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NOTA 
van: het voorzitterschap 
aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers / de Raad / het Gemengd 

Comité 
(EU-IJsland/Liechtenstein/Noorwegen/Zwitserland) 

Betreft: Europese grens- en kustwacht: Voorstel voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad betreffende de Europese grens- en 
kustwacht en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2007/2004, 
Verordening (EG) nr. 863/2007 en Besluit 2005/267/EG van de Raad 
- Voortgangsverslag 

  

De in hoofde genoemde ontwerpverordening moet een belangrijke pijler worden voor de aanpak 

van de uitdagingen waarmee het grens- en migratiebeleid momenteel wordt geconfronteerd, en voor 

het behoud van de integriteit van het Schengenacquis. Daarom beschouwt het voorzitterschap de 

spoedige vaststelling en uitvoering ervan als een van haar voornaamste prioriteiten. 

Om alle betrokkenen op de hoogte te brengen voordat de onderhandelingen de volgende fase 

ingaan, wenst het voorzitterschap daarom verslag uit te brengen aan de ministers over de voortgang 

die is geboekt sinds de vorige zitting van de Raad JBZ op 21 april 2016. 
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In het belang van een snelle en vlotte uitvoering van de toekomstige verordening  hebben de 

ministers tijdens de zitting van de Raad JBZ van april 2016 besloten een begin te maken met 

voorbereidende werkzaamheden en hebben zij Frontex en de Commissie verzocht zich te 

concentreren op de volgende vijf terreinen: i) het samenbrengen van personele en technische 

middelen voor de activiteiten van het Agentschap; ii) het uitvoeren van kwetsbaarheids-

beoordelingen kort na de vaststelling van het instrument; iii) de nieuwe taken van het Agentschap in 

het kader van het terugkeerbeleid; iv) het uitwerken, door de Commissie, van een modelstatus-

overeenkomst in het kader van de samenwerking met derde landen; v) het opstellen, door de 

grondrechtenfunctionaris van Frontex, van een standaardklachtenformulier. Het voorzitterschap 

verzoekt de Commissie en Frontex de ministers te informeren over de eerste voorbereidende 

stappen die tot dusver op de vijf bovengenoemde terreinen zijn genomen of binnenkort zullen 

worden genomen. 

Voorts wenst het voorzitterschap de ministers te informeren dat de Groep raden JBZ, in het kader 

van de voorbereiding op de onderhandelingen met het Parlement, op 25 april 2016 een eerste 

gedachtewisseling heeft gehad over het ontwerpverslag dat op 11 april 2016 is ingediend door de 

rapporteur van de Commissie LIBE. Verder wijst het voorzitterschap erop dat het Europees 

Parlement van plan is om, in het kader van zijn voorbereidende werkzaamheden om de 

interinstitutionele onderhandelingen zo spoedig mogelijk in gang te zetten, de stemming over het 

ontwerpverslag in de commissie LIBE te houden op 30 mei 2016. 

Het voorzitterschap verzoekt de Raad nota te nemen van dit voortgangsverslag en ziet uit naar de 

rapportering tijdens zijn zitting in juni, als de onderhandelingen met de medewetgever zijn 

begonnen. 

 


