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NOTA A-PUNT 
van: het Comité van permanente vertegenwoordigers (2e deel) 
aan: Raad 
Betreft: Ontwerpconclusies van de Raad over het bevorderen van de terugkeer 

en overname van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen 
- Aanneming 

  

Het Coreper heeft op 31 mei 2017 overeenstemming bereikt over de in hoofde genoemde 

ontwerpconclusies van de Raad. 

De Raad wordt derhalve verzocht de ontwerpconclusies van de Raad in bijlage dezes aan te nemen. 
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BIJLAGE 
Ontwerpconclusies van de Raad over het bevorderen van de terugkeer en overname 

van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen 

De Raad: 

1. Memoreert de conclusies van de Europese Raad van juni, oktober en december 2016, en 
de conclusies van de voorzitter van de Europese Raad van maart 2017; 

2. Memoreert de conclusies van de Raad van oktober 2015 over de toekomst van het terugkeerbeleid 
en de conclusies van de Raad van juni 2016 over de terugkeer en de overname van illegaal 
verblijvende onderdanen van derde landen; 

3. Erkent dat het belangrijk is dat de onderhandelingen over overname worden gekoppeld aan 
die over visumversoepelingsovereenkomsten, een belangrijk instrument dat met name in het 
kader van de mobiliteitspartnerschappen wordt toegepast; 

4. Is van oordeel dat het percentage illegaal verblijvende onderdanen van derde landen dat 
terugkeert, dringend moet worden verhoogd; 

5. Is het erover eens dat omvattende, incrementele, pragmatische en op maat gemaakte 
oplossingen nodig zijn voor het verbeteren van de samenwerking met derde landen op het 
gebied van terugkeer en overname, in overeenstemming met de in het partnerschapskader 
gevolgde benadering; 

6. Wijst op de standpunten die zijn ingenomen in de Raad JBZ van maart 2017 en is het erover 
eens dat moet worden overwogen het nodige hefboomeffect teweeg te brengen door gebruik 
te maken van alle EU-beleidsinstrumenten, waaronder het visumbeleid; 

7. Is van mening dat de twee beleidsdomeinen, terugkeer en visum, beter op elkaar moeten 
worden afgestemd teneinde de medewerking van derde landen op het gebied van terugkeer 
en overname te verbeteren. Het moet mogelijk blijven resultaten te behalen met een 
gecoördineerd optreden van de lidstaten binnen het toepasselijke wettelijke kader; 

8. Onderstreept het belang van een juridisch verband tussen terugkeer en visa in de Visumcode; 

9. Roept de betrokken voorbereidende instanties van de Raad op de werkzaamheden voort te 
zetten om dit gecoördineerd optreden in praktijk te brengen, en daarbij rekening te houden 
met de standpunten van de lidstaten met de grootste belangen ten opzichte van het betrokken 
derde land/de betrokken derde landen. 

 


