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Het Sirenehandboek (besluit)* 

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het initiatief van de Helleense Republiek met het oog 
op de vaststelling van een besluit van de Raad houdende procedures voor de wijziging van het 
Sirenehandboek (7180/2003 – C5-0149/2003 – 2003/0808(CNS)) 

 

(Raadplegingsprocedure) 

Het Europees Parlement, 

− gezien het initiatief van de Helleense Republiek (7180/2003)1, 

− gezien het initiatief van de Helleense Republiek (7179/2003)2, 

− gelet op artikel 30, lid 1, letters a) en b), artikel 31, letters a) en b), en artikel 34, lid 2, letter c), van het 
EU-Verdrag, 

− gelet op artikel 39, lid 1, van het EU-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd 
(C5-0149/2003), 

− gelet op het Protocol tot opneming van het Schengen-acquis in het kader van de Europese Unie, op grond 
waarvan de Raad door het Parlement is geraadpleegd, 

− gelet op de artikelen 106 en 67 van zijn Reglement, 

− gezien het verslag van de Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken (A5-
0288/2003), 

1. hecht zijn goedkeuring aan het initiatief van de Helleense Republiek, zoals geamendeerd door het Parlement; 

2. verzoekt de Raad de tekst van het initiatief dienovereenkomstig te wijzigen; 

3. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het 
Parlement hiervan op de hoogte te stellen; 

4. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te 
brengen in het initiatief van de Helleense Republiek; 

5. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 
alsmede aan de regering van de Helleense Republiek. 

                                                 
1 PB C 82 van 5.4.2003, blz 25. 
2 PB C 82 van 5.4.2003, blz 21. 



 

Door de Helleense Republiek voorgestelde tekst 
 

Amendementen van het Parlement 

Amendement 1 
Overweging 4 bis (nieuw) 

  (4 bis) Het Akkoord van Schengen voorziet tot 
dusverre niet in Sirene-bureaus. 

Amendement 2 
Overweging 4 ter (nieuw) 

  (4 ter) In het Verdrag van Amsterdam werd 
besloten de Schengen-overeenkomst en de 
daarmee samenhangende bepalingen op te nemen 
in het kader van de Europese Unie. Krachtens het 
aan het Verdrag gehechte Schengen-protocol stelt 
de Raad de rechtsgrondslag vast voor elk van de 
bepalingen en besluiten die het Schengen-acquis 
vormen. Toen dit besluit werd genomen kon geen 
overeenkomst over de rechtsgrondslag van het 
Sirenehandboek worden bereikt. Het handboek 
bleef dan ook in de derde pijler, zonder specifieke 
rechtsgrondslag. Het onderhavige besluit is dan 
ook tegelijkertijd het besluit over de 
rechtsgrondslag van het handboek. 

Amendement 3 
Artikel 2, lid 1 

1.   De inleiding, deel 1 en deel 2, de inleiding van 
deel 3 en de punten 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 
3.1.7, 3.1.8, 3.1.9, 3.1.10 en 3.2 van deel 3, de 
inleiding van deel 4 en de punten 4.1.1, 4.1.2, 4.2, 
4.3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.5.1, 
4.5.2, 4.7, 4.8, 4.9 en 4.10 van deel 4, de inleiding 
van deel 5 en de punten 5.1.1, 5.1.2.1, 5.1.2.3, 
5.1.2.4, 5.1.2.5, 5.1.2.6, 5.1.2.7, 5.2 en 5.3 van 
deel 5, en de bijlagen 1, 2, 3 en 4, de inleiding en de 
formulieren A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M 
en P in bijlage 5 en bijlage 6 van het 
Sirenehandboek worden gewijzigd in 
overeenstemming met de regelgevingsprocedure 
bedoeld in artikel 3. 

1.   De inleiding, deel 2 (behalve 2.1.3), de inleiding 
van deel 4 en de punten 4.2, 4.3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 
4.4, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.5.1, 4.5.2, 4.7 en 4.8 van 
deel 4, de inleiding van deel 5 en de punten 5.1.1, 
5.1.2.1, 5.1.2.3, 5.1.2.4, 5.1.2.5, 5.1.2.6, 5.1.2.7, 5.2 
en 5.3 van deel 5, en de bijlagen 1, 2, 3 en 4, de 
inleiding en de formulieren A, B, C, D, E, F, G, H, 
I, J, K, L, M en P in bijlage 5 en bijlage 6 van het 
Sirenehandboek worden gewijzigd in 
overeenstemming met de regelgevingsprocedure 
bedoeld in artikel 3. 

Amendement 4 
Artikel 3 

1. Ingeval naar dit artikel wordt verwezen, wordt 
de Commissie bijgestaan door een regelgevend 
comité, bestaande uit vertegenwoordigers van de 

1. De Commissie wordt bijgestaan door een 
regelgevend comité (hierna het comité genoemd). 



lidstaten en voorgezeten door de 
vertegenwoordiger van de Commissie. 

2. Het comité stelt op voorstel van de voorzitter zijn 
reglement van orde vast op basis van 
standaardprocedureregels die in het 
Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 
zijn bekendgemaakt. 

2. Indien naar dit artikel wordt verwezen, zijn de 
artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG naar 
analogie van toepassing. De in artikel 5, lid 6, van 
Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt 
vastgesteld op twee maanden. 

3. De vertegenwoordiger van de Commissie legt 
het comité een ontwerp van de te nemen 
maatregelen voor. Het comité brengt binnen een 
termijn die de voorzitter naar gelang van de 
urgentie van de materie kan vaststellen, advies 
over dit ontwerp uit. Het comité spreekt zich uit 
met de meerderheid van stemmen die in 
artikel 205, lid 2, van het Verdrag tot oprichting 
van de Europese Gemeenschap is voorgeschreven 
voor de besluiten die de Raad op voorstel van de 
Commissie moet aannemen. De stemmen van de 
vertegenwoordigers van de lidstaten in het comité 
worden gewogen overeenkomstig genoemd artikel. 
De voorzitter neemt niet aan de stemming deel. 

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast. 

4. De Commissie stelt de beoogde maatregelen vast 
wanneer zij in overeenstemming zijn met het 
advies van het comité. 

 

5. Wanneer de beoogde maatregelen niet in 
overeenstemming zijn met het advies van het 
comité of wanneer geen advies is uitgebracht, 
dient de Commissie onverwijld bij de Raad een 
voorstel betreffende de te nemen maatregelen in 
en brengt zij het Europees Parlement op de 
hoogte. 

 

6. De Raad kan binnen twee maanden na de 
datum van indiening van het voorstel bij de Raad 
met een gekwalificeerde meerderheid van stemmen 
een besluit nemen over het voorstel. 

 

Wanneer de Raad binnen die termijn met een 
gekwalificeerde meerderheid van stemmen te 
kennen geeft dat hij zich tegen het voorstel verzet, 
neemt de Commissie het voorstel opnieuw in 
behandeling.  Zij kan bij de Raad een gewijzigd 
voorstel indienen, haar voorstel opnieuw indienen 
of een wetgevingsvoorstel indienen. 

 

Wanneer de Raad bij afloop van die termijn het 
voorgestelde uitvoeringsbesluit niet heeft 
aangenomen of niet te kennen heeft gegeven dat 
hij zich tegen het voorstel voor 
uitvoeringsmaatregelen verzet, wordt het 
voorgestelde uitvoeringsbesluit door de Commissie 
vastgesteld. 
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