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PR_COD_1recastingam 

 

 

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 ontwerphandeling 

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 

betreffende de instelling van "Eurodac" voor de vergelijking van vingerafdrukken ten 

behoeve van een doeltreffende toepassing van Verordening (EU) nr. 604/2013 tot 

vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat 

verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale 

bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de 

lidstaten wordt ingediend, voor de identificatie van een illegaal verblijvende onderdaan 

van een derde land of staatloze en betreffende verzoeken van 

rechtshandhavingsinstanties van de lidstaten en Europol om vergelijkingen van 

Eurodac-gegevens ten behoeve van rechtshandhaving (herschikking) 

(COM(2016)0272 – C8-0179/2016 – 2016/0132(COD)) 

(Gewone wetgevingsprocedure – herschikking) 

Het Europees Parlement, 

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

(COM(2016)0272), 

– gezien artikel 294, lid 2, en de artikelen 78, lid 2, onder e), 79, lid 2, onder c), 87, lid 2, 

onder a) en 88, lid 2, onder a), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 

Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend 

(C8-0179/2016), 

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

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 19 oktober 

20161, 

– gezien het advies van het Comité van de Regio’s van 8 december 20162, 

– gezien het Interinstitutioneel akkoord van 28 november 2001 over een systematischer 

gebruik van de herschikking van besluiten3, 

– gezien de brief d.d. 2 februari 2017 van de Commissie juridische zaken aan de 

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken overeenkomstig artikel 

104, lid 3, van zijn Reglement, 

– gezien de artikelen 104 en 59 van zijn Reglement, 

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

zaken en het advies van de Begrotingscommissie (A8-0212/2017), 

A. overwegende dat het voorstel van de Commissie volgens de adviesgroep van de 

juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie geen andere 

                                                 
1 PB C 34 van 2.2.2017, blz. 144. 
2 Nog niet in het PB gepubliceerd. 
3 PB C 77 van 28.3.2002, blz. 1. 
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inhoudelijke wijzigingen bevat dan die welke als zodanig in het voorstel worden 

vermeld en dat met betrekking tot de codificatie van de ongewijzigde bepalingen van de 

eerdere besluiten met die wijzigingen kan worden geconstateerd dat het voorstel louter 

een codificatie van de bestaande besluiten behelst, zonder inhoudelijke wijzigingen; 

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast, rekening houdend met de 

aanbevelingen van de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees 

Parlement, de Raad en de Commissie; 

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 

Titel 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Voorstel voor een Voorstel voor een 

VERORDENING VAN HET EUROPEES 

PARLEMENT EN DE RAAD 

VERORDENING VAN HET EUROPEES 

PARLEMENT EN DE RAAD 

betreffende de instelling van "Eurodac" 

voor de vergelijking van vingerafdrukken 

ten behoeve van een doeltreffende 

toepassing van [Verordening (EU) nr. 

604/2013 tot vaststelling van de criteria en 

instrumenten om te bepalen welke lidstaat 

verantwoordelijk is voor de behandeling 

van een verzoek om internationale 

bescherming dat door een onderdaan van 

een derde land of een staatloze bij een van 

de lidstaten wordt ingediend] , voor de 

identificatie van een illegaal verblijvende 

onderdaan van een derde land of staatloze 

en betreffende verzoeken van 

rechtshandhavingsinstanties van de 

lidstaten en Europol om vergelijkingen van 

Eurodac-gegevens ten behoeve van 

rechtshandhaving (herschikking) 

betreffende de instelling van "Eurodac" 

voor de vergelijking van vingerafdrukken 

ten behoeve van een doeltreffende 

toepassing van [Verordening (EU) nr. 

604/2013 tot vaststelling van de criteria en 

instrumenten om te bepalen welke lidstaat 

verantwoordelijk is voor de behandeling 

van een verzoek om internationale 

bescherming dat door een onderdaan van 

een derde land of een staatloze bij een van 

de lidstaten wordt ingediend] , voor de 

identificatie van een illegaal verblijvende 

onderdaan van een derde land of staatloze 

en betreffende verzoeken van 

rechtshandhavingsinstanties van de 

lidstaten en Europol om vergelijkingen van 

Eurodac-gegevens ten behoeve van 

rechtshandhaving, en tot wijziging van 

Verordening (EU) nr. 1077/2011 
(herschikking) 
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Amendement   2 

Voorstel voor een verordening 

Visum 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Gezien het Verdrag betreffende de werking 

van de Europese Unie, en met name 

artikel 78, lid 2, onder e), artikel 79, lid 2, 

onder c), artikel 87, lid 2, onder a), en 

artikel 88, lid 2, onder a), 

Gezien het Verdrag betreffende de werking 

van de Europese Unie, en met name artikel 

78, lid 2, onder d) en e), artikel 79, lid 2, 

onder c), artikel 87, lid 2, onder a), en 

artikel 88, lid 2, onder a), 

 

 

Amendement   3 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 4 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (4 bis) Het is noodzakelijk dat alle 

lidstaten in Eurodac de gegevens 

registreren van hervestigde onderdanen 

van derde landen of staatlozen, zodat de 

secundaire bewegingen van deze personen 

kunnen worden vastgesteld. 

 

Amendement   4 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 4 ter (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (4 ter) De registratie in Eurodac van de 

gegevens van onderdanen van derde 

landen of staatlozen is bedoeld om te 

waarborgen dat deze personen 

overeenkomstig [Verordening XXX/XXX] 

hetzelfde beschermingsniveau en dezelfde 

rechten op het gebied van 

gegevensbescherming genieten als andere 

personen die internationale bescherming 

genieten. Dit moet de lidstaten ook in 

staat stellen om te verifiëren of een 

onderdaan van een derde land of een 



 

PE597.620v03-00 8/117 RR\1127851NL.docx 

NL 

staatloze reeds werd hervestigd in een 

andere lidstaat in overeenstemming met 

Verordening XXX/XXX. Indien een 

onderdaan van een derde land of een 

staatloze reeds werd hervestigd, moet het 

mogelijk zijn om de lidstaat van 

hervestiging vast te stellen en eventuele 

secundaire bewegingen te monitoren. 

 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 5 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) Biometrische gegevens vormen een 

belangrijk element om de juiste identiteit 

van die personen vast te stellen, hetgeen 

ertoe noopt een systeem voor de 

vergelijking van hun vingerafdruk - en 

gezichtsopname gegevens in te stellen. 

(5) Biometrische gegevens vormen, 

omdat zij een hoge nauwkeurigheid bij 

identificatie waarborgen, een belangrijk 

element om de juiste identiteit van die 

personen vast te stellen, hetgeen ertoe 

noopt een systeem voor de vergelijking van 

hun biometrische gegevens in te stellen. 

  

 

Amendement   6 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 9 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) In 2015 vestigde de vluchtelingen- 

en migratiecrisis de aandacht op 

problemen die sommige lidstaten 

ondervonden bij het nemen van 

vingerafdrukken van illegaal verblijvende 

onderdanen van derde landen of 

staatlozen die trachtten de procedures te 

omzeilen waarmee wordt bepaald welke 

lidstaat verantwoordelijk is voor de 

behandeling van een verzoek om 

internationale bescherming. In de 

mededeling van de Commissie van 13 mei 

(9) In de mededeling van de 

Commissie van 13 mei 2015 "Een 

Europese migratieagenda"25 werd gesteld: 

"De lidstaten moeten ook zorgen dat zij de 

regels voor het nemen van vingerafdrukken 

van migranten aan de grens volledig 

toepassen" en werd het volgende 

voorgesteld: "De Commissie zal tevens 

onderzoeken hoe via Eurodac meer 

biometrische kenmerken kunnen worden 

gebruikt (zoals 

gezichtsherkenningstechnieken met behulp 
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2015 "Een Europese migratieagenda"25 

werd gesteld: "De lidstaten moeten ook 

zorgen dat zij de regels voor het nemen van 

vingerafdrukken van migranten aan de 

grens volledig toepassen" en werd het 

volgende voorgesteld: "De Commissie zal 

tevens onderzoeken hoe via Eurodac meer 

biometrische kenmerken kunnen worden 

gebruikt (zoals 

gezichtsherkenningstechnieken met behulp 

van digitale foto’s)". 

van digitale foto’s)". 

_________________ _________________ 

25 COM(2015) 240 final van 13 mei 2015. 25 COM(2015) 240 final van 13 mei 2015. 

 

 

Amendement   7 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) Om de lidstaten te helpen een 

oplossing te vinden voor problemen in 

verband met niet-medewerking aan het 

nemen van vingerafdrukken, staat deze 

verordening ook toe dat in laatste 

instantie de gezichtsopname wordt 

vergeleken zonder vingerafdrukken, 

indien het onmogelijk is de 

vingerafdrukken van de onderdaan van 

een derde land of de staatloze te nemen 

doordat diens vingertoppen, al dan niet 

opzettelijk, zijn beschadigd of 

geamputeerd. De lidstaten moeten alles in 

het werk stellen om de vingerafdrukken 

van de betrokkene te nemen, voordat een 

vergelijking op basis van slechts een 

gezichtsopname wordt verricht, indien de 

niet-medewerking is gebaseerd op andere 

redenen dan de toestand van de 

vingertoppen van de betrokkene. Als 

gezichtsopnamen in combinatie met 

vingerafdrukgegevens worden gebruikt, 

kan het aantal te registreren 

vingerafdrukken worden verminderd, 

terwijl hetzelfde resultaat wordt bereikt 

(10) Om te zorgen voor een uiterst 

nauwkeurige identificatie, moeten 

vingerafdrukken altijd de voorkeur 

krijgen boven gezichtsopnamen. De 

lidstaten moeten alles in het werk stellen 

om de vingerafdrukken van de betrokkene 

te nemen, voordat een vergelijking op basis 

van slechts een gezichtsopname wordt 

verricht. Om de lidstaten te helpen een 

oplossing te vinden voor problemen, 

indien het onmogelijk is de 

vingerafdrukken van de onderdaan van 

een derde land of de staatloze te nemen 

doordat diens vingertoppen, al dan niet 

opzettelijk, zijn beschadigd of 

geamputeerd, staat deze verordening ook 

toe dat er gezichtsopnamen worden 

vergeleken zonder dat er vingerafdrukken 

worden genomen. Als de fysieke 

onmogelijkheid om vingerafdrukken te 

nemen van tijdelijke aard is, moet dit 

worden geregistreerd en moeten de 

vingerafdrukken in een later stadium 

worden genomen wanneer de 

vingertoppen zijn hersteld. 
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wat de nauwkeurigheid van de 

identificatie betreft. 

 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) De terugkeer van onderdanen van 

derde landen die geen verblijfsrecht in de 

Unie hebben, zulks in overeenstemming 

met de grondrechten die tot de algemene 

beginselen van zowel het Unierecht als het 

internationaal recht behoren, met inbegrip 

van de verplichtingen inzake de 

bescherming van vluchtelingen en de 

mensenrechten, alsook overeenkomstig 

Richtlijn 2008/115/EG26, is een wezenlijk 

onderdeel van de brede maatregelen om 

migratie aan te pakken en met name 

irreguliere migratie terug te dringen en te 

ontmoedigen. Om het vertrouwen van het 

publiek in het migratie- en asielstelsel van 

de Unie te behouden, moet het stelsel van 

de Unie voor de terugkeer van illegaal 

verblijvende onderdanen van derde landen 

doeltreffender worden gemaakt, wat 

gepaard moet gaan met het streven om 

personen die bescherming nodig hebben, te 

helpen. 

(11) De terugkeer van onderdanen van 

derde landen of staatlozen die geen 

verblijfsrecht in de Unie hebben, zulks in 

overeenstemming met de grondrechten die 

tot de algemene beginselen van zowel het 

Unierecht als het internationaal recht 

behoren, met inbegrip van de 

verplichtingen inzake de bescherming van 

vluchtelingen, het beginsel van non-

refoulement en de mensenrechten, alsook 

overeenkomstig Richtlijn 2008/115/EG26, 

is een belangrijk onderdeel van de brede 

maatregelen om migratie op een eerlijke 

en efficiënte manier aan te pakken en met 

name irreguliere migratie terug te dringen 

en te ontmoedigen. Om het vertrouwen van 

het publiek in het migratie- en asielstelsel 

van de Unie te behouden, moet het stelsel 

van de Unie voor de terugkeer van illegaal 

verblijvende onderdanen van derde landen 

of staatlozen doeltreffender worden 

gemaakt, wat gepaard moet gaan met het 

streven om personen die bescherming 

nodig hebben, te helpen. 

__________________ __________________ 

26 Richtlijn 2008/115/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 16 december 

2008 over gemeenschappelijke normen en 

procedures in de lidstaten voor de 

terugkeer van onderdanen van derde landen 

die illegaal op hun grondgebied verblijven 

(PB L 348 van 24.12.2008, blz. 98). 

26 Richtlijn 2008/115/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 16 december 

2008 over gemeenschappelijke normen en 

procedures in de lidstaten voor de 

terugkeer van onderdanen van derde landen 

die illegaal op hun grondgebied verblijven 

(PB L 348 van 24.12.2008, blz. 98). 

 



 

RR\1127851NL.docx 11/117 PE597.620v03-00 

 NL 

Amendement  9 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 12 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) De nationale autoriteiten van de 

lidstaten ondervinden moeilijkheden bij de 

identificatie van illegaal verblijvende 

onderdanen van derde landen die van 

bedrieglijke methoden gebruikmaken om 

identificatie te vermijden en de procedures 

om hen met het oog op terugkeer en 

overname van nieuwe documenten te 

voorzien, te dwarsbomen. Het is daarom 

van wezenlijk belang dat gegevens over 

onderdanen van derde landen en staatloze 

personen die illegaal in de EU blijken te 

verblijven, worden verzameld en naar 

Eurodac worden doorgezonden, zodat zij 

ook kunnen worden vergeleken met de 

gegevens die zijn verzameld en 

doorgezonden om de identiteit vast te 

stellen van personen die om internationale 

bescherming verzoeken en van onderdanen 

van derde landen die zijn aangehouden bij 

het illegaal overschrijden van de 

buitengrenzen van de Unie; het doel 

daarvan is identificatie en verstrekking van 

nieuwe documenten te vergemakkelijken 

met het oog op terugkeer en overname, en 

identiteitsfraude tegen te gaan. Dit moet 

tevens bijdragen tot verkorting van de 

procedures die noodzakelijk zijn om 

terugkeer en overname van illegaal 

verblijvende onderdanen van derde landen 

te verzekeren, inclusief verkorting van de 

periode gedurende welke zij in afwachting 

van verwijdering in administratieve 

detentie mogen worden gehouden. 

Daarnaast moeten de derde landen van 

doorreis kunnen worden geïdentificeerd, 

zodat deze de illegaal verblijvende 

onderdaan van een derde land kunnen 

overnemen. 

(12) De nationale autoriteiten van de 

lidstaten ondervinden moeilijkheden bij de 

identificatie van illegaal verblijvende 

onderdanen van derde landen of staatlozen 

met het oog op terugkeer en overname. Het 

is daarom van wezenlijk belang dat 

gegevens over onderdanen van derde 

landen en staatloze personen die illegaal in 

de EU blijken te verblijven, worden 

verzameld en naar Eurodac worden 

doorgezonden, zodat zij ook kunnen 

worden vergeleken met de gegevens die 

zijn verzameld en doorgezonden om de 

identiteit vast te stellen van personen die 

om internationale bescherming verzoeken 

en van onderdanen van derde landen of 

staatlozen die zijn aangehouden bij het 

illegaal overschrijden van de buitengrenzen 

van de Unie; het doel daarvan is 

identificatie en verstrekking van nieuwe 

documenten te vergemakkelijken met het 

oog op terugkeer en overname, en 

identiteitsfraude tegen te gaan. Dit moet 

tevens bijdragen tot verkorting van de 

procedures die noodzakelijk zijn om 

terugkeer en overname van illegaal 

verblijvende onderdanen van derde landen 

of staatlozen te verzekeren, inclusief 

verkorting van de periode gedurende welke 

zij in afwachting van verwijdering in 

administratieve detentie mogen worden 

gehouden. Daarnaast moeten de derde 

landen van doorreis kunnen worden 

geïdentificeerd, zodat deze de illegaal 

verblijvende onderdaan van een derde land 

of de staatloze kunnen overnemen. Dit 

mag geen afbreuk doen aan de 

functionering en het gebruik van het 

Schengeninformatiesysteem (SIS), dat het 

primaire systeem blijft om te zorgen voor 

samenwerking en uitwisseling van 

informatie inzake terugkeer. 
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Amendement   10 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 12 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (12 bis) De lidstaten moeten de 

mogelijkheid hebben af te wijken van de 

bepalingen van artikel 14 met betrekking 

tot illegaal verblijvende onderdanen van 

derde landen die de Unie legaal via de 

buitengrenzen zijn binnengekomen indien 

zij de toegestane verblijfsduur met niet 

meer dan 15 dagen hebben overschreden. 

 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) De Raad steunde in zijn conclusies 

van 8 oktober 2015 over de toekomst van 

het terugkeerbeleid het initiatief van de 

Commissie om een uitbreiding van het 

toepassingsgebied en het doel van Eurodac 

te onderzoeken, zodat de daarin 

opgenomen gegevens ook voor 

terugkeerdoeleinden kunnen worden 

gebruikt27. De lidstaten moeten over de 

noodzakelijke instrumenten kunnen 

beschikken om illegale immigratie en 

secundaire bewegingen van illegaal 

verblijvende onderdanen van derde landen 

in de Unie op te sporen. Daarom dienen de 

aangewezen autoriteiten van de lidstaten de 

Eurodac-gegevens onder de in deze 

verordening vastgestelde voorwaarden te 

kunnen vergelijken. 

(13) De Raad steunde in zijn conclusies 

van 8 oktober 2015 over de toekomst van 

het terugkeerbeleid het initiatief van de 

Commissie om een uitbreiding van het 

toepassingsgebied en het doel van Eurodac 

te onderzoeken, zodat de daarin 

opgenomen gegevens ook voor 

terugkeerdoeleinden kunnen worden 

gebruikt27. De lidstaten moeten over de 

noodzakelijke instrumenten kunnen 

beschikken om illegale immigratie naar de 

Unie op te sporen en secundaire 

bewegingen van illegaal verblijvende 

onderdanen van derde landen en staatlozen 

in de Unie vast te stellen. Daarom dienen 

de aangewezen autoriteiten van de lidstaten 

de Eurodac-gegevens onder de in deze 

verordening vastgestelde voorwaarden te 

kunnen vergelijken. 

__________________ __________________ 

27 EU-actieplan inzake terugkeer 27 EU-actieplan inzake terugkeer 
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(COM(2015) 453 final). (COM(2015) 453 final). 

 

Amendement   12 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (13 bis) Het Europees grens- en 

kustwachtagentschap, zoals opgericht bij 

Verordening (EU) 2016/1624 van het 

Europees Parlement en de Raad1bis, speelt 

een sleutelrol bij de inspanningen van de 

Unie met het oog op beter beheer van de 

buitengrenzen, en de preventie van 

illegale immigratie en secundaire 

bewegingen. Het Europees grens- en 

kustwachtagentschap moet bijgevolg 

toegang krijgen tot Eurodac-gegevens om 

risicoanalyses te kunnen uitvoeren 

volgens de hoogst mogelijke norm en de 

lidstaten te kunnen helpen bij taken in 

verband met de terugkeer. De verwerking 

van deze gegevens moet worden 

uitgevoerd overeenkomstig de in die 

verordening vastgestelde waarborgen 

inzake gegevensbescherming. 

 _________________ 

 1 bis Verordening (EU) 2016/1624 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

14 september 2016 betreffende de 

Europese grens- en kustwacht, 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). 

 

Amendement   13 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 ter (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (13 ter) Aangezien een van de 

belangrijkste taken van het Europees 

grens- en kustwachtagentschap en het in 

deze verordening genoemde 

Asielagentschap van de Europese Unie, 

het verzamelen en toezenden van 

biometrische gegevens is, moeten het 

Europees grens- en kustwachtagentschap 

en het Asielagentschap van de Europese 

Unie hun eigen interface krijgen zodat zij 

niet langer afhankelijk hoeven te zijn van 

nationale infrastructuren. Op de lange 

termijn kunnen deze interfaces worden 

gebruikt als één enkele zoekinterface, 

zoals omschreven in de mededeling van de 

Commissie van 6 april 2016 "Krachtigere 

en slimmere informatiesystemen voor 

grenzen en veiligheid" 1bis  

 _________________ 

 1 bis COM(2016) 0205.  

 

Amendement  14 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 14 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(14) In de mededeling van de 

Commissie over krachtigere en slimmere 

informatiesystemen voor grenzen en 

veiligheid28 wordt de aandacht gevestigd 

op de noodzaak om als 

langetermijndoelstelling de 

interoperabiliteit van informatiesystemen te 

verbeteren, waarop ook de Europese Raad 

en de Raad hebben gewezen. In de 

mededeling wordt voorgesteld een 

deskundigengroep inzake 

informatiesystemen en interoperabiliteit op 

te richten, die moet onderzoeken of het 

juridisch en technisch haalbaar is om de 

informatiesystemen voor grenzen en 

veiligheid interoperabel te maken. Die 

(14) In lijn met haar mededeling over 

krachtigere en slimmere 

informatiesystemen voor grenzen en 

veiligheid28, waarin de aandacht werd 

gevestigd op de noodzaak om als 

langetermijndoelstelling de 

interoperabiliteit van informatiesystemen te 

verbeteren, waarop ook de Europese Raad, 

de Raad hebben gewezen, richtte de 

Commissie een deskundigengroep inzake 

informatiesystemen en interoperabiliteit 

op, die moet onderzoeken of het juridisch 

en technisch haalbaar is om de 

informatiesystemen interoperabel te 

maken, hetgeen een eenvoudigere en 

snellere toegang tot alle relevante 
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groep moet de noodzaak en evenredigheid 

van de totstandbrenging van 

interoperabiliteit met het 

Schengeninformatiesysteem (SIS) en het 

Visuminformatiesysteem (VIS) beoordelen 

en onderzoeken of het noodzakelijk is het 

rechtskader voor de toegang tot Eurodac 

voor rechtshandhavingsdoeleinden te 

herzien. 

informatie mogelijk zou maken evenals 

een verbetering van de kwaliteit van de 

diensten die de desbetreffende databases 

aan hun gebruikers verlenen. Er moeten 

daarom technologische oplossingen 

worden ontwikkeld om ervoor te zorgen 

dat Eurodac interoperabel is met het 

Schengeninformatiesysteem (SIS), het 

Visuminformatiesysteem (VIS), Europol 

en eventuele nieuwe relevante 

informatiesystemen die zijn ontwikkeld op 
het gebied van vrijheid, veiligheid en 

recht, teneinde de doeltreffende 

samenwerking tussen de lidstaten te 

verbeteren bij het beheren van de 

buitengrenzen en het bestrijden van zware 

criminaliteit. In het bijzonder moet 

worden onderzocht of er interoperabiliteit 
tot stand moet worden gebracht tussen 

Eurodac en het inreis-uitreissysteem 

(EES), om wederzijdse raadpleging tussen 

het EES en Eurodac mogelijk te maken 

voor gegevens van onderdanen van derde 

landen of staatlozen die de maximale 

toegestane verblijfsduur hebben 

overschreden. 

__________________ __________________ 

28 COM(2016) 205 final.  28 COM(2016) 0205 

 

Amendement   15 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 14 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (14 bis) Om de interoperabiliteit 

tussen het EES en Eurodac mogelijk te 

maken, moet door eu-LISA een beveiligd 

communicatiekanaal worden opgezet 

tussen het centrale systeem van het EES 

en het centrale systeem van Eurodac. Een 

koppeling tussen beide systemen is 

noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de 

biometrische gegevens van een onderdaan 

van een derde land die in het EES is 

geregistreerd, kunnen worden 
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doorgezonden naar Eurodac indien deze 

verordening de registratie van deze 

biometrische gegevens vereist. 

 

Amendement   16 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 15 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(15) Het is voor de bestrijding van 

terroristische misdrijven en andere ernstige 

strafbare feiten van wezenlijk belang dat de 

rechtshandhavingsinstanties over zoveel 

mogelijk actuele informatie beschikken om 

hun taken uit te voeren. De in Eurodac 

opgenomen gegevens zijn noodzakelijk 

voor het voorkomen, opsporen of 

onderzoeken van terroristische misdrijven 

als bedoeld in Kaderbesluit 2002/475/JBZ 

van de Raad29 of andere ernstige strafbare 

feiten als bedoeld in Kaderbesluit 

2002/584/JBZ van de Raad30. Daarom 

dienen de gegevens in Eurodac onder de in 

deze verordening vastgestelde 

voorwaarden beschikbaar te zijn voor 

vergelijking door de aangewezen 

autoriteiten van de lidstaten en de Europese 

Politiedienst (Europol). 

(15) Het is voor de bestrijding van 

terroristische misdrijven en andere ernstige 

strafbare feiten van wezenlijk belang dat de 

rechtshandhavingsinstanties over zoveel 

mogelijk actuele informatie beschikken om 

hun taken uit te voeren. De in Eurodac 

opgenomen gegevens zijn noodzakelijk 

voor het voorkomen, opsporen, 

onderzoeken of vervolgen van 

terroristische misdrijven als bedoeld in 

Richtlijn (EU) 2017/... van het Europees 

Parlement en de Raad [inzake 

terrorismebestrĳding en ter vervanging 

van Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de 

Raad en tot wijziging van Besluit 

2005/671/JBZ van de Raad] of andere 

ernstige strafbare feiten als bedoeld in 

Kaderbesluit 2002/584/JBZ van de Raad. 

Daarom dienen de gegevens in Eurodac 

onder de in deze verordening vastgestelde 

voorwaarden beschikbaar te zijn voor 

vergelijking door de aangewezen 

autoriteiten van de lidstaten en de Europese 

Politiedienst (Europol). 

_________________  

29 Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de 

Raad van 13 juni 2002 inzake 

terrorismebestrijding (PB L 164 van 

22.6.2002, blz. 3). 

 

30Kaderbesluit 2002/584/JBZ van de Raad 

van 13 juni 2002 betreffende het Europees 

aanhoudingsbevel en de procedures van 

overlevering tussen de lidstaten (PB L 190 

van 18.7.2002, blz. 1). 
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Amendement   17 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 19 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(19) Verzoeken van Europol om 

vergelijking met Eurodac-gegevens mogen 

alleen in welbepaalde gevallen, in 

specifieke omstandigheden en onder strikte 

voorwaarden worden ingewilligd. 

(19) Verzoeken van Europol om 

vergelijking met Eurodac-gegevens mogen 

alleen in welbepaalde gevallen, in 

specifieke omstandigheden en onder strikte 

voorwaarden worden ingewilligd, 

overeenkomstig de beginselen van 

noodzakelijkheid en evenredigheid, zoals 

verankerd in artikel 52, lid 1, van het 

Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie en zoals uitgelegd in de 

rechtspraak van het Hof van Justitie van 

de Europese Unie1 bis. 

 _________________ 

 1bis Arrest van het Hof van Justitie van 

8 april 2014, Digital Rights Ireland Ltd 

tegen Minister for Communications, 

Marine and Natural Resources e.a. en 

Kärntner Landesregierung e.a., Gevoegde 

zaken C‑ 293/12 en 

C‑ 594/12,ECLI:EU:C:2014:238;Arrest 

van het Hof van Justitie van 21 december 

2016, Tele2 Sverige AB tegen Post- och 

telestyrelsen en Secretary of State for the 

Home Department tegen Tom Watson 

e.a., Gevoegde zaken C-203/15 en C-

698/15, ECLI:EU:C:2016:970.  

 

Amendement   18 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 20 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(20) Aangezien Eurodac oorspronkelijk 

is opgericht om de toepassing van de 

Overeenkomst van Dublin te 

vergemakkelijken, vormt de toegang tot 

Eurodac om terroristische misdrijven of 

andere ernstige strafbare feiten te 

(20) Aangezien Eurodac oorspronkelijk 

is opgericht om de toepassing van de 

Overeenkomst van Dublin te 

vergemakkelijken, vormt de toegang tot 

Eurodac om terroristische misdrijven of 

andere ernstige strafbare feiten te 
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voorkomen, op te sporen of te 

onderzoeken, een wijziging van het 

oorspronkelijke doel van Eurodac, die een 

inmenging vormt in het grondrecht op 

eerbiediging van het privéleven van 

personen van wie de persoonsgegevens in 

Eurodac worden verwerkt. Elke dergelijke 

inmenging dient overeenkomstig de 

vereisten van artikel 52, lid 1, van het 

Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie in overeenstemming te zijn 

met het recht, dat voldoende nauwkeurig 

dient te zijn vastgesteld zodat personen hun 

gedrag kunnen aanpassen en dat personen 

dient te beschermen tegen willekeur en 

voldoende duidelijk dient aan te geven 

over welke discretionaire bevoegdheid de 

bevoegde autoriteiten beschikken en op 

welke manier die wordt uitgeoefend. Elke 

inmenging dient noodzakelijk te zijn om 

daadwerkelijk te beantwoorden aan een 

doelstelling van algemeen belang en 

evenredig te zijn met het te bereiken doel. 

voorkomen, op te sporen, te onderzoeken 

of te vervolgen, een verdere ontwikkeling 

van het oorspronkelijke doel van Eurodac. 

Elke inmenging in het grondrecht op 

eerbiediging van het privéleven van 

personen van wie de persoonsgegevens in 

Eurodac worden verwerkt, dient 

overeenkomstig de vereisten van artikel 52, 

lid 1, van het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie in 

overeenstemming te zijn met het recht, dat 

voldoende nauwkeurig dient te zijn 

vastgesteld zodat personen hun gedrag 

kunnen aanpassen en dat personen dient te 

beschermen tegen willekeur en voldoende 

duidelijk dient aan te geven over welke 

discretionaire bevoegdheid de bevoegde 

autoriteiten beschikken en op welke manier 

die wordt uitgeoefend. Elke inmenging 

dient noodzakelijk te zijn om 

daadwerkelijk te beantwoorden aan een 

doelstelling van algemeen belang en 

evenredig te zijn met het te bereiken doel. 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 22 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(22) In deze verordening worden ook de 

voorwaarden vastgesteld waaronder 

verzoeken om vergelijking van 

vingerafdrukgegevens met Eurodac-

gegevens mogelijk dienen te zijn om 

terroristische misdrijven of andere ernstige 

strafbare feiten te voorkomen, op te sporen 

of te onderzoeken alsook de noodzakelijke 

waarborgen ter bescherming van het 

grondrecht op eerbiediging van het 

privéleven van personen van wie de 

persoonsgegevens in Eurodac worden 

verwerkt. Deze voorwaarden zijn streng 

omdat in de Eurodac-gegevensbank 

vingerafdrukgegevens worden 

geregistreerd van personen die er niet van 

worden verdacht een terroristisch misdrijf 

(22) In deze verordening worden ook de 

voorwaarden vastgesteld waaronder 

verzoeken om vergelijking van 

biometrische of alfanumerieke gegevens 
met Eurodac-gegevens mogelijk dienen te 

zijn om terroristische misdrijven of andere 

ernstige strafbare feiten te voorkomen, op 

te sporen of te onderzoeken alsook de 

noodzakelijke waarborgen ter bescherming 

van het grondrecht op eerbiediging van het 

privéleven van personen van wie de 

persoonsgegevens in Eurodac worden 

verwerkt. Deze voorwaarden zijn streng 

omdat in de Eurodac-gegevensbank 

biometrische en alfanumerieke gegevens 
worden geregistreerd van personen die er 

niet van worden verdacht een terroristisch 
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of ander ernstig strafbaar feit te hebben 

gepleegd. 

misdrijf of ander ernstig strafbaar feit te 

hebben gepleegd. 

Rechtshandhavingsinstanties en Europol 

beschikken niet altijd over de 

biometrische gegevens van de verdachte, 

de dader of het slachtoffer wiens zaak zij 

onderzoeken, hetgeen voor hen een 

belemmering kan vormen om 

gegevensbanken voor biometrische 

matching, zoals Eurodac, te raadplegen. 

Om een grotere bijdrage te leveren aan de 

door deze autoriteiten en Europol 

verrichte onderzoeken moeten in 

dergelijke gevallen zoekopdrachten op 

basis van alfanumerieke gegevens worden 

toegestaan in Eurodac, in het bijzonder 

wanneer deze autoriteiten en Europol 

over bewijs beschikken van de 

persoonsgegevens of identiteitspapieren 

van de verdachte, de dader of het 

slachtoffer. 

 

Amendement   20 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 23 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(23) Om ervoor te zorgen dat alle 

personen die om internationale 

bescherming verzoeken of internationale 

bescherming genieten, gelijk worden 

behandeld en om te zorgen voor 

samenhang met het huidige Unie-acquis 

inzake asiel, met name met Richtlijn 

2011/95/EU van het Europees Parlement 

en de Raad32 en met Verordening (EU) 

[…/…], dient de werkingssfeer van deze 

verordening personen die om subsidiaire 

bescherming verzoeken en personen die 

voor subsidiaire bescherming in 

aanmerking komen, te omvatten. 

(23) Om ervoor te zorgen dat alle 

personen die om internationale 

bescherming verzoeken of internationale 

bescherming genieten, gelijk worden 

behandeld en om te zorgen voor 

samenhang met het huidige Unie-acquis 

inzake asiel, met name met Richtlijn 

2011/95/EU van het Europees Parlement 

en de Raad32 en met [Verordening 

XXX/XXX] tot vaststelling van een 

Uniekader voor hervestiging en met 

Verordening (EU) […/…], dient de 

werkingssfeer van deze verordening 

personen die om subsidiaire bescherming 

verzoeken en personen die voor subsidiaire 

bescherming in aanmerking komen, 

evenals personen die internationale 

bescherming genieten in 

overeenstemming met Verordening 
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[XXX/XXX], te omvatten. 

_________________ _________________ 

32 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 (PB L 337 van 

20.12.2011, blz. 9). 

32 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 (PB L 337 van 

20.12.2011, blz. 9). 

_________________ _________________ 

32 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 (PB L 337 van 

20.12.2011, blz. 9). 

32 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 (PB L 337 van 

20.12.2011, blz. 9). 

 

Amendement   21 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 24 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(24) Het is tevens noodzakelijk dat de 

lidstaten van elke persoon die om 

internationale bescherming verzoekt en van 

elke in verband met de illegale 

overschrijding van de buitengrens van een 

lidstaat aangehouden of illegaal in een 

lidstaat verblijvende onderdaan van een 

derde land of staatloze, voor zover deze zes 

jaar of ouder is, onverwijld 

vingerafdrukken nemen en 

vingerafdrukgegevens toezenden. 

(24) Het is tevens noodzakelijk dat de 

lidstaten van elke persoon die om 

internationale bescherming verzoekt, van 

elke hervestigde onderdaan van derde 

landen of staatloze persoon 

overeenkomstig [Verordening XXX/XXX] 
en van elke in verband met de illegale 

overschrijding van de buitengrens van een 

lidstaat aangehouden of illegaal in een 

lidstaat verblijvende onderdaan van een 

derde land of staatloze, voor zover deze zes 

jaar of ouder is, onverwijld biometrische 

gegevens verzamelen en toezenden. 
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Amendement   22 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 25 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(25) Om niet-begeleide minderjarigen 

die niet om internationale bescherming 

hebben verzocht en kinderen die van hun 

familie gescheiden kunnen raken, beter te 

beschermen, is het tevens noodzakelijk 

vingerafdrukken te nemen en een 

gezichtsopname te maken en in het centraal 

systeem op te slaan als hulpmiddel om de 

identiteit van een kind vast te stellen en een 

lidstaat te helpen bij het opsporen van 

familieleden of het vaststellen van banden 

die de betrokkene met een andere lidstaat 

zou kunnen hebben. Het vaststellen van 

familiebanden is van het grootste belang 

voor het herstel van de eenheid van het 

gezin en houdt nauw verband met het 

vaststellen van het belang van het kind en 

uiteindelijk de totstandkoming van een 

duurzame oplossing. 

(25) Om alle migranten- en 

vluchtelingenkinderen, met inbegrip van 

niet-begeleide minderjarigen die niet om 

internationale bescherming hebben 

verzocht en kinderen die van hun familie 

gescheiden kunnen raken, beter te 

beschermen, is het tevens noodzakelijk 

biometrische gegevens te verzamelen en in 

het centraal systeem op te slaan als 

hulpmiddel om hun identiteit vast te stellen 

en een lidstaat te helpen bij het opsporen 

van familieleden of het vaststellen van 

banden die de betrokkene met een andere 

lidstaat zou kunnen hebben. Biometrische 

gegevens moeten uitsluitend voor dit doel 

worden verzameld en dienovereenkomstig 

worden verwerkt en gebruikt. Het 

vaststellen van familiebanden is van het 

grootste belang voor het herstel van de 

eenheid van het gezin en moet nauw 

verband houden met het vaststellen van het 

belang van het kind en uiteindelijk de 

totstandkoming van een duurzame 

oplossing. Bij de uitvoering van deze 

taken nemen de lidstaten de beginselen 

van het Verdrag van de Verenigde Naties 

inzake de rechten van het kind van 1989 

in acht. Verbeterde procedures voor de 

identificatie van vermiste kinderen 

moeten de lidstaten helpen te waarborgen 

dat voor een toereikende bescherming van 

kinderen wordt gezorgd. Met het oog 

hierop moeten de lidstaten bij de 

identificatie van een vermist kind of een 

kind dat slachtoffer is geworden van een 

misdrijf onmiddellijk contact opnemen 

met de bevoegde nationale 

kinderbeschermingsautoriteiten, die een 

beoordeling moeten uitvoeren van de 

behoeften om een duurzame oplossing 
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voor het kind te vinden die in 

overeenstemming is met het belang van 

het kind. 

 

Amendement   23 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 26 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(26) Bij de toepassing van deze 

verordening dienen de lidstaten zich in 

eerste instantie te laten leiden door het 

belang van de minderjarige. Wanneer de 

verzoekende lidstaat vaststelt dat Eurodac-

gegevens betrekking hebben op een kind, 

mogen deze gegevens door de verzoekende 

lidstaat alleen voor 

rechtshandhavingsdoeleinden worden 

gebruikt overeenkomstig de wetgeving van 

die lidstaat die van toepassing is op 

minderjarigen en overeenkomstig het 

beginsel dat het belang van het kind voorop 

dient te worden gesteld. 

(26) Bij de toepassing van deze 

verordening dienen de lidstaten zich in 

eerste instantie te laten leiden door het 

belang van de minderjarige. Wanneer de 

verzoekende lidstaat vaststelt dat Eurodac-

gegevens betrekking hebben op een kind, 

mogen deze gegevens door de verzoekende 

lidstaat alleen voor 

rechtshandhavingsdoeleinden, met name in 

verband met preventie, opsporing en 

onderzoek van kinderhandel en andere 

ernstige misdrijven jegens kinderen, 
worden gebruikt overeenkomstig de 

wetgeving van die lidstaat die van 

toepassing is op minderjarigen en 

overeenkomstig het beginsel dat het belang 

van het kind voorop dient te worden 

gesteld. 

 

Amendement  24 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 30 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(30) De lidstaten dienen kennis te 

nemen van het werkdocument van de 

diensten van de Commissie over de 

uitvoering van de Eurodac-verordening wat 

de verplichting om vingerafdrukken te 

nemen betreft, dat de Raad op 20 juli 2015 

heeft goedgekeurd34, waarin een beste 

praktijk is opgenomen voor het nemen van 

vingerafdrukken van irreguliere 

onderdanen van derde landen. Indien het 

(30) Om te waarborgen dat alle in de 

artikelen 10, lid 1, 12 bis, 13, lid 1, en 14, 

lid 1, genoemde personen in Eurodac 

worden geregistreerd, dienen de lidstaten 

kennis te nemen van het werkdocument 

van de diensten van de Commissie over de 

uitvoering van de Eurodac-verordening wat 

de verplichting om vingerafdrukken te 

nemen betreft, dat de Raad op 20 juli 2015 

heeft goedgekeurd34, waarin een beste 
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nationale recht van een lidstaat toestaat dat 

in laatste instantie vingerafdrukken onder 

dwang mogen worden genomen, moeten de 

desbetreffende maatregelen volledig 

voldoen aan het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie. 

Onderdanen van derde landen die als 

kwetsbaar worden beschouwd of die 

minderjarig zijn, mogen niet worden 

gedwongen om mee te werken aan het 

nemen van vingerafdrukken of het maken 

van een gezichtsopname, tenzij er sprake 

is van naar behoren gerechtvaardigde 

omstandigheden waarin dat volgens het 

nationale recht geoorloofd is. 

praktijk is opgenomen voor het nemen van 

vingerafdrukken van irreguliere 

onderdanen van derde landen of staatloze 

personen. Bij de uitvoering van dit proces 

moeten de lidstaten eveneens rekening 

houden met de door het Bureau van de 

Europese Unie voor de grondrechten in 

zijn focuspaper getiteld "Fundamental 

rights implications of the obligation to 

provide fingerprints for Eurodac" van 

mei 2015 vastgestelde richtsnoeren. Indien 

het nationale recht van een lidstaat toestaat 

dat in laatste instantie vingerafdrukken 

onder dwang mogen worden genomen, 

moeten de desbetreffende maatregelen 

volledig voldoen aan het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie. 

Indien een minderjarige, met name 

wanneer deze niet wordt begeleid of van 

zijn ouders is gescheiden, medewerking 

aan het nemen van vingerafdrukken of 

het maken van een gezichtsopname 

weigert, en er gegronde redenen zijn om te 

vermoeden dat er risico's bestaan inzake 

kinderbescherming of de veiligheid van de 

minderjarige, wordt deze minderjarige 

doorverwezen naar de bevoegde nationale 

kinderbeschermingsautoriteiten, de 

nationale doorverwijzingsmechanismen, 

of naar beide. Deze autoriteiten moeten 

overeenkomstig de relevante wetgeving 

een beoordeling uitvoeren van de 

bijzondere behoeften van de minderjarige 

om een duurzame oplossing voor hem of 

haar te vinden met volledige 

inachtneming van de belangen van het 

kind. 

__________________ __________________ 

34 SWD(2015) 150 final van 27 mei 2015. 34 COM(2015) 0150. 

Amendement  25 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 31 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(31) Treffers in Eurodac dienen te 

worden geverifieerd door een geoefende 

(31) Treffers in Eurodac dienen te 

worden geverifieerd door een geoefende 
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deskundige op het gebied van 

vingerafdrukken, zodat de juiste lidstaat 

wordt aangewezen als verantwoordelijke 

lidstaat volgens Verordening (EU) nr. 

[…/…] ; en zodat de onderdaan van een 

derde land of staatloze, of de persoon die 

verdacht wordt van strafbare feiten of het 

slachtoffer is van een misdrijf en wiens 

vingerafdrukken mogelijk in Eurodac zijn 

opgeslagen, correct wordt geïdentificeerd. 

Treffers in Eurodac op basis van een 

gezichtsopname moeten eveneens worden 

geverifieerd indien er twijfel over bestaat 

of het resultaat op dezelfde persoon 

betrekking heeft. 

deskundige op het gebied van 

vingerafdrukken, zodat de juiste lidstaat 

wordt aangewezen als verantwoordelijke 

lidstaat volgens Verordening (EU) nr. 

[…/…], en zodat de onderdaan van een 

derde land of staatloze, of de persoon die 

verdacht wordt van strafbare feiten of het 

slachtoffer is van een misdrijf en wiens 

vingerafdrukken mogelijk in Eurodac zijn 

opgeslagen, correct wordt geïdentificeerd. 

Treffers in Eurodac op basis van een 

gezichtsopname moeten eveneens worden 

geverifieerd door een functionaris die 

overeenkomstig de nationale praktijk is 

opgeleid, vooral wanneer uitsluitend 

gezichtsopnames worden vergeleken. 

Wanneer de vingerafdrukken en de 

gezichtsopname tegelijkertijd worden 

vergeleken en er voor beide sets van 

biometrische gegevens een treffer is, 

kunnen de lidstaten het resultaat voor de 

gezichtsopname indien nodig controleren 

en verifiëren. 

 

Amendement   26 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 32 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(32) Onderdanen van derde landen of 

staatlozen die in één lidstaat om 

internationale bescherming hebben 

verzocht, kunnen nog tal van jaren 

trachten om dat ook in een andere lidstaat 

te doen. Daarom moet het maximale 

tijdsbestek gedurende hetwelk 

vingerafdruk - en 

gezichtsopnamegegevens door het 

centraal systeem dienen te worden 

bewaard, vrij lang zijn. Gezien het feit dat 

de meeste onderdanen van derde landen of 

staatlozen die een aantal jaren in de Unie 

hebben verbleven, na die periode een vaste 

status of zelfs het burgerschap van een 

lidstaat hebben verkregen, dient een 

periode van tien jaar voor de bewaring van 

(32) De maximale periode gedurende 

welke biometrische gegevens van 

onderdanen van derde landen of staatlozen 

die in één lidstaat om internationale 

bescherming hebben verzocht, door het 

centraal systeem mogen worden bewaard, 

moet worden beperkt tot het strikt 

noodzakelijke en moet evenredig zijn, in 

overeenstemming met het 

evenredigheidsbeginsel, zoals verankerd 

in artikel 52, lid 1, van het Handvest en 

zoals uitgelegd in de rechtspraak van het 

HvJ-EU. Gezien het feit dat de meeste 

onderdanen van derde landen of staatlozen 

die een aantal jaren in de Unie hebben 

verbleven, na die periode een vaste status 

of zelfs het burgerschap van een lidstaat 
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vingerafdruk - en gezichtsopname 
gegevens als een redelijke termijn te 

worden beschouwd. 

hebben verkregen, dient een periode van 

vijf jaar voor de bewaring van 

biometrische gegevens als een redelijke 

termijn te worden beschouwd. 

 

Amendement   27 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 32 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (32 bis) In hun conclusies over 

staatloosheid van 4 december 2015 

herinnerden de Raad en de 

vertegenwoordigers van de regeringen 

van de lidstaten aan de toezegging van de 

Unie van september 2012 dat alle lidstaten 

zouden toetreden tot het Verdrag van 

1954 betreffende de status van staatlozen 

en zouden overwegen toe te treden tot het 

Verdrag van 1961 tot beperking der 

staatloosheid. In zijn resolutie van 25 

oktober 2016 over mensenrechten en 

migratie in derde landen herinnerde het 

Europees Parlement aan het belang van 

het identificeren van staatlozen om hun 

de bescherming te bieden die in het kader 

van het internationaal recht beschikbaar 

is. 

 

Amendement   28 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 33 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(33) Teneinde ongeoorloofde 

bewegingen van onderdanen van derde 

landen of staatlozen zonder verblijfsrecht 

in de Unie daadwerkelijk te kunnen 

voorkomen en de noodzakelijke 

maatregelen te kunnen nemen om 

daadwerkelijke terugkeer naar en 

overname door derde landen 

overeenkomstig Richtlijn 2008/115/EG35 te 

(33) Teneinde ongeoorloofde 

bewegingen van onderdanen van derde 

landen of staatlozen zonder verblijfsrecht 

in de Unie daadwerkelijk te kunnen 

voorkomen en de noodzakelijke 

maatregelen te kunnen nemen om 

daadwerkelijke terugkeer naar en 

overname door derde landen 

overeenkomstig Richtlijn 2008/115/EG35 te 
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bewerkstelligen, alsmede in verband met 

het recht op de bescherming van 

persoonsgegevens, dient een periode van 

vijf jaar als een noodzakelijke termijn voor 

de bewaring van vingerafdruk- en 

gezichtsopnamegegevens te worden 

beschouwd. 

bewerkstelligen, alsmede in verband met 

het recht op de bescherming van 

persoonsgegevens, dient een periode van 

vijf jaar als een noodzakelijke termijn voor 

de bewaring van biometrische en 

alfanumerieke gegevens te worden 

beschouwd. 

_________________ _________________ 

35 PB L 348 van 24.12.2008, blz. 98. 35 PB L 348 van 24.12.2008, blz. 98. 

 

Amendement  29 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 34 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(34) Deze bewaringstermijn dient te 

worden bekort in bepaalde bijzondere 

omstandigheden waarin bewaring van 

vingerafdruk - en gezichtsopname 
gegevens alsmede alle andere 

persoonsgegevens voor een zo lange duur 

onnodig is. Vingerafdruk - en 

gezichtsopname gegevens alsmede alle 

andere persoonsgegevens van een 

onderdaan van een derde land dienen 

onverwijld te worden verwijderd zodra een 

onderdaan van een derde land of staatloze 

het burgerschap van een lidstaat verkrijgt. 

(34) Deze bewaringstermijn dient te 

worden bekort in bepaalde bijzondere 

omstandigheden waarin bewaring van 

biometrische gegevens alsmede alle andere 

persoonsgegevens voor een zo lange duur 

onnodig is. Biometrische gegevens 

alsmede alle andere persoonsgegevens van 

een onderdaan van een derde land of een 

staatloze dienen onverwijld en permanent 

te worden verwijderd zodra een onderdaan 

van een derde land of staatloze het 

burgerschap van een lidstaat verkrijgt. 

 

Amendement   30 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 37 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(37) De respectieve 

verantwoordelijkheden van de Commissie 

en eu-LISA , wat het centraal systeem en 

de communicatie-infrastructuur betreft, en 

van de lidstaten met betrekking tot de 

verwerking van gegevens, de beveiliging 

van gegevens, de toegang tot en de 

rechtzetting van geregistreerde gegevens, 

(37) De respectieve 

verantwoordelijkheden van de Commissie 

en eu-LISA, wat het centraal systeem, de 

communicatie-infrastructuur en de 

interoperabiliteit met andere 

informatiesystemen betreft, en van de 

lidstaten met betrekking tot de verwerking 

van gegevens, de beveiliging van 
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moeten duidelijk afgebakend worden. gegevens, de toegang tot en de rechtzetting 

van geregistreerde gegevens, moeten 

duidelijk afgebakend worden. 

 

Amendement   31 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 42 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(42) Bovendien mag toegang alleen 

worden toegestaan op voorwaarde dat 

vergelijkingen met de nationale 

vingerafdrukgegevensbanken van de 

lidstaat en met de geautomatiseerde 

dactyloscopische identificatiesystemen van 

alle andere lidstaten op grond van Besluit 

2008/615/JBZ van de Raad36 niet tot de 

vaststelling van de identiteit van de 

betrokkene hebben geleid. Bijgevolg dient 

de verzoekende lidstaat vergelijkingen uit 

te voeren met de technisch beschikbare 

geautomatiseerde dactyloscopische 

identificatiesystemen van alle andere 

lidstaten op grond van Besluit 

2008/615/JBZ, tenzij die lidstaat kan 

aantonen dat er gegronde redenen bestaan 

om aan te nemen dat dit niet tot de 

vaststelling van de identiteit van de 

betrokkene zou leiden. Dergelijke 

gegronde redenen bestaan met name 

wanneer het specifieke geval geen enkele 

operationele of onderzoeksmatige 

aanknoping heeft met een bepaalde 

lidstaat. Bijgevolg dient de verzoekende 

lidstaat op het gebied van 

vingerafdrukgegevens eerst Besluit 

2008/615/JBZ juridisch en technisch te 

hebben uitgevoerd aangezien er geen 

Eurodac-controles voor 

rechtshandhavingsdoeleinden mogen 

worden verricht wanneer de 

bovengenoemde stappen niet vooraf zijn 

genomen. 

(42) Bovendien mag toegang alleen 

worden toegestaan op voorwaarde dat een 

eerdere zoekopdracht in de nationale 

vingerafdruk- en 

gezichtsopnamegegevensbanken van de 

lidstaat en in de geautomatiseerde 

dactyloscopische identificatiesystemen van 

alle andere lidstaten op grond van Besluit 

2008/615/JBZ van de Raad36 is uitgevoerd. 

Bijgevolg dient de verzoekende lidstaat 

vergelijkingen uit te voeren met de 

technisch beschikbare geautomatiseerde 

dactyloscopische identificatiesystemen van 

alle andere lidstaten op grond van Besluit 

2008/615/JBZ, tenzij die lidstaat kan 

aantonen dat er gegronde redenen bestaan 

om aan te nemen dat dit niet tot de 

vaststelling van de identiteit van de 

betrokkene zou leiden. Dergelijke 

gegronde redenen bestaan met name 

wanneer het specifieke geval geen enkele 

operationele of onderzoeksmatige 

aanknoping heeft met een bepaalde 

lidstaat. Bijgevolg dient de verzoekende 

lidstaat op het gebied van 

vingerafdrukgegevens eerst Besluit 

2008/615/JBZ juridisch en technisch te 

hebben uitgevoerd aangezien er geen 

Eurodac-controles voor 

rechtshandhavingsdoeleinden mogen 

worden verricht wanneer de 

bovengenoemde stappen niet vooraf zijn 

genomen. 

_________________ _________________ 

36 Besluit 2008/615/JBZ van de Raad van 36 Besluit 2008/615/JBZ van de Raad van 
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23 juni 2008 inzake de intensivering van de 

grensoverschrijdende samenwerking, in het 

bijzonder ter bestrijding van terrorisme en 

grensoverschrijdende criminaliteit (PB L 

210 van 6.8.2008, blz. 1). 

23 juni 2008 inzake de intensivering van de 

grensoverschrijdende samenwerking, in het 

bijzonder ter bestrijding van terrorisme en 

grensoverschrijdende criminaliteit (PB L 

210 van 6.8.2008, blz. 1). 

 

Amendement   32 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 43 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(43) Mits aan de voorwaarden voor een 

vergelijking is voldaan, moeten de 

aangewezen autoriteiten alvorens 

Eurodac te doorzoeken ook het 

Visuminformatiesysteem raadplegen op 

grond van Besluit 2008/633/JBZ van de 

Raad37. 

Schrappen 

_________________  

37Besluit 2008/633/JBZ van de Raad van 

23 juni 2008 over de toegang tot het 

Visuminformatiesysteem (VIS) voor 

raadpleging door aangewezen autoriteiten 

van de lidstaten en door Europol, met het 

oog op het voorkomen, opsporen en 

onderzoeken van terroristische misdrijven 

en andere ernstige strafbare feiten (PB L 

218 van 13.8.2008, blz. 129). 

 

 

Amendement   33 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 50 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(50) De doorgifte van op grond van deze 

verordening door een lidstaat of Europol 

uit het centraal systeem verkregen 

persoonsgegevens aan derde landen, 

internationale organisaties of in of buiten 

de Unie gevestigde private instanties dient 

te worden verboden, teneinde het recht op 

asiel te waarborgen en om ervoor te zorgen 

(50) De doorgifte van op grond van deze 

verordening door een lidstaat of Europol 

uit het centraal systeem verkregen 

persoonsgegevens aan derde landen, 

internationale organisaties of in of buiten 

de Unie gevestigde private instanties dient 

te worden verboden, teneinde het recht op 

asiel te waarborgen en om ervoor te zorgen 
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dat gegevens van personen die om 

internationale bescherming verzoeken, niet 

aan derde landen worden doorgegeven. Dit 

houdt in dat de lidstaten geen uit het 

centraal systeem verkregen informatie 

mogen doorgeven over:  de naam of 

namen; de geboortedatum; de 

nationaliteit;  de lidstaat of lidstaten van 

oorsprong of de lidstaat van toewijzing; de 

details van het identiteits- of 

reisdocument;  ; de plaats en de datum van 

het verzoek om internationale 

bescherming; het referentienummer dat 

door de lidstaat van oorsprong wordt 

gebruikt; de datum waarop de 

vingerafdrukken zijn genomen en de datum 

waarop de lidstaat of lidstaten de gegevens 

aan Eurodac hebben toegezonden; de 

gebruikersidentificatie van de operator; en 

eventuele informatie over de overbrenging 

van de betrokkene op grond van 

[Verordening (EU) nr. 604/2013]. Dit 

verbod mag geen afbreuk doen aan het 

recht van de lidstaten om dergelijke 

gegevens door te geven aan derde landen 

waarop [Verordening (EU) nr. 604/2013] 

van toepassing is [ overeenkomstig 

Verordening (EU) [2016/…] dan wel de op 

grond van Richtlijn (EU) [2016/…] 

vastgestelde nationale voorschriften ], om 

ervoor te zorgen dat lidstaten in het kader 

van deze verordening met die derde landen 

kunnen samenwerken. 

dat gegevens van personen die om 

internationale bescherming verzoeken en 

van hervestigde onderdanen van derde 

landen en staatlozen overeenkomstig 

[Verordening XXX/XXX], niet aan derde 

landen worden doorgegeven. Dit houdt in 

dat de lidstaten geen uit het centraal 

systeem verkregen informatie mogen 

doorgeven over: de naam of namen; de 

geboortedatum; de nationaliteit; de lidstaat 

of lidstaten van oorsprong of de lidstaat 

van toewijzing of de lidstaat van 

hervestiging; de details van het identiteits- 

of reisdocument; de plaats en de datum van 

hervestiging of het verzoek om 

internationale bescherming; het 

referentienummer dat door de lidstaat van 

oorsprong wordt gebruikt; de datum 

waarop de vingerafdrukken zijn genomen 

en de datum waarop de lidstaat of lidstaten 

de gegevens aan Eurodac hebben 

toegezonden; de gebruikersidentificatie van 

de operator; en eventuele informatie over 

de overbrenging van de betrokkene op 

grond van [Verordening (EU) nr. 

604/2013]. Dit verbod mag geen afbreuk 

doen aan het recht van de lidstaten om 

dergelijke gegevens door te geven aan 

derde landen waarop [Verordening (EU) 

nr. 604/2013] van toepassing is [ 

overeenkomstig Verordening (EU) 

[2016/…] dan wel de op grond van 

Richtlijn (EU) [2016/…] vastgestelde 

nationale voorschriften ], om ervoor te 

zorgen dat lidstaten in het kader van deze 

verordening met die derde landen kunnen 

samenwerken. 

 

Amendement  34 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 51 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(51) In afzonderlijke gevallen mag van 

het centraal systeem verkregen informatie 

worden gedeeld met een derde land om te 

(51) In afzonderlijke gevallen mag van 

het centraal systeem verkregen informatie 

worden gedeeld met een derde land om te 
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helpen bij de identificatie van een 

onderdaan van dat derde land met het oog 

op diens terugkeer. Voor het delen van 

persoonsgegevens dienen strenge 

voorwaarden te gelden. Indien dergelijke 

informatie wordt gedeeld, mag aan een 

derde land geen informatie worden 

verstrekt over het feit dat een onderdaan 

van een derde land om internationale 

bescherming heeft verzocht, indien het 

land waardoor de betrokkene wordt 

overgenomen diens land van oorsprong is 

of indien het een ander derde land is 

waardoor hij zal worden overgenomen. 

Elke doorgifte van gegevens aan een derde 

land met het oog op de identificatie van 

een onderdaan van een derde land moet in 

overeenstemming zijn met hoofdstuk V 

van Verordening (EU) [2016/…]. 

helpen bij de identificatie van een 

onderdaan van dat derde land of een 

staatloze persoon met het oog op diens 

terugkeer. Voor het delen van 

persoonsgegevens dienen strenge 

voorwaarden te gelden. Indien dergelijke 

informatie wordt gedeeld, mag aan een 

derde land geen informatie worden 

verstrekt over het feit dat een onderdaan 

van een derde land of een staatloze 

persoon om internationale bescherming 

heeft verzocht, indien het land waardoor de 

betrokkene wordt overgenomen diens land 

van oorsprong is of indien het een ander 

derde land is waardoor hij zal worden 

overgenomen. Elke doorgifte van gegevens 

aan een derde land met het oog op de 

identificatie van een onderdaan van een 

derde land of een staatloze persoon moet 

in overeenstemming zijn met hoofdstuk V 

van Verordening (EU) nr. [679/2016]. 

 

Amendement   35 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – letter a bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 a bis) te helpen bij de vaststelling van 

secundaire bewegingen van onderdanen 

van derde landen of staatlozen die zijn 

hervestigd in overeenstemming met 

[Verordening XXX/XXX]; 

 

 

Amendement  36 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) te helpen bij de beheersing van 

illegale immigratie en secundaire 

bewegingen binnen de Unie en bij de 

identificatie van illegaal verblijvende 

b) te helpen bij de beheersing van 

illegale immigratie naar de Unie en bij de 

identificatie van secundaire bewegingen 

en illegaal verblijvende onderdanen van 
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onderdanen van derde landen met het oog 

op de vaststelling van door lidstaten te 

nemen passende maatregelen, waaronder 

verwijdering en repatriëring van personen 

zonder verblijfsvergunning; 

derde landen en staatlozen met het oog op 

de vaststelling van door lidstaten te nemen 

passende maatregelen, waaronder in 

voorkomend geval maatregelen met 

betrekking tot de verwijdering en 

terugkeer van illegaal verblijvende 

onderdanen van derde landen en staatloze 

personen, of de verstrekking van een 

permanente verblijfsstatus; 

 

 

Amendement  37 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) vast te stellen onder welke 

voorwaarden de aangewezen autoriteiten 

van de lidstaten en de Europese 

Politiedienst (Europol) mogen verzoeken 

om vingerafdruk - en gezichtsopname 

gegevens te vergelijken met in het centraal 

systeem opgeslagen gegevens voor 

rechtshandhavingsdoeleinden , met het oog 

op het voorkomen, opsporen of 

onderzoeken van terroristische misdrijven 

of andere ernstige strafbare feiten . 

c) vast te stellen onder welke 

voorwaarden de aangewezen autoriteiten 

van de lidstaten mogen verzoeken om 

biometrische en alfanumerieke gegevens 

te vergelijken met in het centraal systeem 

opgeslagen gegevens voor 

rechtshandhavingsdoeleinden , met het oog 

op het voorkomen, opsporen of 

onderzoeken van terroristische misdrijven 

of andere ernstige strafbare feiten .  Bij 

deze verordening wordt tevens vastgesteld 

onder welke voorwaarden de Europese 

Politiedienst (Europol) mag verzoeken om 

een vergelijking met Eurodac-gegevens, 

met het oog op het voorkomen, opsporen 

en onderzoeken van terroristische 

misdrijven of andere ernstige strafbare 

feiten die onder haar mandaat vallen. 

 

Amendement   38 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Onverminderd de verwerking die 

de lidstaat van oorsprong kan maken van 

de voor Eurodac bestemde gegevens in 

2. Onverminderd de verwerking die 

de lidstaat van oorsprong kan maken van 

de voor Eurodac bestemde gegevens in 
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overeenkomstig zijn nationaal recht 

ingestelde gegevensbestanden, mag de 

verwerking in Eurodac van 

vingerafdrukgegevens en andere 

persoonsgegevens uitsluitend plaatsvinden 

ten behoeve van de in deze verordening en 

in [artikel 34, lid 1, van Verordening (EU) 

nr. 604/2013] vermelde doeleinden. 

overeenkomstig zijn nationaal recht 

ingestelde gegevensbestanden, mag de 

verwerking in Eurodac van vingerafdruk- 

en gezichtsopnamegegevens en andere 

persoonsgegevens uitsluitend plaatsvinden 

ten behoeve van de in deze verordening en 

in [artikel 34, lid 1, van Verordening (EU) 

…] vermelde doeleinden. De gegevens van 

minderjarigen mogen door de lidstaten 

worden gebruikt om hen bij te staan bij de 

identificatie en de opsporing van vermiste 

kinderen en het vaststellen van 

familiebanden van onbegeleide 

minderjarigen. 

 

Amendement   39 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten zijn verplicht om, voor 

de in artikel 1, lid 1, onder a) en b), van 

deze verordening vermelde doeleinden, de 

vingerafdrukken te nemen en een 

gezichtsopname te maken van de personen 

bedoeld in artikel 10, lid 1, artikel 13, lid 

1, en artikel 14, lid 1, en verplichten de 

betrokkene mee te werken aan het nemen 

van zijn vingerafdrukken en het maken 

van een gezichtsopname en lichten hem 

over die verplichting in overeenkomsig 

artikel 30 van deze verordening. 

1. De in artikel 10, lid 1, artikel 13, 

lid 1, en artikel 14, lid 1, bedoelde 

personen worden geregistreerd. De 

lidstaten verzamelen daartoe de 

biometrische gegevens van deze personen 

voor de in artikel 1, lid 1, onder a) en b), 

van deze verordening vermelde 

doeleinden, en verplichten de betrokkene 

mee te werken aan het verstrekken van zijn 

of haar biometrische gegevens en lichten 

hem of haar over die verplichting in 

overeenkomstig artikel 30 van deze 

verordening. Bij de procedure voor het 

nemen van vingerafdrukken en het maken 

van gezichtsopnamen eerbiedigen de 

lidstaten te allen tijde de waardigheid en 

de lichamelijke integriteit van de persoon. 

 

Amendement  40 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Bij minderjarigen vanaf zes jaar 

worden vingerafdrukken genomen op een 

kindvriendelijke manier die rekening 

houdt met de gevoeligheden van kinderen, 

door een functionaris die specifiek is 

opgeleid voor de registratie van 

vingerafdrukken en gezichtsopnamen van 

minderjarigen. De minderjarige wordt op 

een bij diens leeftijd passende wijze 

ingelicht met behulp van brochures en/of 

informatiegrafieken en/of demonstraties 

die specifiek zijn ontworpen om het 

nemen van vingerafdrukken en het maken 

van een gezichtsopname aan 

minderjarigen uit te leggen; de 

minderjarige wordt bij het nemen van de 

vingerafdrukken en het maken van de 

gezichtsopname begeleid door een voor 

hem verantwoordelijke volwassene, voogd 

of vertegenwoordiger. Bij de procedure 

voor het nemen van vingerafdrukken en 

het maken van gezichtsopnamen 

eerbiedigen de lidstaten te allen tijde de 

waardigheid en de lichamelijke integriteit 

van de minderjarige. 

Schrappen 

(Zie het amendement met betrekking tot artikel 2 bis, lid 1). 

 

Amendement  41 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De lidstaten kunnen 

overeenkomstig het nationale recht 

administratieve sancties opleggen wegens 

niet-medewerking aan het nemen van 

vingerafdrukken of het maken van een 

gezichtsopname als bedoeld in lid 1. Deze 

sancties zijn doeltreffend, evenredig en 

afschrikkend. In dit verband mag voor het 

vaststellen of verifiëren van de identiteit 

van een onderdaan van een derde land 

3. Om ervoor te zorgen dat alle in de 

artikelen 10 , lid 1, 13, lid 1 en 14, lid 1, 

genoemde personen worden geregistreerd 

overeenkomstig lid 1, kunnen de lidstaten, 

indien passend, overeenkomstig het 

nationale recht en met volledige 

inachtneming van het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie naar 

behoren gemotiveerde administratieve 

sancties opleggen wegens niet-
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slechts in laatste instantie detentie worden 

toegepast. 

medewerking aan het verzamelen van 

biometrische gegevens. De lidstaten 

zorgen ervoor dat een mogelijkheid tot 

adviesverlening is aangeboden aan deze 

personen om hen ervan te overtuigen mee 

te werken aan de procedure en om hen te 

informeren over de mogelijke gevolgen 

van niet-medewerking. De administratieve 
sancties zijn doeltreffend, evenredig en 

afschrikkend. Detentie wordt slechts in 

laatste instantie toegepast voor een 

periode die zo kort als mogelijk en 

noodzakelijk is om de identiteit van een 

onderdaan van een derde land vast te 

stellen of te verifiëren, in het bijzonder 

wanneer het risico op onderduiken 

bestaat. Wanneer een besluit wordt 

genomen om een onderdaan van een 

derde land of een staatloze persoon in 
detentie te plaatsen, voeren de bevoegde 

nationale autoriteiten in ieder individueel 

geval een beoordeling uit om na te gaan 

of de detentie voldoet aan alle wettelijke 

en procedurele waarborgen om arbitraire 

detentie te voorkomen. 

 

Amendement   42 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Indien het in verband met de 

toestand van de vingerafdrukken of het 

gezicht niet mogelijk is de vingerafdrukken 

of de gezichtsopname vast te leggen van 

een onderdaan van een derde land die 

kwetsbaar wordt geacht of minderjarig is, 

leggen de autoriteiten van de lidstaat, 

onverminderd lid 3, geen sancties op om 

medewerking aan het nemen van 

vingerafdrukken of het maken van een 

gezichtsopname af te dwingen. Indien dat 

naar behoren gerechtvaardigd is en de 

reden van niet-medewerking geen verband 

houdt met de toestand van de vingertoppen 

of het gezicht of de gezondheid van de 

4. Indien het in verband met de 

toestand van de vingerafdrukken of het 

gezicht niet mogelijk is de vingerafdrukken 

of de gezichtsopname vast te leggen van 

een onderdaan van een derde land of 

staatloze die kwetsbaar wordt geacht, 

leggen de autoriteiten van de lidstaat, 

onverminderd lid 3, geen sancties op 

wegens niet-naleving van de verplichting 

om mee te werken aan het verstrekken 

van biometrische gegevens. Indien dat 

naar behoren gerechtvaardigd is en de 

reden van niet-medewerking geen verband 

houdt met de toestand van de vingertoppen 

of het gezicht of de gezondheid van de 
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betrokkene, kan een lidstaat een tweede 

poging doen om vingerafdrukken te nemen 

of een gezichtsopname te maken van een 

minderjarige of een kwetsbare persoon. 

Indien een minderjarige, met name 

wanneer deze niet wordt begeleid of van 

zijn ouders is gescheiden, medewerking 

aan het nemen van vingerafdrukken of 

het maken van een gezichtsopname 

weigert, en er gegronde redenen zijn om 

te vermoeden dat er risico's bestaan 

inzake kinderbescherming of de veiligheid 

van de minderjarige, wordt de 

minderjarige doorverwezen naar de 

nationale 

kinderbeschermingsautoritieiten en/of 

nationale doorverwijzingsmechanismen. 

betrokkene, kan een lidstaat een tweede 

poging doen om vingerafdrukken te nemen 

of een gezichtsopname te maken van een 

minderjarige of een kwetsbare persoon. 

 

Amendement  43 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. De procedure voor het nemen van 

vingerafdrukken en het maken van een 

gezichtsopname wordt bepaald en 

toegepast overeenkomstig de praktijk van 

de betrokken lidstaat en overeenkomstig de 

garanties die verankerd zijn in het 

Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie, het Europees Verdrag tot 

bescherming van de rechten van de mens 

en de fundamentele vrijheden en het 

Verdrag van de Verenigde Naties inzake 

de rechten van het kind. 

5. De procedure voor het nemen van 

vingerafdrukken en het maken van een 

gezichtsopname wordt bepaald en 

toegepast overeenkomstig de praktijk van 

de betrokken lidstaat en overeenkomstig de 

garanties die verankerd zijn in het 

Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie en het Europees Verdrag tot 

bescherming van de rechten van de mens 

en de fundamentele vrijheden. 

 

Amendement  44 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 2 bis 



 

PE597.620v03-00 36/117 RR\1127851NL.docx 

NL 

 Bijzondere bepalingen betreffende 

minderjarigen 

 1. De biometrische gegevens van 

minderjarigen vanaf zes jaar worden op 

een kind- en gendervriendelijke manier 

verzameld door een functionaris die 

specifiek is opgeleid voor de registratie 

van vingerafdrukken en gezichtsopnamen 

van minderjarigen, met volledige 

inachtneming van de belangen van het 

kind en de beginselen vastgelegd in het 

Verdrag van de Verenigde Naties inzake 

de rechten van het kind. De minderjarige 

wordt op een bij diens leeftijd passende 

wijze, zowel mondeling als schriftelijk, 

ingelicht met behulp van brochures en 

informatiegrafieken en demonstraties die 

specifiek zijn ontworpen om het nemen 

van vingerafdrukken en het maken van 

een gezichtsopname aan minderjarigen 

uit te leggen in een taal die hij of zij 

verstaat. De minderjarige wordt 

gedurende het verzamelen van zijn of 

haar biometrische gegevens begeleid door 

een voor hem of haar verantwoordelijke 

volwassene of wettelijke voogd. Bij de 

procedure voor het nemen van 

vingerafdrukken en het maken van 

gezichtsopnamen eerbiedigen de lidstaten 

te allen tijde de waardigheid en de 

lichamelijke integriteit van de 

minderjarige. De lidstaten leggen geen 

dwang op om medewerking aan het 

nemen van vingerafdrukken bij 

minderjarigen af te dwingen. Detentie van 

minderjarigen is niet toegestaan. 

 2. Indien het niet mogelijk is de 

vingerafdrukken of de gezichtsopname 

van een minderjarige vast te leggen, is 

artikel 2, lid 3, van toepassing. Indien het 

nemen van vingerafdrukken of het maken 

van een gezichtsopname van een 

minderjarige wordt herhaald, handelt de 

desbetreffende  lidstaat overeenkomstig 

artikel 2, lid 3, van dit artikel. Indien een 

minderjarige, met name wanneer deze 

niet wordt begeleid of van zijn ouders is 

gescheiden, medewerking aan het nemen 
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van vingerafdrukken of het maken van 

een gezichtsopname weigert, en er 

gegronde redenen zijn om te geloven dat 

er risico's bestaan inzake 

kinderbescherming of de veiligheid van de 

minderjarige, zoals beoordeeld door een 

functionaris die specifiek is opgeleid voor 

de omgang met minderjarigen, wordt de 

minderjarige doorverwezen naar de 

bevoegde nationale 

kinderbeschermingsautoriteiten, de 

nationale doorverwijzingsmechanismen of 

beide. 

 3. Voor de doeleinden die zijn 

vastgesteld in artikel 13, lid 1, en artikel 

14, lid 1, wordt elke reeks gegevens met 

betrekking tot een minderjarige in het 

centraal systeem bewaard voor een 

periode van vijf jaar vanaf de datum 

waarop zijn of haar biometrische 

gegevens zijn verzameld. 

 4. Onverminderd het nationaal 

strafrecht, met name inzake de leeftijd 

voor strafrechtelijke aansprakelijkheid, 

wordt indien een verzoek uit hoofde van 

artikel 1, lid 1, onder c) betrekking heeft 

op gegevens van een minderjarige dit 

verzoek vergezeld van bewijs van de 

relevantie van deze gegevens voor de 

preventie, de opsporing of het 

onderzoeken van kinderhandel of andere 

ernstige misdrijven jegens kinderen. 

 5. De lidstaten registreren de 

biometrische gegevens van kinderen die 

zijn verdwenen uit opvangfaciliteiten als 

vermiste personen in het 

Schengeninformatiesysteem (SIS). 

Vermiste kinderen die door de 

rechtshandhavingsautoriteiten van een 

lidstaat worden geïdentificeerd op basis 

van een treffer overeenkomstig artikel 26 

van deze verordening, worden 

onmiddellijk doorverwezen naar de 

bevoegde nationale 

kinderbeschermingsautoriteiten, die een 

beoordeling uitvoeren van de behoeften 

om een duurzame oplossing voor het kind 

te vinden die in overeenstemming is met 
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het belang van het kind. 

(In lid 1 wordt de inhoud van artikel 2, lid 2, herhaalt) 

 

Amendement   45 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – punt 1 – letter a bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 a bis) "Hervestigde onderdaan van een 

derde land of staatloze": een onderdaan 

van een derde land of een staatloze die na 

een hervestigingsprocedure 

overeenkomstig het nationaal recht of 

[Verordening XXX/XXX], aankomt op het 

grondgebied van de lidstaat van 

hervestiging.  

 

Amendement   46 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – punt 1 – letter b – punt i bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 i bis) in verband met een persoon zoals 

bedoeld in artikel 12 bis, de lidstaat die de 

persoonsgegevens aan het centraal 

systeem toezendt en de resultaten van de 

vergelijking ontvangt; 

 

Amendement   47 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – punt 1 – letter d 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) "illegaal verblijf": de aanwezigheid 

op het grondgebied van een lidstaat van 

een onderdaan van een derde land die niet 

of niet langer voldoet aan de voorwaarden 

voor toegang die zijn vastgesteld in artikel 

5 van de Schengengrenscode, of aan andere 

d) "illegaal verblijf": de aanwezigheid 

op het grondgebied van een lidstaat van 

een onderdaan van een derde land of 

staatloze die niet of niet langer voldoet aan 

de voorwaarden voor toegang die zijn 

vastgesteld in artikel 5 van de 
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voorwaarden voor toegang tot of verblijf of 

vestiging in die lidstaat; 

Schengengrenscode, of aan andere 

voorwaarden voor toegang tot of verblijf of 

vestiging in die lidstaat; 

 

Amendement   48 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – punt 1 – letter f 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

f) "treffer": de op grond van een 

vergelijking door het centraal systeem 

geconstateerde overeenstemming of 

overeenstemmingen tussen de 

vingerafdrukgegevens die in de 

geautomatiseerde centrale gegevensbank 

zijn opgeslagen en de vingerafdrukken die 

door een lidstaat zijn toegezonden voor een 

persoon, onverminderd de plicht van de 

lidstaten om de resultaten van de 

vergelijking overeenkomstig artikel 26, lid 

4, onmiddellijk te toetsen; 

f) "treffer": de op grond van een 

vergelijking door het centraal systeem 

geconstateerde overeenstemming of 

overeenstemmingen tussen de  

biometrische gegevens die in de 

geautomatiseerde centrale gegevensbank 

zijn opgeslagen en de vingerafdrukken die 

door een lidstaat zijn toegezonden voor een 

persoon, onverminderd de plicht van de 

lidstaten om de resultaten van de 

vergelijking overeenkomstig artikel 26, lid 

4, onmiddellijk te toetsen; 

 

 

Amendement   49 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – punt 1 – letter j 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

j) "Eurodac-gegevens": alle gegevens 

die in het centraal systeem zijn opgeslagen 

overeenkomstig artikel 12, artikel 13, lid 2 

, en artikel 14, lid 2 ; 

j) "Eurodac-gegevens": alle gegevens 

die in het centraal systeem zijn opgeslagen 

overeenkomstig artikel 12, artikel 12 bis, 

artikel 13, lid 2, en artikel 14, lid 2; 

 

Amendement   50 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – punt 1 – letter k 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

k) "rechtshandhaving": de preventie, 

de opsporing of het onderzoek van 

k) "rechtshandhaving": de preventie, 

de opsporing, het onderzoek of de 
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terroristische misdrijven of van andere 

ernstige strafbare feiten; 

vervolging van terroristische misdrijven of 

van andere ernstige strafbare feiten; 

 (Dit amendement is van toepassing op de 

gehele tekst. Bij aanneming van dit 

amendement moet deze wijziging in de 

gehele tekst worden doorgevoerd.)  

 

Amendement   51 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – punt 1 – letter l 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

l) "terroristische misdrijven": 

strafbare feiten naar nationaal recht die 

overeenkomen met of gelijkwaardig zijn 

aan de strafbare feiten bedoeld in de 

artikelen 1 tot en met 4 van Kaderbesluit 

2002/475/JBZ; 

l) "terroristische misdrijven": 

strafbare feiten als bedoeld in de artikelen 

3 tot en met 12 van Richtlijn (EU) 2017/... 

van het Europees Parlement en de Raad 

[inzake terrorismebestrijding en tot 

vervanging van Kaderbesluit 

2002/475/JBZ van de Raad en tot 

wijziging van Besluit 2005/671/JBZ van 

de Raad]. 

 

 

Amendement  52 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – punt 1 – letter o bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 o bis)  "biometrische gegevens": 

vingerafdruk - en 

gezichtsopnamegegevens 

 (Dit amendement is van toepassing op de 

gehele tekst. Bij aanneming van dit 

amendement moet deze wijziging in de 

gehele tekst worden doorgevoerd.) 

 

Amendement   53 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – punt 1 – letter o ter (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 o ter) "staatloze": een persoon die door 

geen enkele staat, krachtens diens 

wetgeving, als onderdaan wordt 

beschouwd. 

 

Amendement   54 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – punt 1 – letter o quater (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 o quater) "alfanumerieke gegevens": 

gegevens weergegeven door letters, cijfers, 

speciale karakters, spaties en leestekens; 

 

Amendement  55 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – punt 1 – letter o quinquies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 o quinquies)  "verblijfstitel": een 

verblijfstitel zoals gedefinieerd in 

Verordening ..., artikel ..., onder (...) 

[2016/0133(COD); Dublin IV]; 

 

Amendement  56 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – punt 1 – letter o sexies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 o sexies)  "interface control 

document": een technisch document met 

daarin de vereisten waaraan de nationale 

toegangspunten moeten voldoen om 

elektronisch te kunnen communiceren 

met het centraal systeem, met name door 

op gedetailleerde wijze het formaat en de 

mogelijke inhoud te beschrijven van de 

informatie die tussen het centraal systeem 
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en de nationale toegangspunten wordt 

uitgewisseld. 

 

Amendement  57 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De communicatie-infrastructuur 

voor Eurodac maakt gebruik van het 

bestaande netwerk "Beveiligde trans-

Europese diensten voor telematica tussen 

overheidsdiensten" (TESTA). Op het 

bestaande virtuele particuliere netwerk 

van TESTA wordt een afzonderlijk 

speciaal voor Eurodac bestemd virtueel 

particulier netwerk ingesteld om te 

waarborgen dat Eurodac-gegevens 

logisch gescheiden worden van andere 

gegevens. 

2. De communicatie-infrastructuur 

voor Eurodac maakt gebruik van het 

bestaande netwerk "Beveiligde trans-

Europese diensten voor telematica tussen 

overheidsdiensten" (TESTA). Teneinde de 

vertrouwelijkheid te waarborgen, worden 

naar of vanuit Eurodac verzonden 

persoonsgegevens versleuteld. 

 

Amendement  58 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Elke lidstaat heeft een enkel 

nationaal toegangspunt.  

3. Elke lidstaat heeft een enkel 

nationaal toegangspunt. Europol heeft een 

eigen toegangspunt. 

 

Amendement   59 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Gegevens over de in artikel 10, lid 

1, artikel 13, lid 1, en artikel 14, lid 1, 

bedoelde personen worden in het centraal 

systeem ten behoeve van de lidstaat van 

oorsprong verwerkt, onder de in deze 

4. Gegevens over de in artikel 10, lid 

1, artikel 12 bis, artikel 13, lid 1, en artikel 

14, lid 1, bedoelde personen worden in het 

centraal systeem ten behoeve van de 

lidstaat van oorsprong verwerkt, onder de 
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verordening genoemde voorwaarden, en 

worden afgescheiden met geschikte 

technische middelen. 

in deze verordening genoemde 

voorwaarden, en worden afgescheiden met 

geschikte technische middelen. 

 

Amendement   60 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 – inleidende formule 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Het is eu-LISA toegestaan werkelijke 

persoonsgegevens uit het Eurodac-

productiesysteem voor testdoeleinden te 

gebruiken in de volgende omstandigheden: 

Het is eu-LISA toegestaan werkelijke 

persoonsgegevens uit het Eurodac-

productiesysteem voor testdoeleinden te 

gebruiken in overeenstemming met 

Verordening (EU) nr. 2016/679, met 

volledige inachtneming van artikel 17 van 

het Statuut inzake het beroepsgeheim1bis 

voor elke persoon die betrokken is bij het 

testen en uitsluitend in de volgende 

omstandigheden: 

 1 bis Verordening (EEG, Euratom, EGKS) 

nr. 259/68 van de Raad van 29 februari 

1968 tot vaststelling van het Statuut van 

de ambtenaren van de Europese Unie en 

de regeling welke van toepassing is op de 

andere personeelsleden van de Europese 

Unie (PB L 56 van 4.3.1968, blz. 1). 

 

Amendement  61 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 2 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

In dergelijke gevallen worden in de 

testomgeving maatregelen voor 

beveiliging, toegangscontrole en registratie 

toegepast die gelijkwaardig zijn aan die 

van het productiesysteem van Eurodac. 

Werkelijke persoonsgegevens die voor 

testdoeleinden worden gebruikt, worden 

zodanig geanonimiseerd dat de betrokkene 

niet meer kan worden geïdentificeerd. 

In dergelijke gevallen worden in de 

testomgeving maatregelen voor 

beveiliging, toegangscontrole en registratie 

toegepast die gelijkwaardig zijn aan die 

van het productiesysteem van Eurodac. 

Werkelijke persoonsgegevens die voor 

testdoeleinden worden gebruikt, moeten 

aan strikte voorwaarden voldoen en 

worden zodanig geanonimiseerd dat de 

betrokkene niet meer kan worden 
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geïdentificeerd. Zodra het doel van de test 

is verwezenlijkt of de tests zijn afgerond 

worden deze werkelijke persoonsgegevens 

onmiddellijk en permanent uit de 

testomgeving verwijderd. Er wordt door 

eu-LISA op toegezien dat voor de toegang 

van externe contractanten tot de gegevens 

passende waarborgen worden nageleefd 

overeenkomstig de artikelen 24 tot en met 

28 van Verordening (EU) nr. 2016/679. 

 

Amendement   62 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 3 – letter c bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 c bis) interoperabiliteit met andere 

informatiesystemen. 

 

Amendement   63 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Met het oog op de in artikel 1, lid 1, 

onder c), vastgelegde doeleinden wijzen de 

lidstaten de autoriteiten aan die in het kader 

van deze verordening om vergelijkingen 

met Eurodac-gegevens mogen verzoeken. 

De aangewezen autoriteiten zijn 

autoriteiten van de lidstaten die belast zijn 

met het voorkomen, opsporen of 

onderzoeken van terroristische misdrijven 

of andere ernstige strafbare feiten. De 

aangewezen autoriteiten mogen geen 

agentschappen of diensten zijn die 

uitsluitende bevoegdheid hebben voor 

inlichtingen in verband met de nationale 

veiligheid. 

1. Met het oog op de in artikel 1, lid 1, 

onder c), vastgelegde doeleinden wijzen de 

lidstaten de autoriteiten aan die in het kader 

van deze verordening om vergelijkingen 

met Eurodac-gegevens mogen verzoeken. 

De aangewezen autoriteiten zijn 

autoriteiten van de lidstaten die belast zijn 

met het voorkomen, opsporen of 

onderzoeken van terroristische misdrijven 

of andere ernstige strafbare feiten. 

 

Amendement   64 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Elke lidstaat stelt een lijst op van de 

aangewezen autoriteiten. 

2. Elke lidstaat stelt een lijst op van de 

aangewezen autoriteiten en stelt de 

Commissie en eu-LISA hiervan 

onverwijld in kennis. Eu-LISA maakt een 

geconsolideerde lijst van deze aangewezen 

autoriteiten bekend in het Publicatieblad 

van de Europese Unie. Wanneer deze lijst 

wordt gewijzigd, maakt eu-LISA jaarlijks 

een bijgewerkte geconsolideerde versie 

ervan online bekend. 

 

Amendement  65 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 2 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De controlerende autoriteit zorgt ervoor dat 

wordt voldaan aan de voorwaarden voor 

het verzoeken om vergelijkingen van 

vingerafdrukken met Eurodac-gegevens. 

De controlerende autoriteit zorgt ervoor dat 

wordt voldaan aan de voorwaarden voor 

het verzoeken om vergelijkingen van 

biometrische of alfanumerieke gegevens 
met Eurodac-gegevens. 

 

Amendement  66 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 2 – alinea 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Alleen de controlerende autoriteit mag 

verzoeken om vergelijking van 

vingerafdrukken en gezichtsopnamen 
doorsturen naar het nationale toegangspunt. 

Alleen de controlerende autoriteit mag 

verzoeken om vergelijking van 

biometrische of alfanumerieke gegevens 
doorsturen naar het nationale toegangspunt. 

 

Amendement   67 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Met het oog op de in artikel 1, lid 1, 

onder c), vastgelegde doeleinden wijst 

Europol een gespecialiseerde dienst aan 

met naar behoren gemachtigde Europol-

ambtenaren die fungeert als zijn 

controlerende autoriteit, onafhankelijk 

van de in lid 2 van dit artikel vermelde 

aangewezen autoriteit optreedt bij de 

uitvoering van haar taken uit hoofde van 

deze verordening, en van de aangewezen 

autoriteit geen instructies ontvangt met 

betrekking tot de resultaten van de 

verificatie. De dienst zorgt ervoor dat 

wordt voldaan aan de voorwaarden voor 

het verzoeken om vergelijkingen van 

vingerafdrukken en gezichtsopnamen met 

Eurodac-gegevens. Europol wijst in 

overleg met elke lidstaat het nationale 

toegangspunt van die lidstaat aan dat zijn 

verzoeken om vergelijkingen van 

vingerafdruk - en gezichtsopname 

gegevens aan het centraal systeem 

meedeelt. 

1. Met het oog op de in artikel 1, lid 1, 

onder c), vastgelegde doeleinden wijst 

Europol een autoriteit aan die de 

bevoegdheid heeft om te verzoeken om 

vergelijkingen met Eurodac-gegevens via 

het aangewezen toegangspunt van 

Europol, teneinde terroristische 

misdrijven of andere ernstige strafbare 

feiten te voorkomen, op te sporen en te 

onderzoeken. De aangewezen autoriteit is 

een operationele eenheid van Europol. 

 

Amendement  68 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Met het oog op de in artikel 1, lid 1, 

onder c), vervatte doeleinden wijst Europol 

een operationele dienst aan die via zijn 

aangewezen nationale toegangspunt om 

vergelijkingen met Eurodac-gegevens 

mag verzoeken. De aangewezen autoriteit 

is een operationele dienst van Europol die 

bevoegd is informatie te vergaren, op te 

slaan, te verwerken, te analyseren en uit 

te wisselen om het optreden van de 

lidstaten bij het voorkomen, opsporen of 

onderzoeken van terroristische misdrijven 

of andere ernstige strafbare feiten die 

onder het mandaat van Europol vallen, te 

2. Met het oog op de in artikel 1, lid 1, 

onder c), vervatte doeleinden wijst Europol 

een gespecialiseerde eenheid met naar 

behoren gemachtigde Europol-

ambtenaren aan als centraal 

toegangspunt van Europol. Het 

toegangspunt van Europol controleert dat 

aan de in artikel 22 vastgelegde 

voorwaarden voor het verzoeken om 

vergelijkingen met Eurodac-gegevens 

wordt voldaan. Het toegangspunt van 

Europol fungeert onafhankelijk bij de 

uitvoering van haar taken uit hoofde van 

deze verordening en ontvangt geen 

instructies van de in lid 1 bedoelde 
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ondersteunen en te versterken. aangewezen autoriteit met betrekking tot 

de resultaten van de verificatie. 

 

Amendement   69 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 2 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Europol wijst een operationele 

eenheid aan die belast is met het 

vergaren, opslaan, verwerken, analyseren 

en uitwisselen van gegevens over kinderen 

die slachtoffer zijn van mensenhandel. De 

operationele eenheid is bevoegd om te 

verzoeken om vergelijkingen met Eurdac-

gegevens teneinde het optreden van de 

lidstaten bij het voorkomen, opsporen of 

onderzoeken van kinderhandel, 

kinderarbeid of de seksuele uitbuiting van 

kinderen, te ondersteunen en te 

versterken. 

 

Amendement   70 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 8 bis 

 Europese grens- en kustwacht 

 Overeenkomstig artikel 40, lid 8, van 

Verordening (EU) 2016/1624 hebben de 

leden van de Europese grens- en 

kustwacht of teams van personeelsleden 

die betrokken zijn bij taken in verband 

met terugkeer evenals leden van 

ondersteuningsteams voor migratiebeheer 

het recht op toegang tot en het zoeken 

naar gegevens in Eurodac. Zij 

verschaffen zich toegang tot de gegevens 

door de technische interface te gebruiken 

die wordt opgezet en onderhouden door de 

Europese grens- en kustwacht, zoals 
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bedoeld in artikel 10, lid 3 bis, van deze 

verordening. 

 

Amendement   71 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 1 – letter a 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) het aantal toegezonden datasets 

over de in artikel 10, lid 1, artikel 13, lid 1, 

en artikel 14, lid 1, bedoelde personen; 

a) het aantal toegezonden datasets 

over de in artikel 10, lid 1, artikel 12 bis, 

artikel 13, lid 1, en artikel 14, lid 1, 

bedoelde personen; 

 

Amendement   72 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 1 – letter e 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

e) het aantal vingerafdrukgegevens 

dat het centraal systeem meer dan een keer 

bij de lidstaten van oorsprong heeft moeten 

opvragen omdat de eerder toegezonden 

vingerafdrukgegevens ongeschikt waren 

voor vergelijking door het 

geautomatiseerde 

vingerafdrukherkenningssysteem; 

e) het aantal biometrische gegevens 

dat het centraal systeem meer dan een keer 

bij de lidstaten van oorsprong heeft moeten 

opvragen omdat de eerder toegezonden 

biometrische gegevens ongeschikt waren 

voor vergelijking door het systeem voor de 

geautomatiseerde herkenning van 

biometrische gegevens; 

 

Amendement   73 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 1 – letter j 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

j) het aantal verzoeken aangaande de 

in artikel 31 bedoelde personen; 

j) het aantal en soort verzoeken 

aangaande de in artikel 31 bedoelde 

personen; 
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Amendement  74 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De maandelijkse statistieken inzake 

de in lid 1, onder a) tot en met h), bedoelde 

personen worden iedere maand 

gepubliceerd en voor het publiek 

toegankelijk gemaakt. Aan het eind van 

ieder jaar wordt door eu-LISA betreffende 

de in lid 1, onder a) tot en met h), bedoelde 

personen een statistisch jaar verslag 

gepubliceerd en voor het publiek 

toegankelijk gemaakt . Dit statistische 

verslag omvat een uitsplitsing van de 

gegevens per lidstaat. 

2. De maandelijkse statistieken inzake 

de in lid 1, onder a) tot en met h), bedoelde 

personen omvatten waar mogelijk een 

uitsplitsing naar geboortejaar en sekse 

van de betrokkenen, en worden iedere 

maand gepubliceerd en voor het publiek 

toegankelijk gemaakt. Aan het eind van 

ieder jaar wordt door eu-LISA betreffende 

de in lid 1, onder a) tot en met h), bedoelde 

personen een statistisch jaar verslag 

gepubliceerd en voor het publiek 

toegankelijk gemaakt. Dit statistische 

verslag omvat een uitsplitsing van de 

gegevens per lidstaat. 

 

Amendement   75 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 3 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. Het naar behoren gemachtigde 

personeel van het Europees grens- en 

kustwachtagentschap heeft toegang tot de 

door eu-LISA opgestelde statistieken als 

bedoeld in lid 1, onder a) tot en met h), 

van deze verordening en tot de relevante 

gegevens als bedoeld in artikel 12, onder 

d) tot en met s), artikel 13, lid 2, onder d) 

tot en met m), en artikel 14, lid 2, onder d) 

tot en met m), van deze verordening 

uitsluitend voor de doeleinden die zijn 

vastgelegd in artikel 1, lid 1, onder b), van 

deze verordening en in de artikelen 11 en 

37 van Verordening (EU) 2016/1624. 

Toegang tot deze statistieken en gegevens 

wordt op zodanige wijze verschaft dat 

individuele personen niet geïdentificeerd 

kunnen worden. De verwerking van deze 

gegevens moet worden uitgevoerd 
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overeenkomstig de in Verordening (EU) 

2016/1624 vastgestelde waarborgen 

inzake gegevensbescherming. 

 

Amendement  76 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Ook leden van de Europese grens[- 

en kust]wachtteams en asieldeskundigen 

van de lidstaten mogen vingerafdrukken 

nemen en vingerafdrukgegevens 

doorzenden, wanneer zij taken uitvoeren 

en bevoegdheden uitoefenen als bedoeld in 

de [verordening betreffende de Europese 

grens- en kustwacht en tot intrekking van 

Verordening (EG) nr. 2007/2004, 

Verordening (EG) nr. 863/2007 en Besluit 

2005/267/EG van de Raad] en 
[Verordening (EU) nr. 439/2010].  

3. Wanneer de betrokken lidstaat 

daar om verzoekt, mogen ook leden van de 

Europese grens- en kustwachtteams en 

asieldeskundigen van de lidstaten, wanneer 

zij taken uitvoeren en bevoegdheden 

uitoefenen als bedoeld in Verordening 

(EU) 2016/1624, of 

asielondersteuningsteams in 

overeenstemming met [Verordening (EU) 

nr. ..... ], biometrische gegevens 

verzamelen en doorzenden. 

 

Amendement   77 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 3 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. Voor de toepassing van lid 3 zetten 

het Europees grens- en 

kustwachtagentschap en het 

overeenkomstig Verordening (EU) 

2017/... opgezette Asielagentschap van de 

Europese Unie een technische interface 

op die een directe verbinding met het 

centrale systeem van Eurodac mogelijk 

maakt en onderhouden deze. 

 

Amendement   78 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 – alinea 1 – letter c 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) achterna(a)m(en) en 

voorna(a)m(en), na(a)m(en) bij geboorte en 

voorheen gebruikte namen, alsmede 

eventuele aliassen, die afzonderlijk mogen 

worden ingevoerd; 

c) achterna(a)m(en) en 

voorna(a)m(en), na(a)m(en) bij geboorte en 

voorheen gebruikte namen; 

 

Amendement   79 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 – alinea 1 – letter d 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) nationaliteit(en); d) nationaliteit(en) of veronderstelde 

of aangegeven nationaliteit(en) of status 

als staatloze in overeenstemming met 

artikel 1, lid 1, van het Verdrag van 1954 

betreffende de status van staatlozen; 

 

Amendement  80 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 – alinea 1 – letter s bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 s bis)  gegevens over de gezinsleden van 

minderjarigen, die nuttig kunnen zijn om 

het gezin op te sporen en te herenigen, 

zoals hun namen, hun familieband met de 

minderjarige, en, indien beschikbaar, het 

nummer van hun paspoort of 

identiteitskaart. 

 

Amendement   81 

Voorstel voor een verordening 

Hoofdstuk II bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 HOOFDSTUK II bis: HERVESTIGDE 

ONDERDANEN VAN DERDE LANDEN 

OF STAATLOZEN 
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Amendement   82 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 12 bis 

 Verzameling en toezending van 

vingerafdruk - en 

gezichtsopnamegegevens 

 1. Elke lidstaat neemt onverwijld de 

vingerafdrukken van alle vingers en 

maakt een gezichtsopname van elke 

hervestigde onderdaan van een derde land 

of staatloze van zes jaar of ouder, na zijn 

aankomst op het grondgebied van de 

lidstaat, en zendt deze vingerafdrukken en 

gezichtsopname samen met de andere in 

artikel 10 van Verordening (EU) .../... 

vermelde gegevens, toe aan het centraal 

systeem.  

 Als de lidstaten niet aan de eis voldoen om 

onmiddellijk vingerafdrukken te nemen 

van alle vingers en een gezichtsopname te 

maken, betekent dit niet dat zij zijn 

ontslagen van hun verplichting de 

vingerafdrukken te nemen en de 

gezichtsopname te maken en deze toe te 

zenden aan het centraal systeem. 

Wanneer het als gevolg van de toestand 

van de vingertoppen niet mogelijk is 

vingerafdrukken te nemen van een 

voldoende kwaliteit om een passende 

vergelijking in de zin van artikel 26 

mogelijk te maken, neemt de lidstaat van 

hervestiging opnieuw de vingerafdrukken 

van de verzoeker en zendt hij deze zo 

spoedig mogelijk, maar uiterlijk 48 uur 

nadat zij met succes zijn genomen, 

opnieuw toe. 

 2. Wanneer het als gevolg van 

maatregelen ter bescherming van de 

gezondheid van een hervestigde 

onderdaan van een derde land of een 

staatloze persoon niet mogelijk is de 



 

RR\1127851NL.docx 53/117 PE597.620v03-00 

 NL 

vingerafdrukken van deze persoon te 

nemen en/of een gezichtsopname te 

maken, nemen de lidstaten, in afwijking 

van lid 1, deze vingerafdrukken, maken zij 

een gezichtsopname of doen zij beide en 

zenden zij deze toe, zulks zo spoedig 

mogelijk, maar uiterlijk 48 uur nadat die 

gezondheidsredenen zijn weggevallen. 

 

Amendement   83 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 ter (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 12 ter 

 Opslag van gegevens 

 Slechts de volgende gegevens worden in 

het centraal systeem opgeslagen: 

 a) vingerafdrukgegevens; 

 b) een gezichtsopname; 

 c) achterna(a)m(en) en voorna(a)m(en), 

na(a)m(en) bij geboorte en voorheen 

gebruikte namen, alsmede eventuele 

aliassen, die afzonderlijk mogen worden 

ingevoerd; 

 d) nationaliteit(en); 

 e) geboorteplaats en -datum; 

 f) lidstaat van hervestiging, plaats en 

datum van de registratie; 

 g) geslacht; 

 h) in voorkomend geval, soort en nummer 

van het identiteits- of reisdocument; 

drielettercode van het land van afgifte en 

geldigheidsduur; 

 i) referentienummer dat door de lidstaat 

van oorsprong wordt gebruikt; 

 j) datum waarop de vingerafdrukken zijn 

genomen en/of de gezichtsopname is 

gemaakt; 

 k) datum waarop de gegevens aan het 
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centraal systeem zijn toegezonden; 

 l) gebruikersidentificatie van de operator; 

 

Amendement   84 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 2 – letter c 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) achterna(a)m(en) en 

voorna(a)m(en), na(a)m(en) bij geboorte en 

voorheen gebruikte namen, alsmede 

eventuele aliassen, die afzonderlijk mogen 

worden ingevoerd; 

c) achterna(a)m(en) en 

voorna(a)m(en), na(a)m(en) bij geboorte en 

voorheen gebruikte namen; 

 

Amendement   85 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 2 – letter d 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) nationaliteit(en); d) nationaliteit(en) of veronderstelde 

of aangegeven nationaliteit(en) of status 

als staatloze in overeenstemming met 

artikel 1, lid 1, van het Verdrag van 1954 

betreffende de status van staatlozen; 

 

Amendement   86 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 2 – letter g bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 g bis) gegevens over de gezinsleden van 

minderjarigen, die nuttig kunnen zijn om 

het gezin op te sporen en te herenigen, 

zoals hun namen, hun familieband met de 

minderjarige, en, indien beschikbaar, het 

nummer van hun paspoort of 

identiteitskaart. 
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Amendement   87 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 2 – letter i bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 i bis) een terugkeerbesluit of 

verwijderingsmaatregel van de lidstaat 

van oorsprong; 

 

Amendement  88 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

7. Ook leden van de Europese grens[- 

en kust]wachtteams mogen 

vingerafdrukken nemen en 

vingerafdrukgegevens doorzenden, 

wanneer zij taken uitvoeren en 

bevoegdheden uitoefenen als bedoeld in de 

[verordening betreffende de Europese 

grens- en kustwacht en tot intrekking van 

Verordening (EG) nr. 2007/2004, 

Verordening (EG) nr. 863/2007 en Besluit 

2005/267/EG van de Raad]. 

7. Wanneer de betrokken lidstaat 

daar om verzoekt, mogen ook leden van de 

Europese grens- en kustwachtteams, 

wanneer zij taken uitvoeren en 

bevoegdheden uitoefenen als bedoeld in 

Verordening (EU) 2016/1624, en 

asielondersteuningsteams in 

overeenstemming met [Verordening (EU) 

..... ], biometrische gegevens verzamelen 

en doorzenden. 

 

Amendement   89 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 14 – lid 2 – letter d 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) nationaliteit(en); d) nationaliteit(en) of veronderstelde 

of aangegeven nationaliteit(en) of status 

als staatloze in overeenstemming met 

artikel 1, lid 1, van het Verdrag van 1954 

betreffende de status van staatlozen; 

 

Amendement   90 

Voorstel voor een verordening 
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Artikel 14 – lid 2 – letter g bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 g bis) gegevens over de gezinsleden van 

minderjarigen, die nuttig kunnen zijn om 

het gezin op te sporen en te herenigen, 

zoals hun namen, hun familieband met de 

minderjarige, en, indien beschikbaar, het 

nummer van hun paspoort of 

identiteitskaart. 

 

Amendement   91 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 14 – lid 2 – letter i bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 i bis) een terugkeerbesluit of 

verwijderingsmaatregel van de lidstaat 

van oorsprong; 

 

Amendement   92 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 14 – lid 2 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. De lidstaten kunnen afwijken van 

de bepalingen van de leden 1 en 2 met 

betrekking tot illegaal verblijvende 

onderdanen van derde landen die de Unie 

legaal via de buitengrenzen zijn 

binnengekomen indien zij de toegestane 

verblijfsduur met niet meer dan 15 dagen 

hebben overschreden. 

 

Amendement  93 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 14 – lid 4 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Niet-inachtneming van de in lid 3 

van dit artikel bedoelde termijn van 72 uur 

ontslaat de lidstaten niet van hun 

verplichting de vingerafdrukken te nemen 

en toe te zenden aan het centraal systeem. 

Wanneer het als gevolg van de toestand 

van de vingertoppen niet mogelijk is 

vingerafdrukken te nemen van een 

voldoende kwaliteit om een passende 

vergelijking in de zin van artikel 26 

mogelijk te maken, neemt de lidstaat van 

oorsprong opnieuw vingerafdrukken van 

de personen die zijn aangehouden zoals 

beschreven in lid 1 van dit artikel en zendt 

hij deze zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 

48 uur nadat zij met succes opnieuw zijn 

genomen, opnieuw toe. 

4. Niet-inachtneming van de in lid 3 

van dit artikel bedoelde termijn van 72 uur 

ontslaat de lidstaten niet van hun 

verplichting de biometrische gegevens te 

verzamelen en toe te zenden aan het 

centraal systeem. Wanneer het als gevolg 

van de toestand van de vingertoppen niet 

mogelijk is vingerafdrukken te nemen van 

een voldoende kwaliteit om een passende 

vergelijking in de zin van artikel 26 

mogelijk te maken, neemt de lidstaat van 

oorsprong opnieuw vingerafdrukken van 

de personen die zijn aangehouden zoals 

beschreven in lid 1 van dit artikel en zendt 

hij deze zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 

48 uur nadat zij met succes opnieuw zijn 

genomen, opnieuw toe. 

 

Amendement   94 

Voorstel voor een verordening 

Hoofdstuk V – titel 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

PROCEDURE VOOR DE 

VERGELIJKING VAN GEGEVENS 

INZAKE PERSONEN DIE OM 

INTERNATIONALE BESCHERMING 

VERZOEKEN, ONDERDANEN VAN 

DERDE LANDEN DIE ZIJN 

AANGEHOUDEN BIJ IRREGULIERE 

GRENSOVERSCHRIJDING EN 

PERSONEN DIE ILLEGAAL OP HET 

GRONDGEBIED VAN EEN LIDSTAAT 

BLIJKEN TE VERBLIJVEN 

PROCEDURE VOOR DE 

VERGELIJKING VAN GEGEVENS 

INZAKE PERSONEN DIE OM 

INTERNATIONALE BESCHERMING 

VERZOEKEN, HERVESTIGDE 

ONDERDANEN VAN DERDE LANDEN 

EN STAATLOZEN DIE ZIJN 

AANGEHOUDEN BIJ IRREGULIERE 

GRENSOVERSCHRIJDING EN 

PERSONEN DIE ILLEGAAL OP HET 

GRONDGEBIED VAN EEN LIDSTAAT 

BLIJKEN TE VERBLIJVEN 

 

Amendement   95 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De vingerafdruk - en 

gezichtsopname gegevens die door een 

lidstaat zijn toegezonden, worden, met 

uitzondering van de overeenkomstig artikel 

11, onder b) en c) , toegezonden gegevens, 

automatisch vergeleken met de gegevens 

over vingerafdrukken die door andere 

lidstaten zijn toegezonden en reeds in het 

centraal systeem zijn opgeslagen 

overeenkomstig artikel 10, lid 1, artikel 13, 

lid 1, en artikel 14, lid 1 . 

1. De biometrische gegevens die door 

een lidstaat zijn toegezonden, worden, met 

uitzondering van de overeenkomstig artikel 

11, onder b) en c) , toegezonden gegevens, 

automatisch vergeleken met de gegevens 

over vingerafdrukken die door andere 

lidstaten zijn toegezonden en reeds in het 

centraal systeem zijn opgeslagen 

overeenkomstig artikel 10, lid 1, 

artikel 12 bis, artikel 13, lid 1, en artikel 

14, lid 1. 

 

Amendement   96 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Het centraal systeem zendt de 

treffer of het negatieve resultaat van de 

vergelijking automatisch toe aan de lidstaat 

van oorsprong volgens de procedure van 

artikel 26, lid 4 . Bij een treffer zendt het 

voor alle reeksen gegevens die met de 

treffer overeenkomen de gegevens toe 

zoals bedoeld in artikel 12, artikel 13, lid 2, 

en artikel 14, lid 2, samen met, in 

voorkomend geval, de in artikel 19, leden 1 

en 4 , bedoelde markering. Bij een negatief 

resultaat worden de gegevens bedoeld in 

artikel 12, artikel 13, lid 2, en artikel 14, lid 

2, niet toegezonden. 

3. Het centraal systeem zendt de 

treffer of het negatieve resultaat van de 

vergelijking automatisch toe aan de lidstaat 

van oorsprong volgens de procedure van 

artikel 26, lid 4. Bij een treffer zendt het 

voor alle reeksen gegevens die met de 

treffer overeenkomen de gegevens toe 

zoals bedoeld in artikel 12, artikel 12 ter, 

artikel 13, lid 2, en artikel 14, lid 2, samen 

met, in voorkomend geval, de in artikel 19, 

leden 1 en 4 , bedoelde markering. Bij een 

negatief resultaat worden de gegevens 

bedoeld in artikel 12, artikel 12 ter, artikel 

13, lid 2, en artikel 14, lid 2, niet 

toegezonden. 

 

Amendement   97 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 – titel 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Vergelijking van gezichtsopnamegegevens Vergelijking van uitsluitend 

gezichtsopnamegegevens 
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Amendement   98 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Gezichtsopnamegegevens en 

gegevens betreffende het geslacht van de 

betrokkene mogen automatisch worden 

vergeleken met de 

gezichtsopnamegegevens en 

persoonsgegevens betreffende het geslacht 

van de betrokkene, die door andere 

lidstaten zijn toegezonden en reeds in het 

centraal systeem zijn opgeslagen 

overeenkomstig artikel 10, lid 1, artikel 13, 

lid 1, en artikel 14, lid 1, met uitzondering 

van de gegevens die zijn toegezonden 

overeenkomstig artikel 11, onder b) en c). 

2. Gezichtsopnamegegevens en 

gegevens betreffende het geslacht van de 

betrokkene mogen automatisch worden 

vergeleken met de 

gezichtsopnamegegevens en 

persoonsgegevens betreffende het geslacht 

van de betrokkene, die door andere 

lidstaten zijn toegezonden en reeds in het 

centraal systeem zijn opgeslagen 

overeenkomstig artikel 10, lid 1, artikel 12 

bis, artikel 13, lid 1, en artikel 14, lid 1, 

met uitzondering van de gegevens die zijn 

toegezonden overeenkomstig artikel 11, 

onder b) en c). 

 

Amendement   99 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 – lid 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Het centraal systeem zendt de 

treffer of het negatieve resultaat van de 

vergelijking automatisch toe aan de lidstaat 

van oorsprong volgens de procedure van 

artikel 26, lid 4. Bij een treffer zendt het 

voor alle datasets die met de treffer 

overeenkomen de gegevens toe zoals 

bedoeld in artikel 12, artikel 13, lid 2, en 

artikel 14, lid 2, samen met, in 

voorkomend geval, de in artikel 17, leden 1 

en 4, bedoelde markering. Bij een negatief 

resultaat worden de gegevens bedoeld in 

artikel 12, artikel 13, lid 2, en artikel 14, lid 

2, niet toegezonden. 

4. Het centraal systeem zendt de 

treffer of het negatieve resultaat van de 

vergelijking automatisch toe aan de lidstaat 

van oorsprong volgens de procedure van 

artikel 26, lid 4. Bij een treffer zendt het 

voor alle datasets die met de treffer 

overeenkomen de gegevens toe zoals 

bedoeld in artikel 12, artikel 12 ter, 

artikel 13, lid 2, en artikel 14, lid 2, samen 

met, in voorkomend geval, de in artikel 19, 

leden 1 en 4 , bedoelde markering. Bij een 

negatief resultaat worden de gegevens 

bedoeld in artikel 12, artikel 12 ter, artikel 

13, lid 2, en artikel 14, lid 2, niet 

toegezonden. 

 

 

Amendement   100 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 17 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Voor de in artikel 10, lid 1, 

vermelde doeleinden wordt elke reeks 

gegevens betreffende een persoon die om 

internationale bescherming verzoekt als 

vermeld in artikel 12 in het centraal 

systeem bewaard voor een periode van tien 

jaar vanaf de datum waarop de 

vingerafdrukken zijn genomen. 

1. Voor de in artikel 10, lid 1, 

vermelde doeleinden wordt elke reeks 

gegevens betreffende een persoon die om 

internationale bescherming verzoekt als 

vermeld in artikel 12 in het centraal 

systeem bewaard voor een periode van vijf 

jaar vanaf de datum waarop de 

vingerafdrukken voor het eerst zijn 

genomen. 

 

Amendement   101 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 17 – lid 1 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Voor de in artikel 12 bis vermelde 

doeleinden worden alle reeksen gegevens 

betreffende een hervestigde onderdaan 

van een derde land of een staatloze in het 

centraal systeem bewaard voor een 

periode van vijf jaar vanaf de datum 

waarop de vingerafdrukken zijn genomen. 

 

Amendement   102 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 17 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Voor de in artikel 13, lid 1, 

vermelde doeleinden worden alle gegevens 

betreffende een onderdaan van een derde 

land of een staatloze als vermeld in artikel 

13, lid 2, in het centraal systeem bewaard 

voor een periode van vijf jaar vanaf de 

datum waarop de vingerafdrukken zijn 

genomen. 

2. Voor de in artikel 13, lid 1, 

vermelde doeleinden worden alle gegevens 

betreffende een onderdaan van een derde 

land of een staatloze als vermeld in artikel 

13, lid 2, in het centraal systeem bewaard 

voor een periode die beperkt is tot de duur 

van een maatregel die met betrekking tot 

de onderdaan van een derde land of een 

staatloze is genomen en die niet meer 

bedraagt dan vijf jaar vanaf de datum 
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waarop de vingerafdrukken voor het eerst 

zijn genomen. 

 

Amendement   103 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 17 – lid 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Voor de in artikel 14, lid 1, 

vermelde doeleinden worden alle gegevens 

betreffende een onderdaan van een derde 

land of een staatloze als vermeld in artikel 

14, lid 2, in het centraal systeem bewaard 

voor een periode van vijf jaar vanaf de 

datum waarop de vingerafdrukken zijn 

genomen. 

3. Voor de in artikel 14, lid 1, 

vermelde doeleinden worden alle gegevens 

betreffende een onderdaan van een derde 

land of een staatloze als vermeld in artikel 

14, lid 2, in het centraal systeem bewaard 

voor een periode die beperkt is tot de duur 

van een maatregel die met betrekking tot 

de onderdaan van een derde land of een 

staatloze is genomen en die niet meer 

bedraagt dan vijf jaar vanaf de datum 

waarop de vingerafdrukken voor het eerst 

zijn genomen. 

 

Amendement   104 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 18 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Gegevens over een persoon die 

vóór het verstrijken van de in artikel 17, lid 

1, 2 of 3, gestelde termijn het burgerschap 

van een lidstaat heeft verkregen, worden 

uit het centraal systeem verwijderd 

overeenkomstig artikel 28, lid 4, zodra de 

lidstaat van oorsprong er kennis van neemt 

dat de persoon in kwestie dat burgerschap 

heeft verkregen. 

1. Gegevens over een persoon die 

vóór het verstrijken van de in artikel 17, lid 

1, 2 of 3, gestelde termijn het burgerschap 

van een lidstaat heeft verkregen, worden 

uit het centraal systeem verwijderd 

overeenkomstig artikel 28, lid 4. De 

lidstaat van oorsprong wordt onmiddellijk 

op de hoogte gebracht als de persoon in 

kwestie dat burgerschap heeft verkregen, 

zodat de gegevens kunnen worden gewist. 

 

Amendement   105 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 18 – lid 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Het centraal systeem stelt alle 

lidstaten van oorsprong zo spoedig 

mogelijk, maar uiterlijk na 72 uur, in 

kennis van het feit dat een andere lidstaat 

van oorsprong overeenkomstig lid 1 

gegevens heeft verwijderd wanneer er een 

treffer is met gegevens die zij hebben 

toegezonden betreffende in artikel 10, lid 

1, artikel 13, lid 1, of artikel 14, lid 1, 

bedoelde personen. 

2. Het centraal systeem stelt alle 

lidstaten van oorsprong zo spoedig 

mogelijk, maar uiterlijk na 72 uur, in 

kennis van het feit dat een andere lidstaat 

van oorsprong overeenkomstig lid 1 

gegevens heeft verwijderd wanneer er een 

treffer is met gegevens die zij hebben 

toegezonden betreffende in artikel 10, lid 

1, artikel 12 bis, artikel 13, lid 1, of artikel 

14, lid 1, bedoelde personen. 

 

Amendement   106 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 19 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Met het oog op de in artikel 1, lid 1, 

onder a), vastgelegde doeleinden, markeert 

de lidstaat van oorsprong die internationale 

bescherming heeft verleend aan een 

persoon die om internationale bescherming 

heeft verzocht en van wie de gegevens 

overeenkomstig artikel 12 eerder in het 

centraal systeem zijn opgeslagen, de 

relevante gegevens conform de door eu-

LISA vastgestelde voorschriften voor 

elektronische communicatie met het 

centraal systeem. Die markering wordt in 

het centraal systeem opgeslagen 

overeenkomstig artikel 17, lid 1, ten 

behoeve van toezendingen op basis van 

artikel 15 . Het centraal systeem stelt alle 

lidstaten van oorsprong zo spoedig 

mogelijk, maar binnen 72 uur, in kennis 

van de markering van gegevens door een 

andere lidstaat van oorsprong wanneer er 

een treffer is met gegevens die zij hebben 

toegezonden betreffende in artikel 10, lid 

1, artikel 13, lid 1, of artikel 14, lid 1, 

bedoelde personen. Die lidstaten van 

oorsprong markeren eveneens de 

desbetreffende gegevens. 

1. Met het oog op de in artikel 1, lid 1, 

onder a), vastgelegde doeleinden, markeert 

de lidstaat van oorsprong die internationale 

bescherming heeft verleend aan een 

persoon die om internationale bescherming 

heeft verzocht en van wie de gegevens 

overeenkomstig artikel 12 eerder in het 

centraal systeem zijn opgeslagen, de 

relevante gegevens conform de door eu-

LISA vastgestelde voorschriften voor 

elektronische communicatie met het 

centraal systeem. Die markering wordt in 

het centraal systeem opgeslagen 

overeenkomstig artikel 17, lid 1, ten 

behoeve van toezendingen op basis van 

artikelen 15 en 16. Het centraal systeem 

stelt alle lidstaten van oorsprong zo 

spoedig mogelijk, maar binnen 72 uur, in 

kennis van de markering van gegevens 

door een andere lidstaat van oorsprong 

wanneer er een treffer is met gegevens die 

zij hebben toegezonden betreffende in 

artikel 10, lid 1, artikel 13, lid 1, of artikel 

14, lid 1, bedoelde personen. Die lidstaten 

van oorsprong markeren eveneens de 

desbetreffende gegevens. 
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Amendement   107 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 19 – lid 2 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Gegevens van personen die internationale 

bescherming genieten, die in het centraal 

systeem zijn opgeslagen en 

overeenkomstig lid 1 van dit artikel zijn 

gemarkeerd, worden voor vergelijking met 

het oog op de in artikel 1, lid 1, onder c), 

vastgelegde doeleinden ter beschikking 

gesteld voor een periode van drie jaar na 

de datum waarop aan de betrokkene 

internationale bescherming is verleend. 

Gegevens van personen die internationale 

bescherming genieten, die in het centraal 

systeem zijn opgeslagen en 

overeenkomstig lid 1 van dit artikel zijn 

gemarkeerd, worden voor vergelijking met 

het oog op de in artikel 1, lid 1, onder c), 

vastgelegde doeleinden ter beschikking 

gesteld totdat die gegevens 

overeenkomstig artikel 17, lid 4, 

automatisch door het centraal systeem uit 

het centraal systeem zijn verwijderd. 

 

Amendement   108 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 20 – titel 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Procedure voor de vergelijking van 

vingerafdrukgegevens met Eurodac-

gegevens 

Procedure voor de vergelijking van 

biometrische of alfanumerieke gegevens 
met Eurodac-gegevens 

 

Amendement  109 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 20 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Met het oog op de in artikel 1, lid 1, 

onder c), vastgelegde doeleinden kunnen 

de in artikel 6, lid 1, en artikel 8, lid 2, 

bedoelde aangewezen autoriteiten 

overeenkomstig artikel 21, lid 1, tot de 

controlerende autoriteit een gemotiveerd 

elektronisch verzoek richten, samen met 

het door hen gebruikte referentienummer, 

om, met het oog op vergelijking, via het 

nationale toegangspunt vingerafdruk - en 

1. Met het oog op de in artikel 1, lid 1, 

onder c), vastgelegde doeleinden kunnen 

de in artikel 6, lid 1, en artikel 8, lid 2, 

bedoelde aangewezen autoriteiten 

overeenkomstig artikel 21, lid 1, tot de 

controlerende autoriteit een gemotiveerd 

elektronisch verzoek richten, samen met 

het door hen gebruikte referentienummer, 

om, met het oog op vergelijking, via het 

nationale toegangspunt biometrische of 



 

PE597.620v03-00 64/117 RR\1127851NL.docx 

NL 

gezichtsopname gegevens door te geven 

aan het centraal systeem. Na ontvangst van 

een dergelijk verzoek gaat de controlerende 

autoriteit na of is voldaan aan alle 

voorwaarden voor een in artikel 21 of 

artikel 22, naargelang van het geval, 

bedoeld verzoek om vergelijking. 

alfanumerieke gegevens door te geven aan 

het centraal systeem. Na ontvangst van een 

dergelijk verzoek gaat de controlerende 

autoriteit na of is voldaan aan alle 

voorwaarden voor een in artikel 21 of 

artikel 22, naargelang van het geval, 

bedoeld verzoek om vergelijking. 

 

Amendement   110 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 20 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Wanneer is voldaan aan alle 

voorwaarden voor een verzoek om een 

vergelijking als bedoeld in artikel 21 of 

artikel 22, stuurt de controlerende autoriteit 

het verzoek om vergelijking door naar het 

nationale toegangspunt dat het volgens de 

procedures van de artikelen 15 en 16 naar 

het centraal systeem doorstuurt voor 

vergelijking met de vingerafdruk- en 

gezichtsopname gegevens die 

overeenkomstig artikel 10, lid 1, artikel 13, 

lid 1, en artikel 14, lid 1, aan het centraal 

systeem zijn toegezonden. 

2. Wanneer is voldaan aan alle 

voorwaarden voor een verzoek om een 

vergelijking als bedoeld in artikel 21 of 

artikel 22, stuurt de controlerende autoriteit 

het verzoek om vergelijking door naar het 

nationale toegangspunt dat het volgens de 

procedures van de artikelen 15 en 16 naar 

het centraal systeem doorstuurt voor 

vergelijking met de biometrische of 

alfanumerieke gegevens die 

overeenkomstig artikel 10, lid 1, 

artikel 12 bis, artikel 13, lid 1, en artikel 

14, lid 1, aan het centraal systeem zijn 

toegezonden. 

 

Amendement  111 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 20 – lid 2 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Met het oog op de in artikel 1, lid 

1, onder c), vastgelegde doeleinden kan de 

door Europol aangewezen autoriteit 

overeenkomstig artikel 21, lid 1, een 

gemotiveerd elektronisch verzoek richten 

tot het in artikel 8, lid 2, genoemde 

contactpunt van Europol voor het 

vergelijken van biometrische of 

alfanumerieke gegevens. Na ontvangst 

van een dergelijk verzoek gaat het 
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toegangspunt van Europol na of is 

voldaan aan alle voorwaarden voor een in 

artikel 22 bedoeld verzoek om 

vergelijking. Wanneer aan alle in 

artikel22 genoemde voorwaarden is 

voldaan, neemt het naar behoren 

gemachtigde personeel van het 

toegangspunt van Europol het verzoek in 

behandeling. De Eurodac-gegevens 

waarom werd verzocht, worden zodanig 

aan de in artikel 8, lid 1, bedoelde 

operationele eenheid doorgegeven dat de 

beveiliging van de gegevens niet wordt 

geschonden. 

 

Amendement   112 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 20 – lid 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. In uitzonderlijke dringende 

gevallen waarin een dreigend gevaar moet 

worden verhinderd dat verband houdt met 

terroristische misdrijven of andere ernstige 

strafbare feiten, kan de controlerende 

autoriteit de vingerafdrukgegevens 

onmiddellijk na ontvangst van een verzoek 

van een aangewezen autoriteit ter 

vergelijking aan het nationale toegangspunt 

toezenden en alleen achteraf verifiëren of 

is voldaan aan alle voorwaarden voor een 

verzoek tot vergelijking als bedoeld in 

artikel 21 of artikel 22, onder meer of 

daarbij werkelijk sprake was van een 

uitzonderlijk dringend geval. De verificatie 

achteraf vindt plaats zonder onnodige 

vertraging na de verwerking van het 

verzoek. 

4. In uitzonderlijke dringende 

gevallen waarin een dreigend gevaar moet 

worden verhinderd dat verband houdt met 

terroristische misdrijven of andere ernstige 

strafbare feiten, kan de controlerende 

autoriteit de biometrische of 

alfanumerieke gegevens onmiddellijk na 

ontvangst van een verzoek van een 

aangewezen autoriteit ter vergelijking aan 

het nationale toegangspunt toezenden en 

alleen achteraf verifiëren of is voldaan aan 

alle voorwaarden voor een verzoek tot 

vergelijking als bedoeld in artikel 21 of 

artikel 22, onder meer of daarbij werkelijk 

sprake was van een uitzonderlijk dringend 

geval. De verificatie achteraf vindt plaats 

zonder onnodige vertraging na de 

verwerking van het verzoek. 

 

Amendement   113 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 21 – lid 1 – inleidende formule 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Met het oog op de in artikel 1, lid 1, 

onder c), vastgelegde doeleinden mogen 

aangewezen autoriteiten binnen het kader 

van hun bevoegdheden alleen een 

gemotiveerd elektronisch verzoek richten 

ter vergelijking van vingerafdrukgegevens 

met in het centraal systeem opgeslagen 

gegevens wanneer vergelijkingen met de 

onderstaande gegevensbanken niet tot de 

vaststelling van de identiteit van de 

betrokkene hebben geleid: 

1. Met het oog op de in artikel 1, lid 1, 

onder c), vastgelegde doeleinden mogen 

aangewezen autoriteiten binnen het kader 

van hun bevoegdheden alleen een 

gemotiveerd elektronisch verzoek richten 

ter vergelijking van biometrische of 

alfanumerieke gegevens met in het 

centraal systeem opgeslagen gegevens 

wanneer een voorafgaande controle is 

verricht in: 

 

Amendement   114 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 21 – lid 1 – streepje 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

- de geautomatiseerde 

dactyloscopische identificatiesystemen van 

alle andere lidstaten op grond van Besluit 

2008/615/JBZ indien vergelijkingen 

technisch beschikbaar zijn, tenzij er 

gegronde redenen bestaan om aan te 

nemen dat de vergelijking met dergelijke 

systemen niet tot de vaststelling van de 

identiteit van de betrokkene zou leiden. 

Die gegronde redenen worden opgenomen 

in het gemotiveerde elektronische verzoek 

om vergelijking met Eurodac-gegevens 

dat de aangewezen autoriteit naar de 

controlerende autoriteit stuurt; en 

- de geautomatiseerde 

dactyloscopische identificatiesystemen van 

alle andere lidstaten op grond van Besluit 

2008/615/JBZ; en 

 

Amendement   115 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 21 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Verzoeken om vergelijking met 

Eurodac-gegevens blijven beperkt tot het 

opzoeken met behulp van vingerafdruk - 

of gezichtsopname gegevens. 

2. Verzoeken om vergelijking met 

Eurodac-gegevens blijven beperkt tot het 

opzoeken met behulp van biometrische of 

alfanumerieke gegevens. 
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Amendement   116 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 22 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Verzoeken om vergelijking met 

Eurodac-gegevens blijven beperkt tot het 

vergelijken van vingerafdruk - of 

gezichtsopname gegevens. 

2. Verzoeken om vergelijking met 

Eurodac-gegevens blijven beperkt tot het 

vergelijken van biometrische of 

alfanumerieke gegevens. 

 

Amendement  117 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 22 – lid 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. Krachtens Verordening (EU) 

2016/794 kan Europol de betrokken 

lidstaat om nadere informatie verzoeken. 

 

Amendement  118 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 22 – lid 3 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 ter. De verwerking van 

persoonsgegevens ten gevolge van de in 

lid 1 bedoelde toegang moet 

overeenkomstig de in Verordening (EU) 

2016/794 vastgestelde waarborgen inzake 

gegevensbescherming worden uitgevoerd. 

Europol houdt een register bij van alle 

zoekopdrachten en alle gevallen waarin 

toegang is verleend tot het centraal 

systeem en verstrekt deze documentatie, 

op verzoek, aan de functionaris voor 

gegevensbescherming die uit hoofde van 

Verordening (EU) 2016/794 is aangesteld, 

alsmede aan de Europese Toezichthouder 

voor gegevensbescherming, met als doel 
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om de rechtmatigheid van de 

gegevensverwerking te verifiëren. 

 

Amendement  119 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 22 – lid 3 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 quater. Persoonsgegevens die door 

middel van een zoekopdracht in het 

centraal systeem zijn verkregen, mogen 

niet worden doorgegeven aan of ter 

beschikking gesteld van derde landen, 

internationale organisaties of binnen de 

Unie of elders gevestigde particuliere 

lichamen, tenzij dit strikt noodzakelijk en 

evenredig is in gevallen die onder het 

mandaat van Europol vallen. Een 

dergelijke overdracht van gegevens wordt 

uitgevoerd overeenkomstig hoofdstuk V 

van Verordening (EU) 2016/794, op 

voorwaarde dat de lidstaat van herkomst 

ermee instemt. 

 

Amendement   120 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 24 – lid 1 – letter b 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) de rechtmatigheid van de 

toezending van de vingerafdrukgegevens 

en van de overige in artikel 12, in artikel 

13, lid 2, en in artikel 14, lid 2, bedoelde 

gegevens aan het centraal systeem; 

b) de rechtmatigheid van de 

toezending van de vingerafdrukgegevens 

en van de overige in artikel 12, in artikel 

12 ter, in artikel 13, lid 2, en in artikel 14, 

lid 2, bedoelde gegevens aan het centraal 

systeem; 

 

Amendement   121 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 25 – lid 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De toezending van de gegevens 

overeenkomstig artikel 12, artikel 13, lid 2, 

en artikel 14, lid 2, door de lidstaten 

geschiedt langs elektronische weg. De in 

artikel 12, artikel 13, lid 2, en artikel 14, lid 

2, bedoelde gegevens worden automatisch 

opgeslagen in het centraal systeem. Voor 

zover dat met het oog op de doeltreffende 

werking van het centraal systeem 

noodzakelijk is, stelt eu-LISA technische 

voorschriften op die waarborgen dat 

gegevens naar behoren langs elektronische 

weg door de lidstaten aan het centraal 

systeem en vice versa kunnen worden 

gezonden. 

2. De toezending van de gegevens 

overeenkomstig artikel 12, artikel 12 ter, 

artikel 13, lid 2, en artikel 14, lid 2, door de 

lidstaten geschiedt langs elektronische 

weg. De in artikel 12, artikel 12 ter, artikel 

13, lid 2, en artikel 14, lid 2, bedoelde 

gegevens worden automatisch opgeslagen 

in het centraal systeem. Voor zover dat met 

het oog op de doeltreffende werking van 

het centraal systeem noodzakelijk is, stelt 

eu-LISA technische voorschriften op die 

waarborgen dat gegevens naar behoren 

langs elektronische weg door de lidstaten 

aan het centraal systeem en vice versa 

kunnen worden gezonden. 

 

Amendement   122 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 25 – lid 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Het in artikel 12, onder i), artikel 

13, lid 2, onder i), artikel 14, lid 2, onder i), 

en artikel 20, lid 1, bedoelde 

referentienummer maakt het mogelijk om 

de gegevens ondubbelzinnig aan een 

persoon en aan de lidstaat die de gegevens 

toezendt te koppelen. Voorts kan uit dat 

nummer worden opgemaakt of het gaat om 

een persoon als bedoeld in artikel 10, lid 1, 

artikel 13, lid 1, of artikel 14, lid 1. 

3. Het in artikel 12, onder i), 

artikel 12 ter, onder i), artikel 13, lid 2, 

onder i), artikel 14, lid 2, onder i), en 

artikel 20, lid 1, bedoelde 

referentienummer maakt het mogelijk om 

de gegevens ondubbelzinnig aan een 

persoon en aan de lidstaat die de gegevens 

toezendt te koppelen. Voorts kan uit dat 

nummer worden opgemaakt of het gaat om 

een persoon als bedoeld in artikel 10, lid 1, 

artikel 12 bis, artikel 13, lid 1, of artikel 

14, lid 1. 

 

Amendement   123 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 25 – lid 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Het referentienummer begint met 

de kenletter(s) waarmee de lidstaat die de 

4. Het referentienummer begint met 

de kenletter(s) waarmee de lidstaat die de 
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gegevens heeft toegezonden, wordt 

aangeduid. Na de kenletter(s) volgt de 

identificatie van de personen- of 

verzoekcategorie. Gegevens van in artikel 

10, lid 1, bedoelde personen worden 

aangeduid met "1", van in artikel 13, lid 1, 

bedoelde personen met "2", van in artikel 

14, lid 1, bedoelde personen met "3", van 

in artikel 21 bedoelde verzoeken met "4", 

van in artikel 22 bedoelde verzoeken met 

"5" en van in artikel 30 bedoelde 

verzoeken met "9". 

gegevens heeft toegezonden, wordt 

aangeduid. Na de kenletter(s) volgt de 

identificatie van de personen- of 

verzoekcategorie. Gegevens van in artikel 

10, lid 1, bedoelde personen worden 

aangeduid met "1", van in artikel 13, lid 1, 

bedoelde personen met "2", van in artikel 

14, lid 1, bedoelde personen met "3", van 

in artikel 21 bedoelde verzoeken met "4", 

van in artikel 22 bedoelde verzoeken met 

"5", van in artikel 30 bedoelde verzoeken 

met "6” en van in artikel 12 bis bedoelde 

verzoeken met "6". 

 

Amendement   124 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 26 – lid 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Het resultaat van de 

overeenkomstig artikel 15 verrichte 

vergelijking van vingerafdrukgegevens 

wordt in de ontvangende lidstaat 

onverwijld gecontroleerd door een 

deskundige op het gebied van 

vingerafdrukken zoals bepaald 

overeenkomstig zijn nationale regelgeving, 

die specifiek is opgeleid in de soorten 

vingerafdrukvergelijkingen die in deze 

verordening zijn opgenomen. Met het oog 

op de in artikel 1, lid 1, onder a) en b), van 

deze verordening vastgelegde doeleinden 

gebeurt de definitieve identificatie door de 

lidstaat van oorsprong, in samenwerking 

met de andere betrokken lidstaten. 

4. Het resultaat van de 

overeenkomstig artikel 15 verrichte 

vergelijking van vingerafdrukken en 

gezichtsopnamen wordt in de ontvangende 

lidstaat onverwijld gecontroleerd door een 

deskundige op het gebied van de 

identificatie van vingerafdrukken en 

gezichtsopnamen zoals bepaald 

overeenkomstig zijn nationale regelgeving, 

die specifiek is opgeleid in de soorten 

vingerafdruk- en 

gezichtsopnamevergelijkingen die in deze 

verordening zijn opgenomen. Met het oog 

op de in artikel 1, lid 1, onder a), a bis) en 

b), van deze verordening vastgelegde 

doeleinden gebeurt de definitieve 

identificatie door de lidstaat van oorsprong, 

in samenwerking met de andere betrokken 

lidstaten. 

 

Amendement  125 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 26 – lid 5 – alinea 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Het resultaat van de overeenkomstig artikel 

16 verrichte vergelijking van 

gezichtsopnamegegevens wordt in de 

ontvangende lidstaat onverwijld 

gecontroleerd en geverifieerd. Met het oog 

op de in artikel 1, lid 1, onder a) en b), van 

deze verordening vastgelegde doeleinden 

gebeurt de definitieve identificatie door de 

lidstaat van oorsprong, in samenwerking 

met de andere betrokken lidstaten. 

Het resultaat van de overeenkomstig artikel 

16 verrichte vergelijking van 

gezichtsopnamegegevens wordt in de 

ontvangende lidstaat onverwijld 

gecontroleerd en geverifieerd, indien nodig 

door een speciaal opgeleide deskundige, 

en overeenkomstig de nationale 

voorschriften van de lidstaat. Met het oog 

op de in artikel 1, lid 1, onder a), a bis) en 

b), van deze verordening vastgelegde 

doeleinden gebeurt de definitieve 

identificatie door de lidstaat van oorsprong, 

in samenwerking met de andere betrokken 

lidstaten. 

 

Amendement   126 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 28 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Elke lidstaat bepaalt welke 

nationale autoriteiten in overeenstemming 

met lid 1 van dit artikel toegang hebben tot 

de in het centraal systeem opgeslagen 

gegevens met het oog op de toepassing van 

artikel 1, lid 1, onder a) en b). Bij de 

aanwijzing van deze autoriteiten wordt 

gespecificeerd welke dienst precies 

bevoegd is voor de uitvoering van de taken 

in verband met de toepassing van deze 

verordening. Elke lidstaat zendt de 

Commissie en eu-LISA onverwijld de lijst 

van die diensten en eventuele wijzigingen 

daarvan toe. eu-LISA maakt een 

geconsolideerde lijst bekend in het 

Publicatieblad van de Europese Unie. 

Wanneer de lijst wordt gewijzigd, maakt 

eu-LISA een keer per jaar een bijgewerkte 

geconsolideerde versie ervan online 

bekend. 

2. Elke lidstaat bepaalt welke 

nationale autoriteiten in overeenstemming 

met lid 1 van dit artikel toegang hebben tot 

de in het centraal systeem opgeslagen 

gegevens met het oog op de toepassing van 

artikel 1, lid 1, onder a), a bis) en b). Bij de 

aanwijzing van deze autoriteiten wordt 

gespecificeerd welke dienst precies 

bevoegd is voor de uitvoering van de taken 

in verband met de toepassing van deze 

verordening. Elke lidstaat zendt de 

Commissie en eu-LISA onverwijld de lijst 

van die diensten en eventuele wijzigingen 

daarvan toe. eu-LISA maakt een 

geconsolideerde lijst bekend in het 

Publicatieblad van de Europese Unie. 

Wanneer de lijst wordt gewijzigd, maakt 

eu-LISA een keer per jaar een bijgewerkte 

geconsolideerde versie ervan online 

bekend. 

 

Amendement   127 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 29 – lid 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Met het oog op de in artikel 1, lid 1, 

onder a) en b), vastgelegde doeleinden 

neemt elke lidstaat met betrekking tot zijn 

nationaal systeem de nodige maatregelen 

ter verwezenlijking van de in de leden 1 en 

2 van dit artikel bedoelde doelstellingen. 

Voorts registreert elke lidstaat de 

personeelsleden die naar behoren 

gemachtigd zijn gegevens in te voeren of 

op te vragen. 

3. Met het oog op de in artikel 1, lid 1, 

onder a), a bis) en b), vastgelegde 

doeleinden neemt elke lidstaat met 

betrekking tot zijn nationaal systeem de 

nodige maatregelen ter verwezenlijking 

van de in de leden 1 en 2 van dit artikel 

bedoelde doelstellingen. Voorts registreert 

elke lidstaat de personeelsleden die naar 

behoren gemachtigd zijn gegevens in te 

voeren of op te vragen. 

 

Amendement   128 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 30 – lid 1 – inleidende formule 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Onder artikel 10, lid 1, artikel 13, 

lid 1, of artikel 14, lid 1, vallende personen 

worden door de lidstaat van oorsprong 

schriftelijk en indien nodig mondeling in 

een taal die zij begrijpen of waarvan 

redelijkerwijs kan worden aangenomen dat 

zij die begrijpen, in een beknopte, 

transparante, begrijpelijke en gemakkelijk 

toegankelijke vorm en in duidelijke en 

eenvoudige taal ingelicht over: 

1. Onder artikel 10, lid 1, artikel 12 

bis, artikel 13, lid 1, of artikel 14, lid 1, 

vallende personen worden door de lidstaat 

van oorsprong schriftelijk en indien nodig 

mondeling in een taal die zij begrijpen of 

waarvan redelijkerwijs kan worden 

aangenomen dat zij die begrijpen, in een 

beknopte, transparante, begrijpelijke en 

gemakkelijk toegankelijke vorm en in 

duidelijke en eenvoudige taal ingelicht 

over: 

 

Amendement   129 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 30 – lid 1 – letter b 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) de doeleinden van de verwerking 

van hun gegevens in Eurodac, met inbegrip 

van een beschrijving van de doelstellingen 

van Verordening (EU) […/…] , 

overeenkomstig artikel 6 daarvan, en een in 

b) de doeleinden van de verwerking 

van hun gegevens in Eurodac, met inbegrip 

van een beschrijving van de doelstellingen 

van Verordening (EU) […/…], 

overeenkomstig artikel 6 daarvan, en, in 
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begrijpelijke vorm opgestelde uitleg van 

het feit dat de lidstaten en Europol Eurodac 

voor rechtshandhavingsdoeleinden mogen 

raadplegen; 

voorkomend geval, de doeleinden van 

Verordening (EU) XXX/XXX en een in 

begrijpelijke vorm opgestelde uitleg van 

het feit dat de lidstaten en Europol Eurodac 

voor rechtshandhavingsdoeleinden mogen 

raadplegen; 

 

Amendement   130 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 30 – lid 1 – letter c 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) de ontvangers of categorieën van 

ontvangers van de gegevens; 

c) de ontvangers van de gegevens; 

 

Amendement   131 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 30 – lid 1 – letter d 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) in verband met een persoon op wie 

artikel 10, lid 1, artikel 13, lid 1, of artikel 

14, lid 1, van toepassing is, de verplichting 

tot het laten nemen van zijn 

vingerafdrukken; 

d) in verband met een persoon op wie 

artikel 10, lid 1, artikel 12 bis, artikel 13, 

lid 1, of artikel 14, lid 1, van toepassing is, 

de verplichting tot het laten nemen van zijn 

vingerafdrukken; 

 

Amendement   132 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 30 – lid 1 – letter f 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

f) het bestaan van het recht de 

verwerkingsverantwoordelijke te 

verzoeken om inzage in de hen betreffende 

gegevens en het recht te verzoeken hen 

betreffende onjuiste gegevens te verbeteren 

, onvolledige persoonsgegevens aan te 

vullen of hen betreffende onrechtmatig 

verwerkte persoons gegevens te 

verwijderen dan wel de verwerking ervan 

f) het bestaan van het recht bezwaar 

te maken tegen de verwerking van 

persoonsgegevens het recht de 

verwerkingsverantwoordelijke te 

verzoeken om inzage in de hen betreffende 

gegevens en het recht te verzoeken hen 

betreffende onjuiste gegevens te 

verbeteren, onvolledige persoonsgegevens 

aan te vullen of hen betreffende 
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te beperken, met inbegrip van het recht op 

het ontvangen van informatie over de 

procedures om die rechten te doen gelden 

en van de contactgegevens van de 

verwerkingsverantwoordelijke en van de in 

artikel 32, lid 1, bedoelde 

toezichthoudende autoriteiten; 

onrechtmatig verwerkte persoonsgegevens 

te verwijderen dan wel de verwerking 

ervan te beperken, met inbegrip van het 

recht op het ontvangen van informatie over 

de procedures om die rechten te doen 

gelden en van de contactgegevens van de 

verwerkingsverantwoordelijke en van de in 

artikel 32, lid 1, bedoelde 

toezichthoudende autoriteiten; 

 

Amendement   133 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 30 – lid 2 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Aan personen die onder artikel 10, lid 1, 

artikel 13, lid 1, of artikel 14, lid 1, vallen, 

wordt de informatie als bedoeld in lid 1 

van dit artikel meegedeeld op het tijdstip 

waarop hun vingerafdrukken genomen 

worden. 

Aan personen die onder artikel 10, lid 1, 

artikel 12 bis, artikel 13, lid 1, of artikel 

14, lid 1, vallen, wordt de informatie als 

bedoeld in lid 1 van dit artikel meegedeeld 

op het tijdstip waarop hun vingerafdrukken 

genomen worden. 

 

Amendement   134 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 30 – lid 2 – alinea 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Wanneer de onder artikel 10, lid 1, artikel 

13, lid 1, of artikel 14, lid 1, vallende 

persoon een minderjarige is, verstrekken 

de lidstaten de informatie op een aan zijn 

leeftijd aangepaste manier. 

Wanneer de onder artikel 10, lid 1, 

artikel 12 bis, artikel 13, lid 1, of artikel 

14, lid 1, vallende persoon een 

minderjarige is, zorgen de lidstaten ervoor 

dat de persoon in kwestie de procedure 

begrijpt, door de informatie op een aan zijn 

leeftijd aangepaste manier te verstrekken, 

zowel mondeling als schriftelijk, met 

behulp van materiaal (brochures, 

informatiegrafieken, demonstraties, of 

een combinatie ervan) dat specifiek is 

ontworpen om het nemen van 

vingerafdrukken en het maken van een 

gezichtsopname uit te leggen aan 

minderjarigen. 
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Amendement   135 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 30 – lid 3 – alinea 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De brochure wordt zodanig opgesteld dat 

de lidstaten deze kunnen aanvullen met 

informatie die eigen is aan de lidstaat in 

kwestie. Die lidstaatspecifieke informatie 

omvat ten minste de rechten van de 

betrokkene, de mogelijkheid van 

informatieverstrekking door de nationale 

toezichthoudende autoriteiten, en de 

contactgegevens van het bureau van de 

verwerkingsverantwoordelijke , de 

functionaris voor gegevensbescherming en 

de nationale toezichthoudende autoriteiten. 

De brochure wordt zodanig opgesteld dat 

de lidstaten deze kunnen aanvullen met 

informatie die eigen is aan de lidstaat in 

kwestie. Die lidstaatspecifieke informatie 

omvat ten minste de mogelijke 

administratieve sancties krachtens het 

nationale recht waaraan personen die niet 

meewerken aan het nemen van 

vingerafdrukken of het maken van een 

gezichtsopname kunnen worden 

onderworpen, de rechten van de 

betrokkene, de mogelijkheid van 

informatieverstrekking en bijstand door de 

nationale toezichthoudende autoriteiten, en 

de contactgegevens van het bureau van de 

verwerkingsverantwoordelijke, de 

functionaris voor gegevensbescherming en 

de nationale toezichthoudende autoriteiten. 

 

Amendement   136 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 31 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Met het oog op de in artikel 1, lid 1, 

onder a) en b), van deze verordening 

vastgelegde doeleinden worden de rechten 

van betrokkenen inzake inzage, rectificatie 

en wissing uitgeoefend overeenkomstig 

hoofdstuk III van Verordening (EU) 

[2016/…] en toegepast zoals in dit artikel 

vastgesteld . 

1. Met het oog op de in artikel 1, lid 1, 

onder a), a bis) en b), van deze verordening 

vastgelegde doeleinden worden de rechten 

van betrokkenen inzake inzage, rectificatie 

en wissing uitgeoefend overeenkomstig 

hoofdstuk III van Verordening (EU) 

[2016/…] en toegepast zoals in dit artikel 

vastgesteld. 

 

Amendement   137 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 31 – lid 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Het recht van inzage van de 

betrokkene in iedere lidstaat omvat het 

recht op mededeling van de over hem in 

het centraal systeem vastgelegde gegevens 

en van de lidstaat die deze gegevens aan 

het centraal systeem heeft toegezonden. 

Deze toegang tot gegevens kan slechts 

door een lidstaat worden verleend. 

2. Het recht van inzage van de 

betrokkene in iedere lidstaat omvat het 

recht op mededeling van de over hem in 

het centraal systeem vastgelegde gegevens 

en van de lidstaat die deze gegevens aan 

het centraal systeem heeft toegezonden. 

Deze toegang tot gegevens kan slechts 

door een lidstaat worden verleend. Met het 

oog op de in artikel 1, lid 1, vastgelegde 

doeleinden kan eenieder in elke lidstaat 

verzoeken dat feitelijk onjuiste gegevens 

worden rechtgezet of onrechtmatig 

opgeslagen gegevens worden verwijderd. 

De lidstaat die deze gegevens heeft 

doorgegeven, corrigeert of verwijdert deze 

zonder buitensporige vertraging 

overeenkomstig de nationale wetgeving en 

praktijk. 

 

Amendement   138 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 32 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Elke lidstaat draagt ervoor zorg dat 

de overeenkomstig artikel 41 van de 

richtlijn bedoeld in artikel [46, lid 1,] van 

Verordening (EU) [2016/…] aangewezen 

toezichthoudende autoriteit of autoriteiten 

van iedere lidstaat toezien op de 

rechtmatige verwerking van 

persoonsgegevens door deze lidstaat met 

het oog op de in artikel 1, lid 1, onder a) en 

b) vastgelegde doeleinden , alsmede op de 

toezending daarvan aan het centraal 

systeem. 

1. Elke lidstaat draagt ervoor zorg dat 

de overeenkomstig artikel 41 van de 

richtlijn bedoeld in artikel [46, lid 1,] van 

Verordening (EU) [2016/…] aangewezen 

toezichthoudende autoriteit of autoriteiten 

van iedere lidstaat toezien op de 

rechtmatige verwerking van 

persoonsgegevens door deze lidstaat met 

het oog op de in artikel 1, lid 1, onder a), 

a bis) en b) vastgelegde doeleinden , 

alsmede op de toezending daarvan aan het 

centraal systeem. 

 

Amendement   139 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 34 – lid 4 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Voor de in lid 3 neergelegde 

doeleinden komen de nationale 

toezichthoudende autoriteiten en de 

Europese Toezichthouder voor 

gegevensbescherming elk jaar ten minste 

tweemaal bijeen. De kosten en logistieke 

ondersteuning van deze bijeenkomsten 

komen ten laste van de Europese 

Toezichthouder voor 

gegevensbescherming. Tijdens de eerste 

bijeenkomst wordt een reglement van orde 

vastgesteld. Indien nodig worden in 

onderling overleg verdere werkmethoden 

vastgesteld. Om de twee jaar wordt een 

gezamenlijk activiteitenverslag 
toegezonden aan het Europees Parlement, 

de Raad, de Commissie en eu-LISA . 

4. Voor de in lid 3 neergelegde 

doeleinden komen de nationale 

toezichthoudende autoriteiten en de 

Europese Toezichthouder voor 

gegevensbescherming elk jaar ten minste 

tweemaal bijeen. De kosten en logistieke 

ondersteuning van deze bijeenkomsten 

komen ten laste van de Europese 

Toezichthouder voor 

gegevensbescherming. Tijdens de eerste 

bijeenkomst wordt een reglement van orde 

vastgesteld. Indien nodig worden in 

onderling overleg verdere werkmethoden 

vastgesteld. Jaarlijks wordt een 

gezamenlijk activiteitenverslag met een 

beoordeling van de toepassing van de 

gegevensbeschermingsbepalingen in deze 

verordening en de noodzaak en 

evenredigheid van toegang tot Eurodac 

voor rechtshandhavingstoepassingen 
toegezonden aan het Europees Parlement, 

de Raad, de Commissie en eu-LISA. 

 

Amendement   140 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 36 – lid 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De lidstaten stellen eu-LISA in 

kennis van veiligheidsincidenten die in hun 

systemen zijn waargenomen , 

onverminderd de verplichting tot melding 

en mededeling van een inbreuk in verband 

met persoonsgegevens overeenkomstig [de 

artikelen 31 en 32] van Verordening (EU) 

[2016/…] respectievelijk [de artikelen 28 

en 29] . eu-LISA stelt de lidstaten, Europol 

en de Europese Toezichthouder voor 

gegevensbescherming in kennis in geval 

van een veiligheidsincident. De betrokken 

lidstaten, eu-LISA en Europol werken 

tijdens een veiligheidsincident samen. 

3. De lidstaten stellen eu-LISA in 

kennis van veiligheidsincidenten die in hun 

systemen zijn waargenomen, onverminderd 

de verplichting tot melding en mededeling 

van een inbreuk in verband met 

persoonsgegevens overeenkomstig [de 

artikelen 33 en 34] van Verordening (EU) 

679/2016. Met name betrokkenen worden 

onverwijld op de hoogte gebracht door eu-

LISA wanneer een veiligheidsincident 

waarschijnlijk zal leiden tot een groot 

risico voor hun rechten en vrijheden. eu-

LISA stelt de lidstaten, Europol en de 

Europese toezichthouder voor 

gegevensbescherming in kennis in geval 

van een veiligheidsincident in het centrale 
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EES. De betrokken lidstaten, eu-LISA en 

Europol werken tijdens een 

veiligheidsincident samen. 

 

Amendement   141 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 37 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De in het kader van deze 

verordening door een lidstaat of Europol 

uit het centraal systeem verkregen 

persoonsgegevens worden niet aan derde 

landen, internationale organisaties of in of 

buiten de Unie gevestigde private instanties 

doorgegeven of ter beschikking gesteld. 

Dit verbod geldt ook indien deze gegevens 

op nationaal niveau of tussen de lidstaten 

worden verwerkt in de zin van [artikel […] 

van Richtlijn (EU) [2016/…/...]. 

1. De in het kader van deze 

verordening door een lidstaat of Europol 

uit het centraal systeem verkregen 

persoonsgegevens worden niet aan derde 

landen, internationale organisaties of in of 

buiten de Unie gevestigde private instanties 

doorgegeven of ter beschikking gesteld. 

Dit verbod geldt ook indien deze gegevens 

op nationaal niveau of tussen de lidstaten 

worden verwerkt in de zin van 

Verordening (EU) 679/2016 en [artikel 

[…] 2, onder b), van Richtlijn (EU) 

[2016/680]. 

 

Amendement   142 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 37 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Persoonsgegevens die uit een 

lidstaat afkomstig zijn en tussen lidstaten 

zijn uitgewisseld naar aanleiding van een 

voor de in artikel 1, lid 1, onder c), 

vastgelegde doeleinden verkregen treffer, 

worden niet aan derde landen doorgegeven 

indien er een reëel risico bestaat dat de 

betrokkene als gevolg van die doorgifte 

aan folteringen, onmenselijke of 

vernederende behandelingen of 

bestraffingen of andere schendingen van 

grondrechten wordt onderworpen. 

2. Persoonsgegevens die uit een 

lidstaat afkomstig zijn en tussen lidstaten 

zijn uitgewisseld naar aanleiding van een 

voor de in artikel 1, lid 1, onder c), 

vastgelegde doeleinden verkregen treffer, 

worden niet aan derde landen doorgegeven, 

bijvoorbeeld niet indien er een reëel risico 

bestaat dat de betrokkene als gevolg van 

die doorgifte aan folteringen, onmenselijke 

of vernederende behandelingen of 

bestraffingen of andere schendingen van 

grondrechten wordt onderworpen. 
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Amendement   143 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 37 – lid 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Ten aanzien van personen bedoeld 

in artikel 10, lid 1, wordt over het feit dat 

in een lidstaat om internationale 

bescherming is verzocht geen informatie 

verstrekt aan een derde land, met name 

indien dat derde land tevens het land van 

herkomst is van de betrokken persoon. 

3. Ten aanzien van personen bedoeld 

in artikel 10, lid 1, en artikel 12 bis, wordt 

over het feit dat in een lidstaat om 

internationale bescherming is verzocht 

geen informatie verstrekt aan een derde 

land, met name indien dat derde land 

tevens het land van herkomst is van de 

betrokken persoon. 

 

 

Amendement  144 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 38 – lid 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Persoonsgegevens betreffende 

personen bedoeld in artikel 10, lid 1, artikel 

13, lid 2, en artikel 14, lid 1, die een 

lidstaat heeft verkregen naar aanleiding van 

een treffer met het oog op de in artikel 1, 

lid 1, onder a) of b), vastgelegde 

doeleinden, mogen in afwijking van artikel 

37 van deze verordening worden 

doorgegeven aan of ter beschikking gesteld 

van een derde land overeenkomstig artikel 

46 van Verordening (EU) [2016/…], indien 

dat noodzakelijk is om de identiteit van een 

onderdaan van een derde land aan te tonen 

met het oog op terugkeer, mits aan de 

volgende voorwaarden is voldaan: 

1. Uitsluitend de noodzakelijke 

persoonsgegevens betreffende personen 

bedoeld in artikel 10, lid 1, artikel 13, lid 2, 

en artikel 14, lid 1, die een lidstaat heeft 

verkregen naar aanleiding van een treffer 

met het oog op de in artikel 1, lid 1, onder 

a) of b), vastgelegde doeleinden, mogen in 

afwijking van artikel 37 van deze 

verordening worden doorgegeven aan of 

ter beschikking gesteld van een derde land 

overeenkomstig hoofdstuk V van 

Verordening (EU) 2016/679, indien dat 

noodzakelijk is om de identiteit van een 

onderdaan van een derde land of een 

staatloze aan te tonen met het oog op 

terugkeer, mits aan de volgende 

voorwaarden is voldaan: 

 

Amendement   145 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 38 – lid 1 – letter c 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) de lidstaat van oorsprong die de 

gegevens in het centraal systeem heeft 

ingevoerd, heeft toestemming gegeven en 

de betrokkene is meegedeeld dat zijn 

persoonsgegevens met de autoriteiten van 

een derde land kunnen worden gedeeld. 

c) de lidstaat van oorsprong die de 

gegevens in het centraal systeem heeft 

ingevoerd, heeft toestemming gegeven en 

de betrokkene is meegedeeld dat zijn 

persoonsgegevens met de autoriteiten van 

een derde land zullen worden gedeeld. 

 

Amendement   146 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 38 – lid 1 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Persoonsgegevens die uit een 

lidstaat afkomstig zijn en tussen lidstaten 

zijn uitgewisseld naar aanleiding van een 

voor de in artikel 1, lid 1, onder c), 

vastgelegde doeleinden verkregen treffer, 

worden niet aan derde landen 

doorgegeven indien er een reëel risico 

bestaat dat de betrokkene als gevolg van 

die doorgifte aan folteringen, 

onmenselijke of vernederende 

behandelingen of bestraffingen of andere 

schendingen van grondrechten wordt 

onderworpen. 

 

Amendement   147 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 38 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Ten aanzien van personen bedoeld 

in artikel 10, lid 1, wordt over het feit dat 

in een lidstaat om internationale 

bescherming is verzocht geen informatie 

verstrekt aan een derde land, met name 

indien dat derde land tevens het land van 

herkomst is van de betrokken persoon. 

2. Ten aanzien van personen bedoeld 

in artikel 10, lid 1, wordt over het feit dat 

in een lidstaat om internationale 

bescherming is verzocht geen informatie 

verstrekt aan een derde land. 

 

Amendement   148 



 

RR\1127851NL.docx 81/117 PE597.620v03-00 

 NL 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 40 – lid 2 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. De eindverantwoordelijkheid voor 

de verwerking van persoonsgegevens ligt 

bij de lidstaten, die in de zin van 

Verordening (EU) 2016/679 als 

"toezichthouders" worden beschouwd. 

 

Amendement   149 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 40 – lid 3  

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Op vorderingen tegen een lidstaat 

tot vergoeding van de in de leden 1 en 2 

bedoelde schade zijn de bepalingen van de 

nationale wetgeving van de verwerende 

lidstaat van toepassing , overeenkomstig de 

artikelen [75 en 76] van Verordening (EU) 

[2016/…] en de artikelen [52 en 53] van 

Richtlijn (EU) [2016/…] . 

3. Op vorderingen tegen een lidstaat 

tot vergoeding van de in de leden 1 en 2 

bedoelde schade zijn de bepalingen van de 

nationale wetgeving van de verwerende 

lidstaat van toepassing, overeenkomstig 

hoofdstuk VIII van Verordening (EU) 

2016/679 en hoofdstuk VIII van Richtlijn 

(EU) 2016/680 over beroep, 

aansprakelijkheid en straffen. 

 

Amendement  150 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 40 bis (nieuw)  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 40 bis 

 Operationeel beheer van DubliNet en 

gerelateerde taken 

 1.  eu-LISA beheert en exploiteert het 

afzonderlijke beveiligde kanaal voor 

elektronische verzending tussen de 

autoriteiten van de lidstaten, dat 

bekendstaat als het communicatienetwerk 

"DubliNet" en bij artikel 18 van 

Verordening (EG) nr. 1560/20031 bis van 

de Commissie is ingesteld voor de in de 
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artikelen 32, 33 en 46 van Verordening 

(EU) nr. ... [Dublin IV] bedoelde 

doeleinden. 

 2.  Het operationeel beheer van 

DubliNet bestaat in de uitvoering van alle 

taken die nodig zijn om gedurende vijf 

dagen per week tijdens normale 

kantooruren de beschikbaarheid van het 

netwerk te waarborgen. 

 3.  eu-LISA is verantwoordelijk voor 

de volgende taken in verband met 

DubliNet: 

 a)  het verlenen van technische 

ondersteuning aan lidstaten in de vorm 

van een helpdesk, gedurende vijf dagen 

per week tijdens normale kantooruren, 

onder meer voor problemen in verband 

met communicatie, het versleutelen en 

ontsleutelen van e-mailberichten, en 

problemen die voortvloeien uit de 

ondertekening van formulieren; 

 b)  het verlenen van IT-

beveiligingsdiensten; 

 c)  het beheren, registreren en 

verlengen van de digitale certificaten die 

worden gebruikt voor het versleutelen en 

ondertekenen van e-mailberichten in 

DubliNet; 

 d)  de technische ontwikkeling van 

DubliNet; 

 e)  contractuele aangelegenheden. 

 4.  Eu-LISA zorgt er in 

samenwerking met de lidstaten voor dat te 

allen tijde de beste voorhanden zijnde en 

de veiligste technologie en technieken 

worden gebruikt voor DubliNet, onder 

voorbehoud van een kosten-batenanalyse. 

 _________________ 

 1 bis Verordening (EU) nr. 1560/2003 van 

het Europees Parlement en de Raad van 

26 juni 2013 tot vaststelling van de 

criteria en instrumenten om te bepalen 

welke lidstaat verantwoordelijk is voor de 

behandeling van een verzoek om 
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internationale bescherming dat door een 

onderdaan van een derde land of een 

staatloze bij een van de lidstaten wordt 

ingediend (PB L 222 van 5.9.2003, 

blz. 31). 

 

Amendement  151 

Voorstel voor een verordening 

Hoofdstuk VIII bis (nieuw)  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 HOOFDSTUK VIII bis 

 WIJZIGINGEN VAN VERORDENING 

(EG) nr. 1077/2011 

 

Amendement  152 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 40 ter (nieuw)  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 40 ter 

 Verordening (EU) nr. 1077/2011 wordt 

als volgt gewijzigd: 

 (1)  Aan artikel 1, lid 2, wordt de 

volgende alinea toegevoegd: 

 "Het Agentschap is eveneens belast met 

het operationeel beheer van een 

afzonderlijk beveiligd kanaal voor 

elektronische verzending tussen de 

autoriteiten van de lidstaten, dat 

bekendstaat als het communicatienetwerk 

"DubliNet" en bij artikel 18 van 

Verordening (EG) nr. 1560/2003 van de 

Commissie is ingesteld voor de 

uitwisseling van informatie 

overeenkomstig Verordening (EU) nr. ... 

*[Dublin IV]". 

 _____________ 

 * Verordening (EG) nr. 1560/2003 van de 

Commissie van 2 september 2003 
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houdende uitvoeringsbepalingen van 

Verordening (EG) nr. 343/2003 van de 

Raad tot vaststelling van de criteria en 

instrumenten om te bepalen welke lidstaat 

verantwoordelĳk is voor de behandeling 

van een asielverzoek dat door een 

onderdaan van een derde land bĳ een van 

de lidstaten wordt ingediend (PB L 222 

van 5.9.2003, blz. 3).". 

 (2)  Het volgende artikel wordt 

ingevoegd: 

 "Artikel 5 bis 

 Taken betreffende DubliNet 

 1.  Het Agentschap verricht met 

betrekking tot DubliNet: 

 a)  de bij artikel [...] van Verordening 

(EU) nr. ... [Eurodac] opgelegde taken; 

 b)  taken met betrekking tot opleiding 

in het technische gebruik van DubliNet." 

 

Amendement   153 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 41 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De kosten in verband met de 

oprichting en werking van het centraal 

systeem en de communicatie-infrastructuur 

komen ten laste van de algemene begroting 

van de Europese Unie. 

1. De kosten in verband met de 

oprichting en werking van het centraal 

systeem en de communicatie-infrastructuur 

komen, overeenkomstig de beginselen van 

een gezond financieel beheer, ten laste van 

de algemene begroting van de Europese 

Unie. 

 

Amendement   154 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 42 – lid 2 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Om de interoperabiliteit tussen het 

EES en Eurodac mogelijk te maken, 
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wordt door eu-LISA een beveiligd 

communicatiekanaal opgezet tussen het 

centrale systeem van het EES en het 

centrale systeem van Eurodac. De twee 

centrale systemen worden gekoppeld om 

ervoor te zorgen dat de biometrische 

gegevens van onderdanen van een derde 

land die in het EES zijn geregistreerd, 

kunnen worden doorgezonden naar 

Eurodac indien deze verordening de 

registratie van deze biometrische gegevens 

vereist. 

 

Amendement  155 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 42 – lid 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Uiterlijk in [2020] verricht eu-LISA 

een studie naar de technische haalbaarheid 

van de toevoeging van 

gezichtsherkenningssoftware aan het 

centraal systeem met het oog op de 

vergelijking van gezichtsopnamen. Die 

studie evalueert de betrouwbaarheid en 

nauwkeurigheid van de resultaten die 

gezichtsherkenningssoftware produceert 

met het oog op de doeleinden van Eurodac 

en doet aanbevelingen voorafgaand aan de 

invoering van 

gezichtsherkenningstechnologie in het 

centraal systeem. 

4. Uiterlijk in [2020] verricht eu-LISA 

een studie naar de technische haalbaarheid 

en meerwaarde van de toevoeging van 

gezichtsherkenningssoftware aan het 

centraal systeem met het oog op de 

vergelijking van gezichtsopnamen van 

minderjarigen. Die studie evalueert de 

betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van 

de resultaten die 

gezichtsherkenningssoftware produceert 

met het oog op de doeleinden van Eurodac 

en doet aanbevelingen voorafgaand aan de 

invoering van 

gezichtsherkenningstechnologie in het 

centraal systeem. De studie omvat 

eveneens een effectbeoordeling van de 

mogelijke risico's als gevolg van het 

gebruik van gezichtsherkenningssoftware 

voor het recht op bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer en op menselijke 

waardigheid, evenals non-discriminatie 

en de rechten van het kind. In de studie 

wordt rekening gehouden met de 

standpunten van andere agentschappen 

van de Unie, de Europese toezichthouder 

voor gegevensbescherming, relevante 

actoren en academici. 
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Amendement   156 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 42 – lid 5 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. Uiterlijk […] en nadien om de vier 

jaar stelt de Commissie een algehele 

evaluatie van Eurodac op waarin de 

bereikte resultaten worden afgezet tegen de 

doelstellingen en de impact op de 

grondrechten wordt onderzocht, wordt 

nagegaan of de toegang met het oog op 

rechtshandhaving heeft geleid tot indirecte 

discriminatie van personen op wie deze 

verordening betrekking heeft, en wordt 

nagegaan of de uitgangspunten nog gelden 

en welke gevolgen er voor toekomstige 

werkzaamheden zijn; daarbij worden ook 

eventueel noodzakelijke aanbevelingen 

gedaan. De Commissie legt deze evaluatie 

voor aan het Europees Parlement en de 

Raad. 

5. Uiterlijk […] en nadien om de vier 

jaar stelt de Commissie een algehele 

evaluatie van Eurodac, samen met een 

volledige beoordeling van de effecten op 

gegevensbescherming en de bescherming 

van de persoonlijke levenssfeer, op waarin 

de bereikte resultaten worden afgezet tegen 

de doelstellingen en de impact op de 

grondrechten wordt onderzocht, wordt 

nagegaan of de toegang met het oog op 

rechtshandhaving heeft geleid tot indirecte 

discriminatie van personen op wie deze 

verordening betrekking heeft, en wordt 

nagegaan of de uitgangspunten nog gelden 

en welke gevolgen er voor toekomstige 

werkzaamheden zijn; daarbij worden ook 

eventueel noodzakelijke aanbevelingen 

gedaan. De Commissie legt deze evaluatie 

voor aan het Europees Parlement en de 

Raad. 

 

Amendement  157 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 45 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Uiterlijk op […] maakt Europol aan 

de Commissie zijn aangewezen autoriteit, 

zijn controlerende autoriteit en het door 

hem aangewezen nationale toegangspunt 
bekend, alsook onverwijld eventuele 

wijzigingen daarvan. 

2. Uiterlijk op […] maakt Europol aan 

de Commissie zijn aangewezen autoriteit 

bekend, alsook onverwijld eventuele 

wijzigingen daarvan. 
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TOELICHTING 

Het onderhavige voorstel voor een tweede herschikking van Eurodac maakt deel uit van het 

eerste pakket voorstellen voor de hervorming van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel 

(CEAS), dat in mei 2016 door de Commissie is voorgesteld, in antwoord op de migratie- en 

vluchtelingencrisis van 2015. Het voorstel is bedoeld ter ondersteuning van de praktische 

uitvoering van het hervormde Dublinsysteem en ter aanpassing en versterking van Eurodac, 

een en ander met het oog op de huidige uitdagingen op het gebied van immigratie. 

 

De huidige migratie- en vluchtelingencrisis heeft aan het licht gebracht dat het bestaande 

CEAS ernstige tekortkomingen vertoont. Zo ondervinden de nationale autoriteiten van de 

lidstaten dikwijls moeilijkheden bij de identificatie van illegaal verblijvende onderdanen van 

derde landen die gebruikmaken van bedrieglijke methoden om identificatie te vermijden en de 

procedures te dwarsbomen die erop gericht zijn om hen, met het oog op terugkeer en 

overname, van nieuwe documenten te voorzien. Bijgevolg is de rapporteur ingenomen met de 

uitbreiding van het toepassingsgebied van Eurodac, op grond waarvan de voor immigratie 

bevoegde autoriteiten de gegevens mogen doorgegeven en vergelijken van illegaal 

verblijvende onderdanen van derde landen die niet om asiel verzoeken en wellicht rondreizen 

in de Europese Unie zonder te zijn ontdekt. Op deze manier wordt Eurodac niet langer alleen 

als hulpmiddel gebruikt om te bepalen welke lidstaat krachtens de Dublin-verordening de 

verantwoordelijkheid draagt, maar kan het ook voor bredere immigratiedoeleinden worden 

ingezet, met inbegrip van maatregelen inzake verwijdering en repatriëring. 

 

Voorts wordt in het voorstel van de Commissie benadrukt dat vergelijkingen met gegevens 

die in het centraal systeem zijn opgeslagen, kunnen worden gebruikt voor 

rechtshandhavingsdoeleinden, met het oog op het voorkomen, opsporen of onderzoeken van 

terroristische misdrijven of andere ernstige strafbare feiten. In dit verband benadrukt de 

rapporteur hoe belangrijk het is dat rechtshandhavingsinstanties toegang krijgen tot Eurodac, 

en stelt zij een reeks amendementen voor om het Europol gemakkelijker te maken zijn taken 

uit te voeren. Vanwege technische problemen en de strikte voorwaarden van de geldende 

verordening kan Europol momenteel geen verbinding maken. Tegenwicht aan de voorgestelde 

amendementen om Europol vereenvoudigde en rechtstreeks toegang tot Eurodac te bieden, 

wordt geboden door andere door de rapporteur voorgestelde amendementen om de 

gegevensbeschermingsvoorschriften aan te scherpen. 

 

Krachtens het voorstel van de Commissie kunnen onder welbepaalde voorwaarden 

gezichtsopnamen of de combinatie van vingerafdrukgegevens en gezichtsopnamen worden 

vergeleken. Deze regel is eveneens van toepassing op rechtshandhavingsdoeleinden. Derhalve 

mogen nationale rechtshandhavingsautoriteiten en Europol op grond van het voorstel van de 

Commissie niet verzoeken om vergelijkingen met specifieke alfanumerieke gegevens, hetgeen 

ten koste zou gaan van onderzoeken, met name op het gebied van terrorismebestrijding, en in 

het bijzonder wanneer geprobeerd wordt om erachter te komen waar en op welke datum 

verdachten, waarvan bekend is welke identiteit ze hebben gebruikt maar geen 

vingerafdrukken beschikbaar zijn, de EU zijn binnengekomen. In dit verband stelt de 

rapporteur voor dat rechtshandhavingsautoriteiten en Europol de mogelijkheid krijgen om 

alfanumerieke gegevens te vergelijken, in het bijzonder als ze mogelijk over bewijs 

beschikken van de persoonsgegevens of identiteitspapieren van slachtoffers of personen die 

worden verdacht van strafbare feiten. 
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Een ander belangrijk element van het voorstel van de Commissie is om de leeftijdgrens voor 

het nemen van vingerafdrukken bij kinderen te verlagen naar zes jaar. De rapporteur is 

ingenomen met dit voorstel, aangezien niet-begeleide minderjarigen op deze manier 

gemakkelijker zouden kunnen worden getraceerd als ze van hun families worden gescheiden 

of weglopen uit zorginstellingen. Voorts zou het van essentieel belang zijn om kwetsbare 

kinderen in het oog te houden en te beschermen tegen uitbuiting of mensensmokkel. Om het 

welzijn en het belang van minderjarigen te waarborgen is het belangrijk dat de minderjarigen 

zelf de procedure begrijpen. Om de procedure te vergemakkelijken voert de rapporteur een 

verplichting in om informatie te verstrekken op een manier die op de leeftijd is afgestemd, 

zowel mondeling als schriftelijk, met behulp van materiaal (brochures, informatiegrafieken, 

demonstraties, of een combinatie ervan) dat specifiek is ontworpen om de procedure uit te 

leggen aan minderjarigen. Ter vergroting van het potentieel van het systeem om vermiste 

familieleden op te sporen en hen met andere familieleden te herenigen, en met het oog op de 

eventuele toevoeging aan de toekomstige versie van Eurodac van extra alfanumerieke 

gegevens van personen die om internationale bescherming verzoeken, stelt de rapporteur voor 

ook familiebanden te registreren en specifiek te vermelden of het om een niet-begeleide 

minderjarige gaat. 

 

Tot slot stelt de rapporteur verbeteringen voor ten aanzien van het afzonderlijke beveiligde 

kanaal voor elektronische verzending tussen de lidstaten en de Commissie, dat bekendstaat als 

het communicatienetwerk "DubliNet", alsook ten aanzien van het operationeel beheer ervan 

door eu-LISA. Deze bepaling is opgenomen in een afzonderlijk artikel en de taken van eu-

LISA met betrekking tot het operationeel beheer van DubliNet worden verduidelijkt. Voorts 

wordt er een overeenkomstige wijziging van Verordening (EU) nr. 1077/2011 betreffende eu-

LISA voorgesteld, die aansluit bij dit amendement. 
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BIJLAGE: BRIEF VAN DE COMMISSIE JURIDISCHE ZAKEN 

Ref. D(2017)4715 

 

 

Claude Moraes 

Voorzitter, Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

ASP 13G205  

Brussel 

 

 

 

Betreft:  Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad 

betreffende de instelling van „Eurodac” voor de vergelijking van 

vingerafdrukken ten behoeve van een doeltreffende toepassing van 

Verordening (EU) nr. 604/2013 tot vaststelling van de criteria en 

instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de 

behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een 

onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt 

ingediend, voor de identificatie van een illegaal verblijvende onderdaan van 

een derde land of staatloze en betreffende verzoeken van 

rechtshandhavingsinstanties van de lidstaten en Europol om vergelijkingen 

van Eurodac-gegevens ten behoeve van rechtshandhaving (herschikking) 

 COM(2016)272 van 4.5 2016– 2016/0132(COD) 
 

Geachte voorzitter, 

 

De Commissie juridische zaken heeft bovengenoemd voorstel bestudeerd, overeenkomstig 

artikel 104 inzake herschikking, zoals opgenomen in het Reglement van het Europees 

Parlement. 

Lid 3 van dat artikel luidt als volgt:  

 

"Als de voor juridische zaken bevoegde commissie van oordeel is dat het ontwerp geen 

andere inhoudelijke wijzigingen bevat dan die welke als zodanig zijn aangegeven, stelt zij de 

ter zake bevoegde commissie hiervan in kennis. 

 

In dat geval en onverminderd de in de artikelen 169 en 170 vastgelegde voorwaarden zijn 

amendementen in de ter zake bevoegde commissie alleen ontvankelijk als zij betrekking 

hebben op onderdelen van het ontwerp die wijzigingen bevatten. 

Wanneer de ter zake bevoegde commissie evenwel voornemens is, overeenkomstig punt 8 van 

het Interinstitutioneel Akkoord, ook amendementen op de gecodificeerde delen van het 

ontwerp van wetgevingshandeling in te dienen, stelt zij de Raad en de Commissie daarvan 

onverwijld in kennis. Alvorens tot stemming wordt overgegaan maakt laatstgenoemde 

overeenkomstig artikel 58 haar standpunt inzake de amendementen kenbaar en geeft zij aan 

of zij voornemens is het herschikkingsontwerp in te trekken." 

Op grond van het advies van de Juridische Dienst, waarvan de vertegenwoordigers hebben 
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deelgenomen aan de vergaderingen van de adviesgroep die het voorstel tot herschikking 

onderzoekt, en overeenkomstig de aanbevelingen van de rapporteur voor advies, is de 

Commissie juridische zaken van oordeel dat het voorstel geen andere inhoudelijke 

wijzigingen bevat dan die welke als zodanig in het voorstel worden aangegeven en dat met 

betrekking tot de codificatie van de ongewijzigde bepalingen van de eerdere besluiten met die 

inhoudelijke wijzigingen kan worden geconstateerd dat het voorstel een loutere codificatie 

van de bestaande teksten behelst, zonder inhoudelijke wijziging. 

 

Daarom heeft de Commissie juridische zaken tijdens haar vergadering van dinsdag 31 januari 

2017 met 17 stemmen voor en 0 stemmen tegen en 2 onthoudingen1 besloten aan te bevelen 

dat de ten principale bevoegde Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse 

zaken het voorstel overeenkomstig artikel 104 behandelt. 

 

 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

 

 

Pavel Svoboda 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage: Advies van de adviesgroep 

                                                 
1 De volgende leden waren aanwezig: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie 

Cavada, Kostas Chrysogonos, Sergio Gaetano Cofferati, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Angel 

Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, 

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, 

Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka. 
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BIJLAGE: ADVIES VAN DE ADVIESGROEP VAN DE JURIDISCHE DIENSTEN 
VAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE COMMISSIE 

 

 

 

 

ADVIESGROEP VAN DE 

JURIDISCHE DIENSTEN 

Brussel, 12 januari 2017 

ADVIES 

 AAN HET EUROPEES PARLEMENT 

  DE RAAD 

  DE COMMISSIE 

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 

instelling van "Eurodac" voor de vergelijking van vingerafdrukken ten behoeve van een 

doeltreffende toepassing van [Verordening (EU) nr. 604/2013 tot vaststelling van de 

criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de 

behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan 

van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend], voor de 

identificatie van een illegaal verblijvende onderdaan van een derde land of staatloze en 

betreffende verzoeken van rechtshandhavingsinstanties van de lidstaten en Europol om 

vergelijkingen van Eurodac-gegevens ten behoeve van rechtshandhaving (herschikking) 

COM(2016)0272 van 4.5.2016 – 2016/0132(COD) 

Gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 28 november 2001 over een systematischer gebruik 

van de herschikking van besluiten, en in het bijzonder punt 9 hiervan, is de adviesgroep bestaande 

uit de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie op 31 mei en 

7 juli 2016 bijeengekomen om o.a. bovengenoemd voorstel van de Commissie te behandelen. 

 

Tijdens deze bijeenkomsten leidde de behandeling van het voorstel voor een verordening van het 

Europees Parlement en de Raad tot herschikking van Verordening (EU) nr. 603/2013 van het 

Europees Parlement en van de Raad van 26 juni 2013 betreffende de instelling van "Eurodac" 

voor de vergelijking van vingerafdrukken ten behoeve van een doeltreffende toepassing van 

Verordening (EU) nr. 604/2013 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen 

welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale 

bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten 

wordt ingediend en betreffende verzoeken van rechtshandhavingsinstanties van de lidstaten en 

Europol om vergelijkingen van Eurodac-gegevens ten behoeve van rechtshandhaving, en tot 

wijziging van Verordening (EU) nr. 1077/2011 tot oprichting van een Europees Agentschap voor 

het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en 

recht, ertoe dat de adviesgroep in gemeen overleg tot de volgende slotsom kwam. 

 

1. De volgende tekstdelen hadden gemarkeerd moeten worden met de grijze achtergrond die 

gewoonlijk wordt gebruikt om materiële wijzigingen aan te geven: 
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- in de eerste aanhaling, de voorgestelde toevoeging van een verwijzing naar Artikel 79, lid 2, 

onder c), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie; 

- in overweging 46, de toevoeging van de woorden "- en migratie"; 

- in artikel 9, lid 1, onder b), de toevoeging van het woord "later"; 

- de gehele tekst van artikel 15; 

- in artikel 26, lid 6, de voorgestelde schrapping van de laatste woorden "overeenkomstig artikel 

34 van de Verordening (EU) nr. 604/2013"; 

- in artikel 37, lid 2, de voorgestelde vervanging van de woorden "ernstig risico" met "reëel 

risico". 

2. In de titel van artikel 14 had het woord "Vergelijking" moeten worden gemarkeerd met een 

dubbele doorhaling. 

 

De adviesgroep heeft na bestudering van het voorstel dan ook eensgezind geconstateerd dat het 

voorstel geen andere inhoudelijke wijzigingen bevat dan die welke als zodanig zijn aangemerkt. 

Voorts heeft de adviesgroep met betrekking tot de codificatie van de ongewijzigde bepalingen van 

de eerdere rechtshandeling met die inhoudelijke wijzigingen geconstateerd dat het voorstel louter 

een codificatie van de bestaande tekst behelst, zonder inhoudelijke wijzigingen. 

 

F. DREXLER H. LEGAL L. ROMERO REQUENA 

juridisch adviseur juridisch adviseur directeur-generaal 
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7.3.2017 

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 betreffende 

de instelling van "Eurodac" voor de vergelijking van vingerafdrukken ten behoeve van een 

doeltreffende toepassing van Verordening (EU) nr. 604/2013 tot vaststelling van de criteria en 

instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een 

verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een 

staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend], voor de identificatie van een illegaal 

verblijvende onderdaan van een derde land of staatloze en betreffende verzoeken van 

rechtshandhavingsinstanties van de lidstaten en Europol om vergelijkingen van Eurodac-

gegevens ten behoeve van rechtshandhaving (herschikking) 

(COM(2016)0272 – C8-0179/2016 – 2016/0132(COD)) 

Rapporteur voor advies: Gérard Deprez 

 

 

BEKNOPTE MOTIVERING 

Volgens de rapporteur heeft de aanhoudende migratie- en vluchtelingencrisis waarmee de 

Europese Unie geconfronteerd wordt, aanzienlijke structurele zwakten aan het licht gebracht 

in de opzet en de uitvoering van het Europese asiel- en migratiebeleid, ook in het 

Dublinsysteem en in Eurodac. De Unie en de lidstaten zijn dan ook gedwongen het 

gemeenschappelijk Europees asielstelsel (CEAS) te heroverwegen en, in voorkomend geval, 

te wijzigen en manieren te vinden voor een betere aanpak van de irreguliere migratie. Het 

Commissievoorstel voor een herschikking van de Eurodac-verordening maakt deel uit van een 

eerste reeks wetgevingsvoorstellen in de context van een dergelijke belangrijke hervorming. 

 

Over het algemeen is de rapporteur ingenomen met het Commissievoorstel dat de aanpassing 

van het Eurodac-systeem beoogt en het toepassingsgebied daarvan uitbreidt tot 

migratievraagstukken in bredere zin. Deze hervorming moet zorgen dat de verstrekking van 

voor de werking van Eurodac benodigde biometrische en persoonsgegevens wordt voortgezet 

en Eurodac zijn belang behoudt in een veranderende migratiecontext. De rapporteur is 

ingenomen met het feit dat het hervormde Eurodac-systeem kan bijdragen aan de bestrijding 

van irreguliere immigratie doordat secundaire bewegingen van irreguliere migranten binnen 

de EU beter in het oog kunnen worden gehouden, en door identificatie van illegaal 

verblijvende onderdanen van derde landen of hen die de Europese Unie irregulier via de 

buitengrenzen zijn binnengekomen, en het verstrekken van nieuwe documenten, te 

vergemakkelijken, en daarmee de effectiviteit van het terugkeer-en overnamebeleid van de 
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EU te verbeteren. De rapporteur onderstreept dat dit dient te gebeuren met volledige 

inachtneming van bestaande gegevensbeschermingvereisten en de fundamentele rechten van 

de betrokkenen. 

 

Toepassingsgebied van Eurodac 

De rapporteur stelt voor het toepassingsgebied te beperken. Zoals voorgeschreven in 

artikel 14, neemt elke lidstaat momenteel onverwijld de vingerafdrukken van alle vingers 

en maakt een gezichtsopname van elke onderdaan van een derde land of staatloze van 

zes jaar of ouder die illegaal op zijn grondgebied blijkt te verblijven. Dit geldt ook voor 

toeristen die ongewild de termijn van drie maanden met slechts een paar dagen hebben 

overschreden en aan de grens verblijven om de EU te verlaten. Bijgevolg stelt de rapporteur 

de volgende afwijking voor: wanneer de onderdaan van een derde land voordien de grens 

legaal heeft overschreden, kan de lidstaat een overschrijding van ten hoogste 15 dagen van 

de toegestane verblijfsduur toestaan voordat de informatie in Eurodac wordt opgeslagen. 

Een dergelijke afwijking zou de opneming van onnodige gegevens beperken en onnodige 

kosten vermijden. 

 

De rapporteur is van mening dat de informatie over onderdanen van derde landen ten aanzien 

van wie een hervestigingsprocedure loopt aan Eurodac moet worden toegevoegd. 

Overeenkomstig het hervestigingsvoorstel1, dienen de lidstaten de vingerafdrukken te nemen 

vanaf de datum van hervestiging (artikel 10 van het voorstel) en wanneer een lidstaat de 

hervestiging van iemand weigert kan een andere lidstaat deze persoon gedurende 5 jaar 

(artikel 6 van het voorstel) niet hervestigen. De rapporteur is van mening dat deze informatie 

in Eurodac moet worden opgeslagen. 

 

Lijst van gegevens 

 

Ter verbetering van de samenwerking tussen lidstaten op het gebied van irreguliere migratie 

is het volgens de rapporteur zeer nuttig om in Eurodac de verwijderingsmaatregelen te 

vermelden (vrijwillig, gedwongen, enz.), in plaats van het nummer van het asielverzoek. 

Momenteel wordt er tussen lidstaten geen informatie over terugkeerbesluiten gedeeld. 

Daarom kan een betrokkene, jegens wie een lidstaat een terugkeerbesluit heeft genomen, 

gewoon naar een andere lidstaat vertrekken en de gehele procedure opnieuw beginnen. 

 

Volgens de rapporteur moet eu-LISA een onderzoek verrichten om te bepalen of het nodig is 

combinaties van biometrische identificatiemiddelen van de verschillende EU-databanken op 

het gebied van justitie en binnenlandse zaken te harmoniseren, met name of het passend is 

voor Eurodac de identificatiemiddelen te beperken tot vier vingerafdrukken en een 

gezichtsopname, zoals het geval is in het inreis/uitreissysteem (EES). De rapporteur verzoekt 

de Commissie de begrotingsgevolgen te beoordelen van een dergelijke beperking van het 

                                                 
1 Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een EU-kader voor 

hervestiging en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 516/2014 van het Europees Parlement en de Raad, 

COM(2016) 468 final. 

http://www.linguee.fr/anglais-francais/traduction/henceforth.html
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aantal gegevens dat wordt verzameld en opgeslagen. 

 

Ontwikkeling en interoperabiliteit met andere databanken 

De rapporteur merkt op dat het de bedoeling is in de toekomst gezichtsherkenningssoftware 

toe te voegen en Eurodac te stroomlijnen met andere systemen, zoals het EES; hij vindt het 

met name van belang dat de interoperabiliteit van informatiesystemen inzake grenzen en 

veiligheid verbeterd moet worden, wat een verklaarde doelstelling is van alle EU-instellingen. 

 

De rapporteur vindt dat Eurodac zo snel mogelijk interoperabel moet worden met het 

Schengeninformatiesysteem (SIS) alsook met het nieuwe EES. In het EES zullen alle 

biometrische gegevens worden opgeslagen van alle onderdanen van derde landen die naar 

Europa voor een kort verblijf komen en een lijst worden gegenereerd van degenen die de 

toegestane verblijfsduur hebben overschreden. Volgens de rapporteur is een koppeling tussen 

de twee systemen nodig om de in het EES geregistreerde gegevens van onderdanen van derde 

landen automatisch door te kunnen zenden naar Eurodac wanneer de onderdaan van een derde 

land de toegestane verblijfsduur met meer dan 15 dagen overschrijdt. 

 

De rapporteur verzoekt de Commissie en eu-LISA binnen de huidige herschikkingsoperatie 

zoveel mogelijk vooruit te lopen op de toekomstige toevoeging van gezichtsherkenning en de 

interoperabiliteit met andere databanken, zowel in administratief als technologisch opzicht, 

teneinde zo kosteneffectief mogelijk te zijn. 

 

Gedwongen afneming van vingerafdrukken 

 

Hoewel de begrotingsgevolgen niet bekend zijn steunt de rapporteur een EU-procedure voor 

gedwongen afneming van vingerafdrukken. Hij acht het noodzakelijk de beste praktijken die 

uiteengezet zijn in het werkdocument van de diensten van de Commissie over de uitvoering 

van de Eurodac-verordening wat de verplichting om vingerafdrukken te nemen betreft1, als 

bijlage op te nemen en de verplichting voor lidstaten toe te voegen deze bijlage in acht te 

nemen. 

 

Kosten van het voorstel 

 

De rapporteur merkt op dat de kosten van het voorstel geraamd worden op 29 872 miljoen 

euro, gespreid over vier jaar. Dit bedrag ter dekking van de kosten van de technische 

opwaardering en grotere opslag- en verwerkingscapaciteit van het centrale systeem van 

Eurodac, alsook de toevoeging van twee posten aan de personeelsformatie van eu-LISA, lijkt 

in verhouding te staan met de beoogde ambitie en omvang van de herschikking. Het is van 

belang vast te stellen dat het financieel memorandum dat aan het voorstel gehecht is, zuiver 

indicatief is en de begrotingsautoriteit, die binnen de jaarlijkse begrotingsprocedure vrij is de 

                                                 
1 SWD(2015)150 final. 
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kredieten vast te stellen die worden gebruikt voor de hervorming van het systeem, niet bindt. 

 

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 11 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (11 bis) Ter verbetering van de 

samenwerking tussen lidstaten bij de 

beheersing van irreguliere migratie 

moeten onderdanen van een derde land 

die illegaal op het grondgebied van een 

lidstaat verblijven aan de bevoegde 

instanties het type verwijderingsmaatregel 

opgeven die genomen is door de lidstaat 

die de gegevens in Eurodac heeft 

ingevoerd, in plaats van het unieke 

nummer van het verzoek om 

internationale bescherming.  

Motivering 

Er bestaan talrijke verwijderingsmaatregelen die genomen kunnen worden tegen illegaal 

verblijvende personen, bijvoorbeeld: vrijwillige terugkeer, het bevel tot het verlaten van het 

grondgebied, het bevel tot teruggeleiding, terugzending, uitzetting, enz. Elke maatregel kent 

zijn eigen procedures en toepassingstermijnen. Het is dan ook van belang dat een lidstaat 

kennis kan nemen van de verwijderingsmaatregelen van een andere lidstaat jegens een 

illegaal verblijvende onderdaan en zodoende de samenwerking kan verbeteren. Dit 

amendement sluit logisch aan bij de reeks nieuwe, door de Commissie voorgestelde 

overwegingen 9 t/m 14 en wordt gedekt door artikel 104, lid 2, tweede alinea, van het 

Reglement. 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 12 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (12 bis) In het geval van illegaal 

verblijvende onderdanen van een derde 

land die het grondgebied van de Unie zijn 

binnengekomen door de buitengrenzen 

van het Schengengebied rechtmatig te 

overschrijden, dienen de lidstaten te 

beschikken over een redelijke termijn van 

15 dagen na afloop van de toegestane 

verblijfsperiode om hun verplichtingen uit 

hoofde van deze verordening na te komen 

wat betreft de vergelijking, verzameling en 

toezending van vingerafdruk- en 

gezichtsopnamegegevens. 

Motivering 

De gegevens van illegaal verblijvende onderdanen van een derde land worden voor een 

periode van vijf jaar opgeslagen in Eurodac. Daarom moeten de lidstaten ten aanzien van 

personen die legaal het grondgebied van de EU zijn binnengekomen en die de toegestane 

verblijfsduur met slechts enkele dagen hebben overschreden, en bij wie sprake is van een 

vrijwillige terugkeer op korte termijn of voor wie er een regularisatieprocedure loopt en bij 

wie er geen enkel vluchtrisico bestaat, beschikken over een beoordelingsmarge en deze 

personen een redelijke termijn geven om het grondgebied te verlaten of zich te regulariseren 

alvorens hun gegevens voor zo’n lange periode te registreren. Voor personen die illegaal het 

grondgebied van een lidstaat zijn binnengekomen moeten deze gegevens dus meteen worden 

ingevoerd in Eurodac, maar voor degenen die legaal het grondgebied hebben betreden moet 

er een redelijke termijn van 15 dagen worden gesteld. Dit amendement sluit logisch aan bij de 

reeks nieuwe, door de Commissie voorgestelde overwegingen 9 t/m 14 en wordt gedekt door 

artikel 104, lid 2, tweede alinea, van het Reglement. 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (13 bis) Op grond van Verordening 

(EU) .../... van het Europees Parlement en 

de Raad1 bis zijn de lidstaten verplicht de 

vingerafdrukken te nemen en een 

gezichtsopname te maken van elke 

onderdaan van een derde land van zes 

jaar of ouder voor wie zij de 

hervestigingsprocedure willen volgen. In 
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dezelfde verordening wordt tevens bepaald 

dat personen die de lidstaten in de laatste 

vijf jaar voorafgaand aan hervestiging 

hebben geweigerd te hervestigen, 

uitgesloten zijn van de 

hervestigingsregelingen van de Unie. Het 

is daarom van wezenlijk belang dat 

gegevens over onderdanen van derde 

landen ten aanzien van wie een 

hervestigingsprocedure gaande is, worden 

verzameld en ingevoerd in Eurodac. 

 _________________ 

 1 bis Voorstel voor een verordening van het 

Europees Parlement en de Raad tot 

vaststelling van een EU-kader voor 

hervestiging en tot wijziging van 

Verordening (EU) nr. 516/2014 van het 

Europees Parlement en de Raad, 

COM(2016) 468. 

Motivering 

Dit amendement sluit logisch aan bij de reeks nieuwe, door de Commissie voorgestelde 

overwegingen 9 t/m 14 en wordt gedekt door artikel 104, lid 2, tweede alinea, van het 

Reglement. 

 

Amendement   4 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 14 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(14) In de mededeling van de 

Commissie over krachtigere en slimmere 

informatiesystemen voor grenzen en 

veiligheid28 wordt de aandacht gevestigd 

op de noodzaak om als 

langetermijndoelstelling de 

interoperabiliteit van informatiesystemen te 

verbeteren, waarop ook de Europese Raad 

en de Raad hebben gewezen. In de 

mededeling wordt voorgesteld een 

deskundigengroep inzake 

informatiesystemen en interoperabiliteit op 

te richten, die moet onderzoeken of het 

juridisch en technisch haalbaar is om de 

(14) In de mededeling van de 

Commissie over krachtigere en slimmere 

informatiesystemen voor grenzen en 

veiligheid28 wordt de aandacht gevestigd 

op de noodzaak om als 

langetermijndoelstelling de 

interoperabiliteit van informatiesystemen te 

verbeteren, waarop ook de Europese Raad 

en de Raad hebben gewezen. In de 

mededeling wordt voorgesteld een 

deskundigengroep inzake 

informatiesystemen en interoperabiliteit op 

te richten, die moet onderzoeken of het 

juridisch en technisch haalbaar is om de 



 

RR\1127851NL.docx 99/117 PE597.620v03-00 

 NL 

informatiesystemen voor grenzen en 

veiligheid interoperabel te maken. Die 

groep moet de noodzaak en evenredigheid 

van de totstandbrenging van 

interoperabiliteit met het 

Schengeninformatiesysteem (SIS) en het 

Visuminformatiesysteem (VIS) beoordelen 

en onderzoeken of het noodzakelijk is het 

rechtskader voor de toegang tot Eurodac 

voor rechtshandhavingsdoeleinden te 

herzien. 

informatiesystemen voor grenzen en 

veiligheid interoperabel te maken. Die 

groep moet de noodzaak en evenredigheid 

van de totstandbrenging van 

interoperabiliteit met het 

Schengeninformatiesysteem (SIS) en het 

Visuminformatiesysteem (VIS) beoordelen 

en onderzoeken of het noodzakelijk is het 

rechtskader voor de toegang tot Eurodac 

voor rechtshandhavingsdoeleinden te 

herzien. Bij deze interoperabiliteit moet 

worden gestreefd naar een evenwicht 

tussen persoonlijke vrijheden en 

collectieve veiligheid. 

_________________ _________________ 

28 COM(2016) 205 final. 28 COM(2016) 205 final. 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 14 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (14 bis) Om de interoperabiliteit 

tussen Eurodac en het EES mogelijk te 

maken, moet door eu-LISA een beveiligd 

communicatiekanaal worden opgezet 

tussen het centrale systeem van het EES 

en het centrale systeem van Eurodac. 

Deze systemen moeten met elkaar 

verbonden worden zodat de gegevens van 

een onderdaan van een derde land die in 

het EES geregistreerd is automatisch 

kunnen worden doorgezonden naar 

Eurodac als die onderdaan van een derde 

land de toegestane verblijfsduur met meer 

dan 15 dagen overschrijdt. 

Motivering 

Het inreis/uitreissysteem zal tot doel hebben de datum van in- en uitreis van het 

Schengengebied in verband met een kort verblijf van onderdanen van derde landen te 

registreren en elke overschrijding van de toegestane verblijfsduur te melden. Na 

overschrijding van de toegestane verblijfsduur is het verblijf van een onderdaan van een 

derde land dus illegaal en moet deze persoon dan ook overeenkomstig artikel 14 worden 

geregistreerd in Eurodac. Met de interoperabiliteit tussen de twee systemen worden 
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overlappingen voorkomen. Dit amendement is gericht op de verbetering van de 

interoperabiliteit zoals voorgesteld door de Commissie in de nieuwe overweging 14 en is daar 

een logisch vervolg op. 

 

Amendement   6 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 18 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(18) Bovendien speelt Europol een 

sleutelrol bij de samenwerking tussen de 

instanties van de lidstaten die zich 

bezighouden met het onderzoeken van 

grensoverschrijdende criminaliteit, omdat 

Europol bijstand kan verlenen bij het 

voorkomen, analyseren en onderzoeken 

van criminaliteit op het niveau van de 

Unie. Daarom moet Europol in het kader 

van zijn taken en overeenkomstig Besluit 

2009/371/JBZ van de Raad31 ook toegang 

hebben tot Eurodac. 

(18) Bovendien speelt Europol een 

sleutelrol bij de samenwerking tussen de 

instanties van de lidstaten die zich 

bezighouden met het onderzoeken van 

grensoverschrijdende criminaliteit, omdat 

Europol bijstand kan verlenen bij het 

voorkomen, analyseren en onderzoeken 

van criminaliteit op het niveau van de 

Unie. Daarom moet Europol in het kader 

van zijn taken en overeenkomstig Besluit 

2009/371/JBZ van de Raad31 ook toegang 

hebben tot Eurodac, op evenredige wijze 

waarbij het evenwicht tussen persoonlijke 

vrijheden en collectieve veiligheid in acht 

wordt genomen. 

_________________ _________________ 

31 Besluit 2009/371/JBZ van de Raad van 6 

april 2009 tot oprichting van de Europese 

Politiedienst (Europol) (PB L 121 van 

15.5.2009, blz. 37). 

31 Besluit 2009/371/JBZ van de Raad van 6 

april 2009 tot oprichting van de Europese 

Politiedienst (Europol) (PB L 121 van 

15.5.2009, blz. 37). 

Motivering 

De samenwerking tussen Eurodac en Europol, die voortkomt uit de wens van de Commissie 

om te beschikken over instrumenten waarmee zij beter kan inspelen op nieuwe uitdagingen op 

veiligheidsgebied, moet plaatsvinden onder strenge voorwaarden, ter voorkoming van 

misbruik waarmee de bescherming van civiele en individuele vrijheden in het gedrang kan 

komen. 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 30 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(30) De lidstaten dienen kennis te 

nemen van het werkdocument van de 

diensten van de Commissie over de 

uitvoering van de Eurodac-verordening wat 

de verplichting om vingerafdrukken te 

nemen betreft, dat de Raad op 20 juli 2015 

heeft goedgekeurd34, waarin een beste 

praktijk is opgenomen voor het nemen van 

vingerafdrukken van irreguliere 

onderdanen van derde landen. Indien het 

nationale recht van een lidstaat toestaat dat 

in laatste instantie vingerafdrukken onder 

dwang mogen worden genomen, moeten de 

desbetreffende maatregelen volledig 

voldoen aan het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie. 

Onderdanen van derde landen die als 

kwetsbaar worden beschouwd of die 

minderjarig zijn, mogen niet worden 

gedwongen om mee te werken aan het 

nemen van vingerafdrukken of het maken 

van een gezichtsopname, tenzij er sprake is 

van naar behoren gerechtvaardigde 

omstandigheden waarin dat volgens het 

nationale recht geoorloofd is. 

(30) De lidstaten dienen te voldoen aan 

de beste praktijken die uiteengezet zijn in 

bijlage I bis van deze verordening en die 

gebaseerd zijn op het werkdocument van 

de diensten van de Commissie over de 

uitvoering van de Eurodac-verordening wat 

de verplichting om vingerafdrukken te 

nemen betreft, dat de Raad op 20 juli 2015 

heeft goedgekeurd34, waarin een beste 

praktijk is opgenomen voor het nemen van 

vingerafdrukken van irreguliere 

onderdanen van derde landen. Indien het 

nationale recht van een lidstaat toestaat dat 

in laatste instantie vingerafdrukken onder 

dwang mogen worden genomen, moeten de 

desbetreffende maatregelen volledig 

voldoen aan het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie. 

Onderdanen van derde landen die als 

kwetsbaar worden beschouwd of die 

minderjarig zijn, mogen niet worden 

gedwongen om mee te werken aan het 

nemen van vingerafdrukken of het maken 

van een gezichtsopname, tenzij er sprake is 

van naar behoren gerechtvaardigde 

omstandigheden waarin dat volgens het 

nationale recht geoorloofd is. 

__________________ __________________ 

34 COM(2015) 150 final van 27 mei 2015. 34 SWD(2015) 150 final van 27 mei 2015. 

Motivering 

Dit amendement heeft betrekking op de nieuwe, door de Commissie voorgestelde 

overweging 30 en is bijgevolg gedekt door artikel 104, lid 2, tweede alinea, van het 

Reglement. In plaats van louter te verwijzen naar de in SWD(2015) 150 uiteengezette 

methode, moet in dit verband een verplichting worden opgelegd aan de lidstaten. 

 

Amendement   8 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 33 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 
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(33) Teneinde ongeoorloofde 

bewegingen van onderdanen van derde 

landen of staatlozen zonder verblijfsrecht 

in de Unie daadwerkelijk te kunnen 

voorkomen en de noodzakelijke 

maatregelen te kunnen nemen om 

daadwerkelijke terugkeer naar en 

overname door derde landen 

overeenkomstig Richtlijn 2008/115/EG35 te 

bewerkstelligen, alsmede in verband met 

het recht op de bescherming van 

persoonsgegevens, dient een periode van 

vijf jaar als een noodzakelijke termijn voor 

de bewaring van vingerafdruk- en 

gezichtsopnamegegevens te worden 

beschouwd. 

(33) Teneinde ongeoorloofde 

bewegingen van onderdanen van derde 

landen of staatlozen zonder verblijfsrecht 

in de Unie daadwerkelijk te kunnen 

voorkomen en de noodzakelijke 

maatregelen te kunnen nemen om de 

terugkeer van onderdanen van derde 

landen en de handhaving van de 

daadwerkelijke overname door derde 

landen overeenkomstig Richtlijn 

2008/115/EG35 te bewerkstelligen, alsmede 

in verband met het recht op de 

bescherming van persoonsgegevens, dient 

een periode van vijf jaar als een 

noodzakelijke termijn voor de bewaring 

van vingerafdruk- en 

gezichtsopnamegegevens te worden 

beschouwd. 

_________________ _________________ 

35 PB L 348 van 24.12.2008, blz. 98. 35 PB L 348 van 24.12.2008, blz. 98. 

 

Amendement   9 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 1 – letter b 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) te helpen bij de beheersing van 

illegale immigratie en secundaire 

bewegingen binnen de Unie en bij de 

identificatie van illegaal verblijvende 

onderdanen van derde landen met het oog 

op de vaststelling van door lidstaten te 

nemen passende maatregelen, waaronder 

verwijdering en repatriëring van personen 

zonder verblijfsvergunning; 

b) te helpen bij de beheersing van 

illegale immigratie en secundaire 

bewegingen binnen de Unie en bij de 

identificatie van illegaal verblijvende 

onderdanen van derde landen met het oog 

op de vaststelling van door lidstaten te 

nemen passende maatregelen, waaronder 

verwijdering en repatriëring van 

onderdanen van derde landen zonder 

verblijfsvergunning; 

 

Amendement   10 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 



 

RR\1127851NL.docx 103/117 PE597.620v03-00 

 NL 

3. De lidstaten kunnen 

overeenkomstig het nationale recht 

administratieve sancties opleggen wegens 

niet-medewerking aan het nemen van 

vingerafdrukken of het maken van een 

gezichtsopname als bedoeld in lid 1. Deze 

sancties zijn doeltreffend, evenredig en 

afschrikkend. In dit verband mag voor het 

vaststellen of verifiëren van de identiteit 

van een onderdaan van een derde land 

slechts in laatste instantie detentie worden 

toegepast. 

3. De lidstaten leggen overeenkomstig 

het nationale recht administratieve sancties 

op wegens niet-medewerking aan het 

nemen van vingerafdrukken of het maken 

van een gezichtsopname als bedoeld in lid 

1. Deze sancties zijn doeltreffend, 

evenredig en afschrikkend. In dit verband 

mag voor het vaststellen of verifiëren van 

de identiteit van een onderdaan van een 

derde land slechts in laatste instantie 

detentie worden toegepast. 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. De procedure voor het nemen van 

vingerafdrukken en het maken van een 

gezichtsopname wordt bepaald en 

toegepast overeenkomstig de praktijk van 

de betrokken lidstaat en overeenkomstig de 

garanties die verankerd zijn in het 

Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie, het Europees Verdrag tot 

bescherming van de rechten van de mens 

en de fundamentele vrijheden en het 

Verdrag van de Verenigde Naties inzake de 

rechten van het kind. 

5. De procedure voor het nemen van 

vingerafdrukken en het maken van een 

gezichtsopname wordt bepaald en 

toegepast overeenkomstig de praktijk van 

de betrokken lidstaat, overeenkomstig de 

garanties die verankerd zijn in het 

Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie, het Europees Verdrag tot 

bescherming van de rechten van de mens 

en de fundamentele vrijheden en het 

Verdrag van de Verenigde Naties inzake de 

rechten van het kind, en in 

overeenstemming met de beste praktijken 

voor het nemen van vingerafdrukken 

zoals vermeld in bijlage I bis. 

Motivering 

Dit amendement is in overeenstemming met amendement 6 en houdt bijgevolg rechtstreeks 

verband met dit amendement (zie artikel 104, lid 2, derde alinea van het Reglement). 

 

Amendement  12 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 2 – letter i bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 i bis) een terugkeerbesluit of 

verwijderingsmaatregel van de lidstaat 

van oorsprong; 

Motivering 

Dit amendement is in overeenstemming met amendement 2 en houdt bijgevolg rechtstreeks 

verband met dit amendement (zie artikel 104, lid 2, derde alinea van het Reglement). Zie ook 

de uitvoerige motivering bij amendement 2. 

 

Amendement  13 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 14 – lid 2 – letter i bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 i bis) een terugkeerbesluit of 

verwijderingsmaatregel van de lidstaat 

van oorsprong; 

Motivering 

Dit amendement heeft betrekking op het nieuwe, door de Commissie voorgestelde artikel 14 

en is bijgevolg gedekt door artikel 104, lid 2, tweede alinea, van het Reglement. Zie ook de 

uitvoerige motivering bij amendement 2. 

 

Amendement  14 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 14 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. In het geval van illegaal 

verblijvende onderdanen van een derde 

land die het grondgebied van de Unie zijn 

binnengekomen door de buitengrenzen 

van het Schengengebied rechtmatig te 

overschrijden en de toegestane 

verblijfsduur met niet meer dan 15 dagen 

overschrijden, kan de lidstaat afwijken 

van de leden 1 en 2. 
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Motivering 

Dit amendement heeft betrekking op het nieuwe, door de Commissie voorgestelde artikel 14 

en is bijgevolg gedekt door artikel 104, lid 2, tweede alinea, van het Reglement. Zie ook de 

uitvoerige motivering bij amendement 3. 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een verordening 

Hoofdstuk 4 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 HOOFDSTUK IV bis 

 Onderdanen van derde landen ten 

aanzien van wie een 

hervestigingsprocedure gaande is 

 Artikel 14 bis 

 Verzameling en toezending van 

vingerafdruk - en 

gezichtsopnamegegevens, overeenkomstig 

Verordening (EU) .../... van het Europees 

Parlement en de Raad1 bis 

 1. Elke lidstaat neemt bij de 

identificatie de vingerafdrukken van alle 

vingers en maakt een gezichtsopname van 

elke onderdaan van een derde land of 

staatloze van zes jaar of ouder ten aanzien 

van wie een hervestigingsprocedure 

gaande is. 

 2. De betrokken lidstaat voert bij de 

identificatie en uiterlijk 72 uur daarna de 

volgende gegevens in verband met elke in 

lid 1 bedoelde onderdaan van een derde 

land of staatloze die niet is teruggezonden, 

in het centraal systeem in: 

 a) vingerafdrukgegevens; 

 b) een gezichtsopname; 

 c) achterna(a)m(en) en 

voorna(a)m(en), na(a)m(en) bij geboorte 

en voorheen gebruikte namen, alsmede 

eventuele schuilnamen, die afzonderlijk 

mogen worden ingevoerd; 

 d) nationaliteit(en); 
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 e) geboorteplaats en -datum; 

 f) lidstaat van oorsprong; 

 g) geslacht; 

 h) soort en nummer van het 

identiteits- of reisdocument; drielettercode 

van het land van afgifte en 

geldigheidsduur; 

 i) referentienummer dat door de 

lidstaat van oorsprong wordt gebruikt; 

 j) datum waarop de vingerafdrukken 

zijn genomen en/of de gezichtsopname is 

gemaakt; 

 k) datum waarop de gegevens aan het 

centraal systeem zijn toegezonden; 

 l) gebruikersidentificatie van de 

operator; 

 m) in voorkomend geval 

overeenkomstig artikel 13, lid 6 de datum 

waarop de betrokken persoon het 

grondgebied van de lidstaten heeft 

verlaten of daarvan is verwijderd. 

 3. Wanneer het als gevolg van 

maatregelen ter bescherming van de 

gezondheid van de aangehouden persoon 

of van de volksgezondheid niet mogelijk is 

diens vingerafdrukken te nemen en een 

gezichtsopname te maken, neemt de 

betrokken lidstaat, in afwijking van lid 1, 

deze vingerafdrukken en maakt hij een 

gezichtsopname en zendt hij deze zo 

spoedig mogelijk toe, maar uiterlijk 48 

uur nadat die gezondheidsredenen zijn 

weggevallen. 

 In geval van ernstige technische 

problemen mogen de lidstaten de in lid 2 

vermelde termijn van 72 uur met 

maximaal 48 uur verlengen om hun 

nationale continuïteitsplannen uit te 

voeren. 

 4. Ook leden van de Europese grens- 

en kustwachtteams mogen 

vingerafdrukken nemen en 

vingerafdrukgegevens doorzenden, 

wanneer zij taken uitvoeren en 
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bevoegdheden uitoefenen overeenkomstig 

Verordening (EU) 2016/1624 van het 

Europees Parlement en de Raad1 bis. 

 ______________________ 

 1 bis Verordening (EU) 2016/1624 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

14 september 2016 betreffende de 

Europese grens- en kustwacht, 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). 

Motivering 

Dit amendement is in overeenstemming met amendement 4 en houdt bijgevolg rechtstreeks 

verband met dit amendement (zie artikel 104, lid 2, derde alinea van het Reglement). 

 

Amendement   16 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 41 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De kosten in verband met de 

oprichting en werking van het centraal 

systeem en de communicatie-infrastructuur 

komen ten laste van de algemene begroting 

van de Europese Unie. 

1. De kosten in verband met de 

oprichting en werking van het centraal 

systeem en de communicatie-infrastructuur 

komen, in overeenstemming met de 

beginselen van gezond financieel beheer, 
ten laste van de algemene begroting van de 

Europese Unie. 

Motivering 

De EU-begroting moet worden gebruikt en beheerd met het oog op het algemene belang. 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 42 – lid 2 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Om de interoperabiliteit tussen 

Eurodac en het EES mogelijk te maken, 

wordt door eu-LISA een beveiligd 

communicatiekanaal opgezet tussen het 

centrale systeem van het EES en het 

centrale systeem van Eurodac. Deze 

systemen moeten met elkaar verbonden 

worden zodat de gegevens van een 

onderdaan van een derde land die in het 

EES geregistreerd is automatisch kan 

worden doorgezonden naar Eurodac als 

die onderdaan van een derde land de 

toegestane verblijfsduur met meer dan 15 

dagen overschrijdt. 

Motivering 

Dit amendement gaat over de totstandbrenging van procedures (artikel 42, lid 2) en de 

verbetering van de in amendement 5 genoemde operabiliteit. Zie ook de uitvoerige motivering 

bij amendement 5. 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Bijlage I bis 

 Praktijken voor de verplichting om 

vingerafdrukken te nemen 

 De volgende beste praktijken, die 

gebaseerd zijn op het werkdocument van 

de diensten van de Commissie over de 

uitvoering van de Eurodac-verordening 

wat de verplichting om vingerafdrukken te 

nemen betreft1 bis, en die in 

overeenstemming zijn met de bepalingen 

van het Handvest van de grondrechten 

van de Europese Unie, zijn erop gericht 

om het systematisch nemen van 

vingerafdrukken te vergemakkelijken. Als 

een persoon van wie de gegevens in 

Eurodac zijn ingevoerd in eerste instantie 
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geen medewerking verleent aan het 

nemen van vingerafdrukken, worden alle 

redelijke en evenredige stappen 

ondernomen om samenwerking af te 

dwingen. Daartoe en om te garanderen 

dat het recht van de Unie wordt nageleefd, 

hanteren de lidstaten de hieronder 

uiteengezette aanpak: 

 1. De lidstaat informeert de 

betrokkene over de verplichting om 

vingerafdrukken te laten afnemen uit 

hoofde van het recht van de Unie, en kan 

hem/haar uitleggen dat het in zijn/haar 

belang is volledig en onmiddellijk 

medewerking te verlenen en zijn/haar 

vingerafdrukken te laten nemen. Met 

name kan worden uitgelegd aan de 

betrokkene dat als hij/zij asiel aanvraagt 

in een andere lidstaat, op grond van 

Verordening (EU) [.../...] van het 

Europees Parlement en de Raad1 ter (de 

Dublin-verordening), het mogelijk is om 

vingerafdrukken of ander indirect bewijs 

te gebruiken als basis voor de 

tenuitvoerlegging van zijn/haar 

overdracht naar de lidstaat die 

verantwoordelijk is voor zijn/haar 

asielaanvraag. De lidstaat kan tevens aan 

de betrokkene uitleggen dat, als hij/zij 

vervolgens asiel aanvraagt, er wederom 

een verplichting zal zijn om 

vingerafdrukken te laten nemen. 

 2. Als een betrokkene die geen asiel 

heeft aangevraagd blijft weigeren om 

medewerking te verlenen aan het nemen 

van vingerafdrukken, kan hij/zij 

beschouwd worden als een irreguliere 

migrant en kunnen lidstaten overwegen, 

als andere, minder dwingende 

alternatieven voor bewaring niet 

doeltreffend kunnen worden toegepast, 

hem/haar in bewaring te nemen, 

overeenkomstig artikel 15 van Richtlijn 

2008/115/EG van het Europees Parlement 

en de Raad1 quater (de terugkeerrichtlijn). 

Zo lang een betrokkene weigert 

medewerking te verlenen aan het eerste 

identificatieproces, waaronder aan het 
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nemen van zijn/haar vingerafdrukken als 

voorgeschreven door de Uniewetgeving, 

nationale wetgeving of beide, is het 

normaalgesproken niet mogelijk vast te 

stellen of er een realistisch vooruitzicht is 

op de uitvoering van zijn/haar terugkeer, 

en kunnen lidstaten dan ook overwegen, 

als andere, minder dwingende 

alternatieven voor bewaring niet 

doeltreffend kunnen worden toegepast, de 

persoon in kwestie in bewaring te nemen 

onder de voorwaarden van de 

terugkeerrichtlijn. 

 3. Als de betrokkene asiel heeft 

aangevraagd en weigert medewerking te 

verlenen aan het nemen van 

vingerafdrukken, kunnen lidstaten 

overwegen hem/haar in bewaring te 

nemen om zijn/haar identiteit of 

nationaliteit te controleren, onder ander 

door zijn/haar vingerafdrukken te nemen 

als voorgeschreven door de 

Uniewetgeving. 

 4. Als de lidstaat in kwestie in zijn 

nationale wetgevingskader de 

mogelijkheid heeft voor versnelde 

procedures, grensprocedures of beide, 

kunnen de lidstaten de asielaanvrager op 

de hoogte stellen van het feit dat hun 

aanvraag voor internationale 

bescherming kan vallen onder een 

versnelde procedure, een grensprocedure 

of beide als ze weigeren medewerking te 

verlenen aan het nemen van 

vingerafdrukken. De lidstaat kan verder 

uitleggen dat het gevolg van het feit dat 

hun asielaanvraag wordt behandeld door 

middel van een dergelijke versnelde 

procedure, grensprocedure of beide kan 

zijn dat de aanvraag, na een passend en 

volledig onderzoek ten gronde, als 

kennelijk ongegrond wordt beschouwd. 

Een dergelijke conclusie kan, als 

daarover beschikt is in de nationale 

wetgeving van de lidstaat en als dit in 

overeenstemming is met het Unie- en het 

internationaal recht, resulteren in een 

aanzienlijke beperking van het recht van 
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de afgewezen aanvrager om op het 

grondgebied te blijven, in afwachting van 

een beroep tegen de afwijzing, en kan als 

gevolg hebben dat hij/zij wordt 

teruggestuurd voordat er een besluit is 

genomen in hoger beroep. Verder kunnen 

lidstaten uitleggen dat in dergelijke 

omstandigheden een bevel tot terugkeer 

gepaard kan gaan met een inreisverbod 

van maximaal vijf jaar dat geldt voor de 

hele Unie. 

 5. De betrokkene wordt in bewaring 

gehouden voor een zo kort mogelijke 

periode en alleen voor zo lang nodig, als 

voorgeschreven door het Unierecht. 

 6. Ongeacht of ertoe is besloten de 

betrokkene in bewaring te houden, bieden 

de lidstaten informatie en begeleiding om 

de betrokkene zijn/haar rechten en 

plichten uit te leggen, onder andere het 

recht op een doeltreffende voorziening in 

rechte, als irreguliere migrant of als 

asielzoeker. Hiertoe behoort een uitleg 

over de Dublin-verordening en eventueel 

het gebruik van de gemeenschappelijke 

informatiebrochures uit hoofde van 

[Bijlage X t/m XII van 

Uitvoeringsverordening (EU) 

nr. 118/2014 van de Commissie1 quinquies]. 

De uitleg van de Dublin-verordening 

omvat elementen die van belang kunnen 

zijn als de betrokkene asiel aanvraagt, 

zoals de regels voor gezinshereniging. 

 7. Als begeleiding in eerste instantie 

niet het gewenste effect heeft, kan de 

lidstaat overwegen zijn toevlucht te nemen 

tot dwang, als laatste redmiddel en met 

volledige inachtneming van het 

proportionaliteitsbeginsel en het Handvest 

van de grondrechten van de EU. Als een 

lidstaat hiervoor kiest, wordt de 

betrokkene op de hoogte gebracht van het 

feit dat zijn/haar vingerafdrukken 

mogelijk onder dwang worden genomen. 

Als de betrokkene nog altijd weigert mee 

te werken, kunnen functionarissen die 

een training hebben gevolgd over het 

evenredige gebruik van dwang, de 
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minimaal vereiste mate van dwang 

toepassen, waarbij ze de waardigheid en 

fysieke integriteit van de betrokkene 

eerbiedigen, zoals in detail is vastgelegd in 

een goedgekeurde procedure voor het 

nemen van vingerafdrukken. Deze 

procedure omvat een duidelijke uitleg aan 

de betrokkene over de stappen die de 

functionaris van plan is te ondernemen 

om samenwerking af te dwingen. De 

functionaris toont aan dat er geen andere 

uitvoerbare maatregel was als alternatief 

voor redelijke dwang. Altijd moet per 

geval worden beoordeeld of een dergelijk 

alternatief niet voorhanden is, waarbij 

rekening wordt gehouden met de 

specifieke omstandigheden en 

kwetsbaarheden van de persoon in 

kwestie. De lidstaten vinden het mogelijk 

nooit passend om dwang te gebruiken bij 

het nemen van vingerafdrukken van 

bepaalde kwetsbare personen, zoals 

minderjarigen of zwangere vrouwen. Als 

er een bepaalde mate van dwang wordt 

gehanteerd bij kwetsbare personen, moet 

gegarandeerd worden dat de gebruikte 

procedure is afgestemd op dergelijke 

personen. Het gebruik van dwang moet 

altijd worden gedocumenteerd en een 

verslag van de procedure wordt bewaard 

zo lang als nodig is om de persoon in 

kwestie in staat te stellen het optreden van 

de autoriteit in rechte aan te vechten. 

 8. De lidstaten doen hun best te 

voorkomen dat er twee keer 

vingerafdrukken genomen worden van 

migranten. Daarom kunnen de lidstaten 

overwegen identificatie voor asiel-

/Dublindoeleinden en de identificatie van 

irreguliere migranten uit te voeren uit 

hoofde van de nationale wetgeving met 

het oog op terugkeer en andere 

rechtmatige doeleinden die niet strijdig 

zijn met de asiel-/Dublindoeleinden, met 

één enkele handeling (“uno actu”) om de 

last voor zowel de overheid als de 

migranten te beperken. De lidstaten 

hebben de beschikking over systemen 
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waarmee ze dezelfde serie 

vingerafdrukken kunnen gebruiken voor 

zowel de opslag in hun nationale 

geautomatiseerde dactyloscopische 

identificatiesystemen als voor doorzending 

naar het centrale systeem van Eurodac. 

De identificatie en het nemen van 

vingerafdrukken vinden zo vroeg mogelijk 

in de procedure plaats. 

 9. Als een aanvrager zijn/haar 

vingertoppen beschadigd heeft of het 

anderszins onmogelijk heeft gemaakt om 

vingerafdrukken te nemen, zoals door het 

gebruik van lijm, en als het redelijk 

waarschijnlijk is dat het op korte termijn 

onmogelijk zal zijn om vingerafdrukken te 

nemen, kunnen de lidstaten van mening 

zijn dat het nodig is de persoon in kwestie 

in bewaring te houden totdat zijn/haar 

vingerafdrukken genomen kunnen 

worden. Er worden regelmatig nieuwe 

pogingen ondernomen om de 

vingerafdrukken te nemen. 

 10. Als het gelukt is de 

vingerafdrukken te nemen, wordt de 

betrokkene vrijgelaten tenzij er een 

specifieke reden is, als vastgelegd in de 

terugkeerrichtlijn of uit hoofde van de 

asielwetgeving van de Unie, om deze 

persoon in bewaring te houden. 

 _____________________ 

 1 bis SWD(2015) 150 final. 

 1 ter Voorstel voor een verordening van het 

Europees Parlement en de Raad tot 

vaststelling van de criteria en 

instrumenten om te bepalen welke lidstaat 

verantwoordelijk is voor de behandeling 

van een verzoek om internationale 

bescherming dat door een onderdaan van 

een derde land of een staatloze bij een van 

de lidstaten wordt ingediend 

(herschikking) (COM(2016) 270). 

 1 quater Richtlijn 2008/115/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van 16 

december 2008 over gemeenschappelijke 

normen en procedures in de lidstaten voor 
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de terugkeer van onderdanen van derde 

landen die illegaal op hun grondgebied 

verblijven (PB L 348 van 24.12.2008, blz. 

98). 

 1 quinquies Uitvoeringsverordening (EU) nr. 

118/2014 van de Commissie van 30 

januari 2014 tot wijziging van 

Verordening (EG) nr. 1560/2003 

houdende uitvoeringsbepalingen van 

Verordening (EG) nr. 343/2003 van de 

Raad tot vaststelling van de criteria en 

instrumenten om te bepalen welke lidstaat 

verantwoordelĳk is voor de behandeling 

van een asielverzoek dat door een 

onderdaan van een derde land bĳ een van 

de lidstaten wordt ingediend (PB L 39 van 

8.2.2014, blz. 1). 

Motivering 

Dit amendement is in overeenstemming met de amendementen 6 en 7 bij het werkdocument 

van de diensten van de Commissie (SWD(2015) 150 final). Bijgevolg houdt het amendement 

rechtstreeks verband met die amendementen. 
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