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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 ontwerptekst 

Amendementen van het Parlement in twee kolommen 
 

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven. 

Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven. 

Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven. 

 

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 

verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling. Indien een 

amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop in de 

ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 

bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 

handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie. 

 

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 

tekst 

 

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 

worden aangegeven met het symbool ▌ of worden doorgestreept. Waar 

tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief 

aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept.  

Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 

diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 

niet gemarkeerd. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake 

het Asielagentschap van de Europese Unie en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 

439/2010 

(COM(2016)0271 – C8-0174/2016 – 2016/0131(COD)) 

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 

(COM(2016)0271), 

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 78, leden 1 en 2, van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij 

het Parlement is ingediend (C8-0174/2016), 

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

– gezien artikel 59 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse 

zaken en de adviezen van de Commissie buitenlandse zaken en de Begrotingscommissie 

(A8-0392/2016), 

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast; 

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 

wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen; 

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 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) Het gemeenschappelijk Europees 

asielstelsel is gebaseerd op 

gemeenschappelijke minimumnormen voor 

asielprocedures, erkenning en bescherming 

op Unieniveau, opvangvoorzieningen en 

een systeem voor het bepalen van de 

lidstaat die verantwoordelijk is voor de 

(2) Het gemeenschappelijk Europees 

asielstelsel is gebaseerd op 

gemeenschappelijke minimumnormen voor 

asielprocedures, erkenning en bescherming 

op Unieniveau, opvangvoorzieningen en 

een systeem voor het bepalen van de 

lidstaat die verantwoordelijk is voor de 
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asielzoekers. Hoewel al vooruitgang is 

geboekt op het gebied van het 

gemeenschappelijk Europees asielstelsel, 

zijn er tussen de lidstaten nog aanzienlijke 

verschillen wat betreft het verlenen van 

internationale bescherming en de vorm van 

de verleende bescherming. Deze 

verschillen moeten worden aangepakt door 

meer lijn te brengen in de behandeling van 

verzoeken om internationale bescherming 

en door een hoog en uniform niveau van 

toepassing van het Unierecht in de Unie te 

garanderen. 

asielzoekers. Hoewel al vooruitgang is 

geboekt op het gebied van het 

gemeenschappelijk Europees asielstelsel, 

zijn er tussen de lidstaten nog aanzienlijke 

verschillen wat betreft het verlenen van 

internationale bescherming en de vorm van 

de verleende bescherming. Deze 

verschillen moeten worden aangepakt door 

meer lijn te brengen in de behandeling van 

verzoeken om internationale bescherming 

en te streven naar een uniform niveau van 

toepassing van het Unierecht in de Unie, 

op basis van hoge normen. 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) In haar mededeling van 6 april 

2016 heeft de Commissie de 

mogelijkheden uiteengezet om het 

gemeenschappelijk Europees asielstelsel te 

verbeteren. Het gaat met name om het tot 

stand brengen van een duurzaam en billijk 

stelsel voor het vaststellen van de voor 

asielzoekers verantwoordelijke lidstaat, het 

verbeteren van het Eurodac-systeem, het 

zorgen voor grotere convergentie van het 

EU-asielsysteem, het voorkomen van 

secundaire bewegingen binnen de EU en 

het vaststellen van een versterkt mandaat 

voor het Europees Ondersteuningsbureau 

voor asielzaken. De mededeling is in lijn 

met de oproep van de Europese Raad van 

18 februari 2016 om vooruitgang te boeken 

wat betreft de hervorming van het 

bestaande EU-kader teneinde een humaan 

en efficiënt asielbeleid te garanderen. 

Voorts worden in de mededeling 

vervolgstappen voorgesteld 

overeenkomstig de holistische aanpak van 

migratie die het Europees Parlement heeft 

uiteengezet in zijn initiatiefverslag van 12 

april 2016. 

(3) In haar mededeling van 6 april 

2016 heeft de Commissie de 

mogelijkheden uiteengezet om het 

gemeenschappelijk Europees asielstelsel te 

verbeteren. Het gaat met name om het tot 

stand brengen van een duurzaam en billijk 

stelsel voor het vaststellen van de voor 

asielzoekers verantwoordelijke lidstaat, het 

verbeteren van het Eurodac-systeem, het 

zorgen voor grotere convergentie van het 

EU-asielsysteem, het voorkomen van 

secundaire bewegingen binnen de EU en 

het vaststellen van een versterkt mandaat 

voor het Europees Ondersteuningsbureau 

voor asielzaken. De mededeling is in lijn 

met de oproep van de Europese Raad van 

18 februari 2016 om vooruitgang te boeken 

wat betreft de hervorming van het 

bestaande EU-kader teneinde een humaan, 

rechtvaardig en efficiënt asielbeleid te 

garanderen. Voorts worden in de 

mededeling vervolgstappen voorgesteld 

overeenkomstig de holistische aanpak van 

migratie die het Europees Parlement heeft 

uiteengezet in zijn initiatiefverslag van 12 

april 2016. 
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Amendement  3 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) Het Europees 

Ondersteuningsbureau voor asielzaken 

werd opgericht bij Verordening (EU) nr. 

439/2010 van het Europees Parlement en 

de Raad en is zijn werkzaamheden op 1 

februari 2011 begonnen. Het Europees 

Ondersteuningsbureau voor asielzaken 

heeft de praktische samenwerking tussen 

de lidstaten inzake asielkwesties bevorderd 

en heeft de lidstaten geholpen bij het 

voldoen aan hun verplichtingen uit hoofde 

van het gemeenschappelijk Europees 

asielstelsel. Het biedt ook steun aan 

lidstaten waarvan de asiel- en 

opvangstelsels onder bijzondere druk staan. 

De rol en functie ervan dienen echter 

verder te worden versterkt, teneinde niet 

alleen de praktische samenwerking van de 

lidstaten te ondersteunen, maar ook te 

zorgen voor versterking en aanvulling van 

de asiel- en opvangstelsels van de lidstaten. 

(4) Het Europees 

Ondersteuningsbureau voor asielzaken 

werd opgericht bij Verordening (EU) nr. 

439/2010 van het Europees Parlement en 

de Raad en is zijn werkzaamheden op 1 

februari 2011 begonnen. Het Europees 

Ondersteuningsbureau voor asielzaken 

heeft de praktische samenwerking tussen 

de lidstaten inzake asielkwesties bevorderd 

en heeft de lidstaten geholpen bij het 

voldoen aan hun verplichtingen uit hoofde 

van het gemeenschappelijk Europees 

asielstelsel. Het biedt ook steun aan 

lidstaten waarvan de asiel- en 

opvangstelsels onder bijzondere druk staan. 

De rol en functie ervan dienen echter 

verder te worden versterkt, teneinde niet 

alleen de praktische samenwerking van de 

lidstaten te ondersteunen, maar ook te 

zorgen voor versterking en aanvulling van 

de asiel- en opvangstelsels van de lidstaten, 

op basis van hoge normen en 

overeenkomstig het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie (het 

Handvest). 

__________________ __________________ 

7 Verordening (EU) nr. 439/2010 van het 

Europees Parlement en de Raad van 19 mei 

2010 tot oprichting van een Europees 

Ondersteuningsbureau voor asielzaken (PB 

L 132 van 29.5.2010, blz. 11). 

7 Verordening (EU) nr. 439/2010 van het 

Europees Parlement en de Raad van 19 mei 

2010 tot oprichting van een Europees 

Ondersteuningsbureau voor asielzaken (PB 

L 132 van 29.5.2010, blz. 11). 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 5 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) Gezien de structurele zwaktes van 

het gemeenschappelijk Europees 

asielstelsel, die duidelijk aan het licht zijn 

gekomen door de grootschalige en 

ongecontroleerde aankomst van migranten 

en asielzoekers in de Unie, en de behoefte 

aan een efficiënte, hoogwaardige en 

uniforme toepassing van het asielrecht van 

de Unie in de lidstaten, moeten de 

uitvoering en de werking van het 

gemeenschappelijk Europees asielstelsel 

worden bevorderd, door voort te bouwen 

op de werkzaamheden van het Europees 

Ondersteuningsbureau voor asielzaken en 

het om te vormen tot een volwaardig 

agentschap dat verantwoordelijk is voor het 

faciliteren van het gemeenschappelijk 

Europees asielstelsel en voor het 

verbeteren van de werking ervan, het 

bevorderen van een duurzame en billijke 

verdeling van de verzoeken om 

internationale bescherming, het zorgen 

voor convergentie bij de beoordeling van 

de verzoeken om internationale 

bescherming in de Unie en het monitoren 

van de operationele en technische 

toepassing van het recht van de Unie. 

(5) Gezien de structurele zwaktes van 

het gemeenschappelijk Europees 

asielstelsel, die duidelijk aan het licht zijn 

gekomen door de grootschalige aankomst 

van migranten en asielzoekers in de Unie, 

en de behoefte aan een efficiënte, 

hoogwaardige en uniforme toepassing van 

het asielrecht van de Unie in de lidstaten, 

moeten de uitvoering en de werking van 

het gemeenschappelijk Europees 

asielstelsel worden bevorderd, door voort 

te bouwen op de werkzaamheden van het 

Europees Ondersteuningsbureau voor 

asielzaken en het om te vormen tot een 

volwaardig agentschap dat 

verantwoordelijk is voor het faciliteren van 

het gemeenschappelijk Europees 

asielstelsel en voor het verbeteren van de 

werking ervan, het bevorderen van een 

duurzame en billijke verdeling van de 

verzoeken om internationale bescherming, 

het zorgen voor convergentie bij de 

beoordeling van de verzoeken om 

internationale bescherming in de Unie en 

het monitoren van de operationele en 

technische toepassing van het recht van de 

Unie. 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) De taken van het Europees 

Ondersteuningsbureau voor asielzaken 

moeten worden uitgebreid, en 

dienovereenkomstig moet de naam van het 

bureau worden gewijzigd in 

Asielagentschap van de Europese Unie. 

Het Agentschap moet een expertisecentrum 

zijn, met als belangrijkste taken het 

bevorderen van de praktische 

samenwerking en informatie-uitwisseling 

(6) De taken van het Europees 

Ondersteuningsbureau voor asielzaken 

moeten worden uitgebreid, en 

dienovereenkomstig moet de naam van het 

bureau worden gewijzigd in 

Asielagentschap van de Europese Unie. 

Het moet echter dezelfde rechtspersoon 

blijven, en al zijn activiteiten en 

procedures moeten volledig worden 

voortgezet. Het Agentschap moet een 
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tussen de lidstaten inzake asiel, het 

bevorderen van het Unierecht en 

operationele normen om een hoge mate 

van uniformiteit te garanderen wat betreft 

asielprocedures, opvangvoorzieningen en 

de beoordeling van de 

beschermingsbehoeften in de Unie, het 

monitoren van de operationele en 

technische toepassing van het recht en de 

normen van de Unie inzake asiel, het 

ondersteunen van het Dublinsysteem en het 

bieden van extra operationele en technische 

bijstand aan lidstaten voor het beheer van 

de asiel- en opvangstelsels, met name 

wanneer deze onder onevenredige druk 

staan. 

expertisecentrum zijn, met als belangrijkste 

taken het bevorderen van de praktische 

samenwerking en informatie-uitwisseling 

tussen de lidstaten inzake asiel, het 

bevorderen van het internationale en 

Unie-asielrecht en operationele normen, 

waarbij gestreefd wordt naar een hoge 

mate van uniformiteit op basis van hoge 

normen wat betreft asielprocedures, 

opvangvoorzieningen en de beoordeling 

van de beschermingsbehoeften in de Unie, 

het monitoren van de operationele en 

technische toepassing van het recht en de 

normen van de Unie inzake asiel, het 

ondersteunen van het hervestigings- en 

Dublinsysteem en het bieden van extra 

operationele en technische bijstand aan 

lidstaten voor het beheer van de asiel- en 

opvangstelsels, met name wanneer deze 

onder onevenredige druk staan. 

 

Amendement6 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (6 bis) Om te waarborgen dat het 

onafhankelijk is en zijn taken naar 

behoren kan vervullen, moet het 

Asielagentschap van de Europese Unie 

voldoende financiële en personele 

middelen ontvangen, waaronder met 

name eigen personeel van het Agentschap 

om deskundigenteams te vormen die 

belast zijn met de beoordelings- en 

monitoringsprocedures van de asiel- en 

opvangstelsels. 

Motivering 

Er is een plan om het aantal personeelsleden van het Agentschap tegen 2020 te verhogen tot 

in totaal 500 medewerkers. De personeelsformatie kan echter niet worden opgenomen in de 

verordening. Daarom moet ervoor worden gezorgd dat het Agentschap beschikt over 

voldoende eigen personeel om zijn taken te vervullen en zijn onpartijdigheid te garanderen. 
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Amendement  7 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 8 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(8) Het Asielagentschap van de 

Europese Unie moet informatie over de 

asielsituatie in de Unie verzamelen en 

analyseren, en over de asielsituatie in derde 

landen voor zover die gevolgen kan hebben 

voor de Unie. Dit moet het Agentschap in 

staat stellen de lidstaten meer duidelijkheid 

te verschaffen over de factoren die een rol 

spelen bij asielgerelateerde migratie naar 

en in de Unie, en is ook nuttig met het oog 

op vroegtijdige waarschuwing en 

paraatheid van de lidstaten. 

(8) Het Asielagentschap van de 

Europese Unie moet informatie over de 

asielsituatie in de Unie verzamelen en 

analyseren, en over de asielsituatie in derde 

landen voor zover die gevolgen kan hebben 

voor de Unie. Dit moet het Agentschap in 

staat stellen de lidstaten meer duidelijkheid 

te verschaffen over de factoren die een rol 

spelen bij migratie- en 

vluchtelingenstromen naar en in de Unie, 

en is ook nuttig met het oog op 

vroegtijdige waarschuwing en paraatheid 

van de lidstaten. 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) Met betrekking tot de hervorming 

van het Dublinsysteem moet het 

Asielagentschap van de Europese Unie de 

lidstaten de noodzakelijke ondersteuning 

bieden, met name door het corrigerend 

mechanisme uit te voeren en te beheren. 

(9) Met betrekking tot de hervorming 

van het Dublinsysteem moet het 

Asielagentschap van de Europese Unie de 

lidstaten de noodzakelijke ondersteuning 

bieden, met name door het corrigerend 

mechanisme uit te voeren en te beheren en 

andere hem bij Verordening (EU) xxx/xxx 

(Dublin-verordening) opgedragen taken 

uit te voeren. 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 9 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (9 bis) Wat hervestiging betreft, in het 

bijzonder met het oog op de vaststelling 
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van een EU-kader voor hervestiging moet 

het Asielagentschap van de Europese 

Unie de nodige steun kunnen verlenen 

aan de lidstaten. Hiertoe moet het 

Agentschap deskundigheid op het gebied 

van hervestiging ontwikkelen en bieden 

ter ondersteuning van acties inzake 

hervestiging die de lidstaten of de Unie 

uitvoeren, met inbegrip van informatie-

uitwisseling, in nauwe samenwerking met 

de Hoge Commissaris van de Verenigde 

Naties voor de vluchtelingen (UNHCR) en 

relevante niet-gouvernementele 

organisaties en in volledige 

overeenstemming met de door de UNHCR 

gestelde normen en richtsnoeren. 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) Het Asielagentschap van de 

Europese Unie moet de lidstaten helpen bij 

de opleiding van deskundigen van alle 

nationale overheidsdiensten, rechterlijke 

instanties en nationale diensten die 

verantwoordelijk zijn voor asielkwesties, 

onder meer door een gemeenschappelijke 

basiscurriculum te ontwikkelen. Voorts 

moet het Agentschap erop toezien dat alle 

deskundigen die deelnemen aan de 

asielondersteuningsteams of deel uitmaken 

van de asielinterventiepool, vóór hun 

deelname aan operationele activiteiten van 

het Agentschap gespecialiseerde opleiding 

krijgen. 

(10) Het Asielagentschap van de 

Europese Unie moet trainingen 

organiseren of de lidstaten helpen bij de 

opleiding van deskundigen van alle 

nationale overheidsdiensten, rechterlijke 

instanties en nationale diensten die 

verantwoordelijk zijn voor asielkwesties, 

onder meer door een gemeenschappelijke 

basiscurriculum te ontwikkelen. Voorts 

moet het Agentschap erop toezien dat alle 

deskundigen die deelnemen aan de 

asielondersteuningsteams of deel uitmaken 

van de asielinterventiepool, vóór hun 

deelname aan operationele activiteiten van 

het Agentschap gespecialiseerde opleiding 

krijgen. 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) Het Asielagentschap van de 

Europese Unie moet zorgen voor een meer 

gestructureerde en gestroomlijnde 

productie van informatie over landen van 

herkomst op het niveau van de Europese 

Unie. Om overlapping te voorkomen en 

synergie met de nationale verslagen tot 

stand te brengen, moet het Agentschap 

informatie verzamelen en verslagen met 

informatie over landen van herkomst 

opstellen met gebruikmaking van 

Europese netwerken inzake informatie 

over landen van herkomst. Voorts moet het 

Agentschap, om voor meer convergentie te 

zorgen bij het onderzoek van verzoeken 

om internationale bescherming en wat 

betreft de aard en de kwaliteit van de 

geboden bescherming, samen met de 

lidstaten aan een gemeenschappelijke 

analyse werken die informatie verschaft 

over de situatie in specifieke landen van 

herkomst. 

(11) Het Asielagentschap van de 

Europese Unie moet zorgen voor een meer 

gestructureerde en gestroomlijnde 

productie van informatie over landen van 

herkomst op het niveau van de Europese 

Unie. Om overlapping te voorkomen en 

synergie met de nationale verslagen tot 

stand te brengen, moet het Agentschap 

informatie verzamelen en verslagen met 

informatie over landen van herkomst 

opstellen met gebruikmaking van 

netwerken tussen lidstaten inzake 

informatie over landen van herkomst. 

Dergelijke informatie moet onder meer 

betrekking hebben op de politieke, 

culturele en religieuze situatie in het land, 

alsook op de detentieomstandigheden, in 

het bijzonder marteling en mishandeling 

in detentiecentra. Voorts moet het 

Agentschap, om voor meer convergentie te 

zorgen bij het onderzoek van verzoeken 

om internationale bescherming en wat 

betreft de aard en de kwaliteit van de 

geboden bescherming, samen met de 

lidstaten aan een gemeenschappelijke 

analyse werken die informatie verschaft 

over de situatie in specifieke landen van 

herkomst. Deze gemeenschappelijke 

analyse moet worden opgesteld in 

samenspraak met de Commissie, de Hoge 

Commissaris van de Verenigde naties 

voor vluchtelingen (UNHCR) en het 

adviesforum, met inachtneming van de 

meest recente UNHCR-richtsnoeren voor 

de beoordeling van de behoefte aan 

internationale bescherming van 

asielzoekers uit specifieke landen van 

herkomst. Indien er discrepantie bestaat 

tussen de gemeenschappelijke analyse en 

de richtsnoeren van de UNHCR voor de 

beoordeling van de behoefte aan 

internationale bescherming, moeten de 

lidstaten bij de beoordeling van 

afzonderlijke verzoeken om internationale 

bescherming zorgvuldig rekening houden 

met die richtsnoeren, in overeenstemming 
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met de toezichtsverantwoordelijkheid van 

het UNHCR als bedoeld in paragraaf 8 

van het Statuut van het Bureau van de 

Hoge Commissaris voor vluchtelingen in 

samenhang met artikel 35 van het 

Verdrag betreffende de status van 

vluchtelingen van 1951 en artikel II van 

het Protocol betreffende de status van 

vluchtelingen van 1967. 

 

Amendement  12 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 12 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) De gemeenschappelijke EU-lijst 

van veilige landen van herkomst die bij 

Verordening (EU) nr. XXX/XXX9 is 

vastgelegd, moet regelmatig door de 

Commissie worden getoetst. Het 

Agentschap moet, gezien zijn 

deskundigheid op dit gebied, de 

Commissie daarbij helpen. Ook moet het 

de Commissie op haar verzoek informatie 

verstrekken over specifieke derde landen 

die op de gemeenschappelijke EU-lijst van 

veilige landen zouden kunnen worden 

opgenomen, evenals over derde landen die 

als veilige landen van herkomst of veilige 

derde landen zijn aangemerkt of waarop de 

lidstaten de concepten van veilig derde 

land, eerste land van asiel of Europees 

veilig derde land toepassen. 

(12) De gemeenschappelijke EU-lijst 

van veilige landen van herkomst die bij 

Verordening (EU) nr. XXX/XXX9 is 

vastgelegd, moet regelmatig door de 

Commissie worden getoetst. Het 

Agentschap moet, gezien zijn 

deskundigheid op dit gebied, de 

Commissie daarbij helpen. Ook moet het 

de Commissie informatie verstrekken over 

specifieke derde landen die op de 

gemeenschappelijke EU-lijst van veilige 

landen zouden kunnen worden opgenomen 

of daarvan al dan niet voorlopig zouden 

kunnen worden verwijderd, evenals over 

derde landen die als veilige landen van 

herkomst of veilige derde landen zijn 

aangemerkt of waarop de lidstaten de 

concepten van veilig derde land, eerste 

land van asiel of Europees veilig derde 

land toepassen. 

__________________ __________________ 

9 PB L […] 9 PB L […] 

 

Amendement  13 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) Om een hoge mate van uniformiteit 

te garanderen wat betreft de 

asielprocedures, de opvangvoorzieningen 

en de beoordeling van de 

beschermingsbehoeften in de Unie, moet 

het Agentschap activiteiten ter bevordering 

van het Unierecht organiseren en 

coördineren. Daartoe moet het Agentschap 

de lidstaten helpen door operationele 

normen en indicatoren voor het monitoren 

van de naleving van deze normen te 

ontwikkelen. Het Agentschap moet ook 

richtsnoeren inzake asielkwesties 

ontwikkelen en de uitwisseling van beste 

praktijken tussen de lidstaten bevorderen. 

(13) Om te streven naar een op hoge 

normen gebaseerde uniformiteit wat 

betreft de asielprocedures, de 

opvangvoorzieningen en de beoordeling 

van de beschermingsbehoeften in de Unie, 

moet het Agentschap activiteiten ter 

bevordering van het Unierecht organiseren 

en coördineren. Daartoe moet het 

Agentschap de lidstaten helpen door 

operationele normen en indicatoren voor 

het monitoren van de naleving van deze 

normen te ontwikkelen. Het Agentschap 

moet in samenwerking met het Bureau 

van de Europese Unie voor de 

grondrechten en de UNHCR en na 

raadpleging van zijn adviesforum ook 

richtsnoeren inzake asielkwesties 

ontwikkelen en de uitwisseling van beste 

praktijken tussen de lidstaten bevorderen. 

 

Amendement  14 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 14 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(14) Het Asielagentschap van de 

Europese Unie moet, in nauwe 

samenwerking met de Commissie en 

zonder afbreuk te doen aan de 

verantwoordelijkheid van de Commissie 

als hoedster van de Verdragen, een 

mechanisme instellen voor het monitoren 

en het beoordelen van de uitvoering van 

het gemeenschappelijk Europees 

asielstelsel en de naleving van de 

operationele normen, richtsnoeren en beste 

praktijken inzake asiel, en voor het 

controleren van de werking van de asiel- en 

opvangstelsels van de lidstaten. De 

monitoring en beoordeling moeten 

alomvattend zijn en moeten in het 

bijzonder gebaseerd worden op de 

informatie die de lidstaten verstrekken, 

(14) Het Asielagentschap van de 

Europese Unie moet, in nauwe 

samenwerking met de Commissie en 

zonder afbreuk te doen aan de 

verantwoordelijkheid van de Commissie 

als hoedster van de Verdragen, een 

mechanisme instellen voor het monitoren 

en het beoordelen van de uitvoering van 

het gemeenschappelijk Europees 

asielstelsel en de naleving van de 

operationele normen, richtsnoeren en beste 

praktijken inzake asiel, en voor het 

controleren van de werking van de asiel- en 

opvangstelsels van de lidstaten. De 

monitoring en beoordeling moeten 

alomvattend zijn en moeten in het 

bijzonder gebaseerd worden op informatie 

die verstrekt wordt door de lidstaten, 
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analyse van informatie over de asielsituatie 

door het Agentschap, bezoeken ter plaatse 

en aselecte controle van specifieke zaken. 

Het Agentschap moet over zijn 

bevindingen verslag uitbrengen aan de raad 

van bestuur, die vervolgens het verslag 

moet goedkeuren. De uitvoerend directeur 

moet na overleg met de Commissie 

ontwerpaanbevelingen voor de betrokken 

lidstaat opstellen, waarin de maatregelen 

worden uiteengezet die noodzakelijk zijn 

om de ernstige tekortkomingen aan te 

pakken; deze moeten vervolgens door de 

raad van bestuur als aanbevelingen worden 

goedgekeurd. 

internationale organisaties en niet-

gouvernementele organisaties op 

nationaal of Unieniveau, relevante 

organen van de Verenigde Naties die 

toezien op de naleving van 

mensenrechtenverdragen en de 

mechanismen van de Raad van Europa 

voor de monitoring van mensenrechten, 

analyse van informatie over de asielsituatie 

door het Agentschap, bezoeken ter plaatse 

en aselecte controle van specifieke zaken. 

Het Agentschap moet over zijn 

bevindingen verslag uitbrengen aan de raad 

van bestuur, die vervolgens het verslag 

moet goedkeuren. De uitvoerend directeur 

moet na overleg met de Commissie 

ontwerpaanbevelingen voor de betrokken 

lidstaat opstellen, waarin de maatregelen 

worden uiteengezet die noodzakelijk zijn 

om de ernstige tekortkomingen aan te 

pakken; deze moeten vervolgens door de 

raad van bestuur als aanbevelingen worden 

goedgekeurd. 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 15 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(15) Aan de aanbevelingen moet follow-

up worden gegeven op basis van een 

actieplan dat de lidstaat in kwestie opstelt. 

Als de lidstaat niet binnen de gestelde 

termijn de nodige maatregelen neemt om 

uitvoering te geven aan de aanbevelingen, 

en de tekortkomingen in de asiel- en 

opvangstelsels van dien aard zijn dat zij de 

werking van het gemeenschappelijk 

Europees asielstelsel in gevaar brengen, 

dan moet de Commissie op basis van een 

eigen beoordeling van de uitvoering van 

het actieplan en de ernst van de 

tekortkomingen aanbevelingen aan deze 

lidstaat aannemen waarin de maatregelen 

worden uiteengezet die nodig zijn om de 

ernstige tekortkomingen te verhelpen. De 

(15) Aan de aanbevelingen moet follow-

up worden gegeven op basis van een 

actieplan dat de lidstaat in kwestie opstelt. 

Als de lidstaat niet binnen de gestelde 

termijn de nodige maatregelen neemt om 

uitvoering te geven aan de aanbevelingen, 

en de tekortkomingen in de asiel- en 

opvangstelsels van dien aard zijn dat zij de 

werking van het gemeenschappelijk 

Europees asielstelsel in gevaar brengen, 

dan moet de Commissie op basis van een 

eigen beoordeling van de uitvoering van 

het actieplan en de ernst van de 

tekortkomingen aanbevelingen aan deze 

lidstaat aannemen waarin de maatregelen 

worden uiteengezet die nodig zijn om de 

ernstige tekortkomingen te verhelpen, 
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Commissie moet mogelijk bezoeken ter 

plaatse aan de lidstaat organiseren om de 

uitvoering van het actieplan te controleren. 

Waar nodig moet de Commissie ook 

bepalen welke maatregelen het Agentschap 

moet nemen ter ondersteuning van die 

lidstaat. Als de lidstaat er gedurende een 

bepaalde periode niet in slaagt voor 

naleving te zorgen, kan de Commissie 

verder optreden door het Agentschap te 

verzoeken in actie te komen en de lidstaat 

te ondersteunen. 

teneinde onder meer de naleving van de in 

het Handvest verankerde rechten te 

waarborgen. De Commissie moet mogelijk 

bezoeken ter plaatse aan de lidstaat 

organiseren om de uitvoering van het 

actieplan te controleren. Waar nodig moet 

de Commissie ook bepalen welke 

maatregelen het Agentschap moet nemen 

ter ondersteuning van die lidstaat. Als de 

lidstaat er gedurende een bepaalde periode 

niet in slaagt voor naleving te zorgen, kan 

de Commissie verder optreden door middel 

van een uitvoeringshandeling. 

 

Amendement  16 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 15 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (15 bis) Het Agentschap moet de 

mogelijkheid hebben in de lidstaten 

permanent verbindingsfunctionarissen in 

te zetten om te helpen bij de uitvoering 

van het CEAS en in het bijzonder bij 

gevallen van gezinshereniging en gevallen 

van niet-begeleide minderjarigen en 

kwetsbare personen. 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 15 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (15 ter) Om ervoor te zorgen dat 

solidariteit de hoeksteen van het CEAS 

blijft, moet de Commissie de mogelijkheid 

hebben om, indien een lidstaat er 

systematisch niet in slaagt de in de 

uitvoeringshandeling vervatte 

maatregelen binnen de hierin vastgestelde 

termijn na te leven en de functionering 

van het CEAS bijgevolg in gevaar brengt, 

in laatste instantie de in artikel 29 van 
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Verordening (EU) nr. 2016/399 

vastgelegde procedure in gang te zetten. 

Een dergelijke systematische niet-

naleving door een lidstaat kan eveneens 

leiden tot de onderbreking of opschorting 

van betalingen of tot de toepassing van 

een financiële correctie op de in het kader 

van Uniefondsen door de Unie verstrekte 

financiële bijstand overeenkomstig 

bestaande en toekomstige 

wetgevingshandelingen van de Unie. 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 16 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(16) Om de goede werking van het 

gemeenschappelijk Europees asielstelsel te 

faciliteren en te bevorderen en de lidstaten 

te helpen bij het voldoen aan hun 

verplichtingen in het kader van het 

gemeenschappelijk Europees asielstelsel, 

moet het Asielagentschap van de Europese 

Unie de lidstaten operationele en 

technische bijstand bieden, met name 

wanneer hun asiel- en opvangstelsels onder 

onevenredige druk staan. Het Agentschap 

moet, op basis van een operationeel plan, 

de noodzakelijke operationele en 

technische bijstand bieden door 

asielondersteuningsteams in te zetten die 

bestaan uit deskundigen die tot het 

personeel van het Agentschap behoren, 

deskundigen van de lidstaten of 

deskundigen die de lidstaten naar het 

Agentschap hebben gedetacheerd. Deze 

teams moeten de lidstaten met operationele 

en technische maatregelen bijstaan, onder 

meer door het ter beschikking stellen van 

deskundigheid inzake de identificatie en 

registratie van onderdanen van derde 

landen, tolkdiensten, informatie over 

landen van herkomst en de behandeling en 

het beheer van asielzaken, alsmede door de 

nationale autoriteiten die verantwoordelijk 

(16) Om de goede werking van het 

gemeenschappelijk Europees asielstelsel te 

faciliteren en te bevorderen en de lidstaten 

te helpen bij het voldoen aan hun 

verplichtingen in het kader van het 

gemeenschappelijk Europees asielstelsel, 

moet het Asielagentschap van de Europese 

Unie de lidstaten operationele en 

technische bijstand bieden, met name 

wanneer hun asiel- en opvangstelsels onder 

onevenredige druk staan. Het Agentschap 

moet, op basis van een operationeel plan, 

de noodzakelijke operationele en 

technische bijstand bieden door 

asielondersteuningsteams in te zetten die 

bestaan uit deskundigen die tot het 

personeel van het Agentschap behoren, 

deskundigen van de lidstaten of 

deskundigen die de lidstaten naar het 

Agentschap hebben gedetacheerd. Deze 

teams moeten de lidstaten met operationele 

en technische maatregelen bijstaan, onder 

meer door het ter beschikking stellen van 

deskundigheid inzake de identificatie en 

registratie van onderdanen van derde 

landen, tolkdiensten, informatie over 

landen van herkomst en de behandeling en 

het beheer van asielzaken, alsmede door de 

nationale autoriteiten die verantwoordelijk 
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zijn voor de behandeling van verzoeken 

om internationale bescherming te helpen en 

ondersteuning voor herplaatsing te bieden. 

De regeling voor de 

asielondersteuningsteams moet in deze 

verordening worden neergelegd, om te 

waarborgen dat zij daadwerkelijk inzetbaar 

zijn. 

zijn voor de behandeling van verzoeken 

om internationale bescherming, inclusief 

de ontvankelijkheid van asielaanvragen, 
te helpen en ondersteuning voor 

herplaatsing te bieden. Iedere beslissing 

met betrekking tot verzoeken om 

internationale bescherming moet echter 

tot de exclusieve bevoegdheden van de 

nationale autoriteiten blijven behoren. De 

regeling voor de asielondersteuningsteams 

moet in deze verordening worden 

neergelegd, om te waarborgen dat zij 

daadwerkelijk inzetbaar zijn. 

 

Amendement19 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 16 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (16 bis) De in de 

asielondersteuningsteams ingezette 

deskundigen moeten, voordat zij 

deelnemen aan operationele activiteiten, 

met goed gevolg de thematische en 

specialistische opleiding hebben afgerond 

die relevant is voor hun taken en functies. 

Deskundigen die tot het personeel van het 

Agentschap behoren mogen alleen 

worden betrokken bij het onderzoek van 

verzoeken om internationale bescherming 

wanneer zij kunnen aantonen over 

relevante ervaring van ten minste een jaar 

te beschikken als asielmedewerker bij de 

asieldienst van een lidstaat of als 

UNHCR-beschermingsfunctionaris. Alle 

door de leden van de 

asielondersteuningsteams verrichte 

activiteiten moeten volledig in 

overeenstemming zijn met het Handvest, 

met name met artikel 18 inzake het recht 

op asiel. 

 

Amendement  20 

Voorstel voor een verordening 
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Overweging 16 ter (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (16 ter) In hotspotgebieden dienen 

de verschillende agentschappen en 

lidstaten te handelen binnen hun 

respectieve opdrachten en bevoegdheden. 

De Commissie moet er, in samenwerking 

met de andere betrokken agentschappen, 

op toezien dat de activiteiten in 

hotspotgebieden in overeenstemming zijn 

met het acquis van de Unie ter zake, met 

inbegrip van het CEAS en de 

grondrechten. 

 

Amendement  21 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 17 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(17) Wanneer de asiel- en 

opvangstelsels van een lidstaat onder 

onevenredige druk staan die gepaard gaat 
met uitzonderlijk grote en dringende 

behoeften, moet het Asielagentschap van 

de Europese Unie die lidstaat op verzoek 

van die lidstaat of op eigen initiatief 

bijstand bieden door een uitgebreide reeks 

maatregelen te nemen, bijvoorbeeld door 

deskundigen van de asielinterventiepool in 

te zetten. Om de beschikbaarheid van deze 

deskundigen te garanderen en hun 

onmiddellijke inzet mogelijk te maken, 

moet een asielinterventiepool worden 

opgezet met een reserve van niet minder 

dan 500 deskundigen van de lidstaten. Het 

Agentschap moet zelf kunnen optreden ter 

ondersteuning van een lidstaat wanneer 

ondanks de onevenredige druk de 

betrokken lidstaat niet om passende steun 

van het Agentschap verzoekt of 

onvoldoende maatregelen neemt om de 

druk aan te pakken, waardoor de asiel- en 

opvangstelsels niet doeltreffend 

functioneren en de werking van het 

(17) Wanneer de asiel- en 

opvangstelsels van een lidstaat worden 

geconfronteerd met uitzonderlijk grote en 

dringende behoeften, moet het 

Asielagentschap van de Europese Unie die 

lidstaat op verzoek van die lidstaat of op 

eigen initiatief bijstand bieden door een 

uitgebreide reeks maatregelen te nemen, 

bijvoorbeeld door deskundigen van de 

asielinterventiepool in te zetten. Om de 

beschikbaarheid van deze deskundigen te 

garanderen en hun onmiddellijke inzet 

mogelijk te maken, moet een 

asielinterventiepool worden opgezet met 

een reserve van niet minder dan 500 

deskundigen van de lidstaten. Het 

Agentschap moet zelf kunnen optreden ter 

ondersteuning van een lidstaat wanneer de 

betrokken lidstaat, ondanks het bestaan 

van een zeer grote instroom van 

asielzoekers, niet om passende steun van 

het Agentschap verzoekt of onvoldoende 

maatregelen neemt om de druk aan te 

pakken, waardoor de asiel- en 

opvangstelsels niet doeltreffend 
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gemeenschappelijk Europees asielstelsel in 

gevaar komt. Als een lidstaat wordt 

geconfronteerd met een onevenredig aantal 

verzoeken om internationale bescherming, 

zou dat kunnen wijzen op onevenredige 

druk. 

functioneren en de werking van het 

gemeenschappelijk Europees asielstelsel in 

gevaar komt. Als een lidstaat wordt 

geconfronteerd met een zeer groot aantal 

verzoeken om internationale bescherming, 

zou dat kunnen wijzen op onevenredige 

druk. 

 

Amendement  22 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 19 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(19) Het Asielagentschap van de 

Europese Unie moet ten behoeve van 

lidstaten waarvan de asiel- en 

opvangstelsels, met name als gevolg van 

hun ligging of demografische situatie, 

onder specifieke en onevenredige druk 

staan, bijdragen tot solidariteit in de Unie, 

de hervestiging van personen die 

internationale bescherming genieten, 

bevorderen en erop toezien dat de asiel- en 

opvangstelsels niet worden misbruikt. 

(19) Het Asielagentschap van de 

Europese Unie moet ten behoeve van 

lidstaten waarvan de asiel- en 

opvangstelsels, met name als gevolg van 

hun ligging of demografische situatie, 

onder specifieke en onevenredige druk 

staan, bijdragen tot solidariteit in de Unie 

en zijn taken en verplichtingen op het 

gebied van de herplaatsing of overdracht 

van personen die in de Unie om 

internationale bescherming verzoeken of 
internationale bescherming genieten 

uitvoeren, waarbij zij erop toezien dat de 

asiel- en opvangstelsels op deugdelijke 

wijze worden ontwikkeld en 

tenuitvoergelegd, onder meer binnen het 

kader van Verordening (EU) xxx/xxx 

(Dublin-verordening). 

 

Amendement  23 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 20 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(20) Op bepaalde als "hotspots" bekend 

staande delen van de buitengrenzen, waar 

de lidstaten een onevenredige migratiedruk 

ondervinden als gevolg van een sterke 

gemengde instroom van migranten, moeten 

de lidstaten kunnen rekenen op extra 

(20) De lidstaten moeten kunnen 

rekenen op extra operationele en 

technische versterking door 

ondersteuningsteams voor migratiebeheer, 

bestaande uit deskundigen van de lidstaten 

die worden ingezet via het Asielagentschap 
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operationele en technische versterking door 

ondersteuningsteams voor migratiebeheer, 

bestaande uit deskundigen van de lidstaten 

die worden ingezet via het Asielagentschap 

van de Europese Unie, het Europees 

Agentschap voor het beheer van de 

operationele samenwerking aan de 

buitengrenzen van de lidstaten van de 

Europese Unie en Europol of andere 

relevante agentschappen van de Unie, 

alsook deskundigen die tot het personeel 

behoren van het Asielagentschap van de 

Europese Unie en het Europees 

Agentschap voor het beheer van de 

operationele samenwerking aan de 

buitengrenzen van de lidstaten van de 

Europese Unie. Het Agentschap moet zijn 

activiteiten in de ondersteuningsteams voor 

migratiebeheer coördineren met de 

Commissie en andere relevante 

agentschappen van de Unie. 

van de Europese Unie, het Europees 

Agentschap voor het beheer van de 

operationele samenwerking aan de 

buitengrenzen van de lidstaten van de 

Europese Unie en Europol of andere 

relevante agentschappen van de Unie, 

alsook deskundigen die tot het personeel 

behoren van het Asielagentschap van de 

Europese Unie en het Europees 

Agentschap voor het beheer van de 

operationele samenwerking aan de 

buitengrenzen van de lidstaten van de 

Europese Unie. Het Agentschap moet zijn 

activiteiten in de ondersteuningsteams voor 

migratiebeheer coördineren met de 

Commissie en andere relevante 

agentschappen van de Unie. Alle door de 

leden van de ondersteuningsteams voor 

migratiebeheer verrichte activiteiten 

moeten volledig in overeenstemming zijn 

met het Handvest, met name met 

artikel 18 inzake het recht op asiel. 

 

Amendement24 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 20 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (20 bis) Het Agentschap moet zo 

volledig mogelijk verslag uitbrengen over 

zijn activiteiten aan het Europees 

Parlement en de Raad. 

 

Amendement  25 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 23 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(23) Het Asielagentschap van de 

Europese Unie moet op terreinen die onder 

deze verordening vallen samenwerken met 

internationale organisaties, en met name 

met de Hoge Commissaris van de 

(23) Het Asielagentschap van de 

Europese Unie moet op terreinen die onder 

deze verordening vallen samenwerken met 

internationale en niet-gouvernementele 

organisaties, en met name met de UNHCR, 
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Verenigde Naties voor de vluchtelingen 

(UNHCR), in het kader van werkafspraken, 

om gebruik te kunnen maken van hun 

deskundigheid en steun. Daartoe moet de 

rol van de UNHCR en van de andere 

internationale organisaties op dit gebied ten 

volle worden erkend en moeten deze 

organisaties bij de werkzaamheden van het 

Agentschap worden betrokken. De 

werkafspraken moeten vooraf door de 

Commissie worden goedgekeurd. 

in het kader van werkafspraken, om 

gebruik te kunnen maken van hun 

deskundigheid en steun. Daartoe moet de 

rol van de UNHCR en andere 

internationale en niet-gouvernementele 

organisaties op dit gebied ten volle worden 

erkend en moeten deze organisaties bij de 

werkzaamheden van het Agentschap 

worden betrokken. De werkafspraken 

moeten vooraf door de Commissie worden 

goedgekeurd. 

 

Amendement  26 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 24 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(24) Het Asielagentschap van de 

Europese Unie moet de operationele 

samenwerking tussen de lidstaten 

faciliteren op terreinen die onder deze 

verordening vallen. Het moet ook 

samenwerken met de autoriteiten van 

derde landen in het kader van 

werkafspraken die vooraf door de 

Commissie worden goedgekeurd. Het 

Agentschap moet handelen overeenkomstig 

het Uniebeleid inzake externe betrekkingen 

en mag in geen geval een autonoom extern 

beleid ontwikkelen. Bij de samenwerking 

met derde landen moeten het Agentschap 

en de lidstaten normen en maatstaven in 

acht nemen die ten minste gelijkwaardig 

zijn aan die welke in de Uniewetgeving 

zijn vastgelegd, ook wanneer de 

samenwerking met derde landen op het 

grondgebied van die landen plaatsvindt. 

(24) Het Asielagentschap van de 

Europese Unie moet de operationele 

samenwerking tussen de lidstaten 

faciliteren op terreinen die onder deze 

verordening vallen. Het moet met de 

autoriteiten van derde landen ook 

samenwerken op het gebied van asiel en 

hervestiging, in het kader van 

werkafspraken die vooraf door de 

Commissie worden goedgekeurd. Het 

Agentschap moet handelen overeenkomstig 

het Uniebeleid inzake externe betrekkingen 

en mag in geen geval een autonoom extern 

beleid ontwikkelen. Bij de samenwerking 

met derde landen moeten het Agentschap 

en de lidstaten normen en maatstaven in 

acht nemen die ten minste gelijkwaardig 

zijn aan die welke in de Uniewetgeving 

zijn vastgelegd, ook wanneer de 

samenwerking met derde landen op het 

grondgebied van die landen plaatsvindt. 

 

Amendement  27 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 25 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(25) Het Asielagentschap van de 

Europese Unie moet een nauwe dialoog 

onderhouden met het maatschappelijk 

middenveld, teneinde informatie uit te 

wisselen en kennis op het gebied van asiel 

te bundelen. Het Agentschap moet een 

adviesforum oprichten dat fungeert als 

mechanisme voor het uitwisselen van 

informatie en het delen van kennis. Het 

adviesforum moet de uitvoerend directeur 

en de raad van bestuur bijstaan op 

terreinen die onder deze verordening 

vallen. 

(25) Het Asielagentschap van de 

Europese Unie moet een nauwe dialoog 

onderhouden met het maatschappelijk 

middenveld, teneinde informatie uit te 

wisselen en kennis op het gebied van asiel 

te bundelen. Het Agentschap moet een 

adviesforum oprichten dat fungeert als 

mechanisme voor raadpleging, het 

uitwisselen van informatie en het delen van 

kennis. Het adviesforum moet de 

uitvoerend directeur en de raad van bestuur 

adviseren op terreinen die onder deze 

verordening vallen. 

 

Amendement  28 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 25 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(26) Deze verordening is in 

overeenstemming met de grondrechten en 

de beginselen die met name in het 

Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie zijn erkend. Alle 

activiteiten van het Asielagentschap van de 

Europese Unie moeten plaatsvinden met 

volledige eerbiediging van deze 

grondrechten en beginselen, waaronder het 

recht op asiel, de bescherming tegen 

refoulement, de eerbiediging van het 

privéleven en van het familie- en 

gezinsleven, de bescherming van 

persoonsgegevens en het recht op een 

doeltreffende voorziening in rechte en op 

een onpartijdig gerecht. De rechten van het 

kind en de speciale behoeften van 

kwetsbare personen moeten altijd in 

aanmerking worden genomen. 

(26) Deze verordening is in 

overeenstemming met de grondrechten en 

de beginselen die met name in het 

Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie zijn erkend. Alle 

activiteiten van het Asielagentschap van de 

Europese Unie moeten plaatsvinden met 

volledige eerbiediging van deze 

grondrechten en beginselen, waaronder het 

recht op asiel, de bescherming tegen 

refoulement, de eerbiediging van het 

privéleven en van het familie- en 

gezinsleven, het recht op gezinshereniging, 

de bescherming van persoonsgegevens, het 

recht op toegang tot de rechter en het recht 

op een doeltreffende voorziening in rechte 

overeenkomstig het recht van de Unie en 

het internationaal recht. De rechten van het 

kind en de speciale behoeften van 

kwetsbare personen moeten altijd in 

aanmerking worden genomen, een en ander 

in overeenstemming met het recht van de 

Unie en het internationaal recht. Daarom 

moet het Agentschap bij de 
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gebruikmaking van zijn prerogatieven 

handelen in het belang van het kind, in 

overeenstemming met het Verdrag van de 

VN inzake de rechten van het kind, en 

terdege rekening houdend met het welzijn 

en de sociale ontwikkeling van de 

minderjarige, veiligheids- en 

beveiligingsoverwegingen en de 

opvattingen van de minderjarige, in 

overeenstemming met zijn leeftijd en 

maturiteit. 

 

Amendement  29 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 26 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (26 bis) In het kader van deze 

verordening moeten onder kwetsbare 

personen onder meer worden verstaan 

minderjarigen (met inbegrip van 

niet-begeleide minderjarigen), personen 

met een handicap, ouderen, zwangere 

vrouwen, alleenstaande ouders met 

kinderen, slachtoffers van mensenhandel, 

foltering, verkrachting of andere ernstige 

vormen van psychologisch, fysiek of 

seksueel geweld (zoals slachtoffers van 

vrouwelijke genitale verminking), 

personen met posttraumatische stress-

stoornissen (in het bijzonder overlevende 

schipbreukelingen), personen met 

ernstige ziekten en personen met mentale 

stoornissen. Het is eveneens mogelijk om 

bij de kwetsbaarheidsbeoordeling 

rekening te houden met risico's die het 

gevolg zijn van gender, seksuele 

geaardheid of genderidentiteit. 
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Amendement  30 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 26 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (26 ter) Er moet een onafhankelijke 

grondrechtenfunctionaris worden 

benoemd die tot taak heeft de eerbiediging 

van de grondrechten binnen het 

Agentschap te bevorderen en die onder 

meer de grondrechtenstrategie van het 

Agentschap opstelt en die de klachten 

afhandelt die het Agentschap in het kader 

van het klachtenmechanisme ontvangt. 

 

Amendement  31 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 26 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (26 quater) De door het 

Asielagentschap van de Europese Unie 

vastgestelde operationele procedures en 

methoden moeten in voorkomend geval de 

betrokkenheid bevorderen van de 

lidstaten, agentschappen van de Unie en 

externe deskundigen, met name van de 

UNHCR en non-gouvernementele 

organisaties, bij de ontwikkeling van 

onder meer opleidingsmateriaal, 

verslagen over het land van herkomst, 

richtsnoeren, operationele normen en 

beste praktijken zoals bedoeld in de 

artikelen 7, 8, 9, 10, 11 en 12. 

 

Amendement  32 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 27 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(27) De Commissie en de lidstaten (27) De Commissie, de lidstaten en het 
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moeten in de raad van bestuur van het 

Asielagentschap van de Europese Unie 

vertegenwoordigd zijn met het oog op de 

uitoefening van politiek en beleidstoezicht 

op de werkzaamheden ervan. Voor zover 

mogelijk moet deze raad van bestuur 

bestaan uit de operationele hoofden van de 

asieldiensten van de lidstaten, of hun 

vertegenwoordigers. De raad van bestuur 

moet beschikken over de noodzakelijke 

bevoegdheden, met name om de begroting 

vast te stellen, de uitvoering van de 

begroting te verifiëren, passende financiële 

voorschriften vast te stellen, transparante 

werkprocedures voor de besluitvorming 

door het Agentschap tot stand te brengen 

en de uitvoerend directeur en zijn 

plaatsvervanger te benoemen. Het bestuur 

en de werking van het Agentschap moeten 

in overeenstemming zijn met de beginselen 

van de gemeenschappelijke aanpak voor de 

gedecentraliseerde agentschappen van de 

Europese Unie, die op 19 juli 2012 door 

het Europees Parlement, de Raad en de 

Europese Commissie is goedgekeurd. 

Europees Parlement moeten in de raad 

van bestuur van het Asielagentschap van 

de Europese Unie vertegenwoordigd zijn 

met het oog op de uitoefening van politiek 

en beleidstoezicht op de werkzaamheden 

ervan. Voor zover mogelijk moet deze raad 

van bestuur bestaan uit de operationele 

hoofden van de asieldiensten van de 

lidstaten, of hun vertegenwoordigers. De 

raad van bestuur moet beschikken over de 

noodzakelijke bevoegdheden, met name 

om de begroting vast te stellen, de 

uitvoering van de begroting te verifiëren, 

passende financiële voorschriften vast te 

stellen en transparante werkprocedures 

voor de besluitvorming door het 

Agentschap tot stand te brengen. Het 

bestuur en de werking van het Agentschap 

moeten in overeenstemming zijn met de 

beginselen van de gemeenschappelijke 

aanpak voor de gedecentraliseerde 

agentschappen van de Europese Unie, die 

op 19 juli 2012 door het Europees 

Parlement, de Raad en de Europese 

Commissie is goedgekeurd. 

 

Amendement  33 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 35 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(35) Elke verwerking van 

persoonsgegevens door het 

Asielagentschap van de Europese Unie in 

het kader van deze verordening moet 

voldoen aan Verordening (EG) nr. 45/2001 

van het Europees Parlement en de Raad en 

aan de beginselen van noodzakelijkheid en 

evenredigheid.16  Het Agentschap kan 

gegevens verwerken voor het verrichten 

van haar taken op het gebied van 

operationele en technische bijstand, het 

faciliteren van de informatie-uitwisseling 

met de lidstaten, het Europees Agentschap 

voor het beheer van de operationele 

samenwerking aan de buitengrenzen van de 

(35) Elke verwerking van 

persoonsgegevens door het 

Asielagentschap van de Europese Unie in 

het kader van deze verordening moet 

voldoen aan Verordening (EG) nr. 45/2001 

van het Europees Parlement en de Raad en 

aan de beginselen van noodzakelijkheid en 

evenredigheid.16 Het Agentschap kan 

gegevens verwerken voor het verrichten 

van haar taken op het gebied van 

operationele en technische bijstand, het 

faciliteren van de informatie-uitwisseling 

met de lidstaten, het Europees Agentschap 

voor het beheer van de operationele 

samenwerking aan de buitengrenzen van de 
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lidstaten van de Europese Unie, Europol of 

Eurojust, het analyseren van informatie 

over de asielsituatie en het verrichten van 

administratieve taken. Verdere verwerking 

van bewaarde persoonsgegevens voor 

andere dan in deze verordening 

vastgestelde doeleinden, moet worden 

verboden. 

lidstaten van de Europese Unie, Europol of 

Eurojust, en het verrichten van 

administratieve taken. Verdere verwerking 

van bewaarde persoonsgegevens voor 

andere dan in deze verordening 

vastgestelde doeleinden, moet worden 

verboden. 

__________________ __________________ 

16 Verordening (EG) nr. 45/2001 van het 

Europees Parlement en de Raad van 18 

december 2000 betreffende de 

bescherming van natuurlijke personen in 

verband met de verwerking van 

persoonsgegevens door de communautaire 

instellingen en organen en betreffende het 

vrije verkeer van die gegevens (PB L 8 van 

12.1.2001, blz. 1). 

16 Verordening (EG) nr. 45/2001 van het 

Europees Parlement en de Raad van 18 

december 2000 betreffende de 

bescherming van natuurlijke personen in 

verband met de verwerking van 

persoonsgegevens door de communautaire 

instellingen en organen en betreffende het 

vrije verkeer van die gegevens (PB L 8 van 

12.1.2001, blz. 1). 

 

Amendement  34 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 36 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(36) Verordening (EU) nr. XXX/2016 

van het Europees Parlement en de Raad17 

betreffende de bescherming van natuurlijke 

personen in verband met de verwerking 

van persoonsgegevens en betreffende het 

vrije verkeer van die gegevens is van 

toepassing op de verwerking van 

persoonsgegevens door de lidstaten in 

toepassing van deze verordening, tenzij de 

verwerking wordt verricht door de 

aangewezen of controlerende 

verantwoordelijke autoriteiten van de 

lidstaten met het oog op het voorkomen, 

onderzoeken, opsporen of vervolgen van 

terroristische misdrijven of andere ernstige 

strafbare feiten, met inbegrip van de 

bescherming tegen en de voorkoming van 

gevaren voor de openbare veiligheid. 

(36) Verordening (EU) 2016/679 van 

het Europees Parlement en de Raad 

betreffende de bescherming van natuurlijke 

personen in verband met de verwerking 

van persoonsgegevens en betreffende het 

vrije verkeer van die gegevens17 is van 

toepassing op de verwerking van 

persoonsgegevens door de lidstaten in 

toepassing van deze verordening, tenzij de 

verwerking wordt verricht door de 

aangewezen of controlerende 

verantwoordelijke autoriteiten van de 

lidstaten met het oog op het voorkomen, 

onderzoeken, opsporen of vervolgen van 

terroristische misdrijven of andere ernstige 

strafbare feiten, met inbegrip van de 

bescherming tegen en de voorkoming van 

gevaren voor de openbare veiligheid. 

__________________ __________________ 

17 Verordening (EU) 2016/679 van het 17 Verordening (EU) 2016/679 van het 
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Europees Parlement en de Raad van 27 

april 2016 betreffende de bescherming van 

natuurlijke personen in verband met de 

verwerking van persoonsgegevens en 

betreffende het vrije verkeer van die 

gegevens en tot intrekking van 

Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening 

gegevensbescherming) (PB L 119 van 

4.5.2016, blz. 1). 

Europees Parlement en de Raad van 

27 april 2016 betreffende de bescherming 

van natuurlijke personen in verband met de 

verwerking van persoonsgegevens en 

betreffende het vrije verkeer van die 

gegevens en tot intrekking van 

Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening 

gegevensbescherming) (PB L 119 van 

4.5.2016, blz. 1). 

 

Amendement35 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 37 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(37) Richtlijn 2016/XXX/EU van het 

Europees Parlement en de Raad18 

betreffende de bescherming van natuurlijke 

personen in verband met de verwerking 

van persoonsgegevens door bevoegde 

autoriteiten met het oog op de voorkoming, 

het onderzoek, de opsporing en de 

vervolging van strafbare feiten of de 

tenuitvoerlegging van straffen, en 

betreffende het vrije verkeer van die 

gegevens, is van toepassing op de 

verwerking van persoonsgegevens door de 

verantwoordelijke autoriteiten van de 

lidstaten met het oog op het voorkomen, 

onderzoeken, opsporen of vervolgen van 

terroristische misdrijven of andere ernstige 

strafbare feiten op grond van deze richtlijn. 

(37) Richtlijn 2016/680/EU van het 

Europees Parlement en de Raad18 

betreffende de bescherming van natuurlijke 

personen in verband met de verwerking 

van persoonsgegevens door bevoegde 

autoriteiten met het oog op de voorkoming, 

het onderzoek, de opsporing en de 

vervolging van strafbare feiten of de 

tenuitvoerlegging van straffen, en 

betreffende het vrije verkeer van die 

gegevens, is van toepassing op de 

verwerking van persoonsgegevens door de 

verantwoordelijke autoriteiten van de 

lidstaten met het oog op het voorkomen, 

onderzoeken, opsporen of vervolgen van 

terroristische misdrijven of andere ernstige 

strafbare feiten op grond van deze richtlijn. 

__________________ __________________ 

18 Richtlijn (EU) 2016/680 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

27 april 2016 betreffende de bescherming 

van natuurlijke personen in verband met de 

verwerking van persoonsgegevens door 

bevoegde autoriteiten met het oog op de 

voorkoming, het onderzoek, de opsporing 

en de vervolging van strafbare feiten of de 

tenuitvoerlegging van straffen, en 

betreffende het vrije verkeer van die 

gegevens en tot intrekking van het 

Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad 

18 Richtlijn (EU) 2016/680 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

27 april 2016 betreffende de bescherming 

van natuurlijke personen in verband met de 

verwerking van persoonsgegevens door 

bevoegde autoriteiten met het oog op de 

voorkoming, het onderzoek, de opsporing 

en de vervolging van strafbare feiten of de 

tenuitvoerlegging van straffen, en 

betreffende het vrije verkeer van die 

gegevens en tot intrekking van het 

Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad 
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(PB L 119 van 4.5.2016, blz. 89). (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 89). 

 

Amendement  36 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 39 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(39) De verwerking van 

persoonsgegevens door het Agentschap 

moet worden beperkt tot wat noodzakelijk 

is voor de uitvoering van de taken van het 

Agentschap op het gebied van het 

verstrekken van operationele en technische 

bijstand, het uitvoeren van aselecte 

controle van specifieke zaken ten behoeve 

van de monitoringexercitie, het 

behandelen van verzoeken om 

internationale bescherming van kinderen 

en kwetsbare personen, het faciliteren van 

de informatie-uitwisseling met de lidstaten, 

het Europees Agentschap voor het beheer 

van de operationele samenwerking aan de 

buitengrenzen van de lidstaten van de 

Europese Unie, Europol of Eurojust en in 

het kader van de informatie die wordt 

vergaard bij de uitvoering van zijn taken in 

de ondersteuningsteams voor 

migratiebeheer in hotspots, en het 

analyseren van informatie over de 

asielsituatie. Iedere verwerking van 

persoonsgegevens moet plaatsvinden 

overeenkomstig het 

evenredigheidsbeginsel en moet strikt 

beperkt zijn tot de persoonsgegevens die 

noodzakelijk zijn voor deze doeleinden. 

(39) De verwerking van 

persoonsgegevens door het Agentschap 

moet worden beperkt tot wat noodzakelijk 

is voor de uitvoering van de taken van het 

Agentschap op het gebied van het 

verstrekken van operationele en technische 

bijstand, het uitvoeren van aselecte 

controle van specifieke zaken ten behoeve 

van de monitoringexercitie, mogelijk de 

behandeling van verzoeken om 

internationale bescherming en het 

faciliteren van de informatie-uitwisseling 

met de lidstaten, het Europees Agentschap 

voor het beheer van de operationele 

samenwerking aan de buitengrenzen van de 

lidstaten van de Europese Unie, Europol of 

Eurojust en in het kader van de informatie 

die wordt vergaard bij de uitvoering van 

zijn taken in de ondersteuningsteams voor 

migratiebeheer in hotspots. Iedere 

verwerking van persoonsgegevens moet 

plaatsvinden overeenkomstig het 

evenredigheidsbeginsel en moet strikt 

beperkt zijn tot de persoonsgegevens die 

noodzakelijk zijn voor deze doeleinden. 

 

Amendement  37 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 40 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(40) Alle persoonsgegevens die door het 

Agentschap worden verwerkt, met 

(40) Alle persoonsgegevens die door het 

Agentschap worden verwerkt, met 



 

PE589.110v02-00 30/175 RR\1113452NL.docx 

NL 

uitzondering van die welke voor 

administratieve doeleinden worden 

verwerkt, moeten na 30 dagen worden 

verwijderd. Voor de doeleinden waarvoor 

het Agentschap in het kader van deze 

verordening persoonsgegevens verwerkt, is 

geen langere opslagtermijn noodzakelijk. 

uitzondering van die welke voor 

administratieve doeleinden worden 

verwerkt, moeten na 45 dagen worden 

verwijderd. Voor de doeleinden waarvoor 

het Agentschap in het kader van deze 

verordening persoonsgegevens verwerkt, is 

geen langere opslagtermijn noodzakelijk.  

 

Amendement  38 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 42 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(42) Aangezien de doelstellingen van 

deze verordening, namelijk de uitvoering 

van het gemeenschappelijk Europees 

asielstelsel te faciliteren en de werking 

ervan te bevorderen, de praktische 

samenwerking en informatie-uitwisseling 

inzake asielkwesties tussen de lidstaten te 

versterken, het Unierecht en operationele 

normen te bevorderen om een hoge mate 

van uniformiteit te garanderen wat betreft 

asielprocedures, opvangvoorzieningen en 

de beoordeling van de 

beschermingsbehoeften in de Unie, de 

operationele en technische toepassing van 

het recht en de normen van de Unie inzake 

asiel te monitoren en de lidstaten meer 

operationele en technische bijstand te 

bieden voor het beheer van de asiel- en 

opvangstelsels, met name wanneer asiel- 

en opvangstelsels onder onevenredige druk 

staan, niet voldoende door de lidstaten 

alleen kunnen worden verwezenlijkt en 

derhalve, gezien de omvang en de 

gevolgen van het optreden, beter door de 

Unie kunnen worden verwezenlijkt, kan de 

Unie, overeenkomstig het in artikel 5 van 

het VEU neergelegde 

subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. 

Overeenkomstig het in hetzelfde artikel 

neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat 

deze verordening niet verder dan wat nodig 

is om deze doelstellingen te 

(42) Aangezien de doelstellingen van 

deze verordening, namelijk de uitvoering 

van het gemeenschappelijk Europees 

asielstelsel te faciliteren en de werking 

ervan te bevorderen, de praktische 

samenwerking en informatie-uitwisseling 

inzake asielkwesties tussen de lidstaten te 

versterken, het Unierecht en operationele 

normen te bevorderen om een hoge mate 

van uniformiteit en rechtvaardigheid te 

garanderen wat betreft asielprocedures, 

opvangvoorzieningen en de beoordeling 

van de beschermingsbehoeften in de Unie, 

de operationele en technische toepassing 

van het recht en de normen van de Unie 

inzake asiel te monitoren en de lidstaten 

meer operationele en technische bijstand te 

bieden voor het beheer van de asiel- en 

opvangstelsels, met name wanneer asiel- 

en opvangstelsels onder onevenredige druk 

staan, niet voldoende door de lidstaten 

alleen kunnen worden verwezenlijkt en 

derhalve, gezien de omvang en de 

gevolgen van het optreden, beter door de 

Unie kunnen worden verwezenlijkt, kan de 

Unie, overeenkomstig het in artikel 5 van 

het VEU neergelegde 

subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. 

Overeenkomstig het in hetzelfde artikel 

neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat 

deze verordening niet verder dan wat nodig 

is om deze doelstellingen te 
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verwezenlijken. verwezenlijken. 

 

Amendement  39 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 46 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(46) De bevoegdheid van de 

asielautoriteiten van de lidstaten voor het 

nemen van beslissingen over individuele 

verzoeken om internationale bescherming, 

blijft berusten bij de lidstaten. 

(46) De bevoegdheid van de 

asielautoriteiten van de lidstaten voor het 

nemen van beslissingen over individuele 

verzoeken om internationale bescherming, 

blijft berusten bij de lidstaten. Dit sluit 

evenwel niet de mogelijkheid uit van een 

gezamenlijke behandeling van verzoeken 

om individuele bescherming door een 

lidstaat en het Agentschap op verzoek van 

het Agentschap en binnen het kader zoals 

uiteengezet in een tussen de gastlidstaat 

en het Agentschap overeengekomen 

operationeel plan. 

 

Amendement  40 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1.  Het Asielagentschap van de 

Europese Unie (hierna het "Agentschap" 

genoemd) garandeert de efficiënte en 

uniforme toepassing van het Unierecht 

inzake asiel in de lidstaten. Het faciliteert 

de uitvoering van het gemeenschappelijk 

Europees asielstelsel (hierna het "CEAS" 

genoemd) en verbetert de werking ervan, 

en is verantwoordelijk voor het mogelijk 

maken van convergentie bij de beoordeling 

van verzoeken om internationale 

bescherming in de Unie.  

1.  Het Asielagentschap van de 

Europese Unie (hierna het "Agentschap" 

genoemd) draagt bij aan het garanderen 

van de efficiënte en uniforme toepassing 

van het Unierecht inzake asiel in de 

lidstaten. Het faciliteert de uitvoering van 

het gemeenschappelijk Europees 

asielstelsel (hierna het "CEAS" genoemd) 

en verbetert de werking ervan, en is 

verantwoordelijk voor het mogelijk maken 

van convergentie bij de beoordeling van 

verzoeken om internationale bescherming 

in de Unie, in volledige overeenstemming 

met de grondrechten, teneinde in de 

gehele Unie hoge normen te waarborgen. 

2.  Het Agentschap is een 2. Het Agentschap is een 
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expertisecentrum uit hoofde van zijn 

onafhankelijkheid, de wetenschappelijke 

en technische kwaliteit van de bijstand die 

het verleent en van de informatie die het 

verspreidt, de transparantie van zijn 

procedures en werkwijzen, de 

zorgvuldigheid waarmee het zijn taken 

verricht, en de voor de vervulling van zijn 

mandaat gebruikte informatietechnologie. 

expertisecentrum uit hoofde van zijn 

onafhankelijkheid, de wetenschappelijke 

en technische kwaliteit van de bijstand die 

het verleent en van de informatie die het 

verzamelt en verspreidt, de transparantie 

van zijn procedures en werkwijzen, de 

zorgvuldigheid waarmee het zijn taken 

verricht, en de voor de vervulling van zijn 

mandaat gebruikte informatietechnologie. 

3.  Het Asielagentschap van de 

Europese Unie is de nieuwe naam voor het 

Europees Ondersteuningsbureau voor 

asielzaken dat bij Verordening (EU) nr. 

439/2010 van het Europees Parlement en 

de Raad is opgericht. De activiteiten van 

het Agentschap worden voortaan geregeld 

door deze verordening. 

3. Het Asielagentschap van de 

Europese Unie is de nieuwe naam voor het 

Europees Ondersteuningsbureau voor 

asielzaken dat bij Verordening (EU) nr. 

439/2010 van het Europees Parlement en 

de Raad is opgericht. De activiteiten van 

het Agentschap worden voortaan geregeld 

door deze verordening. 

 

Amendement  41 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 1 bis 

 Definities 

Voor de toepassing van deze verordening 

wordt verstaan onder: 

 1. "ondersteuningsteam voor 

migratiebeheer": een team van 

deskundigen die de lidstaten technische 

en operationele versterking bieden in 

hotspotgebieden; de leden ervan zijn 

deskundigen die vanuit de lidstaten door 

het Europees Grens- en 

kustwachtagentschap en door het 

Asielagentschap van de Europese Unie 

worden ingezet en deskundigen van het 

Europees Grens- en 

kustwachtagentschap, het 

Asielagentschap van de Europese Unie, 

Europol en andere relevante 

agentschappen van de Unie; 

 2. "hotspotgebieden": een 

hotspotgebied als gedefinieerd in artikel 2, 
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punt 10, van Verordening (EU) 

2016/1624; 

 3.  "gastlidstaat": een lidstaat die 

operationele en technische bijstand 

ontvangt van het Agentschap, in het 

bijzonder een lidstaat waarin een 

asielondersteuningsteam of deskundigen 

van de asielinterventiepool en 

deskundigen van het Agentschap of een 

ondersteuningsteam voor migratiebeheer 

wordt/worden ingezet; 

 4. "lidstaat van herkomst": de 

lidstaat die een deskundige ter 

beschikking stelt of bijdraagt aan de 

asielondersteuningsteams, de 

asielinverventiepool of 

ondersteuningsteams voor 

migratiebeheer; 

 5. "deelnemende lidstaat": een 

lidstaat die door deskundigen of 

technische uitrusting ter beschikking te 

stellen een bijdrage levert aan de 

operationele en technische bijstand die 

door het Agentschap wordt verleend, 

overeenkomstig het desbetreffende 

operationele plan; 

 6. "gezamenlijke behandeling": 

ondersteuning tijdens de procedure voor 

de behandeling van individuele verzoeken 

om internationale bescherming, 

uitgezonderd het besluitvormingsproces 

door de asielinstanties van een lidstaat 

inzake dergelijke individuele verzoeken. 

 

Amendement  42 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Het Agentschap voert de volgende 

taken uit: 

1. Het Agentschap ondersteunt, 

faciliteert, coördineert en versterkt 

praktische samenwerking, informatie-

uitwisseling en de tenuitvoerlegging van 

het CEAS, inclusief naleving van de 
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grondrechten, door de volgende taken uit 

te voeren: 

(a) faciliteren, coördineren en 

versterken van de praktische 

samenwerking en informatie-uitwisseling 

tussen de lidstaten inzake verschillende 

aspecten van asiel; 

 

(b) verzamelen en analyseren van 

informatie over de asielsituatie en de 

uitvoering van het CEAS; 

(b) verzamelen en analyseren van 

informatie, inclusief kwalitatieve en 

kwantitatieve gegevens, over de 

asielsituatie en de uitvoering van het 

CEAS; 

(c) ondersteunen van de lidstaten bij de 

uitvoering van het CEAS; 

(c) ondersteunen van de lidstaten bij de 

uitvoering van het CEAS; 

(d) ondersteunen van de lidstaten bij de 

opleiding van deskundigen van alle 

nationale overheidsdiensten, rechterlijke 

instanties en nationale diensten die 

verantwoordelijk zijn voor asielzaken, 

onder meer door een gemeenschappelijk 

basiscurriculum te ontwikkelen; 

(d) ondersteunen van de lidstaten bij de 

opleiding van of het bieden van 

opleidingen voor deskundigen van alle 

nationale overheidsdiensten, rechterlijke 

instanties en nationale diensten die 

verantwoordelijk zijn voor asielzaken, 

onder meer door een gemeenschappelijk 

basiscurriculum op te stellen en te 

ontwikkelen; 

(e) opstellen en regelmatig bijwerken 

van verslagen en andere documenten om 

informatie over landen van herkomst te 

verstrekken op het niveau van de Unie; 

(e) opstellen en regelmatig bijwerken 

van verslagen en andere documenten om 

informatie over landen van herkomst te 

verstrekken op het niveau van de Unie; 

(f) coördineren van de inspanningen 

van de lidstaten voor het bijdragen aan en 

het uitwerken van een gemeenschappelijke 

analyse van de situatie in derde landen van 

herkomst; 

(f) coördineren van de inspanningen 

van de lidstaten voor het bijdragen aan en 

het uitwerken van een gemeenschappelijke 

analyse van de situatie in derde landen van 

herkomst; 

(g) bieden van doeltreffende 

operationele en technische bijstand aan de 

lidstaten, met name wanneer hun asiel- en 

opvangstelsels onder onevenredige druk 

staan; 

(g) bieden van doeltreffende 

operationele en technische bijstand aan de 

lidstaten, teneinde hoge normen en 

eerbiediging de grondrechten te 

waarborgen, met name wanneer hun asiel- 

en opvangstelsels onder onevenredige druk 

staan; 

(h) bijstand bieden bij het herplaatsen 

of overbrengen van begunstigden van 

internationale bescherming in de Unie; 

(h) bijstand bieden bij, uitvoeren van 

of coördineren van het herplaatsen of 

overbrengen van verzoekers om en 

begunstigden van internationale 

bescherming in de Unie; 

(i) opzetten en uitzenden van (i) opzetten en uitzenden van 
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asielondersteuningsteams en een 

asielinterventiepool; 

asielondersteuningsteams en een 

asielinterventiepool; 

 (i bis) uitvoeren van zijn taken en 

verplichtingen als bepaald in Verordening 

(EU) nr. xxx/xxx [Dublin-verordening]; 

(j) inzetten van de noodzakelijke 

technische uitrusting voor de 

asielondersteuningsteams en de 

deskundigen van de asielinterventiepool; 

(j) verkrijgen en inzetten van de 

noodzakelijke technische uitrusting voor de 

asielondersteuningsteams en inzetten van 

de deskundigen van de 

asielinterventiepool; 

(k) vaststellen van operationele 

normen, indicatoren, richtsnoeren en beste 

praktijken met betrekking tot de uitvoering 

van alle asielinstrumenten van het 

Unierecht; 

(k) vaststellen van operationele 

normen, indicatoren, richtsnoeren en beste 

praktijken met betrekking tot de uitvoering 

van alle asielinstrumenten van het 

Unierecht; 

 (k bis) verbindingsfunctionarissen 

inzetten in lidstaten en, in voorkomend 

geval, derde landen; 

(l) monitoren en beoordelen van de 

uitvoering van het CEAS en de asiel- en 

opvangstelsels van de lidstaten; 

(l) monitoren en beoordelen van en 

aanbevelingen doen met betrekking tot de 

uitvoering van het CEAS en de asiel- en 

opvangstelsels en opvangcapaciteit van de 

lidstaten; 

(m) ondersteunen van de lidstaten in 

hun samenwerking met derde landen 

inzake asielkwesties, met name wat 

hervestiging betreft. 

(m) ondersteunen van de lidstaten in 

hun samenwerking met derde landen 

inzake asielkwesties, met name wat 

hervestiging betreft. 

 (m bis) bijstaan van lidstaten met 

betrekking tot humanitaire visa; 

 (m ter) uitvoeren van zijn taken en 

verplichtingen als bepaald in Verordening 

(EU) nr. xxx/xxx [Uniekader voor 

hervestiging]; 

2. Het Agentschap ondersteunt de 

lidstaten met betrekking tot de externe 

dimensie van het CEAS. In dit verband 

coördineert het Agentschap, met 

instemming van de Commissie, de 

informatie-uitwisseling en andere 

maatregelen betreffende de uitvoering van 

instrumenten en mechanismen inzake de 

externe dimensie van het CEAS. 

2. Het Agentschap ondersteunt de 

lidstaten met betrekking tot de externe 

dimensie van het CEAS. In dit verband 

coördineert het Agentschap, met 

instemming van de Commissie, de 

informatie-uitwisseling en andere 

maatregelen betreffende de uitvoering van 

instrumenten en mechanismen inzake de 

externe dimensie van het CEAS, in het 

bijzonder kwesties die betrekking hebben 

tot de toegang tot asiel en hervestiging en 
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de bevordering van hoge opvangnormen. 

 2 bis. Teneinde de in de leden 1 en 2 

genoemde taken uit te voeren, werkt het 

Agentschap nauw samen met de UNHCR, 

relevante intergouvernementele 

organisaties, zoals de Raad van Europa 

en de Internationale Organisatie voor 

Migratie, en relevante 

niet-gouvernementele organisaties, 

onderzoekers en academici, en houdt het 

rekening met eventuele informatie die het 

van hen ontvangt, onder meer in het 

kader van het in artikel 48 genoemde 

adviesforum. 

3. Het Agentschap kan op eigen 

initiatief communicatieactiviteiten 

ontplooien op terreinen die binnen zijn 

mandaat vallen. De 

communicatieactiviteiten mogen niet 

nadelig zijn voor de in de leden 1 en 2 

bedoelde taken en worden uitgevoerd in 

overeenstemming met de relevante 

communicatie- en verspreidingsplannen die 

de raad van bestuur heeft vastgesteld. 

3. Het Agentschap ontplooit op eigen 

initiatief communicatieactiviteiten op 

terreinen die binnen zijn mandaat vallen. 

Het biedt het publiek accurate en 

uitgebreide informatie over zijn 

activiteiten. De communicatieactiviteiten 

mogen niet nadelig zijn voor de in de leden 

1 en 2 bedoelde taken en worden 

uitgevoerd in overeenstemming met de 

relevante communicatie- en 

verspreidingsplannen die de raad van 

bestuur heeft vastgesteld. 

 

Amendement  43 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1.  Het Agentschap en de 

asielinstanties van de lidstaten, de 

nationale immigratie- en asieldiensten en 

andere nationale diensten zijn ertoe 

verplicht te goeder trouw samen te werken 

en informatie uit te wisselen. 

1.  Het Agentschap en de 

asielinstanties van de lidstaten, de 

nationale immigratie- en asieldiensten en 

andere nationale diensten zijn ertoe 

verplicht te goeder trouw samen te werken 

en een geregelde uitwisseling van alle 

relevante informatie te waarborgen. 

2. Het Agentschap werkt nauw samen 

met de asielinstanties van de lidstaten, de 

nationale immigratie- en asieldiensten en 

andere nationale diensten, en de 

Commissie. Het Agentschap voert zijn 

2. Het Agentschap werkt nauw samen 

met de asielinstanties van de lidstaten, de 

nationale immigratie- en asieldiensten en 

andere nationale diensten, en de 

Commissie. Het Agentschap voert zijn 
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taken uit onverminderd de aan andere 

betrokken organen van de Unie 

toevertrouwde taken, en werkt nauw samen 

met deze organen en de Hoge Commissaris 

van de Verenigde Naties voor de 

vluchtelingen (UNHCR). 

taken uit onverminderd de aan andere 

betrokken organen van de Unie 

toevertrouwde taken, en werkt nauw samen 

met deze organen en de Hoge Commissaris 

van de Verenigde Naties voor de 

vluchtelingen (UNHCR), en met de andere 

in artikel 2, lid 2 bis, genoemde instanties, 

organisaties en personen. 

3. Het Agentschap organiseert, 

stimuleert en coördineert activiteiten die de 

informatie-uitwisseling tussen de lidstaten 

mogelijk maken, onder meer door passende 

netwerken te creëren. Daartoe wisselen het 

Agentschap, de asielinstanties van de 

lidstaten, de nationale immigratie- en 

asieldiensten en andere nationale diensten 

tijdig en op nauwgezette wijze alle nodige 

informatie uit. 

3. Het Agentschap organiseert, 

stimuleert en coördineert activiteiten die de 

informatie-uitwisseling tussen de lidstaten 

mogelijk maken, onder meer door passende 

netwerken te creëren. Daartoe wisselen het 

Agentschap, de asielinstanties van de 

lidstaten, de nationale immigratie- en 

asieldiensten en andere nationale diensten 

tijdig en op nauwgezette wijze alle nodige 

informatie uit. 

 3 bis. Indien de uitvoerend directeur 

constateert dat de asielinstanties van een 

lidstaat, nationale migratie- en 

asieldiensten en andere nationale 

diensten stelselmatig niet hebben voldaan 

aan de verplichting om te goeder trouw 

samen te werken, waaronder aan de 

verplichting om tijdig nauwgezette 

informatie te verstrekken overeenkomstig 

Verordening (EG) nr. 862/2007, dient de 

uitvoerend directeur een verslag in bij de 

raad van bestuur en de Commissie en 

neemt hij of zij die informatie op in het 

jaarlijks activiteitenverslag over de 

asielsituatie in de Unie als bedoeld in 

artikel 65. 

 

Amendement  44 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Het Agentschap verzamelt en 

analyseert informatie over de asielsituatie 

in de Unie en over de asielsituatie in derde 

landen voor zover die gevolgen kan hebben 

voor de Unie, waaronder actuele informatie 

1. Het Agentschap verzamelt en 

analyseert informatie over de asielsituatie 

in de Unie en over de asielsituatie in derde 

landen voor zover die gevolgen kan hebben 

voor de Unie, waaronder actuele informatie 
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over onderliggende oorzaken, migratie- en 

vluchtelingenstromen en de plotselinge 

toestroom van grote aantallen onderdanen 

van derde landen die onevenredige druk op 

de asiel- en opvangstelsels kunnen 

veroorzaken, om de lidstaten snel 

betrouwbare wederzijdse informatie te 

kunnen verstrekken en om mogelijke 

risico's voor de asielstelsels van de 

lidstaten te identificeren. 

over onderliggende oorzaken, migratie- en 

vluchtelingenstromen, in het bijzonder de 

aanwezigheid van niet-begeleide 

minderjarigen, opvangcapaciteit en 

hervestigingsbehoeften, en de plotselinge 

toestroom van grote aantallen onderdanen 

van derde landen die onevenredige druk op 

de asiel- en opvangstelsels kunnen 

veroorzaken, om de lidstaten snel 

betrouwbare wederzijdse informatie te 

kunnen verstrekken en om mogelijke 

risico's voor de asielstelsels van de 

lidstaten te identificeren. 

2. Het Agentschap baseert zijn 

analyse op de informatie die wordt 

verstrekt door met name de lidstaten, de 

relevante instellingen en organen van de 

Unie, de Europese Dienst voor extern 

optreden, de UNHCR en andere 

internationale organisaties. 

2. Het Agentschap baseert zijn 

analyse op de informatie die wordt 

verstrekt door met name de lidstaten, de 

relevante instellingen en agentschappen 

van de Unie, de Europese Dienst voor 

extern optreden, de UNHCR en de andere 

in artikel 2, lid 2 bis, genoemde instanties, 
organisaties en personen. 

Het Agentschap werkt daartoe nauw samen 

met het Europees Agentschap voor het 

beheer van de operationele samenwerking 

aan de buitengrenzen van de lidstaten van 
de Europese Unie en steunt met name op 

de risicoanalyse die dat agentschap 

verricht, om te garanderen dat er bij de 

informatie van de beide agentschappen 

sprake is van maximale consistentie en 

convergentie. 

Het Agentschap werkt daartoe nauw samen 

met het Europees Grens- en 

kustwachtagentschap en houdt met name 

en in voorkomend geval rekening met de 

risicoanalyse en 

kwetsbaarheidsbeoordeling die dat 

agentschap verricht, om te garanderen dat 

er bij de informatie van de beide 

agentschappen sprake is van maximale 

consistentie en convergentie. 

3. Het Agentschap zorgt voor een 

snelle uitwisseling van relevante informatie 

tussen de lidstaten en met de Commissie. 

Het legt ook tijdig en op nauwgezette wijze 

de resultaten van zijn analyse aan de raad 

van bestuur voor. 

3. Het Agentschap zorgt voor een 

snelle uitwisseling van relevante informatie 

tussen de lidstaten en met de Commissie. 

Het legt ook tijdig en op nauwgezette wijze 

de resultaten van zijn analyse aan de raad 

van bestuur en het Europees Parlement 

voor. 

 

Amendement  45 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Het Agentschap organiseert, 

coördineert en stimuleert de informatie-

uitwisseling tussen de lidstaten en tussen 

de Commissie en de lidstaten met 

betrekking tot de uitvoering van alle 

asielinstrumenten van het Unierecht. 

1. Het Agentschap organiseert, 

coördineert en stimuleert de informatie-

uitwisseling tussen de lidstaten en tussen 

de Commissie en de lidstaten met 

betrekking tot de uitvoering van alle 

asielinstrumenten van het Unierecht. 

2. Het Agentschap richt databanken 

met feitelijke en juridische gegevens en 

rechtspraak inzake de toepassing en 

uitlegging van de asielinstrumenten op 

Unie-, nationaal en internationaal niveau 

op, en maakt daarbij met name gebruik van 

bestaande regelingen. In deze databanken 

worden geen persoonsgegevens 

opgeslagen, met uitzondering van gegevens 

die het Agentschap uit openbare 

documenten heeft gehaald. 

2. Het Agentschap richt databanken 

met openbaar toegankelijke feitelijke en 

juridische gegevens en rechtspraak inzake 

de toepassing en uitlegging van de 

asielinstrumenten op Unie-, nationaal en 

internationaal niveau op, en maakt daarbij 

met name gebruik van bestaande 

regelingen. In deze databanken worden 

geen persoonsgegevens opgeslagen, met 

uitzondering van gegevens die het 

Agentschap uit openbare documenten heeft 

gehaald. 

3. Het Agentschap verzamelt met 

name informatie inzake: 

3. Het Agentschap verzamelt met 

name kwantitatieve en kwalitatieve 

informatie inzake: 

(a) de behandeling van verzoeken om 

internationale bescherming door de 

nationale overheidsdiensten en autoriteiten; 

(a) de behandeling van verzoeken om 

internationale bescherming door de 

nationale overheidsdiensten en autoriteiten, 

onder meer over de duur van de 

verwerking van verzoeken en andere 

procedurele aspecten; 

(b) het nationale recht en nationale 

juridische ontwikkelingen op het gebied 

van asiel, met inbegrip van de rechtspraak; 

(b) het nationale recht en nationale 

juridische ontwikkelingen op het gebied 

van asiel, met inbegrip van de rechtspraak; 

(c) de rechtspraak van het Hof van 

Justitie van de Europese Unie en van het 

Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens. 

(c) de rechtspraak van het Hof van 

Justitie van de Europese Unie en van het 

Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens. 

 

Amendement  46 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 6 Schrappen 

Ondersteuning van het Dublinsysteem  

Het Agentschap voert zijn taken en 

verplichtingen uit als bepaald in 

Verordening (EU) nr. XXX/XXX. 

 

 

Amendement  47 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Het Agentschap organiseert en 

ontwikkelt opleidingen voor zijn eigen 

personeel, de leden van alle nationale 

overheidsdiensten en rechterlijke 

instanties, alsook voor de nationale 

diensten die in de lidstaten 

verantwoordelijk zijn voor asielkwesties. 

1. Het Agentschap organiseert en 

ontwikkelt opleidingen voor zijn eigen 

personeel, de leden van alle nationale 

overheidsdiensten en rechterlijke 

instanties, alsook voor de nationale 

diensten die in de lidstaten 

verantwoordelijk zijn voor asielkwesties. 

2. Het Agentschap ontwikkelt deze 

opleiding in nauwe samenwerking met de 

lidstaten, en in overleg met relevante 

opleidingsinstanties in de lidstaten, 

waaronder academische instellingen en 

andere relevante organisaties. 

2. Het Agentschap ontwikkelt deze 

opleiding in nauwe samenwerking met de 

lidstaten, en, in voorkomend geval, met de 

Europese grens- en kustwacht en het 

Bureau van de Europese Unie voor de 

grondrechten, en in overleg met relevante 

opleidingsinstanties in de lidstaten, 

bestaande opleidingsnetwerken zoals het 

Europese netwerk voor justitiële 

opleiding, en de andere in artikel 2, 

lid 2 bis, genoemde instanties, organisaties 

en personen. 

3. Het Agentschap ontwikkelt 

algemene, specifieke of thematische 

opleidingsinstrumenten, zoals opleiding 

van opleiders en e-learning. 

3. Het Agentschap ontwikkelt 

algemene, specifieke of thematische 

opleidingsinstrumenten, zoals opleiding 

van opleiders en e-learning. 

4. Het Agentschap stelt een Europees 

asielcurriculum op en ontwikkelt dit, en 

houdt daarbij rekening met de bestaande 

samenwerking in de Unie op dit gebied. De 

lidstaten integreren het gemeenschappelijk 

basiscurriculum in de opleiding van het 

personeel van de nationale diensten en 

4. Het Agentschap stelt een Europees 

asielcurriculum op en ontwikkelt dit, en 

houdt daarbij rekening met de bestaande 

samenwerking in de Unie op dit gebied. 

Het gemeenschappelijk basiscurriculum 

beoogt optimale werkwijzen en de hoogste 

normen bij de tenuitvoerlegging van de 
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autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor 

asielkwesties, overeenkomstig hun 

verplichting op grond van artikel 4, lid 3, 

van Richtlijn 2013/32/EU van het Europees 

Parlement en de Raad21, teneinde passende 

opleiding van hun personeel te garanderen. 

asielwetgeving van de Unie te bevorderen. 
De lidstaten integreren het 

gemeenschappelijk basiscurriculum in de 

opleiding van het personeel van de 

nationale diensten en autoriteiten die 

verantwoordelijk zijn voor asielkwesties, 

overeenkomstig hun verplichting op grond 

van artikel 4, lid 3, van Richtlijn 

2013/32/EU van het Europees Parlement 

en de Raad21, teneinde passende opleiding 

van hun personeel te garanderen. 

5. De specifieke of thematische 

opleidingsactiviteiten inzake asielkwesties 

betreffen onder meer: 

5. De specifieke of thematische 

opleidingsactiviteiten inzake asielkwesties 

betreffen onder meer: 

(a) internationale en Unienormen 

inzake grondrechten, en met name de 

bepalingen van het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie, 

evenals het internationaal en Unierecht 

inzake asiel, met inbegrip van specifieke 

juridische en jurisprudentiële 

aangelegenheden; 

(a) internationale en Unienormen 

inzake grondrechten, en met name de 

bepalingen van het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie, 

evenals het internationaal en Unierecht 

inzake asiel, met inbegrip van specifieke 

juridische, procedurele en jurisprudentiële 

aangelegenheden; 

(b) aangelegenheden in verband met de 

behandeling van verzoeken om 

internationale bescherming die met name 

worden ingediend door kwetsbare 

personen met specifieke behoeften en door 

kinderen, waaronder kwesties met 

betrekking tot de beoordeling van het 

belang van het kind, specifieke 

procedurele waarborgen zoals de 

eerbiediging van het recht van het kind 

om te worden gehoord en kwesties 

betreffende de bescherming van kinderen, 

zoals methoden voor het vaststellen van de 

leeftijd; 

(b) aangelegenheden in verband met de 

behandeling van verzoeken om 

internationale bescherming, met name van 

kwetsbare personen; 

 (b bis) identificatie- en 

verwijzingsprocedures voor 

minderjarigen, met inbegrip van 

gedetailleerde regels voor het beoordelen 

van het belang van het kind, specifieke 

procedurele waarborgen, zoals de 

eerbiediging van het recht van het kind 

om te worden gehoord en kwesties 

betreffende de bescherming van kinderen 

zoals methoden voor het vaststellen van de 

leeftijd, de benoeming van voogden en 
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alternatieven voor detentie van kinderen 

en gezinnen; 

(c) gesprekstechnieken, met bijzondere 

aandacht voor kinderen, kwetsbare 

groepen en slachtoffers van foltering; 

(c) gesprekstechnieken, met bijzondere 

aandacht voor kinderen, kwetsbare 

personen en slachtoffers van foltering; 

 (c bis) identificatie- en 

verwijzingsprocedures voor kwetsbare 

personen; 

 (c ter) uitwisseling van optimale 

werkwijzen bij de tenuitvoerlegging van 

het asielrecht van de Unie, in het 

bijzonder in het kader van de bevordering 

van opleidingen die zijn bestemd voor 

leden van rechtbanken en gerechtshoven; 

(d) vingerafdrukgegevens, met inbegrip 

van gegevenskwaliteit en 

beveiligingseisen; 

(d) vingerafdrukgegevens, met inbegrip 

van aspecten van gegevensbescherming, 

gegevenskwaliteit en beveiligingseisen; 

(e) het gebruik van medische en 

juridische deskundigenverslagen in 

asielprocedures; 

(e) het gebruik van medische en 

juridische deskundigenverslagen in 

asielprocedures; 

(f) aangelegenheden in verband met de 

productie en het gebruik van informatie 

over landen van herkomst; 

(f) aangelegenheden in verband met de 

productie en het gebruik van informatie 

over landen van herkomst; 

(g) opvangvoorzieningen, met 

bijzondere aandacht voor niet-begeleide 

kinderen en kinderen in gezelschap van 

hun gezin, kwetsbare groepen en 

slachtoffers van foltering. 

(g) opvangvoorzieningen, met 

bijzondere aandacht voor niet-begeleide 

kinderen en kinderen in gezelschap van 

hun gezin, en kwetsbare personen; 

 (g bis) kwesties in verband met de 

inhoudelijke aspecten van internationale 

bescherming, de rechten van personen 

aan wie internationale bescherming is 

verleend en ondersteuning bij de 

integratie; 

 (g ter) aangelegenheden in verband met 

de afhandeling van 

herplaatsingsprocedures; 

 (g quater) hervestiging, onder meer 

met betrekking tot selectieoperaties, het 

verstrekken van informatie voorafgaand 

aan het vertrek en ondersteuning na 

aankomst, toegang tot onderwijs, 

taallessen, beroepsopleiding en 

stageplaatsen; 
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 (g quinquies) vaardigheden op het gebied 

van weerbaarheid en stressmanagement 

voor personeel dat rechtstreeks met 

asielzoekers werkt; 

 (g sexies) andere relevante kwesties, 

zo nodig op basis van een besluit van de 

raad van bestuur. 

6. De aangeboden opleidingen zijn 

van hoge kwaliteit en zorgen ervoor dat er 

kernbeginselen en beste praktijken worden 

geformuleerd teneinde met volledige 

inachtneming van de onafhankelijkheid 

van de nationale rechterlijke instanties de 

convergentie van de administratieve 

methoden en beslissingen en van de 

nationale rechtspraak te bevorderen. 

6. De aangeboden opleidingen zijn 

van hoge kwaliteit en zorgen ervoor dat er 

kernbeginselen en beste praktijken worden 

geformuleerd teneinde met volledige 

inachtneming van de onafhankelijkheid 

van de nationale rechterlijke instanties de 

convergentie van de administratieve 

methoden en beslissingen en van de 

nationale rechtspraak te bevorderen. 

7. Het Agentschap neemt de nodige 

initiatieven om ervoor te zorgen dat de 

deskundigen die deelnemen aan de 

asielondersteuningsteams en de 

asielinterventiepool vóór hun deelname aan 

de door het Agentschap georganiseerde 

operationele activiteiten gespecialiseerde 

opleiding hebben gekregen die relevant is 

voor hun taken en functies. Het 

Agentschap organiseert regelmatig 

oefeningen met deze deskundigen volgens 

de in zijn jaarlijks werkprogramma 

vastgestelde planning voor 

gespecialiseerde opleidingen en 

oefeningen. 

7. Het Agentschap verstrekt de 

deskundigen die deelnemen aan de 

asielondersteuningsteams en de 

asielinterventiepool vóór hun deelname aan 

de door het Agentschap georganiseerde 

operationele activiteiten een 

gespecialiseerde opleiding die relevant is 

voor hun taken en functies. Het 

Agentschap organiseert regelmatig 

oefeningen met deze deskundigen volgens 

de in zijn jaarlijks werkprogramma 

vastgestelde planning voor 

gespecialiseerde opleidingen en 

oefeningen. 

8. Het Agentschap kan in 

samenwerking met de lidstaten of derde 

landen opleidingsactiviteiten organiseren 

op hun grondgebied. 

8. Het Agentschap kan in 

samenwerking met de lidstaten of derde 

landen opleidingsactiviteiten organiseren 

op hun grondgebied. 

__________________ __________________ 

21 Richtlijn 2013/32/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 26 juni 2013 

betreffende gemeenschappelijke 

procedures voor de toekenning en 

intrekking van de internationale 

bescherming (herschikking) (PB L 180 van 

29.6.2013, blz. 60). 

21 Richtlijn 2013/32/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 26 juni 2013 

betreffende gemeenschappelijke 

procedures voor de toekenning en 

intrekking van de internationale 

bescherming (herschikking) (PB L 180 van 

29.6.2013, blz. 60). 
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Amendement  48 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Het Agentschap is een centrum dat 

relevante, betrouwbare, nauwkeurige en 

recente informatie verzamelt over de 

landen van herkomst van personen die om 

internationale bescherming verzoeken, met 

inbegrip van specifieke informatie met 

betrekking tot kinderen en personen die tot 

kwetsbare groepen behoren. Het 

Agentschap zorgt op Unieniveau voor 

informatie over landen van herkomst door 

het opstellen en regelmatig bijwerken van 

verslagen en andere documenten, over 

onder meer thematische aangelegenheden 

die kenmerkend zijn voor deze landen. 

1. Het Agentschap is een centrum dat 

objectieve, relevante, betrouwbare, 

nauwkeurige en recente informatie 

verzamelt over de landen van herkomst van 

personen die om internationale 

bescherming verzoeken, met inbegrip van 

specifieke informatie met betrekking tot 

kinderen en gender, en gerichte informatie 

over kwetsbare personen en personen die 

tot minderheden behoren. Het Agentschap 

zorgt op Unieniveau voor informatie over 

landen van herkomst door het opstellen en 

regelmatig bijwerken van verslagen en 

andere documenten, over onder meer 

thematische aangelegenheden die 

kenmerkend zijn voor deze landen. 

2. Het Agentschap doet met name het 

volgende: 

2. Het Agentschap doet met name het 

volgende: 

(a) het maakt gebruik van alle 

relevante informatiebronnen, waaronder 

zijn eigen informatieanalyse inzake de 

asielsituatie en andere informatie die het 

ontvangt van gouvernementele, niet-

gouvernementele en internationale 
organisaties, onder meer door middel van 

de in artikel 9 bedoelde netwerken, van de 

instellingen, organen en instanties van de 

Unie en van de Europese Dienst voor 

extern optreden; 

(a) het maakt gebruik van alle 

relevante informatiebronnen, waaronder 

zijn eigen informatieanalyse inzake de 

asielsituatie en andere informatie die het 

ontvangt van de UNHCR en andere in 

artikel 2, lid 2 bis, genoemde instanties, 

organisaties en personen, onder meer door 

middel van de in artikel 9 bedoelde 

netwerken en het in artikel 48 bedoelde 

adviesforum, van door het Agentschap 

gecoördineerde onderzoeksmissies, 

alsmede van de instellingen, organen en 

instanties van de Unie en van de Europese 

Dienst voor extern optreden; 

(b) het beheert en ontwikkelt een 

portaalsite met het oog op het verzamelen 

van informatie over landen van herkomst; 

(b) het beheert en ontwikkelt een 

openbaar toegankelijke portaalsite met het 

oog op het verzamelen en verspreiden van 

informatie over landen van herkomst; 

(c) het ontwikkelt, overeenkomstig de 

vereisten van het Unierecht inzake asiel, 

een gemeenschappelijk formaat en een 

gemeenschappelijke aanpak, waaronder 

(c) het ontwikkelt, in overleg met het 

adviesforum alsook met de UNHCR en 

andere relevante intergouvernementele en 

niet-gouvernementele organisaties, 
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een taakstelling, voor het opstellen van 

verslagen en het ontwikkelen van andere 

producten die op Unieniveau voorzien in 

informatie over landen van herkomst. 

onderzoekers en academici, 

overeenkomstig de vereisten van het 

internationaal en Unierecht inzake asiel, 

een gemeenschappelijk formaat en een 

gemeenschappelijke aanpak, waaronder 

een taakstelling, voor het opstellen van 

verslagen en het ontwikkelen van andere 

producten die op Unieniveau voorzien in 

informatie over landen van herkomst. 

 

Amendement  49 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Het Agentschap waarborgt de 

coördinatie van nationale initiatieven voor 

het produceren van informatie over landen 

van herkomst, door hiervoor netwerken 

tussen de lidstaten te creëren en te beheren. 

1. Het Agentschap waarborgt de 

coördinatie van nationale initiatieven voor 

het produceren van informatie over landen 

van herkomst, door hiervoor netwerken 

tussen de lidstaten te creëren en te beheren. 

Deze netwerken kunnen, waar relevant en 

per geval bekeken, externe deskundigen 

met relevante expertise omvatten van de 

UNHCR en niet-gouvernementele 

organisaties. 

2. De in lid 1 bedoelde netwerken 

hebben als doel ervoor te zorgen dat de 

lidstaten: 

2. De in lid 1 bedoelde netwerken 

hebben als doel ervoor te zorgen dat de 

lidstaten: 

(a) nationale verslagen en andere 

producten uitwisselen en bijwerken die 

informatie bevatten over landen van 

herkomst, onder meer met betrekking tot 

thematische aangelegenheden die 

kenmerkend zijn voor specifieke landen 

van herkomst; 

(a) geregeld nationale verslagen en 

andere producten uitwisselen en bijwerken 

die informatie bevatten over landen van 

herkomst, onder meer met betrekking tot 

thematische aangelegenheden die 

kenmerkend zijn voor specifieke landen 

van herkomst; 

(b) bij het Agentschap specifieke 

feitelijke vragen kunnen indienen in 

verband met verzoeken om internationale 

bescherming, zonder afbreuk te doen aan 

de vertrouwelijkheidsregels van het 

nationale recht. 

(b) bij het Agentschap specifieke 

feitelijke vragen kunnen indienen en 

kunnen helpen bij de beantwoording van 

vragen in verband met verzoeken om 

internationale bescherming, zonder afbreuk 

te doen aan de privacy-, 

gegevensbeschermings- en 
vertrouwelijkheidsregels van het nationale 

recht. 
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Amendement  50 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Om te zorgen voor meer 

convergentie bij de toepassing van de in 

Richtlijn 2011/95/EU van het Europees 

Parlement en de Raad22 vastgelegde 

beoordelingscriteria, coördineert het 

Agentschap de inspanningen die de 

lidstaten leveren voor het bijdragen aan en 

ontwikkelen van een gemeenschappelijke 

analyse die informatie verschaft over de 

situatie in specifieke landen van herkomst. 

1. Om te zorgen voor meer 

convergentie bij de toepassing van de in 

Richtlijn 2011/95/EU van het Europees 

Parlement en de Raad22 vastgelegde 

beoordelingscriteria, coördineert het 

Agentschap de inspanningen die de 

lidstaten leveren voor het bijdragen aan en 

ontwikkelen van een gemeenschappelijke 

analyse die informatie verschaft over de 

situatie in specifieke landen van herkomst. 

Het Agentschap zorgt ervoor dat in deze 

gemeenschappelijke analyse rekening 

wordt gehouden met de meest recente 

UNHCR-richtsnoeren voor de 

beoordeling van de behoefte aan 

internationale bescherming van 

asielzoekers uit specifieke landen van 

herkomst. 

2. De uitvoerend directeur legt de 

gemeenschappelijke analyse, na overleg 

met de Commissie, ter goedkeuring voor 

aan de raad van bestuur. De lidstaten 

moeten de gemeenschappelijke analyse in 

aanmerking nemen bij de behandeling van 

verzoeken om internationale bescherming, 

onverminderd hun bevoegdheid om te 

beslissen over individuele aanvragen. 

2. De uitvoerend directeur hecht, na 

overleg met de Commissie, de UNHCR en 

het adviesforum, zijn goedkeuring aan de 

gemeenschappelijke analyse, na deze ter 

beoordeling te hebben voorgelegd aan de 

raad van bestuur. De lidstaten moeten de 

gemeenschappelijke analyse in aanmerking 

nemen bij de behandeling van verzoeken 

om internationale bescherming, 

onverminderd hun bevoegdheid om te 

beslissen over individuele aanvragen. 

3. Het Agentschap ziet erop toe dat de 

gemeenschappelijke analyse permanent 

wordt herzien en indien nodig wordt 

bijgewerkt. Voor iedere herziening moet 

vooraf met de Commissie overleg worden 

gepleegd en is de goedkeuring van de raad 

van bestuur vereist. 

3. Het Agentschap ziet erop toe dat de 

gemeenschappelijke analyse permanent 

wordt herzien en indien nodig wordt 

bijgewerkt. Voor iedere herziening moet 

vooraf overleg worden gepleegd met de 

Commissie, de UNHCR en het 

adviesforum en is de goedkeuring van de 

raad van bestuur vereist. 

4. De lidstaten verstrekken het 

Agentschap maandelijks relevante 

4. De lidstaten verstrekken het 

Agentschap maandelijks alle relevante 
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informatie over de beslissingen die zijn 

genomen met betrekking tot verzoekers om 

internationale bescherming die afkomstig 

zijn uit derde landen die het voorwerp 

uitmaken van de gemeenschappelijke 

analyse. Deze informatie omvat met name: 

informatie over de beslissingen die zijn 

genomen met betrekking tot verzoekers om 

internationale bescherming die afkomstig 

zijn uit derde landen die het voorwerp 

uitmaken van de gemeenschappelijke 

analyse. Deze informatie omvat met name: 

(a) statistieken over het aantal 

beslissingen tot verlening van 

internationale bescherming aan verzoekers 

van alle landen van herkomst die het 

voorwerp uitmaken van de 

gemeenschappelijke analyse, met 

vermelding van de soort bescherming; 

(a) statistieken over het aantal 

ingediende verzoeken om internationale 

bescherming en het aantal beslissingen tot 

verlening van internationale bescherming 

aan verzoekers van alle landen van 

herkomst die het voorwerp uitmaken van 

de gemeenschappelijke analyse, met 

vermelding van de soort bescherming; 

(b) statistieken over het aantal 

beslissingen tot weigering van 

internationale bescherming aan verzoekers 

van alle landen van herkomst die het 

voorwerp uitmaken van de 

gemeenschappelijke analyse; 

(b) statistieken over het aantal 

beslissingen tot weigering van 

internationale bescherming aan verzoekers 

van alle landen van herkomst, inclusief het 

aantal beslissingen tot niet-

ontvankelijkheid, die het voorwerp 

uitmaken van de gemeenschappelijke 

analyse, en de redenen voor weigering; 

(c) statistieken over het aantal 

beslissingen met betrekking tot verzoekers 

uit alle landen van herkomst die het 

voorwerp uitmaken van de 

gemeenschappelijke analyse waarbij de 

gemeenschappelijke analyse niet is 

gevolgd, met vermelding van de redenen 

daarvoor. 

(c) statistieken over het aantal 

beslissingen en beslissingen tot niet-

ontvankelijkheid met betrekking tot 

verzoekers uit alle landen van herkomst die 

het voorwerp uitmaken van de 

gemeenschappelijke analyse waarbij de 

gemeenschappelijke analyse niet is 

gevolgd, met vermelding van de redenen 

daarvoor. 

 4 bis. Op basis van de in lid 4 genoemde 

informatie bestudeert het Agentschap de 

verschillen in de percentages van 

erkenning door de lidstaten van verzoeken 

om internationale bescherming van 

indieners uit eenzelfde land van 

oorsprong waarop de gemeenschappelijke 

analyse betrekking heeft. Indien het 

Agentschap constateert dat de verschillen 

aanzienlijk zijn, stelt de uitvoerend 

directeur de Commissie en het Europees 

Parlement van dergelijke verschillen en 

mogelijke redenen daarvoor op de hoogte. 

De Commissie neemt, indien nodig, 

eventuele vervolgmaatregelen. 
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 4 ter. Het Agentschap ziet erop toe dat 

de van de lidstaten overeenkomstig artikel 

4 ontvangen informatie openbaar 

toegankelijk is en als bijlage wordt 

toegevoegd aan het jaarverslag dat 

overeenkomstig artikel 65 moet worden 

opgesteld. 

__________________ __________________ 

22 Richtlijn 2011/95/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 13 december 

2011 inzake normen voor de erkenning van 

onderdanen van derde landen of staatlozen 

als personen die internationale 

bescherming genieten, voor een uniforme 

status voor vluchtelingen of voor personen 

die in aanmerking komen voor subsidiaire 

bescherming, en voor de inhoud van de 

verleende bescherming (herschikking) (PB 

L 337 van 20.12.2011, blz. 9). 

22 Richtlijn 2011/95/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 13 december 

2011 inzake normen voor de erkenning van 

onderdanen van derde landen of staatlozen 

als personen die internationale 

bescherming genieten, voor een uniforme 

status voor vluchtelingen of voor personen 

die in aanmerking komen voor subsidiaire 

bescherming, en voor de inhoud van de 

verleende bescherming (herschikking) 

(PB L 337 van 20.12.2011, blz. 9). 

 

Amendement  51 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Het Agentschap helpt de 

Commissie bij het regelmatig beoordelen 

van de situatie in de derde landen die zijn 

opgenomen op de gemeenschappelijke EU-

lijst van veilige landen van herkomst die is 

vastgelegd bij Verordening (EU) nr. 

XXX/XXX, en van de situatie in de landen 

die door de Commissie zijn geschorst of 

van de lijst zijn verwijderd. 

1. Het Agentschap helpt de 

Commissie bij het regelmatig beoordelen 

van de situatie in de derde landen die zijn 

opgenomen op de gemeenschappelijke 

EU-lijst van veilige landen van herkomst 

die is vastgelegd bij Verordening (EU) 

nr. XXX/XXX, en van de situatie in de 

landen die door de Commissie zijn 

geschorst of van de lijst zijn verwijderd. 

2. Het Agentschap verstrekt de 

Commissie op haar verzoek informatie 

over specifieke derde landen die in 

aanmerking zouden kunnen komen voor 

opname op de gemeenschappelijke EU-lijst 

van veilige landen van herkomst 

overeenkomstig Verordening (EU) nr. 

XXX/XXX. 

2. Het Agentschap verstrekt de 

Commissie informatie over specifieke 

derde landen die in aanmerking zouden 

kunnen komen voor opname op of al dan 

niet voorlopige schrapping van de 

gemeenschappelijke EU-lijst van veilige 

landen van herkomst overeenkomstig 

Verordening (EU) nr. XXX/XXX. Deze 

informatie zal ook ter beschikking worden 

gesteld aan het Europees Parlement. 
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 2 bis. De informatie die het Agentschap 

in overeenstemming met de leden 1 en 2 

verstrekt, wordt opgesteld overeenkomstig 

de algemene beginselen als bedoeld in 

artikel 8 en daarin wordt rekening 

gehouden met informatie van de UNHCR, 

de mechanismen van de VN en de Raad 

van Europa voor de monitoring van 

mensenrechten, relevante niet-

gouvernementele organisaties en andere 

relevante onafhankelijke en betrouwbare 

bronnen, met inbegrip van informatie die 

binnen het kader van het adviesforum 

wordt verstrekt. 

3. Wanneer de lidstaten de Commissie 

overeenkomstig artikel 37, lid 4, artikel 38, 

lid 5, en artikel 39, lid 7, van Richtlijn 

2013/32/EU kennisgeving doen, stellen zij 

ook het Agentschap in kennis van de derde 

landen die als veilige landen van herkomst 

of veilige derde landen zijn aangemerkt en 

van de derde landen waarop de begrippen 

eerste land van asiel, veilig derde land of 

Europees veilig derde land worden 

toegepast overeenkomstig de artikelen 35, 

38 en 39 van Richtlijn 2013/32/EU. 

3. Wanneer de lidstaten de Commissie 

overeenkomstig artikel 37, lid 4, artikel 38, 

lid 5, en artikel 39, lid 7, van Richtlijn 

2013/32/EU kennisgeving doen, stellen zij 

ook het Agentschap in kennis van de derde 

landen die als veilige landen van herkomst 

of veilige derde landen zijn aangemerkt en 

van de derde landen waarop de begrippen 

eerste land van asiel, veilig derde land of 

Europees veilig derde land worden 

toegepast overeenkomstig de artikelen 35, 

38 en 39 van Richtlijn 2013/32/EU. 

De Commissie kan het Agentschap 

verzoeken de situatie in deze derde landen 

te onderzoeken, om na te gaan of de in die 

richtlijn vastgestelde relevante 

voorwaarden en criteria worden nageleefd. 

Het Parlement, de Raad of de Commissie 

kan het Agentschap verzoeken de situatie 

in deze derde landen te onderzoeken, om 

na te gaan of de in die richtlijn vastgestelde 

relevante voorwaarden en criteria worden 

nageleefd. 

 

Amendement  52 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Het Agentschap organiseert en 

coördineert activiteiten ten behoeve van 

een correcte en doeltreffende uitvoering 

van het Unierecht, onder meer door 

operationele normen, indicatoren, 

richtsnoeren of beste praktijken inzake 

asielkwesties te ontwikkelen en voor de 

1. Het Agentschap organiseert en 

coördineert activiteiten ten behoeve van 

een correcte en doeltreffende uitvoering 

van het Unierecht, onder meer door 

operationele normen, indicatoren, 

richtsnoeren of beste praktijken inzake 

asielkwesties te ontwikkelen en voor de 
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uitwisseling van desbetreffende beste 

praktijken tussen de lidstaten te zorgen. 

uitwisseling van desbetreffende beste 

praktijken tussen de lidstaten te zorgen. 

2. Het Agentschap ontwikkelt op 

eigen initiatief of op verzoek van de 

Commissie, en in overleg met de 

Commissie, operationele normen inzake de 

uitvoering van de asielinstrumenten van het 

Unierecht en indicatoren voor het 

monitoren van de naleving van deze 

normen, evenals richtsnoeren en beste 

praktijken met betrekking tot de uitvoering 

van de asielinstrumenten van het 

Unierecht. Het Agentschap brengt de 

normen, indicatoren, richtsnoeren of beste 

praktijken na overleg met de Commissie en 

nadat deze door de raad van de bestuur zijn 

goedgekeurd, ter kennis van de lidstaten. 

2. Het Agentschap ontwikkelt op 

eigen initiatief of op verzoek van de 

Commissie, en in overleg met de 

Commissie en de lidstaten, zijn 

adviesforum, de UNHCR, relevante 

intergouvernementele en 

niet-gouvernementele organisaties, en in 

voorkomend geval het Europese netwerk 

voor justitiële opleiding en verenigingen 

voor rechtspraak, operationele normen 

inzake de uitvoering van de 

asielinstrumenten van het Unierecht en 

indicatoren voor het monitoren van de 

naleving van deze normen, evenals 

richtsnoeren en beste praktijken met 

betrekking tot de uitvoering van de 

asielinstrumenten van het Unierecht. Het 

Agentschap brengt de normen, indicatoren, 

richtsnoeren of beste praktijken na overleg 

met de Commissie en nadat deze door de 

raad van de bestuur zijn goedgekeurd, ter 

kennis van de lidstaten. 

3. Het Agentschap helpt de lidstaten 

op hun verzoek bij de toepassing van de 

operationele normen, richtsnoeren en beste 

praktijken op hun asiel- en opvangstelsels, 

door de nodige deskundigheid en 

operationele en technische bijstand te 

bieden. 

3. Het Agentschap helpt de lidstaten 

op hun verzoek bij de toepassing van de 

operationele normen, richtsnoeren en beste 

praktijken op hun asiel- en opvangstelsels, 

door de nodige deskundigheid en 

operationele en technische bijstand te 

bieden. 

 

Amendement  53 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Het Agentschap richt in nauwe 

samenwerking met de Commissie een 

mechanisme op voor: 

1. Het Agentschap richt in nauwe 

samenwerking met de Commissie een 

mechanisme op voor: 

(a) de monitoring van de uitvoering en 

de beoordeling van alle aspecten van het 

CEAS in de lidstaten, en met name het 

Dublinsysteem, de opvangvoorzieningen, 

(a) de monitoring van de uitvoering en 

de beoordeling van alle aspecten van het 

CEAS in de lidstaten, en met name het 

Dublinsysteem, de opvangvoorzieningen, 
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de asielprocedures, de toepassing van de 

criteria voor het bepalen van de 

beschermingsbehoeften en de aard en de 

kwaliteit van de bescherming die de 

lidstaten bieden aan personen die behoefte 

hebben aan internationale bescherming, 

onder meer wat betreft de eerbiediging van 

de grondrechten, de waarborgen ter 

bescherming van kinderen en de behoeften 

van kwetsbare personen; 

de asielprocedures en eerbiediging van de 

desbetreffende procedurele waarborgen, 

het recht op een doeltreffende voorziening 

in rechte, inclusief rechtshulp, toegang tot 

vertolking, de toepassing van de criteria 

voor het bepalen van de 

beschermingsbehoeften en de aard en de 

kwaliteit van de bescherming die de 

lidstaten bieden aan personen die behoefte 

hebben aan internationale bescherming, 

onder meer wat betreft de eerbiediging van 

de grondrechten, de waarborgen ter 

bescherming van kinderen en de werking 

van verwijzingsmechanismen voor 

kwetsbare verzoekers en hervestiging; 

(b) de monitoring van de naleving door 

de lidstaten van de operationele normen, 

indicatoren, richtsnoeren en beste 

praktijken inzake asiel; 

(b) de monitoring van de naleving door 

de lidstaten van de operationele normen, 

indicatoren, richtsnoeren en beste 

praktijken inzake asiel; 

(c) de controle van de asiel- en 

opvangstelsels, de bekwaamheden, de 

infrastructuur, de uitrusting, het 

beschikbare personeel voor onder meer 

vertaling en vertolking in de lidstaten, de 

financiële middelen en de capaciteit van 

de asielinstanties van de lidstaten, met 

inbegrip van het rechtssysteem, om 

asielzaken efficiënt en correct te 

behandelen en te beheren. 

(c) de controle van de asiel- en 

opvangstelsels, de bekwaamheden, de 

infrastructuur, de financiële en personele 

middelen voor onder meer vertaling en 

vertolking in de lidstaten, en de capaciteit 

van de gerechtelijke en administratieve 

asielinstanties van de lidstaten, met 

inbegrip van het rechtssysteem, om 

asielzaken efficiënt en overeenkomstig het 

internationaal recht en het Unierecht te 

behandelen en te beheren. 

 1 bis. Voor de toepassing van lid 1 heeft 

het Agentschap toegang tot de 

geaggregeerde en geanonimiseerde 

statistische gegevens van Eurodac, het bij 

Verordening (EG) nr. 767/2008 opgezette 

VIS, het bij Verordening (EG) 

nr. 1987/2006 opgezette SIS II en het bij 

Verordening (EU) 2017/... van het 

Europees Parlement en de Raad op te 

zetten inreis-uitreissysteem. 

2. Het Agentschap kan zijn 

beoordeling met name baseren op de 

informatie die de lidstaten verstrekken, zijn 

eigen analyse van informatie over de 

asielsituatie, bezoeken ter plaatse en 

aselecte controle van specifieke zaken. 

2. Het Agentschap baseert zijn 

beoordeling met name op de informatie die 

onder meer de lidstaten verstrekken, zijn 

eigen analyse van informatie over de 

asielsituatie, bezoeken ter plaatse en 

aselecte controle van specifieke zaken, 

door de verzoekers verstrekte informatie 
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en door in artikel 2, lid 2 bis, genoemde 

instanties, organisaties en personen 

verstrekte beoordelingen. 

 In het kader van deze beoordeling kan het 

Agentschap onaangekondigde bezoeken 

ter plaatse verrichten zonder de betrokken 

lidstaat op voorhand in kennis te stellen. 

De Commissie stelt, in nauwe 

samenwerking met de lidstaten, algemene 

richtsnoeren betreffende de praktische 

regelingen voor die bezoeken ter plaatse 

op. 

Daartoe moeten de lidstaten het 

Agentschap op zijn verzoek de nodige 

informatie verstrekken over de 

asielprocedures, uitrusting, infrastructuur, 

opvangvoorzieningen, 

erkenningspercentages en kwaliteit van de 

bescherming, alsook over de personele en 

financiële middelen op nationaal niveau die 

een efficiënt beheer van het asiel- en 

opvangstelsel moeten garanderen. De 

lidstaten werken samen met het 

Agentschap en faciliteren de bezoeken ter 

plaatse die het Agentschap verricht ten 

behoeve van de monitoringexercitie. 

Daartoe moeten de lidstaten het 

Agentschap op zijn verzoek de nodige 

informatie verstrekken over de 

asielprocedures, relevante procedurele 

waarborgen, met inbegrip van de 

beschikbaarheid van juridische bijstand 

en toegang tot vertolking, uitrusting, 

infrastructuur, opvangvoorzieningen, 

erkenningspercentages en kwaliteit van de 

bescherming, alsook over de personele en 

financiële middelen op nationaal niveau die 

een efficiënt beheer van het asiel- en 

opvangstelsel moeten garanderen. De 

lidstaten werken samen met het 

Agentschap en faciliteren en steunen actief 

de bezoeken ter plaatse die het Agentschap 

verricht ten behoeve van de 

monitoringexercitie. 

3. Het Agentschap beoordeelt in 

hoeverre de lidstaten paraat zijn om 

problemen ten gevolge van mogelijke 

onevenredige druk op hun asiel- en 

opvangstelsels aan te pakken. Het 

Agentschap kan de lidstaten verzoeken hun 

noodplannen met maatregelen voor 

mogelijke situaties van onevenredige druk 

voor te leggen en helpt de lidstaten indien 

nodig bij het opstellen en aanpassen van 

hun noodplannen. 

3. Het Agentschap beoordeelt de 

capaciteit en paraatheid van de lidstaten 
om problemen ten gevolge van mogelijke 

onevenredige druk op hun asiel- en 

opvangstelsels aan te pakken, 

onverminderd de in de Verdragen 

vastgelegde bevoegdheden van de 

Commissie. Het Agentschap kan de 

lidstaten verzoeken hun noodplannen met 

maatregelen voor mogelijke situaties van 

onevenredige druk voor te leggen en helpt 

de lidstaten indien nodig bij het opstellen 

en aanpassen van hun noodplannen, in 

overeenstemming met artikel 16. 
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Amendement  54 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. Om zijn opdracht van monitoring 

en beoordeling van de uitvoering van het 

CEAS en de asiel- en opvangstelsels van 

de lidstaten doeltreffend, onpartijdig en 

onafhankelijk te kunnen uitvoeren, 

beschikt het Agentschap over een passend 

aantal permanente en tijdelijke 

medewerkers en over voldoende financiële 

middelen. 

Motivering 

De opdracht van monitoring en beoordeling van het CEAS mag niet worden verricht door 

gedetacheerde deskundigen maar moet worden toegewezen aan eigen personeel van het 

Agentschap dat daarvoor is opgeleid. Er is een plan om het aantal personeelsleden van het 

Agentschap tegen 2020 te verhogen tot in totaal 500 medewerkers. De personeelsformatie kan 

echter niet worden opgenomen in de verordening. Daarom moet ervoor worden gezorgd dat 

het Agentschap beschikt over voldoende eigen personeel om zijn taken te vervullen en zijn 

onpartijdigheid te garanderen. 

 

Amendement  55 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 14 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De raad van bestuur stelt in 

overleg met de Commissie per lidstaat, of 

voor alle lidstaten samen, het programma 

voor de monitoring en beoordeling van de 

asiel- en opvangstelsels vast op basis van 

thematische of specifieke aspecten van de 

asielstelsels. Het programma maakt deel 

uit van de meerjarige of jaarlijkse 

programmering als bedoeld in artikel 41. 

1. Het Agentschap stelt in overleg 

met de Commissie het programma voor het 

in artikel 13 genoemde mechanisme vast. 

Het programma maakt deel uit van de 

meerjarige of jaarlijkse programmering als 

bedoeld in artikel 41. 

In de meerjarige programmering worden 

voor ieder jaar de lidstaten vastgesteld 

waarvan de asiel- en opvangstelsels moeten 

worden gemonitord, waarbij erop wordt 

toegezien dat iedere lidstaat ten minste om 

In de meerjarige programmering worden 

voor ieder jaar de lidstaten vastgesteld 

waarvan de asiel- en opvangstelsels moeten 

worden gemonitord, waarbij erop wordt 

toegezien dat iedere lidstaat ten minste om 
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de vijf jaar aan monitoring wordt 

onderworpen. 

de drie jaar aan monitoring wordt 

onderworpen. 

In het jaarlijkse werkprogramma worden 

de lidstaten vastgesteld die het 

daaropvolgende jaar moeten worden 

gemonitord, overeenkomstig de meerjarige 

programmering en de thematische 

beoordelingen. Er wordt ook in vermeld 

wat de monitoring zal omvatten en welk 

tijdschema zal worden gevolgd voor de 

bezoeken ter plaatse. 

Het jaarlijkse werkprogramma bevat een 

lijst van de lidstaten die het 

daaropvolgende jaar moeten worden 

gemonitord, overeenkomstig de meerjarige 

programmering en eventuele thematische 

beoordelingen in een of meerdere lidstaten 

die nodig worden geacht in het volgende 

jaar op basis van de informatieanalyse die 

overeenkomstig artikel 4 wordt opgesteld. 

Er wordt ook in vermeld wat de monitoring 

zal omvatten en welk tijdschema zal 

worden gevolgd voor de bezoeken ter 

plaatse. 

Het jaarlijkse werkprogramma kan indien 

nodig worden aangepast overeenkomstig 

artikel 41. 

Het jaarlijkse werkprogramma kan indien 

nodig worden aangepast overeenkomstig 

artikel 41. 

Het Agentschap kan op eigen initiatief of 

op verzoek van de Commissie een 

monitoringexercitie voor de beoordeling 

van de asiel- en opvangstelsels van een 

lidstaat starten, indien er grote 

bezorgdheid heerst over de werking van 

een van de aspecten van de asiel- en 

opvangstelsels van die lidstaat. 

Het Agentschap start op eigen initiatief of 

op verzoek van de Commissie een 

monitoringexercitie voor de beoordeling 

van de asiel- en opvangstelsels van een 

lidstaat, indien er grote bezorgdheid heerst 

over de werking van een van de aspecten 

van de asiel- en opvangstelsels van die 

lidstaat of de capaciteit en paraatheid 

ervan om aan de uitdagingen van een 

onevenredige druk die de werking van het 

CEAS in gevaar zouden kunnen brengen, 

te beantwoorden. Indien bij een dergelijke 

monitoringsexercitie ernstige 

tekortkomingen aan het licht komen die 

de werking van het CEAS in gevaar 

zouden brengen of die als een belangrijke 

bedreiging voor de openbare orde of de 

interne veiligheid in het gebied zonder 

binnengrenzen worden beschouwd, stelt 

de Commissie, op eigen initiatief of op 

verzoek van het Europees Parlement of 

een lidstaat, het Europees Parlement en 

de Raad daarvan zo spoedig mogelijk in 

kennis. 

2. Het Agentschap zet voor iedere 

monitoringexercitie, en zo nodig ook voor 

de bezoeken ter plaatse, teams van 

deskundigen op. De teams van 

deskundigen bestaan uit deskundigen die 

2. Het Agentschap zet voor iedere 

monitoringexercitie, en zo nodig ook voor 

de bezoeken ter plaatse, teams van 

deskundigen op. De teams van 

deskundigen kunnen bestaan uit 
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tot het personeel van het Agentschap 

behoren en vertegenwoordigers van de 

Commissie. De teams van deskundigen 

zijn verantwoordelijk voor het opstellen 

van een verslag op basis van hun 

bevindingen tijdens de bezoeken ter plaatse 

en de informatie die de lidstaten hebben 

verstrekt. 

deskundigen die tot het personeel van het 

Agentschap behoren en 

vertegenwoordigers van de Commissie. De 

teams van deskundigen zijn 

verantwoordelijk voor het opstellen van 

een verslag op basis van hun bevindingen 

tijdens de bezoeken ter plaatse, inclusief 

onaangekondigde bezoeken ter plaatse, en 

de informatie die de lidstaten evenals de 

UNHCR en niet-gouvernementele 

organisaties hebben verstrekt. 

3. De uitvoerend directeur zendt het 

ontwerpverslag van het team van 

deskundigen door naar de betrokken 

lidstaat, die zijn opmerkingen kenbaar 

maakt. Rekening houdend met de 

opmerkingen van de betrokken lidstaat 

dient de uitvoerend directeur vervolgens 

het ontwerpverslag in bij de raad van 

bestuur. De raad van bestuur keurt het 

monitoringverslag goed en zendt het door 

aan de Commissie. 

3. De uitvoerend directeur zendt het 

ontwerpverslag van het team van 

deskundigen door naar de betrokken 

lidstaat, die zijn opmerkingen kenbaar 

maakt. Rekening houdend met de 

opmerkingen van de betrokken lidstaat 

rondt de uitvoerend directeur vervolgens 

het ontwerpverslag af en zendt het door 

aan het Europees Parlement, de Raad en 

de Commissie. 

4. De uitvoerend directeur dient na 

overleg met de Commissie bij de betrokken 

lidstaat ontwerpaanbevelingen in, waarin 

de maatregelen worden uiteengezet die 

moeten worden genomen om de ernstige 

tekortkomingen die in het 

monitoringverslag zijn vastgesteld, aan te 

pakken. De betrokken lidstaat heeft één 

maand de tijd om zijn opmerkingen over de 

ontwerpaanbevelingen kenbaar te maken. 

De raad van bestuur neemt de opmerkingen 

in overweging en keurt vervolgens de 

aanbevelingen goed, waarna zij de 

betrokken lidstaat verzoekt een actieplan 

op te stellen met maatregelen om de 

tekortkomingen te verhelpen. 

4. De uitvoerend directeur dient na 

overleg met de Commissie bij de betrokken 

lidstaat ontwerpaanbevelingen in, waarin 

de maatregelen worden uiteengezet die 

moeten worden genomen om de ernstige 

tekortkomingen die in het 

monitoringverslag zijn vastgesteld, aan te 

pakken. De betrokken lidstaat heeft één 

maand de tijd om zijn opmerkingen over de 

ontwerpaanbevelingen kenbaar te maken, 

en tien dagen indien zich een situatie 

voordoet zoals bedoeld in lid 1, onder c). 

De raad van bestuur neemt de opmerkingen 

in overweging en keurt vervolgens de 

aanbevelingen goed, waarna zij de 

betrokken lidstaat verzoekt een actieplan 

op te stellen met maatregelen om de 

tekortkomingen te verhelpen. De 

aanbevelingen worden openbaar gemaakt. 

5. De betrokken lidstaat dient binnen 

één maand na de goedkeuring van de in lid 

4 bedoelde aanbevelingen bij het 

Agentschap een actieplan in. De lidstaat 

brengt binnen drie maanden na de 

goedkeuring van de aanbevelingen bij het 

Agentschap verslag uit over de uitvoering 

5. De betrokken lidstaat dient binnen 

één maand na de goedkeuring van de in 

lid 4 bedoelde aanbevelingen bij het 

Agentschap een actieplan in en binnen 

vijftien dagen indien zich een situatie 

voordoet zoals bedoeld in lid 1, onder c). 

De lidstaat brengt binnen drie maanden na 
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van het actieplan en brengt vervolgens 

iedere maand verslag uit gedurende een 

periode van maximaal zes maanden. 

de goedkeuring van de aanbevelingen bij 

het Agentschap verslag uit over de 

uitvoering van het actieplan en binnen 

45 dagen indien zich een situatie voordoet 

als bedoeld in lid 1, onder c), en brengt 

vervolgens iedere maand verslag uit 

gedurende een periode van maximaal zes 

maanden. 

6. Het Agentschap informeert de 

Commissie op gezette tijden over de 

uitvoering van het actieplan. 

6. Het Agentschap informeert de 

Commissie en het Europees Parlement op 

gezette tijden over de uitvoering van het 

actieplan. 

 

Amendement  56 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 14 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 14 bis 

 Verbindingsfunctionarissen in de 

lidstaten 

 1. Om het Agentschap te helpen bij 

zijn in de artikelen 13 en 14 vermelde 

taken zorgt het ervoor dat de 

tenuitvoerlegging van het CEAS door de 

lidstaten regelmatig wordt gemonitord via 

verbindingsfunctionarissen van het 

Agentschap. 

 Het Agentschap kan besluiten dat een 

verbindingsfunctionaris verantwoordelijk 

is voor maximaal vier geografisch dicht 

bij elkaar gelegen lidstaten. 

 2. De uitvoerend directeur wijst uit 

het personeel van het agentschap 

deskundigen aan die als 

verbindingsfunctionarissen worden 

ingezet. De uitvoerend directeur doet in 

overleg met de betrokken lidstaat een 

voorstel over de wijze en voorwaarden 

waarop en de lidstaat of regio waarin een 

verbindingsfunctionaris kan worden 

ingezet. Het voorstel van de uitvoerend 

directeur moet door de raad van bestuur 

worden goedgekeurd. De uitvoerend 
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directeur stelt de betrokken lidstaat in 

kennis van de aanwijzing van de 

verbindingsfunctionaris en bepaalt samen 

met de desbetreffende lidstaat op welke 

locatie deze wordt ingezet. 

 3. De verbindingsfunctionarissen 

treden namens het Agentschap op en 

bevorderen de samenwerking en dialoog 

tussen het Agentschap en de voor de 

toepassing van het CEAS 

verantwoordelijke nationale autoriteiten, 

in het bijzonder de autoriteiten die belast 

zijn met de behandeling van 

asielaanvragen. De 

verbindingsfunctionarissen hebben met 

name tot taak: 

 (a) op te treden als een tussenpersoon 

tussen het Agentschap en de voor asiel 

verantwoordelijke nationale autoriteiten; 

 (b) de verzameling te ondersteunen 

van in de artikelen 13 en 14 bedoelde 

informatie en eventuele andere informatie 

die het Agentschap nodig heeft; 

 (c) bij te dragen tot het bevorderen 

van de toepassing van het acquis van de 

Unie inzake de tenuitvoerlegging van het 

CEAS, met inbegrip van de eerbiediging 

van de grondrechten; 

 (d) de lidstaten, waar mogelijk, bij te 

staan bij de voorbereiding van hun 

noodplannen voor maatregelen die 

moeten worden genomen om mogelijke 

onevenredige druk op hun asiel- en 

opvangstelsels aan te pakken; 

 (e) communicatie tussen de betrokken 

lidstaat en het Agentschap te bevorderen 

en relevante informatie van het 

Agentschap te delen met de betrokken 

lidstaat, waaronder informatie over 

lopende bijstand; 

 (f) regelmatig aan de uitvoerend 

directeur te rapporteren over het 

vermogen van de betrokken lidstaat om 

doeltreffend zijn verplichtingen in het 

kader van het CEAS te vervullen. 
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 Indien het onder f) bedoelde verslag 

aanleiding geeft tot bezorgdheid over een 

of meer van deze aspecten die voor de 

betrokken lidstaat relevant zijn, wordt 

deze laatste daar onverwijld door de 

uitvoerend directeur van op de hoogte 

gebracht. 

 4. Bij de uitvoering van zijn taken 

aanvaardt de verbindingsfunctionaris 

uitsluitend instructies van het 

Agentschap. 

 

Amendement  57 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Als de betrokken lidstaat het 

actieplan niet volledig binnen de in artikel 

14, lid 5, bedoelde termijn heeft uitgevoerd 

en de tekortkomingen in de asiel- en 

opvangstelsels van dien aard zijn dat zij de 

werking van het CEAS in gevaar brengen, 

stelt de Commissie op basis van haar eigen 

beoordeling van de uitvoering van het 

actieplan en de ernst van de 

tekortkomingen aanbevelingen voor deze 

lidstaat vast, met vermelding van de 

maatregelen die moeten worden genomen 

om de ernstige tekortkomingen te 

verhelpen en indien nodig de maatregelen 

die het Agentschap moet nemen ter 

ondersteuning van de lidstaat. 

1. Als de betrokken lidstaat het 

actieplan niet volledig binnen de in artikel 

14, lid 5, bedoelde termijn heeft 

uitgevoerd, stelt de Commissie op basis 

van haar eigen beoordeling van de 

uitvoering van het actieplan en de ernst van 

eventuele geconstateerde tekortkomingen 

aanbevelingen voor deze lidstaat vast, met 

vermelding van de maatregelen die moeten 

worden genomen om de ernstige 

tekortkomingen te verhelpen en indien 

nodig de maatregelen die het Agentschap 

moet nemen ter ondersteuning van de 

lidstaat. 

2. De Commissie kan, rekening 

houdend met de ernst van de vastgestelde 

tekortkomingen, bezoeken ter plaatse aan 

de betrokken lidstaat organiseren om de 

uitvoering van het actieplan te controleren. 

2. De Commissie kan, rekening 

houdend met de ernst van de vastgestelde 

tekortkomingen, bezoeken ter plaatse aan 

de betrokken lidstaat organiseren om de 

uitvoering van het actieplan te controleren. 

3. De betrokken lidstaat brengt binnen 

de in deze aanbevelingen vastgestelde 

termijn verslag uit aan de Commissie over 

de uitvoering van de in lid 1 bedoelde 

aanbevelingen. 

3. De betrokken lidstaat brengt binnen 

de in deze aanbevelingen vastgestelde 

termijn verslag uit aan de Commissie over 

de uitvoering van de in lid 1 bedoelde 

aanbevelingen. 

Indien de Commissie er na deze termijn Indien de Commissie er na deze termijn 
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niet van overtuigd is dat de lidstaat 

volledig aan de aanbevelingen voldoet, kan 

zij verdere maatregelen nemen 

overeenkomstig artikel 22, lid 3. 

niet van overtuigd is dat de lidstaat 

volledig aan de aanbevelingen voldoet, kan 

zij, middels een uitvoeringshandeling, een 

besluit vaststellen waarmee één of 

meerdere maatregelen worden genomen 

om de vastgestelde ernstige 

tekortkomingen aan te pakken. 

 3 bis. Wanneer een lidstaat er 

stelselmatig niet in slaagt de in de 

uitvoeringshandeling van lid 3 vervatte 

maatregelen binnen de hierin vastgestelde 

termijn na te leven en de functionering 

van het CEAS bijgevolg ernstig in gevaar 

brengt, kan de Commissie in laatste 

instantie de in artikel 29 van 

Verordening (EU) nr. 2016/399 

vastgelegde procedure in gang te zetten, 

mits aan de desbetreffende voorwaarden 

wordt voldaan en overeenkomstig het 

beginsel van noodzakelijkheid en 

evenredigheid. 

4. De Commissie brengt het Europees 

Parlement en de Raad op gezette tijden op 

de hoogte van de vooruitgang die de 

betrokken lidstaat heeft geboekt. 

4. De Commissie brengt het Europees 

Parlement en de Raad op gezette tijden op 

de hoogte van de vooruitgang die de 

betrokken lidstaat heeft geboekt. 

 4 bis. De Commissie doet het Europees 

Parlement op diens verzoek alle 

documenten toekomen die betrekking 

hebben op de monitoringexercitie, 

inclusief de resultaten van de bezoeken ter 

plaatse. 

 

Amendement  58 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten kunnen het Agentschap 

verzoeken om bijstand bij de uitvoering 

van hun verplichtingen inzake asiel, met 

name wanneer hun asiel- en opvangstelsels 

onder onevenredige druk staan. 

1. De lidstaten kunnen het Agentschap 

verzoeken om bijstand bij de uitvoering 

van hun verplichtingen inzake asiel, met 

name wanneer hun asiel- en opvangstelsels 

onder onevenredige druk staan. 

2. De lidstaten dienen bij de 

uitvoerend directeur een verzoek om 

2. De lidstaten dienen bij de 

uitvoerend directeur een verzoek om 
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bijstand in, met een beschrijving van de 

situatie en het doel van het verzoek. Het 

verzoek gaat vergezeld van een 

nauwkeurige beschrijving van de 

behoeften. De uitvoerend directeur 

evalueert en coördineert de verzoeken om 

bijstand en keurt deze goed. Ieder verzoek 

wordt aan een grondige en betrouwbare 

beoordeling onderworpen, op basis 

waarvan het Agentschap een reeks 

maatregelen als bedoeld in lid 3 kan 

formuleren en voorstellen, waarmee aan de 

behoeften van de betrokken lidstaat kan 

worden voldaan. 

bijstand in, met een beschrijving van de 

situatie en het doel van het verzoek. Het 

verzoek gaat vergezeld van een 

nauwkeurige beschrijving van de 

behoeften. De uitvoerend directeur 

evalueert en coördineert de verzoeken om 

bijstand en keurt deze goed. Ieder verzoek 

wordt aan een grondige en betrouwbare 

beoordeling onderworpen, op basis 

waarvan het Agentschap binnen een 

redelijke termijn een reeks maatregelen als 

bedoeld in lid 3 kan formuleren en 

voorstellen, waarmee aan de behoeften van 

de betrokken lidstaat kan worden voldaan. 

3. Het Agentschap organiseert en 

coördineert gedurende een beperkte termijn 

een of meer van de volgende operationele 

en technische maatregelen: 

3. Het Agentschap organiseert en 

coördineert gedurende een beperkte termijn 

een of meer van de volgende operationele 

en technische maatregelen in volledige 

overeenstemming met de grondrechten: 

(a) de lidstaten helpen bij de 

identificatie en registratie van onderdanen 

van derde landen; 

(a) de lidstaten helpen bij de 

identificatie en registratie van onderdanen 

van derde landen; 

(b) de behandeling faciliteren van 

verzoeken om internationale bescherming 

die in behandeling zijn bij de 

verantwoordelijke nationale autoriteiten; 

(b) de behandeling faciliteren van 

verzoeken om internationale bescherming 

die in behandeling zijn bij de 

verantwoordelijke nationale autoriteiten, in 

voorkomend geval onder meer door 

lidstaten bij te staan bij de beoordeling 

van de ontvankelijkheid van 

asielverzoeken; 

(c) bijstand verlenen aan de nationale 

autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor 

de behandeling van verzoeken om 

internationale bescherming; 

(c) bijstand verlenen aan de nationale 

autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor 

de behandeling van verzoeken om 

internationale bescherming, onder meer 

aan de hand van gezamenlijke 

behandeling indien de betrokken lidstaat 

daarom verzoekt; 

(d) de initiatieven van de lidstaten voor 

technische samenwerking bij de 

behandeling van verzoeken om 

internationale bescherming faciliteren; 

(d) de initiatieven van de lidstaten voor 

technische samenwerking bij de 

behandeling van verzoeken om 

internationale bescherming faciliteren;  

(e) de informatieverstrekking inzake de 

procedure voor internationale bescherming 

ondersteunen; 

(e) de informatieverstrekking inzake de 

procedure voor internationale bescherming 

ondersteunen; 

(f) de lidstaten advies geven inzake het 

opzetten en beheren van opvangfaciliteiten, 

(f) de lidstaten advies geven inzake het 

opzetten en beheren van opvangfaciliteiten, 
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en daarbij voor coördinatie zorgen, met 

name wat betreft noodhuisvesting, vervoer 

en medische bijstand; 

en daarbij voor coördinatie zorgen, met 

name wat betreft noodhuisvesting, vervoer 

en medische bijstand; 

(g) bijstand bieden bij het herplaatsen 

of overbrengen van begunstigden van 

internationale bescherming in de Unie; 

(g) bijstand bieden bij, uitvoeren van 

of coördineren van het herplaatsen of 

overbrengen van verzoekers om en 

begunstigden van internationale 

bescherming in de Unie; 

(h) tolkdiensten verlenen; (h) tolkdiensten verlenen; 

(i) de lidstaten helpen ervoor te zorgen 

dat alle noodzakelijke kinderrechten en 

waarborgen ter bescherming van het kind 

gegarandeerd zijn; 

(i) de lidstaten helpen ervoor te zorgen 

dat alle noodzakelijke waarborgen voor de 

eerbiediging van kinderrechten aanwezig 

zijn, in volledige overeenstemming met de 

belangen van het kind, inclusief 

identificatie- en verwijzingsprocedures 

voor minderjarigen; 

(j) deelnemen aan de 

ondersteuningsteams voor migratiebeheer 

in hotspotgebieden zoals bedoeld in 

Verordening nr. XXX/XXX. 

(j) deelnemen aan de 

ondersteuningsteams voor migratiebeheer 

in hotspotgebieden zoals bedoeld in 

Verordening nr. XXX/XXX. 

 (j bis) bijstand bieden met betrekking tot 

de identificatie- en verwijzingsprocedures 

en waarborgen voor kwetsbare personen 

en met betrekking tot de bepalingen 

inzake adequate bijstand aan dergelijke 

kwetsbare personen; 

 (j ter) verstrekken van elke bijkomende 

vorm van operationele en technische 

bijstand, waarom door de lidstaat 

overeenkomstig lid 1 wordt verzocht. 

 3 bis. Met het oog op de organisatie en 

coördinatie van de operationele en 

technische maatregelen kan het 

Agentschap overeenkomsten voor 

dringende bijstand sluiten met de UNHCR 

en relevante intergouvernementele of 

niet-gouvernementele organisaties ter 

aanvulling van het vermogen van het 

Agentschap om operationele en 

technische bijstand aan de lidstaten te 

verlenen, met name met betrekking tot het 

opzetten of verstrekken van 

opvangfaciliteiten, de verstrekking van 

informatie aan asielzoekers, identificatie, 

verwijzing en bijstand aan kwetsbare 

personen en de verlening van 
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vertolkingsdiensten; 

4. Het Agentschap financiert of 

medefinanciert de in lid 3 bedoelde 

activiteiten uit zijn begroting 

overeenkomstig de voor het Agentschap 

geldende financiële regels. 

4. Het Agentschap financiert of 

medefinanciert de in lid 3 bedoelde 

activiteiten uit zijn begroting 

overeenkomstig de voor het Agentschap 

geldende financiële regels. 

5. De uitvoerend directeur evalueert 

het resultaat van de operationele en 

technische maatregelen en dient binnen 60 

dagen na het eind van deze maatregelen bij 

de raad van bestuur gedetailleerde 

evaluatieverslagen in. Het Agentschap 

verricht een volledige vergelijkende 

analyse van de resultaten, die wordt 

opgenomen in het in artikel 65 bedoelde 

jaarlijkse activiteitenverslag. 

5. De uitvoerend directeur evalueert 

het resultaat van de operationele en 

technische maatregelen en dient binnen 60 

dagen na het eind van deze maatregelen bij 

de raad van bestuur, de Commissie en het 

Europees Parlement gedetailleerde 

evaluatieverslagen in samen met de 

aanbevelingen van de 

grondrechtenfunctionaris. Dat doet hij of 

zij op basis van een meldings- en 

evaluatieregeling met indicatoren en 

ijkpunten voor de evaluatie, onder meer 

met betrekking tot de bescherming van de 

grondrechten en in voorkomend geval 

rekening houdend met informatie van 

andere Unieagentschappen en de in 

artikel 2, lid 2 bis genoemde instanties, 

organisaties en personen. Het Agentschap 

verricht een volledige vergelijkende 

analyse van de resultaten, die wordt 

opgenomen in het in artikel 65 bedoelde 

jaarlijkse activiteitenverslag. 

 

Amendement  59 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 17 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Het Agentschap zendt 

asielondersteuningsteams uit naar de 

lidstaten om overeenkomstig artikel 16 

operationele en technische bijstand te 

bieden. 

1. Het Agentschap zendt 

asielondersteuningsteams uit naar de 

lidstaten om overeenkomstig artikel 16 

operationele en technische bijstand te 

bieden. 

2. De asielondersteuningsteams 

bestaan uit deskundigen die tot het eigen 

personeel van het Agentschap behoren, 

deskundigen van de lidstaten of 

deskundigen die de lidstaten naar het 

2. De asielondersteuningsteams 

bestaan uit deskundigen die tot het eigen 

personeel van het Agentschap behoren, 

deskundigen van de lidstaten of 

deskundigen die de lidstaten naar het 
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Agentschap hebben gedetacheerd. Agentschap hebben gedetacheerd. 

3. Op voorstel van de uitvoerend 

directeur besluit de raad van bestuur bij 

absolute meerderheid van zijn 

stemgerechtigde leden over het profiel van 

de deskundigen en het totale aantal 

deskundigen dat aan de 

asielondersteuningsteams ter beschikking 

dient te worden gesteld. Dezelfde 

procedure geldt voor eventuele navolgende 

wijzigingen in de profielen van de 

deskundigen en hun totale aantal. 

3. Op voorstel van de uitvoerend 

directeur besluit de raad van bestuur bij 

absolute meerderheid van zijn 

stemgerechtigde leden over het profiel van 

de deskundigen en het totale aantal 

deskundigen dat aan de 

asielondersteuningsteams ter beschikking 

dient te worden gesteld. Dezelfde 

procedure geldt voor eventuele navolgende 

wijzigingen in de profielen van de 

deskundigen en hun totale aantal. 

4. Via een pool van nationale 

deskundigen, opgebouwd op basis van de 

verschillende vastgestelde profielen, 

dragen de lidstaten bij aan de 

asielondersteuningsteams door 

deskundigen aan te wijzen die 

beantwoorden aan de verlangde profielen. 

4. Via een pool van nationale 

deskundigen, opgebouwd op basis van de 

verschillende vastgestelde profielen, 

dragen de lidstaten bij aan de 

asielondersteuningsteams door 

deskundigen aan te wijzen die 

beantwoorden aan de verlangde profielen. 

5. Het Agentschap stelt een lijst van 

tolken op die deel uitmaken van de 

asielondersteuningsteams. De lidstaten 

helpen het Agentschap bij het vinden van 

tolken voor de lijst van tolken. De lidstaten 

mogen ervoor kiezen de tolken uit te 

zenden of per videoconferentie beschikbaar 

te stellen. 

5. Het Agentschap stelt een lijst van 

tolken op die deel uitmaken van de 

asielondersteuningsteams. De lidstaten 

helpen het Agentschap bij het vinden van 

tolken voor de lijst van tolken. De lidstaten 

mogen ervoor kiezen de tolken uit te 

zenden of per videoconferentie beschikbaar 

te stellen.  

6. De bijdrage die de lidstaten leveren 

wat betreft eigen deskundigen of 

deskundigen die naar het Agentschap 

worden gedetacheerd voor het volgende 

jaar, wordt vastgesteld op basis van 

jaarlijkse bilaterale onderhandelingen en 

overeenkomsten tussen het Agentschap en 

de lidstaten. Op grond van deze 

overeenkomsten zorgen de lidstaten ervoor 

dat de deskundigen onmiddellijk inzetbaar 

zijn, tenzij zij worden geconfronteerd met 

een uitzonderlijke situatie waardoor de 

uitvoering van nationale taken aanzienlijk 

in het gedrang komt. 

6. De bijdrage die de lidstaten leveren 

wat betreft eigen deskundigen of 

deskundigen die naar het Agentschap 

worden gedetacheerd voor het volgende 

jaar, wordt vastgesteld op basis van 

jaarlijkse bilaterale onderhandelingen en 

overeenkomsten tussen het Agentschap en 

de lidstaten. Op grond van deze 

overeenkomsten zorgen de lidstaten ervoor 

dat de deskundigen onmiddellijk inzetbaar 

zijn, tenzij zij worden geconfronteerd met 

een uitzonderlijke situatie waardoor de 

uitvoering van nationale taken aanzienlijk 

in het gedrang komt. 

7. De lidstaten zien erop toe dat de 

deskundigen die zij ter beschikking stellen, 

voldoen aan door de raad van bestuur 

gevraagde profielen en aantallen. De duur 

van de inzet wordt bepaald door de lidstaat 

van herkomst en bedraagt ten minste 30 

7. De lidstaten zien erop toe dat de 

deskundigen die zij ter beschikking stellen, 

voldoen aan door de raad van bestuur 

gevraagde profielen en aantallen. De duur 

van de inzet wordt bepaald door de lidstaat 

van herkomst en bedraagt ten minste 
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dagen. 60 dagen. 

8. Het Agentschap draagt bij tot de 

asielondersteuningsteams met 

veldwerkdeskundigen die tot het eigen 

personeel behoren en tolken. 

8. Het Agentschap draagt bij tot de 

asielondersteuningsteams met speciaal 

opgeleide veldwerkdeskundigen die tot het 

eigen personeel behoren en tolken die ten 

minste een basisopleiding hebben 

genoten. 

 8 bis. Het Agentschap deelt elk jaar aan 

het Europees Parlement mee hoeveel 

deskundigen overeenkomstig dit artikel 

aan de asielondersteuningsteams ter 

beschikking worden gesteld. Dit verslag 

bevat een lijst van de lidstaten die in het 

voorgaande jaar de in lid 6 vermelde 

uitzonderlijke situatie hebben ingeroepen. 

Het bevat eveneens de door de lidstaat 

verstrekte redenen voor het inroepen van 

de uitzonderlijke situatie door de 

desbetreffende lidstaat verstrekte 

informatie. 

 

Amendement  60 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 18 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Voor de toepassing van artikel 22 

zet de raad van bestuur op voorstel van de 

uitvoerend directeur een 

asielinterventiepool op met een reserve van 

deskundigen die rechtstreeks ter 

beschikking staan van het Agentschap. De 

lidstaten stellen daartoe jaarlijks niet 

minder dan 500 deskundigen ter 

beschikking van het Agentschap. 

1. Voor de toepassing van artikel 22 

zet de raad van bestuur op voorstel van de 

uitvoerend directeur een 

asielinterventiepool op met een reserve van 

deskundigen die rechtstreeks ter 

beschikking staan van het Agentschap. De 

lidstaten stellen daartoe jaarlijks niet 

minder dan 500 deskundigen ter 

beschikking van het Agentschap. 

2. De raad van bestuur besluit op 

voorstel van de uitvoerend directeur met 

een meerderheid van drie vierde van de 

stemgerechtigde leden over de profielen 

van de deskundigen en over het aandeel 

van iedere lidstaat in de 

asielinterventiepool. Dezelfde procedure 

geldt voor eventuele navolgende 

wijzigingen in de profielen van de 

2. De raad van bestuur besluit op 

voorstel van de uitvoerend directeur over 

de profielen van de deskundigen. 
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deskundigen en hun totale aantal. 

3. Via een pool van nationale 

deskundigen, opgebouwd op basis van de 

verschillende vastgestelde profielen, 

dragen de lidstaten bij aan de 

asielinterventiepool door deskundigen aan 

te wijzen die beantwoorden aan de 

verlangde profielen. De duur van de inzet 

wordt bepaald door de lidstaat van 

herkomst en bedraagt ten minste 30 dagen. 

3. Via een pool van nationale 

deskundigen, opgebouwd op basis van de 

verschillende vastgestelde profielen, 

dragen de lidstaten bij aan de 

asielinterventiepool door deskundigen aan 

te wijzen die beantwoorden aan de 

verlangde profielen. De duur van de inzet 

wordt bepaald door de lidstaat van 

herkomst en bedraagt ten minste 60 dagen.  

 3 bis. De uitvoerend directeur kan 

controleren of de door de lidstaten 

overeenkomstig lid 1 ter beschikking 

gestelde deskundigen beantwoorden aan 

de vastgestelde profielen en beslist welke 

deskundigen uit de asielinterventiepool 

worden gekozen. De uitvoerend directeur 

kan een lidstaat verzoeken om een 

deskundige uit de asielinterventiepool te 

verwijderen wanneer die niet aan de 

vereiste profielen voldoet. Hij of zij 

verzoekt een lidstaat een deskundige uit 

de asielinterventiepool te verwijderen in 

geval van wangedrag of inbreuk op de 

voorschriften die van toepassing zijn op 

hun inzet. 

 3 ter. Elke lidstaat draagt bij aan het 

aantal deskundigen, zoals bedoeld in lid 1, 

in overeenstemming met bijlage I bis. 

Lidstaten die het vereiste aantal 

deskundigen niet ter beschikking stellen 

leveren in plaats daarvan een financiële 

bijdrage aan een op Unieniveau opgezet 

platform, dat bijdraagt aan de aanpak van 

de uitdagingen die voortvloeien uit 

onevenredige druk en dat direct of 

indirect door het Agentschap wordt 

beheerd, tenzij zij zich geconfronteerd 

zien met een uitzonderlijke situatie 

waardoor de uitvoering van nationale 

taken aanzienlijk in het gedrang komt, 

overeenkomstig de in artikel 4 bedoelde 

informatieanalyse. 

 3 quater. Wanneer in een bepaalde 

situatie een groter aantal deskundigen 

nodig is dan overeenkomstig lid 1 ter 

beschikking is gesteld, stelt de uitvoerend 
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directeur het Europees Parlement, de 

Raad en de Commissie hiervan onverwijld 

in kennis. Tevens verzoekt hij of zij de 

Raad de lidstaten ertoe te bewegen 

toezeggingen te doen om het tekort aan te 

vullen. 

 3 quinquies. Het Agentschap deelt elk 

jaar aan het Europees Parlement mee 

hoeveel deskundigen elke lidstaat 

overeenkomstig dit artikel beschikbaar 

heeft gesteld en hoeveel deskundigen van 

de pool daadwerkelijk zijn ingezet. 

 

Amendement  61 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 19 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De uitvoerend directeur en de 

gastlidstaat komen een operationeel plan 

overeen. Het operationele plan is bindend 

voor het Agentschap, de gastlidstaat en de 

deelnemende lidstaten. 

1. De uitvoerend directeur en de 

gastlidstaat komen een operationeel plan 

overeen. Het operationele plan is bindend 

voor het Agentschap, de gastlidstaat en de 

deelnemende lidstaten. 

2. In het operationele plan worden in 

detail de voorwaarden voor het verlenen 

van operationele en technische bijstand en 

voor het inzetten van 

asielondersteuningsteams of deskundigen 

van de asielinterventiepool vermeld, 

waaronder: 

2. In het operationele plan worden in 

detail de voorwaarden voor het verlenen 

van operationele en technische bijstand en 

voor het inzetten van 

asielondersteuningsteams of deskundigen 

van de asielinterventiepool vermeld, 

waaronder: 

(a) een beschrijving van de situatie met 

de modus operandi en de doelstellingen 

van de inzet, inclusief de operationele 

doelstelling; 

(a) een beschrijving van de situatie met 

de modus operandi en de doelstellingen 

van de inzet, inclusief de operationele 

doelstelling; 

(b) de verwachte duur van de inzet; (b) de verwachte duur van de inzet; 

(c) de locatie in de gastlidstaat waar de 

asielondersteuningsteams of deskundigen 

van de asielinterventiepool worden ingezet; 

(c) de locatie in de gastlidstaat waar de 

asielondersteuningsteams of deskundigen 

van de asielinterventiepool worden ingezet; 

 (c bis) het grondgebied waarop de 

asielondersteuningsteams actief zijn, 

indien het de bedoeling is dat ze mobiel 

zijn; 

(d) de logistieke regelingen, met (d) de logistieke regelingen, met 
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inbegrip van informatie over de 

arbeidsomstandigheden en de omgeving op 

de locatie waar de 

asielondersteuningsteams of deskundigen 

van de asielinterventiepool worden ingezet; 

inbegrip van informatie over de 

arbeidsomstandigheden en de omgeving op 

de locatie waar de 

asielondersteuningsteams of deskundigen 

van de asielinterventiepool worden ingezet; 

(e) een gedetailleerde en duidelijke 

beschrijving van de taken en bijzondere 

instructies voor de 

asielondersteuningsteams of deskundigen 

van de asielinterventiepool, met inbegrip 

van de nationale en Europese databanken 

die zij mogen raadplegen en de uitrusting 

die zij in de gastlidstaat mogen gebruiken 

of bij zich mogen hebben; 

(e) een gedetailleerde en duidelijke 

beschrijving van de taken en 

verantwoordelijkheden, waaronder met 

betrekking tot de eerbiediging van de 

grondrechten, en bijzondere instructies 

voor de asielondersteuningsteams of 

deskundigen van de asielinterventiepool, 

met inbegrip van de nationale en Europese 

databanken die zij mogen raadplegen en de 

uitrusting die zij in de gastlidstaat mogen 

gebruiken of bij zich mogen hebben; 

(f) de samenstelling van de 

asielondersteuningsteams of de 

deskundigen die uit de asielinterventiepool 

worden ingezet; 

(f) de samenstelling van de 

asielondersteuningsteams of de 

deskundigen die uit de asielinterventiepool 

worden ingezet; 

(g) de gebruikte technische uitrusting, 

met inbegrip van specifieke vereisten, 

zoals gebruiksvoorwaarden, vervoer en 

andere logistieke aspecten, en financiële 

voorzieningen; 

(g) de gebruikte technische uitrusting, 

met inbegrip van specifieke vereisten, 

zoals gebruiksvoorwaarden, vervoer en 

andere logistieke aspecten, en financiële 

voorzieningen; 

(h) specifieke informatie over de taken 

die de asielondersteuningsteams en 

deskundigen van de asielinterventiepool 

mogen verrichten met betrekking tot 

verzoeken om internationale bescherming, 

met inbegrip van de behandeling van 

dergelijke verzoeken, evenals een 

verwijzing naar het toepasselijke nationale 

recht en Unierecht; 

(h) specifieke informatie over de taken 

die de asielondersteuningsteams en 

deskundigen van de asielinterventiepool 

mogen verrichten met betrekking tot 

verzoeken om internationale bescherming, 

met inbegrip van de behandeling van 

dergelijke verzoeken, evenals een 

duidelijke beschrijving van hun 

verantwoordelijkheden en van het 

toepasselijke nationale, internationale en 

Unierecht, inclusief de 

aansprakelijkheidsregeling, mede onder 

verwijzing naar artikel 26; 

(i) een meldings- en evaluatieregeling 

met ijkpunten voor het evaluatieverslag en 

de uiterste datum voor het indienen van het 

definitieve evaluatieverslag; 

(i) een meldings- en evaluatieregeling 

met ijkpunten voor het evaluatieverslag, 

waaronder met betrekking tot de 

eerbiediging van de grondrechten, en de 

uiterste datum voor het indienen van het 

definitieve evaluatieverslag; 

(j) de modaliteiten voor de 

samenwerking met derde landen, andere 

(j) de modaliteiten voor de 

samenwerking met derde landen, andere 
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organen en instanties van de Unie of 

internationale organisaties; 

organen en instanties van de Unie of 

internationale organisaties op terreinen 

waarop die actoren een vergelijkbaar 

mandaat hebben; 

(k) procedures voor het doorverwijzen 

van personen die internationale 

bescherming nodig hebben, slachtoffers 
van mensenhandel, niet-begeleide 

minderjarigen en personen in een 

kwetsbare situatie naar de 

verantwoordelijke nationale autoriteiten 

met het oog op passende bijstand. 

(k) procedures voor de identificatie en 

doorverwijzing van minderjarigen en 

kwetsbare personen naar de bevoegde 

nationale autoriteiten die passende bijstand 

en zorg kunnen verlenen; 

 (k bis) procedures waarin de praktische 

regelingen worden beschreven inzake het 

in artikel 54 quater bedoelde 

klachtenmechanisme. 

 2 bis. In de lidstaten waar de UNHCR 

actief is en over de capaciteit beschikt om 

bij te dragen aan het verzoek om 

operationele en technische bijstand, zorgt 

het Agentschap bij de opzet en uitvoering 

van het operationele plan in voorkomend 

geval voor coördinatie met de UNHCR. 

3. Gezien lid 2, onder e), geeft de 

gastlidstaat de deskundigen van de 

asielondersteuningsteams of de 

asielinterventiepool toestemming Europese 

databanken te raadplegen, en de 

gastlidstaat kan de deskundigen 

toestemming geven zijn nationale 

databanken te raadplegen overeenkomstig 

het nationaal en Unierecht inzake toegang 

tot en raadpleging van deze databanken en 

naargelang wat nodig is voor het 

verwezenlijken van de doelstellingen en 

het uitvoeren van de taken die in het 

operationele plan zijn vastgelegd. 

3. Gezien lid 2, onder e), geeft de 

gastlidstaat de deskundigen van de 

asielondersteuningsteams of de 

asielinterventiepool toestemming Europese 

databanken te raadplegen, en de 

gastlidstaat kan de deskundigen 

toestemming geven zijn nationale 

databanken te raadplegen overeenkomstig 

het nationaal en Unierecht inzake toegang 

tot en raadpleging van deze databanken en 

naargelang wat nodig is voor het 

verwezenlijken van de doelstellingen en 

het uitvoeren van de taken die in het 

operationele plan zijn vastgelegd. 

4. Voor wijzigingen of aanpassingen 

van het operationele plan is de instemming 

van de uitvoerend directeur en de 

gastlidstaat vereist. Het Agentschap zendt 

onmiddellijk een kopie van het gewijzigde 

of aangepaste operationele plan toe aan de 

deelnemende lidstaten. 

4. Voor wijzigingen of aanpassingen 

van het operationele plan is de instemming 

van de uitvoerend directeur en de 

gastlidstaat vereist. Het Agentschap zendt 

onmiddellijk een kopie van het gewijzigde 

of aangepaste operationele plan toe aan de 

deelnemende lidstaten. 
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Amendement  62 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 20 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Indien nodig kan de uitvoerend 

directeur onmiddellijk deskundigen van het 

Agentschap uitzenden om de situatie in de 

om bijstand verzoekende lidstaat te 

beoordelen. De uitvoerend directeur stelt 

de raad van bestuur onmiddellijk in kennis 

van ieder verzoek om inzet van een 

asielondersteuningsteam. 

1. Indien nodig kan de uitvoerend 

directeur onmiddellijk deskundigen van het 

Agentschap uitzenden om de situatie in de 

om bijstand verzoekende lidstaat te 

beoordelen. De uitvoerend directeur stelt 

de raad van bestuur onmiddellijk in kennis 

van ieder verzoek om inzet van een 

asielondersteuningsteam. 

2. De uitvoerend directeur neemt 

uiterlijk drie werkdagen na de datum van 

ontvangst van het verzoek een beslissing 

over het verzoek om een 

asielinterventieteam in te zetten. De 

uitvoerend directeur stelt de om bijstand 

verzoekende lidstaat en de raad van bestuur 

tegelijkertijd schriftelijk in kennis van zijn 

beslissing, met vermelding van de 

belangrijkste redenen ervoor. 

2. De uitvoerend directeur neemt 

uiterlijk drie werkdagen na de datum van 

ontvangst van het verzoek een beslissing 

over het verzoek om een 

asielinterventieteam in te zetten. De 

uitvoerend directeur stelt de om bijstand 

verzoekende lidstaat en de raad van bestuur 

tegelijkertijd schriftelijk in kennis van zijn 

beslissing, met vermelding van de 

belangrijkste redenen ervoor. 

3. De uitvoerend directeur houdt bij 

het bepalen van de samenstelling van ieder 

asielondersteuningsteam rekening met de 

bijzondere omstandigheden waarmee de 

om bijstand verzoekende lidstaat wordt 

geconfronteerd en de beoordeling van de 

behoeften door de lidstaat. Het 

asielondersteuningsteam wordt 

samengesteld overeenkomstig het 

operationele plan. 

3. De uitvoerend directeur houdt bij 

het bepalen van de samenstelling van ieder 

asielondersteuningsteam rekening met de 

bijzondere omstandigheden waarmee de 

om bijstand verzoekende lidstaat wordt 

geconfronteerd en de beoordeling van de 

behoeften door de lidstaat. Het 

asielondersteuningsteam wordt 

samengesteld overeenkomstig het 

operationele plan. 

4. De uitvoerend directeur en de 

gastlidstaat stellen een operationeel plan op 

binnen drie werkdagen na de datum 

waarop beslist is om de 

asielondersteuningsteams in te zetten. 

4. De uitvoerend directeur en de 

gastlidstaat stellen een operationeel plan op 

binnen drie werkdagen na de datum 

waarop beslist is om de 

asielondersteuningsteams in te zetten. 

5. Zodra overeenstemming is bereikt 

over het operationele plan, verzoekt de 

uitvoerend directeur de lidstaten om binnen 

uiterlijk zeven werkdagen deskundigen uit 

te zenden. De uitvoerend directeur maakt 

bekend hoeveel deskundigen van de 

lidstaten worden verlangd, en welke 

5. Zodra overeenstemming is bereikt 

over het operationele plan, verzoekt de 

uitvoerend directeur de lidstaten om binnen 

uiterlijk zeven werkdagen deskundigen uit 

te zenden. De uitvoerend directeur maakt 

bekend hoeveel deskundigen van de 

lidstaten worden verlangd, en welke 
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profielen deze deskundigen dienen te 

hebben. Deze informatie wordt schriftelijk 

verstrekt aan de nationale contactpunten, 

onder vermelding van de voor hun inzet 

geplande datum. Er wordt de nationale 

contactpunten tevens een kopie van het 

operationele plan verstrekt. 

profielen deze deskundigen dienen te 

hebben. Deze informatie wordt schriftelijk 

verstrekt aan de nationale contactpunten, 

onder vermelding van de voor hun inzet 

geplande datum. Er wordt de nationale 

contactpunten, de Commissie en het 

Europees Parlement tevens een kopie van 

het operationele plan verstrekt. 

6. De uitvoerend directeur schort de 

inzet van de asielondersteuningsteams op 

of beëindigt deze indien niet langer aan de 

voorwaarden voor het uitvoeren van de 

operationele en technische maatregelen 

wordt voldaan of de gastlidstaat het 

operationele plan niet naleeft. 

6. De uitvoerend directeur kan de 

inzet van de asielondersteuningsteams 

geheel of gedeeltelijk opschorten of 

beëindigen indien niet langer aan de 

voorwaarden voor het uitvoeren van de 

operationele en technische maatregelen 

wordt voldaan of de gastlidstaat het 

operationele plan niet naleeft of indien hij 

of zij na raadpleging van de 

grondrechtenfunctionaris van oordeel is 

dat door de gastlidstaat inbreuken zijn 

gepleegd op grondrechten of 

internationale-

beschermingsverplichtingen met een 

ernstig karakter of die waarschijnlijk 

zullen voortduren. 

 

Amendement  63 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 21 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 -1. Indien een lidstaat zich in 

bepaalde hotspotgebieden aan zijn 

buitengrenzen geconfronteerd ziet met 

onevenredig grote uitdagingen op het 

gebied van migratie als gevolg van een 

sterke, gemengde instroom van 

migranten, kan die lidstaat verzoeken om 

technische en operationele versterking 

door ondersteuningsteams voor 

migratiebeheer. De betrokken lidstaat 

dient een verzoek om versterking en een 

raming van zijn behoeften in bij het 

Agentschap en andere relevante 

agentschappen van de Unie, in het 

bijzonder de Europese grens- en 
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kustwacht en Europol zoals voorzien in 

artikel 18, lid 1, van Verordening (EU) 

2016/1624. De uitvoerend directeur 

beoordeelt in coördinatie met andere 

relevante agentschappen van de Unie het 

verzoek om versterking van een lidstaat en 

de raming van de behoeften van die 

lidstaat, met het oog op de vaststelling van 

een breed versterkingspakket bestaande 

uit diverse door de relevante 

agentschappen van de Unie 

gecoördineerde activiteiten waarmee de 

betrokken lidstaat moet instemmen. 

1. Wanneer een lidstaat verzoekt om 

operationele en technische versterking 

door ondersteuningsteams voor 

asielbeheer als bedoeld in artikel 17 van 

Verordening nr. XXX/XXX of wanneer er 

ondersteuningsteams voor migratiebeheer 

worden ingezet in hotspotgebieden als 

bedoeld in artikel 18 van Verordening nr. 

XXX/XXX, garandeert de uitvoerend 

directeur de coördinatie van de 

activiteiten van het Agentschap in de 

ondersteuningsteams voor migratiebeheer 
met de Commissie en andere relevante 

agentschappen van de Unie, en met name 

met het Europees Agentschap voor het 

beheer van de operationele samenwerking 

aan de buitengrenzen van de lidstaten van 

de Europese Unie. 

1. De Commissie bepaalt, in 

samenwerking met de ontvangende 

lidstaat en de relevante agentschappen van 

de Unie, de nadere voorwaarden voor 

samenwerking in het hotspotgebied en is 

verantwoordelijk voor de coördinatie van 

de activiteiten van de 

ondersteuningsteams voor 

migratiebeheer. 

2. De uitvoerend directeur start in 

voorkomend geval de procedure voor het 

inzetten van asielondersteuningsteams of 

deskundigen van de asielinterventiepool 

overeenkomstig de artikelen 17 en 18. De 

operationele en technische versterking die 

de asielondersteuningsteams of 

deskundigen van de asielinterventiepool 

bieden in het kader van de 

ondersteuningsteams voor migratiebeheer, 

kan het volgende omvatten: 

2. De uitvoerend directeur start in 

voorkomend geval de procedure voor het 

inzetten van asielondersteuningsteams of 

deskundigen van de asielinterventiepool 

als onderdeel van de ondersteuningsteams 

voor migratiebeheer overeenkomstig de 

artikelen 17, 18, 20 en 22, ook wanneer de 

procedure als bedoeld in lid -1 van dit 

artikel of in artikel 19, lid 3, onder b), van 

Verordening (EU) 2016/1624 van 

toepassing is. De operationele en 

technische versterking die de 

asielondersteuningsteams of deskundigen 

van de asielinterventiepool bieden in het 

kader van de ondersteuningsteams voor 

migratiebeheer, kan het volgende 

omvatten: 
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(a) de screening van onderdanen van 

derde landen, met inbegrip van hun 

identificatie, registratie en, indien de 

lidstaten daarom verzoeken, het nemen van 

hun vingerafdrukken; 

(a) de screening van onderdanen van 

derde landen, met inbegrip van hun 

identificatie, registratie en, indien de 

lidstaten daarom verzoeken, het nemen van 

hun vingerafdrukken; 

(b) de registratie van verzoeken om 

internationale bescherming en, indien de 

lidstaten daarom verzoeken, de 

behandeling van dergelijke verzoeken; 

(b) de registratie van verzoeken om 

internationale bescherming en, indien de 

lidstaten daarom verzoeken, de 

behandeling van dergelijke verzoeken; 

(c) het verstrekken van informatie over 

asielprocedures, met inbegrip van 

herplaatsing en specifieke bijstand, aan 

verzoekers of potentiële verzoekers die in 

aanmerking kunnen komen voor 

herplaatsing. 

(c) het verstrekken van informatie over 

asielprocedures, met inbegrip van 

herplaatsing en specifieke bijstand, aan 

verzoekers of potentiële verzoekers die in 

aanmerking kunnen komen voor 

herplaatsing, alsook informatie over de 

rechten van de verzoeker, met inbegrip 

van voor de verzoeker toegankelijke 

beroepsprocedures, over de toegang tot 

opvang en identificatie- en 

verwijzingsmechanismen voor kwetsbare 

personen. 

 

Amendement  64 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 22 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Wanneer de asiel- en 

opvangstelsels van een lidstaat onder 

onevenredige druk staan die gepaard gaat 

met uitzonderlijke en dringende behoeften, 

organiseert en coördineert het Agentschap 

op verzoek van de betrokken lidstaat of op 

eigen initiatief een uitgebreide reeks 

operationele en technische maatregelen als 

bedoeld in artikel 16 en zet het 

deskundigen van de in artikel 18 bedoeld 

asielinterventiepool in, evenals 

deskundigen die tot het eigen personeel 

van het Agentschap behoren, om de asiel- 

en opvangstelsels op korte termijn te 

versterken. 

1. Wanneer de asiel- en 

opvangstelsels van een lidstaat onder 

onevenredige druk staan die gepaard gaat 

met uitzonderlijke en dringende behoeften, 

organiseert en coördineert het Agentschap 

op verzoek van de betrokken lidstaat of op 

eigen initiatief een uitgebreide reeks 

operationele en technische maatregelen als 

bedoeld in artikel 16 en zet het 

deskundigen van de in artikel 18 bedoelde 

asielinterventiepool in, evenals 

deskundigen die tot het eigen personeel 

van het Agentschap behoren en indien 

nodig bijkomende technische uitrusting, 

om de asiel- en opvangstelsels op korte 

termijn te versterken. 

2. De deskundigen van de 2. De deskundigen van de 
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asielinterventiepool worden ingezet 

volgens de procedure van artikel 20, 

gesteld dat vanuit iedere lidstaat binnen 

drie werkdagen na de datum waarop de 

uitvoerend directeur en de om bijstand 

verzoekende lidstaat het operationele plan 

zijn overeengekomen, deskundigen worden 

ingezet. De lidstaten kunnen zich niet 

beroepen op de uitzondering van artikel 17, 

lid 6. 

asielinterventiepool worden beschikbaar 

gesteld om te worden ingezet volgens de 

procedure van artikel 20, gesteld dat vanuit 

iedere lidstaat binnen drie werkdagen na de 

datum waarop de uitvoerend directeur en 

de om bijstand verzoekende lidstaat het 

operationele plan zijn overeengekomen, 

deskundigen worden ingezet. De lidstaten 

kunnen zich niet beroepen op de 

uitzondering van artikel 17, lid 6. 

3. Wanneer in geval van onevenredige 

druk op de asiel- en opvangstelsels een 

lidstaat het Agentschap niet om 

operationele en technische bijstand 

verzoekt of de door het Agentschap 

aangeboden bijstand niet aanvaardt of 

onvoldoende onderneemt om de druk aan 

te pakken, of wanneer een lidstaat niet 

voldoet aan de in artikel 15, lid 3, bedoelde 

aanbevelingen van de Commissie, en de 

asiel- en opvangstelsels daardoor niet meer 

doeltreffend werken en de werking van het 

CEAS in gevaar komt, kan de Commissie 

aan de hand van een uitvoeringshandeling 

een besluit aannemen waarin een of meer 

van de in artikel 16, lid 3, vermelde 

maatregelen worden vastgesteld die het 

Agentschap moet nemen ter ondersteuning 

van de betrokken lidstaat. De 

uitvoeringshandeling wordt vastgesteld 

overeenkomstig de in artikel 64 bedoelde 

onderzoeksprocedure. 

3. Wanneer in geval van onevenredige 

druk op de asiel- en opvangstelsels een 

lidstaat het Agentschap niet om 

operationele en technische bijstand 

verzoekt of de door het Agentschap 

aangeboden bijstand niet aanvaardt of 

onvoldoende onderneemt om de druk aan 

te pakken, of wanneer een lidstaat niet 

voldoet aan de in artikel 15, lid 3, bedoelde 

aanbevelingen van de Commissie, en de 

asiel- en opvangstelsels daardoor niet meer 

doeltreffend werken en de werking van het 

CEAS in gevaar komt, kan de Commissie 

aan de hand van een uitvoeringshandeling 

een besluit aannemen waarin een of meer 

van de in artikel 16, lid 3, vermelde 

maatregelen worden vastgesteld die het 

Agentschap moet nemen ter ondersteuning 

van de betrokken lidstaat. De 

uitvoeringshandeling wordt vastgesteld 

overeenkomstig de in artikel 64 bedoelde 

onderzoeksprocedure. 

4. Voor de toepassing van lid 3 stelt 

de uitvoerend directeur binnen twee 

werkdagen na de datum van goedkeuring 

van het besluit van de Commissie de acties 

vast die nodig zijn voor de praktische 

uitvoering van de maatregelen die in het 

besluit van de Commissie zijn vastgesteld. 

Daarnaast komen de uitvoerend directeur 

en de betrokken lidstaat het operationele 

plan overeen. 

4. Voor de toepassing van lid 3 stelt 

de uitvoerend directeur binnen twee 

werkdagen na de datum van goedkeuring 

van het besluit van de Commissie de acties 

vast die nodig zijn voor de praktische 

uitvoering van de maatregelen die in het 

besluit van de Commissie zijn vastgesteld. 

Daarnaast komen de uitvoerend directeur 

en de betrokken lidstaat het operationele 

plan overeen. 

5. Het Agentschap zet onverwijld, en 

in ieder geval binnen drie dagen na de 

vaststelling van het operationele plan, de 

noodzakelijke deskundigen van de 

asielinterventiepool in, evenals 

deskundigen die tot het eigen personeel 

5. Het Agentschap zet onverwijld, en 

in ieder geval binnen drie dagen na de 

vaststelling van het operationele plan, de 

noodzakelijke deskundigen van de 

asielinterventiepool in, evenals 

deskundigen die tot het eigen personeel 
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van het Agentschap behoren. Indien nodig 

wordt de inzet van deskundigen van de 

asielinterventiepool onmiddellijk 

aangevuld met asielondersteuningsteams. 

van het Agentschap behoren. Indien nodig 

wordt de inzet van deskundigen van de 

asielinterventiepool onmiddellijk 

aangevuld met asielondersteuningsteams. 

6. De betrokken lidstaat verleent 

onmiddellijk zijn medewerking aan het 

Agentschap en onderneemt de nodige actie 

voor het faciliteren van de uitvoering van 

het besluit en de praktische uitvoering van 

de maatregelen die zijn vervat in het besluit 

en het operationele plan. 

6. De betrokken lidstaat verleent 

onmiddellijk zijn medewerking aan het 

Agentschap en onderneemt de nodige actie 

voor het faciliteren van de uitvoering van 

het besluit en de praktische uitvoering van 

de maatregelen die zijn vervat in het besluit 

en het operationele plan. 

7. De lidstaten stellen de deskundigen 

van de asielinterventiepool ter beschikking 

zoals bepaald door de uitvoerend directeur. 

7. De lidstaten stellen de deskundigen 

van de asielinterventiepool ter beschikking 

zoals bepaald door de uitvoerend directeur. 

 

Amendement  65 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 22 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 22 bis 

 Instructies voor asielondersteuningsteams 

en deskundigen uit de asielinterventiepool 

 1. Gedurende de inzet van 

asielondersteuningsteams en deskundigen 

uit de asielinterventiepool voorziet de 

gastlidstaat in instructies voor de teams 

overeenkomstig het operationele plan. 

 
2. Het Agentschap kan via zijn 

coördinerend functionaris zijn 

standpunten met betrekking tot de in lid 1 

bedoelde instructies kenbaar maken aan 

de gastlidstaat. De gastlidstaat houdt 

rekening met deze standpunten en geeft er 

voor zover mogelijk gevolg aan. 

 3. In gevallen waarin de in lid 1 

genoemde instructies niet in 

overeenstemming zijn met het 

operationele plan meldt de coördinerende 

functionaris dit onverwijld aan de 

uitvoerend directeur, die indien nodig 

overeenkomstig artikel 20, lid 6, 

maatregelen kan nemen. 
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Amendement  66 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 23 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Onverminderd de verplichting voor 

de lidstaten om het Agentschap de 

faciliteiten en uitrusting ter beschikking te 

stellen die het nodig heeft om de 

noodzakelijke operationele en technische 

bijstand te kunnen bieden, kan het 

Agentschap in de lidstaten eigen uitrusting 

inzetten voor zover de 

asielondersteuningsteams of de 

deskundigen van de asielinterventiepool 

daaraan behoefte hebben en voor zover dit 

tot aanvulling strekt van de uitrusting die 

de lidstaten of andere agentschappen van 

de Unie al ter beschikking hebben gesteld. 

1. Onverminderd de verplichting voor 

de lidstaten om het Agentschap de 

faciliteiten en uitrusting ter beschikking te 

stellen die het nodig heeft om de 

noodzakelijke operationele en technische 

bijstand te kunnen bieden, kan het 

Agentschap in de lidstaten, onder meer op 

verzoek van de behoevende lidstaat, eigen 

uitrusting inzetten voor zover de 

asielondersteuningsteams of de 

deskundigen van de asielinterventiepool 

daaraan behoefte hebben en voor zover dit 

tot aanvulling strekt van de uitrusting die 

de lidstaten of andere agentschappen van 

de Unie al ter beschikking hebben gesteld. 

2. Het Agentschap kan op basis van 

een besluit van de uitvoerend directeur, in 

overleg met de raad van bestuur, 

technische uitrusting aanschaffen of leasen. 

Elke aanschaf of leasing van uitrusting 

wordt aan een grondige behoefteanalyse en 

kosten-batenanalyse onderworpen. De 

uitgaven hiervoor worden opgenomen in de 

begroting van het Agentschap, die door de 

raad van bestuur wordt vastgesteld, 

overeenkomstig de voor het Agentschap 

geldende financiële regels. 

2. Het Agentschap kan op basis van 

een besluit van de uitvoerend directeur, in 

overleg met de raad van bestuur, 

technische uitrusting aanschaffen of leasen. 

Elke aanschaf of leasing van uitrusting 

wordt aan een grondige behoefteanalyse en 

kosten-batenanalyse onderworpen. De 

uitgaven hiervoor worden opgenomen in de 

begroting van het Agentschap, die door de 

raad van bestuur wordt vastgesteld, 

overeenkomstig de voor het Agentschap 

geldende financiële regels. 

 
2 bis. Het Agentschap is 

verantwoordelijk voor het waarborgen 

van de veiligheid van zijn eigen uitrusting 

gedurende de gehele levenscyclus van de 

uitrusting. 

 

Amendement  67 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 26 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Wanneer de deskundigen van een 

asielondersteuningsteam of van de 

asielinterventiepool optreden in een 

gastlidstaat, is die lidstaat overeenkomstig 

zijn nationale recht aansprakelijk voor de 

schade die zij tijdens hun operaties 

veroorzaken. 

1. Wanneer de deskundigen van een 

asielondersteuningsteam of van de 

asielinterventiepool optreden in een 

gastlidstaat, zijn die lidstaat en het 

Agentschap overeenkomstig het nationale 

en het Unierecht gezamenlijk en 

hoofdelijk aansprakelijk voor de schade die 

zij tijdens hun operaties veroorzaken. 

Wanneer de deskundigen van een 

asielondersteuningsteam of van de 

asielinterventiepool optreden in een derde 

land, is het Agentschap aansprakelijk 

voor de schade die tijdens hun optreden is 

veroorzaakt. 

2. Indien deze schade het gevolg is 

van grove nalatigheid of opzettelijk 

wangedrag, kan de gastlidstaat zich tot de 

lidstaat van herkomst of het Agentschap 

wenden met het oog op de terugbetaling 

van de bedragen die de gastlidstaat namens 

de lidstaat van herkomst of het Agentschap 

aan de slachtoffers of hun rechthebbenden 

heeft uitgekeerd. 

2. Indien deze schade het gevolg is 

van grove nalatigheid of opzettelijk 

wangedrag, kan de gastlidstaat of het 

Agentschap zich tot de lidstaat van 

herkomst wenden met het oog op de 

terugbetaling van de bedragen die de 

gastlidstaat namens de lidstaat van 

herkomst of het Agentschap aan de 

slachtoffers of hun rechthebbenden heeft 

uitgekeerd. 

3. Onder voorbehoud van de 

uitoefening van zijn rechten tegenover 

derden doet elke lidstaat afstand van al zijn 

vorderingen tegen de gastlidstaat of elke 

andere lidstaat met betrekking tot de door 

hem geleden schade, tenzij de schade door 

grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag 

is veroorzaakt. 

3. Onder voorbehoud van de 

uitoefening van zijn rechten tegenover 

derden doet elke lidstaat afstand van al zijn 

vorderingen tegen de gastlidstaat of elke 

andere lidstaat met betrekking tot de door 

hem geleden schade, tenzij de schade door 

grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag 

is veroorzaakt. 

4. Geschillen tussen lidstaten of met 

het Agentschap in verband met de 

toepassing van de leden 2 en 3 die niet 

kunnen worden beslecht door wederzijdse 

onderhandelingen, worden overeenkomstig 

artikel 273 van het Verdrag door de 

betrokkenen aan het Hof van Justitie van 

de Europese Unie voorgelegd. 

4. Geschillen tussen lidstaten of 

tussen een lidstaat en het Agentschap in 

verband met de toepassing van de leden 1, 

2 en 3 die niet kunnen worden beslecht 

door wederzijdse onderhandelingen, 

worden overeenkomstig de Verdragen 

door de betrokkenen aan het Hof van 

Justitie van de Europese Unie voorgelegd. 

5. Kosten ten gevolge van tijdens de 

inzet aan de uitrusting van het Agentschap 

veroorzaakte schade worden gedekt door 

het Agentschap, onder voorbehoud van de 

5. Kosten ten gevolge van tijdens de 

inzet aan de uitrusting van het Agentschap 

veroorzaakte schade worden gedekt door 

het Agentschap, onder voorbehoud van de 
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uitoefening van zijn rechten tegenover 

derden, behalve in geval van grove 

nalatigheid of opzettelijk wangedrag. 

uitoefening van zijn rechten tegenover 

derden, behalve in geval van grove 

nalatigheid of opzettelijk wangedrag. 

 

Amendement  68 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 28 – lid 1 – letter a bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (a bis) binnenlands vervoer tussen 

verschillende regio's van de gastlidstaat; 

 

Amendement  69 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 28 – lid 1 – letter f bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (f bis) autohuur en alle aanverwante 

kosten, zoals verzekering, brandstof en 

tol; 

 

Amendement  70 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 28 – lid 1 – letter f ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (f ter) communicatiekosten; 

 

Amendement  71 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 28 – lid 1 – letter f quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (f quater) vertolkingskosten. 
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Amendement  72 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 30 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Het Agentschap past bij de 

verwerking van persoonsgegevens 

Verordening (EG) nr. 45/2001 toe. 

1. Het Agentschap past bij de 

verwerking van persoonsgegevens 

Verordening (EG) nr. 45/2001 toe. 

2. De raad van bestuur stelt 

maatregelen vast voor de toepassing van 

Verordening (EG) nr. 45/2001 door het 

Agentschap, onder meer betreffende de 

benoeming van de functionaris voor 

gegevensbescherming van het Agentschap. 

Deze maatregelen worden vastgesteld na 

raadpleging van de Europese 

Toezichthouder voor 

gegevensbescherming. 

2. De raad van bestuur stelt 

maatregelen vast voor de toepassing van 

Verordening (EG) nr. 45/2001 door het 

Agentschap, onder meer betreffende de 

benoeming van de functionaris voor 

gegevensbescherming van het Agentschap. 

Deze maatregelen worden vastgesteld na 

raadpleging van de Europese 

Toezichthouder voor 

gegevensbescherming. 

3. Onverminderd de artikelen 31 en 32 

kan het Agentschap voor administratieve 

doelen persoonsgegevens verwerken. 

3. Onverminderd de artikelen 31 en 32 

kan het Agentschap voor administratieve 

doelen persoonsgegevens verwerken. 

4. De doorgifte van door het 

Agentschap verwerkte persoonsgegevens 

en de verdere overdracht van in het kader 

van deze verordening verwerkte 

persoonsgegevens door lidstaten aan de 

autoriteiten van derde landen of aan 

derden, met inbegrip van internationale 

organisaties, zijn niet toegestaan. 

4. De doorgifte van door het 

Agentschap verwerkte persoonsgegevens 

en de verdere overdracht van in het kader 

van deze verordening verwerkte 

persoonsgegevens door lidstaten aan de 

autoriteiten van derde landen of aan 

derden, met inbegrip van internationale 

organisaties, zijn niet toegestaan. 

 
4 bis. Wat betreft de verwerking van 

persoonsgegevens door het Agentschap of 

zijn medewerkers bij de verlening van 

operationele en technische bijstand en in 

het kader van de instructies van de 

gastlidstaat, wordt de gastlidstaat 

beschouwd als een "verwerker" in de zin 

van de artikelen 4, lid 1 en 4, lid 7, van 

Verordening (EU) 2016/679 en artikel 2, 

onder d), van Verordening (EG) 

nr. 45/2001. Op deze verwerking is 

Verordening (EU) 2016/679 van 

toepassing. 
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Amendement  73 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 31 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Het Agentschap mag 

persoonsgegevens uitsluitend verwerken 

voor de volgende doelen: 

1. Het Agentschap mag 

persoonsgegevens uitsluitend verwerken 

voor de volgende doelen: 

(a) het verstrekken van operationele en 

technische bijstand overeenkomstig artikel 

16, lid 3, en artikel 21, lid 2; 

(a) het verstrekken van operationele en 

technische bijstand overeenkomstig artikel 

16, lid 3, en artikel 21, lid 2; 

(b) het verrichten van aselecte controle 

van specifieke zaken ten behoeve van de 

monitoringexercitie als bedoeld in artikel 

13; 

(b) het verrichten van aselecte controle 

van specifieke zaken ten behoeve van de 

monitoringexercitie als bedoeld in artikel 

13, waarbij uitsluitend persoonsgegevens 

met betrekking tot nationaliteit, leeftijd en 

geslacht worden verwerkt; 

(c) het behandelen, op verzoek van de 

lidstaten, van verzoeken om internationale 

bescherming van kinderen of kwetsbare 

personen, als bedoeld in artikel 13, lid 2, 

en artikel 16, lid 3, onder b), en c); 

(c) het behandelen, op verzoek van de 

lidstaten, van verzoeken om internationale 

bescherming, als bedoeld in artikel 16, lid 

3, onder b), c) en j bis); 

(d) het faciliteren van de informatie-

uitwisseling met de lidstaten, het Europees 

Agentschap voor het beheer van de 

operationele samenwerking aan de 

buitengrenzen van de lidstaten van de 

Europese Unie, Europol of Eurojust, 

overeenkomstig artikel 36 en in het kader 

van de informatie die wordt verkregen bij 

de uitvoering van de in artikel 21, lid 2, 

vermelde taken; 

(d) het faciliteren van de informatie-

uitwisseling met de lidstaten, de Europese 

grens- en kustwacht, Europol of Eurojust, 

overeenkomstig artikel 36 en in het kader 

van de informatie die wordt verkregen bij 

de uitvoering van de in artikel 21, lid 2, 

vermelde taken; 

(e) het analyseren van informatie over 

de asielsituatie overeenkomstig artikel 4. 

 

2. Iedere verwerking van 

persoonsgegevens gebeurt met 

inachtneming van het 

evenredigheidsbeginsel en is strikt beperkt 

tot de persoonsgegevens die nodig zijn 

voor de in lid 1 bedoelde doelen. 

2. Iedere verwerking van 

persoonsgegevens gebeurt met 

inachtneming van het 

evenredigheidsbeginsel en is strikt beperkt 

tot de persoonsgegevens die nodig zijn 

voor de in lid 1 bedoelde doelen. 

3. De lidstaten of andere 

agentschappen van de Unie die het 

Agentschap persoonsgegevens verstrekken, 

mogen alleen gegevens aan het Agentschap 

3. De lidstaten of andere 

agentschappen van de Unie die het 

Agentschap persoonsgegevens verstrekken, 

mogen alleen gegevens aan het Agentschap 
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doorgeven voor de in lid 1 bedoelde 

doelen. Iedere verdere verwerking van 

bewaarde persoonsgegevens voor andere 

dan de in lid 1 bedoelde doelen, is niet 

toegestaan. 

doorgeven voor de in lid 1 bedoelde 

doelen. Iedere verdere verwerking van 

bewaarde persoonsgegevens voor andere 

dan de in lid 1 bedoelde doelen, is niet 

toegestaan. 

4. De lidstaten of andere 

agentschappen van de Unie kunnen op het 

moment dat de persoonsgegevens worden 

doorgegeven, algemene of specifieke 

toegangs- of gebruiksbeperkingen 

vaststellen, ook met betrekking tot het 

doorgeven, wissen of vernietigen. Wanneer 

na de gegevensverstrekking duidelijk 

wordt dat dergelijke beperkingen nodig 

zijn, stellen zij het Agentschap daarvan in 

kennis. Het Agentschap houdt zich aan 

deze beperkingen. 

4. De lidstaten of andere 

agentschappen van de Unie kunnen op het 

moment dat de persoonsgegevens worden 

doorgegeven, algemene of specifieke 

toegangs- of gebruiksbeperkingen 

vaststellen, ook met betrekking tot het 

doorgeven, wissen of vernietigen. Wanneer 

na de gegevensverstrekking duidelijk 

wordt dat dergelijke beperkingen nodig 

zijn, stellen zij het Agentschap daarvan in 

kennis. Het Agentschap houdt zich aan 

deze beperkingen. 

 

Amendement  74 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 32 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Het gebruik door het Agentschap 

van persoonsgegevens die het heeft 

verzameld of die aan het Agentschap zijn 

doorgegeven door de lidstaten of door 

eigen personeel gedurende het verlenen 

van operationele en technische bijstand aan 

de lidstaten, wordt beperkt tot de naam, de 

geboortedatum, het geslacht, de 

nationaliteit, het beroep of de opleiding, de 

vingerafdrukken en een gedigitaliseerde 

foto van de onderdanen van derde landen. 

1. Het gebruik door het Agentschap 

van persoonsgegevens die het heeft 

verzameld of die aan het Agentschap zijn 

doorgegeven door de lidstaten of door 

eigen personeel gedurende het verlenen 

van operationele en technische bijstand aan 

de lidstaten, wordt beperkt tot de naam, de 

geboortedatum, het geslacht, de 

nationaliteit, het beroep of de opleiding, de 

vingerafdrukken en een gedigitaliseerde 

foto van de onderdanen van derde landen. 

2. Het Agentschap kan de in lid 1 

bedoelde persoonsgegevens verwerken in 

de volgende gevallen: 

2. Het Agentschap kan de in lid 1 

bedoelde persoonsgegevens verwerken in 

de volgende gevallen: 

(a) indien nodig voor de identificatie 

en registratie als bedoeld in artikel 16, lid 

3, onder a); 

(a) indien nodig voor de identificatie 

en registratie als bedoeld in artikel 16, lid 

3, onder a); 

(b) indien nodig voor het faciliteren 

van de behandeling van verzoeken om 

internationale bescherming die in 

behandeling zijn bij de verantwoordelijke 

(b) indien nodig voor het faciliteren 

van de behandeling van verzoeken om 

internationale bescherming die in 

behandeling zijn bij de verantwoordelijke 
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nationale autoriteiten als bedoeld in artikel 

16, lid 3, onder b); 

nationale autoriteiten als bedoeld in artikel 

16, lid 3, onder b); 

(c) indien nodig voor het verlenen van 

bijstand aan de nationale autoriteiten die 

verantwoordelijk zijn voor de behandeling 

van verzoeken om internationale 

bescherming als bedoeld in artikel 16, lid 

3, onder c); 

(c) indien nodig voor het verlenen van 

bijstand aan de nationale autoriteiten die 

verantwoordelijk zijn voor de behandeling 

van verzoeken om internationale 

bescherming als bedoeld in artikel 16, lid 

3, onder c); 

(d) indien nodig voor het verlenen van 

bijstand bij het herplaatsen of overbrengen 

van begunstigden van internationale 

bescherming in de Unie als bedoeld in 

artikel 16, lid 3, onder g); 

(d) indien nodig voor het verlenen van 

bijstand bij het herplaatsen of overbrengen 

van begunstigden van internationale 

bescherming in de Unie als bedoeld in 

artikel 16, lid 3, onder g); 

(e) indien de gegevens aan het 

Europees Agentschap voor het beheer van 

de operationele samenwerking aan de 

buitengrenzen van de lidstaten van de 

Europese Unie, Europol of Eurojust 

moeten worden toegezonden, omdat deze 

actoren deze gegevens nodig hebben voor 

de uitvoering van hun taken 

overeenkomstig hun respectieve mandaten 

en overeenkomstig artikel 30; 

(e) indien de gegevens aan de 

Europese grens- en kustwacht, Europol of 

Eurojust moeten worden toegezonden, 

omdat deze actoren deze gegevens nodig 

hebben voor de uitvoering van hun taken 

overeenkomstig hun respectieve mandaten 

en overeenkomstig artikel 30; 

(f) indien toezending aan de 

autoriteiten van de lidstaten of de 

immigratie- of asieldiensten noodzakelijk 

is voor gebruik overeenkomstig de 

nationale wetgeving en nationale en 

Unievoorschriften inzake 

gegevensbescherming; 

(f) indien toezending aan de 

autoriteiten van de lidstaten of de 

immigratie- of asieldiensten noodzakelijk 

is voor gebruik overeenkomstig de 

nationale wetgeving en nationale en 

Unievoorschriften inzake 

gegevensbescherming; 

(g) indien nodig voor de analyse van 

informatie over de asielsituatie. 

 

3. De persoonsgegevens worden 

verwijderd zodra zij zijn doorgezonden aan 

het Europees Agentschap voor het beheer 

van de operationele samenwerking aan de 

buitengrenzen van de lidstaten, Europol of 

Eurojust of aan de verantwoordelijke 

autoriteiten van de lidstaten, of zodra zij 

zijn gebruikt voor het analyseren van 

informatie over de asielsituatie. De 

opslagtermijn is in ieder geval niet langer 

dan 30 dagen na de datum waarop het 

Agentschap de betrokken gegevens heeft 

verzameld of ontvangen. Het mag op geen 

enkel moment mogelijk zijn om op basis 

3. De persoonsgegevens worden 

verwijderd zodra zij zijn doorgezonden aan 

het Europees Agentschap voor het beheer 

van de operationele samenwerking aan de 

buitengrenzen van de lidstaten, Europol of 

Eurojust of aan de verantwoordelijke 

autoriteiten van de lidstaten. De 

opslagtermijn is in ieder geval niet langer 

dan 45 dagen na de datum waarop het 

Agentschap de betrokken gegevens heeft 

verzameld of ontvangen. Het mag op geen 

enkel moment mogelijk zijn om op basis 

van de resultaten van de analyse van 

informatie over de asielsituatie een 



 

PE589.110v02-00 82/175 RR\1113452NL.docx 

NL 

van de resultaten van de analyse van 

informatie over de asielsituatie een 

natuurlijke persoon te identificeren. 

natuurlijke persoon te identificeren. 

 
3 bis. Een lidstaat of het personeel van 

het Agentschap die overeenkomstig lid 1 

persoonsgegevens doorgeven, stellen de 

onderdanen van derde landen op het 

moment dat hun persoonsgegevens 

worden verzameld op de hoogte van het 

bestaan van procedures voor de 

uitoefening van de in de artikelen 15, 16, 

17 en 18 van Verordening (EU) 2016/679 

voorziene rechten, van de contactgegevens 

van de nationale toezichthoudende 

autoriteit van de gastlidstaat en van het 

recht om een klacht in te dienen bij de 

nationale toezichthoudende autoriteiten 

en nationale gerechtshoven. 

 

Amendement  75 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 35 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Met betrekking tot 

aangelegenheden die verband houden met 

zijn activiteiten, en voor zover nodig is 

voor het verrichten van zijn taken, 

faciliteert en bevordert het Agentschap de 

operationele samenwerking tussen de 

lidstaten en derde landen, in het kader van 

het Uniebeleid inzake externe 

betrekkingen, onder meer met betrekking 

tot de bescherming van de grondrechten, en 

in samenwerking met de Europese Dienst 

voor extern optreden. Het Agentschap en 

de lidstaten dragen normen en maatstaven 

uit die gelijkwaardig zijn aan die welke in 

de Uniewetgeving zijn vastgelegd, en leven 

deze na, ook bij het verrichten van 

activiteiten op het grondgebied van derde 

landen. 

1. Met betrekking tot 

aangelegenheden die verband houden met 

zijn activiteiten, en voor zover nodig is 

voor het verrichten van zijn taken, 

faciliteert en bevordert het Agentschap de 

operationele samenwerking tussen de 

lidstaten en derde landen, in het kader van 

het Uniebeleid inzake externe 

betrekkingen, onder meer met betrekking 

tot de bescherming van de grondrechten, en 

in samenwerking met de Europese Dienst 

voor extern optreden. Het Agentschap en 

de lidstaten dragen normen en maatstaven 

uit die gelijkwaardig zijn aan die welke in 

de Uniewetgeving, met inbegrip van het 

Handvest, het Verdrag van Genève van 

1951 en het bijbehorende protocol van 

1967, zijn vastgelegd, en leven deze na, 

ook bij het verrichten van activiteiten op 

het grondgebied van derde landen. 

2. Het Agentschap kan samenwerken 2. Het Agentschap kan samenwerken 
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met de autoriteiten van derde landen die 

verantwoordelijk zijn voor terreinen die 

onder deze verordening vallen, met de 

steun van of coördinatie door delegaties 

van de Unie, met name met het oog op het 

bevorderen van de Unienormen inzake 

asiel en het ondersteunen van derde landen 

wat betreft deskundigheid en 

capaciteitsopbouw voor hun eigen asiel- en 

opvangstelsels, en met het oog op het 

uitvoeren van regionale ontwikkelings- en 

beschermingsprogramma's en andere 

acties. Het Agentschap kan deze 

samenwerking aangaan in het kader van 

werkafspraken die met de deze autoriteiten 

zijn vastgesteld overeenkomstig het 

Unierecht en -beleid. Het Agentschap 

verzoekt de Commissie om voorafgaande 

toestemming voor deze werkafspraken en 

brengt het Europees Parlement op de 

hoogte. 

met de autoriteiten van derde landen die 

verantwoordelijk zijn voor terreinen die 

onder deze verordening vallen, met de 

steun van of coördinatie door delegaties 

van de Unie, met name met het oog op het 

bevorderen van de Unienormen inzake 

asiel en het ondersteunen van derde landen 

wat betreft deskundigheid en 

capaciteitsopbouw voor hun eigen asiel- en 

opvangstelsels, en met het oog op het 

uitvoeren van regionale ontwikkelings- en 

beschermingsprogramma's en andere 

acties. Het Agentschap kan deze 

samenwerking aangaan in het kader van 

werkafspraken die met de deze autoriteiten 

zijn vastgesteld overeenkomstig het 

Unierecht en -beleid. Het Agentschap 

verzoekt de Commissie om voorafgaande 

toestemming voor deze werkafspraken en 

brengt het Europees Parlement op de 

hoogte. Het Agentschap informeert het 

Europees Parlement alvorens de 

werkafspraken worden gemaakt. 

3. Het Agentschap kan met 

instemming van de gastlidstaat 

ambtenaren van derde landen uitnodigen 

om als waarnemer op te treden bij de 

operationele en technische maatregelen 

die in artikel 16, lid 3, worden uiteengezet, 

mits hun aanwezigheid de verwezenlijking 

van de doelstellingen van deze 

maatregelen niet in het gedrang brengt en 

de samenwerking en uitwisseling van 

beste praktijken kan bevorderen. 

 

4. Het Agentschap coördineert de 

acties inzake hervestiging die de lidstaten 

of de Unie uitvoeren, waaronder 

informatie-uitwisseling, om tegemoet te 

komen aan de behoeften aan 

internationale bescherming van 

vluchtelingen in derde landen en 

solidariteit te tonen met hun gastlanden. 

Het Agentschap verzamelt informatie, 

houdt toezicht op hervestiging naar de 

lidstaten en ondersteunt de lidstaten bij hun 

capaciteitsopbouw op het gebied van 

hervestiging. Het Agentschap kan, onder 

voorbehoud van toestemming van het 

4. Het Agentschap ondersteunt acties 

inzake hervestiging die de lidstaten of de 

Unie uitvoeren, waaronder informatie-

uitwisseling, in nauwe samenwerking met 

de UNHCR en relevante 

niet-gouvernementele organisaties en in 

volledige overeenstemming met de door de 

UNHCR gestelde normen en 

richtsnoeren. Het Agentschap verzamelt 

informatie, houdt toezicht op hervestiging 

naar de lidstaten en ondersteunt de 

lidstaten bij hun capaciteitsopbouw op het 

gebied van hervestiging, en verleent alle 

bijkomende steun op het gebied van 
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derde land en in overleg met de 

Commissie, een dergelijke informatie-

uitwisseling of enige andere actie waarbij 

de lidstaten en een derde land betrokken 

zijn, ook coördineren op het grondgebied 

van dat derde land. 

hervestiging overeenkomstig de 

verantwoordelijkheden die het uit hoofde 

van Verordening (EU) 2017/xxx 

[Uniekader voor hervestiging] heeft 

gekregen. 

5. Het Agentschap neemt deel aan de 

uitvoering van internationale 

overeenkomsten die de Unie met derde 

landen heeft gesloten, in het kader van het 

Uniebeleid inzake externe betrekkingen, en 

met betrekking tot terreinen die onder deze 

verordening vallen. 

5. Het Agentschap neemt deel aan de 

uitvoering van internationale 

overeenkomsten die de Unie met derde 

landen heeft gesloten, in het kader van het 

Uniebeleid inzake externe betrekkingen, en 

met betrekking tot terreinen die onder deze 

verordening vallen. 

6. Het Agentschap kan financiering 

van de Unie ontvangen overeenkomstig de 

bepalingen van de relevante instrumenten 

die het beleid inzake externe betrekkingen 

van de Unie ondersteunen. Het kan 

projecten voor technische bijstand in derde 

landen initiëren en financieren ten aanzien 

van aangelegenheden die onder deze 

verordening vallen. 

6. Het Agentschap kan financiering 

van de Unie ontvangen overeenkomstig de 

bepalingen van de relevante instrumenten 

die het beleid inzake externe betrekkingen 

van de Unie ondersteunen. Het kan 

projecten voor technische bijstand in derde 

landen initiëren en financieren ten aanzien 

van aangelegenheden die onder deze 

verordening vallen. 

 
6 bis. Het Agentschap stelt het Europees 

Parlement in kennis van de uit hoofde van 

dit artikel verrichte activiteiten. Dit omvat 

een beoordeling van de samenwerking 

met derde landen in zijn jaarverslagen. 

 

Amendement  76 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 35 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 35 bis 

 Verbindingsfunctionarissen in derde 

landen 

 1. Het Agentschap kan deskundigen 

van zijn eigen personeelsbestand als 

verbindingsfunctionarissen in derde 

landen inzetten, die bij de uitvoering van 

hun taken optimale bescherming moeten 

genieten. Verbindingsfunctionarissen 

worden alleen ingezet in derde landen 

waarvan de praktijken op het gebied van 
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migratie- en asielbeheer voldoen aan 

mensenrechtennormen. 

 2. In het kader van het beleid inzake 

de externe betrekkingen van de Unie 

wordt bij de inzet van 

verbindingsfunctionarissen prioriteit 

gegeven aan de derde landen die volgens 

haar informatieanalyse een land van 

herkomst of doorreis voor 

asielgerelateerde migratie zijn. De inzet 

van verbindingsfunctionarissen wordt 

door de raad van bestuur goedgekeurd. 

 
3. De verbindingsfunctionarissen van 

het Agentschap hebben, overeenkomstig 

het Unierecht en met volledige 

eerbiediging van de grondrechten, onder 

meer tot taak contacten tot stand te 

brengen en te onderhouden met de 

bevoegde autoriteiten van het derde land 

waar zij worden ingezet, teneinde bij te 

dragen aan de totstandbrenging van een 

beschermingsgevoelig migratiebeheer en, 

in voorkomend geval, de toegang tot 

legale wegen naar de Unie te bevorderen 

voor personen die bescherming behoeven, 

met inbegrip van hervestiging. De 

verbindingsfunctionarissen zorgen zo 

nodig voor nauwe coördinatie met 

delegaties van de Unie alsook met 

internationale organisaties en instanties, 

in het bijzonder de UNHCR. 

 
4. Het besluit 

verbindingsfunctionarissen in te zetten in 

derde landen, vereist voorafgaand advies 

van de Commissie. Het Europees 

Parlement wordt van deze activiteiten 

onverwijld en volledig op de hoogte 

gehouden. 

 

Amendement  77 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 36 



 

PE589.110v02-00 86/175 RR\1113452NL.docx 

NL 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Het Agentschap werkt samen met 

de organen en instanties van de Unie 

waarvan de activiteiten verband houden 

met die van het Agentschap, met name het 

Bureau van de Europese Unie voor de 

grondrechten en het Europees Agentschap 

voor het beheer van de operationele 

samenwerking aan de buitengrenzen van 

de lidstaten van de Europese Unie, en die 

verantwoordelijk zijn voor 

aangelegenheden die onder deze 

verordening vallen. 

1. Het Agentschap werkt samen met 

de organen en instanties van de Unie 

waarvan de activiteiten verband houden 

met die van het Agentschap, met name het 

Bureau van de Europese Unie voor de 

grondrechten en de Europese grens- en 

kustwacht, en die verantwoordelijk zijn 

voor aangelegenheden die onder deze 

verordening vallen. 

2. Deze samenwerking vindt plaats in 

het kader van de werkafspraken die met 

deze organen zijn vastgesteld, na 

goedkeuring van de Commissie. Het 

Agentschap brengt het Europees Parlement 

van deze regelingen op de hoogte. 

2. Deze samenwerking vindt plaats in 

het kader van de werkafspraken die met 

deze organen zijn vastgesteld, na 

goedkeuring van de Commissie. Het 

Agentschap brengt het Europees Parlement 

van deze regelingen op de hoogte. 

3. De samenwerking brengt synergie 

tot stand tussen de relevante organen van 

de Unie en voorkomt dubbel werk bij de 

activiteiten die zij elk uitvoeren 

overeenkomstig hun mandaat. 

3. De samenwerking brengt synergie 

tot stand tussen de relevante organen van 

de Unie en voorkomt dubbel werk bij de 

activiteiten die zij elk uitvoeren 

overeenkomstig hun mandaat. 

 

Amendement  78 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 37 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Het Agentschap werkt samen met 

internationale organisaties, met name de 

UNHCR, op gebieden die onder deze 

verordening vallen, in het kader van de 

werkafspraken die met deze organen zijn 

gemaakt, overeenkomstig het Verdrag en 

de bepalingen inzake de bevoegdheden van 

deze organen. De raad van bestuur besluit 

over de werkafspraken, die onderworpen 

zijn aan de voorafgaande goedkeuring van 

de Commissie. 

Het Agentschap werkt samen met 

internationale organisaties, met name de 

UNHCR, op gebieden die onder deze 

verordening vallen, in het kader van de 

werkafspraken die met deze organen zijn 

gemaakt, overeenkomstig het Verdrag en 

de bepalingen inzake de bevoegdheden van 

deze organen. De raad van bestuur besluit 

over de werkafspraken, die onderworpen 

zijn aan de voorafgaande goedkeuring van 

de Commissie. Het Agentschap brengt het 

Europees Parlement van deze 

werkafspraken op de hoogte. 
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Amendement  79 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 38 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De administratieve en bestuurlijke 

structuur van het Agentschap omvat: 

De administratieve en bestuurlijke 

structuur van het Agentschap omvat: 

(a) een raad van bestuur, die de in 

artikel 40 vastgestelde taken uitoefent; 

(a) een raad van bestuur, die de in 

artikel 40 vastgestelde taken uitoefent; 

(b) een uitvoerend directeur, die de in 

artikel 46 vastgestelde taken uitoefent; 

(b) een uitvoerend directeur, die de in 

artikel 46 vastgestelde taken uitoefent; 

(c) een plaatsvervangend uitvoerend 

directeur, als vastgesteld in artikel 47. 

(c) een plaatsvervangend uitvoerend 

directeur, als vastgesteld in artikel 47. 

 (c bis) een grondrechtenfunctionaris; 

 (c ter) een adviesforum. 

 

Amendement  80 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 39 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De raad van bestuur bestaat uit een 

vertegenwoordiger van elke lidstaat en 

twee vertegenwoordigers van de 

Commissie, die stemrecht hebben. 

1. De raad van bestuur bestaat uit een 

vertegenwoordiger van elke lidstaat, twee 

vertegenwoordigers van de Commissie en 

twee vertegenwoordigers van het Europees 

Parlement, die stemrecht hebben. 

2. De raad van bestuur telt een 

vertegenwoordiger van het UNHCR, die 

geen stemrecht heeft. 

2. De raad van bestuur telt een 

vertegenwoordiger van het UNHCR, die 

geen stemrecht heeft. 

3. Ieder lid van de raad van bestuur 

heeft een plaatsvervanger. De 

plaatsvervanger vertegenwoordigt het lid 

indien het afwezig is. 

3. Ieder lid van de raad van bestuur 

heeft een plaatsvervanger. De 

plaatsvervanger vertegenwoordigt het lid 

indien het afwezig is. 

4. De leden van de raad van bestuur 

en hun plaatsvervangers worden benoemd 

op grond van hun kennis op het gebied van 

asiel, met inachtneming van hun relevante 

bestuurlijke, administratieve en budgettaire 

vaardigheden. Alle partijen in de raad van 

4. De leden van de raad van bestuur 

en hun plaatsvervangers worden benoemd 

op grond van hun kennis op het gebied van 

asiel, met inachtneming van hun relevante 

bestuurlijke, administratieve en budgettaire 

vaardigheden. Alle partijen in de raad van 



 

PE589.110v02-00 88/175 RR\1113452NL.docx 

NL 

bestuur trachten het verloop van hun 

vertegenwoordigers te beperken teneinde 

de continuïteit van de werkzaamheden van 

de raad van bestuur te verzekeren. Alle 

partijen streven naar een evenwichtige 

vertegenwoordiging van mannen en 

vrouwen in de raad van bestuur. 

bestuur trachten het verloop van hun 

vertegenwoordigers te beperken teneinde 

de continuïteit van de werkzaamheden van 

de raad van bestuur te verzekeren. Alle 

partijen streven naar een evenwichtige 

vertegenwoordiging van mannen en 

vrouwen in de raad van bestuur. 

5. De ambtstermijn van de leden van 

de raad van bestuur bedraagt vier jaar. 

Deze termijn is verlengbaar. Wanneer hun 

ambtstermijn afloopt of zij ontslag nemen, 

blijven de leden in functie totdat hun 

mandaat is verlengd of zij zijn vervangen. 

5. De ambtstermijn van de leden van 

de raad van bestuur bedraagt vier jaar. 

Deze termijn is verlengbaar. Wanneer hun 

ambtstermijn afloopt of zij ontslag nemen, 

blijven de leden in functie totdat hun 

mandaat is verlengd of zij zijn vervangen. 

 

Amendement  81 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 40 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De raad van bestuur: De raad van bestuur: 

(a) zorgt voor de algemene aansturing 

van de activiteiten van het Agentschap en 

stelt ieder jaar het 

programmeringsdocument van het 

Agentschap vast met een meerderheid van 

twee derde van zijn stemgerechtigde leden 

en in overeenstemming met artikel 41; 

(a) zorgt voor de algemene aansturing 

van de activiteiten van het Agentschap en 

stelt ieder jaar het 

programmeringsdocument van het 

Agentschap vast met een meerderheid van 

twee derde van zijn stemgerechtigde leden 

en in overeenstemming met artikel 41; 

(b) stelt de jaarbegroting van het 

Agentschap vast met een meerderheid van 

twee derde van zijn stemgerechtigde leden 

en voert andere functies uit met betrekking 

tot de begroting van het Agentschap, 

overeenkomstig hoofdstuk 10; 

(b) stelt de jaarbegroting van het 

Agentschap vast met een meerderheid van 

twee derde van zijn stemgerechtigde leden 

en voert andere functies uit met betrekking 

tot de begroting van het Agentschap, 

overeenkomstig hoofdstuk 10; 

(c) keurt het geconsolideerd jaarlijks 

activiteitenverslag van het Agentschap 

goed en zendt dit jaarlijks vóór 1 juli toe 

aan het Europees Parlement, de Raad, de 

Commissie en de Rekenkamer. Het 

geconsolideerde jaarlijkse 

activiteitenverslag wordt openbaar 

gemaakt; 

(c) keurt het geconsolideerd jaarlijks 

activiteitenverslag van het Agentschap 

goed en zendt dit jaarlijks vóór 1 juli toe 

aan het Europees Parlement, de Raad, de 

Commissie en de Rekenkamer. Het 

geconsolideerde jaarlijkse 

activiteitenverslag wordt openbaar 

gemaakt; 

 (c bis) stelt ieder jaar voor 30 november, 

rekening houdend met het advies van de 

Commissie, met een meerderheid van twee 
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derde van zijn stemgerechtigde leden een 

enkelvoudig programmeringsdocument 

met de meerjarige programmering van het 

Agentschap en zijn werkprogramma voor 

het komende jaar vast en zendt dit toe aan 

het Europees Parlement, de Raad en de 

Commissie; 

(d) stelt overeenkomstig artikel 53 de 

financiële regels vast die van toepassing 

zijn op het Agentschap; 

(d) stelt overeenkomstig artikel 53 de 

financiële regels vast die van toepassing 

zijn op het Agentschap; 

(e) neemt alle besluiten betreffende de 

uitvoering van de opdracht van het 

Agentschap, zoals omschreven in deze 

verordening; 

(e) neemt alle besluiten betreffende de 

uitvoering van de opdracht van het 

Agentschap, zoals omschreven in deze 

verordening; 

(f) stelt een fraudebestrijdingsstrategie 

vast, die evenredig is aan het frauderisico 

en rekening houdt met de kosten en baten 

van de uit te voeren maatregelen; 

(f) stelt een fraudebestrijdingsstrategie 

vast, die evenredig is aan het frauderisico 

en rekening houdt met de kosten en baten 

van de uit te voeren maatregelen; 

(g) stelt regels vast voor de 

voorkoming en beheersing van 

belangenconflicten met betrekking tot zijn 

leden; 

(g) stelt regels vast voor de 

voorkoming en beheersing van 

belangenconflicten met betrekking tot zijn 

leden; 

(h) stelt de in artikel 2, lid 3, genoemde 

communicatie- en verspreidingsplannen 

vast en werkt deze regelmatig bij, op basis 

van een behoefteanalyse; 

(h) stelt de in artikel 2, lid 3, genoemde 

communicatie- en verspreidingsplannen 

vast en werkt deze regelmatig bij, op basis 

van een behoefteanalyse; 

(i) stelt zijn reglement van orde vast; (i) stelt zijn reglement van orde vast; 

(j) oefent overeenkomstig lid 2 met 

betrekking tot het personeel van het 

Agentschap de bevoegdheden uit die het 

Statuut toekent aan het tot aanstelling 

bevoegde gezag, en die de Regeling welke 

van toepassing is op de andere 

personeelsleden toekent aan het tot het 

sluiten van contracten bevoegde gezag27 

("het tot aanstelling bevoegde gezag"); 

(j) oefent overeenkomstig lid 2 met 

betrekking tot het personeel van het 

Agentschap de bevoegdheden uit die het 

Statuut toekent aan het tot aanstelling 

bevoegde gezag, en die de Regeling welke 

van toepassing is op de andere 

personeelsleden toekent aan het tot het 

sluiten van contracten bevoegde gezag27 

("het tot aanstelling bevoegde gezag"); 

(k) stelt de toepasselijke 

uitvoeringsregels ten behoeve van de 

uitvoering van het Statuut en de Regeling 

welke van toepassing is op de andere 

personeelsleden vast overeenkomstig 

artikel 110 van het Statuut; 

(k) stelt de toepasselijke 

uitvoeringsregels ten behoeve van de 

uitvoering van het Statuut en de Regeling 

welke van toepassing is op de andere 

personeelsleden vast overeenkomstig 

artikel 110 van het Statuut; 

(l) benoemt de uitvoerend directeur 

en de plaatsvervangend uitvoerend 

directeur, treedt op als tuchtraad ten 

(l) treedt op als tuchtraad ten aanzien 

van de uitvoerend directeur en de 
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aanzien van de uitvoerend directeur, en 

verlengt indien nodig zijn ambtstermijn of 

ontheft hem uit zijn functie 

overeenkomstig de artikelen 45 en 47; 

plaatsvervangend uitvoerend directeur; 

 (l bis) benoemt op voorstel van de 

uitvoerend directeur en na raadpleging 

van het adviesforum de 

grondrechtenfunctionaris; 

(m) neemt overeenkomstig artikel 65 

een jaarverslag over de asielsituatie in de 

Unie aan. Dat verslag wordt ingediend bij 

het Europees Parlement, de Raad en de 

Commissie; 

(m) neemt overeenkomstig artikel 65 

een jaarverslag over de asielsituatie in de 

Unie aan. Dat verslag wordt ingediend bij 

het Europees Parlement, de Raad en de 

Commissie en wordt openbaar gemaakt; 

(n) neemt alle besluiten over de 

ontwikkeling van de in deze verordening 

vermelde informatiesystemen en met name 

van de in artikel 8, lid 2, onder b), 

bedoelde portaalsite; 

(n) neemt alle besluiten over de 

ontwikkeling van de in deze verordening 

vermelde informatiesystemen en met name 

van de in artikel 8, lid 2, onder b), 

bedoelde portaalsite; 

(o) stelt de gedetailleerde regels ter 

uitvoering van Verordening (EG) nr. 

1049/2001 vast, overeenkomstig artikel 58; 

(o) stelt de gedetailleerde regels ter 

uitvoering van Verordening (EG) nr. 

1049/2001 vast, overeenkomstig artikel 58; 

 (o bis) stelt maatregelen vast voor de 

toepassing van Verordening (EG) 

nr. 45/2001 door het Agentschap, onder 

meer betreffende de benoeming van de 

functionaris voor gegevensbescherming 

van het Agentschap; 

(p) stelt het personeelsbeleid van het 

Agentschap vast, overeenkomstig artikel 

55; 

(p) stelt het personeelsbeleid van het 

Agentschap vast, overeenkomstig artikel 

55; 

(q) stelt, na de Commissie om advies te 

hebben verzocht, het 

programmeringsdocument vast, 

overeenkomstig artikel 41; 

(q) stelt, na de Commissie om advies te 

hebben verzocht, het 

programmeringsdocument vast, 

overeenkomstig artikel 41; 

(r) neemt alle besluiten betreffende het 

opzetten en, waar nodig, het wijzigen van 

de interne structuren van het Agentschap; 

(r) neemt alle besluiten betreffende het 

opzetten en, waar nodig, het wijzigen van 

de interne structuren van het Agentschap; 

(s) zorgt voor een passende follow-up 

van de resultaten en aanbevelingen in de 

interne en externe auditverslagen en 

beoordelingen, alsook van de resultaten en 

aanbevelingen die voortvloeien uit de 

onderzoeken van het Europees Bureau voor 

fraudebestrijding (OLAF); 

(s) zorgt voor een passende follow-up 

van de resultaten en aanbevelingen in de 

interne en externe auditverslagen en 

beoordelingen, alsook van de resultaten en 

aanbevelingen die voortvloeien uit de 

onderzoeken van het Europees Bureau voor 

fraudebestrijding (OLAF); 
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(t) stelt de operationele normen, 

indicatoren, richtsnoeren en beste 

praktijken vast die het Agentschap 

ontwikkelt overeenkomstig artikel 12, lid 

2; 

(t) stelt de operationele normen, 

indicatoren, richtsnoeren en beste 

praktijken vast die het Agentschap 

ontwikkelt overeenkomstig artikel 12, lid 

2; 

(u) stemt in met de 

gemeenschappelijke analyse van 

informatie over landen van herkomst en 

beoordelingen van die analyse 

overeenkomstig artikel 10, leden 2 en 3; 

 

(v) stelt het programma voor de 

monitoring en beoordeling van de asiel- en 

opvangstelsels vast, overeenkomstig artikel 

14, lid 1; 

(v) stelt het programma voor de 

monitoring en beoordeling van de asiel- en 

opvangstelsels vast, overeenkomstig artikel 

14, lid 1; 

(w) neemt het ontwerpverslag aan van 

het team van deskundigen dat de 

monitoringexercitie uitvoert, 

overeenkomstig artikel 14, lid 3; 

(w) neemt het ontwerpverslag aan van 

het team van deskundigen dat de 

monitoringexercitie uitvoert, 

overeenkomstig artikel 14, lid 3; 

(x) stelt de aanbevelingen op na een 

monitoringexercitie, overeenkomstig 

artikel 14, lid 4; 

(x) stelt de aanbevelingen op na een 

monitoringexercitie, overeenkomstig 

artikel 14, lid 4; 

(y) bepaalt het profiel van de 

deskundigen en het totale aantal 

deskundigen die aan de 

asielondersteuningsteams ter beschikking 

dienen te worden gesteld, en besluit 

hierover, overeenkomstig artikel 17, lid 3; 

(y) bepaalt het profiel van de 

deskundigen en het totale aantal 

deskundigen die aan de 

asielondersteuningsteams ter beschikking 

dienen te worden gesteld, en besluit 

hierover, overeenkomstig artikel 17, lid 3; 

(z) bepaalt het profiel van de 

deskundigen en het totale aantal 

deskundigen die aan de 

asielinterventiepool ter beschikking dienen 

te worden gesteld, en besluit hierover, 

overeenkomstig artikel 18, lid 2; 

(z) bepaalt het profiel van de 

deskundigen en het totale aantal 

deskundigen die aan de 

asielinterventiepool ter beschikking dienen 

te worden gesteld, en besluit hierover, 

overeenkomstig artikel 18, lid 2; 

(a a) stelt een strategie voor de 

betrekkingen met derde landen of 

internationale organisaties vast met 

betrekking tot zaken waarvoor het 

Agentschap bevoegd is, alsmede 

werkafspraken met de Commissie voor de 

uitvoering daarvan; 

(a a) stelt een strategie voor de 

betrekkingen met derde landen of 

internationale organisaties vast met 

betrekking tot zaken waarvoor het 

Agentschap bevoegd is, alsmede 

werkafspraken met de Commissie voor de 

uitvoering daarvan; 

(b b) geeft machtiging tot het sluiten van 

werkafspraken overeenkomstig artikel 35. 

(b b) geeft machtiging tot het sluiten van 

werkafspraken overeenkomstig artikel 35. 

2. De raad van bestuur neemt 

overeenkomstig artikel 110 van het Statuut 

een besluit dat is gebaseerd op artikel 2, lid 

2. De raad van bestuur neemt 

overeenkomstig artikel 110 van het Statuut 

een besluit dat is gebaseerd op artikel 2, lid 
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1, van het Statuut en artikel 6 van de 

Regeling welke van toepassing is op de 

andere personeelsleden, waarin hij de 

nodige bevoegdheden van het tot 

aanstelling bevoegde gezag delegeert aan 

de uitvoerend directeur en de voorwaarden 

vastlegt voor de opschorting van deze 

gedelegeerde bevoegdheden. De 

uitvoerend directeur mag deze 

bevoegdheden op zijn beurt delegeren. 

1, van het Statuut en artikel 6 van de 

Regeling welke van toepassing is op de 

andere personeelsleden, waarin hij de 

nodige bevoegdheden van het tot 

aanstelling bevoegde gezag delegeert aan 

de uitvoerend directeur en de voorwaarden 

vastlegt voor de opschorting van deze 

gedelegeerde bevoegdheden. De 

uitvoerend directeur mag deze 

bevoegdheden op zijn beurt delegeren. 

Wanneer uitzonderlijke omstandigheden 

dat vereisen, kan de raad van bestuur door 

middel van een besluit de delegatie van de 

bevoegdheden van het tot aanstelling 

bevoegde gezag aan de uitvoerend 

directeur en de bevoegdheden die deze 

laatste op zijn beurt verder heeft 

gedelegeerd, tijdelijk opschorten en deze 

bevoegdheden zelf uitoefenen of delegeren 

aan een van zijn leden of aan een ander 

personeelslid dan de uitvoerend directeur. 

Wanneer uitzonderlijke omstandigheden 

dat vereisen, kan de raad van bestuur door 

middel van een besluit de delegatie van de 

bevoegdheden van het tot aanstelling 

bevoegde gezag aan de uitvoerend 

directeur en de bevoegdheden die deze 

laatste op zijn beurt verder heeft 

gedelegeerd, tijdelijk opschorten en deze 

bevoegdheden zelf uitoefenen of delegeren 

aan een van zijn leden of aan een ander 

personeelslid dan de uitvoerend directeur. 

3. De raad van bestuur kan een 

dagelijks bestuur opzetten, bestaande uit 

de voorzitter van de raad van bestuur, de 

twee vertegenwoordigers van de 

Commissie in de raad van bestuur en drie 

andere leden van de raad van bestuur, om 

de raad van bestuur en de uitvoerend 

directeur bij te staan bij de voorbereiding 

van besluiten, de jaarlijkse en meerjarige 

programmering en activiteiten die door de 

raad van bestuur moeten worden 

vastgesteld. Indien dat in dringende 

gevallen noodzakelijk is, kan het dagelijks 

bestuur namens de raad van bestuur 

bepaalde voorlopige besluiten nemen, met 

name op het gebied van administratief 

beheer. 

3. De raad van bestuur kan een 

kleinschalige uitvoerende raad opzetten, 

die de raad van bestuur en de uitvoerend 

directeur ondersteuning biedt bij de 

voorbereiding van de door de raad van 

bestuur vast te stellen besluiten, 

programma's en activiteiten, en zo nodig 

namens de raad van bestuur bepaalde 

voorlopige en dringende besluiten neemt. 

De uitvoerende raad neemt geen besluiten 

waarvoor een twee derde of drie vierde 

meerderheid van de stemrecht hebbende 

leden van de raad van bestuur nodig is. 

De raad van bestuur kan bepaalde 

welomschreven taken delegeren aan de 

uitvoerende raad, met name wanneer de 

doeltreffendheid van het Agentschap 

daardoor verbetert. De raad van bestuur 

delegeert geen taken aan de uitvoerende 

raad die verband houden met besluiten 

waarvoor een twee derde of drie vierde 

meerderheid van de stemrecht hebbende 

leden van de raad van bestuur nodig is. 

__________________ __________________ 

27 Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 

259/68 van de Raad van 29 februari 1968 

27 Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 

259/68 van de Raad van 29 februari 1968 
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tot vaststelling van het Statuut van de 

ambtenaren van de Europese 

Gemeenschappen en de Regeling welke 

van toepassing is op de andere 

personeelsleden van deze 

Gemeenschappen, alsmede van bijzondere 

maatregelen welke tijdelijk op de 

ambtenaren van de Commissie van 

toepassing zijn (PB L 56 van 4.3.1968, blz. 

1). 

tot vaststelling van het Statuut van de 

ambtenaren van de Europese 

Gemeenschappen en de Regeling welke 

van toepassing is op de andere 

personeelsleden van deze 

Gemeenschappen, alsmede van bijzondere 

maatregelen welke tijdelijk op de 

ambtenaren van de Commissie van 

toepassing zijn (PB L 56 van 4.3.1968, blz. 

1). 

 

Amendement  82 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 41 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Uiterlijk op 30 november van elk 

jaar stelt de raad van bestuur een 

programmeringsdocument vast dat de 

meerjarige en de jaarlijkse programmering 

bevat, op basis van een ontwerpvoorstel 

van de uitvoerend directeur, met 

inachtneming van het advies van de 

Commissie en voor de meerjarige 

programmering, na raadpleging van het 

Europees Parlement. De raad van bestuur 

zendt dit document door naar het Europees 

Parlement, de Raad en de Commissie. 

1. Uiterlijk op 30 november van elk 

jaar stelt de raad van bestuur een 

programmeringsdocument vast dat de 

meerjarige en de jaarlijkse programmering 

bevat, op basis van een ontwerpvoorstel 

van de uitvoerend directeur, met 

inachtneming van het advies van de 

Commissie en voor de meerjarige 

programmering, na raadpleging van het 

Europees Parlement. De raad van bestuur 

zendt dit document door naar het Europees 

Parlement, de Raad en de Commissie. 

Het programmeringsdocument wordt 

definitief na de definitieve vaststelling van 

de algemene begroting en wordt, indien 

nodig, dienovereenkomstig aangepast. 

Het programmeringsdocument wordt 

definitief na de definitieve vaststelling van 

de algemene begroting en wordt, indien 

nodig, dienovereenkomstig aangepast. 

Uiterlijk op 31 januari wordt jaarlijks een 

ontwerpversie van het 

programmeringsdocument toegestuurd aan 

het Europees Parlement, de Raad en de 

Commissie; dit gebeurt ook met alle daarna 

bijgewerkte versies van dat document. 

Uiterlijk op 31 januari wordt jaarlijks een 

ontwerpversie van het 

programmeringsdocument toegestuurd aan 

het Europees Parlement, de Raad en de 

Commissie; dit gebeurt ook met alle daarna 

bijgewerkte versies van dat document. 

2. De meerjarige programmering 

omvat een beschrijving van de algemene 

strategische programmering voor de 

middellange en lange termijn, met inbegrip 

van doelstellingen, beoogde resultaten en 

prestatie-indicatoren. Het behelst ook de 

2. De meerjarige programmering 

omvat een beschrijving van de algemene 

strategische programmering voor de 

middellange en lange termijn, met inbegrip 

van doelstellingen, beoogde resultaten en 

prestatie-indicatoren. Het behelst ook de 
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programmering van de middelen, met 

inbegrip van de meerjarige begroting en de 

personele middelen. 

programmering van de middelen, met 

inbegrip van de meerjarige begroting en de 

personele middelen. 

In de meerjarige programmering worden de 

strategische interventiegebieden 

vastgesteld en wordt uitgelegd wat er moet 

gebeuren om de doelstellingen te 

verwezenlijken. Hierin opgenomen worden 

ook de strategie voor de betrekkingen met 

derde landen of internationale organisaties, 

zoals bedoeld in respectievelijk artikel 34 

en artikel 37, en de maatregelen in verband 

met die strategie, met een vermelding van 

de bijbehorende middelen. 

In de meerjarige programmering worden de 

strategische interventiegebieden 

vastgesteld en wordt uitgelegd wat er moet 

gebeuren om de doelstellingen te 

verwezenlijken. Hierin opgenomen worden 

ook de strategie voor de betrekkingen met 

derde landen of internationale organisaties, 

zoals bedoeld in respectievelijk artikel 34 

en artikel 37, de grondrechtenstrategie 

zoals bedoeld in artikel 54 bis, en de 

maatregelen in verband met die strategie, 

met een vermelding van de bijbehorende 

middelen. 

De meerjarige programmering wordt door 

middel van jaarlijkse werkprogramma's 

uitgevoerd en wordt jaarlijks 

geactualiseerd. De meerjarige 

programmering wordt in voorkomend 

geval geactualiseerd, met name om 

rekening te houden met de resultaten van 

de in artikel 66 bedoelde evaluatie. 

De meerjarige programmering wordt door 

middel van jaarlijkse werkprogramma's 

uitgevoerd en wordt jaarlijks 

geactualiseerd. De meerjarige 

programmering wordt in voorkomend 

geval geactualiseerd, met name om 

rekening te houden met de resultaten van 

de in artikel 66 bedoelde evaluatie. 

3. Het jaarlijkse werkprogramma 

bevat gedetailleerde doelstellingen en 

beoogde resultaten, met inbegrip van 

prestatie-indicatoren. Het bevat ook een 

beschrijving van de te financieren 

activiteiten en een indicatie van de 

financiële en personele middelen die aan 

iedere activiteit worden toegewezen, 

overeenkomstig de beginselen die gelden 

voor activiteitsgestuurde begroting en 

beheer. Het jaarlijks werkprogramma dient 

met de in lid 2 bedoelde meerjarige 

programmering te sporen. Het vermeldt 

duidelijk de taken die zijn toegevoegd, 

gewijzigd of geschrapt ten opzichte van het 

vorige begrotingsjaar. 

3. Het jaarlijkse werkprogramma 

bevat gedetailleerde doelstellingen en 

beoogde resultaten, met inbegrip van 

prestatie-indicatoren. Het bevat ook een 

beschrijving van de te financieren 

activiteiten en een indicatie van de 

financiële en personele middelen die aan 

iedere activiteit worden toegewezen, 

overeenkomstig de beginselen die gelden 

voor activiteitsgestuurde begroting en 

beheer. Het jaarlijks werkprogramma dient 

met de in lid 2 bedoelde meerjarige 

programmering te sporen. Het vermeldt 

duidelijk de taken die zijn toegevoegd, 

gewijzigd of geschrapt ten opzichte van het 

vorige begrotingsjaar. 

4. De raad van bestuur past het 

vastgestelde jaarlijkse werkprogramma aan 

wanneer het Agentschap een nieuwe taak 

krijgt toegewezen. 

4. De raad van bestuur past het 

vastgestelde jaarlijkse werkprogramma aan 

wanneer het Agentschap een nieuwe taak 

krijgt toegewezen. 

Iedere wezenlijke verandering van het 

jaarlijkse werkprogramma wordt 

vastgesteld door middel van dezelfde 

Iedere wezenlijke verandering van het 

jaarlijkse werkprogramma wordt 

vastgesteld door middel van dezelfde 
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procedure als die welke voor het 

oorspronkelijke jaarlijkse werkprogramma 

geldt. De raad van bestuur kan aan de 

uitvoerend directeur de bevoegdheid 

delegeren om niet-wezenlijke 

veranderingen door te voeren in het 

jaarlijkse werkprogramma. 

procedure als die welke voor het 

oorspronkelijke jaarlijkse werkprogramma 

geldt. De raad van bestuur kan aan de 

uitvoerend directeur de bevoegdheid 

delegeren om niet-wezenlijke 

veranderingen door te voeren in het 

jaarlijkse werkprogramma. 

 

Amendement  83 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 45 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De uitvoerend directeur is een 

personeelslid en wordt aangeworven als 

tijdelijk functionaris van het Agentschap 

overeenkomstig artikel 2, onder a), van de 

Regeling welke van toepassing is op de 

andere personeelsleden. 

1. De uitvoerend directeur en de 

plaatsvervangend uitvoerend directeur, 

die de uitvoerend directeur bijstaat, zijn 

personeelsleden en worden aangeworven 

als tijdelijk functionarissen van het 

Agentschap overeenkomstig artikel 2, 

onder a), van de Regeling welke van 

toepassing is op de andere personeelsleden. 

2. De uitvoerend directeur wordt 

benoemd door de raad van bestuur, uit 

een kandidatenlijst die door de Commissie 

wordt opgesteld na een open en 

transparante selectieprocedure. De 

uitvoerend directeur wordt benoemd op 

grond van zijn verdiensten en bewezen 

sterke bestuurs- en 

managementvaardigheden, alsmede zijn 

ruime ervaring op het gebied van migratie 

en asiel. 

2. Het Europees Parlement en de 

Raad stellen bij gezamenlijk besluit de 
uitvoerend directeur aan op basis van een 

lijst van ten minste drie kandidaten die is 

voorgesteld door de Commissie na 

bekendmaking van de post in het 

Publicatieblad van de Europese Unie en 

in voorkomend geval in de pers of via 

internet. De uitvoerend directeur wordt 

benoemd op grond van zijn verdiensten en 

bewezen sterke bestuurs- en 

managementvaardigheden, alsmede zijn 

ruime ervaring op het gebied van migratie 

en asiel. 

Voor het sluiten van de 

arbeidsovereenkomst met de uitvoerend 

directeur wordt het Agentschap 

vertegenwoordigd door de voorzitter van 

de raad van bestuur. 

 

 2 bis. De plaatsvervangend uitvoerend 

directeur wordt, op voorstel van de 

uitvoerend directeur, door de raad van 

bestuur benoemd. De plaatsvervangend 
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uitvoerend directeur wordt benoemd op 

grond van zijn verdiensten en passende 

bestuurs- en managementvaardigheden, 

met inbegrip van relevante 

beroepservaring op het gebied van het 

CEAS. De uitvoerend directeur stelt 

minstens drie kandidaten voor de post van 

plaatsvervangend uitvoerend directeur 

voor. De raad van bestuur besluit met een 

meerderheid van twee derde van alle 

leden met stemrecht. 

 De raad van bestuur heeft de bevoegdheid 

om de plaatsvervangend uitvoerend 

directeur te ontslaan, overeenkomstig de 

in de eerste alinea omschreven procedure. 

 2 ter. De uitvoerend directeur en de 

plaatsvervangend uitvoerend directeur 

komen in aanmerking voor een eenmalige 

herbenoeming voor een duur van 

maximaal vijf jaar. 

3. Vóór de benoeming kan de door de 

raad van bestuur gekozen kandidaat 

worden verzocht een verklaring voor de 

bevoegde commissie van het Europees 

Parlement af te leggen en vragen van de 

commissieleden te beantwoorden. 

 

4. De ambtstermijn van de uitvoerend 

directeur bedraagt vijf jaar. Aan het einde 

van deze termijn stelt de Commissie een 

beoordeling op waarin rekening wordt 

gehouden met de evaluatie van de 

resultaten van de uitvoerend directeur en 

de toekomstige taken en uitdagingen van 

het Agentschap. 

4. De ambtstermijn van de 

plaatsvervangend uitvoerend directeur en 

de uitvoerend directeur bedraagt vijf jaar. 

Aan het einde van deze termijn stelt de 

Commissie een beoordeling op waarin 

rekening wordt gehouden met de evaluatie 

van de resultaten van de plaatsvervangend 

uitvoerend directeur en de uitvoerend 

directeur en de toekomstige taken en 

uitdagingen van het Agentschap. 

5. Op grond van een voorstel van de 

Commissie, waarin rekening wordt 

gehouden met de beoordeling als bedoeld 

in lid 4, kan de raad van bestuur de 

ambtstermijn van de uitvoerend directeur 

eenmaal verlengen met ten hoogste vijf 

jaar. 

 

6. De raad van bestuur stelt het 

Europees Parlement in kennis van zijn 

voornemen om de ambtstermijn van de 
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uitvoerend directeur te verlengen. In de 

maand die voorafgaat aan de verlenging 

van zijn ambtstermijn kan de uitvoerend 

directeur worden gevraagd een verklaring 

voor de bevoegde commissie van het 

Europees Parlement af te leggen en 

vragen van de commissieleden te 

beantwoorden. 

7. Een uitvoerend directeur wiens 

ambtstermijn is verlengd, kan na afloop 

van de volledige termijn niet deelnemen 

aan een nieuwe selectieprocedure voor 

hetzelfde ambt. 

7. Een uitvoerend directeur wiens 

ambtstermijn is verlengd, kan na afloop 

van de volledige termijn niet deelnemen 

aan een nieuwe selectieprocedure voor 

hetzelfde ambt. 

8. De uitvoerend directeur kan 

uitsluitend uit zijn functie worden 

ontheven bij besluit van de raad van 

bestuur op voorstel van de Commissie. 

 

9. De raad van bestuur neemt 

besluiten over de benoeming van de 

uitvoerend directeur, de verlenging van 

diens ambtstermijn en de ontheffing van 

de uitvoerend directeur uit zijn functie 

met een tweederdemeerderheid van zijn 

stemgerechtigde leden. 

 

 

Amendement  84 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 46 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De uitvoerend directeur beheert het 

Agentschap. De uitvoerend directeur legt 

verantwoording af aan de raad van bestuur. 

1. De uitvoerend directeur beheert het 

Agentschap. De uitvoerend directeur legt 

verantwoording af aan de raad van bestuur. 

2. Onverminderd de bevoegdheden 

van de Commissie en van de raad van 

bestuur, voert de uitvoerend directeur zijn 

taken op onafhankelijke wijze uit zonder 

instructies te vragen aan of te aanvaarden 

van enige regering, instelling, persoon of 

enig ander orgaan. 

2. Onverminderd de bevoegdheden 

van de Commissie en van de raad van 

bestuur, voert de uitvoerend directeur zijn 

taken op onafhankelijke wijze uit zonder 

instructies te vragen aan of te aanvaarden 

van enige regering, instelling, persoon of 

enig ander orgaan. 

3. De uitvoerend directeur brengt 

desgevraagd verslag uit over de uitoefening 

van zijn taken aan het Europees Parlement. 

De Raad kan de uitvoerend directeur 

3. De uitvoerend directeur brengt 

desgevraagd verslag uit over de uitoefening 

van zijn taken aan het Europees Parlement. 

De Raad kan de uitvoerend directeur 
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verzoeken verslag uit te brengen over de 

uitoefening van zijn taken. 

verzoeken verslag uit te brengen over de 

uitoefening van zijn taken. 

4. De uitvoerend bestuurder treedt op 

als wettelijke vertegenwoordiger van het 

Agentschap. 

4. De uitvoerend bestuurder treedt op 

als wettelijke vertegenwoordiger van het 

Agentschap. 

5. De uitvoerend directeur is 

verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging 

van de taken die bij deze verordening aan 

het Agentschap zijn toegekend. De 

uitvoerend directeur is in het bijzonder 

belast met: 

5. De uitvoerend directeur is 

verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging 

van de taken die bij deze verordening aan 

het Agentschap zijn toegekend. De 

uitvoerend directeur is in het bijzonder 

belast met: 

(a) het dagelijks bestuur van het 

Agentschap; 

(a) het dagelijks bestuur van het 

Agentschap; 

(b) het uitvoeren van de besluiten van 

de raad van bestuur; 

(b) het uitvoeren van de besluiten van 

de raad van bestuur; 

(c) het opstellen van het 

programmeringsdocument en het indienen 

daarvan bij de raad van bestuur na 

raadpleging van de Commissie; 

(c) het opstellen van het 

programmeringsdocument en het indienen 

daarvan bij de raad van bestuur na 

raadpleging van de Commissie; 

(d) het uitvoeren van het 

programmeringsdocument, en het 

uitbrengen van verslag over de uitvoering 

ervan aan de raad van bestuur; 

(d) het uitvoeren van het 

programmeringsdocument, en het 

uitbrengen van verslag over de uitvoering 

ervan aan de raad van bestuur; 

(e) het voorbereiden van het 

geconsolideerd jaarverslag over de 

activiteiten van het Agentschap en het ter 

goedkeuring indienen ervan bij de raad van 

bestuur; 

(e) het voorbereiden van het 

geconsolideerd jaarverslag over de 

activiteiten van het Agentschap en het ter 

goedkeuring indienen ervan bij de raad van 

bestuur; 

(f) het opstellen van een actieplan voor 

de follow-up van de conclusies van interne 

of externe auditverslagen en 

beoordelingen, alsook van onderzoeken 

van het Europees Bureau voor 

fraudebestrijding (OLAF), en het 

uitbrengen van verslag over de geboekte 

vooruitgang, twee keer per jaar aan de 

Commissie en op regelmatige tijdstippen 

aan de raad van bestuur en het dagelijks 

bestuur; 

(f) het opstellen van een actieplan voor 

de follow-up van de conclusies van interne 

of externe auditverslagen en 

beoordelingen, alsook van onderzoeken 

van het Europees Bureau voor 

fraudebestrijding (OLAF), en het 

uitbrengen van verslag over de geboekte 

vooruitgang, twee keer per jaar aan de 

Commissie en op regelmatige tijdstippen 

aan de raad van bestuur en het dagelijks 

bestuur; 

(g) het beschermen van de financiële 

belangen van de Unie, zonder afbreuk te 

doen aan de onderzoeksbevoegdheid van 

OLAF, door toepassing van maatregelen 

ter voorkoming van fraude, corruptie en 

andere onwettige activiteiten, door middel 

(g) het beschermen van de financiële 

belangen van de Unie, zonder afbreuk te 

doen aan de onderzoeksbevoegdheid van 

OLAF, door toepassing van maatregelen 

ter voorkoming van fraude, corruptie en 

andere onwettige activiteiten, door middel 
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van effectieve controles en, indien 

onregelmatigheden worden vastgesteld, 

door terugvordering van ten onrechte 

betaalde bedragen en, waar nodig, het 

opleggen van doeltreffende, evenredige en 

afschrikkende administratieve en financiële 

sancties; 

van effectieve controles en, indien 

onregelmatigheden worden vastgesteld, 

door terugvordering van ten onrechte 

betaalde bedragen en, waar nodig, het 

opleggen van doeltreffende, evenredige en 

afschrikkende administratieve en financiële 

sancties; 

(h) het opstellen van een 

fraudebestrijdingsstrategie voor het 

Agentschap en het ter goedkeuring 

voorleggen daarvan aan de raad van 

bestuur; 

(h) het opstellen van een 

fraudebestrijdingsstrategie voor het 

Agentschap en het ter goedkeuring 

voorleggen daarvan aan de raad van 

bestuur; 

(i) het opstellen van een ontwerp van 

de financiële regeling die van toepassing is 

op het Agentschap; 

(i) het opstellen van een ontwerp van 

de financiële regeling die van toepassing is 

op het Agentschap; 

(j) het opstellen van de ontwerpraming 

van ontvangsten en uitgaven van het 

Agentschap en het uitvoeren van de 

begroting van het Agentschap; 

(j) het opstellen van de ontwerpraming 

van ontvangsten en uitgaven van het 

Agentschap en het uitvoeren van de 

begroting van het Agentschap; 

(k) de uitoefening jegens het personeel 

van het Agentschap van de bevoegdheden 

die zijn omschreven in artikel 55; 

(k) de uitoefening jegens het personeel 

van het Agentschap van de bevoegdheden 

die zijn omschreven in artikel 55; 

(l) het nemen van alle besluiten over 

het beheer van de in deze verordening 

vermelde informatiesystemen en met name 

van de in artikel 8, lid 2, onder b), 

bedoelde portaalsite; 

(l) het nemen van alle besluiten over 

het beheer van de in deze verordening 

vermelde informatiesystemen en met name 

van de in artikel 8, lid 2, onder b), 

bedoelde portaalsite; 

(m) het nemen van alle besluiten 

betreffende het beheer van de interne 

structuren van het Agentschap; 

(m) het nemen van alle besluiten 

betreffende het beheer van de interne 

structuren van het Agentschap; 

(n) het indienen van de 

gemeenschappelijke analyse bij de raad 

van bestuur, overeenkomstig artikel 10, lid 

2; 

(n) het ter herziening indienen van de 

gemeenschappelijke analyse bij de raad 

van bestuur, overeenkomstig artikel 10, lid 

2; 

(o) het in het kader van de monitoring 

indienen van ontwerpverslagen en -

aanbevelingen bij achtereenvolgens de 

betrokken lidstaat en de raad van bestuur, 

overeenkomstig artikel 14, leden 3 en 4; 

(o) het in het kader van de monitoring 

afronden van verslagen en indienen van 

ontwerpaanbevelingen bij 

achtereenvolgens de betrokken lidstaat en 

de raad van bestuur, overeenkomstig 

artikel 14, leden 3 en 4; 

 (o bis) het overleggen van verslagen over 

de naleving van de verplichting om loyaal 

samen te werken aan de raad van bestuur 

en de Commissie overeenkomstig artikel 
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3, lid 4; 

(p) het evalueren, goedkeuren en 

coördineren van verzoeken om 

operationele en technische bijstand 

overeenkomstig artikel 16, lid 2, en artikel 

20; 

(p) het evalueren, goedkeuren en 

coördineren van verzoeken om 

operationele en technische bijstand 

overeenkomstig artikel 16, lid 2, en artikel 

20; 

(q) het waarborgen van de 

tenuitvoerlegging van het in artikel 19 

bedoelde operationele plan; 

(q) het waarborgen van de 

tenuitvoerlegging van het in artikel 19 

bedoelde operationele plan; 

(r) het coördineren van de activiteiten 

van het Agentschap in de 

ondersteuningsteams voor migratiebeheer 

met de Commissie en andere relevante 

agentschappen van de Unie, 

overeenkomstig artikel 21, lid 1; 

(r) het coördineren van de activiteiten 

van het Agentschap in de 

ondersteuningsteams voor migratiebeheer 

met de Commissie en andere relevante 

agentschappen van de Unie, 

overeenkomstig artikel 21, lid 1; 

(s) het waarborgen van de 

tenuitvoerlegging van het in artikel 22, lid 

3, bedoelde besluit van de Commissie; 

(s) het waarborgen van de 

tenuitvoerlegging van het in artikel 22, lid 

3, bedoelde besluit van de Commissie; 

(t) het besluiten, in overleg met de 

raad van bestuur, over de aanschaf of 

leasing van technische uitrusting 

overeenkomstig artikel 23, lid 2; 

(t) het besluiten, in overleg met de 

raad van bestuur, over de aanschaf of 

leasing van technische uitrusting 

overeenkomstig artikel 23, lid 2; 

 (t bis) het voordragen van een kandidaat 

voor de benoeming van de 

grondrechtenfunctionaris overeenkomstig 

artikel 47 bis van deze verordening; 

(u) het aanwijzen van een coördinerend 

functionaris van het Agentschap, 

overeenkomstig artikel 25, lid 1. 

(u) het aanwijzen van een coördinerend 

functionaris van het Agentschap, 

overeenkomstig artikel 25, lid 1. 

 

Amendement  85 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 47 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 47 Schrappen 

Plaatsvervangend uitvoerend directeur  

1. De uitvoerend directeur wordt 

bijgestaan door een plaatsvervangend 

uitvoerend directeur. 

 

2. De bepalingen van artikel 45 zijn  
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van toepassing op de plaatsvervangend 

uitvoerend directeur. 

 

Amendement  86 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 47 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 47 bis 

 1. Na raadpleging van het 

adviesforum stelt de raad van bestuur op 

voorstel van de uitvoerend directeur een 

grondrechtenfunctionaris aan. De 

grondrechtenfunctionaris beschikt over de 

nodige kwalificaties en ervaring op het 

gebied van grondrechten en asiel. De 

grondrechtenfunctionaris is 

verantwoordelijk voor de opstelling van de 

grondrechtenstrategie, het monitoren van 

de naleving van de grondrechten en het 

bevorderen van de eerbiediging van de 

grondrechten door het Agentschap. 

 2. De grondrechtenfunctionaris is 

onafhankelijk in de uitvoering van zijn of 

haar taken, rapporteert rechtstreeks aan 

de raad van bestuur en werkt samen met 

het adviesforum. De 

grondrechtenfunctionaris brengt 

regelmatig verslag uit aan het 

adviesforum en draagt aldus bij tot het 

mechanisme voor toezicht op de 

grondrechten als bedoeld in artikel 54 bis. 

 3. De grondrechtenfunctionaris 

wordt onder meer geraadpleegd met 

betrekking tot de overeenkomstig artikel 

19 opgestelde operationele plannen, de 

operationele activiteiten die worden 

georganiseerd door of met behulp van het 

Agentschap, gedragscodes, samenwerking 

met derde landen, de intrekking van 

financiering, de opschorting of 

beëindiging van een activiteit van het 

Agentschap en opleidingscurricula. De 

grondrechtenfunctionaris heeft toegang 



 

PE589.110v02-00 102/175 RR\1113452NL.docx 

NL 

tot alle informatie met betrekking tot de 

eerbiediging van de grondrechten, in 

verband met alle activiteiten van het 

Agentschap, onder meer door 

operationele activiteiten die door het 

Agentschap worden uitgevoerd of 

waaraan het Agentschap deelneemt ter 

plaatse te bezoeken, ook in derde landen. 

De grondrechtenfunctionaris is 

verantwoordelijk voor het oprichten, 

verder ontwikkelen en ten uitvoer leggen 

van het klachtenmechanisme als bedoeld 

in artikel 54 quater. 

 4. Het Agentschap zorgt ervoor dat 

de grondrechtenfunctionaris over 

voldoende personeel en middelen beschikt 

om zijn of haar taken uit te voeren. De 

grondrechtenfunctionaris heeft controle 

over zijn of haar begroting. 

 

Amendement  87 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 48 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Het Agentschap onderhoudt een 

nauwe dialoog met maatschappelijke 

organisaties en relevante bevoegde organen 

die zich op lokaal, regionaal, nationaal, 

EU- of internationaal niveau bezighouden 

met asielbeleid. Hiertoe richt het 

Agentschap een adviesforum op. 

1. Het Agentschap onderhoudt een 

nauwe dialoog met maatschappelijke 

organisaties en relevante bevoegde organen 

die zich op lokaal, regionaal, nationaal, 

EU- of internationaal niveau bezighouden 

met asielbeleid. Hiertoe richt het 

Agentschap een adviesforum op. 

2. Het adviesforum is een 

mechanisme voor het uitwisselen van 

informatie en het delen van kennis. Het 

zorgt voor een nauwe dialoog tussen het 

Agentschap en relevante organisaties en 

organen, als bedoeld in lid 1, en staat de 

uitvoerend directeur en de raad van bestuur 

bij in zaken die onder deze verordening 

vallen. 

2. Het adviesforum is een 

mechanisme voor het uitwisselen van 

informatie en het delen van kennis. Het 

zorgt voor een nauwe dialoog tussen het 

Agentschap en relevante organisaties en 

organen, als bedoeld in lid 1, en staat de 

uitvoerend directeur en de raad van bestuur 

bij in zaken die onder deze verordening 

vallen. 

3. Het Agentschap nodigt het Bureau 

van de Europese Unie voor de 

grondrechten, het Europees Agentschap 

3. Het Agentschap nodigt het Bureau 

van de Europese Unie voor de 

grondrechten, het Europees Agentschap 
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voor het beheer van de operationele 

samenwerking aan de buitengrenzen van de 

lidstaten van de Europese Unie, het 

UNHCR en andere relevante organisaties 

of organen als bedoeld in lid 1 uit om deel 

te nemen. 

voor het beheer van de operationele 

samenwerking aan de buitengrenzen van de 

lidstaten van de Europese Unie, het 

UNHCR en andere relevante organisaties 

of organen als bedoeld in lid 1 uit om deel 

te nemen. 

Op voorstel van de uitvoerend directeur 

besluit de raad van bestuur over de 

samenstelling en werkmethoden van het 

adviesforum, met inbegrip van thematische 

of geografische adviesgroepen, en over de 

wijze waarop informatie aan het 

adviesforum wordt doorgegeven. 

De uitvoerend directeur besluit over de 

samenstelling van het adviesforum, met 

inbegrip van thematische of geografische 

adviesgroepen, en over de wijze waarop 

informatie aan het adviesforum wordt 

doorgegeven. Het adviesforum stelt, na 

raadpleging van de raad van bestuur en 

de uitvoerend directeur, zijn 

werkmethoden vast, met inbegrip van 

thematische of geografische werkgroepen 

wanneer het deze noodzakelijk en nuttig 

acht. 

4. Het adviesforum staat de 

uitvoerend directeur en de raad van bestuur 

bij in asielgerelateerde zaken, 

overeenkomstig de specifieke behoeften op 

gebieden die als prioritaire werkterreinen 

van het Agentschap zijn aangemerkt. 

4. Het adviesforum adviseert de 

uitvoerend directeur en de raad van bestuur 

in asielgerelateerde zaken, overeenkomstig 

de specifieke behoeften op gebieden die als 

prioritaire werkterreinen van het 

Agentschap zijn aangemerkt. 

 4 bis. Het adviesforum wordt in het 

bijzonder geraadpleegd over de 

totstandbrenging van het in artikel 13 

genoemde mechanisme, de verdere 

ontwikkeling en uitvoering van de 

grondrechtenstrategie, de gedragscodes, 

de werkafspraken met derde landen, het 

in artikel 54 quater genoemde 

klachtenmechanisme, de operationele 

plannen en de gemeenschappelijke 

basiscurricula. 

5. Het adviesforum heeft met name tot 

taak: 

5. Het adviesforum heeft met name tot 

taak: 

(a) het doen van voorstellen aan de 

raad van bestuur over de in artikel 41 

bedoelde jaarlijkse en meerjarige 

programmering; 

(a) het doen van voorstellen aan de 

raad van bestuur over de in artikel 41 

bedoelde jaarlijkse en meerjarige 

programmering; 

(b) het geven van feedback en het 

voorstellen van follow-upmaatregelen aan 

de raad van bestuur met betrekking tot het 

in artikel 65 bedoelde jaarverslag over de 

asielsituatie in de Unie; alsmede 

(b) het geven van feedback en het 

voorstellen van follow-upmaatregelen aan 

de raad van bestuur met betrekking tot het 

in artikel 65 bedoelde jaarverslag over de 

asielsituatie in de Unie; alsmede 
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(c) het meedelen aan de uitvoerend 

directeur en de raad van bestuur van de 

resultaten en aanbevelingen van 

conferenties, studiebijeenkomsten en 

vergaderingen, alsook van de bevindingen 

van studies of veldwerk verricht door bij 

het adviesforum aangesloten organisaties 

of organen, die relevant zijn voor de 

werkzaamheden van het Agentschap. 

(c) het meedelen aan de uitvoerend 

directeur en de raad van bestuur van de 

resultaten en aanbevelingen van 

conferenties, studiebijeenkomsten en 

vergaderingen, alsook van de bevindingen 

van studies of veldwerk verricht door bij 

het adviesforum aangesloten organisaties 

of organen, die relevant zijn voor de 

werkzaamheden van het Agentschap. 

 5 bis. De raad van bestuur waarborgt dat 

er toereikende personele en financiële 

middelen worden toegewezen aan het 

adviesforum. 

6. Het adviesforum komt ten minste 

tweemaal per jaar bijeen. 

6. Het adviesforum komt ten minste 

tweemaal per jaar bijeen. 

 

Amendement  88 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 49 – lid 4 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 bis. De begroting, met inbegrip van de 

personeelsformatie, omvat voldoende 

financiering voor de 

grondrechtenstrategie en de 

grondrechtenfunctionaris, d.w.z. ten 

minste 5 % van de totale begroting. 

 

Amendement  89 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 52 – lid 2 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Uiterlijk op 31 maart van het volgende 

begrotingsjaar zendt het Agentschap het 

verslag over het budgettair en financieel 

beheer toe aan het Europees Parlement, de 

Raad en de Rekenkamer. 

Uiterlijk op 31 maart van het volgende 

begrotingsjaar zendt het Agentschap het 

verslag over het budgettair en financieel 

beheer toe aan het Europees Parlement, de 

Raad en de Rekenkamer. In het verslag 

worden details verstrekt over de uitgaven 

voor elke in artikel 2 vermelde taak. 
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Amendement  90 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 54 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 54 bis 

 Bescherming van de grondrechten en een 

grondrechtenstrategie 

 1. Het Agentschap garandeert de 

bescherming van de grondrechten bij de 

uitoefening van zijn taken uit hoofde van 

deze verordening, in overeenstemming 

met het desbetreffende Unierecht, met 

name het Handvest, het desbetreffende 

internationale recht, waaronder het 

Verdrag van 1951 en het Protocol van 

1967, de in het kader van het CEAS 

aangenomen rechtsnormen en de 

verplichtingen in verband met de toegang 

tot en de inhoud van internationale 

bescherming. 

 2. Met het oog op de in lid 1 vermelde 

doelstelling stelt het agentschap een 

grondrechtenstrategie op, die het nader 

uitwerkt en toepast, waaronder een 

doeltreffend mechanisme om erop toe te 

zien dat bij alle activiteiten van het 

Agentschap de grondrechten worden 

geëerbiedigd. 

 

Amendement  91 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 54 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 54 ter 

 Gedragscode 

  Het Agentschap stelt een gedragscode op 

die van toepassing is op alle deskundigen 

die betrokken zijn bij door het Agentschap 

gecoördineerde ondersteuningsoperaties, 

en werkt deze verder uit. In de 
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gedragscode worden procedures 

vastgelegd ter waarborging van de 

beginselen van de rechtstaat en 

eerbiediging van de grondrechten, met 

bijzondere aandacht voor kinderen, niet-

begeleide minderjarigen en andere 

personen in een kwetsbare situatie, alsook 

voor personen die om internationale 

bescherming verzoeken. De gedragscode 

is van toepassing op alle personen die 

deelnemen aan de activiteiten van het 

Agentschap. 

 

Amendement  92 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 54 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 54 quater 

 Klachtenmechanisme 

 1. Het Agentschap neemt in 

samenwerking met de 

grondrechtenfunctionaris de nodige 

maatregelen om overeenkomstig dit 

artikel een klachtenmechanisme in te 

stellen teneinde de eerbiediging van de 

grondrechten bij alle activiteiten van het 

Agentschap te monitoren en te 

waarborgen. 

 2. Eenieder die rechtstreeks de 

gevolgen ondervindt van de acties van het 

personeel dat betrokken is bij operationele 

activiteiten die worden georganiseerd 

door of met behulp van het Agentschap, 

en van mening is dat met deze acties zijn 

of haar grondrechten zijn geschonden, en 

iedere partij die dergelijke personen 

vertegenwoordigt, kan schriftelijk een 

klacht indienen bij het Agentschap. 

 3. Uitsluitend voldoende 

gemotiveerde klachten in verband met 

concrete schendingen van de 

grondrechten zijn ontvankelijk. 

Anonieme, kwaadwillige, lichtzinnige, 
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provocerende, hypothetische of 

onnauwkeurige klachten worden als 

niet-ontvankelijk beschouwd. 

 4. De grondrechtenfunctionaris 

wordt belast met de behandeling van door 

het Agentschap ontvangen klachten 

overeenkomstig het recht op goed bestuur. 

Daartoe onderzoekt de 

grondrechtenfunctionaris de 

ontvankelijkheid van een klacht en 

registreert hij ontvankelijke klachten, 

zendt alle geregistreerde klachten door 

aan de uitvoerend directeur, zendt 

klachten betreffende leden van de teams 

door aan de lidstaat van herkomst, 

informeert de desbetreffende autoriteit of 

instantie die bevoegd is voor grondrechten 

in een lidstaat en registreert en waarborgt 

welke follow-up het agentschap of de 

lidstaat daaraan geeft. 

 5. Overeenkomstig het recht op 

behoorlijk bestuur worden de klagers, 

wanneer hun klacht ontvankelijk is, ervan 

in kennis gesteld dat de klacht is 

geregistreerd, een beoordeling is gestart 

en het antwoord zal worden gestuurd 

zodra het beschikbaar is. Wanneer een 

klacht aan de nationale autoriteiten of 

organen wordt gezonden, worden hun 

contactgegevens aan de klager 

meegedeeld. Wanneer een klacht niet 

ontvankelijk is, worden de klagers in 

kennis gesteld van de redenen van niet-

ontvankelijkheid en worden zij, indien 

mogelijk, gewezen op verdere 

mogelijkheden om hun zorgen aan te 

kaarten. 

 Elk besluit wordt schriftelijk en 

onderbouwd overgelegd. 

 6. Wanneer een klacht met 

betrekking tot een personeelslid van het 

agentschap wordt geregistreerd, zorgt de 

uitvoerend directeur, in overleg met de 

grondrechtenfunctionaris, voor passende 

follow-up, met inbegrip van disciplinaire 

maatregelen, waar nodig. De uitvoerend 

directeur brengt binnen een bepaalde 
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termijn aan de grondrechtenfunctionaris 

verslag uit over de bevindingen en de 

follow-up die het agentschap aan de 

klacht heeft gegeven, met inbegrip van 

disciplinaire maatregelen, waar nodig. 

 Wanneer een klacht betrekking heeft op 

gegevensbescherming, betrekt de 

uitvoerend directeur de 

grondrechtenfunctionaris van het 

Agentschap bij de kwestie. De 

grondrechtenfunctionaris en de 

gegevensbeschermingsfunctionaris stellen 

een schriftelijk memorandum van 

overeenstemming op met daarin hun 

taakverdeling en samenwerking voor de 

ontvangen klachten. 

 7. Wanneer een klacht betrekking 

heeft op een grenswachter van een 

ontvangende lidstaat of een teamlid, 

daaronder ook begrepen gedetacheerde 

teamleden of gedetacheerde nationale 

deskundigen, zorgt de lidstaat van 

herkomst voor passende follow-up, met 

inbegrip van disciplinaire maatregelen, 

waar nodig, of andere maatregelen 

overeenkomstig het nationaal recht. De 

betrokken lidstaat brengt binnen een 

bepaalde termijn en vervolgens, indien 

nodig, op regelmatige tijdstippen aan de 

grondrechtenfunctionaris verslag uit over 

de bevindingen en de follow-up die aan de 

klacht is gegeven. Het Agentschap geeft 

een follow-up aan de kwestie wanneer van 

de betrokken lidstaat geen verslag werd 

ontvangen. 

 8. Wanneer schendingen van de 

grondrechten of de verplichtingen op het 

gebied van internationale bescherming 

door een deskundige van het Agentschap 

of een gedetacheerde nationale 

deskundige worden vastgesteld, verzoekt 

het Agentschap de lidstaat om deze 

deskundige of gedetacheerde nationale 

deskundige onverwijld van de activiteit 

van het Agentschap of de 

asielinterventiepool uit te sluiten. 

 9. De grondrechtenfunctionaris 



 

RR\1113452NL.docx 109/175 PE589.110v02-00 

 NL 

brengt aan de uitvoerend directeur en de 

raad van bestuur verslag uit over de 

bevindingen en de follow-up die het 

agentschap en de lidstaten aan de 

klachten hebben gegeven. Het Agentschap 

neemt in zijn jaarverslag informatie op 

over het klachtenmechanisme. 

 

Amendement  93 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 59 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 59 bis 

 Voorkoming van belangenconflicten 

 Het Agentschap stelt interne voorschriften 

vast die van leden van zijn organen en 

personeelsleden vergen dat zij gedurende 

hun dienst of ambtstermijn situaties 

vermijden die aanleiding kunnen geven 

tot belangenconflicten en dat zij deze 

situaties rapporteren. 

 

Amendement  94 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 60 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Het Agentschap past de in 

Besluiten (EU, Euratom) 2015/44335 en 

2015/44436 van de Commissie vervatte 

veiligheidsvoorschriften van de Commissie 

toe. Die voorschriften gelden met name 

voor de uitwisseling, de verwerking en de 

opslag van gerubriceerde gegevens. 

1. Het Agentschap past de in 

Besluiten (EU, Euratom) 2015/44335 en 

2015/44436 van de Commissie vervatte 

veiligheidsvoorschriften van de Commissie 

toe. Die voorschriften gelden met name 

voor de uitwisseling, de verwerking en de 

opslag van gerubriceerde gegevens. 

2. Het Agentschap past tevens de 

veiligheidsbeginselen betreffende de 

behandeling van niet-gerubriceerde 

gevoelige gegevens toe, zoals die zijn 

vastgelegd in de besluiten bedoeld in lid 1 

en door de Commissie ten uitvoer worden 

2. Het Agentschap past tevens de 

veiligheidsbeginselen betreffende de 

behandeling van niet-gerubriceerde 

gevoelige gegevens toe, zoals die zijn 

vastgelegd in de besluiten bedoeld in lid 1 

en door de Commissie ten uitvoer worden 
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gelegd. De raad van bestuur stelt 

maatregelen vast voor de toepassing van 

die veiligheidsbeginselen. 

gelegd. De raad van bestuur stelt 

maatregelen vast voor de toepassing van 

die veiligheidsbeginselen. 

 2 bis. Gerubriceerde informatie wordt 

overeenkomstig deze verordening aan het 

Europees Parlement beschikbaar gesteld. 

Het overdragen en behandelen van de 

informatie en documenten die 

overeenkomstig deze verordening aan het 

Europees Parlement worden gezonden, 

moet voldoen aan de voorschriften 

betreffende het doorzenden en 

behandelen van gerubriceerde informatie 

die van toepassing zijn tussen het 

Europees Parlement en de Commissie. 

__________________ __________________ 

35 Besluit (EU, Euratom) 2015/443 van de 

Commissie van 13 maart 2015 betreffende 

veiligheid binnen de Commissie (PB L 72 

van 17.3.2015, blz. 41). 

35 Besluit (EU, Euratom) 2015/443 van de 

Commissie van 13 maart 2015 betreffende 

veiligheid binnen de Commissie (PB L 72 

van 17.3.2015, blz. 41). 

36 Besluit (EU, Euratom) 2015/444 van de 

Commissie van 13 maart 2015 betreffende 

de veiligheidsvoorschriften voor de 

bescherming van gerubriceerde EU-

informatie (PB L 72 van 17.3.2015, blz. 

53). 

Besluit (EU, Euratom) 2015/444 van de 

Commissie van 13 maart 2015 betreffende 

de veiligheidsvoorschriften voor de 

bescherming van gerubriceerde EU-

informatie (PB L 72 van 17.3.2015, blz. 

53). 

 

Amendement  95 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 61 – lid 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. In geval van niet-contractuele 

aansprakelijkheid dient het Agentschap in 

overeenstemming met de algemene 

beginselen die de rechtsstelsels van de 

lidstaten gemeen hebben, alle door zijn 

diensten of door zijn personeelsleden bij de 

uitoefening van hun werkzaamheden 

veroorzaakte schade te vergoeden. 

3. In geval van niet-contractuele 

aansprakelijkheid dient het Agentschap in 

overeenstemming met de algemene 

beginselen die de rechtsstelsels van de 

lidstaten gemeen hebben, alle door zijn 

diensten of door zijn personeelsleden bij de 

uitoefening van hun werkzaamheden 

veroorzaakte schade te vergoeden. In de 

gevallen waarvan sprake is in artikel 26, 

is het Agentschap aansprakelijk voor 

schade die is veroorzaakt door de 

teamleden tijdens hun operaties, met 
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name de schade als gevolg van 

schendingen van grondrechten. 

 

Amendement  96 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 63 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 63 bis 

 Wijziging van Verordening (EU) 

nr. 2016/399 

 In artikel 29 van Verordening (EU) 

2016/399 wordt lid 1 vervangen door: "1. 

Onder buitengewone omstandigheden, 

wanneer de algehele functionering van 

het gebied zonder controle aan de 

binnengrenzen in gevaar wordt gebracht 

als gevolg van aanhoudende ernstige 

gebreken ten aanzien van de controle aan 

de buitengrenzen als bedoeld in artikel 21 

van deze verordening of als gevolg van de 

niet-naleving door een lidstaat van een 

besluit van de Raad als bedoeld in 

artikel 19, lid 1, van Verordening (EU) 

2016/1624 van het Europees Parlement en 

de Raad1 bis, of als gevolg van de niet-

naleving door de lidstaat van de 

uitvoeringshandeling van de Commissie 

als bedoeld in artikel 15, lid 3 bis van 

Verordening (EU) 2016/... van het 

Europees Parlement en de Raad*+, en 

onder de daarin uiteengezette 

omstandigheden, en voor zover deze 

omstandigheden een ernstige bedreiging 

vormen voor de openbare orde of de 

interne veiligheid in het gebied zonder 

controle aan de binnengrenzen of in delen 

van dat gebied, kan grenscontrole aan de 

binnengrenzen overeenkomstig lid 2 van 

dit artikel opnieuw worden ingevoerd voor 

een periode van maximaal zes maanden. 

Die periode mag, indien de uitzonderlijke 

omstandigheden aanhouden, ten hoogste 

driemaal met een bijkomende periode van 

ten hoogste zes maanden worden 
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verlengd. 

 __________________ 

 1bis Verordening (EU) 2016/1624 van 

het Europees Parlement en de Raad van 

14 september 2016 betreffende de 

Europese grens- en kustwacht en tot 

wijziging van Verordening (EU) 2016/399 

van het Europees Parlement en de Raad 

en tot intrekking van Verordening (EG) 

nr. 863/2007 van het Europees Parlement 

en de Raad, Verordening (EG) 

nr. 2007/2004 van de Raad en Besluit 

2005/267/EG van de Raad (PB L 251 van 

16.9.2016, blz. 1). 

 * Verordening (EU) 2017/... van het 

Europees Parlement en de Raad 

betreffende het Asielagentschap van de 

Europese Unie en tot intrekking van 

Verordening (EU) nr. 439/2010 (PB L 

…). 

 + PB: Gelieve het nummer van de 

verordening in 2016/0131(COD) en de 

publicatiegegevens in te voegen in de 

voetnoot. 

 

Amendement  97 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 65 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Het Agentschap stelt elk jaar een 

verslag op over de asielsituatie in de Unie 

en houdt daarbij terdege rekening met 

reeds uit andere bronnen beschikbare 

informatie. In dit verslag evalueert het 

Agentschap met name de resultaten van de 

in het kader van deze verordening 

genomen maatregelen en maakt het een 

vergelijkende analyse van deze resultaten 

om de kwaliteit, de samenhang en de 

doeltreffendheid van het CEAS te 

verbeteren. 

1. Het Agentschap stelt elk jaar een 

verslag op over de asielsituatie in de Unie 

en houdt daarbij terdege rekening met 

reeds uit andere bronnen beschikbare 

informatie. In dit verslag evalueert het 

Agentschap met name de resultaten van de 

in het kader van deze verordening 

genomen maatregelen en maakt het een 

vergelijkende analyse van deze resultaten 

om de kwaliteit, de samenhang en de 

doeltreffendheid van het CEAS te 

verbeteren. 

2. Het Agentschap zendt het jaarlijks 

activiteitenverslag toe aan de raad van 

2. Het Agentschap zendt het jaarlijks 

activiteitenverslag toe aan de raad van 
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bestuur, het Europees Parlement, de Raad 

en de Commissie. De uitvoerend directeur 

dient voorts het jaarlijks verslag in bij het 

Europees Parlement. 

bestuur, het Europees Parlement, de Raad 

en de Commissie. De uitvoerend directeur 

dient voorts het jaarlijks verslag in bij het 

Europees Parlement. 

 2 bis. Het jaarlijkse activiteitenverslag 

wordt openbaar gemaakt en op de website 

van het Agentschap gepubliceerd. 

 

Amendement  98 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 66 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Uiterlijk drie jaar na de datum van 

inwerkingtreding van deze verordening en 

vervolgens om de vijf jaar geeft de 

Commissie opdracht een evaluatie te 

maken ter beoordeling van, met name, de 

resultaten van het Agentschap met 

betrekking tot zijn doelstellingen, mandaat 

en taken. Bij de evaluatie wordt de impact 

van het Agentschap op de praktische 

samenwerking inzake asielkwesties en op 

de werking van het CEAS geëvalueerd. Bij 

de evaluatie wordt gekeken naar de 

vorderingen van het Agentschap binnen 

zijn mandaat en wordt beoordeeld of 

bijkomende maatregelen nodig zijn voor 

een daadwerkelijke solidariteit en een 

deling van de verantwoordelijkheden met 

de lidstaten die onder bijzondere druk 

staan. 

1. Uiterlijk drie jaar na de datum van 

inwerkingtreding van deze verordening en 

vervolgens om de vijf jaar geeft de 

Commissie opdracht een onafhankelijke 

externe evaluatie te maken ter beoordeling 

van, met name, de resultaten van het 

Agentschap met betrekking tot zijn 

doelstellingen, mandaat en taken. Bij de 

evaluatie wordt de impact van het 

Agentschap op de praktische 

samenwerking inzake asielkwesties en op 

de werking van het CEAS geëvalueerd. Bij 

de evaluatie wordt gekeken naar de 

vorderingen van het Agentschap binnen 

zijn mandaat en wordt beoordeeld of 

bijkomende maatregelen nodig zijn voor 

een daadwerkelijke solidariteit en een 

deling van de verantwoordelijkheden met 

de lidstaten die onder bijzondere druk 

staan. 

Deze evaluatie richt zich in het bijzonder 

op de vraag of het mandaat van het 

Agentschap moet worden gewijzigd en op 

de financiële gevolgen van dergelijke 

wijzigingen. Bij de evaluatie zal ook 

worden onderzocht of de bestuurlijke 

structuur is toegesneden op de uitvoering 

van de taken van het Agentschap. Bij de 

evaluatie wordt rekening gehouden met de 

standpunten van de belanghebbende 

partijen op zowel het niveau van de Unie 

Deze evaluatie richt zich in het bijzonder 

op de vraag of het mandaat van het 

Agentschap moet worden gewijzigd en op 

de financiële gevolgen van dergelijke 

wijzigingen. Bij de evaluatie zal ook 

worden onderzocht of de bestuurlijke 

structuur is toegesneden op de uitvoering 

van de taken van het Agentschap. Bij de 

evaluatie wordt rekening gehouden met de 

standpunten van de belanghebbende 

partijen op zowel het niveau van de Unie 
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als nationaal niveau. als nationaal niveau. 

2. De Commissie zendt het 

evaluatieverslag samen met haar 

desbetreffende conclusies toe aan het 

Europees Parlement, de Raad en de raad 

van bestuur. De bevindingen van de 

evaluatie worden openbaar gemaakt. 

2. De Commissie zendt het 

evaluatieverslag samen met haar 

desbetreffende conclusies toe aan het 

Europees Parlement, de Raad en de raad 

van bestuur. De bevindingen van de 

evaluatie worden openbaar gemaakt. 

3. Bij elke tweede evaluatie 

overweegt de Commissie of het 

voortbestaan van het Agentschap nog 

gerechtvaardigd is in het licht van zijn 

doelstellingen, mandaat en taken, en kan 

zij voorstellen om deze verordening 

dienovereenkomstig te wijzigen of in te 

trekken. 

3. Bij elke tweede evaluatie 

overweegt de Commissie of het 

voortbestaan van het Agentschap nog 

gerechtvaardigd is in het licht van zijn 

doelstellingen, mandaat en taken, en kan 

zij voorstellen om deze verordening 

dienovereenkomstig te wijzigen of in te 

trekken. 

 

Amendement  99 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Bijlage 1 bis 

 Door elke lidstaat te leveren bijdrage aan 

het minimale totale aantal van 500 

deskundigen overeenkomstig artikel 18, 

lid 1 bis: 

 België 

 10 

 Bulgarije 

 13 

 Tsjechië 

 7 

 Denemarken 

 10 

 Duitsland 

 74 

 Estland 

 6 
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 Griekenland 

 17 

 Spanje  

 37 

 Frankrijk 

 56 

 Kroatië 

 22 

 Italië 

 41 

 Cyprus 

 3 

 Letland 

 10 

 Litouwen 

 13 

 Luxemburg 

 3 

 Hongarije 

 22 

 Malta 

 2 

 Nederland 

 17 

 Oostenrijk 

 11 

 Polen 

 32 

 Portugal 

 16 

 Roemenië 

 24 

 Slovenië 

 12 
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 Slowakije 

 12 

 Finland 

 10 

 Zweden 

 6 

 Zwitserland 

 5 

 IJsland 

 2 

 Liechtenstein 

 * 

 Noorwegen 

 7 

 TOTAAL 

 500 
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TOELICHTING 

Het voorstel van de Commissie voor de oprichting van een Asielagentschap van de Europese 

Unie beoogt de rol van het EASO te versterken en het uit te bouwen tot een agentschap dat 

een nieuwe rol kan spelen in de uitvoering van het CEAS en een groter aandeel in de 

operaties krijgt. De rapporteur is van mening dat het hiertoe essentieel is om het huidige 

EASO om te vormen tot een volwaardig EU-agentschap met de noodzakelijke middelen en 

bevoegdheden om lidstaten in crisissituaties bij te staan, maar ook om de lidstaten de nodige 

operationele en technische bijstand te bieden teneinde de asiel- en opvangstelsels van de 

lidstaten te kunnen versterken en aanvullen, onder meer door een duurzame en billijke 

verdeling van de verzoeken om internationale bescherming te ondersteunen en de uitvoering 

van het CEAS te monitoren en te beoordelen. Meer in het algemeen is het van belang om het 

Agentschap te voorzien van een mandaat dat overeenstemt met het algemene doel om het 

CEAS te versterken. Voorts is de rapporteur, gelet op de spoedige inwerkingtreding van de 

verordening betreffende de Europese grens- en kustwacht, van mening dat een even sterk en 

operationeel Asielagentschap cruciaal is om de huidige crisis te beheren. 

De rapporteur is ingenomen met en ondersteunt het voorstel van de Commissie dat gericht is 

op een aanzienlijke versterking van de rol van het EASO op het gebied van praktische 

samenwerking en informatie-uitwisseling inzake asiel, het zorgen voor meer convergentie van 

het CEAS, het bevorderen van het internationaal en Unierecht en operationele normen inzake 

asiel, het monitoren en beoordelen van de uitvoering van het CEAS en het verlenen van meer 

operationele en technische bijstand aan de lidstaten. 

De rapporteur ondersteunt het standpunt dat een nieuwe operationele capaciteit van het 

Agentschap van cruciaal belang is. Het Agentschap moet over de technische, financiële en 

personele middelen beschikken die passen bij zijn nieuwe taken, met name gezien de huidige 

problematiek rond de immigratiestromen naar Europa, en deze middelen moeten hem efficiënt 

ter beschikking worden gesteld. Deze capaciteit moet worden gebaseerd op de bijdrage van de 

lidstaten. 

De rapporteur benadrukt hoe belangrijk het is dat het Agentschap op strategisch, operationeel 

en technisch niveau samenwerkt met andere Europese organen en agentschappen, met name 

de Europese grens- en kustwacht. Bovendien stelt de rapporteur voor de betrekkingen tussen 

het Agentschap en de UNHCR te versterken en meent hij dat die samenwerking veel 

voordelen zou opleveren. Ook wordt voorgesteld om de betrekkingen tussen het Agentschap 

en non-gouvernementele organisaties, waaronder verenigingen van rechters, te versterken. 

De rapporteur is van mening dat opleiding tot de belangrijkste taken van het Agentschap 

behoort. De rapporteur stelt voor om de reikwijdte van de door het Agentschap aangeboden 

opleidingen te verbreden en ze flexibeler en beter aanpasbaar te maken aan de huidige 

behoeften. Daarom krijgt de raad van bestuur de mogelijkheid om nieuwe onderwerpen te 

introduceren. 

De rapporteur is ingenomen met de rol van het Agentschap bij het monitoren van de naleving 

van alle CEAS-aspecten door de lidstaten. De rapporteur vindt dat alle CEAS-aspecten ten 

minste om de vijf jaar moeten worden gemonitord in alle lidstaten. Dit kan ook worden 

beschouwd als een preventieve maatregel, omdat op deze manier tekortkomingen tijdig 

kunnen worden opgespoord en rechtgezet. Daarnaast zouden de resultaten van deze 
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beoordelingen ook een helder beeld geven van de algemene werking van het CEAS. 

Naast deze algemene beoordeling is de rapporteur van mening dat het mogelijk moet zijn om 

jaarlijks te beslissen over een beoordeling of monitoring. Voorgesteld wordt om deze 

beoordeling te koppelen aan de informatieanalyse die het Agentschap opstelt overeenkomstig 

artikel 4. De jaarlijkse beoordeling kan in een of meerdere lidstaten worden uitgevoerd, 

afhankelijk van de bovengenoemde door het Agentschap opgestelde informatieanalyse. 

De Commissie heeft voorgesteld het Agentschap de mogelijkheid te bieden om op eigen 

initiatief of op verzoek van de Commissie een monitoringexercitie te starten. De rapporteur 

steunt dit voorstel, maar deze monitoring mag alleen in specifieke gevallen worden verricht, 

wanneer gebeurtenissen in een lidstaat leiden tot grote bezorgdheid over de werking van een 

van de aspecten van de asiel- en opvangstelsels van die lidstaat en de werking van het CEAS 

in het gedrang kunnen brengen indien niet tijdig wordt opgetreden. 

De rapporteur stelt voor dat het Agentschap een grondrechtenstrategie opstelt die wordt 

voorbereid door de grondrechtenfunctionaris, die ook verantwoordelijk wordt voor het 

klachtenmechanisme. 
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2.12.2016 

ADVIES VAN DE COMMISSIE BUITENLANDSE ZAKEN 

aan de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het 

Asielagentschap van de Europese Unie en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 439/2010 

(COM(2016)271 – C8-0174/2016 – 2016/0131(COD)) 

Rapporteur voor advies: Ramona Nicole Mănescu 

 

AMENDEMENTEN 

De Commissie buitenlandse zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken onderstaande amendementen in 

aanmerking te nemen: 

Amendement  1 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) Het doel van het asielbeleid van de 

Unie bestaat erin een gemeenschappelijk 

Europees asielstelsel (CEAS) te 

ontwikkelen en tot stand te brengen, dat in 

overeenstemming is met de waarden en de 

humanitaire traditie van de Europese Unie 

en waaraan het beginsel van solidariteit en 

billijke verdeling van de 

verantwoordelijkheid ten grondslag ligt. 

(1) Het doel van het asielbeleid van de 

Unie bestaat erin een gemeenschappelijk 

Europees asielstelsel (CEAS) te 

ontwikkelen en tot stand te brengen, dat in 

overeenstemming is met het desbetreffend 

internationaal recht en Unierecht, in het 

bijzonder het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie, met 

de waarden en de humanitaire traditie van 

de Europese Unie en waaraan het beginsel 

van solidariteit en billijke verdeling van de 

verantwoordelijkheid ten grondslag ligt, en 

waarin een verschillende benadering 

wordt gehanteerd afhankelijk van de 

specifieke regionale kenmerken en de 
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uiteenlopende lasten voor afzonderlijke 

lidstaten. 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) Het gemeenschappelijk Europees 

asielstelsel is gebaseerd op 

gemeenschappelijke minimumnormen voor 

asielprocedures, erkenning en bescherming 

op Unieniveau, opvangvoorzieningen en 

een systeem voor het bepalen van de 

lidstaat die verantwoordelijk is voor de 

asielzoekers. Hoewel al vooruitgang is 

geboekt op het gebied van het 

gemeenschappelijk Europees asielstelsel, 

zijn er tussen de lidstaten nog aanzienlijke 

verschillen wat betreft het verlenen van 

internationale bescherming en de vorm van 

de verleende bescherming. Deze 

verschillen moeten worden aangepakt door 

meer lijn te brengen in de behandeling van 

verzoeken om internationale bescherming 

en door een hoog en uniform niveau van 

toepassing van het Unierecht in de Unie te 

garanderen. 

(2) Het gemeenschappelijk Europees 

asielstelsel is gebaseerd op 

gemeenschappelijke minimumnormen voor 

asielprocedures, erkenning en bescherming 

op Unieniveau, opvangvoorzieningen en 

een systeem voor het bepalen van de 

lidstaat die verantwoordelijk is voor de 

asielzoekers. Hoewel al vooruitgang is 

geboekt op het gebied van het 

gemeenschappelijk Europees asielstelsel, 

zijn er tussen de lidstaten aanzienlijke 

verschillen wat betreft het verlenen van 

internationale bescherming en de vorm van 

de verleende bescherming, als gevolg van 

veranderingen in regionale en 

geopolitieke uitdagingen. Deze verschillen 

moeten worden aangepakt door meer 

samen te werken bij de behandeling van 

verzoeken om internationale bescherming 

en door een hoog niveau van toepassing en 

een efficiënte handhaving van het 

Unierecht en het internationaal recht in de 

Unie te garanderen, op basis van beste 

praktijken en een grotere betrokkenheid 

van regionale actoren. 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) Gezien de structurele zwaktes van 

het gemeenschappelijk Europees 

asielstelsel, die duidelijk aan het licht zijn 

gekomen door de grootschalige en 

(5) Gezien de structurele zwaktes van 

het gemeenschappelijk Europees 

asielstelsel, die duidelijk aan het licht zijn 

gekomen door de grootschalige en 
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ongecontroleerde aankomst van migranten 

en asielzoekers in de Unie, en de behoefte 

aan een efficiënte, hoogwaardige en 

uniforme toepassing van het asielrecht van 

de Unie in de lidstaten, moeten de 

uitvoering en de werking van het 

gemeenschappelijk Europees asielstelsel 

worden bevorderd, door voort te bouwen 

op de werkzaamheden van het Europees 

Ondersteuningsbureau voor asielzaken en 

het om te vormen tot een volwaardig 

agentschap dat verantwoordelijk is voor het 

faciliteren van het gemeenschappelijk 

Europees asielstelsel en voor het 

verbeteren van de werking ervan, het 

bevorderen van een duurzame en billijke 

verdeling van de verzoeken om 

internationale bescherming, het zorgen 

voor convergentie bij de beoordeling van 

de verzoeken om internationale 

bescherming in de Unie en het monitoren 

van de operationele en technische 

toepassing van het recht van de Unie. 

ongecontroleerde aankomst van migranten 

en asielzoekers in de Unie, en de behoefte 

aan een efficiënte, hoogwaardige en 

uniforme toepassing van het Uniale en 

internationale asielrecht in de lidstaten, 

moeten de uitvoering en de werking van 

het gemeenschappelijk Europees 

asielstelsel worden bevorderd, door voort 

te bouwen op de werkzaamheden van het 

Europees Ondersteuningsbureau voor 

asielzaken en het om te vormen tot een 

volwaardig agentschap dat 

verantwoordelijk is voor het faciliteren van 

het gemeenschappelijk Europees 

asielstelsel en voor het verbeteren van de 

werking ervan, het bevorderen van een 

duurzame en billijke verdeling van de 

verzoeken om internationale bescherming, 

het zorgen voor convergentie bij de 

beoordeling van de verzoeken om 

internationale bescherming in de Unie en 

het monitoren van de operationele en 

technische toepassing van het Uniale en 

internationale recht. 

Amendement  4 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) De taken van het Europees 

Ondersteuningsbureau voor asielzaken 

moeten worden uitgebreid, en 

dienovereenkomstig moet de naam van het 

bureau worden gewijzigd in 

Asielagentschap van de Europese Unie.  

Het Agentschap moet een expertisecentrum 

zijn, met als belangrijkste taken het 

bevorderen van de praktische 

samenwerking en informatie-uitwisseling 

tussen de lidstaten inzake asiel, het 

bevorderen van het Unierecht en 

operationele normen om een hoge mate 

van uniformiteit te garanderen wat betreft 

asielprocedures, opvangvoorzieningen en 

de beoordeling van de 

beschermingsbehoeften in de Unie, het 

(6) De taken van het Europees 

Ondersteuningsbureau voor asielzaken 

moeten een gericht doel krijgen, en 

dienovereenkomstig moet de naam van het 

bureau worden gewijzigd in 

Asielagentschap van de Europese Unie.  

Het Agentschap moet een expertisecentrum 

zijn, met als belangrijkste taken het 

bevorderen en stimuleren van de praktische 

samenwerking en informatie-uitwisseling 

inzake beste praktijken tussen de lidstaten 

inzake asiel, het bevorderen van het 

Unierecht en operationele normen om te 

zorgen voor extra operationele en 

technische bijstand aan lidstaten voor het 

beheer van de asiel- en opvangstelsels, met 

name wanneer deze onder onevenredige 
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monitoren van de operationele en 

technische toepassing van het recht en de 

normen van de Unie inzake asiel, het 

ondersteunen van het Dublinsysteem en 

het bieden van extra operationele en 

technische bijstand aan lidstaten voor het 

beheer van de asiel- en opvangstelsels, met 

name wanneer deze onder onevenredige 

druk staan. 

druk staan, en om tevens te zorgen voor 

een betere coördinatie tussen Frontex en 

de lidstaten, zodat doeltreffender kan 

worden opgetreden bij de bescherming 

van de buitengrenzen van de Unie en 

zodat situaties waarin de migratiedruk 

onbeheersbaar wordt, kunnen worden 

voorkomen, de strijd tegen mensenhandel 

kan worden versterkt en secundaire 

bewegingen op een gereguleerde manier 

kunnen worden beheerd. 

Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) Het Asielagentschap van de 

Europese Unie moet nauw samenwerken 

met de asielinstanties van de lidstaten, met 

de nationale migratie- en asieldiensten of 

andere diensten, daarbij gebruikmakend 

van de capaciteit en de deskundigheid van 

deze diensten, alsook met de Commissie. 

De lidstaten moeten samenwerken met het 

Agentschap om het zijn mandaat te kunnen 

laten vervullen. Het is van belang dat het 

Agentschap en de lidstaten te goeder trouw 

handelen en snel en nauwgezet informatie 

uitwisselen. Bij het verstrekken van 

statistische gegevens moeten steeds de 

technische en methodologische 

specificaties van Verordening (EG) nr. 

862/2007 in acht worden genomen. 8 

(7) Het Asielagentschap van de 

Europese Unie moet nauw samenwerken 

met de asielinstanties van de lidstaten, met 

de nationale migratie- en asieldiensten of 

andere diensten, daarbij gebruikmakend 

van de capaciteit en de deskundigheid van 

deze diensten, alsook met de Commissie, 

de Europese Dienst voor extern optreden 

(EDEO) en EU-delegaties in landen van 

herkomst en doorreis. De lidstaten moeten 

samenwerken met het Agentschap om het 

zijn mandaat te kunnen laten vervullen. Het 

is van belang dat het Agentschap en de 

lidstaten te goeder trouw handelen en snel 

en nauwgezet informatie uitwisselen. Bij 

het verstrekken van statistische gegevens 

moeten steeds de technische en 

methodologische specificaties van 

Verordening (EG) nr. 862/2007 in acht 

worden genomen. 8 

__________________ __________________ 

8 Verordening (EG) nr. 862/2007 van het 

Europees Parlement en de Raad van 11 juli 

2007 betreffende communautaire 

statistieken over migratie en internationale 

bescherming en tot intrekking van 

Verordening (EEG) nr. 311/76 van de Raad 

betreffende de opstelling van statistieken 

over buitenlandse werknemers (PB L 199 

8 Verordening (EG) nr. 862/2007 van het 

Europees Parlement en de Raad van 11 juli 

2007 betreffende communautaire 

statistieken over migratie en internationale 

bescherming en tot intrekking van 

Verordening (EEG) nr. 311/76 van de Raad 

betreffende de opstelling van statistieken 

over buitenlandse werknemers (PB L 199 
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van 31.7.2007, blz. 23). van 31.7.2007, blz. 23). 

Amendement  6 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 8 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(8) Het Asielagentschap van de 

Europese Unie moet informatie over de 

asielsituatie in de Unie verzamelen en 

analyseren, en over de asielsituatie in derde 

landen voor zover die gevolgen kan hebben 

voor de Unie. Dit moet het Agentschap in 

staat stellen de lidstaten meer duidelijkheid 

te verschaffen over de factoren die een rol 

spelen bij asielgerelateerde migratie naar 

en in de Unie, en is ook nuttig met het oog 

op vroegtijdige waarschuwing en 

paraatheid van de lidstaten. 

(8) Het Asielagentschap van de 

Europese Unie moet informatie over de 

asielsituatie in de Unie verzamelen en 

analyseren, en over de asielsituatie in derde 

landen en in doorreislanden, in 

samenwerking met de UNHCR en het 

adviesforum, voor zover die situatie 

gevolgen kan hebben voor de Unie, met 

name voor een lidstaat die rechtstreeks 

getroffen wordt als gevolg van nabijheid 

ten opzichte van het derde land. Dit moet 

het Agentschap in staat stellen de lidstaten 

meer duidelijkheid te verschaffen over de 

factoren die een rol spelen bij 

asielgerelateerde migratie naar en in de 

Unie, en is ook nuttig met het oog op 

vroegtijdige waarschuwing en paraatheid 

van de lidstaten. 

Amendement  7 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) Het Asielagentschap van de 

Europese Unie moet zorgen voor een meer 

gestructureerde en gestroomlijnde 

productie van informatie over landen van 

herkomst op het niveau van de Europese 

Unie. Om overlapping te voorkomen en 

synergie met de nationale verslagen tot 

stand te brengen, moet het Agentschap 

informatie verzamelen en verslagen met 

informatie over landen van herkomst 

opstellen met gebruikmaking van Europese 

netwerken inzake informatie over landen 

van herkomst. Voorts moet het 

Agentschap, om voor meer convergentie te 

(11) Het Asielagentschap van de 

Europese Unie moet zorgen voor een meer 

gestructureerde en gestroomlijnde 

productie van informatie over landen van 

herkomst en doorreis op het niveau van de 

Europese Unie. Om overlapping te 

voorkomen en synergie met de nationale 

verslagen tot stand te brengen, moet het 

Agentschap informatie verzamelen en 

verslagen met informatie over landen van 

herkomst en doorreis opstellen met 

gebruikmaking van Europese netwerken, 

met name de EDEO, EU-delegaties en 

diplomatieke missies van de lidstaten, 



 

PE589.110v02-00 124/175 RR\1113452NL.docx 

NL 

zorgen bij het onderzoek van verzoeken 

om internationale bescherming en wat 

betreft de aard en de kwaliteit van de 

geboden bescherming, samen met de 

lidstaten aan een gemeenschappelijke 

analyse werken die informatie verschaft 

over de situatie in specifieke landen van 

herkomst. 

inzake informatie over landen van 

herkomst. Voorts moet het Agentschap, om 

voor meer convergentie en strenge normen 

te zorgen bij het onderzoek van verzoeken 

om internationale bescherming en wat 

betreft de aard en de kwaliteit van de 

geboden bescherming, samen met de 

lidstaten aan een gemeenschappelijke 

analyse werken die informatie verschaft 

over de situatie in specifieke landen van 

herkomst. Deze gemeenschappelijke 

analyse moet worden ontwikkeld met 

inachtneming van de meest recente 

informatie en verslagen van de IOM, 

internationale en nationale organisaties 

en de UNHCR, zoals verslagen van 

onderzoeksmissies, landenspecifieke of 

situatiegebonden standpuntnota's en 

richtsnoeren inzake subsidiabiliteit met 

betrekking tot het specifieke land van 

herkomst en doorreis. Indien er 

discrepantie is tussen de 

gemeenschappelijke analyse en informatie 

van de UNHCR moeten de lidstaten bij de 

beoordeling van afzonderlijke verzoeken 

om internationale bescherming zorgvuldig 

rekening houden met die informatie, in 

overeenstemming met de 

toezichthoudende verantwoordelijkheid 

van de UNHCR als bedoeld in 

paragraaf 8 van het Statuut van het 

Bureau van de Hoge Commissaris voor de 

vluchtelingen, in samenhang met 

artikel 35 van het Verdrag betreffende de 

status van vluchtelingen van 1951 

(Verdrag van 1951) en artikel 2 van het 

Protocol betreffende de status van 

vluchtelingen van 1967 (Protocol van 

1967). 

Amendement  8 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 12 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) De gemeenschappelijke EU-lijst 

van veilige landen van herkomst die bij 

(12) De gemeenschappelijke EU-lijst 

van veilige landen van herkomst die bij 
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Verordening (EU) nr. XXX/XXX 9 is 

vastgelegd, moet regelmatig door de 

Commissie worden getoetst. Het 

Agentschap moet, gezien zijn 

deskundigheid op dit gebied, de 

Commissie daarbij helpen. Ook moet het 

de Commissie op haar verzoek informatie 

verstrekken over specifieke derde landen 

die op de gemeenschappelijke EU-lijst van 

veilige landen zouden kunnen worden 

opgenomen, evenals over derde landen die 

als veilige landen van herkomst of veilige 

derde landen zijn aangemerkt of waarop de 

lidstaten de concepten van veilig derde 

land, eerste land van asiel of Europees 

veilig derde land toepassen. 

Verordening (EU) nr. XXX/XXX van het 

Europees Parlement en de Raad 9 is 

vastgelegd, moet regelmatig door de 

Commissie worden getoetst, in 

samenwerking met de EDEO, waarbij 

wordt gewaarborgd dat het beginsel van 

non-refoulement en het individuele recht 

op asiel, met name van mensen die tot 

kwetsbare groepen behoren zoals niet-

begeleide minderjarigen, niet worden 

ondermijnd. Het Agentschap moet, gezien 

zijn deskundigheid op dit gebied, de 

Commissie daarbij helpen. Ook moet het 

de Commissie en het Europees Parlement 

informatie verstrekken over specifieke 

derde landen die op de gemeenschappelijke 

EU-lijst van veilige landen zouden kunnen 

worden opgenomen, evenals over derde 

landen die als veilige landen van herkomst 

of veilige derde landen zijn aangemerkt of 

waarop de lidstaten de concepten van 

veilig derde land, eerste land van asiel of 

Europees veilig derde land toepassen. 

__________________ __________________ 

9 PB L […] 9 PB L […] 

Amendement  9 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) Om een hoge mate van uniformiteit 

te garanderen wat betreft de 

asielprocedures, de opvangvoorzieningen 

en de beoordeling van de 

beschermingsbehoeften in de Unie, moet 

het Agentschap activiteiten ter bevordering 

van het Unierecht organiseren en 

coördineren. Daartoe moet het Agentschap 

de lidstaten helpen door operationele 

normen en indicatoren voor het monitoren 

van de naleving van deze normen te 

ontwikkelen. Het Agentschap moet ook 

richtsnoeren inzake asielkwesties 

ontwikkelen en de uitwisseling van beste 

(13) Om een hoge mate van uniformiteit 

te garanderen wat betreft de 

asielprocedures, de opvangvoorzieningen 

en de beoordeling van de 

beschermingsbehoeften in de Unie, moet 

het Agentschap activiteiten ter bevordering 

van het Unierecht en het internationaal 

recht organiseren en coördineren. Daartoe 

moet het Agentschap de lidstaten helpen 

door operationele normen en indicatoren 

voor het monitoren van de naleving van 

deze normen te ontwikkelen. Het 

Agentschap moet ook richtsnoeren inzake 

asielkwesties ontwikkelen en de 

uitwisseling van beste praktijken tussen de 
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praktijken tussen de lidstaten bevorderen. lidstaten bevorderen, aanmoedigen en 

coördineren, in samenwerking met het 

Bureau voor de grondrechten, de UNHCR 

en het adviesforum. 

Amendement  10 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 14 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(14) Het Asielagentschap van de 

Europese Unie moet, in nauwe 

samenwerking met de Commissie en 

zonder afbreuk te doen aan de 

verantwoordelijkheid van de Commissie 

als hoedster van de Verdragen, een 

mechanisme instellen voor het monitoren 

en het beoordelen van de uitvoering van 

het gemeenschappelijk Europees 

asielstelsel en de naleving van de 

operationele normen, richtsnoeren en beste 

praktijken inzake asiel, en voor het 

controleren van de werking van de asiel- en 

opvangstelsels van de lidstaten. De 

monitoring en beoordeling moeten 

alomvattend zijn en moeten in het 

bijzonder gebaseerd worden op de 

informatie die de lidstaten verstrekken, 

analyse van informatie over de asielsituatie 

door het Agentschap, bezoeken ter plaatse 

en aselecte controle van specifieke zaken. 

Het Agentschap moet over zijn 

bevindingen verslag uitbrengen aan de raad 

van bestuur, die vervolgens het verslag 

moet goedkeuren. De uitvoerend directeur 

moet na overleg met de Commissie 

ontwerpaanbevelingen voor de betrokken 

lidstaat opstellen, waarin de maatregelen 

worden uiteengezet die noodzakelijk zijn 

om de ernstige tekortkomingen aan te 

pakken; deze moeten vervolgens door de 

raad van bestuur als aanbevelingen worden 

goedgekeurd. 

(14) Het Asielagentschap van de 

Europese Unie moet, in nauwe 

samenwerking met de Commissie en 

zonder afbreuk te doen aan de 

verantwoordelijkheid van de Commissie 

als hoedster van de Verdragen, een 

mechanisme instellen voor het monitoren 

en het beoordelen van de uitvoering van 

het gemeenschappelijk Europees 

asielstelsel en de naleving van de 

operationele normen, richtsnoeren en beste 

praktijken inzake asiel, en voor het 

controleren van de werking van de asiel- en 

opvangstelsels van de lidstaten. De 

monitoring en beoordeling moeten 

alomvattend zijn en moeten in het 

bijzonder gebaseerd worden op de 

informatie die verstrekt wordt door de 

lidstaten, internationale organisaties, niet-

gouvernementele organisaties op 

nationaal of Unieniveau, de organen van 

de Verenigde Naties (VN) die toezien op 

de naleving van mensenrechtenverdragen, 

mechanismen van de Raad van Europa 

voor de monitoring van mensenrechten, 

analyse van informatie over de asielsituatie 

door het Agentschap, bezoeken ter plaatse, 

uitwisseling met nationale autoriteiten en 

deskundigen en aselecte controle van 

specifieke zaken. Het Agentschap moet 

over zijn bevindingen verslag uitbrengen 

aan de raad van bestuur, die vervolgens het 

verslag moet goedkeuren. De uitvoerend 

directeur moet na overleg met de 

Commissie de betrokken lidstaat 

aanbevelingen verstrekken waarin de 

maatregelen worden uiteengezet die 
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noodzakelijk zijn om de ernstige 

tekortkomingen aan te pakken; deze 

moeten vervolgens door de raad van 

bestuur als aanbevelingen worden 

goedgekeurd. 

Amendement  11 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 15 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(15) Aan de aanbevelingen moet follow-

up worden gegeven op basis van een 

actieplan dat de lidstaat in kwestie opstelt. 

Als de lidstaat niet binnen de gestelde 

termijn de nodige maatregelen neemt om 

uitvoering te geven aan de aanbevelingen, 

en de tekortkomingen in de asiel- en 

opvangstelsels van dien aard zijn dat zij de 

werking van het gemeenschappelijk 

Europees asielstelsel in gevaar brengen, 

dan moet de Commissie op basis van een 

eigen beoordeling van de uitvoering van 

het actieplan en de ernst van de 

tekortkomingen aanbevelingen aan deze 

lidstaat aannemen waarin de maatregelen 

worden uiteengezet die nodig zijn om de 

ernstige tekortkomingen te verhelpen. De 

Commissie moet mogelijk bezoeken ter 

plaatse aan de lidstaat organiseren om de 

uitvoering van het actieplan te controleren. 

Waar nodig moet de Commissie ook 

bepalen welke maatregelen het 

Agentschap moet nemen ter 

ondersteuning van die lidstaat. Als de 

lidstaat er gedurende een bepaalde periode 

niet in slaagt voor naleving te zorgen, kan 

de Commissie verder optreden door het 

Agentschap te verzoeken in actie te komen 

en de lidstaat te ondersteunen. 

(15) Aan de aanbevelingen moet follow-

up worden gegeven op basis van een 

actieplan dat de lidstaat in kwestie opstelt. 

De Commissie moet ook bepalen welke 

maatregelen de Unie en het Agentschap 

moeten nemen ter ondersteuning van die 

lidstaat. Als de lidstaat niet binnen de 

gestelde termijn de nodige maatregelen 

neemt om uitvoering te geven aan de 

aanbevelingen, en de tekortkomingen in de 

asiel- en opvangstelsels van dien aard zijn 

dat zij de werking van het 

gemeenschappelijk Europees asielstelsel in 

gevaar brengen, dan moet de Commissie 

op basis van een eigen beoordeling van de 

uitvoering van het actieplan en de ernst van 

de tekortkomingen aanbevelingen aan deze 

lidstaat aannemen waarin de maatregelen 

worden uiteengezet die nodig zijn om de 

ernstige tekortkomingen te verhelpen. De 

Commissie moet mogelijk bezoeken ter 

plaatse aan de lidstaat organiseren om de 

uitvoering van het actieplan te controleren. 

Als de lidstaat er gedurende een bepaalde 

periode niet in slaagt voor naleving te 

zorgen, kan de Commissie verder optreden 

door de Unie en het Agentschap te 

verzoeken in actie te komen en de lidstaat 

te ondersteunen en door te blijven 

benadrukken dat naleving vereist is. 

Amendement  12 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 16 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(16) Om de goede werking van het 

gemeenschappelijk Europees asielstelsel te 

faciliteren en te bevorderen en de lidstaten 

te helpen bij het voldoen aan hun 

verplichtingen in het kader van het 

gemeenschappelijk Europees asielstelsel, 

moet het Asielagentschap van de Europese 

Unie de lidstaten operationele en 

technische bijstand bieden, met name 

wanneer hun asiel- en opvangstelsels onder 

onevenredige druk staan. Het Agentschap 

moet, op basis van een operationeel plan, 

de noodzakelijke operationele en 

technische bijstand bieden door 

asielondersteuningsteams in te zetten die 

bestaan uit deskundigen die tot het 

personeel van het Agentschap behoren, 

deskundigen van de lidstaten of 

deskundigen die de lidstaten naar het 

Agentschap hebben gedetacheerd. Deze 

teams moeten de lidstaten met operationele 

en technische maatregelen bijstaan, onder 

meer door het ter beschikking stellen van 

deskundigheid inzake de identificatie en 

registratie van onderdanen van derde 

landen, tolkdiensten, informatie over 

landen van herkomst en de behandeling en 

het beheer van asielzaken, alsmede door de 

nationale autoriteiten die verantwoordelijk 

zijn voor de behandeling van verzoeken 

om internationale bescherming te helpen en 

ondersteuning voor herplaatsing te bieden. 

De regeling voor de 

asielondersteuningsteams moet in deze 

verordening worden neergelegd, om te 

waarborgen dat zij daadwerkelijk inzetbaar 

zijn. 

(16) Om de goede werking van het 

gemeenschappelijk Europees asielstelsel te 

faciliteren en te bevorderen en de lidstaten 

te helpen bij het voldoen aan hun 

verplichtingen in het kader van het 

gemeenschappelijk Europees asielstelsel, 

moet het Asielagentschap van de Europese 

Unie de lidstaten operationele en 

technische bijstand bieden, met name 

wanneer hun asiel- en opvangstelsels onder 

onevenredige druk staan. Het Agentschap 

moet, op basis van een operationeel plan, 

de noodzakelijke operationele en 

technische bijstand bieden door 

asielondersteuningsteams in te zetten die 

bestaan uit deskundigen die tot het 

personeel van het Agentschap behoren, 

deskundigen van de lidstaten of 

deskundigen die de lidstaten naar het 

Agentschap hebben gedetacheerd. De 

leden van de asielondersteuningsteams 

moeten worden opgeleid door het 

Agentschap en moeten beschikken over 

relevante ervaring. Deze teams moeten de 

lidstaten met operationele en technische 

maatregelen bijstaan, onder meer door het 

ter beschikking stellen van deskundigheid 

inzake de identificatie en registratie van 

onderdanen van derde landen, tolkdiensten, 

informatie over landen van herkomst en de 

behandeling en het beheer van asielzaken, 

alsmede door de nationale autoriteiten die 

verantwoordelijk zijn voor de behandeling 

van verzoeken om internationale 

bescherming te helpen en ondersteuning 

voor herplaatsing te bieden. De regeling 

voor de asielondersteuningsteams moet in 

deze verordening worden neergelegd, om 

te waarborgen dat zij daadwerkelijk 

inzetbaar zijn. 

Amendement  13 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 17 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(17) Wanneer de asiel- en 

opvangstelsels van een lidstaat onder 

onevenredige druk staan die gepaard gaat 

met uitzonderlijk grote en dringende 

behoeften, moet het Asielagentschap van 

de Europese Unie die lidstaat op verzoek 

van die lidstaat of op eigen initiatief 

bijstand bieden door een uitgebreide reeks 

maatregelen te nemen, bijvoorbeeld door 

deskundigen van de asielinterventiepool in 

te zetten. Om de beschikbaarheid van deze 

deskundigen te garanderen en hun 

onmiddellijke inzet mogelijk te maken, 

moet een asielinterventiepool worden 

opgezet met een reserve van niet minder 

dan 500 deskundigen van de lidstaten. Het 

Agentschap moet zelf kunnen optreden ter 

ondersteuning van een lidstaat wanneer 

ondanks de onevenredige druk de 

betrokken lidstaat niet om passende steun 

van het Agentschap verzoekt of 

onvoldoende maatregelen neemt om de 

druk aan te pakken, waardoor de asiel- en 

opvangstelsels niet doeltreffend 

functioneren en de werking van het 

gemeenschappelijk Europees asielstelsel in 

gevaar komt. Als een lidstaat wordt 

geconfronteerd met een onevenredig aantal 

verzoeken om internationale bescherming, 

zou dat kunnen wijzen op onevenredige 

druk. 

(17) Wanneer de asiel- en 

opvangstelsels van een lidstaat onder 

onevenredige druk staan die gepaard gaat 

met uitzonderlijk grote en dringende 

behoeften, moet het Asielagentschap van 

de Europese Unie die lidstaat op verzoek 

van die lidstaat of op eigen initiatief 

bijstand bieden door een uitgebreide reeks 

maatregelen te nemen, bijvoorbeeld door 

deskundigen van de asielinterventiepool in 

te zetten. Om de beschikbaarheid van deze 

deskundigen te garanderen en hun 

onmiddellijke inzet mogelijk te maken, 

moet een asielinterventiepool worden 

opgezet met een reserve van niet minder 

dan 500 deskundigen van de lidstaten. 

Indien nodig moet het Agentschap 

personeel kunnen aanwerven om de 

vereiste steun te kunnen verlenen aan de 

lidstaten. Het Agentschap moet zelf 

kunnen optreden ter ondersteuning van een 

lidstaat wanneer ondanks de onevenredige 

druk de betrokken lidstaat niet om 

passende steun van het Agentschap 

verzoekt of onvoldoende maatregelen 

neemt om de druk aan te pakken, waardoor 

de asiel- en opvangstelsels niet 

doeltreffend functioneren en de werking 

van het gemeenschappelijk Europees 

asielstelsel in gevaar komt. Als een lidstaat 

wordt geconfronteerd met een onevenredig 

aantal verzoeken om internationale 

bescherming, zou dat kunnen wijzen op 

onevenredige druk. 

Amendement  14 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 19 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(19) Het Asielagentschap van de 

Europese Unie moet ten behoeve van 

lidstaten waarvan de asiel- en 

opvangstelsels, met name als gevolg van 

(19) Het Asielagentschap van de 

Europese Unie moet ten behoeve van 

lidstaten waarvan de asiel- en 

opvangstelsels, met name als gevolg van 
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hun ligging of demografische situatie, 

onder specifieke en onevenredige druk 

staan, bijdragen tot solidariteit in de Unie, 

de hervestiging van personen die 

internationale bescherming genieten, 

bevorderen en erop toezien dat de asiel- en 

opvangstelsels niet worden misbruikt. 

hun ligging of hun economische of 

demografische situatie, onder specifieke en 

onevenredige druk staan, bijdragen tot 

solidariteit in de Unie en tot de eerlijke 

verdeling van verantwoordelijkheden, 

door te bevorderen dat personen die om 

internationale bescherming verzoeken en 

personen die internationale bescherming 

genieten zo snel mogelijk worden 

herplaatst in de lidstaten, door er tevens 

op toe te zien dat de asiel- en 

opvangstelsels niet worden misbruikt en 

door getroffen lidstaten te steunen bij hun 

inspanningen om misbruik door middel 

van illegale migratie te voorkomen. 

Amendement  15 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 21 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(21) In het kader van zijn opdracht en 

voor zover dit voor de vervulling van zijn 

taken nodig is, moet het Asielagentschap 

van de Europese Unie, op terreinen die 

onder deze verordening vallen, 

samenwerken met instellingen, organen en 

instanties van de Unie, en met name met 

het Europees Agentschap voor het beheer 

van de operationele samenwerking aan de 

buitengrenzen van de lidstaten van de 

Europese Unie en het Bureau van de 

Europese Unie voor de grondrechten, in het 

kader van werkafspraken die 

overeenkomstig het Unierecht en -beleid 

tot stand zijn gekomen. Deze 

werkafspraken moeten vooraf door de 

Commissie worden goedgekeurd. 

(21) In het kader van zijn opdracht en 

voor zover dit voor de vervulling van zijn 

taken nodig is, moet het Asielagentschap 

van de Europese Unie, op terreinen die 

onder deze verordening vallen, 

samenwerken met nationale autoriteiten, 

instellingen, organen en instanties van de 

Unie, en met name met het Europees 

Agentschap voor het beheer van de 

operationele samenwerking aan de 

buitengrenzen van de lidstaten van de 

Europese Unie, de Europese 

migratieverbindingsfunctionarissen, de in 

het partnerschapskader voor migratie 

voorgestelde plaatselijke kantoren en het 

Bureau van de Europese Unie voor de 

grondrechten, in het kader van 

werkafspraken die overeenkomstig het 

Unierecht en -beleid en het internationaal 

recht tot stand zijn gekomen. Deze 

werkafspraken moeten vooraf door de 

Commissie worden goedgekeurd. 
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Amendement  16 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 23 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(23) Het Asielagentschap van de 

Europese Unie moet op terreinen die onder 

deze verordening vallen samenwerken met 

internationale organisaties, en met name 

met de Hoge Commissaris van de 

Verenigde Naties voor de vluchtelingen 

(UNHCR), in het kader van werkafspraken, 

om gebruik te kunnen maken van hun 

deskundigheid en steun. Daartoe moet de 

rol van de UNHCR en van de andere 

internationale organisaties op dit gebied ten 

volle worden erkend en moeten deze 

organisaties bij de werkzaamheden van het 

Agentschap worden betrokken. De 

werkafspraken moeten vooraf door de 

Commissie worden goedgekeurd. 

(23) Het Asielagentschap van de 

Europese Unie moet op terreinen die onder 

deze verordening vallen samenwerken met 

internationale organisaties, en met name 

met de UNHCR, de IOM en het Bureau 

van de Hoge Commissaris voor de 

mensenrechten (OHCHR), in het kader 

van werkafspraken, om gebruik te kunnen 

maken van hun deskundigheid en steun. 

Daartoe moet de rol van de UNHCR en 

van de andere VN-organen en 

internationale organisaties op dit gebied ten 

volle worden erkend en moeten deze 

organisaties bij de werkzaamheden van het 

Agentschap worden betrokken. De 

werkafspraken moeten vooraf door de 

Commissie worden goedgekeurd. 

Amendement  17 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 24 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(24) Het Asielagentschap van de 

Europese Unie moet de operationele 

samenwerking tussen de lidstaten 

faciliteren op terreinen die onder deze 

verordening vallen. Het moet ook 

samenwerken met de autoriteiten van derde 

landen in het kader van werkafspraken die 

vooraf door de Commissie worden 

goedgekeurd. Het Agentschap moet 

handelen overeenkomstig het Uniebeleid 

inzake externe betrekkingen en mag in 

geen geval een autonoom extern beleid 

ontwikkelen. Bij de samenwerking met 

derde landen moeten het Agentschap en de 

lidstaten normen en maatstaven in acht 

nemen die ten minste gelijkwaardig zijn 

aan die welke in de Uniewetgeving zijn 

(24) Het Asielagentschap van de 

Europese Unie moet de operationele 

samenwerking tussen de lidstaten 

faciliteren op terreinen die onder deze 

verordening vallen. Het moet met 

betrekking tot kwesties die verband 

houden met asiel en hervestiging ook 

samenwerken met de autoriteiten van derde 

landen in het kader van werkafspraken die 

vooraf door de Commissie worden 

goedgekeurd, in overleg met de EDEO. 

Het Europees Parlement moet tijdig op de 

hoogte worden gehouden van deze 

werkafspraken, voor en nadat ze worden 

gesloten. Het Agentschap moet handelen 

overeenkomstig het Uniebeleid inzake 

externe betrekkingen en mag in geen geval 
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vastgelegd, ook wanneer de samenwerking 

met derde landen op het grondgebied van 

die landen plaatsvindt. 

een autonoom extern beleid ontwikkelen. 

Bij de samenwerking met derde landen 

moeten het Agentschap en de lidstaten 

normen en maatstaven in acht nemen die 

ten minste gelijkwaardig zijn aan die welke 

in de Uniewetgeving en het internationaal 

recht, waaronder het  internationaal 

humanitair recht, zijn vastgelegd, ook 

wanneer de samenwerking met derde 

landen op het grondgebied van die landen 

plaatsvindt. De Commissie en het 

Agentschap brengen tijdig verslag uit aan 

het Europees Parlement over de stand van 

de samenwerking met om het even welk 

derde land. 

Amendement  18 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 26 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(26) Deze verordening is in 

overeenstemming met de grondrechten en 

de beginselen die met name in het 

Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie zijn erkend. Alle 

activiteiten van het Asielagentschap van de 

Europese Unie moeten plaatsvinden met 

volledige eerbiediging van deze 

grondrechten en beginselen, waaronder het 

recht op asiel, de bescherming tegen 

refoulement, de eerbiediging van het 

privéleven en van het familie- en 

gezinsleven, de bescherming van 

persoonsgegevens en het recht op een 

doeltreffende voorziening in rechte en op 

een onpartijdig gerecht. De rechten van het 

kind en de speciale behoeften van 

kwetsbare personen moeten altijd in 

aanmerking worden genomen. 

(26) Deze verordening is in 

overeenstemming met de grondrechten en 

de beginselen die met name in het 

Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie en de Conventie van 

Genève van 1951 zijn erkend. Alle 

activiteiten van het Asielagentschap van de 

Europese Unie moeten plaatsvinden met 

volledige eerbiediging van deze 

grondrechten en beginselen, waaronder het 

recht op asiel, de bescherming tegen 

refoulement, de eerbiediging van het 

privéleven en van het familie- en 

gezinsleven, de bescherming van 

persoonsgegevens en het recht op een 

doeltreffende voorziening in rechte en op 

een onpartijdig gerecht. De rechten van het 

kind en de speciale behoeften van 

kwetsbare personen, met name vrouwen 

en LGBTI's, moeten altijd in aanmerking 

worden genomen. 

Amendement  19 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 27 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(27) De Commissie en de lidstaten 

moeten in de raad van bestuur van het 

Asielagentschap van de Europese Unie 

vertegenwoordigd zijn met het oog op de 

uitoefening van politiek en beleidstoezicht 

op de werkzaamheden ervan. Voor zover 

mogelijk moet deze raad van bestuur 

bestaan uit de operationele hoofden van de 

asieldiensten van de lidstaten, of hun 

vertegenwoordigers. De raad van bestuur 

moet beschikken over de noodzakelijke 

bevoegdheden, met name om de begroting 

vast te stellen, de uitvoering van de 

begroting te verifiëren, passende financiële 

voorschriften vast te stellen, transparante 

werkprocedures voor de besluitvorming 

door het Agentschap tot stand te brengen 

en de uitvoerend directeur en zijn 

plaatsvervanger te benoemen. Het bestuur 

en de werking van het Agentschap moeten 

in overeenstemming zijn met de beginselen 

van de gemeenschappelijke aanpak voor de 

gedecentraliseerde agentschappen van de 

Europese Unie, die op 19 juli 2012 door 

het Europees Parlement, de Raad en de 

Europese Commissie is goedgekeurd. 

(27) De Commissie, het Europees 

Parlement en de lidstaten moeten in de 

raad van bestuur van het Asielagentschap 

van de Europese Unie vertegenwoordigd 

zijn met het oog op de uitoefening van 

politiek en beleidstoezicht en van controle 

op de werkzaamheden ervan. De raad van 

bestuur moet een vertegenwoordiger 

tellen van de UNHCR en het Bureau van 

de Europese Unie voor de grondrechten 

(FRA) en moet voor zover mogelijk 

bestaan uit de operationele hoofden van de 

asieldiensten van de lidstaten, of hun 

vertegenwoordigers. De raad van bestuur 

moet beschikken over de noodzakelijke 

bevoegdheden, met name om de begroting 

vast te stellen, de uitvoering van de 

begroting te verifiëren, passende financiële 

voorschriften vast te stellen, transparante 

werkprocedures voor de besluitvorming 

door het Agentschap tot stand te brengen 

en de uitvoerend directeur en zijn 

plaatsvervanger te benoemen. Het bestuur 

en de werking van het Agentschap moeten 

in overeenstemming zijn met de beginselen 

van de gemeenschappelijke aanpak voor de 

gedecentraliseerde agentschappen van de 

Europese Unie, die op 19 juli 2012 door 

het Europees Parlement, de Raad en de 

Europese Commissie is goedgekeurd. 

Amendement  20 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 30 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(30) Om de autonomie van het 

Asielagentschap van de Europese Unie te 

waarborgen, moet aan het Agentschap 

een eigen begroting worden toegekend die 

hoofdzakelijk wordt bekostigd met een 

bijdrage van de Unie. Overeenkomstig 

punt 31 van het Interinstitutioneel 

Akkoord van 2 december 2013 tussen het 

Schrappen 
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Europees Parlement, de Raad en de 

Commissie betreffende de 

begrotingsdiscipline, de samenwerking in 

begrotingszaken en een goed financieel 

beheer moet over de financiering van het 

Agentschap overeenstemming worden 

bereikt door de begrotingsautoriteit12. De 

begrotingsprocedure van de Unie moet 

van toepassing zijn op de bijdrage van de 

Unie en andere subsidies die ten laste 

komen van de algemene begroting van de 

Europese Unie. De controle van de 

rekeningen moet worden verricht door de 

Rekenkamer. De controle van de 

rekeningen moet worden verricht door de 

Rekenkamer. 

__________________  

12 PB C 373 van 20.12.2013, blz. 1.  

Amendement  21 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Het Asielagentschap van de 

Europese Unie (hierna het "Agentschap" 

genoemd) garandeert de efficiënte en 

uniforme toepassing van het Unierecht 

inzake asiel in de lidstaten. Het faciliteert 

de uitvoering van het gemeenschappelijk 

Europees asielstelsel (hierna het "CEAS" 

genoemd) en verbetert de werking ervan, 

en is verantwoordelijk voor het mogelijk 

maken van convergentie bij de beoordeling 

van verzoeken om internationale 

bescherming in de Unie. 

1. Het Asielagentschap van de 

Europese Unie (hierna het "Agentschap" 

genoemd) garandeert de efficiënte en 

uniforme toepassing van het Unierecht 

inzake asiel in de lidstaten. Het faciliteert 

de uitvoering van het gemeenschappelijk 

Europees asielstelsel (hierna het "CEAS" 

genoemd) overeenkomstig het 

internationaal recht en de internationale 

normen en verbetert de werking ervan, en 

is verantwoordelijk voor het mogelijk 

maken van convergentie bij de beoordeling 

van verzoeken om internationale 

bescherming in de Unie. 

Amendement  22 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – letter b 



 

RR\1113452NL.docx 135/175 PE589.110v02-00 

 NL 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) verzamelen en analyseren van 

informatie over de asielsituatie en de 

uitvoering van het CEAS; 

(b) verzamelen en analyseren van 

informatie over de asielsituatie in de Unie 

en in derde landen en de uitvoering van 

het CEAS; 

Amendement  23 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) ondersteunen van de lidstaten bij de 

uitvoering van het CEAS; 

(c) ondersteunen van de lidstaten bij de 

uitvoering van het CEAS en bij het 

nakomen van hun Uniale en 

internationale verplichtingen op het 

gebied van asiel; 

Amendement  24 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – letter l 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(l) monitoren en beoordelen van de 

uitvoering van het CEAS en de asiel- en 

opvangstelsels van de lidstaten; 

(l) monitoren en beoordelen, in 

overeenstemming met het toepasselijk 

Unierecht, van de uitvoering van het 

CEAS met betrekking tot de asiel- en 

opvangstelsels van de lidstaten, die moeten 

worden ondersteund op verzoek van elke 

lidstaat; 

Amendement  25 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – letter m bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (m bis) samenwerken met derde landen 

om het opbouwen van capaciteit voor hun 

eigen asiel- en opvangstelsels 

overeenkomstig de internationale normen 

te bevorderen en te ondersteunen, en 

uitvoeren van regionale 
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beschermingsprogramma's. 

Amendement  26 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Het Agentschap ondersteunt de 

lidstaten met betrekking tot de externe 

dimensie van het CEAS. In dit verband 

coördineert het Agentschap, met 

instemming van de Commissie, de 

informatie-uitwisseling en andere 

maatregelen betreffende de uitvoering van 

instrumenten en mechanismen inzake de 

externe dimensie van het CEAS. 

2. Het Agentschap ondersteunt de 

lidstaten in hun betrekkingen met 

autoriteiten van derde landen op terreinen 

die onder deze verordening vallen en met 

betrekking tot de externe dimensie van het 

CEAS. In dit verband coördineert het 

Agentschap, met instemming van de 

Commissie, de informatie-uitwisseling en 

andere maatregelen betreffende de 

uitvoering van instrumenten en 

mechanismen inzake de externe dimensie 

van het CEAS. Hiertoe heeft het 

Agentschap de mogelijkheid om met 

instemming van de Commissie 

vertegenwoordigers in delegaties van de 

Unie te plaatsen. 

Amendement  27 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Het Agentschap werkt nauw samen 

met de asielinstanties van de lidstaten, de 

nationale immigratie- en asieldiensten en 

andere nationale diensten, en de 

Commissie. Het Agentschap voert zijn 

taken uit onverminderd de aan andere 

betrokken organen van de Unie 

toevertrouwde taken, en werkt nauw samen 

met deze organen en de Hoge Commissaris 

van de Verenigde Naties voor de 

vluchtelingen (UNHCR). 

2. Het Agentschap werkt nauw samen 

met de asielinstanties van de lidstaten, de 

nationale immigratie- en asieldiensten en 

andere nationale diensten, en de 

Commissie. Het Agentschap voert zijn 

taken uit onverminderd de aan andere 

betrokken organen van de Unie 

toevertrouwde taken, en werkt nauw samen 

met deze organen en de Hoge Commissaris 

van de Verenigde Naties voor de 

vluchtelingen (UNHCR), waarbij het 

gebruikmaakt van de deskundigheid van 

andere aan de VN gekoppelde organen, 

zoals de Internationale Organisatie voor 

Migratie (IOM). 
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Amendement  28 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Het Agentschap verzamelt en 

analyseert informatie over de asielsituatie 

in de Unie en over de asielsituatie in derde 

landen voor zover die gevolgen kan hebben 

voor de Unie, waaronder actuele informatie 

over onderliggende oorzaken, migratie- en 

vluchtelingenstromen en de plotselinge 

toestroom van grote aantallen onderdanen 

van derde landen die onevenredige druk op 

de asiel- en opvangstelsels kunnen 

veroorzaken, om de lidstaten snel 

betrouwbare wederzijdse informatie te 

kunnen verstrekken en om mogelijke 

risico's voor de asielstelsels van de 

lidstaten te identificeren. 

1. Het Agentschap verzamelt en 

analyseert informatie over de asielsituatie 

in de Unie en over de asielsituatie in derde 

landen voor zover die gevolgen kan hebben 

voor de Unie of voor een afzonderlijke 

lidstaat, waaronder actuele informatie over 

onderliggende oorzaken, migratie- en 

vluchtelingenstromen en de plotselinge 

toestroom van grote aantallen onderdanen 

van derde landen die onevenredige druk op 

de asiel- en opvangstelsels kunnen 

veroorzaken, om de lidstaten snel 

betrouwbare wederzijdse informatie te 

kunnen verstrekken en om mogelijke 

risico's voor de asielstelsels van de 

lidstaten te identificeren. 

Amendement  29 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 2 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Het Agentschap baseert zijn analyse op de 

informatie die wordt verstrekt door met 

name de lidstaten, de relevante instellingen 

en organen van de Unie, de Europese 

Dienst voor extern optreden, de UNHCR 

en andere internationale organisaties. 

Het Agentschap baseert zijn analyse op de 

informatie die wordt verstrekt door met 

name de lidstaten, de relevante instellingen 

en organen van de Unie, de Europese 

Dienst voor extern optreden, de UNHCR, 

de IOM en andere deskundige nationale, 

internationale en niet-gouvernementele 

organisaties op het gebied van asiel. 

Amendement  30 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Het Agentschap zorgt voor een 

snelle uitwisseling van relevante informatie 

3. Het Agentschap zorgt voor een 

snelle uitwisseling van relevante informatie 
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tussen de lidstaten en met de Commissie. 

Het legt ook tijdig en op nauwgezette wijze 

de resultaten van zijn analyse aan de raad 

van bestuur voor. 

tussen de lidstaten en met de Commissie. 

Het legt ook tijdig en op nauwgezette wijze 

de resultaten van zijn analyse aan de raad 

van bestuur en het Europees Parlement 

voor. 

Amendement  31 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Het Agentschap richt databanken 

met feitelijke en juridische gegevens en 

rechtspraak inzake de toepassing en 

uitlegging van de asielinstrumenten op 

Unie-, nationaal en internationaal niveau 

op, en maakt daarbij met name gebruik van 

bestaande regelingen. In deze databanken 

worden geen persoonsgegevens 

opgeslagen, met uitzondering van gegevens 

die het Agentschap uit openbare 

documenten heeft gehaald. 

2. Het Agentschap richt databanken 

met feitelijke en juridische gegevens en 

rechtspraak inzake de toepassing en 

uitlegging van de asielinstrumenten op 

Unie-, nationaal en internationaal niveau 

op, maakt daarbij met name gebruik van 

bestaande regelingen en werkt hiervoor 

samen met desbetreffende internationale 

organisaties, niet-gouvernementele 

organisaties, onderzoekers en academici. 

In deze databanken worden geen 

persoonsgegevens opgeslagen, met 

uitzondering van gegevens die het 

Agentschap uit openbare documenten heeft 

gehaald. 

Amendement  32 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Het Agentschap organiseert en 

ontwikkelt opleidingen voor zijn eigen 

personeel, de leden van alle nationale 

overheidsdiensten en rechterlijke 

instanties, alsook voor de nationale 

diensten die in de lidstaten 

verantwoordelijk zijn voor asielkwesties. 

1. Het Agentschap organiseert en 

ontwikkelt opleidingen voor zijn eigen 

personeel, de leden van alle nationale 

overheidsdiensten en rechterlijke 

instanties, alsook voor de nationale 

diensten die in de lidstaten 

verantwoordelijk zijn voor asielkwesties 

en, met toestemming van hun 

administratieve autoriteiten, voor 

ambtenaren van derde landen. 
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Amendement  33 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Het Agentschap ontwikkelt deze 

opleiding in nauwe samenwerking met de 

lidstaten, en in overleg met relevante 

opleidingsinstanties in de lidstaten, 

waaronder academische instellingen en 

andere relevante organisaties. 

2. Het Agentschap ontwikkelt deze 

opleiding in nauwe samenwerking met de 

lidstaten, en in overleg met relevante 

opleidingsinstanties in de lidstaten, 

waaronder de UNHCR, academische 

instellingen, nationale en internationale 

verenigingen van magistraten en andere 

relevante deskundige niet-

gouvernementele organisaties. 

Amendement  34 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 5 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) internationale en Unienormen 

inzake grondrechten, en met name de 

bepalingen van het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie, 

evenals het internationaal en Unierecht 

inzake asiel, met inbegrip van specifieke 

juridische en jurisprudentiële 

aangelegenheden; 

(a) het internationaal recht inzake de 

mensenrechten en de Unienormen inzake 

grondrechten, en met name de bepalingen 

van het Handvest van de grondrechten van 

de Europese Unie, evenals het 

internationaal en Unierecht inzake asiel, 

met inbegrip van specifieke juridische en 

jurisprudentiële aangelegenheden; 

Amendement  35 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 5 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) gesprekstechnieken, met bijzondere 

aandacht voor kinderen, kwetsbare groepen 

en slachtoffers van foltering; 

(c) gesprekstechnieken, met bijzondere 

aandacht voor zowel begeleide als niet-

begeleide kinderen, kwetsbare groepen en 

slachtoffers van foltering; 

Amendement  36 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 5 – letter g 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(g) opvangvoorzieningen, met 

bijzondere aandacht voor niet-begeleide 

kinderen en kinderen in gezelschap van 

hun gezin, kwetsbare groepen en 

slachtoffers van foltering. 

(g) opvangvoorzieningen, met 

bijzondere aandacht voor en bescherming 

van niet-begeleide kinderen en kinderen in 

gezelschap van hun gezin, kwetsbare 

groepen, slachtoffers van foltering en 

slachtoffers van mensenhandel. 

Amendement  37 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

7. Het Agentschap neemt de nodige 

initiatieven om ervoor te zorgen dat de 

deskundigen die deelnemen aan de 

asielondersteuningsteams en de 

asielinterventiepool vóór hun deelname aan 

de door het Agentschap georganiseerde 

operationele activiteiten gespecialiseerde 

opleiding hebben gekregen die relevant is 

voor hun taken en functies. Het 

Agentschap organiseert regelmatig 

oefeningen met deze deskundigen volgens 

de in zijn jaarlijks werkprogramma 

vastgestelde planning voor 

gespecialiseerde opleidingen en 

oefeningen. 

7. Het Agentschap biedt de 

deskundigen die deelnemen aan de 

asielondersteuningsteams en de 

asielinterventiepool vóór hun deelname aan 

de door het Agentschap georganiseerde 

operationele activiteiten de 

gespecialiseerde opleiding die relevant is 

voor hun taken en functies. Het 

Agentschap organiseert regelmatig 

oefeningen met deze deskundigen volgens 

de in zijn jaarlijks werkprogramma 

vastgestelde planning voor 

gespecialiseerde opleidingen en 

oefeningen. 

Amendement  38 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 8 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

8. Het Agentschap kan in 

samenwerking met de lidstaten of derde 

landen opleidingsactiviteiten organiseren 

op hun grondgebied. 

8. Het Agentschap kan in 

samenwerking met de lidstaten of derde 

landen opleidingsactiviteiten in verband 

met asiel en hervestiging organiseren op 

hun grondgebied. 
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Amendement  39 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Het Agentschap is een centrum dat 

relevante, betrouwbare, nauwkeurige en 

recente informatie verzamelt over de 

landen van herkomst van personen die om 

internationale bescherming verzoeken, met 

inbegrip van specifieke informatie met 

betrekking tot kinderen en personen die tot 

kwetsbare groepen behoren. Het 

Agentschap zorgt op Unieniveau voor 

informatie over landen van herkomst door 

het opstellen en regelmatig bijwerken van 

verslagen en andere documenten, over 

onder meer thematische aangelegenheden 

die kenmerkend zijn voor deze landen. 

1. Het Agentschap is een 

onafhankelijk centrum dat relevante, 

betrouwbare, transparante, traceerbare, 

nauwkeurige en recente informatie 

verzamelt over de landen van herkomst van 

personen die om internationale 

bescherming verzoeken, met inbegrip van 

specifieke informatie met betrekking tot 

kinderen, gender en seksuele geaardheid, 

alsook gerichte informatie over personen 

die tot kwetsbare groepen behoren. Het 

Agentschap zorgt op Unieniveau voor 

informatie over landen van herkomst door 

het opstellen en regelmatig bijwerken van 

verslagen en andere documenten, over 

onder meer thematische aangelegenheden 

die kenmerkend zijn voor deze landen, 

waaronder foltering en mishandeling in 

detentiecentra en met inbegrip van de 

beginselen als bedoeld in artikel 21 VEU. 

 

Amendement  40 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 2 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) het maakt gebruik van alle 

relevante informatiebronnen, waaronder 

zijn eigen informatieanalyse inzake de 

asielsituatie en andere informatie die het 

ontvangt van gouvernementele, niet-

gouvernementele en internationale 

organisaties, onder meer door middel van 

de in artikel 9 bedoelde netwerken, van de 

instellingen, organen en instanties van de 

Unie en van de Europese Dienst voor 

extern optreden; 

(a) het maakt gebruik van alle 

relevante informatiebronnen, waaronder 

zijn eigen informatieanalyse inzake de 

asielsituatie en andere informatie die het 

ontvangt van gouvernementele, niet-

gouvernementele en internationale 

organisaties, in het bijzonder de UNHCR, 

onder meer door middel van de in artikel 9 

bedoelde netwerken, van 

onderzoeksmissies naar landen van 

herkomst, van de instellingen, organen en 

instanties van de Unie, van de Europese 

Dienst voor extern optreden en van 
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delegaties van de Unie; 

Amendement  41 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 2 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) het beheert en ontwikkelt een 

portaalsite met het oog op het verzamelen 

van informatie over landen van herkomst; 

(b) het beheert en ontwikkelt een 

volledig transparante, openbaar 

toegankelijke portaalsite met het oog op 

het verzamelen en verspreiden van 

informatie over landen van herkomst, 

waaronder over het gebruik van bronnen, 

overeenkomstig Verordening (EG) 

nr. 1049/2001; 

Amendement  42 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 2 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) het ontwikkelt, overeenkomstig de 

vereisten van het Unierecht inzake asiel, 

een gemeenschappelijk formaat en een 

gemeenschappelijke aanpak, waaronder 

een taakstelling, voor het opstellen van 

verslagen en het ontwikkelen van andere 

producten die op Unieniveau voorzien in 

informatie over landen van herkomst. 

(c) het ontwikkelt, overeenkomstig de 

vereisten van het internationaal en het 

Unierecht inzake asiel, een 

gemeenschappelijk formaat en een 

gemeenschappelijke aanpak, waaronder 

een taakstelling en evaluatiecriteria, voor 

het opstellen van verslagen en het 

ontwikkelen van andere producten die op 

Unieniveau voorzien in informatie over 

landen van herkomst. 

Amendement  43 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 2 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) bij het Agentschap specifieke 

feitelijke vragen kunnen indienen in 

verband met verzoeken om internationale 

bescherming, zonder afbreuk te doen aan 

de vertrouwelijkheidsregels van het 

(b) bij het Agentschap specifieke 

feitelijke vragen kunnen indienen in 

verband met verzoeken om internationale 

bescherming en kunnen assisteren bij het 

beantwoorden van dergelijke vragen, 

zonder afbreuk te doen aan de 
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nationale recht. vertrouwelijkheidsregels van het nationale 

recht. 

Amendement  44 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Om te zorgen voor meer 

convergentie bij de toepassing van de in 

Richtlijn 2011/95/EU van het Europees 

Parlement en de Raad22 vastgelegde 

beoordelingscriteria, coördineert het 

Agentschap de inspanningen die de 

lidstaten leveren voor het bijdragen aan en 

ontwikkelen van een gemeenschappelijke 

analyse die informatie verschaft over de 

situatie in specifieke landen van herkomst. 

1. Om te zorgen voor meer 

convergentie bij de toepassing van de in 

Richtlijn 2011/95/EU van het Europees 

Parlement en de Raad22 vastgelegde 

beoordelingscriteria, coördineert het 

Agentschap de inspanningen die de 

lidstaten leveren voor het bijdragen aan en 

ontwikkelen van een gemeenschappelijke 

analyse die informatie verschaft over de 

situatie in specifieke landen van herkomst. 

Bij de opstelling van deze 

gemeenschappelijke analyse houdt het 

Agentschap rekening met de meest 

recente en relevante informatie van de 

UNHCR, landenspecifieke of 

situatiegebonden standpuntnota's en de 

meest recente UNHCR-richtsnoeren 

inzake subsidiabiliteit voor de beoordeling 

van de behoefte aan internationale 

bescherming van asielzoekers uit 

specifieke landen van herkomst. 

__________________ __________________ 

22 Richtlijn 2011/95/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 13 december 

2011 inzake normen voor de erkenning van 

onderdanen van derde landen of staatlozen 

als personen die internationale 

bescherming genieten, voor een uniforme 

status voor vluchtelingen of voor personen 

die in aanmerking komen voor subsidiaire 

bescherming, en voor de inhoud van de 

verleende bescherming (herschikking) (PB 

L 337 van 20.12.2011, blz. 9). 

22 Richtlijn 2011/95/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 13 december 

2011 inzake normen voor de erkenning van 

onderdanen van derde landen of staatlozen 

als personen die internationale 

bescherming genieten, voor een uniforme 

status voor vluchtelingen of voor personen 

die in aanmerking komen voor subsidiaire 

bescherming, en voor de inhoud van de 

verleende bescherming (herschikking) (PB 

L 337 van 20.12.2011, blz. 9). 

Amendement  45 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De uitvoerend directeur legt de 

gemeenschappelijke analyse, na overleg 

met de Commissie, ter goedkeuring voor 

aan de raad van bestuur. De lidstaten 

moeten de gemeenschappelijke analyse in 

aanmerking nemen bij de behandeling van 

verzoeken om internationale bescherming, 

onverminderd hun bevoegdheid om te 

beslissen over individuele aanvragen. 

2. De uitvoerend directeur legt de 

gemeenschappelijke analyse, na overleg 

met het adviesforum, ter goedkeuring voor 

aan de raad van bestuur. De lidstaten 

moeten de gemeenschappelijke analyse in 

aanmerking nemen bij de behandeling van 

verzoeken om internationale bescherming, 

onverminderd hun bevoegdheid om te 

beslissen over individuele aanvragen. 

Amendement  46 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Het Agentschap helpt de 

Commissie bij het regelmatig beoordelen 

van de situatie in de derde landen die zijn 

opgenomen op de gemeenschappelijke EU-

lijst van veilige landen van herkomst die is 

vastgelegd bij Verordening (EU) nr. 

XXX/XXX, en van de situatie in de landen 

die door de Commissie zijn geschorst of 

van de lijst zijn verwijderd. 

1. Het Agentschap helpt de 

Commissie bij het regelmatig beoordelen 

van de situatie in de derde landen die zijn 

opgenomen op de gemeenschappelijke EU-

lijst van veilige landen van herkomst die is 

vastgelegd bij Verordening (EU) nr. 

XXX/XXX, en van de situatie in de landen 

waarmee de Unie al een "pact" heeft 

afgesloten of aan het afsluiten is binnen 

het partnerschapskader, alsmede in de 

landen die door de Commissie zijn 

geschorst of van de lijst zijn verwijderd. 

Amendement  47 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Het Agentschap verstrekt de 

Commissie op haar verzoek informatie 

over specifieke derde landen die in 

aanmerking zouden kunnen komen voor 

opname op de gemeenschappelijke EU-lijst 

van veilige landen van herkomst 

overeenkomstig Verordening (EU) nr. 

XXX/XXX. 

2. De Commissie verzoekt het 

Agentschap informatie te verstrekken over 

specifieke derde landen die in aanmerking 

zouden kunnen komen voor opname op, 

schorsing of verwijdering van de 

gemeenschappelijke EU-lijst van veilige 

landen van herkomst overeenkomstig 

Verordening (EU) nr. XXX/XXX. Het 

Europees Parlement wordt op de hoogte 
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gehouden. 

Amendement  48 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. De informatie die het Agentschap 

uit hoofde van de leden 1 en 2 van dit 

artikel verstrekt, wordt verzameld 

overeenkomstig de algemene beginselen 

als bedoeld in artikel 8 van deze 

verordening, met inachtneming van 

informatie die werd ontvangen van de 

UNHCR, de organen van de Verenigde 

Naties die toezien op de 

mensenrechtenverdragen en de speciale 

procedures van de VN, de 

monitoringmechanismen van de Raad van 

Europa inzake mensenrechten, het 

Internationaal Comité van het Rode Kruis 

(ICRC), relevante niet-gouvernementele 

organisaties en andere relevante 

onafhankelijke en betrouwbare bronnen. 

Amendement  49 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 – lid 3 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De Commissie kan het Agentschap 

verzoeken de situatie in deze derde landen 

te onderzoeken, om na te gaan of de in die 

richtlijn vastgestelde relevante 

voorwaarden en criteria worden nageleefd. 

De Commissie of het Europees Parlement 

kan het Agentschap verzoeken de situatie 

in deze derde landen te onderzoeken, om 

na te gaan of de in die richtlijn vastgestelde 

relevante voorwaarden en criteria worden 

nageleefd. 

Amendement  50 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Het Agentschap ontwikkelt op 2. Het Agentschap ontwikkelt op 
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eigen initiatief of op verzoek van de 

Commissie, en in overleg met de 

Commissie, operationele normen inzake de 

uitvoering van de asielinstrumenten van het 

Unierecht en indicatoren voor het 

monitoren van de naleving van deze 

normen, evenals richtsnoeren en beste 

praktijken met betrekking tot de uitvoering 

van de asielinstrumenten van het 

Unierecht. Het Agentschap brengt de 

normen, indicatoren, richtsnoeren of beste 

praktijken na overleg met de Commissie en 

nadat deze door de raad van de bestuur zijn 

goedgekeurd, ter kennis van de lidstaten. 

eigen initiatief of op verzoek van de 

Commissie, en in overleg met de 

Commissie, de UNHCR en andere 

relevante internationale en niet-

gouvernementele organisaties, technische 

operationele normen inzake de uitvoering 

van de asielinstrumenten van het Unierecht 

en indicatoren voor het monitoren van de 

naleving van deze normen, evenals 

richtsnoeren en beste praktijken met 

betrekking tot de uitvoering van de 

asielinstrumenten van het Unierecht. Het 

Agentschap brengt de normen, indicatoren, 

richtsnoeren of beste praktijken na overleg 

met de Commissie en nadat deze door de 

raad van de bestuur zijn goedgekeurd, ter 

kennis van de lidstaten. 

Amendement  51 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Het Agentschap helpt de lidstaten 

op hun verzoek bij de toepassing van de 

operationele normen, richtsnoeren en beste 

praktijken op hun asiel- en opvangstelsels, 

door de nodige deskundigheid en 

operationele en technische bijstand te 

bieden. 

3. Het Agentschap helpt de lidstaten 

op hun verzoek bij de toepassing van de 

technische operationele normen, 

richtsnoeren en beste praktijken op hun 

asiel- en opvangstelsels, door de nodige 

deskundigheid en operationele en 

technische bijstand te bieden. 

Amendement  52 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Het Agentschap richt in nauwe 

samenwerking met de Commissie een 

mechanisme op voor: 

1. Overeenkomstig het Unierecht 

richt het Agentschap in nauwe 

samenwerking met de Commissie en in 

overleg met het adviesforum een 

mechanisme op voor: 
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Amendement  53 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) de monitoring van de uitvoering en 

de beoordeling van alle aspecten van het 

CEAS in de lidstaten, en met name het 

Dublinsysteem, de opvangvoorzieningen, 

de asielprocedures, de toepassing van de 

criteria voor het bepalen van de 

beschermingsbehoeften en de aard en de 

kwaliteit van de bescherming die de 

lidstaten bieden aan personen die behoefte 

hebben aan internationale bescherming, 

onder meer wat betreft de eerbiediging van 

de grondrechten, de waarborgen ter 

bescherming van kinderen en de behoeften 

van kwetsbare personen; 

(a) het ondersteunen van de 

monitoring van de uitvoering en 

beoordeling van alle aspecten van het 

CEAS in de lidstaten, en met name het 

Dublinsysteem, de opvangvoorzieningen, 

de asielprocedures, de procedures voor 

hervestiging en herplaatsing, de 

toepassing van de criteria voor het bepalen 

van de beschermingsbehoeften en de aard 

en de kwaliteit van de bescherming die de 

lidstaten bieden aan personen die behoefte 

hebben aan internationale bescherming, 

onder meer wat betreft de eerbiediging van 

de grondrechten, de waarborgen ter 

bescherming van kinderen, 

gezinshereniging en de behoeften van 

kwetsbare personen; 

Amendement  54 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) de monitoring van de naleving door 

de lidstaten van de operationele normen, 

indicatoren, richtsnoeren en beste 

praktijken inzake asiel; 

(b) het ondersteunen van de 

monitoring van de naleving door de 

lidstaten van de operationele normen, 

indicatoren, richtsnoeren en beste 

praktijken inzake asiel alsmede van het 

internationaal recht, in nauwe 

samenwerking met de UNCHR; 

Amendement  55 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 2 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Het Agentschap kan zijn beoordeling met 

name baseren op de informatie die de 

Het Agentschap kan zijn beoordeling met 

name baseren op de informatie die de 
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lidstaten verstrekken, zijn eigen analyse 

van informatie over de asielsituatie, 

bezoeken ter plaatse en aselecte controle 

van specifieke zaken. 

lidstaten verstrekken, zijn eigen analyse 

van informatie over de asielsituatie, 

bezoeken ter plaatse, aselecte controle van 

specifieke zaken en informatie die wordt 

verstrekt door de UNHCR en andere 

relevante organen van de Verenigde 

Naties die toezien op de 

mensenrechtenverdragen en de speciale 

procedures van de VN, of de 

monitoringmechanismen van de Raad van 

Europa inzake de mensenrechten en 

andere relevante internationale en niet-

gouvernementele organisaties. 

Amendement  56 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 2 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Daartoe moeten de lidstaten het 

Agentschap op zijn verzoek de nodige 

informatie verstrekken over de 

asielprocedures, uitrusting, infrastructuur, 

opvangvoorzieningen, 

erkenningspercentages en kwaliteit van de 

bescherming, alsook over de personele en 

financiële middelen op nationaal niveau die 

een efficiënt beheer van het asiel- en 

opvangstelsel moeten garanderen. De 

lidstaten werken samen met het 

Agentschap en faciliteren de bezoeken ter 

plaatse die het Agentschap verricht ten 

behoeve van de monitoringexercitie. 

Daartoe moeten de lidstaten het 

Agentschap op zijn verzoek de nodige 

informatie verstrekken over de 

asielprocedures, uitrusting, infrastructuur, 

opvangvoorzieningen, 

erkenningspercentages en kwaliteit van de 

bescherming, alsook over de personele en 

financiële middelen op nationaal niveau die 

een efficiënt beheer van het asiel- en 

opvangstelsel moeten garanderen. De 

lidstaten werken nauw samen met het 

Agentschap en faciliteren de bezoeken ter 

plaatse die het Agentschap verricht ten 

behoeve van de monitoringexercitie. 

Amendement  57 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 14 – lid 1 – alinea 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Het Agentschap kan op eigen initiatief of 

op verzoek van de Commissie een 

monitoringexercitie voor de beoordeling 

van de asiel- en opvangstelsels van een 

lidstaat starten, indien er grote bezorgdheid 

heerst over de werking van een van de 

Het Agentschap kan op verzoek van de 

Commissie een monitoringexercitie voor 

de beoordeling van de asiel- en 

opvangstelsels van een lidstaat starten, 

indien er grote bezorgdheid heerst over de 

werking van een van de aspecten van de 
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aspecten van de asiel- en opvangstelsels 

van die lidstaat. 

asiel- en opvangstelsels van die lidstaat. 

Amendement  58 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 – lid 3 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Het Agentschap organiseert en 

coördineert gedurende een beperkte 

termijn een of meer van de volgende 

operationele en technische maatregelen: 

3. Het Agentschap organiseert en 

coördineert een of meer van de volgende 

operationele en technische maatregelen: 

Amendement  59 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 – lid 3 – letter g 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(g)  bijstand bieden bij het herplaatsen 

of overbrengen van begunstigden van 

internationale bescherming in de Unie; 

(g)  bijstand bieden bij het herplaatsen 

of overbrengen van verzoekers om en 

begunstigden van internationale 

bescherming in de Unie, waarbij rekening 

wordt gehouden met eerlijke, objectieve 

criteria, zoals gezinshereniging en 

culturele banden; 

Amendement  60 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 – lid 3 – letter i 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(i) de lidstaten helpen ervoor te zorgen 

dat alle noodzakelijke kinderrechten en 

waarborgen ter bescherming van het kind 

gegarandeerd zijn; 

(i) de lidstaten helpen ervoor te zorgen 

dat alle noodzakelijke waarborgen voor de 

grondrechten, met inbegrip van 

kinderrechten en waarborgen ter 

bescherming van het kind, gegarandeerd 

zijn; 

Amendement  61 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 17 – lid 7 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

7. De lidstaten zien erop toe dat de 

deskundigen die zij ter beschikking stellen, 

voldoen aan door de raad van bestuur 

gevraagde profielen en aantallen. De duur 

van de inzet wordt bepaald door de lidstaat 

van herkomst en bedraagt ten minste 30 

dagen. 

7. De lidstaten zien erop toe dat de 

deskundigen die zij ter beschikking stellen, 

voldoen aan de profielen en aantallen 

zoals verzocht door de lidstaat die ze nodig 

heeft. De duur van de inzet wordt bepaald 

door de lidstaat van herkomst en bedraagt 

ten minste 60 dagen. 

Amendement  62 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 18 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De raad van bestuur besluit op 

voorstel van de uitvoerend directeur met 

een meerderheid van drie vierde van de 

stemgerechtigde leden over de profielen 

van de deskundigen en over het aandeel 

van iedere lidstaat in de 

asielinterventiepool. Dezelfde procedure 

geldt voor eventuele navolgende 

wijzigingen in de profielen van de 

deskundigen en hun totale aantal. 

2. De raad van bestuur besluit op 

voorstel van de uitvoerend directeur over 

de profielen van de deskundigen en over 

het aandeel van iedere lidstaat in de 

asielinterventiepool. Dezelfde procedure 

geldt voor eventuele navolgende 

wijzigingen in de profielen van de 

deskundigen en hun totale aantal. De 

uitvoerend directeur zorgt ervoor dat de 

samenstelling van de 

asielondersteuningsteams of de groep 

deskundigen die wordt ingezet uit de 

asielinterventiepool overeenstemt met de 

aanvraag van de gastlidstaat, afhankelijk 

van de behoeften ter plaatse. 

Amendement  63 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 18 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Via een pool van nationale 

deskundigen, opgebouwd op basis van de 

verschillende vastgestelde profielen, 

dragen de lidstaten bij aan de 

asielinterventiepool door deskundigen aan 

te wijzen die beantwoorden aan de 

verlangde profielen. De duur van de inzet 

wordt bepaald door de lidstaat van 

3. Via een pool van nationale 

deskundigen, opgebouwd op basis van de 

verschillende vastgestelde profielen, 

dragen de lidstaten bij aan de 

asielinterventiepool door deskundigen aan 

te wijzen die beantwoorden aan de 

verlangde profielen. De duur van de inzet 

wordt bepaald door de lidstaat van 
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herkomst en bedraagt ten minste 30 dagen. herkomst, naargelang van de behoefte aan 

benoemingen voor de langere termijn om 

een toereikende aanwezigheid ter plaatse 

te garanderen, en bedraagt ten minste 

60 dagen. 

Amendement  64 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 18 – lid 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. De lidstaten garanderen een 

volledige naleving van hun verplichtingen 

om het Agentschap te bemannen en 

financieel te ondersteunen. De Commissie 

ziet toe op deze naleving en in gevallen 

van niet-naleving worden er onmiddellijk 

corrigerende maatregelen genomen. 

Amendement  65 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 22 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Wanneer de asiel- en 

opvangstelsels van een lidstaat onder 

onevenredige druk staan die gepaard gaat 

met uitzonderlijke en dringende behoeften, 

organiseert en coördineert het Agentschap 

op verzoek van de betrokken lidstaat of op 

eigen initiatief een uitgebreide reeks 

operationele en technische maatregelen als 

bedoeld in artikel 16 en zet het 

deskundigen van de in artikel 18 bedoeld 

asielinterventiepool in, evenals 

deskundigen die tot het eigen personeel 

van het Agentschap behoren, om de asiel- 

en opvangstelsels op korte termijn te 

versterken. 

1. Wanneer de asiel- en 

opvangstelsels van een lidstaat onder 

onevenredige druk staan die gepaard gaat 

met uitzonderlijke en dringende behoeften, 

organiseert en coördineert het Agentschap 

op verzoek van de betrokken lidstaat en in 

samenwerking met de betrokken 

gastlidstaat een uitgebreide reeks 

operationele en technische maatregelen als 

bedoeld in artikel 16 en zet het 

deskundigen van de in artikel 18 bedoeld 

asielinterventiepool in, evenals 

deskundigen die tot het eigen personeel 

van het Agentschap behoren, om de asiel- 

en opvangstelsels op korte termijn te 

versterken. 

Amendement  66 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 29 – lid 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Het Agentschap kan alle nodige 

maatregelen nemen om de uitwisseling van 

voor zijn taken relevante informatie met de 

Commissie en de lidstaten en, indien van 

toepassing, met de relevante agentschappen 

van de Unie, te faciliteren. 

1. Het Agentschap kan alle nodige 

maatregelen nemen ter facilitering van de 

uitwisseling van voor zijn taken relevante 

informatie met de Commissie en de 

lidstaten en, indien van toepassing, met de 

relevante agentschappen van de Unie, 

waaronder Europol om vingerafdrukken 

te kunnen uitwisselen. 

Amendement  67 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 35 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Met betrekking tot 

aangelegenheden die verband houden met 

zijn activiteiten, en voor zover nodig is 

voor het verrichten van zijn taken, 

faciliteert en bevordert het Agentschap de 

operationele samenwerking tussen de 

lidstaten en derde landen, in het kader van 

het Uniebeleid inzake externe 

betrekkingen, onder meer met betrekking 

tot de bescherming van de grondrechten, en 

in samenwerking met de Europese Dienst 

voor extern optreden. Het Agentschap en 

de lidstaten dragen normen en maatstaven 

uit die gelijkwaardig zijn aan die welke in 

de Uniewetgeving zijn vastgelegd, en leven 

deze na, ook bij het verrichten van 

activiteiten op het grondgebied van derde 

landen. 

1. Met betrekking tot 

aangelegenheden die verband houden met 

zijn activiteiten, en voor zover nodig is 

voor het verrichten van zijn taken, 

faciliteert en bevordert het Agentschap de 

operationele samenwerking tussen de 

lidstaten en derde landen, in het kader van 

het Uniebeleid inzake externe 

betrekkingen, onder meer met betrekking 

tot de bescherming van de grondrechten, en 

in samenwerking met de Europese Dienst 

voor extern optreden. Het Agentschap en 

de lidstaten dragen normen en maatstaven 

uit die gelijkwaardig zijn aan die welke in 

de Uniewetgeving, met inbegrip van het 

Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie en het internationaal 

recht, zijn vastgelegd, en leven deze na, 

ook bij het verrichten van activiteiten op 

het grondgebied van derde landen. 

Amendement  68 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 35 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Het Agentschap kan met 

instemming van de gastlidstaat ambtenaren 

3. Het Agentschap kan met 

instemming van de gastlidstaat ambtenaren 



 

RR\1113452NL.docx 153/175 PE589.110v02-00 

 NL 

van derde landen uitnodigen om als 

waarnemer op te treden bij de operationele 

en technische maatregelen die in artikel 16, 

lid 3, worden uiteengezet, mits hun 

aanwezigheid de verwezenlijking van de 

doelstellingen van deze maatregelen niet 

in het gedrang brengt en de samenwerking 

en uitwisseling van beste praktijken kan 

bevorderen. 

van derde landen uitnodigen om als 

waarnemer op te treden bij de operationele 

en technische maatregelen die in artikel 16, 

lid 3, worden uiteengezet, met name 

wanneer dit de samenwerking en 

uitwisseling van beste praktijken kan 

bevorderen. 

Amendement  69 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 35 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Het Agentschap coördineert de 

acties inzake hervestiging die de lidstaten 

of de Unie uitvoeren, waaronder 

informatie-uitwisseling, om tegemoet te 

komen aan de behoeften aan internationale 

bescherming van vluchtelingen in derde 

landen en solidariteit te tonen met hun 

gastlanden. Het Agentschap verzamelt 

informatie, houdt toezicht op hervestiging 

naar de lidstaten en ondersteunt de 

lidstaten bij hun capaciteitsopbouw op het 

gebied van hervestiging. Het Agentschap 

kan, onder voorbehoud van toestemming 

van het derde land en in overleg met de 

Commissie, een dergelijke informatie-

uitwisseling of enige andere actie waarbij 

de lidstaten en een derde land betrokken 

zijn, ook coördineren op het grondgebied 

van dat derde land. 

4. Het Agentschap coördineert de 

acties inzake hervestiging die de lidstaten 

of de Unie uitvoeren, waaronder 

informatie-uitwisseling, volledig volgens 

de door de UNHCR gestelde normen en 

richtsnoeren, om tegemoet te komen aan 

de behoeften aan internationale 

bescherming van vluchtelingen in derde 

landen en solidariteit te tonen met hun 

gastlanden. Het Agentschap verzamelt 

informatie, houdt toezicht op hervestiging 

naar de lidstaten en ondersteunt de 

lidstaten bij hun capaciteitsopbouw op het 

gebied van hervestiging. Het Agentschap 

kan, onder voorbehoud van toestemming 

van het derde land en in overleg met de 

Commissie, een dergelijke informatie-

uitwisseling of enige andere actie waarbij 

de lidstaten en een derde land betrokken 

zijn, ook coördineren op het grondgebied 

van dat derde land. 

Amendement  70 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 35 – lid 4 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 bis. De vertrouwelijkheid van 

informatie over individuele gevallen van 

hervestiging wordt te allen tijde 
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gegarandeerd. Elke informatie-

uitwisseling vindt plaats met volledige 

inachtneming van de desbetreffende 

regels die zijn vastgelegd in het 

"Resettlement Handbook" van de 

UNHCR, zonder de subsidiabiliteit en de 

selectie van vluchtelingen voor 

hervestiging in gevaar te brengen. Alle 

activiteiten van het Agentschap op het 

vlak van hervestiging worden uitgevoerd 

in nauwe samenwerking met de UNHCR 

en deskundige niet-gouvernementele 

organisaties, en omvatten ondersteuning 

voor hervestigde vluchtelingen na 

aankomst op het grondgebied van 

lidstaten, indien relevant en nodig. 

Motivering 

Naleving en voorrang van de UNHCR-richtsnoeren inzake hervestiging met betrekking tot 

optreden dat wordt gecoördineerd of geïnitieerd door het nieuwe Agentschap op het vlak van 

hervestiging moeten expliciet worden gewaarborgd in de Verordening tot oprichting van het 

EU-Asielagentschap om volledige consistentie te garanderen van het optreden van het 

Agentschap met de prioriteiten en richtsnoeren die door de UNHCR op mondiaal niveau zijn 

vastgesteld. 

Amendement  71 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 35 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. Het Agentschap neemt deel aan de 

uitvoering van internationale 

overeenkomsten die de Unie met derde 

landen heeft gesloten, in het kader van het 

Uniebeleid inzake externe betrekkingen, en 

met betrekking tot terreinen die onder deze 

verordening vallen. 

5. Het Agentschap neemt deel aan de 

uitvoering van internationale 

overeenkomsten die de Unie met derde 

landen heeft gesloten, in het kader van het 

Uniebeleid inzake externe betrekkingen, 

met inachtneming van het internationaal 

recht, waaronder het internationaal 

humanitair recht, de beginselen van de 

mensenrechten, de democratie en de 

rechtsstaat, en met betrekking tot terreinen 

die onder deze verordening vallen. 

Amendement  72 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 35 – lid 6 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 6 bis. Het Agentschap kan deskundigen 

van zijn eigen personeelsbestand in derde 

landen inzetten waar een meer 

permanente aanwezigheid van het 

Agentschap kan helpen bij het verrichten 

van zijn taken, met name op het gebied 

van hervestiging. De raad van bestuur 

stelt jaarlijks op basis van een voorstel 

van de uitvoerend directeur de lijst met die 

landen vast. Het inzetten van deze 

vertegenwoordigers wordt goedgekeurd 

door de raad van bestuur en moet 

voorafgegaan worden door een advies van 

de Commissie. Deze deskundigen werken 

nauw samen met de 

immigratieverbindingsfunctionarissen. 

Het Europees Parlement wordt van deze 

activiteiten onverwijld en volledig op de 

hoogte gehouden. 

Amendement  73 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 17 – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Samenwerking met de UNHCR en andere 

internationale organisaties 

Samenwerking met VN-organen en 

internationale organisaties 

Amendement  74 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 37 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Het Agentschap werkt samen met 

internationale organisaties, met name de 

UNHCR, op gebieden die onder deze 

verordening vallen, in het kader van de 

werkafspraken die met deze organen zijn 

gemaakt, overeenkomstig het Verdrag en 

de bepalingen inzake de bevoegdheden van 

deze organen. De raad van bestuur besluit 

over de werkafspraken, die onderworpen 

Het Agentschap werkt samen met VN-

organen en internationale organisaties, met 

name de UNHCR, het OHCHR en de 

IOM, op gebieden die onder deze 

verordening vallen, in het kader van de 

werkafspraken die met deze organen zijn 

gemaakt, overeenkomstig het Verdrag en 

de bepalingen inzake de bevoegdheden van 

deze organen. De raad van bestuur besluit 
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zijn aan de voorafgaande goedkeuring van 

de Commissie. 

over de werkafspraken, die onderworpen 

zijn aan de voorafgaande goedkeuring van 

de Commissie. Het Agentschap brengt het 

Europees Parlement van deze 

werkafspraken op de hoogte. 

Amendement  75 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 39 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De raad van bestuur telt een 

vertegenwoordiger van het UNHCR, die 

geen stemrecht heeft. 

2. De raad van bestuur telt een 

vertegenwoordiger van het UNHCR en een 

vertegenwoordiger van het Bureau van de 

Europese Unie voor de grondrechten 

(FRA), die geen stemrecht hebben. 

Amendement  76 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 54 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 54 bis (nieuw) 

 Bescherming van de grondrechten en een 

klachtenmechanisme 

 1.  Het Agentschap garandeert de 

bescherming van de grondrechten bij de 

uitoefening van zijn taken uit hoofde van 

deze verordening, in overeenstemming 

met het desbetreffende Unierecht, met 

name het Handvest van de grondrechten 

van de Europese Unie, het desbetreffende 

internationale recht, waaronder het 

Verdrag van 1951 en het Protocol van 

1967, de in het kader van het CEAS 

aangenomen rechtsnormen en de 

verplichtingen in verband met de toegang 

tot en de inhoud van internationale 

bescherming. 

 2.  Daartoe stelt het Agentschap een 

grondrechtenstrategie op die het nader 

uitwerkt en toepast, waarin een 

doeltreffend mechanisme wordt 
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opgenomen om erop toe te zien dat de 

grondrechten bij alle activiteiten van het 

Agentschap worden geëerbiedigd, en die 

ook een klachtenmechanisme bevat. 

Amendement  77 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 60 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Het Agentschap past de in 

Besluiten (EU, Euratom) 2015/44335 en 

2015/44436 van de Commissie vervatte 

veiligheidsvoorschriften van de Commissie 

toe. Die voorschriften gelden met name 

voor de uitwisseling, de verwerking en de 

opslag van gerubriceerde gegevens. 

1. Het Agentschap past de in 

Besluiten (EU, Euratom) 2015/44335 en 

2015/44436 van de Commissie vervatte 

veiligheidsvoorschriften van de Commissie 

toe, alsook de geldende voorschriften 

inzake de bescherming van 

persoonsgegevens. Die voorschriften 

gelden met name voor de uitwisseling, de 

verwerking en de opslag van gerubriceerde 

gegevens. 

__________________ __________________ 

35 Besluit (EU, Euratom) 2015/443 van de 

Commissie van 13 maart 2015 betreffende 

veiligheid binnen de Commissie (PB L 72 

van 17.3.2015, blz. 41). 

35 Besluit (EU, Euratom) 2015/443 van de 

Commissie van 13 maart 2015 betreffende 

veiligheid binnen de Commissie (PB L 72 

van 17.3.2015, blz. 41). 

36 Besluit (EU, Euratom) 2015/444 van de 

Commissie van 13 maart 2015 betreffende 

de veiligheidsvoorschriften voor de 

bescherming van gerubriceerde EU-

informatie (PB L 72 van 17.3.2015, blz. 

53). 

36 Besluit (EU, Euratom) 2015/444 van de 

Commissie van 13 maart 2015 betreffende 

de veiligheidsvoorschriften voor de 

bescherming van gerubriceerde EU-

informatie (PB L 72 van 17.3.2015, blz. 

53). 
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ADVIES VAN DE BEGROTINGSCOMMISSIE 

aan de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het 

Asielagentschap van de Europese Unie en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 439/201 

(COM(2016)0271 – C8-0174/2016 – 2016/0131(COD)) 

Rapporteur voor advies: Jens Geier 

 

BEKNOPTE MOTIVERING 

De Commissie stelt deze verordening voor als onderdeel van een breder pakket van 

hervormingen van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel, dat ook voorstellen omvat 

voor hervorming van het Dublinstelsel en van Eurodac. In breder verband is het onderhavige 

voorstel een vervolg op de Europese migratieagenda, waarover vorig jaar overeenstemming is 

bereikt. 

De rapporteur hecht eraan op te merken dat de voorgestelde verbetering van het Europees 

Ondersteuningsbureau voor asielzaken tot een volwaardig EU-agentschap voor asiel, een 

noodzakelijke aanvulling is op het pakket grens- en kustwacht dat reeds is aangenomen. Om 

te vermijden dat de huidige uitdaging rond de ongekende aantallen migranten die toevlucht 

zoeken naar Europa enkel in een restrictieve aanpak resulteert, is het essentieel om aan de 

andere kant het beschermingsaspect te versterken zodat de mensenrechtennormen zoals 

verankerd in de Verdragen en het Handvest van de grondrechten gerespecteerd blijven. 

In een Europese Unie met open binnengrenzen worden de buitengrenzen een kwestie van 

gemeenschappelijk belang voor alle lidstaten. Kwesties rond grenzen en asiel vragen uiteraard 

om een gemeenschappelijke Europese respons. Zelden springt een Europese meerwaarde zo 

in het oog als hier, en de rapporteur pleit dan ook voor meer Europese samenwerking op dit 

gebied. De financiering van deze taken uit de begroting van de Unie is ook een kwestie van 

solidariteit omdat de burgers van alle lidstaten profijt hebben van open grenzen, terwijl slechts 

weinige lidstaten zich feitelijk moeten bekommeren om beveiliging van de grenzen en opvang 

van migranten. 

De rapporteur onderstreept echter dat de EU-begroting niet op deze nieuwe uitdagingen is 

berekend aangezien rubriek 3 verreweg de kleinste rubriek is in het meerjarig financieel kader 

(MFK). De rapporteur acht daarom een zo spoedig mogelijke opwaardering van het huidige 

MFK geboden waarbij het plafond van rubriek 3 aanzienlijk moet worden verhoogd. 
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De gevolgen voor de begroting van dit voorstel belopen 363,963 miljoen EUR voor de 

periode 2017-2020. Naast de kredieten worden ook de personeelsaantallen uitgebreid naar in 

totaal 500 man in 2020. De rapporteur kan met het voorgestelde financieel memorandum 

instemmen, al moet dit veeleer als indicatieve planning worden beschouwd omdat het gezien 

het snel veranderende veiligheidsklimaat in de Europese buurlanden en daarbuiten niet te 

voorspellen is hoeveel migranten er zullen komen. De begrotingsautoriteit moet klaarstaan om 

die planning aan te passen voor het geval er extra geld nodig is. 

 

AMENDEMENTEN 

De Begrotingscommissie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie burgerlijke 

vrijheden, justitie en binnenlandse zaken onderstaande amendementen in aanmerking te 

nemen: 

Amendement  1 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) In haar mededeling van 6 april 

2016 heeft de Commissie de 

mogelijkheden uiteengezet om het 

gemeenschappelijk Europees asielstelsel te 

verbeteren. Het gaat met name om het tot 

stand brengen van een duurzaam en billijk 

stelsel voor het vaststellen van de voor 

asielzoekers verantwoordelijke lidstaat, het 

verbeteren van het Eurodac-systeem, het 

zorgen voor grotere convergentie van het 

EU-asielsysteem, het voorkomen van 

secundaire bewegingen binnen de EU en 

het vaststellen van een versterkt mandaat 

voor het Europees Ondersteuningsbureau 

voor asielzaken. De mededeling is in lijn 

met de oproep van de Europese Raad van 

18 februari 2016 om vooruitgang te boeken 

wat betreft de hervorming van het 

bestaande EU-kader teneinde een humaan 

en efficiënt asielbeleid te garanderen. 

Voorts worden in de mededeling 

vervolgstappen voorgesteld 

overeenkomstig de holistische aanpak van 

migratie die het Europees Parlement heeft 

(3) In haar mededeling van 6 april 

2016 heeft de Commissie de 

mogelijkheden uiteengezet om het 

gemeenschappelijk Europees asielstelsel te 

verbeteren. Het gaat met name om het tot 

stand brengen van een duurzaam en billijk 

stelsel voor het vaststellen van de voor 

asielzoekers verantwoordelijke lidstaat, het 

verbeteren van het Eurodac-systeem, het 

zorgen voor grotere convergentie van het 

EU-asielsysteem aan de hand van de 

goedkeuring van een nieuwe verordening 

tot vaststelling van een 

gemeenschappelijke unieke 

asielprocedure voor de Unie en van een 

nieuwe verordening inzake de 

voorwaarden waaraan asielzoekers 

moeten voldoen en aan de hand van 

doelgerichte wijzigingen van de richtlijn 

inzake de opvangvoorwaarden, het 

voorkomen van secundaire bewegingen 

binnen de EU en het vaststellen van een 

versterkt mandaat voor het Europees 

Ondersteuningsbureau voor asielzaken. De 
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uiteengezet in zijn initiatiefverslag van 12 

april 2016. 

mededeling is in lijn met de oproep van de 

Europese Raad van 18 februari 2016 om 

vooruitgang te boeken wat betreft de 

hervorming van het bestaande EU-kader 

teneinde een humaan en efficiënt 

asielbeleid te garanderen. Voorts worden in 

de mededeling vervolgstappen voorgesteld 

overeenkomstig de holistische aanpak van 

migratie die het Europees Parlement heeft 

uiteengezet in zijn initiatiefverslag van 12 

april 2016. 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) De taken van het Europees 

Ondersteuningsbureau voor asielzaken 

moeten worden uitgebreid, en 

dienovereenkomstig moet de naam van het 

bureau worden gewijzigd in 

Asielagentschap van de Europese Unie. 

Het Agentschap moet een expertisecentrum 

zijn, met als belangrijkste taken het 

bevorderen van de praktische 

samenwerking en informatie-uitwisseling 

tussen de lidstaten inzake asiel, het 

bevorderen van het Unierecht en 

operationele normen om een hoge mate 

van uniformiteit te garanderen wat betreft 

asielprocedures, opvangvoorzieningen en 

de beoordeling van de 

beschermingsbehoeften in de Unie, het 

monitoren van de operationele en 

technische toepassing van het recht en de 

normen van de Unie inzake asiel, het 

ondersteunen van het Dublinsysteem en het 

bieden van extra operationele en technische 

bijstand aan lidstaten voor het beheer van 

de asiel- en opvangstelsels, met name 

wanneer deze onder onevenredige druk 

staan. 

(6) De taken van het Europees 

Ondersteuningsbureau voor asielzaken 

moeten worden uitgebreid, en 

dienovereenkomstig moet de naam van het 

bureau worden gewijzigd in 

Asielagentschap van de Europese Unie. 

Het Agentschap moet een expertisecentrum 

zijn, met als belangrijkste taken het 

bevorderen van de praktische 

samenwerking en informatie-uitwisseling 

tussen de lidstaten inzake asiel, het 

bevorderen van het Unierecht en 

operationele normen om een hoge mate 

van uniformiteit te garanderen wat betreft 

asielprocedures, opvangvoorzieningen en 

de beoordeling van de 

beschermingsbehoeften in de Unie, het 

evalueren en monitoren van de 

operationele en technische toepassing van 

het recht en de normen van de Unie inzake 

asiel, het ondersteunen van het 

Dublinsysteem en het bieden van extra 

operationele en technische bijstand aan 

lidstaten voor het beheer van de asiel- en 

opvangstelsels, met name wanneer deze 

onder onevenredige druk staan. 
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Amendement  3 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (6 bis) Het Asielagentschap van de 

Europese Unie moet voldoende financiële 

en personele middelen ontvangen om zijn 

autonomie en de goede uitvoering van zijn 

taken te garanderen, waaronder met 

name eigen personeel van het Agentschap 

om deskundigenteams te vormen die 

belast zijn met de beoordelings- en 

monitoringsprocedures van de asiel- en 

opvangstelsels. 

Motivering 

Voorzien is om het personeel van het Agentschap tegen 2020 op te trekken tot in totaal 500 

medewerkers. De personeelsformatie kan echter niet worden opgenomen in de verordening. 

Daarom moet ervoor worden gezorgd dat het Agentschap beschikt over voldoende eigen 

personeel om zijn taken te vervullen en zijn onpartijdigheid te garanderen. 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) Het Asielagentschap van de 

Europese Unie moet nauw samenwerken 

met de asielinstanties van de lidstaten, met 

de nationale migratie- en asieldiensten of 

andere diensten, daarbij gebruikmakend 

van de capaciteit en de deskundigheid van 

deze diensten, alsook met de Commissie. 

De lidstaten moeten samenwerken met het 

Agentschap om het zijn mandaat te kunnen 

laten vervullen. Het is van belang dat het 

Agentschap en de lidstaten te goeder trouw 

handelen en snel en nauwgezet informatie 

uitwisselen. Bij het verstrekken van 

statistische gegevens moeten steeds de 

technische en methodologische 

specificaties van Verordening (EG) nr. 

(7) Het Asielagentschap van de 

Europese Unie moet nauw samenwerken 

met de asielinstanties van de lidstaten, met 

de nationale migratie- en asieldiensten of 

andere diensten, daarbij gebruikmakend 

van de capaciteit en de deskundigheid van 

deze diensten, alsook met de Commissie en 

de agentschappen van de Unie, in het 

bijzonder het Europees grens- en 

kustwachtagentschap. De lidstaten moeten 

samenwerken met het Agentschap om het 

zijn mandaat te kunnen laten vervullen. Het 

is van belang dat het Agentschap en de 

lidstaten te goeder trouw handelen en snel 

en nauwgezet informatie uitwisselen. Bij 

het verstrekken van statistische gegevens 
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862/2007 in acht worden genomen8. moeten steeds de technische en 

methodologische specificaties van 

Verordening (EG) nr. 862/2007 in acht 

worden genomen8. 

__________________ __________________ 

8Verordening (EG) nr. 862/2007 van het 

Europees Parlement en de Raad van 11 juli 

2007 betreffende communautaire 

statistieken over migratie en internationale 

bescherming en tot intrekking van 

Verordening (EEG) nr. 311/76 van de Raad 

betreffende de opstelling van statistieken 

over buitenlandse werknemers (PB L 199 

van 31.7.2007, blz. 23). 

8Verordening (EG) nr. 862/2007 van het 

Europees Parlement en de Raad van 11 juli 

2007 betreffende communautaire 

statistieken over migratie en internationale 

bescherming en tot intrekking van 

Verordening (EEG) nr. 311/76 van de Raad 

betreffende de opstelling van statistieken 

over buitenlandse werknemers (PB L 199 

van 31.7.2007, blz. 23). 

Motivering 

Volgens artikel 4, lid 2, van deze verordening werkt het Agentschap nauw samen met het 

Europees grens- en kustwachtagentschap en baseert het zich op de risicoanalyse die dat 

agentschap verricht om te garanderen dat er sprake is van maximale consistentie en 

convergentie. 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 14 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(14) Het Asielagentschap van de 

Europese Unie moet, in nauwe 

samenwerking met de Commissie en 

zonder afbreuk te doen aan de 

verantwoordelijkheid van de Commissie 

als hoedster van de Verdragen, een 

mechanisme instellen voor het monitoren 

en het beoordelen van de uitvoering van 

het gemeenschappelijk Europees 

asielstelsel en de naleving van de 

operationele normen, richtsnoeren en beste 

praktijken inzake asiel, en voor het 

controleren van de werking van de asiel- en 

opvangstelsels van de lidstaten. De 

monitoring en beoordeling moeten 

alomvattend zijn en moeten in het 

bijzonder gebaseerd worden op de 

informatie die de lidstaten verstrekken, 

(14) Het Asielagentschap van de 

Europese Unie moet, in nauwe 

samenwerking met de Commissie en 

zonder afbreuk te doen aan de 

verantwoordelijkheid van de Commissie 

als hoedster van de Verdragen, een 

mechanisme instellen voor het monitoren 

en het beoordelen van de uitvoering van 

het gemeenschappelijk Europees 

asielstelsel en de naleving van de 

operationele normen, richtsnoeren en beste 

praktijken inzake asiel, en voor het 

controleren van de werking van de asiel- en 

opvangstelsels van de lidstaten. De 

monitoring en beoordeling moeten 

alomvattend zijn en moeten in het 

bijzonder gebaseerd worden op de 

informatie die de lidstaten verstrekken, 
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analyse van informatie over de asielsituatie 

door het Agentschap, bezoeken ter plaatse 

en aselecte controle van specifieke zaken. 

Het Agentschap moet over zijn 

bevindingen verslag uitbrengen aan de raad 

van bestuur, die vervolgens het verslag 

moet goedkeuren. De uitvoerend directeur 

moet na overleg met de Commissie 

ontwerpaanbevelingen voor de betrokken 

lidstaat opstellen, waarin de maatregelen 

worden uiteengezet die noodzakelijk zijn 

om de ernstige tekortkomingen aan te 

pakken; deze moeten vervolgens door de 

raad van bestuur als aanbevelingen worden 

goedgekeurd. 

analyse van informatie over de asielsituatie 

door het Agentschap, bezoeken ter plaatse 

en aselecte controle van specifieke zaken. 

Het Agentschap moet over zijn 

bevindingen verslag uitbrengen aan de raad 

van bestuur, die vervolgens het verslag 

moet goedkeuren en het moet doorzenden 

aan de Commissie en het Europees 

Parlement. De uitvoerend directeur moet 

na overleg met de Commissie 

ontwerpaanbevelingen voor de betrokken 

lidstaat opstellen, waarin de maatregelen 

worden uiteengezet die noodzakelijk zijn 

om de ernstige tekortkomingen aan te 

pakken; deze moeten vervolgens door de 

raad van bestuur als aanbevelingen worden 

goedgekeurd. 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 26 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (26 bis) Alles moet in het werk 

worden gesteld om de vluchtelingen in de 

lidstaten en in de vluchtelingenkampen 

waardige leefomstandigheden te 

bezorgen, met name op het gebied van 

gezondheidszorg, de mogelijkheid om een 

opleiding te volgen en de mogelijkheid om 

te werken. 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 26 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (26 ter) De financiering en 

toewijzing van middelen aan 

vluchtelingenkampen moet worden 

geoptimaliseerd zodat de vluchtelingen 

een gegarandeerde kans krijgen op een 
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waardig bestaan. 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 30 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (30 bis) Het is van essentieel belang 

dat de lidstaten een bijdrage blijven 

leveren aan een doeltreffende oplossing 

van de vluchtelingencrisis met behulp van 

financiële middelen en andere 

maatregelen. 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Het Agentschap werkt nauw samen 

met de asielinstanties van de lidstaten, de 

nationale immigratie- en asieldiensten en 

andere nationale diensten, en de 

Commissie. Het Agentschap voert zijn 

taken uit onverminderd de aan andere 

betrokken organen van de Unie 

toevertrouwde taken, en werkt nauw samen 

met deze organen en de Hoge Commissaris 

van de Verenigde Naties voor de 

vluchtelingen (UNHCR). 

2. Het Agentschap werkt nauw samen 

met de asielinstanties van de lidstaten, de 

nationale immigratie- en asieldiensten en 

andere nationale diensten, en met de 

Commissie en de bevoegde instanties van 

de Unie, waaronder met name het 

Europees grens- en kustwachtagentschap. 

Het Agentschap voert zijn taken uit 

onverminderd de aan andere betrokken 

organen van de Unie toevertrouwde taken, 

en werkt nauw samen met deze organen en 

de Hoge Commissaris van de Verenigde 

Naties voor de vluchtelingen (UNHCR). 

Motivering 

Volgens artikel 4, lid 2, van deze verordening werkt het Agentschap nauw samen met het 

Europees grens- en kustwachtagentschap en baseert het zich op de risicoanalyse die dat 

agentschap verricht om te garanderen dat er sprake is van maximale consistentie en 

convergentie. 
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Amendement  10 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 2 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Het Agentschap werkt daartoe nauw samen 

met het Europees Agentschap voor het 

beheer van de operationele samenwerking 

aan de buitengrenzen van de lidstaten van 

de Europese Unie en steunt met name op 

de risicoanalyse die dat agentschap 

verricht, om te garanderen dat er bij de 

informatie van de beide agentschappen 

sprake is van maximale consistentie en 

convergentie. 

Het Agentschap werkt daartoe nauw samen 

met het Europees grens- en 

kustwachtagentschap en steunt met name 

op de risicoanalyse die dat agentschap 

verricht, om te garanderen dat er bij de 

informatie van de beide agentschappen 

sprake is van maximale consistentie en 

convergentie. 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Het Agentschap, onder 

eerbiediging van het 

subsidiariteitsbeginsel, homogeniseert de 

werkzaamheden die in de lidstaten worden 

verricht met het oog op de 

totstandbrenging van een Europees 

informatienetwerk dat moet waarborgen 

dat in de systemen van de bevoegde 

autoriteiten van de lidstaten met elkaar 

vergelijkbare, gemeenschappelijke 

normen worden gehanteerd. 

 

Amendement  12 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Het Agentschap verstrekt de 

Commissie op haar verzoek informatie 

over specifieke derde landen die in 

2. Het Agentschap verstrekt de 

Commissie op eigen initiatief, en in elk 

geval op haar verzoek informatie over 
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aanmerking zouden kunnen komen voor 

opname op de gemeenschappelijke EU-lijst 

van veilige landen van herkomst 

overeenkomstig Verordening (EU) nr. 

XXX/XXX. 

specifieke derde landen die in aanmerking 

zouden kunnen komen voor opname op de 

gemeenschappelijke EU-lijst van veilige 

landen van herkomst overeenkomstig 

Verordening (EU) nr. XXX/XXX. 

 

Amendement  13 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Het Agentschap helpt de lidstaten 

op hun verzoek bij de toepassing van de 

operationele normen, richtsnoeren en beste 

praktijken op hun asiel- en opvangstelsels, 

door de nodige deskundigheid en 

operationele en technische bijstand te 

bieden. 

3. Het Agentschap helpt de 

Commissie of de lidstaten op eigen 

initiatief, en in elk geval op verzoek van 

de Commissie of de lidstaten bij de 

toepassing van de operationele normen, 

richtsnoeren en beste praktijken op hun 

asiel- en opvangstelsels, door de nodige 

deskundigheid en operationele en 

technische bijstand te bieden. 

 

Amendement  14 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Het Agentschap beoordeelt in 

hoeverre de lidstaten paraat zijn om 

problemen ten gevolge van mogelijke 

onevenredige druk op hun asiel- en 

opvangstelsels aan te pakken. Het 

Agentschap kan de lidstaten verzoeken hun 

noodplannen met maatregelen voor 

mogelijke situaties van onevenredige druk 

voor te leggen en helpt de lidstaten indien 

nodig bij het opstellen en aanpassen van 

hun noodplannen. 

3. Het Agentschap beoordeelt, in 

nauwe samenwerking met het Europees 

grens- en kustwachtagentschap, in 

hoeverre de lidstaten paraat zijn om 

problemen ten gevolge van mogelijke 

onevenredige druk op hun asiel- en 

opvangstelsels aan te pakken. Het 

Agentschap kan de lidstaten verzoeken hun 

noodplannen met maatregelen voor 

mogelijke situaties van onevenredige druk 

voor te leggen en helpt de lidstaten indien 

nodig bij het opstellen en aanpassen van 

hun noodplannen. 

Motivering 

Volgens artikel 4, lid 2, van deze verordening werkt het Agentschap nauw samen met het 
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Europees grens- en kustwachtagentschap en baseert het zich op de risicoanalyse die dat 

agentschap verricht om te garanderen dat er sprake is van maximale consistentie en 

convergentie. 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. Om zijn opdracht van monitoring 

en beoordeling van de uitvoering van het 

gemeenschappelijk Europees asielstelsel 

en de asiel- en opvangstelsels van de 

lidstaten doeltreffend, onpartijdig en 

autonoom te kunnen uitvoeren, beschikt 

het Agentschap over een passend aantal 

permanente en tijdelijke medewerkers en 

over voldoende financiële middelen. 

Motivering 

De opdracht van monitoring en beoordeling van het CEAS mag niet worden verricht door 

gedetacheerde deskundigen maar moet worden toegewezen aan eigen personeel van het 

Agentschap dat daarvoor is opgeleid. Voorzien is om het personeel van het Agentschap tegen 

2020 op te trekken tot in totaal 500 medewerkers. De personeelsformatie kan echter niet 

worden opgenomen in de verordening. Daarom moet ervoor worden gezorgd dat het 

Agentschap beschikt over voldoende eigen personeel om zijn taken te vervullen en zijn 

onpartijdigheid te garanderen. 

 

Amendement  16 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 14 – lid 1 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

In de meerjarige programmering worden 

voor ieder jaar de lidstaten vastgesteld 

waarvan de asiel- en opvangstelsels moeten 

worden gemonitord, waarbij erop wordt 

toegezien dat iedere lidstaat ten minste om 

de vijf jaar aan monitoring wordt 

onderworpen. 

In de meerjarige programmering worden 

voor ieder jaar de lidstaten vastgesteld 

waarvan de asiel- en opvangstelsels moeten 

worden gemonitord, waarbij erop wordt 

toegezien dat iedere lidstaat ten minste om 

de twee jaar aan monitoring wordt 

onderworpen. 
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Motivering 

Het lijkt ons redelijker dat elke lidstaat ten minste om de twee jaar door het Agentschap wordt 

beoordeeld. Een periode van vijf jaar tussen elke beoordeling is te lang. 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 14 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De uitvoerend directeur zendt het 

ontwerpverslag van het team van 

deskundigen door naar de betrokken 

lidstaat, die zijn opmerkingen kenbaar 

maakt. Rekening houdend met de 

opmerkingen van de betrokken lidstaat 

dient de uitvoerend directeur vervolgens 

het ontwerpverslag in bij de raad van 

bestuur. De raad van bestuur keurt het 

monitoringverslag goed en zendt het door 

aan de Commissie. 

3. De uitvoerend directeur zendt het 

ontwerpverslag van het team van 

deskundigen door naar de betrokken 

lidstaat, die zijn opmerkingen kenbaar 

maakt. Rekening houdend met de 

opmerkingen van de betrokken lidstaat 

dient de uitvoerend directeur vervolgens 

het ontwerpverslag in bij de raad van 

bestuur. De raad van bestuur keurt het 

monitoringverslag goed en zendt het door 

aan het Europees Parlement en de 

Commissie. 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten kunnen het Agentschap 

verzoeken om bijstand bij de uitvoering 

van hun verplichtingen inzake asiel, met 

name wanneer hun asiel- en opvangstelsels 

onder onevenredige druk staan. 

1. De lidstaten kunnen het Agentschap 

verzoeken om bijstand bij de uitvoering 

van hun verplichtingen inzake asiel, met 

name wanneer hun asiel- en opvangstelsels 

onder onevenredige druk staan. Het 

Agentschap stelt gemeenschappelijke 

criteria voor het bestaan van dergelijke 

druk vast. 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 – lid 3 – inleidende formule 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Het Agentschap organiseert en 

coördineert gedurende een beperkte termijn 

een of meer van de volgende operationele 

en technische maatregelen: 

3. Het Agentschap organiseert en 

coördineert gedurende een beperkte, door 

het Agentschap zelf vastgestelde termijn 

een of meer van de volgende operationele 

en technische maatregelen: 

 

Amendement  20 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 – lid 3 – letter i 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(i) de lidstaten helpen ervoor te zorgen 

dat alle noodzakelijke kinderrechten en 

waarborgen ter bescherming van het kind 

gegarandeerd zijn; 

(i) de lidstaten helpen ervoor te zorgen 

dat alle noodzakelijke kinderrechten en 

waarborgen ter bescherming van het kind 

gegarandeerd zijn, evenals alle rechten 

van de vrouw; 

 

Amendement  21 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 20 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De uitvoerend directeur en de 

gastlidstaat stellen een operationeel plan op 

binnen drie werkdagen na de datum 

waarop beslist is om de 

asielondersteuningsteams in te zetten. 

4. De uitvoerend directeur en de 

gastlidstaat stellen een operationeel plan op 

binnen drie werkdagen na de datum 

waarop beslist is om de 

asielondersteuningsteams in te zetten, 

maar uiterlijk twee weken na de datum 

waarop het verzoek om bijstand is 

ontvangen. 

 

Amendement  22 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 28 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De raad van bestuur stelt 2. De raad van bestuur stelt 
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gedetailleerde regels vast met betrekking 

tot de betaling van de dagvergoeding aan 

deskundigen die door de lidstaten naar de 

asielondersteuningsteams worden 

gedetacheerd, en werkt deze indien nodig 

bij. 

gedetailleerde regels vast met betrekking 

tot de betaling van de honoraria en de 

dagvergoeding aan deskundigen die door 

de lidstaten naar de 

asielondersteuningsteams worden 

gedetacheerd, en werkt deze indien nodig 

bij. 

 

Amendement  23 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 36 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Het Agentschap werkt samen met 

de organen en instanties van de Unie 

waarvan de activiteiten verband houden 

met die van het Agentschap, met name het 

Bureau van de Europese Unie voor de 

grondrechten en het Europees Agentschap 

voor het beheer van de operationele 

samenwerking aan de buitengrenzen van 

de lidstaten van de Europese Unie, en die 

verantwoordelijk zijn voor 

aangelegenheden die onder deze 

verordening vallen. 

1. Het Agentschap werkt samen met 

de organen en instanties van de Unie 

waarvan de activiteiten verband houden 

met die van het Agentschap, met name het 

Bureau van de Europese Unie voor de 

grondrechten en het Europees grens- en 

kustwachtagentschap, en die 

verantwoordelijk zijn voor 

aangelegenheden die onder deze 

verordening vallen. 

 

Amendement  24 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 36 – lid 4 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 bis. In voorkomend geval kan het 

delen of samenvoegen van administratieve 

taken door deze agentschappen worden 

overwogen. 

 

Amendement  25 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 52 – lid 2 – alinea 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Uiterlijk op 31 maart van het volgende 

begrotingsjaar zendt het Agentschap het 

verslag over het budgettair en financieel 

beheer toe aan het Europees Parlement, de 

Raad en de Rekenkamer. 

Uiterlijk op 31 maart van het volgende 

begrotingsjaar zendt het Agentschap het 

verslag over het budgettair en financieel 

beheer toe aan het Europees Parlement, de 

Raad en de Rekenkamer. In het verslag 

worden details verstrekt over de uitgaven 

voor elk van de in artikel 2 vermelde 

afzonderlijke taken. 

 

Amendement  26 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 66 – lid 1 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Uiterlijk drie jaar na de datum van 

inwerkingtreding van deze verordening en 

vervolgens om de vijf jaar geeft de 

Commissie opdracht een evaluatie te 

maken ter beoordeling van, met name, de 

resultaten van het Agentschap met 

betrekking tot zijn doelstellingen, mandaat 

en taken. Bij de evaluatie wordt de impact 

van het Agentschap op de praktische 

samenwerking inzake asielkwesties en op 

de werking van het CEAS geëvalueerd. Bij 

de evaluatie wordt gekeken naar de 

vorderingen van het Agentschap binnen 

zijn mandaat en wordt beoordeeld of 

bijkomende maatregelen nodig zijn voor 

een daadwerkelijke solidariteit en een 

deling van de verantwoordelijkheden met 

de lidstaten die onder bijzondere druk 

staan. 

Uiterlijk drie jaar na de datum van 

inwerkingtreding van deze verordening en 

vervolgens om de vijf jaar legt de 

Commissie een evaluatie voor ter 

beoordeling van, met name, de resultaten 

van het Agentschap met betrekking tot zijn 

doelstellingen, mandaat en taken. Bij de 

evaluatie wordt de impact van het 

Agentschap op de praktische 

samenwerking inzake asielkwesties en op 

de werking van het CEAS geëvalueerd. Bij 

de evaluatie wordt gekeken naar de 

vorderingen van het Agentschap binnen 

zijn mandaat en wordt beoordeeld of 

bijkomende maatregelen nodig zijn voor 

een daadwerkelijke solidariteit en een 

deling van de verantwoordelijkheden met 

de lidstaten die onder bijzondere druk 

staan. 

Motivering 

In de verordening hoeft niet te worden gespecificeerd of Commissie een studie in opdracht 

geeft aan derden dan wel zelf een evaluatie uitvoert. 
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