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Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking 
aan de buitengrenzen * 

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening 
van de Raad tot oprichting van een Europees agentschap voor het beheer van de 
operationele samenwerking aan de buitengrenzen (COM(2003) 687 – C5-0613/2003 – 
2003/0273(CNS)) 

(Raadplegingsprocedure) 

Het Europees Parlement, 

- gezien het voorstel van de Commissie (COM(2003) 687)1, 

- gelet op artikel 66 van het EG-Verdrag, 

- gelet op artikel 67 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is 
geraadpleegd (C5-0613/2003), 

- gelet op het Protocol tot opneming van het Schengenacquis in het kader van de Europese 
Unie, 

- gelet op artikel 67 van zijn Reglement, 

- gezien het verslag van de Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en 
binnenlandse zaken en de adviezen van de Commissie buitenlandse zaken, mensenrechten, 
gemeenschappelijke veiligheid en defensiebeleid en de Begrotingscommissie (A5-
0093/2004), 

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement; 

2. acht het financieel memorandum van het Commissievoorstel verenigbaar met het maximum 
van rubriek 3 van de financiële vooruitzichten zonder dat dit andere beleidsterreinen 
beperkt; 

3. verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 250, lid 2 van het EG-Verdrag 
dienovereenkomstig te wijzigen; 

4. 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; 

5. wenst dat de overlegprocedure als bedoeld in de gemeenschappelijke verklaring van 4 maart 
1975 wordt ingeleid ingeval de Raad voornemens is af te wijken van de door het Parlement 
goedgekeurde tekst; 

                                                 
1 Nog niet in het PB gepubliceerd. 



6. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende 
wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie; 

7. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en 
de Commissie. 



 
Door de Commissie voorgestelde tekst  Amendementen van het Parlement 

Amendement 1 
Overweging 1 

(1) Het communautaire beleid op het 
gebied van de buitengrenzen van de EU 
beoogt door middel van geïntegreerd 
beheer te zorgen voor een hoog en uniform 
niveau van controle en bewaking, hetgeen 
een noodzakelijk uitvloeisel is van het vrije 
verkeer van personen in de Europese Unie 
en een fundamenteel onderdeel van een 
ruimte van vrijheid, veiligheid en 
rechtvaardigheid. Daartoe wordt voorzien 
in de opstelling van gemeenschappelijke 
regels inzake normen en procedures voor 
de controle aan de buitengrenzen. 

(1) Het communautaire beleid op het 
gebied van de buitengrenzen van de EU 
beoogt door middel van geïntegreerd 
beheer te zorgen voor een hoog en uniform 
niveau van controle en bewaking, hetgeen 
een preventieve maatregel is tegen de 
mensenhandel, een noodzakelijk 
uitvloeisel van het vrije verkeer van 
personen in de Europese Unie en een 
fundamenteel onderdeel van een ruimte 
van vrijheid, veiligheid en 
rechtvaardigheid. Daartoe wordt voorzien 
in de opstelling van gemeenschappelijke 
regels inzake normen en procedures voor 
de controle aan de buitengrenzen. 

Amendement 2 
Overweging 6 

(6) Het agentschap moet opleiding op 
Europees niveau aanbieden voor opleiders 
van de nationale grenswachten van de 
lidstaten en aanvullende opleiding en 
studiebijeenkomsten in verband met 
controle en bewaking van de buitengrenzen 
en verwijdering van onderdanen van 
derde landen die illegaal in de lidstaten 
verblijven, voor personeelsleden van de 
bevoegde nationale diensten. 

(6) Het agentschap moet opleiding op 
Europees niveau aanbieden voor opleiders 
van de nationale grenswachten van de 
lidstaten en aanvullende opleiding en 
studiebijeenkomsten in verband met 
controle en bewaking van de 
buitengrenzen. 

Amendement 3 
Overweging 7 bis (nieuw) 

  (7 bis) Bij de uitoefening van 
bovengenoemde activiteiten handelt het 
agentschap in overeenstemming met de 
door de Commissie goedgekeurde 
doelstellingen en prioriteiten, 
overeenkomstig artikel 12 van 
Beschikking 2002/463/EG1.  
__________ 
1 Beschikking 2002/463/EG van de Raad 



van 13 juni 2002 tot vaststelling van een 
actieprogramma voor administratieve 
samenwerking op het gebied van 
buitengrenzen, visa, asiel en immigratie 
(ARGO-programma) (PB L 161 van 
19.6.2002, blz. 11). 

Amendement 4 
Overweging 9 

(9) Het agentschap moet ook steun 
verlenen aan de lidstaten in 
omstandigheden die extra operationele en 
technische bijstand aan de buitengrenzen 
vergen. 

(9) Het agentschap moet ook steun 
verlenen aan de lidstaten in uitzonderlijke 
omstandigheden die extra operationele en 
technische bijstand aan de buitengrenzen 
vergen. 

Amendement 5 
Overweging 10 

(10) In de meeste lidstaten vallen de 
operationele aspecten van de verwijdering 
van onderdanen van derde landen onder 
de bevoegdheid van de autoriteiten die 
voor controles aan de buitengrenzen 
verantwoordelijk zijn. Aangezien de 
uitvoering van deze taken op Europees 
niveau een duidelijke meerwaarde heeft, 
moet het agentschap, afhankelijk van het 
communautaire terugkeerbeleid, 
gezamenlijke terugkeeroperaties van de 
lidstaten coördineren en organiseren en 
optimale werkwijzen vaststellen voor het 
verkrijgen van reisdocumenten en de 
verwijdering van onderdanen van derde 
landen van het grondgebied van de 
lidstaten. 

Schrappen 

Amendement 6 
Overweging 12 

(12) Voortbouwend op de ervaringen van 
de gemeenschappelijke instantie van 
buitengrensdeskundigen en de door de 
lidstaten opgerichte centra die 
gespecialiseerd zijn in de verschillende 
aspecten van controle en bewaking van 
respectievelijk land-, lucht- en 
zeegrenzen, kan het agentschap zelf 

Schrappen 



gespecialiseerde bijkantoren oprichten die 
verantwoordelijk zijn voor land-, lucht- en 
zeegrenzen. 

Amendement 7 
Overweging 16 bis (nieuw) 

  (16 bis) 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 
gegevens1 is van toepassing op de 
verwerking van persoonsgegevens door 
het agentschap. 
__________ 
1 PB L 8 van 12.1.2001, blz1. 

Amendement 8 
Overweging 17 

(17) De Commissie en de lidstaten moeten 
vertegenwoordigd zijn in een raad van 
beheer, opdat zij daadwerkelijk toezicht 
kunnen uitoefenen op de activiteiten van 
het agentschap. Deze raad van beheer moet 
beschikken over de noodzakelijke 
bevoegdheden om de begroting vast te 
stellen, de uitvoering van de begroting te 
verifiëren, passende financiële 
voorschriften vast te stellen, doorzichtige 
werkprocedures voor de besluitvorming 
door het agentschap tot stand te brengen en 
de uitvoerend directeur te benoemen. 

(17) De Commissie en de lidstaten moeten 
vertegenwoordigd zijn in een raad van 
beheer, opdat zij daadwerkelijk toezicht 
kunnen uitoefenen op de activiteiten van 
het agentschap. Deze raad van beheer moet 
beschikken over de noodzakelijke 
bevoegdheden om de begroting vast te 
stellen, de uitvoering van de begroting te 
verifiëren, passende financiële 
voorschriften vast te stellen en 
doorzichtige werkprocedures voor de 
besluitvorming door het agentschap tot 
stand te brengen. 

Amendement 9 
Overweging 18 bis (nieuw) 

  (18 bis) De controle van de nationale 
grenzen blijft de exclusieve bevoegdheid 
van de lidstaten. 



Amendement 10 
Overweging 19 

(19) Gelet op de voortdurend 
veranderende aard van de factoren die 
een efficiënt beheer van de buitengrenzen 
in de weg staan, moet worden voorzien in 
een geleidelijke verruiming van het 
werkterrein van het agentschap. Dit zou 
bijvoorbeeld kunnen inhouden dat het 
agentschap wordt belast met de uitvoering 
van inspecties aan de buitengrenzen en de 
bevordering van operationele 
samenwerking met betrokken derde 
landen en internationale organisaties, 
rekening houdend met het institutionele 
kader van de Europese Gemeenschap. 
Deze verordening moet, op basis van een 
toekomstig voorstel in overeenstemming 
met het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, van toepassing 
zijn op ieder ander gebied dat verband 
houdt met het beheer van de 
buitengrenzen. 

Schrappen 

Amendement 11 
Overweging 20 

(20) Efficiënte controle en bewaking van 
de buitengrenzen is een zaak van het 
grootste belang voor de lidstaten, ongeacht 
hun geografische ligging. De solidariteit 
tussen de lidstaten op het gebied van het 
beheer van de buitengrenzen moet dan ook 
worden bevorderd. De oprichting van het 
agentschap, dat de lidstaten bijstaat bij de 
tenuitvoerlegging van de operationele 
aspecten van het beheer van de 
buitengrenzen, inclusief de terugkeer van 
onderdanen van derde landen die illegaal 
in de lidstaten verblijven, is een 
belangrijke stap in deze richting. 

(20) Efficiënte controle en bewaking van 
de buitengrenzen is een zaak van het 
grootste belang voor de lidstaten, ongeacht 
hun geografische ligging. De solidariteit 
tussen de lidstaten op het gebied van het 
beheer van de buitengrenzen moet dan ook 
worden bevorderd. De oprichting van het 
agentschap, dat de lidstaten bijstaat bij de 
tenuitvoerlegging van de operationele 
aspecten van het beheer van de 
buitengrenzen, is een belangrijke stap in 
deze richting. 

Amendement 12 
Overweging 26 

(26) Deze verordening eerbiedigt de 
grondrechten en de beginselen die zijn 
vervat in artikel 6, lid 2, van het Verdrag 

(26) Deze verordening eerbiedigt de 
grondrechten en de beginselen die zijn 
vervat in artikel 6, lid 2, van het Verdrag 



betreffende de Europese Unie en in het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie, 

betreffende de Europese Unie en in het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie, inzonderheid artikel 19, 

Amendement 13 
Artikel 1, lid 2 

2. Het agentschap vergemakkelijkt de 
toepassing van de bestaande en 
toekomstige communautaire maatregelen 
in verband met het beheer van de 
buitengrenzen door de acties van de 
lidstaten ter uitvoering van deze 
maatregelen te coördineren en aldus te 
zorgen voor een doeltreffend, hoog en 
uniform niveau van controle van personen 
en bewaking van de buitengrenzen van de 
Europese Unie. 

2. Het agentschap vergemakkelijkt binnen 
zijn in artikel 2 vastgelegde takenpakket 
de toepassing van de communautaire 
maatregelen in verband met het beheer van 
de buitengrenzen door de acties van de 
lidstaten ter uitvoering van deze 
maatregelen te coördineren en aldus te 
zorgen voor een doeltreffend, hoog en 
uniform niveau van controle van personen 
en bewaking van de buitengrenzen van de 
Europese Unie.  

Amendement 14 
Artikel 2, letter b bis) (nieuw) 

  b bis) inspecties uitvoeren aan de 
buitengrenzen; 

Amendement 15 
Artikel 2, letter d bis) (nieuw) 

  d bis) onderzoeksmaatregelen om de 
compatibiliteit van technische apparatuur 
te waarborgen. 

Amendement 16 
Artikel 2, letter f) 

f) de operationele samenwerking tussen 
de lidstaten coördineren op het gebied van 
de verwijdering van onderdanen van 
derde landen die illegaal in de lidstaten 
verblijven. 

Schrappen 

Amendement 17 
Artikel 2, letter f bis) 

  f bis) nagaan of de oprichting van een 
Europese grensbewakingsdienst 
noodzakelijk en uitvoerbaar is. 



Amendement 18 
Artikel 2, letter f ter) 

  f ter) een netwerk van contactambtenaren 
voor migratievraagstukken uitbouwen en 
coördineren. 

Amendement 19 
Artikel 3, lid 2 

2. Het agentschap kan voor de praktische 
organisatie van gezamenlijke operaties en 
proefprojecten via zijn in artikel 13 
bedoelde gespecialiseerde bijkantoren 
optreden. 

Schrappen 

Amendement 20 
Artikel 3, lid 4 

4. Het agentschap kan besluiten de in lid 
1 bedoelde operaties en projecten mede te 
financieren via subsidies die 
overeenkomstig de voor het agentschap 
geldende financiële regels uit zijn 
begroting worden toegekend. 

Schrappen 

Amendement 21 
Artikel 4, alinea 2 

Het agentschap voert algemene en 
specifieke risicoanalyses uit, die bij de 
Raad en de Commissie worden ingediend. 

Het agentschap voert algemene en 
specifieke risicoanalyses uit, die bij het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie worden ingediend. 

Amendement 22 
Artikel 5, alinea 2 

Het agentschap biedt voor personeelsleden 
van de bevoegde nationale diensten van de 
lidstaten ook aanvullende cursussen en 
studiebijeenkomsten aan over onderwerpen 
in verband met de controle en bewaking 
van de buitengrenzen en de terugkeer van 
onderdanen van derde landen. 

Het agentschap biedt voor personeelsleden 
van de bevoegde nationale diensten van de 
lidstaten ook aanvullende cursussen en 
studiebijeenkomsten aan over onderwerpen 
in verband met de controle en bewaking 
van de buitengrenzen. 



Amendement 23 
Artikel 5, alinea 2 bis (nieuw) 

 Het agentschap kan op verzoek van de 
autoriteiten van de lidstaten tevens 
studiebijeenkomsten houden over het 
immigratiebeleid van de Europese Unie 
en de procedures die door de bevoegde 
instellingen worden vastgelegd. 

Amendement 24 
Artikel 6 

Het agentschap volgt de ontwikkelingen op 
het gebied van onderzoek die relevant zijn 
voor de controle en bewaking van de 
buitengrenzen en geeft deze informatie 
door aan de Commissie en de lidstaten. 

Het agentschap volgt de ontwikkelingen op 
het gebied van onderzoek die relevant zijn 
voor de controle en bewaking van de 
buitengrenzen en geeft deze informatie 
door aan het Europees Parlement, de 
Commissie en de lidstaten. 

Amendement 25 
Artikel 9 

Artikel 9 Schrappen 
Samenwerking inzake terugkeer  

1. Afhankelijk van het communautaire 
terugkeerbeleid coördineert of organiseert 
het agentschap gezamenlijke 
terugkeeroperaties van de lidstaten. Het 
agentschap mag communautaire 
financiële middelen gebruiken die op het 
gebied van terugkeer beschikbaar zijn. 

 

2. Het agentschap stelt optimale 
werkwijzen vast voor het verkrijgen van 
reisdocumenten en de verwijdering van 
onderdanen van derde landen die illegaal 
op het grondgebied van de lidstaten 
verblijven. 

 

Amendement 26 
Artikel 13 

Artikel 13 Schrappen 
Gespecialiseerde bijkantoren  

Het agentschap gaat na of er behoefte is 
aan en neemt een besluit over de 

 



oprichting van gespecialiseerde 
bijkantoren in de lidstaten, mits zij 
daarmee instemmen. 
De gespecialiseerde bijkantoren van het 
agentschap ontwikkelen optimale 
werkwijzen met betrekking tot het soort 
buitengrenzen waarvoor zij 
verantwoordelijk zijn. Het agentschap 
zorgt ervoor dat dergelijke optimale 
werkwijzen samenhangend en eenvormig 
zijn. 

 

Elk gespecialiseerd bijkantoor dient bij 
het agentschap een gedetailleerd 
jaarverslag over zijn activiteiten in en 
verstrekt alle andere informatie die 
relevant is voor de coördinatie van de 
operationele samenwerking. 

 

Amendement 27 
Artikel 14, lid 3 

3. Het personeel van het agentschap bestaat 
uit een beperkt aantal ambtenaren en 
nationale deskundigen op het gebied van 
controle en bewaking van de buitengrenzen 
die voor het uitvoeren van leidinggevende 
taken door de lidstaten worden 
gedetacheerd. Het agentschap kan andere 
personeelsleden aanwerven indien zijn 
werkzaamheden zulks vereisen. 

3. Het personeel van het agentschap bestaat 
uit een beperkt aantal door de Commissie 
aangewezen ambtenaren en nationale 
deskundigen op het gebied van controle en 
bewaking van de buitengrenzen die voor 
het uitvoeren van leidinggevende taken 
door de lidstaten worden gedetacheerd. Het 
agentschap kan andere personeelsleden 
aanwerven indien zijn werkzaamheden 
zulks vereisen. 

Amendement 28 
Artikel 17, lid 2, letter a) 

a) benoemt overeenkomstig artikel 23 de 
uitvoerend directeur op voorstel van de 
Commissie; 

Schrappen 

Amendement 29 
Artikel 17, lid 2, letter c) 

c) stelt vóór 30 september van elk jaar, na 
advies van de Commissie, met een 
meerderheid van drie vierde van zijn leden 
het werkprogramma van het agentschap 
voor het komende jaar vast en zendt het toe 

c) stelt vóór 31 januari van elk jaar, na 
advies van de Commissie, met een 
meerderheid van drie vierde van zijn leden 
het ontwerpwerkprogramma van het 
agentschap voor het betreffende jaar vast 



aan het Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie; de vaststelling van het 
werkprogramma geschiedt in 
overeenstemming met de jaarlijkse 
begrotingsprocedure van de Gemeenschap 
en het wetgevingsprogramma van de 
Gemeenschap op de betrokken gebieden 
van het beheer van de buitengrenzen; 

en zendt het toe aan het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie; de 
voltooiing van het werkprogramma 
geschiedt in het licht van de resultaten van 
de jaarlijkse begrotingsprocedure van de 
Gemeenschap. Hierbij wordt rekening 
gehouden met het wetgevingsprogramma 
van de Gemeenschap op de betrokken 
gebieden van het beheer van de 
buitengrenzen; 

Amendement 30 
Artikel 17, lid 2, letter h bis) (nieuw) 

  h bis) ondertekent met de Europese 
Politie-academie, het Europees Bureau 
voor bewapening, het Europees 
Agentschap voor de veiligheid van de 
zeevaart en andere organen die werkzaam 
zijn op het werkterrein van het 
agentschap memoranda van 
overeenstemming inzake een duidelijke 
verdeling van verantwoordelijkheden, 
teneinde doublures van werkzaamheden 
te voorkomen. 

Amendement 31 
Artikel 18, lid 1 

1. De raad van beheer bestaat uit twaalf 
leden en twee vertegenwoordigers van de 
Commissie. De Raad benoemt de leden en 
de plaatsvervangers die hen in hun 
afwezigheid vertegenwoordigen. De 
Commissie benoemt haar 
vertegenwoordigers en hun 
plaatsvervangers. De duur van de 
ambtstermijn bedraagt vier jaar. Deze 
ambtstermijn kan eenmaal worden 
verlengd. 

1. De raad van beheer bestaat uit twaalf 
leden. De Raad en de Commissie 
benoemen elk zes leden en de 
plaatsvervangers die hen in hun 
afwezigheid vertegenwoordigen. De duur 
van de ambtstermijn bedraagt vier jaar. 
Deze ambtstermijn kan eenmaal worden 
verlengd. 

Amendement 32 
Artikel 18, lid 1 bis (nieuw) 

 1 bis. Leden van de raad van beheer 
worden benoemd op grond van hun 
ervaring op het gebied van 
grensbescherming. 



Amendement 33 
Artikel 19 

1. De raad van beheer kiest uit zijn leden 
een voorzitter en een vice-voorzitter. De 
vice-voorzitter vervangt ambtshalve de 
voorzitter wanneer deze is verhinderd zijn 
taken te verrichten. 

De raad van beheer wordt voorgezeten 
door één van de vertegenwoordigers van 
de Commissie. 

2. De ambtstermijn van de voorzitter en de 
vice-voorzitter verstrijkt bij beëindiging 
van hun respectieve ambtstermijn als lid 
van de raad van beheer. Onverminderd 
deze bepaling is de duur van de 
ambtstermijn van de voorzitter of de vice-
voorzitter twee jaar. Deze ambtstermijn 
kan eenmaal worden verlengd. 

 

Amendement 34 
Artikel 22, lid 1 

1. Het agentschap wordt geleid door zijn 
uitvoerend directeur, die volledig 
onafhankelijk is in de uitoefening van zijn 
taken. Onverminderd de respectieve 
bevoegdheden van de Commissie en de 
raad van beheer dient de uitvoerend 
directeur van geen enkele regering of van 
enige andere instantie instructies te vragen 
of te aanvaarden. 

1. Het agentschap wordt geleid door zijn 
uitvoerend directeur, die volledig 
onafhankelijk is in de uitoefening van zijn 
taken. De uitvoerend directeur dient van 
geen enkele regering of van enige andere 
instantie instructies te vragen of te 
aanvaarden. 

Amendement 35 
Artikel 22, lid 2 

2. Het Europees Parlement of de Raad kan 
de uitvoerend directeur van het agentschap 
verzoeken om verslag uit te brengen over 
de wijze waarop hij zijn taken heeft 
uitgevoerd. 

2. Overeenkomstig artikel 23 bis verzoekt 
het Europees Parlement of de Raad de 
uitvoerend directeur van het agentschap om 
verslag uit te brengen over de wijze waarop 
hij zijn taken heeft uitgevoerd. 

Amendement 36 
Artikel 23, lid 1 

1. De Commissie draagt kandidaten voor 
de post van uitvoerend directeur voor op 
basis van een lijst die is opgesteld na 
bekendmaking van de post in het 
Publicatieblad en voorzover nodig in de 

1. De Commissie benoemt de uitvoerend 
directeur op basis van een lijst die is 
opgesteld na bekendmaking van de post in 
het Publicatieblad en voorzover nodig in de 
pers of via internet. 



pers of via internet. 

Amendement 37 
Artikel 23, lid 1 bis (nieuw) 

 1 bis. Het Europees Parlement kan de 
kandidaten voorafgaand aan zijn 
benoeming horen en een advies 
verstrekken. 

Amendement 38 
Artikel 23, lid 2 

2. De uitvoerend directeur wordt benoemd 
door de raad van beheer op grond van 
verdienste en van door bewijsstukken 
aangetoonde bestuurlijke en 
leidinggevende vaardigheden, alsook 
ervaring op het gebied van het beheer van 
de buitengrenzen. De raad van beheer 
neemt zijn besluit met een meerderheid 
van twee derde van alle stemgerechtigde 
leden. 

2. De uitvoerend directeur wordt benoemd 
door de Commissie op grond van 
verdienste en van door bewijsstukken 
aangetoonde bestuurlijke en 
leidinggevende vaardigheden, alsook 
ervaring op het gebied van het beheer van 
de buitengrenzen. 

De bevoegdheid om de uitvoerend 
directeur te ontslaan berust bij de raad van 
beheer, die daarvoor dezelfde procedure 
volgt. 

De bevoegdheid om de uitvoerend 
directeur te ontslaan berust bij de 
Commissie. 

Amendement 39 
Artikel 23, leden 3, 4 en 5 

3. De uitvoerend directeur wordt 
bijgestaan door een plaatsvervangend 
uitvoerend directeur. Indien de uitvoerend 
directeur afwezig of verhinderd is, neemt 
de plaatsvervangend uitvoerend directeur 
zijn plaats in. 

 

4. De plaatsvervangend uitvoerend 
directeur wordt op voorstel van de 
uitvoerend directeur benoemd door de 
raad van beheer op grond van verdienste 
en van door bewijsstukken aangetoonde 
bestuurlijke en leidinggevende 
vaardigheden, alsook ervaring op het 
gebied van het beheer van de 
buitengrenzen. De raad van beheer neemt 
zijn besluit met een meerderheid van twee 

 



derde van alle stemgerechtigde leden. 
De bevoegdheid om de plaatsvervangend 
uitvoerend directeur te ontslaan berust bij 
de raad van beheer, die daarvoor dezelfde 
procedure volgt. 

 

5. De ambtstermijn van de uitvoerend 
directeur en de plaatsvervangend 
uitvoerend directeur bedraagt vijf jaar. 
Deze ambtstermijn kan door de raad van 
beheer eenmaal worden verlengd met een 
periode van maximaal vijf jaar. 

5. De ambtstermijn van de uitvoerend 
directeur bedraagt vijf jaar. Deze 
ambtstermijn kan door de Commissie 
eenmaal worden verlengd met een periode 
van maximaal vijf jaar. 

Amendement 40 
Artikel 23 bis (nieuw) 

 Artikel 23 bis 
 Horen van de uitvoerend directeur door 

het Europees Parlement 
 De uitvoerend directeur zendt en 

presenteert jaarlijks een algemeen verslag 
van de werkzaamheden van het 
agentschap aan het Europees Parlement. 
Het Europees Parlement kan daarnaast te 
allen tijde de uitvoerend directeur horen 
met betrekking tot een onderwerp dat 
verband houdt met de werkzaamheden 
van het agentschap. 

Amendement 41 
Artikel 24 bis (nieuw) 

 Artikel 24 bis 
 Werktalen 
 Het agentschap stelt zijn interne 

werktalen vast. 

Amendement 42 
Artikel 25 bis (nieuw) 

 Artikel 25 bis 
 Bescherming van persoonsgegevens 
 1. Verordening (EG) nr. 45/2001 is van 

toepassing op de verwerking van 
persoonsgegevens door het agentschap. 



 2. Binnen zes maanden na de 
inwerkingtreding van de verordening stelt 
de raad van beheer de praktische 
regelingen voor de toepassing van lid 1 
vast. 

Amendement 43 
Artikel 26, lid 1, streepje 4 bis (nieuw) 

 - een bijdrage van het gastland. 

Amendement 44 
Artikel 26, lid 3 

3. De uitvoerend directeur stelt een raming 
op van de ontvangsten en uitgaven van het 
agentschap voor het volgende 
begrotingsjaar en zendt dit samen met een 
overzicht van de personeelsformatie naar 
de raad van beheer. 

3. De uitvoerend directeur stelt een raming 
op van de ontvangsten en uitgaven van het 
agentschap voor het volgende 
begrotingsjaar en zendt dit samen met een 
voorlopig overzicht van de 
personeelsformatie naar de raad van 
beheer. 

Amendement 45 
Artikel 26, lid 6 

6. De raming wordt samen met het 
voorontwerp van begroting van de 
Europese Unie door de Commissie 
ingediend bij het Europees Parlement en de 
Raad (hierna: "de begrotingsautoriteit"). 

6. De raming en het voorlopig overzicht 
van de personeelsformatie worden samen 
met het voorontwerp van begroting van de 
Europese Unie door de Commissie 
ingediend bij het Europees Parlement en de 
Raad (hierna: "de begrotingsautoriteit"). 

Amendement 46 
Artikel 26, lid 11, alinea 2 

Wanneer een tak van de 
begrotingsautoriteit kennis heeft gegeven 
van zijn voornemen om een advies te 
verstrekken, doet hij dit advies aan de raad 
van beheer toekomen binnen zes weken te 
rekenen vanaf de kennisgeving van het 
project. 

De begrotingsautoriteit stelt het 
agentschap in kennis van zijn voornemen 
om al dan niet een advies te verstrekken. 
Hij doet dit advies aan de raad van beheer 
toekomen binnen zes weken te rekenen 
vanaf de kennisgeving van het project. De 
raad van beheer stelt de uitvoering van 
het betreffende project uit tot na de 
verstrekking van het advies. 



Amendement 47 
Artikel 29, lid 1 

1. Binnen drie jaar na de datum waarop het 
agentschap zijn taken heeft aangevangen 
en vervolgens telkens om de vijf jaar geeft 
de raad van beheer opdracht tot een 
onafhankelijke externe evaluatie van de 
uitvoering van deze verordening. 

1. Binnen twee jaar na de datum waarop 
het agentschap zijn taken heeft 
aangevangen en vervolgens telkens om de 
twee jaar geeft de raad van beheer 
opdracht tot een onafhankelijke externe 
evaluatie van de uitvoering van deze 
verordening, waarbij bijzondere aandacht 
wordt besteed aan de eerbiediging van de 
grondrechten. 

Amendement 48 
Artikel 29, lid 1 bis (nieuw) 

  1 bis. De eerste evaluatie bevat tevens de 
bevindingen van het agentschap met 
betrekking tot de noodzaak en de 
uitvoerbaarheid van de oprichting van een 
Europese grensbewakingsdienst. 

Amendement 49 
Artikel 29, lid 2 

2. Bij deze evaluatie wordt nagegaan hoe 
doelmatig het agentschap zijn taken 
verricht. Ook worden het effect van het 
agentschap en zijn werkmethoden 
geëvalueerd. In de evaluatie wordt 
rekening gehouden met de standpunten van 
alle betrokkenen, zowel op Europees als op 
nationaal niveau. 

2. Bij deze evaluatie wordt nagegaan hoe 
doelmatig het agentschap zijn taken 
verricht. Ook worden het effect van het 
agentschap, zijn toegevoegde waarde en 
zijn werkmethoden geëvalueerd. In de 
evaluatie wordt rekening gehouden met de 
standpunten van alle betrokkenen, zowel 
op Europees als op nationaal niveau. 

Amendement 50 
Artikel 29, lid 3 

3. De raad van beheer ontvangt de 
conclusies van deze evaluatie en doet 
aanbevelingen betreffende wijzigingen van 
deze verordening, het agentschap en zijn 
werkmethoden aan de Commissie, die 
deze, vergezeld van haar advies en 
passende voorstellen, aan de Raad kan 
doorgeven. Indien nodig, wordt een 
actieplan met tijdschema bijgevoegd. 
Zowel de conclusies van de evaluatie als de 
aanbevelingen worden openbaar gemaakt. 

3. De raad van beheer ontvangt de 
conclusies van deze evaluatie en doet 
aanbevelingen betreffende wijzigingen van 
deze verordening, het agentschap en zijn 
werkmethoden aan de Commissie, die 
deze, vergezeld van haar advies en 
passende voorstellen, aan het Europees 
Parlement en de Raad doorgeeft. Indien 
nodig, wordt een actieplan met tijdschema 
bijgevoegd. Zowel de conclusies van de 
evaluatie als de aanbevelingen worden 



openbaar gemaakt. 

Amendement 51 
Artikel 30 

De financiële regeling die van toepassing is 
op het agentschap wordt vastgesteld door 
de raad van beheer, na raadpleging van de 
Commissie. Deze financiële regeling mag 
slechts van Verordening (EG, Euratom) nr. 
2343/2002 van de Commissie van 19 
november 2002 houdende de financiële 
kaderregeling van de organen, bedoeld in 
artikel 185 van Verordening (EG, 
Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad 
houdende het Financieel Reglement van 
toepassing op de algemene begroting van 
de Europese Gemeenschappen, afwijken 
indien de specifieke vereisten voor de 
werking van het agentschap dit 
noodzakelijk maken, en met voorafgaande 
instemming van de Commissie. 

De financiële regeling die van toepassing is 
op het agentschap wordt vastgesteld door 
de raad van beheer, na raadpleging van de 
Commissie. Deze financiële regeling mag 
slechts van Verordening (EG, Euratom) nr. 
2343/2002 van de Commissie van 19 
november 2002 houdende de financiële 
kaderregeling van de organen, bedoeld in 
artikel 185 van Verordening (EG, 
Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad 
houdende het Financieel Reglement van 
toepassing op de algemene begroting van 
de Europese Gemeenschappen, afwijken 
indien de specifieke vereisten voor de 
werking van het agentschap dit 
noodzakelijk maken, en met voorafgaande 
instemming van de Commissie. De 
begrotingsautoriteit wordt tijdig op de 
hoogte gesteld van dergelijke afwijkingen. 

Amendement 52 
Artikel 31 

Deze verordening treedt in werking op de 
[...] dag volgende op die van haar 
bekendmaking in het Publicatieblad van 
de Europese Unie. 

Deze verordening treedt in werking zodra 
een definitieve vestigingsplaats voor het 
agentschap is vastgesteld. 

Het agentschap vangt zijn 
werkzaamheden aan op 1 januari 2005. 

Het besluit over de vestigingsplaats wordt 
genomen na een procedure waarin 
lidstaten die belangstelling hebben voor 
het agentschap een bod doen waarbij zij 
aangeven hoeveel zij aan het agentschap 
bereid zijn bij te dragen. Zij zetten onder 
andere uiteen of zij bereid zijn een 
gebouw beschikbaar te stellen, welke 
andere steun zij kunnen geven en over 
welke expertise zij beschikken op het 
werkterrein van het agentschap. 

 Het besluit over de vestigingsplaats van 
het agentschap wordt door de Raad 
uiterlijk 31 december 2004 genomen. 
De lidstaat die wordt aangewezen als 
gastland van het agentschap levert een 



financiële bijdrage aan de oprichting 
ervan. 
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