hij schriftelijk met 
herplaatsing heeft ingestemd.

Indien herplaatsing moet worden toegepast, 
identificeert de begunstigde lidstaat de 
personen die voor herplaatsing in 
aanmerking komen. Indien de betrokken 
persoon om internationale bescherming 
verzoekt of internationale bescherming 
geniet, houdt die lidstaat, in voorkomend 
geval, rekening met het bestaan van 
betekenisvolle banden tussen de 
betrokkene en de bijdragende lidstaat. 
Wanneer de te herplaatsen geïdentificeerde 
persoon internationale bescherming geniet, 
wordt die persoon pas herplaatst nadat hij 
schriftelijk met herplaatsing heeft 
ingestemd.

(Dit amendement geldt voor de hele tekst.)

Or. en

Amendement 160

Voorstel voor een verordening
Artikel 58 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de lidstaat van herplaatsing een 
verzoeker heeft herplaatst voor wie de 
verantwoordelijke lidstaat nog niet is 
bepaald, past die lidstaat de in deel III 
vastgestelde procedures toe, met 
uitzondering van artikel 8, lid 2, artikel 9, 
leden 1 en 2, artikel 15, lid 5, en artikel 21, 
leden 1 en 2.

Wanneer het gaat om de herplaatsing van 
een verzoeker voor wie de 
verantwoordelijke lidstaat nog niet is 
bepaald, past de bijdragende lidstaat de in 
deel III vastgestelde procedures toe, met 
uitzondering van artikel 8, lid 2, artikel 9, 
leden 1 en 2, en artikel 15, lid 5.

Or. en
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Amendement 161

Voorstel voor een verordening
Artikel 67 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Wanneer naar dit lid wordt 
verwezen, is artikel 4 van Verordening 
(EU) nr. 182/2011 van toepassing.

Or. en

Amendement 162

Voorstel voor een verordening
Artikel 69 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk [achttien maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening] en 
vervolgens jaarlijks toetst de Commissie 
de werking van de in deel IV, 
hoofdstukken I, II en III, van deze 
verordening bedoelde maatregelen.

Uiterlijk ... [18 maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening] en 
vervolgens elke twee jaar toetst de 
Commissie de werking van deze 
verordening. Deze toetsing wordt 
doorgestuurd naar het Europees 
Parlement en de Raad.

Or. en

Amendement 163

Voorstel voor een verordening
Artikel 69 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[Drie jaar na de inwerkingtreding brengt 
de Commissie verslag uit over de 
uitvoering van de in deze verordening 
vervatte maatregelen.]

Schrappen

Or. en
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Amendement 164

Voorstel voor een verordening
Artikel 69 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Niet eerder dan [vijf] jaar na de datum van 
toepassing van deze verordening, en 
vervolgens om de vijf jaar, verricht de 
Commissie een evaluatie van deze 
verordening. De Commissie dient bij het 
Europees Parlement, de Raad en het 
Europees Economisch en Sociaal Comité 
een verslag in over de belangrijkste 
bevindingen. De lidstaten verstrekken de 
Commissie uiterlijk zes maanden vóór het 
verstrijken van de periode van [vijf] jaar 
alle gegevens die nodig zijn voor de 
opstelling van dit verslag.

Niet eerder dan [drie] jaar na de datum van 
toepassing van deze verordening, en 
vervolgens om de vijf jaar, verricht de 
Commissie een evaluatie van deze 
verordening. De Commissie dient bij het 
Europees Parlement, de Raad en het 
Europees Economisch en Sociaal Comité 
een verslag in over de belangrijkste 
bevindingen. De lidstaten verstrekken de 
Commissie uiterlijk zes maanden vóór het 
verstrijken van de periode van [vijf] jaar 
alle gegevens die nodig zijn voor de 
opstelling van dit verslag.

Or. en

Amendement 165

Voorstel voor een verordening
Artikel 69 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 69 bis
Bijstand op het gebied van monitoring

1. De Commissie wordt bij de 
uitvoering en monitoring van deze 
verordening bijgestaan door het 
Asielagentschap. Het Asielagentschap 
maakt gebruik van bestaande netwerken 
of creëert nieuwe netwerken voor de 
coördinatie van de uitvoering van deze 
verordening met de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaten.
2. Indien toepasselijk wordt het 
Europees Grens- en kustwachtagentschap 
en andere relevante organen en instanties 
van de Unie gevraagd om deel uit te 
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maken van die netwerken.

Or. en


