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P5_TA(2003)0482 

Oprichting van een netwerk van immigratieverbindingsfunctionarissen * 

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het initiatief van de Helleense 
Republiek met het oog op goedkeuring van een verordening van de Raad betreffende de 
oprichting van een netwerk van immigratieverbindingsfunctionarissen (9870/2003 – 
C5-0260/2003 – 2003/0817(CNS)) 
 
(Raadplegingsprocedure) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het initiatief van de Helleense Republiek (9870/2003)1, 

– gelet op artikel 63, lid 3, letter b) en artikel 66 van het EG-Verdrag, 

– gelet op artikel 67 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is 
geraadpleegd (C5-0260/2003), 

– gelet op de artikelen 67 en 61 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en 
binnenlandse zaken en het advies van de Commissie buitenlandse zaken, mensenrechten, 
gemeenschappelijke veiligheid en defensiebeleid (A5-0344/2003), 

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

2. verzoekt de Raad de tekst 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 140  van 14.6.2003, blz. 12. 
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Door de Helleense Republiek voorgestelde 
tekst 

 
Amendementen van het Parlement 

 
Amendement 1 

Artikel 2, lid 2, letter j) bis (nieuw) 

 j bis) gegevens die via een "intranetsysteem 
van immigratieverbindings-
functionarissen" en de politiecentrale 
(hoofdbureau) in het ontvangende land 
worden verzonden; 

 
Amendement 2 

Artikel 2, lid 2, letter j) ter (nieuw) 

 j ter) gegevens om onmiddellijke 
humanitaire bijstand bij menselijke 
tragedies in verband met illegale 
immigratie te bevorderen. 

Amendement 3 
Artikel 3, lid 1 

1. De lidstaten stellen elkaar, alsook de 
Raad en de Commissie, in kennis van de 
detachering van 
immigratieverbindingsfunctionarissen in 
derde landen en van de taakbeschrijving 
van deze functionarissen. De Commissie 
legt jaarlijks aan de Raad een verslag voor 
over deze detacheringen. 

1. De lidstaten stellen elkaar, alsook de 
Raad en de Commissie, in kennis van de 
detachering van 
immigratieverbindingsfunctionarissen in 
derde landen en van de taakbeschrijving 
van deze functionarissen. De Commissie 
legt jaarlijks aan de Raad en de lidstaten 
een verslag voor over deze detacheringen. 

Amendement 4 
Artikel 4, lid 1, letter b) 

b) gegevens en praktijkervaring 
uitwisselen; 

b) gegevens en praktijkervaring 
uitwisselen, overeenkomstig de in het 
gemeenschappelijk handboek vastgelegde 
modaliteiten; 

 
Amendement 5 

Artikel 4, lid 1, letter e) bis (nieuw) 

 e bis) de tenuitvoerlegging van een 
gemeenschappelijk voorlichtingsbeleid om 
de plaatselijke bevolkingen te wijzen op de 
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kanalen voor legale immigratie en hen te 
waarschuwen voor de gevaren van illegale 
immigratie en mensenhandel. 

Amendement 6 
Artikel 4, lid 1, letter f) bis (nieuw) 

 f bis) het bijwonen van werkgroepen en 
seminars die bij toerbeurt door de in het 
betrokken derde land vertegenwoordigde 
lidstaten worden georganiseerd, en 
waaraan ook de leden van soortgelijke 
netwerken in aangrenzende derde landen 
worden uitgenodigd deel te nemen. 

Amendement 7 
Artikel 4, lid 2 

2. Plaatselijke vertegenwoordigers van de 
Commissie van de Europese 
Gemeenschappen zijn gerechtigd deel te 
nemen aan bijeenkomsten die in het kader 
van het netwerk van 
immigratieverbindingsfunctionarissen 
worden gehouden. Ook andere organen en 
autoriteiten kunnen hiertoe worden 
uitgenodigd voor zover daar reden voor is. 

2. Plaatselijke vertegenwoordigers van de 
Commissie van de Europese 
Gemeenschappen nemen deel aan 
bijeenkomsten die in het kader van het 
netwerk van 
immigratieverbindingsfunctionarissen 
worden gehouden. Ook andere organen en 
autoriteiten kunnen hiertoe worden 
uitgenodigd voorzover daar reden voor is. 
De vertegenwoordigers van de Commissie 
verschaffen de 
verbindingsfunctionarissen informatie 
over de voorwaarden van aankomst, 
vertrek en verblijf in de diverse lidstaten 
van de Europese Unie. 

 
Amendement 8 
Artikel 4, lid 3 

3. De lidstaat die het voorzitterschap van de 
Raad bekleedt, neemt het initiatief tot het 
houden van de in lid 1, onder a), bedoelde 
bijeenkomsten. Indien deze lidstaat niet 
vertegenwoordigd is in het betrokken land of 
in de betrokken regio, neemt de lidstaat die 
het plaatsvervangend voorzitterschap 
bekleedt, het initiatief tot het houden van de 
bijeenkomsten. 

3. De lidstaat die het voorzitterschap van de 
Raad bekleedt, neemt het initiatief tot het 
houden van de in lid 1, onder a), bedoelde 
bijeenkomsten. Indien deze lidstaat niet 
vertegenwoordigd is in het betrokken land of 
in de betrokken regio, dan kan hij het 
initiatief tot het houden van de 
bijeenkomsten aan een andere lidstaat 
delegeren. 

Amendement 9 
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Artikel 6 bis (nieuw) 

 Artikel 6 bis 
In zijn activiteiten respecteert het netwerk 
van 
immigratieverbindingsfunctionarissen de 
democratische beginselen, de 
mensenrechten, het 
transparantiebeginsel, de nationale 
soevereiniteit van de landen en hun 
wetgeving. 

Amendement 10 
Artikel 7, lid 1 

1. De lidstaat die het voorzitterschap van 
de Raad bekleedt of, indien deze lidstaat 
niet vertegenwoordigd is in het betrokken 
land of in de betrokken regio, de lidstaat 
die het plaatsvervangend voorzitterschap 
bekleedt, stelt aan het eind van ieder 
halfjaar een verslag op ten behoeve van de 
Raad en de Commissie over de activiteiten 
van de netwerken van 
immigratieverbindingsfunctionarissen 
waarin deze lidstaat vertegenwoordigd is, 
en over de situatie in het ontvangende land 
terzake van illegale immigratie. 

1. De lidstaat die het voorzitterschap van 
de Raad bekleedt of, indien deze lidstaat 
niet vertegenwoordigd is in het betrokken 
land of in de betrokken regio, de lidstaat 
die het plaatsvervangend voorzitterschap 
bekleedt, stelt aan het eind van ieder 
halfjaar een verslag op ten behoeve van het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie over de activiteiten van de 
netwerken van 
immigratieverbindingsfunctionarissen 
waarin deze lidstaat vertegenwoordigd is, 
en over de situatie in het ontvangende land 
terzake van illegale immigratie. 

Amendement 11 
Artikel 7, lid 3 

3. De verslagen zullen belangrijke 
informatie vormen bij de voorbereiding 
van het evaluatieverslag dat het 
voorzitterschap aan het eind van zijn 
ambtstermijn in samenwerking met de 
Commissie opstelt ten behoeve van de 
Raad, over de situatie in alle derde landen 
waar immigratieverbindingsfunctionarissen 
van de lidstaten zijn gedetacheerd. 

3. De verslagen zullen belangrijke 
informatie vormen bij de voorbereiding 
van het evaluatieverslag dat het 
voorzitterschap aan het eind van zijn 
ambtstermijn in samenwerking met de 
Commissie opstelt ten behoeve van het 
Europees Parlement en de Raad over de 
situatie in alle derde landen waar 
immigratieverbindingsfunctionarissen van 
de lidstaten zijn gedetacheerd. 

Amendement 12 
Artikel 7, lid 4 

4. De Commissie stelt op basis van de 4. De Commissie stelt op basis van de 
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hierboven bedoelde verslagen een 
samenvattend feitelijk verslag op dat aan 
het eind van ieder jaar aan het Europees 
Parlement en aan de Raad wordt 
voorgelegd. In het samenvattend 
evaluatieverslag dat de Commissie aan de 
Raad voorlegt inzake de mogelijke 
verbetering van het netwerk van 
immigratieverbindingsfunctionarissen en 
inzake de situatie in de derde landen, kan 
de Commissie de voorstellen en 
aanbevelingen doen die zij passend acht. 

hierboven bedoelde verslagen een 
samenvattend feitelijk verslag op dat aan 
het eind van ieder jaar aan het Europees 
Parlement en aan de Raad wordt 
voorgelegd. In het samenvattend 
evaluatieverslag dat de Commissie aan het 
Europees Parlement en de Raad voorlegt 
inzake de mogelijke verbetering van het 
netwerk van 
immigratieverbindingsfunctionarissen en 
inzake de situatie in de derde landen, kan 
de Commissie de voorstellen en 
aanbevelingen doen die zij passend acht. 

 
Amendement 13 

Artikel 7, lid 4 bis (nieuw) 

 4 bis. De Commissie vraagt haar delegaties 
in de landen waarvan de immigratie 
afkomstig is onderdanen van deze landen 
toegang te verschaffen tot informatie over 
immigratie, in samenwerking met de 
ambassades van de lidstaten, de autoriteiten 
van deze landen en de 
immigratieverbindingsfunctionarissen. 
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