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Tegnforklaring 

 * Høringsprocedure 

 *** Godkendelsesprocedure 

 ***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling) 

 ***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling) 

 ***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling) 

 

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 

retsakt) 

 

 

 

 

 

Ændringsforslag til et udkast til retsakt 

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner 

 

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. 

Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. 

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne. 

 

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 

angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 

ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 

formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 

linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 

heri der er berørt. 

 

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst 

 

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 

markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 

markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 

slettes eller overstreges. 

Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 

berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 

ikke markeret. 
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING 

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en EU-kodeks for visa 

(visumkodeks) (omarbejdning) 

(COM(2014)0164 – C8-0001/2014 – 2014/0094(COD)) 

(Almindelig lovgivningsprocedure – omarbejdning) 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 

(COM(2014)0164), 

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 77, stk 2, litra a, i traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt 

forslaget for Parlamentet (C8-0001/2014), 

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde, 

– der henviser til udtalelse af 10. september 2014 fra Det Europæiske Økonomiske og 

Sociale Udvalg, 

– der henviser til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere 

systematisk omarbejdning af retsakter1, 

– der henviser til skrivelse af 30. september 2014 fra Retsudvalget til Udvalget om 

Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, jf. forretningsordenens artikel 

104, stk. 3, 

– der henviser til skrivelser af 31. august 2015 fra dets formand, jf. forretningsordenens 

artikel 104, stk. 4, til Kommissionen og Rådet med meddelelse om, at Udvalget om 

Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender kan fremsætte ændringsforslag 

til de kodificerede dele af ovennævnte forslag til omarbejdning i overensstemmelse med 

punkt 8 i den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk 

omarbejdning af retsakter, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 104 og 59, 

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 

Anliggender og udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget (A8-0145/2016), 

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling; 

2. foreslår, at der henvises til retsakten som følger: "López Aguilar-NN-forordningen om  

visumkodeksen"; 

                                                 
1 EFT C 77 af 28.3.2002, s. 1. 
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3. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 

væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst; 

4. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 

til de nationale parlamenter. 

 

 

 

 

Ændringsforslag  1 

Forslag til forordning 

Betragtning 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) Europa-Parlamentets og Rådets2 

forordning (EF) nr. 810/2009 er blevet 

ændret væsentligt flere gange. Da der er 

behov for yderligere ændringer, bør 

forordningen af hensyn til klarheden 

omarbejdes.  

udgår 

___________________  

2Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

(EF) nr. 801/2009 af 13. Juli 2009 om en 

fællesskabskodeks for visa (EUT L 243 af 

15.9.2009, s. 1). 

 

Begrundelse 

Visumkodeksen er kun blevet ændret i meget begrænset omfang via Kommissionens 

forordning 977/2011, 154/2012 og 610/2013. LIBE-udvalgets koordinatorer blev på deres 

møde den 7. juli 2015 enige om, at udvalget også skulle kunne stille ændringsforslag til de 

kodificerede dele, jf. punkt 8 i den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere 

systematisk omarbejdning af retsakter. Kommissionen og Rådet er blevet in formeret herom. 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til forordning 

Betragtning 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) Unionens politik på visumområdet for (2) Den fælles politik for visa er afgørende 
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ophold på højst 90 dage inden for en 

periode på 180 dage er afgørende for 

oprettelsen af et fælles område uden indre 

grænser. De fælles regler om betingelser og 

procedurer for udstedelse af visa bør være 

underlagt princippet om solidaritet og 

gensidig tillid mellem medlemsstaterne. 

for oprettelsen af et fælles område uden 

indre grænser. De fælles regler om 

betingelser og procedurer for udstedelse af 

visa bør være underlagt princippet om 

solidaritet og gensidig tillid mellem 

medlemsstaterne. 

Begrundelse 

En betragtning bør ikke indeholde disse detaljerede elementer, der er en del af artiklernes 

bestemmelser. Betragtningerne bør snarere fastlægge begrundelsen for lovens vigtigste 

bestemmelser. 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til forordning 

Betragtning 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(3) Forordning (EF) nr. 810/2009 tager 

bl.a. sigte på at videreudvikle den fælles 

visumpolitik for at lette den lovlige 

rejseaktivitet og håndtere den ulovlige 

indvandring gennem yderligere 

harmonisering af lovgivning og praksis . 

(3) EU-kodeksen for visa (visumkodeks; 

Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 810/20091a) er et 

hovedelement i den fælles visumpolitik. 

Samtidig har den til formål at sikre et højt 

sikkerhedsniveau, håndtere den ulovlige 

indvandring og lette den lovlige 

rejseaktivitet. Den bør bidrage til at skabe 

vækst og bør være i overensstemmelse 

med andre EU-politikker såsom eksterne 

forbindelser, handel, uddannelse, kultur 

og turisme. 

 _________________ 

 1aEuropa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 801/2009 af 13. Juli 

2009 om en fællesskabskodeks for visa 

(EUT L 243 af 15.9.2009, s. 1). 

Begrundelse 

Denne betragtning bør indeholde alle kodeksens mål, der på nuværende tidspunkt er fordelt 

mellem flere forskellige betragtninger. 
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Ændringsforslag  4 

Forslag til forordning 

Betragtning 3 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (3a) Forordning (EF) nr. 810/2009 

præciserede og forenklede de relevante 

retsregler og standardiserede 

visumprocedurerne. Som en del af den 

gældende EU-rets videreudvikling i 

retning af en reel fælles visumpolitik bør 

procedurerne og vilkårene for udstedelse 

af visa imidlertid harmoniseres yderligere, 

og deres ensartede anvendelse bør styrkes. 

Begrundelse 

Denne betragtning bør indeholde en generel erklæring om ændringerne i den aktuelle 

revision. 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til forordning 

Betragtning 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(5) Forordning (EF) nr. 810/2009 

præciserede og forenklede de relevante 

retsregler og standardiserede 

visumprocedurerne. De særlige 

bestemmelser, der skulle lette 

procedurerne i individuelle tilfælde på 

grundlag af subjektive kriterier, anvendes 

imidlertid ikke i tilstrækkelig grad. 

udgår 

Begrundelse 

Indholdet af denne foreslåede betragtning er blevet tilføjet i betragtning 3 a (ny). 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til forordning 

Betragtning 6 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) En intelligent visumpolitik bør fortsat 

medføre sikkerhed ved de ydre grænser og 

samtidig sikre, at Schengenområdet 

fungerer effektivt, og at 

rejsemulighederne for lovligt rejsende 

lettes. Den fælles visumpolitik bør bidrage 

til at skabe vækst og være i 

overensstemmelse med andre EU-

politikker, som f.eks. eksterne 

forbindelser, handel, uddannelse, kultur 

og turisme. 

udgår 

Begrundelse 

Indholdet af denne foreslåede betragtning er blevet tilføjet i betragtning 3. 

 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til forordning 

Betragtning 6 a (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (6a) Udstedelse af visum til en person, der 

søger beskyttelse, er et middel til at give en 

sådan person adgang til medlemsstaternes 

territorium på en sikker måde. Når 

konsulater behandler konsulær territorial 

kompetence, en visumansøgnings 

antagelighed eller muligheden for at 

udstede et visum med begrænset territorial 

gyldighed, bør de derfor være særligt 

opmærksom på personer, der søger 

beskyttelse. For sådanne personer bør 

medlemsstaterne gøre brug af de 

undtagelser, der er baseret på 

humanitære hensyn eller på de 

internationale forpligtelser, der fremgår 

af denne forordning. 

Begrundelse 

Den nuværende migrationskrise og det uacceptable tab af menneskeliv på havet udgør et 
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komplekst problem, som der kun kan gøres noget ved med hjælp af en række foranstaltninger 

på en holistisk måde. Revisionen af visumkodeksen frembyder en lejlighed til at rette 

konsulaternes fokus stærkere mod eventuelle beskyttelsesbehov og dermed kunne give en del 

af en løsning. I den foreslåede betragtning mindes der om, at staterne i henhold til Den 

Europæiske Menneskerettighedsdomstol i visse situationer har visse forpligtelser også uden 

for deres eget territorium, når de udøver deres beføjelser. Se Hirsi m.fl. mod Italien.   

 

Ændringsforslag  8 

Forslag til forordning 

Betragtning 6 b (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (6b) Når medlemsstaterne anvender 

denne forordning, bør de overholde deres 

respektive forpligtelser i henhold til 

folkeretten, navnlig FN's konvention om 

flygtninges retsstilling, den europæiske 

konvention til beskyttelse af 

menneskerettigheder og grundlæggende 

frihedsrettigheder, den internationale 

konvention om borgerlige og politiske 

rettigheder, FN's konvention mod tortur 

og anden grusom, umenneskelig eller 

nedværdigende behandling eller straf, 

FN's konvention om barnets rettigheder 

og andre relevante internationale 

instrumenter. 

Begrundelse 

I visumkodeksen henvises der adskillige gange til medlemsstaternes "internationale 

forpligtelser", uden at teksten indeholder nogen reference til, hvad der menes med disse 

forpligtelser. Den foreslåede betragtning minder om de forpligtelser, som medlemsstaterne 

har påtaget sig. Afhængigt af den respektive retspraksis og fortolkning kan visse 

bestemmelser i de i forslaget til betragtning nævnte retsakter absolut medføre forpligtelser for 

medlemsstaterne til at respektere visumansøgeres rettigheder i forbindelse med behandling af 

visumansøgninger. 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til forordning 

Betragtning 10 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(10) Det bør formodes, at ansøgere, som er 

registreret i VIS, og som inden for de sidste 

12 måneder før ansøgningen har fået 

udstedt og lovligt har anvendt to visa, 

opfylder indrejsebetingelserne, hvad angår 

risikoen for ulovlig indvandring og kravet 

om at råde over tilstrækkelige 

subsistensmidler. Der bør imidlertid kunne 

ses bort fra denne formodning, hvis de 

kompetente myndigheder fastslår, at en 

eller flere af disse betingelser ikke er 

opfyldt i individuelle tilfælde. 

(10) Det bør formodes, at ansøgere, hvis 

data er registreret i VIS, og som inden for 

de sidste 30 måneder før ansøgningen har 

fået udstedt og lovligt har anvendt tre visa 

eller et visum til flere indrejser, opfylder 

indrejsebetingelserne, hvad angår risikoen 

for ulovlig indvandring og kravet om at 

råde over tilstrækkelige subsistensmidler. 

Der bør imidlertid kunne ses bort fra denne 

formodning, hvis de kompetente 

myndigheder fastslår, at en eller flere af 

disse betingelser ikke er opfyldt i 

individuelle tilfælde. 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til forordning 

Betragtning 12 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(12) Det er nødvendigt at fastsætte regler 

for transit gennem internationale områder i 

lufthavne for at bekæmpe ulovlig 

indvandring. I den henseende bør der 

udarbejdes en fælles liste over 

tredjelande, hvis statsborgere skal være i 

besiddelse af lufthavnstransitvisa. Når en 

medlemsstat oplever en pludselig 

massetilstrømning af ulovlige indvandrere, 

bør den dog midlertidigt kunne indføre et 

krav om lufthavnstransitvisum for 

statsborgere fra et givet tredjeland . Der 

bør fastlægges betingelser og procedurer i 

den henseende for at sikre, at anvendelsen 

af denne foranstaltning er tidsbegrænset, 

og at den i overensstemmelse med 

proportionalitetsprincippet ikke går videre, 

end hvad der er nødvendigt for at nå dette 

mål. Anvendelsesområdet for 

lufthavnstransitvisum bør begrænses til den 

specifikke situation, der har givet 

anledning til indførelse af foranstaltningen. 

(12) Det er nødvendigt at fastsætte regler 

for transit gennem internationale områder i 

lufthavne for at bekæmpe ulovlig 

indvandring. I den henseende bør der 

udarbejdes en fælles liste over 

tredjelande, hvis statsborgere skal være i 

besiddelse af lufthavnstransitvisa. Når en 

medlemsstat oplever en pludselig 

massetilstrømning af irregulære 

migranter, bør den dog midlertidigt kunne 

indføre et krav om lufthavnstransitvisum 

for statsborgere fra et givet tredjeland Der 

bør fastlægges betingelser og procedurer i 

den henseende for at sikre, at anvendelsen 

af denne foranstaltning er tidsbegrænset, 

og at den i overensstemmelse med 

proportionalitetsprincippet ikke går videre, 

end hvad der er nødvendigt for at nå dette 

mål. Anvendelsesområdet for 

lufthavnstransitvisum bør begrænses til den 

specifikke situation, der har givet 

anledning til indførelse af foranstaltningen. 
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Ændringsforslag  11 

Forslag til forordning 

Betragtning 15 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(15) Visumansøgere bør kunne indgive 

ansøgning i deres bopælsland, selv når den 

kompetente medlemsstat ifølge de 

generelle regler hverken er til stede eller 

repræsenteret i dette land. 

(15) Visumansøgere bør kunne indgive 

ansøgning i deres bopælsland, selv når den 

kompetente medlemsstat ifølge de 

generelle regler hverken er til stede eller 

repræsenteret i dette land. For at øge 

effektiviteten af den fælles visumpolitik 

bør det nuværende repræsentationssystem 

revideres efter fem år med henblik på at 

øge infrastrukturdelingen gennem 

oprettelse af Schengen-visumcentre.  

 

 

Ændringsforslag  12 

Forslag til forordning 

Betragtning 17 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(17) På grund af registreringen af 

biometriske identifikatorer i 

visuminformationssystemet (VIS), der er 

indført ved Europa-Parlamentets og 

Rådets13 forordning (EF) nr. 767/2008 af 9. 

juli 2008 , bør det være et af de 

grundlæggende krav, at ansøgeren selv 

møder op for at ansøge om visum — i det 

mindste ved indgivelsen af den første 

ansøgning. 

(17) På grund af registreringen af 

biometriske identifikatorer i 

visuminformationssystemet (VIS), der er 

indført ved Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 767/2008 af 9. juli 

2008 om visuminformationssystemet 

(VIS) og udveksling af oplysninger 

mellem medlemsstaterne om visa til 

kortvarigt ophold (VIS-forordningen)13, 

bør det være et af de grundlæggende krav 

for udstedelse af visum, at ansøgeren selv 

møder op - i det mindste ved indgivelsen af 

den første ansøgning. 

__________________ __________________ 

13 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 767/2008 af 9. juli 

2008 om visuminformationssystemet (VIS) 

og udveksling af oplysninger mellem 

medlemsstaterne om visa til kortvarigt 

ophold (VIS-forordningen) (EUT L 218 af 

13.8.2008, s. 60). 

13 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 767/2008 af 9. juli 

2008 om visuminformationssystemet (VIS) 

og udveksling af oplysninger mellem 

medlemsstaterne om visa til kortvarigt 

ophold (VIS-forordningen) (EUT L 218 af 

13.8.2008, s. 60). 
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Ændringsforslag  13 

Forslag til forordning 

Betragtning 23 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(23) Det bør ikke kræves, at ansøgere 

fremlægger rejsesygeforsikring, når de 

indgiver ansøgning om visum til kortvarigt 

ophold, da det er en uforholdsmæssig 

byrde for visumansøgere, og der ikke er 

beviser for, at indehavere af visa til 

kortvarigt ophold udgør en større risiko 

for de offentlige sundhedsudgifter i 

medlemsstaterne end 

tredjelandsstatsborgere, der er fritaget for 

visumpligt. 

(23) Det bør ikke kræves, at ansøgere 

fremlægger rejsesygeforsikring, når de 

indgiver ansøgning om visum til kortvarigt 

ophold, eftersom de risikerer at miste de 

penge, de har brugt på en sådan 

forsikring, i tilfælde af at visummet afslås 

eller udstedes for en kortere periode, end 

de har ansøgt om. For at reducere 

risikoen for offentlige sundhedsudgifter i 

medlemsstaterne bør visumansøgere dog 

forelægge en gyldig rejseforsikring, der 

dækker opholdsperioden for det visum, 

der er ansøgt om, eller det første ophold, 

hvis der er tale om et visum til flere 

indrejser, på det tidspunkt hvor det 

pågældende visum udstedes. 

 

Ændringsforslag  14 

Forslag til forordning 

Betragtning 26 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(26) Visa til flere indrejser med lang 

gyldighed bør udstedes i henhold til 

objektivt fastsatte kriterier. Gyldigheden af 

et visum til flere indrejser kan være 

længere end gyldigheden af det 

rejsedokument, i hvilket det er anbragt. 

(26) Visa til flere indrejser med lang 

gyldighed bør udstedes i henhold til 

objektivt fastsatte kriterier.  
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Ændringsforslag  15 

Forslag til forordning 

Betragtning 26 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (26a) Der bør skabes mulighed for at 

ansøge om et europæisk humanitært 

visum direkte til ethvert konsulat eller 

enhver ambassade i medlemsstaterne. 

Bestemmelserne herom bør dog først 

træde i anvendelse to år efter denne 

forordnings ikrafttræden for at give 

Kommissionen tilstrækkelig tid til at 

fastlægge de nødvendige særlige 

betingelser og procedurer for udstedelse 

af sådanne visa. når Kommissionen 

udformer de særlige betingelser og 

procedurer for udstedelse af sådanne visa, 

bør den foretage en konsekvensvurdering. 

Hvis Kommissionen foreslår et særskilt 

retligt instrument for oprettelse af et 

europæisk humanitært visum, bør den 

forelægge et forslag til ændring af denne 

forordning, inden dens bestemmelse om et 

europæisk humanitært visum træder i 

anvendelse. 

 

Ændringsforslag  16 

Forslag til forordning 

Betragtning 27 a (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (27a) Medlemsstater og konsulater bør 

arbejde på at gøre det muligt at anvende 

online-visumansøgninger, navnlig til VIS-

registrerede ansøgere og VIS-registrerede 

regelmæssigt rejsende, hvis data, 

herunder biometriske data, allerede er 

lagret i VIS. 

Begrundelse 

Det er vigtigt, at der tages skridt til at modernisere visumansøgningsprocedurerne. Navnlig 



RR\1093195DA.doc 15/121 PE557.179v01-00 

 DA 

med indførelsen af VIS kunne der opnås næsten fuldstændige effektivitetsgevinster for 

konsulater, hvis yderligere trin i visumprocessen blev gennemført elektronisk. Det er ikke 

hensigten at gøre dette til en forpligtelse, men medlemsstater og konsulater, som gerne vil gå 

videre i denne retning, bør tilskyndes til at gøre det. 

 

Ændringsforslag  17 

Forslag til forordning 

Betragtning 28 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(28) Standardformularer til underretning 

om begrundelse for afslag, annullering 

eller inddragelse af et visum bør omfatte en 

særlig begrundelse for afslag på 

lufthavnstransitvisum og sikre, at den 

berørte person informeres korrekt om 

klageprocedurerne.  

(28) Standardformularer til underretning 

om begrundelse for afslag, annullering 

eller inddragelse af et visum bør omfatte en 

særlig begrundelse for afslag på 

lufthavnstransitvisum og sikre, at den 

berørte person informeres korrekt om 

klageprocedurerne. Medlemsstaterne 

sikrer, at deres nationale klageprocedurer 

i visumsager er let tilgængelige, hurtige 

og effektive for at sikre, at der er effektive 

retsmidler. Hvis en afgørelse omstødes 

efter en klagesag, bør ansøgeren have 

mulighed for at kræve godtgørelse af tab, 

som denne er blevet påført som følge af 

den fejlagtige afgørelse. 

 

Ændringsforslag  18 

Forslag til forordning 

Betragtning 30 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(30) Udstedelse af visa ved de ydre 

grænser bør i princippet være en 

undtagelse. For imidlertid at give 

medlemsstaterne mulighed for at fremme 

korttidsturisme bør de kunne udstede visa 

ved de ydre grænser inden for rammerne af 

en midlertidig ordning og efter at have 

underrettet om og offentliggjort ordningens 

organisatoriske regler. Sådanne ordninger 

bør være midlertidige, og gyldigheden af 

de udstedte visa bør begrænses til den 

(30) Udstedelse af visa ved de ydre 

grænser bør være en undtagelse. For 

imidlertid at give medlemsstaterne 

mulighed for at fremme korttidsturisme bør 

de kunne udstede visa ved de ydre grænser 

inden for rammerne af en midlertidig 

pilotordning og efter at have underrettet 

om og offentliggjort ordningens 

organisatoriske regler. På grund af deres 

særlige karakter og for at reducere 

potentielle risici bør disse pilotordninger 
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udstedende medlemsstat område. være af kort varighed og begrænset til på 

forhånd fastlagte kategorier af modtagere, 

og gyldigheden af de udstedte visa bør 

begrænses til den udstedende medlemsstats 

område og til et ophold på maksimalt 15 

kalenderdage. 

 

 

Ændringsforslag  19 

Forslag til forordning 

Betragtning 31 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(31) I forbindelse med forholdene for 

modtagelse af ansøgere bør der tages 

behørigt hensyn til den menneskelige 

værdighed. Behandlingen af 

visumansøgninger bør ske på en 

professionel og respektfuld måde og bør 

ikke gå videre, end hvad der er nødvendigt 

for at nå de mål, der forfølges. 

(31) I forbindelse med forholdene for 

modtagelse af ansøgere bør der tages 

behørigt hensyn til den menneskelige 

værdighed. Behandlingen af 

visumansøgninger bør ske uden 

forskelsbehandling på en professionel og 

respektfuld måde uden forskelsbehandling 

og bør ikke gå videre, end hvad der er 

nødvendigt for at nå de mål, der forfølges. 

 

Ændringsforslag  20 

Forslag til forordning 

Betragtning 36 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(36) Det er nødvendigt at fastsætte 

bestemmelser om de situationer, hvor en 

medlemsstat beslutter at samarbejde med 

en ekstern tjenesteyder om indsamling af 

ansøgninger.  Sådanne aftaler bør indføres 

under overholdelse af de generelle 

principper for udstedelse af visum og under 

overholdelse af databeskyttelseskravene i 

direktiv 95/46/EF. 

(36) Samarbejde med eksterne 

tjenesteleverandører bør være muligt 

under særlige omstændigheder eller af 

årsager i forbindelse med den lokale 

situation. Det er derfor nødvendigt at 

fastsætte bestemmelser om sådanne 

situationer, hvor en medlemsstat beslutter 

at samarbejde med en ekstern tjenesteyder 

om indsamling af ansøgninger.  

Sådanne aftaler bør indføres under 

overholdelse af de generelle principper for 

udstedelse af visum og under overholdelse 

af databeskyttelseskravene i direktiv 

95/46/EF. Hvis en medlemsstat har 
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besluttet at samarbejde med en ekstern 

tjenesteyder, bør den fortsat give ansøgere 

mulighed for at indgive ansøgninger 

direkte på medlemsstatens diplomatiske 

eller konsulære repræsentationer, 

medmindre det af sikkerhedsmæssige 

hensyn ikke er muligt. 

 

Ændringsforslag  21 

Forslag til forordning 

Betragtning 39 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(39) Offentligheden bør have alle relevante 

oplysninger vedrørende ansøgning om 

visum, og den fælles visumpolitik bør 

gøres mere synlig og fremtræde mere 

ensartet. I den henseende bør der oprettes 

et fælles websted for Schengenvisa, og der 

bør udarbejdes et fælles websted for 

medlemsstaternes oplysninger til 

offentligheden. 

(39) Offentligheden bør have alle relevante 

oplysninger vedrørende ansøgning om og 

anvendelse af visum, og den fælles 

visumpolitik bør gøres mere synlig og 

fremtræde mere ensartet. I den henseende 

bør der oprettes et fælles websted for 

Schengenvisa, og der bør udarbejdes et 

fælles websted for medlemsstaternes 

oplysninger til offentligheden. 

 

Ændringsforslag  22 

Forslag til forordning 

Betragtning 39 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (39a) Det er yderst vigtigt, at 

Kommissionen udvikler et ensartet 

websted, så der kan indgives 

visumansøgninger online, med henblik på 

at lette ansøgningsproceduren og 

tiltrække flere besøgende til 

Schengenområdet. 

Begrundelse 

Lande som USA, Canada og Indien har allerede etableret onlinesystemer for indgivelse af 

visumansøgninger med henblik på at lette ansøgningsproceduren og tiltrække flere 

besøgende. Det er vigtigt, at Kommissionen begynder at udarbejde et ensartet EU-websted, 

hvor ansøgerne kan indgive deres ansøgninger elektronisk. Dette vil fjerne det meste af 

bureaukratiet og den byrde, der hviler på konsulaterne og de kompetente myndigheder. 
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Ændringsforslag  23 

Forslag til forordning 

Betragtning 41 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(41) Hvis der ikke findes en harmoniseret 

liste over dokumentation på et givet sted, 

kan medlemsstaterne frit definere, hvilken 

dokumentation visumansøgere skal 

fremlægge for at bevise, at de opfylder 

indrejsebetingelserne ifølge denne 

forordning. Hvis der findes en 

harmoniseret liste over dokumentation, bør 

medlemsstaterne for at indføre lempelser 

for visumansøgere kunne indrømme visse 

undtagelser fra listen, når større 

internationale begivenheder organiseres på 

deres område. Sådanne begivenheder bør 

være omfattende og af særlig betydning på 

grund af deres følger for turismen og/eller 

kulturen, f.eks. internationale eller 

universelle udstillinger og 

sportskonkurrencer. 

(41) Der bør udarbejdes en harmoniseret 

liste over dokumentation på det enkelte 

sted, da sådanne harmoniserede lister 

tydeliggør den fælles karakter af 

Unionens visumpolitik som fastsat i denne 

forordning. Hvis der findes en 

harmoniseret liste over dokumentation, bør 

medlemsstaterne for at indføre lempelser 

for visumansøgere kunne indrømme visse 

undtagelser fra listen, når større 

internationale begivenheder organiseres på 

deres område. Sådanne begivenheder bør 

være omfattende og af særlig betydning på 

grund af deres følger for turismen og/eller 

kulturen, f.eks. internationale eller 

universelle udstillinger og 

sportskonkurrencer. Hvis en sådan liste 

ikke eksisterer, kan medlemsstaterne frit 

præcisere, hvilken dokumentation 

visumansøgerne skal indgive med henblik 

på at dokumentere, at 

indrejsebetingelserne i denne forordning 

er opfyldt. 

Begrundelse 

Begrundelsen bør henvise til den af Kommissionen foreslåede hovedregel, at der bør findes en 

harmoniseret liste på det enkelte sted (se artikel 46, stk. 1). Sætningerne omstruktureres for at 

fremme logikken. 

 

Ændringsforslag  24 

Forslag til forordning 

Betragtning 43 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(43) For at kunne tilpasse den fælles liste (43) For at kunne tilpasse den fælles liste 
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over tredjelande, hvis statsborgere skal 

være i besiddelse af et 

lufthavnstransitvisum, når de passerer det 

internationale transitområde i lufthavne 

beliggende på medlemsstaternes område, 

og listen over opholdstilladelser, der giver 

indehaveren ret til transit i 

medlemsstaternes lufthavne uden krav om 

lufthavnstransitvisum, bør Kommissionen i 

henhold til traktatens artikel 290 tillægges 

beføjelse til at vedtage retsakter. Det er 

navnlig vigtigt, at Kommissionen 

gennemfører de nødvendige høringer 

under det forberedende arbejde, herunder 

på ekspertniveau. 

over tredjelande, hvis statsborgere skal 

være i besiddelse af et 

lufthavnstransitvisum, når de passerer det 

internationale transitområde i lufthavne 

beliggende på medlemsstaternes område, 

listen over opholdstilladelser, der giver 

indehaveren ret til transit i 

medlemsstaternes lufthavne uden krav om 

lufthavnstransitvisum, bestemmelserne om 

udfyldelse og påføring af visummærkatet 

samt reglerne for udstedelse af visum ved 

grænsen til visumpligtige søfolk i transit, 

og for at kunne vedtage de særlige 

betingelser og procedurer for udstedelse 

af et europæisk humanitært visum og de 

operationelle instrukser om den praktiske 

anvendelse af denne forordning, som 

supplerer den, bør Kommissionen i 

henhold til traktatens artikel 290 tillægges 

beføjelse til at vedtage retsakter. Det er 

navnlig vigtigt, at Kommissionen 

gennemfører relevante høringer under sit 

forberedende arbejde, herunder på 

ekspertniveau. Kommissionen bør i 

forbindelse med forberedelse og 

udarbejdelse af delegerede retsakter sørge 

for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 

fremsendelse af relevante dokumenter til 

Europa-Parlamentet og Rådet. 

 

Ændringsforslag  25 

Forslag til forordning 

Betragtning 44 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(44) For at sikre ensartede betingelser for 

gennemførelsen af denne forordning, hvad 

angår udarbejdelse af operationelle 

instrukser for praksis og procedurer for 

medlemsstaterne, når de behandler 

visumansøgninger, lister over 

dokumentation inden for hver enkelt 

jurisdiktion, obligatoriske anførelser på 

visummærkaten, regler for anbringelse af 

visummærkaten og regler for udstedelse 

(44) For at sikre ensartede betingelser for 

gennemførelsen af denne forordning 

vedrørende lister over dokumentation 

inden for hver enkelt jurisdiktion, og hvad 

angår erklæringen om underhold og/eller 

privat logi, bør Kommissionen tillægges 

gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser 

bør udøves i overensstemmelse med 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

(EU) nr. 182/2011. 
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af visa ved grænsen til sømænd, bør 

Kommissionen tillægges 

gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser 

bør udøves i overensstemmelse med 

Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 182/2011. 
Undersøgelsesproceduren bør anvendes i 

forbindelse med vedtagelsen af sådanne 

gennemførelsesretsakter. 

Undersøgelsesproceduren bør anvendes i 

forbindelse med vedtagelsen af sådanne 

gennemførelsesretsakter. 

 

Ændringsforslag  26 

Forslag til forordning 

Betragtning 48 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(48) Denne forordning respekterer de 

grundlæggende rettigheder og overholder 

de principper, der er anerkendt navnlig i 

Den Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder. Denne 

forordning tager sigte på at overholde 

privatlivets og familielivets fred, jf. artikel 

7, beskyttelsen af personoplysninger, jf. 

artikel 8, og børns rettigheder, jf. artikel 24 

i Den Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder. 

(48) Denne forordning respekterer de 

grundlæggende rettigheder og overholder 

de rettigheder og principper, der er 

anerkendt navnlig i Den Europæiske 

Unions charter om grundlæggende 

rettigheder, der finder anvendelse, når 

som helst medlemsstaterne og deres 

myndigheder gennemfører EU-ret. Denne 

forordning tager sigte på at overholde 

retten til beskyttelse af personoplysninger, 

jf. artikel 16 i TEUF, retten til privatlivets 

og familielivets fred, jf. artikel 7, 

beskyttelsen af personoplysninger, jf. 

artikel 8, asylretten, jf. artikel 18; 

overholdelse af princippet om ikke-

diskrimination i artikel 21 og børns 

rettigheder, jf. artikel 24 i Den Europæiske 

Unions charter om grundlæggende 

rettigheder. 

 

Ændringsforslag  27 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt) 

 



RR\1093195DA.doc 21/121 PE557.179v01-00 

 DA 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Denne forordning, herunder 

bestemmelsen om et forventet ophold på 

højst 90 dage, finder anvendelse uanset en 

mulig ansøgning om international 

beskyttelse på medlemsstatens område og 

de rettigheder, der tilkommer flygtninge 

og personer, som anmoder om 

international beskyttelse, navnlig for så 

vidt angår non-refoulement. 

Begrundelse 

Den foreslåede tilføjelse har til formål at tydeliggøre, at bestemmelsen om et forventet kort 

ophold ikke kan bruges som grund til at afslå at give visum til en person, der søger 

beskyttelse. De foreslåede bestemmelser om non-refoulement er identiske med 

bestemmelserne i Schengen-grænsekodeksen, idet de begge steder omhandler betingelser for 

tredjelandsstatsborgeres indrejse i Schengen-området. 

 

Ændringsforslag  28 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. "rundrejsevisum": et visum som 

defineret i artikel 3, stk. 2, i [forordning 

nr.…/…] 

6. forstås ved "rundrejsevisum" en 

tilladelse udstedt af en medlemsstat med 

henblik på et forventet ophold på to eller 

flere medlemsstaters område med en 

varighed på 12 måneder inden for en 

periode på 15 måneder, forudsat at 

ansøgeren ikke har til hensigt at opholde 

sig på den samme medlemsstats område i 

mere end 90 dage inden for en periode på 

180 dage. 

 

Ændringsforslag  29 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

8. "'VIS-registreret ansøger": en ansøger, 8. "'VIS-registreret visumansøger": en 



PE557.179v01-00 22/121 RR\1093195DA.doc 

DA 

hvis oplysninger er registreret i 

visuminformationssystemet 

ansøger, hvis oplysninger er registreret i 

visuminformationssystemet 

 

Ændringsforslag  30 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 9 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

9. "VIS-registreret regelmæssigt rejsende": 

en visumansøger, som er registreret i 

visuminformationssystemet, og som har 

fået udstedt to visa inden for de sidste 12 

måneder inden ansøgningen 

9. "VIS-registreret regelmæssigt rejsende": 

en visumansøger, hvis oplysninger er 

registreret i visuminformationssystemet, og 

som har fået udstedt og legalt anvendt tre 

visa inden for de sidste 36 måneder inden 

ansøgningen eller et visum til flere 

indrejser. 

 

 

Ændringsforslag  31 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 12 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

12. "gyldigt rejsedokument": et 

rejsedokument, der ikke er falsk eller 

forfalsket, og hvis gyldighed som defineret 

af den udstedende myndighed ikke er 

udløbet 

12. "gyldigt rejsedokument": et 

rejsedokument, der ikke er falsk eller 

forfalsket, og som man hverken har 

tilegnet sig ulovligt eller har opnået 

uberettiget, og hvis gyldighed som 

defineret af den udstedende myndighed 

ikke er udløbet 

 

Ændringsforslag  32 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 3 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Hvis der sker en pludselig 

massetilstrømning af ulovlige indvandrere, 

kan en medlemsstat kræve, at andre 

3. Hvis der sker en pludselig 

massetilstrømning af ulovlige migranter, 

kan en medlemsstat kræve, at andre 



RR\1093195DA.doc 23/121 PE557.179v01-00 

 DA 

tredjelandsstatsborgere end de i stk. 1 

omhandlede har et lufthavnstransitvisum, 

når de passerer gennem internationale 

transitområder i lufthavne, der er 

beliggende på dens område. Varigheden af 

en sådan foranstaltning må ikke overstige 

12 måneder. Omfanget og varigheden af 

kravet om lufthavnstransitvisum må ikke 

gå videre, end hvad der er nødvendigt for 

at håndtere den pludselige 

massetilstrømning af ulovlige indvandrere 

.  

tredjelandsstatsborgere end de i stk. 1 

omhandlede har et lufthavnstransitvisum, 

når de passerer gennem internationale 

transitområder i lufthavne, der er 

beliggende på dens område. Varigheden af 

en sådan foranstaltning må ikke overstige 

12 måneder. Omfanget og varigheden af 

kravet om lufthavnstransitvisum må ikke 

gå videre, end hvad der er nødvendigt for 

at håndtere den pludselige 

massetilstrømning af ulovlige migranter.  

 

Ændringsforslag  33 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 4 – litra a 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) begrundelsen for det planlagte krav om 

lufthavnstransitvisum og dokumentation 

for den pludselige massetilstrømning af 

ulovlige indvandrere 

a) begrundelsen for det planlagte krav om 

lufthavnstransitvisum og detaljeret 

dokumentation for den pludselige 

massetilstrømning af ulovlige migranter 

 

Ændringsforslag  34 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 5 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Når den berørte medlemsstat har 

underrettet Kommissionen, jf. stk. 4, kan 

Kommissionen afgive en udtalelse. 

5. Når den berørte medlemsstat har 

underrettet Kommissionen, jf. stk. 4, 

vurderer Kommissionen oplysningerne og 

hvorvidt betingelserne for indførelse af et 

lufthavnstransitvisum er opfyldt, idet der 

tages hensyn til formålet med 

lufthavnstransitvisummet gående ud på at 

tillade visse tredjelandsstatsborgere at 

passere gennem lufthavnes internationale 

transitområder. Den kan afgive en 

udtalelse.  
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Ændringsforslag  35 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 6 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. Medlemsstaten kan kun forlænge kravet 

om lufthavnstransitvisum, hvis en 

ophævelse ville føre til en 

massetilstrømning af ulovlige indvandrere. 

Stk. 3 finder anvendelse på en sådan 

forlængelse. 

6. Medlemsstaten kan kun forlænge kravet 

om lufthavnstransitvisum to gange, hvis en 

ophævelse ville føre til en 

massetilstrømning af ulovlige migranter. 

Stk. 3, 4 og 5 finder anvendelse på en 

sådan forlængelse. 

 

Ændringsforslag  36 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 6 a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 6a. Hvis der sker en massiv tilstrømning 

af ulovlige migranter i en medlemsstat, 

selv efter den i stk. 6 omhandlede 

forlængelse, kan den berørte medlemsstat 

anmode Kommissionen om at ændre 

Bilag III. 

 

Ændringsforslag  37 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 7 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

7. Kommissionen informerer årligt 

Europa-Parlamentet og Rådet om 

gennemførelsen af denne artikel. 

udgår 

Begrundelse 

Det foreslås, at Kommissionen fremstiller én samlet årlig rapport, der dækker alle de 

forskellige aspekter, som i henhold til denne forordning skal indberettes til Parlamentet og 

Rådet, eller som de skal informeres om. Se ændringsforslag til artikel 54, stk. 4a (nyt). 



RR\1093195DA.doc 25/121 PE557.179v01-00 

 DA 

 

Ændringsforslag  38 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 8 – litra f a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 fa) personer, der har behov for 

international beskyttelse 

 

Ændringsforslag  39 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Hvis konsulatet for den medlemsstat, der 

har kompetence i overensstemmelse med 

stk. 1, eller for den medlemsstat, der er 

omtalt i første afsnit i dette stykke, 

befinder sig over 500 km fra ansøgerens 

bopælssted, eller hvis en tilbagerejse med 

offentlig transport fra ansøgerens 

bopælssted ville kræve en overnatning, og 

hvis der er en anden medlemsstats 

konsulat, der befinder sig tættere på, har 

ansøgeren ret til at indgive ansøgningen 

til den medlemsstats konsulat. 

 

Ændringsforslag  40 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 2 a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Hvis den medlemsstat, der har 

kompetence i henhold til stk. 1 eller stk. 2, 

har indgået en repræsentationsaftale, jf. 

artikel 39, med en anden medlemsstat med 

henblik på at behandle ansøgningerne og 

udstede visa på førstnævnte medlemsstats 
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vegne, skal ansøgeren indgive sin 

ansøgning til konsulatet i den 

repræsenterende medlemsstat. 

 

Ændringsforslag  41 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Hvis betingelserne i stk. 1 og 2 ikke er 

opfyldt, skal et konsulat beslutte at 

behandle og træffe afgørelse om en 

ansøgning, når det finder det nødvendigt 

af humanitære årsager, af hensyn til 

nationale interesser eller på grund af 

internationale forpligtelser, som påhviler 

det, især i henhold til konventionen fra 

1951 om flygtninges retsstilling 

(Genevekonventionen fra 1951) eller 

andre relevante europæiske eller 

internationale instrumenter. 

 

Ændringsforslag  42 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Tredjelandsstatsborgere, der har mistet 

deres rejsedokument, eller hvis 

rejsedokument er blevet stjålet under deres 

ophold på en medlemsstats område, kan 

forlade området på grundlag af et gyldigt 

rejsedokument udstedt af et konsulat for 

det land, i hvilket de er statsborgere, der 

giver dem ret til at passere grænsen uden 

visum eller anden tilladelse. 

2. Tredjelandsstatsborgere, der har mistet 

deres rejsedokument, eller hvis 

rejsedokument er blevet stjålet under deres 

ophold på en medlemsstats område, kan 

forlade området på grundlag af et gyldigt 

rejsedokument udstedt af et konsulat for 

det land, i hvilket de er statsborgere, der 

giver dem ret til at passere grænsen uden 

visum eller anden tilladelse, samt 

forelæggelse af tyveri- eller 

tabsanmeldelsen. 

 

Ændringsforslag  43 

Forslag til forordning 
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Artikel 7 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Hvis den tredjelandsstatsborger, der er 

nævnt i stk. 2, fortsat ønsker at rejse i 

Schengenområdet, udsteder 

myndighederne i den medlemsstat, hvor 

vedkommende har anmeldt tab eller tyveri 

af sit rejsedokument, et visum med en 

gyldighed og et tilladt ophold svarende til 

det originale visum på grundlag af de 

oplysninger, der er registreret i VIS. 

3. Hvis den tredjelandsstatsborger, der er 

nævnt i stk. 2, fortsat ønsker at rejse i 

Schengenområdet, udsteder 

myndighederne i den medlemsstat, hvor 

vedkommende har anmeldt tab eller tyveri 

af sit rejsedokument, et visum med en 

gyldighed og et tilladt ophold svarende til 

det originale visum på grundlag af de 

oplysninger, der er registreret i VIS, samt 

forelæggelse af tyveri- eller 

tabsanmeldelsen. 

 

Ændringsforslag  44 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Ansøgninger kan indgives seks måneder 

inden og senest 15 kalenderdage inden 

starten på det forventede ophold. 

1. Ansøgninger kan indgives ni måneder 

inden og senest 15 kalenderdage inden 

starten på det forventede ophold. 

 I begrundede enkelte hastetilfælde, 

herunder hvis det er nødvendigt af 

erhvervsmæssige grunde, af humanitære 

hensyn, af hensyn til nationale interesser 

eller på grund af internationale 

forpligtelser kan konsulatet se bort fra 

overholdelsen af sidstnævnte tidsfrist. 

 

Ændringsforslag  45 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 3 – indledning 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Konsulatet skal give mulighed for at 

indgive ansøgning både med og uden 

forudgående tidsbestilling og for straks at 

3. Konsulatet skal give mulighed for 

direkte adgang og til at indgive ansøgning 

både med og uden forudgående 
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aftale en tid for nære slægtninge til 

unionsborgere, som: 

tidsbestilling og for straks at aftale en tid, 

der fastlægges uden forsinkelse, for nære 

slægtninge til unionsborgere, som: 

 

Ændringsforslag  46 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 4 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Konsulatet skal give mulighed for at 

indgive ansøgning både med og uden 

forudgående tidsbestilling og for straks at 

aftale en tid for familiemedlemmer til 

unionsborgere som nævnt i artikel 3, stk. 1, 

i direktiv 2004/38/EF. 

4. Konsulatet skal give mulighed for 

direkte adgang og til at indgive ansøgning 

både med og uden forudgående 

tidsbestilling og for at aftale en tid, der 

fastsættes uden forsinkelse, for 

familiemedlemmer til unionsborgere som 

nævnt i artikel 3, stk. 1, i direktiv 

2004/38/EF. 

 

Ændringsforslag  47 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 5 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. I begrundede hastetilfælde skal 

konsulatet give ansøgere lov til at indgive 

deres ansøgning enten uden tidsbestilling, 

eller også skal der straks aftales en tid. 

5. I begrundede hastetilfælde skal 

konsulatet give ansøgere lov til at indgive 

deres ansøgning enten uden tidsbestilling, 

eller også skal der aftales en tid, der 

fastsættes uden forsinkelse. 

 

Ændringsforslag  48 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 6 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. Ansøgninger kan , uden at det berører 

artikel 12, indgives:  

6. Ansøgninger kan, uden at det berører 

artikel 12, indgives af ansøgeren. 

Konsulater kan også acceptere, at 
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ansøgninger indgives:  

a) af ansøgeren   

b) af et akkrediteret 

kommercielt foretagende, jf. artikel 43 eller 

b) af et akkrediteret 

kommercielt foretagende, jf. artikel 43 eller  

c) af en erhvervsmæssig, kulturel, sportslig 

eller uddannelsesmæssig forening eller 

institution. 

c) af en erhvervsmæssig, kulturel, sportslig 

eller uddannelsesmæssig forening eller 

institution. 

 

Ændringsforslag  49 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 6 a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 6a. Med forbehold af artikel 12 kan 

konsulater give mulighed for at indgive 

ansøgninger online og for, i tilfælde af at 

originalen er påkrævet i henhold til 

artikel 13, stk. 6, at sende rejsedokument 

samt dokumentation pr. post. 

 

Ændringsforslag  50 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 7 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

7. Det må ikke kræves, at ansøgeren møder 

personligt frem på mere end ét sted for at 

indgive en ansøgning. 

7. Det må ikke kræves, at ansøgeren møder 

personligt frem på mere end ét sted for at 

indgive en visumansøgning. 

 

Ændringsforslag  51 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 7 a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 7a. Med forbehold af artikel 18, stk. 3, og 
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artikel 18, stk. 10, skal ansøgere møde 

personligt op med henblik på indsamling 

af fingeraftryk, jf. artikel 12, stk. 2 og 3. 

 

Ændringsforslag  52 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 7 b (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 7b. Med forbehold af artikel 18, stk. 3, og 

artikel 18, stk. 10, må det så vidt muligt 

ikke forlanges, at VIS-registrerede 

ansøgere møder personligt op, når de 

indgiver en ansøgning, hvis deres 

biometriske identifikatorer er registreret i 

VIS i overensstemmelse med artikel 12 

mindre end 59 måneder tidligere. 

 

Ændringsforslag  53 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 7 c (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 7c. Hvis en medlemsstat samarbejder med 

en ekstern tjenesteyder, bør den 

pågældende medlemsstat fortsat give 

ansøgere mulighed for at indgive deres 

ansøgninger direkte på medlemsstatens 

egne konsulater, medmindre dette af 

sikkerhedsmæssige hensyn ikke er muligt. 

Begrundelse 

Forpligtelsen til at opretholde adgang til et konsulat er i øjeblikket en del af kodeksen, men 

Kommissionen foreslår at ophæve denne forpligtelse. Konsulaterne bør imidlertid være 

udstyret til at modtage ansøgere, også selv om det kun er i tilfælde af problemer med 

tjenesteyderen eller for EU-borgeres familiemedlemmer (se ændringsforslag til artikel 8, stk. 

3). Ordføreren foreslå imidlertid en tilføjelse om, at der ikke bør stilles krav herom, hvis 

sikkerhedssituationen i et tredjeland ikke giver mulighed for det. 
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Ændringsforslag  54 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – overskrift 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Generelle regler for indgivelse af en 

ansøgning 

Elementer, der kræves i forbindelse med 

indgivelse af en ansøgning 

 

Ændringsforslag  55 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Ansøgere skal møde personligt op med 

henblik på indsamling af fingeraftryk, jf. 

artikel 12, stk. 2 og 3 . 

udgår 

Begrundelse 

Denne bestemmelse er flyttet fra artikel 9, da den passer bedre ind i artikel 8. 

 

Ændringsforslag  56 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. VIS-registrerede ansøgere skal ikke 

møde personligt op, når de indgiver en 

ansøgning, hvis deres fingeraftryk er 

registreret i VIS mindre end 59 måneder 

tidligere. 

udgår 

Begrundelse 

Denne bestemmelse er flyttet fra artikel 9, da den passer bedre ind i artikel 8. 
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Ændringsforslag  57 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Hver enkelt ansøger indgiver et manuelt 

eller elektronisk udfyldt og underskrevet 

ansøgningsskema, jf. bilag I. Personer, der 

er indskrevet i ansøgerens 

rejsedokument, indgiver et særskilt 

ansøgningsskema. Mindreårige indgiver et 

ansøgningsskema underskrevet af en 

person, der er tillagt permanent eller 

midlertidig forældremyndighed 

eller udøver juridisk værgemål. 

1. Hver enkelt ansøger forelægger et 

manuelt eller elektronisk udfyldt og 

manuelt eller, hvis dette er muligt for 

ansøgeren og konsulatet, elektronisk 

underskrevet ansøgningsskema jf. Bilag I. 

Personer, der er indskrevet i ansøgerens 

rejsedokument, forelægger et særskilt 

ansøgningsskema. Mindreårige indgiver et 

ansøgningsskema underskrevet af en 

person, der er tillagt permanent eller 

midlertidig forældremyndighed 

eller udøver juridisk værgemål. 

 

Ændringsforslag  58 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 2 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Indholdet af den elektroniske version af 

ansøgningsskemaet skal i givet fald være 

som fastsat i bilag I. 

2. Ansøgningsskemaet skal være 

tilgængelig i elektronisk form, og 

indholdet af den elektroniske version af 

ansøgningsskemaet skal være som fastsat i 

bilag I. 

Begrundelse 

I vore dage skulle det være normalt at have ansøgningsskemaet til rådighed i elektronisk 

version, således at de, der gerne vil, kan gøre brug af det. 

 

Ændringsforslag  59 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 5 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Hvis ansøgningsskemaet ikke findes på 

det eller de officielle sprog i værtslandet, 

stilles en oversættelse af det på dette eller 

disse sprog til rådighed for ansøgerne. 

udgår 

Begrundelse 

Dette stykke bør udgå, fordi det er i modstrid med stk. 4, litra b), hvorefter 

ansøgningsskemaet skal forefindes på værtslandets officielle sprog. 

 

Ændringsforslag  60 

Forslag til forordning 

Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Efter indsamling af de biometriske 

identifikatorer udstedes der en kvittering 

til ansøgeren. 

Begrundelse 

En kvittering er vigtig, hvis en person indgiver den næste visumansøgning via en ekstern 

tjenesteyder. Eksterne tjenesteydere har ikke tilladelse til at få adgang til VIS og er derfor 

ikke i stand til at kontrollere, om de biometriske identifikatorer er blevet indsamlet tidligere. 

 

Ændringsforslag  61 

Forslag til forordning 

Artikel 12 – stk. 4 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

De tekniske krav til fotografiet skal 

stemme overens med de internationale 

standarder, som er fastsat i Organisationen 

for International Civil Luftfarts (ICAO) 

dokument 9303, del 1, 6. udgave. 

De tekniske krav til fotografiet skal 

stemme overens med de internationale 

standarder, som er fastsat i Organisationen 

for International Civil Luftfarts (ICAO) 

dokument 9303, 7. udgave. 

Begrundelse 

Henvisningen bør opdateres, da der nu findes en 7. udgave. Endvidere slettes henvisningen til 

"del 1", da denne del indeholder indledningen til dokumentet og ikke de tekniske krav til 
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fotografier. Se også: http://www.icao.int/Security/mrtd/Pages/Document9303.aspx 

 

Ændringsforslag  62 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Stk. 1, litra b), c) og d), finder ikke 

anvendelse på ansøgere, som er VIS-

registrerede regelmæssigt rejsende, og som 

lovligt har anvendt de to foregående visa. 

2. Med forbehold af artikel 18, stk. 3 og 

10, finder stk. 1, litra b), c) og d), ikke 

anvendelse på ansøgere, som er VIS-

registrerede regelmæssigt rejsende som 

defineret i artikel 2, stk. 9, og som legalt 

har anvendt de tidligere opnåede visa, og 

hvor det sidste visum er udstedt inden for 

de seneste 12 måneder inden 

ansøgningen. 

 

Ændringsforslag  63 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. Konsulatet skal begynde behandlingen 

af visumansøgningen på grundlag af 

telefaxer eller kopier af dokumentationen. 

Ansøgere, som ikke er registreret i VIS, 

skal fremlægge originaler. Konsulatet kan 

kun anmode om originaldokumenter fra 

ansøgere, som er VIS-registrerede 

ansøgere, eller VIS-registrerede 

regelmæssigt rejsende, hvis der er tvivl om 

ægtheden af et specifikt dokument. 

6. Konsulatet skal begynde behandlingen 

af visumansøgningen på grundlag af 

telefaxer, kopier af eller indscannet 

dokumentation. Ansøgere, hvis 

oplysninger ikke er registreret i VIS, eller 

ansøgere, som er registreret i VIS og 

aldrig har fået udstedt et visum, skal 

fremlægge originaler. Konsulatet kan kun 

anmode om originaldokumenter fra 

ansøgere, som er VIS-registrerede 

ansøgere, og som har fået udstedt mindst 

et visum, hvis der er tvivl om ægtheden af 

et specifikt dokument. 

 

Ændringsforslag  64 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 7 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

7. Medlemsstaterne kan kræve, at 

ansøgeren fremlægger dokumentation for 

underhold og/eller privat logi ved at 

udfylde en erklæring udarbejdet af hver 

medlemsstat. Erklæringen skal navnlig 

angive følgende: 

7. Hvis ansøgeren modtager finansiel 

støtte eller har til hensigt at bo hos en 

vært, kan konsulatet kræve, at ansøgeren 

fremlægger dokumentation for underhold 

og/eller privat logi ved at udfylde en 

erklæring. Erklæringen skal angive 

følgende: 

a) om den er bevis for underhold 

og/eller privat indkvartering 

a) om den er bevis for underhold og/eller 

privat indkvartering 

b) om sponsoren/den inviterende person 

er en privatperson, en virksomhed eller en 

organisation 

b) om sponsoren/den inviterende person er 

en privatperson, en virksomhed eller en 

organisation 

c) navn og adresse på sponsoren/den 

inviterende person samt 

kontaktoplysninger 

c) navn og adresse på sponsoren/den 

inviterende person samt 

kontaktoplysninger 

d) navn på ansøger/ansøgere d) navn på ansøger/ansøgere 

e) adresse på indkvarteringen e) adresse på indkvarteringen 

f) varigheden og formålet med opholdet f) varigheden og formålet med opholdet 

g) eventuelt slægtskabsforhold 

til sponsoren/den inviterende person 

g) eventuelt slægtskabsforhold til 

sponsoren/den inviterende person 

h) de oplysninger, der kræves i henhold til 

artikel 37, stk. 1, i forordning (EF) nr. 

767/2008. 

h) de oplysninger, der kræves i henhold til 

artikel 37, stk. 1, i forordning (EF) 

nr. 767/2008. 

Erklæringen skal udformes på mindst et 

andet af Den Europæiske Unions 

institutioners officielle sprog foruden på 

medlemsstatens officielle sprog. 

Kommissionen modtager en model af 

erklæringen. 

Kommissionen vedtager denne erklæring 

ved hjælp af gennemførelsesretsakter. 

Disse gennemførelsesretsakter vedtages i 

overensstemmelse med 

undersøgelsesproceduren, jf.. artikel 51, 

stk. 2. 

 

 

Ændringsforslag  65 

Forslag til forordning 

Artikel 13 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 13a 

 Rejsesygeforsikring 
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 1. Personer, for hvem der skal udstedes et 

ensartet visum til en eller to indrejser, 

skal ved afhentningen af deres pas med 

det udstedte visum, bevise, at de har en 

passende og gyldig rejsesygeforsikring, 

der dækker eventuelle udgifter i 

forbindelse med hjemsendelse af lægelige 

årsager, akut lægebehandling, akut 

hospitalsbehandling eller dødsfald under 

deres ophold på medlemsstaternes 

område. 

 Manglende forelæggelse af en gyldig 

rejsesygeforsikring vil medføre 

inddragelse af visummet jf. artikel 31. 

 2. Personer, for hvem der skal udstedes et 

ensartet visum til mere end to indrejser 

("flere indrejser"), skal ved afhentningen 

af deres pas med det udstedte visum 

bevise, at de er i besiddelse af passende og 

gyldig rejsesygeforsikring, der dækker 

tidsrummet for deres første forventede 

rejse. 

 Manglende forelæggelse af en gyldig 

rejsesygeforsikring vil medføre 

inddragelse af visummet jf. artikel 31. 

 Herudover skal sådanne personer 

underskrive en erklæring, der er anført på 

ansøgningsskemaet, om at de er bekendt 

med nødvendigheden af at have en 

rejsesygeforsikring for flere på hinanden 

følgende ophold. 

 3. Forsikringen skal gælde overalt på 

medlemsstaternes område og dække hele 

varigheden af den pågældendes 

forventede ophold eller transit. 

Mindstedækningen skal være på 

30 000 EUR. 

 Når der udstedes et visum med begrænset 

territorial gyldighed, der dækker mere end 

en medlemsstat, skal forsikringens 

dækning mindst være gyldig i de berørte 

medlemsstater. 

 4. Personer, for hvem der skal udstedes et 

ensartet visum, skal i princippet tegne 

forsikring i deres bopælsland. Hvis dette 

ikke er muligt, skal de forsøge at opnå 
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forsikring i et andet land. 

 Hvis en anden person tegner forsikring på 

vegne af den person, som der skal 

udstedes et ensartet visum til, finder 

betingelserne i stk. 3 anvendelse. 

 5. Ved vurderingen af, om 

forsikringsdækningen er passende, skal 

konsulaterne undersøge, om krav mod 

forsikringsselskabet kan inddrives i den 

pågældende medlemsstat. 

 6. Forsikringskravet kan anses for at være 

opfyldt, hvis det fastslås, at der i 

betragtning af den pågældende persons 

erhverv formodes at findes en passende 

forsikring. Fritagelsen for at skulle 

fremlægge dokumentation for en 

rejsesygeforsikring kan vedrøre særlige 

erhvervsgrupper, f.eks. søfolk, der 

allerede er dækket af en 

rejsesygeforsikring som følge af deres 

erhvervsaktiviteter. 

 7. Indehavere af diplomatpas er fritaget 

for kravet om at have en passende og 

gyldig rejsesygeforsikring. 

 

Ændringsforslag  66 

Forslag til forordning 

Artikel 14 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Følgende ansøgere betaler et 

visumgebyr på 40 EUR: 

 a) visumansøgere, hvis oplysninger er 

registreret i VIS, og hvis biometriske 

identifikatorer er indsamlet i henhold til 

artikel 12 

 b) statsborgere fra tredjelande, med hvilke 

Den Europæiske Union har indgået en 

tilbagetagelsesaftale. 
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Ændringsforslag  67 

Forslag til forordning 

Artikel 14 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Der opkræves ikke visumgebyr for 

følgende kategorier: 

3. Der opkræves ikke visumgebyr for 

følgende kategorier: 

a) mindreårige under atten år a) mindreårige under atten år 

b) skoleelever, studerende, 

universitetsuddannede under 

videreuddannelse og ledsagende lærere, der 

tager ophold i studie- eller 

uddannelsesøjemed 

b) skoleelever, studerende, 

universitetsuddannede under 

videreuddannelse og ledsagende lærere, der 

tager ophold i studie- eller 

uddannelsesøjemed 

c) forskere fra tredjelande, jf. Rådets 

direktiv 2005/71/EF, der rejser med det 

formål at udføre videnskabelig 

forskning eller deltage i et videnskabeligt 

seminar eller en videnskabelig konference 

c) forskere fra tredjelande, jf. Rådets 

direktiv 2005/71/EF3, der rejser med det 

formål at udføre videnskabelig forskning 

eller deltage i et videnskabeligt seminar 

eller en videnskabelig konference 

d) indehavere af diplomatpas og 

tjenestepas 

 

e) personer i alderen op til 25 år, der 

deltager i seminarer, konferencer, 

sportsarrangementer, kulturelle eller 

uddannelsesmæssige begivenheder 

tilrettelagt af nonprofitorganisationer 

e) personer under 30 år eller yngre, som 

deltager i seminarer, konferencer samt 

sports-, kulturelle eller 

uddannelsesmæssige arrangementer, der 

er tilrettelagt af nonprofitorganisationer. 

f) nære slægtninge til unionsborgere, jf. 

artikel 8, stk. 3 

f) nære slægtninge til unionsborgere, jf. 

artikel 8, stk. 3 

g) familiemedlemmer til unionsborgere 

som nævnt i artikel 3 i direktiv 

2004/38/EF i overensstemmelse med 

direktivets artikel 5, stk. 2. 

g) familiemedlemmer til unionsborgere 

som nævnt i artikel 3 i direktiv 2004/38/EF 

i overensstemmelse med direktivets artikel 

5, stk. 2. 

 ga) modtagere af et visum med begrænset 

territorial gyldighed, der er udstedt af 

humanitære grunde, af hensyn til 

nationale interesser eller på grund af 

internationale forpligtelser, samt 

personer, der nyder godt af EU-

genbosættelsesprogrammer og 

foranstaltninger vedrørende flytning i 

henhold til artikel 22. 

_________________ _________________ 

3 Rådets direktiv 2005/71/EF af 12. 

oktober 2005 om en særlig 

Rådets direktiv 2005/71/EF af 12. oktober 

2005 om en særlig indrejseprocedure for 
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indrejseprocedure for 

tredjelandsstatsborgere med henblik på 

videnskabelig forskning (EUT L 289 af 

3.11.2005, s. 15). 

tredjelandsstatsborgere med henblik på 

videnskabelig forskning (EUT L 289 af 

3.11.2005, s. 15). 

 

Ændringsforslag  68 

Forslag til forordning 

Artikel 14 – stk. 3 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. Det kan undlades at opkræve 

visumgebyret for indehavere af 

diplomatpas og tjenestepas . 

 

Ændringsforslag  69 

Forslag til forordning 

Artikel 14 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Medlemsstaterne kan i individuelle 

tilfælde undlade at opkræve visumgebyr, 

eller det kan nedsættes, når dette har til 

formål at fremme kulturelle eller sportslige 

interesser samt interesser på området 

udenrigspolitik, udviklingspolitik og andre 

områder af vital offentlig interesse eller af 

humanitære årsager. 

4. Medlemsstaterne kan i individuelle 

tilfælde undlade at opkræve visumgebyr, 

eller det kan nedsættes, når dette har til 

formål at fremme kulturelle eller sportslige 

interesser samt interesser på området 

udenrigspolitik, udviklingspolitik og andre 

områder af vital offentlig interesse eller af 

humanitære årsager eller på grund af 

internationale forpligtelser. 

 

Ændringsforslag  70 

Forslag til forordning 

Artikel 15 – stk. 3 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Servicegebyret må ikke overstige 

halvdelen af det visumgebyr, der er fastlagt 

i artikel 14, stk. 1, uanset eventuelle 

reduktioner i eller undtagelser fra 

visumgebyret i henhold til artikel 14, stk. 3 

3. Servicegebyret må ikke overstige 

halvdelen af det visumgebyr, der er fastlagt 

i artikel 14, stk. 1, uanset eventuelle 

reduktioner i eller undtagelser fra 

visumgebyret i henhold til artikel 14, stk. 3 
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og 4. og 4. Det bør omfatte alle omkostninger i 

forbindelse med indgivelse af 

visumansøgningen, herunder 

fremsendelse af ansøgningen og 

rejsedokumentet fra den eksterne 

tjenesteyder til konsulatet og 

returneringen af rejsedokumentet til den 

eksterne tjenesteyder. 

Begrundelse 

Der har været beretninger om, at der er blevet opkrævet yderlige gebyrer fra ansøgere, i strid 

med bestemmelserne i visumkodeksen. Den foreslåede tilføjelse har til formål yderligere at 

gøre det klart, at der ikke må opkræves ekstra tvangsgebyrer. 

 

Ændringsforslag  71 

Forslag til forordning 

Artikel 15 – stk. 3 a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. Ansøgeren skal modtage en kvittering 

for det betalte servicegebyr. 

 

 

Ændringsforslag  72 

Forslag til forordning 

Artikel 17 – stk. 3 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Konstaterer det kompetente konsulat, at 

betingelserne i stk. 1 ikke er opfyldt, kan 

visumansøgningen ikke antages, hvorefter 

konsulatet straks 

3. Konstaterer det kompetente konsulat, at 

betingelserne i stk. 1 ikke er opfyldt, skal 

det underrette ansøgeren, angive 

manglerne og give ansøgeren mulighed 

for at rette op på dem. Hvis der ikke rettes 

op på manglerne, kan visumansøgningen 

ikke antages, hvorefter konsulatet straks 
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Ændringsforslag  73 

Forslag til forordning 

Artikel 17 – stk. 4 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. En ansøgning, der ikke opfylder kravene 

i stk. 1, kan undtagelsesvis betragtes som 

antagelig af humanitære grunde eller af 

hensyn til nationale interesser. 

4. En ansøgning, der ikke opfylder kravene 

i stk. 1, betragtes undtagelsesvis som 

antagelig, hvis den berørte medlemsstat 

anser det for nødvendigt af humanitære 

grunde, af hensyn til nationale interesser 

eller på grund af internationale 

forpligtelser. 

Begrundelse 

Der tilføjes "internationale forpligtelser", og ordlyden ændres lidt for at tilpasse 

bestemmelserne om antagelighed til bestemmelserne om visum med begrænset territorial 

gyldighed.  

 

Ændringsforslag  74 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Ved behandlingen af en ansøgning om et 

ensartet visum skal det undersøges, om 

ansøgeren opfylder indrejsebetingelserne i 

artikel 5, stk. 1, litra a), c), d), og e), i 

forordning (EF) nr. 562/2006 , og der skal 

navnlig lægges vægt på at vurdere, om 

ansøgeren udgør en risiko for ulovlig 

indvandring eller for medlemsstaternes 

sikkerhed, og om ansøgeren agter at 

forlade medlemsstaternes område før 

udløbet af det visum, der ansøges om. 

1. Ved behandlingen af en ansøgning om et 

ensartet visum skal det undersøges, om 

ansøgeren opfylder indrejsebetingelserne i 

artikel 5, stk. 1, litra a), c), d), og e), i 

forordning (EF) nr. 562/2006, og der skal 

navnlig lægges vægt på at vurdere, om 

ansøgeren udgør en risiko for irregulær 

indvandring eller for medlemsstaternes 

sikkerhed. 

 

Ændringsforslag  75 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 2 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Ved behandlingen af en ansøgning om 

ensartet visum indgivet af en VIS-

registreret regelmæssigt rejsende, som 

lovligt har anvendt de to foregående visa, 

formodes det, at ansøgeren opfylder 

indrejsebetingelserne, hvad angår risikoen 

for ulovlig indvandring, risikoen for 

medlemsstaternes sikkerhed og kravet om 

at råde over tilstrækkelige 

subsistensmidler. 

2. Ved behandlingen af en ansøgning om 

ensartet visum indgivet af en VIS-

registreret regelmæssigt rejsende som 

fastlagt i artikel 2, stk. 9, som lovligt har 

anvendt de foregående visa, og hvis sidste 

visum blev udstedt mindre end 12 

måneder inden ansøgningen, formodes 

det, at ansøgeren opfylder 

indrejsebetingelserne, hvad angår risikoen 

for ulovlig indvandring, risikoen for 

medlemsstaternes sikkerhed og kravet om 

at råde over tilstrækkelige 

subsistensmidler. 

 

Ændringsforslag  76 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 3 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Den formodning, der er nævnt i stk. 2, 

finder ikke anvendelse, når konsulatet har 

begrundet tvivl om opfyldelsen af disse 

indrejsebetingelser på grundlag af 

oplysningerne i VIS, f.eks. afgørelser om 

annullering af et tidligere visum, eller i 

passet, f.eks. ind- og udrejsestempler. I de 

tilfælde kan konsulaterne gennemføre en 

samtale eller kræve yderligere 

dokumentation. 

3. Den formodning, der er nævnt i stk. 2, 

finder ikke anvendelse, når konsulatet har 

begrundet tvivl om opfyldelsen af disse 

indrejsebetingelser på grundlag af 

oplysningerne i VIS, f.eks. afgørelser om 

annullering af et tidligere visum, eller i 

passet, f.eks. ind- og udrejsestempler eller i 

SIS II. I de tilfælde kan konsulaterne 

gennemføre en samtale eller kræve 

yderligere dokumentation som anført i 

bilag II. 

 

Ændringsforslag  77 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 3 a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. Ansøgninger fra nære slægtninge til 

unionsborgere, jf. artikel 8, stk. 3, og til 
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unionsborgeres familiemedlemmer, jf. 

artikel 3, stk. 1, i direktiv 2004/38/EF, 

vurderes under hensyntagen til retten til 

respekt for privatliv og familieliv som 

omtalt i Den Europæiske Unions charter 

om grundlæggende rettigheder. 

 

Ændringsforslag  78 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 5 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Uden at det berører stk. 2, undersøger 

konsulatet, om ansøgeren opfylder 

indrejsebetingelserne, og kontrollerer: 

5. Uden at det berører stk. 2, undersøger 

konsulatet, om ansøgeren opfylder 

indrejsebetingelserne, og kontrollerer: 

(a) at det fremlagte rejsedokument ikke er 

falsk eller forfalsket 

(a) at ansøgeren forelægger et gyldigt 

rejsedokument 

(b) ansøgerens redegørelse for formålet 

med og vilkårene for det forventede 

ophold, og om den pågældende har de 

fornødne subsistensmidler, såvel i 

den forventede opholdsperiode som til 

hjemrejsen til hjemlandet eller 

bopælslandet eller gennemrejse til et 

tredjeland, hvor den pågældende er sikret 

indrejse, eller er i stand til at skaffe sig 

disse midler på lovlig vis 

(b) ansøgerens redegørelse for formålet 

med og vilkårene for det forventede 

ophold, og om den pågældende har de 

fornødne subsistensmidler, såvel i 

den forventede opholdsperiode som til 

hjemrejsen til hjemlandet eller 

bopælslandet eller gennemrejse til et 

tredjeland, hvor den pågældende er sikret 

indrejse, eller er i stand til at skaffe sig 

disse midler på lovlig vis 

(c) om ansøgeren er en person, der er 

indberettet i 

Schengeninformationssystemet (SIS) med 

henblik på nægtelse af indrejse 

(c) om ansøgeren er en person, der er 

indberettet i 

Schengeninformationssystemet II (SIS II) 

med henblik på nægtelse af indrejse jf. 

Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 1987/20061a;  

(d) at ansøgeren ikke betragtes som en 

trussel mod nogen af medlemsstaternes 

offentlige orden, indre sikkerhed 

eller offentlige sundhed som defineret i 

artikel 2, nr. 19, i forordning (EF) nr. 

562/2006 eller internationale forbindelser 

og navnlig på dette grundlag ikke er 

indberettet i medlemsstaternes nationale 

databaser med henblik på nægtelse af 

indrejse 

(d) at ansøgeren ikke betragtes som en 

trussel mod nogen af medlemsstaternes 

offentlige orden, indre sikkerhed eller 

offentlige sundhed som defineret i 

artikel 2, nr. 19), i forordning (EF) 

nr. 562/2006 eller internationale 

forbindelser og navnlig på dette grundlag 

ikke er indberettet i medlemsstaternes 

nationale databaser med henblik på 

nægtelse af indrejse 
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 _________________ 

 1a Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 1987/2006 af 

20. december 2006 om oprettelse, drift og 

brug af anden generation af 

Schengeninformationssystemet (SIS II), 

EUT L 381 af 28.12.2006, s. 4. 

 

Ændringsforslag  79 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 8 – litra a 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) at det fremlagte rejsedokument ikke er 

falsk eller forfalsket 

a) at ansøgeren forelægger et gyldigt 

rejsedokument 

 

Ændringsforslag  80 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 10 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

10. Under behandlingen af en ansøgning 

kan konsulatet, hvis det er 

berettiget, gennemføre en samtale og 

kræve yderligere dokumentation. 

10. Under behandlingen af en ansøgning 

kan konsulatet, hvis det er 

berettiget, gennemføre en samtale og 

kræve yderligere dokumentation, jf. bilag 

II. 

Begrundelse 

Den pågældende reference tilføjes for tydelighedens skyld. 

 

Ændringsforslag  81 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 11 a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 11a. For vurdering af en ansøgning om et 

europæisk humanitært visum i henhold til 

artikel 22, stk. 5a, finder kun 

bestemmelserne i denne artikels stk. 4, 9, 

10 og 11 anvendelse. 

 

Ændringsforslag  82 

Forslag til forordning 

Artikel 19 – stk. 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. En medlemsstat kan kræve, at andre 

medlemsstaters centrale myndigheder hører 

dens centrale myndigheder under 

behandlingen af ansøgninger indgivet af 

statsborgere fra specifikke tredjelande eller 

specifikke kategorier af disse statsborgere. 

Ansøgninger om lufthavnstransitvisum er 

ikke omfattet af en sådan høring. 

1. En medlemsstat kan kræve, at andre 

medlemsstaters centrale myndigheder hører 

dens centrale myndigheder under 

behandlingen af ansøgninger indgivet af 

statsborgere fra specifikke tredjelande eller 

specifikke kategorier af disse statsborgere. 

Ansøgninger om lufthavnstransitvisa eller 

visa med begrænset territorial gyldighed 
er måske ikke omfattet af en sådan høring. 

 

Ændringsforslag  83 

Forslag til forordning 

Artikel 19 – stk. 2 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. De hørte centrale myndigheder afgiver et 

endeligt svar inden fem kalenderdage efter 

høringen. Svares der ikke inden udløbet af 

denne frist, betyder det , at de ikke har 

nogen grund til at modsætte sig 

udstedelsen af visummet. 

2. De hørte centrale myndigheder afgiver et 

endeligt svar inden fem arbejdsdage efter 

høringen. Svares der ikke inden udløbet af 

denne frist, betyder det , at de ikke har 

nogen grund til at modsætte sig 

udstedelsen af visummet. 
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Ændringsforslag  84 

Forslag til forordning 

Artikel 19 – stk. 4 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Kommissionen giver medlemsstaterne 

meddelelse om sådanne underretninger. 

4. Kommissionen offentliggør sådanne 

underretninger. 

Begrundelse 

I henhold til artikel 45, stk. 1, litra f) informeres offentligheden om "de tredjelande, for hvis 

statsborgere eller specifikke kategorier af statsborgere der kræves en forudgående høring 

eller information". Informationen om, hvilken medlemsstat der fremsatte anmodningen om at 

blive hørt eller informeret, gives imidlertid kun til medlemsstaterne. Der er ingen grund til, 

sådanne oplysninger kun skal stilles til rådighed for medlemsstaterne, også i betragtning af at 

en høring kan føre til visumafslag. 

 

Ændringsforslag  85 

Forslag til forordning 

Artikel 20 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Der træffes afgørelse om ansøgningen 

inden 10 kalenderdage fra datoen for 

indgivelsen af en ansøgning, der er 

antagelig i henhold til artikel 17. 

1. Der træffes afgørelse om ansøgningen 

inden syv kalenderdage fra datoen for 

indgivelsen af en ansøgning, der er 

antagelig i henhold til artikel 17. 

 Der træffes straks afgørelse om 

ansøgninger i begrundede individuelle 

hastesager, herunder når det er 

nødvendigt af erhvervsmæssige grunde, 

ud fra humanitære hensyn, af hensyn til 

nationale interesser eller på grund af 

internationale forpligtelser. 

 Der træffes afgørelse om ansøgninger, 

der er indgivet af VIS-registrerede 

regelmæssigt rejsende, som lovligt har 

anvendt de foregående visa, jf. artikel 2, 

stk. 9, og hvor det sidste visum er udstedt 

inden for de seneste 12 måneder, inden 

fem kalenderdage fra datoen for 

indgivelsen af dem. 
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Ændringsforslag  86 

Forslag til forordning 

Artikel 20 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Denne frist kan i individuelle tilfælde 

forlænges til højst 20 kalenderdage, 

navnlig når det er nødvendigt at undersøge 

ansøgningen nærmere . 

2. Fristerne i stk. 1 kan i individuelle 

tilfælde forlænges til højst 20 

kalenderdage, navnlig når det er 

nødvendigt at undersøge ansøgningen 

nærmere. 

 

Ændringsforslag  87 

Forslag til forordning 

Artikel 20 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Fristerne i stk. 3 er maksimumfrister 

for familiemedlemmer til unionsborgere 

som nævnt i artikel 3 i direktiv 

2004/38/EF i overensstemmelse med 

direktivets artikel 5, stk. 2. 

udgår 

Begrundelse 

Dette stykke bør udgå, fordi indholdet dækkes af stk. 3 i samme artikel. 

 

Ændringsforslag  88 

Forslag til forordning 

Artikel 21 – stk. -1 (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 -1. Ansøgere, for hvem konsulaterne 

mener, at indrejsebetingelserne er opfyldt, 

og for hvem der ikke er nogen grunde til 

afslag som omhandlet i artikel 29, skal 

have udstedt et visum i overensstemmelse 

med denne artikel. 
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Ændringsforslag  89 

Forslag til forordning 

Artikel 21 – stk. 2 – afsnit 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Et visum kan udstedes for en eller flere 

indrejser. Gyldighedsperioden for et visum 

til flere indrejser må ikke overstige fem år. 

Gyldighedsperioden for et visum til flere 

indrejser kan være længere end 

gyldighedsperioden for det pas, i hvilket 

det er anbragt. 

2. Et visum kan udstedes for en eller flere 

indrejser. Gyldighedsperioden for et visum 

til flere indrejser må ikke overstige fem år.  

 

Ændringsforslag  90 

Forslag til forordning 

Artikel 21 – stk. 3 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. VIS-registrerede regelmæssigt rejsende, 

som lovligt har anvendt de to foregående 

visa, skal have udstedt et visum til flere 

indrejser med en gyldighed på mindst tre 

år. 

3. Forudsat at de opfylder betingelserne 

for indrejse i artikel 18, og uden at det 

berører artikel 29, skal VIS-registrerede 

regelmæssige rejsende, som lovligt har 

anvendt de foregående visa jf. artikel 2, 

stk. 9, og hvor det sidste visum er udstedt 

inden for de seneste 12 måneder før 

ansøgningen, have udstedt et visum til 

flere indrejser med en gyldighed på mindst 

tre år. 

 

Ændringsforslag  91 

Forslag til forordning 

Artikel 21 – stk. 4 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. De ansøgere, der er nævnt i stk. 3, som 

lovligt har anvendt visummet til flere 

indrejser med en gyldighed på tre år, skal 

have udstedt et visum til flere indrejser 

4. Forudsat at de opfylder betingelserne 

for indrejse i artikel 18, og uden at det 

berører artikel 29, skal ansøgere, der 

tidligere har opnået et visum til flere 
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med en gyldighed på fem år, forudsat at 

ansøgningen indgives senest et år efter, at 

visummet til flere indrejser med en 

gyldighed på tre år er udløbet. 

indrejser for tre år eller mere, og som 

lovligt har anvendt dette visum til flere 

indrejser, have udstedt et visum til flere 

indrejser med en gyldighed på fem år, 

forudsat at ansøgningen indgives senest et 

år efter, at det senest opnåede visum til 

flere indrejser er udløbet. 

 

Ændringsforslag  92 

Forslag til forordning 

Artikel 21 – stk. 5 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Der udstedes visa til flere indrejser med 

en gyldighedsperiode på højst fem år, når 

en ansøger dokumenterer behovet for eller 

begrunder hensigten om at rejse ofte 

og/eller regelmæssigt, forudsat at 

ansøgeren dokumenterer sin integritet og 

pålidelighed, navnlig lovlig anvendelse af 

tidligere ensartede visa eller visa med 

begrænset territorial gyldighed, 

økonomiske situation i oprindelseslandet 

og oprigtige hensigt om at forlade 

medlemsstaternes område før udløbet af 

det visum, der ansøges om. 

5. Der udstedes også visa til flere indrejser 

med en gyldighedsperiode på højst fem år 

til en unionsborgers familiemedlem, jf. 

artikel 3, stk. 1, i direktiv 2004/38/EF, 

samt når en ansøger dokumenterer behovet 

for eller begrunder hensigten om at rejse 

ofte og/eller regelmæssigt, herunder af 

erhvervsmæssige grunde, forudsat at 

ansøgeren dokumenterer sin integritet og 

pålidelighed, navnlig lovlig anvendelse af 

tidligere ensartede visa eller visa med 

begrænset territorial gyldighed, nationale 

visa til længerevarende ophold eller 

opholdstilladelser udstedt af en 

medlemsstat, økonomiske situation i 

oprindelseslandet og oprigtige hensigt om 

at forlade medlemsstaternes område før 

udløbet af det visum, der ansøges om. 

 

Ændringsforslag  93 

Forslag til forordning 

Artikel 22 – stk. 1 – indledning  

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Et visum med begrænset territorial 

gyldighed udstedes undtagelsesvis i 

følgende tilfælde: 

1. Et visum med begrænset territorial 

gyldighed udstedes i følgende tilfælde: 
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Ændringsforslag  94 

Forslag til forordning 

Artikel 22 – stk. 1 – litra a – indledning 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) når den berørte medlemsstat af 

humanitære hensyn, af hensyn til nationale 

interesser eller på grund af internationale 

forpligtelser finder det nødvendigt: 

a) når den berørte medlemsstat af 

humanitære hensyn, af hensyn til nationale 

interesser eller på grund af internationale 

forpligtelser finder det nødvendigt, navnlig 

når det er nødvendigt for at sikre 

international beskyttelse af den berørte 

person i overensstemmelse med FN's 

konvention om flygtninges retsstilling fra 

1951 eller andre relevante EU- og 

internationale instrumenter, 

Begrundelse 

Tilføjelsen har til formål at gøre det klart, at "internationale forpligtelser" kan omfatte at yde 

beskyttelse til en tredjelandsstatsborger. 

Det kan være, at en person, der søger beskyttelse, ikke opfylder alle kriterier for udstedelse af 

et Schengen-visum, og det er helt i overensstemmelse med selve karakteren af et visum med 

begrænset territorial gyldighed, der udtrykkeligt skal udstedes, når ikke alle disse kriterier er 

opfyldt. 

 

Ændringsforslag  95 

Forslag til forordning 

Artikel 22 – stk. 5 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 5a. Personer, der søger international 

beskyttelse, kan indgive en ansøgning om 

et europæisk humanitært visum direkte til 

ethvert konsulat eller enhver ambassade i 

medlemsstaterne. Når et humanitært 

visum er blevet udstedt, skal dette 

humanitære visum give sin indehaver 

tilladelse til at rejse ind i den 

medlemsstats område, som har udstedt 

visummet, udelukkende med henblik på at 

indgive en ansøgning om international 
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beskyttelse i denne medlemsstat som 

fastlagt i artikel 2, litra a, i direktiv 

2011/95/EU.  

 De relevante bestemmelser i denne 

forordnings kapitel III skal gælde med 

undtagelse af artikel 11, 13a, 15 og 27.  

 Kommissionen tillægges beføjelser til at 

vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 48 

vedrørende de særlige betingelser og 

procedurer for udstedelse af sådanne visa, 

idet denne forordnings artikel 9, 10, 13 og 

20 suppleres eller ændres, for så vidt som 

det er nødvendigt for at tage hensyn til de 

særlige omstændigheder, der gør sig 

gældende for personer, der søger 

international beskyttelse, og for 

medlemsstaternes konsulater og 

ambassader.  

 

 

Ændringsforslag  96 

Forslag til forordning 

Artikel 22 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 22a 

 Fravigelse af den normale 

gyldighedsperiode for visa 

 I forbindelse med udstedelse af et visum, 

der udstedes af humanitære årsager eller 

for at sikre international beskyttelse, kan 

medlemsstaterne fravige 

gyldighedsperioden på 90 dage inden for 

en periode på 180 dage og i højst 12 

måneder med mulighed for forlængelse 

på grundlag af en analyse af situationen i 

en tredjelandsstatsborgers oprindelses- 

eller bopælsland ved at lægge særlig vægt 

på forholdene for de personer, der søger 

om international beskyttelse. 
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Ændringsforslag  97 

Forslag til forordning 

Artikel 24 – stk. 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Når visummærkaten udfyldes, skal det 

maskinlæsbare felt udfyldes som fastsat i 

ICAO-dokument 9303, del 2. 

1. Når visummærkaten udfyldes, skal de 

obligatoriske angivelser, der er omhandlet 

i bilag Va, indsættes, og det 

maskinlæsbare felt udfyldes som fastsat i 

ICAO-dokument 9303, del 2. 

Begrundelse 

Kommissionen foreslår at slette en række bilag til den nuværende kodeks og til at vedtage 

dem på et senere stadium ved hjælp af gennemførelsesretsakter. Ordføreren ønsker at 

bibeholde bilagene i stedet for at give Kommissionen beføjelser til at vedtage indholdet med 

gennemførelsesretsakter på et senere stadium. 

 

Ændringsforslag  98 

Forslag til forordning 

Artikel 24 – stk. 2 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Kommissionen vedtager ved hjælp af 

gennemførelsesretsakter regler for 

udfyldning af visummærkaten. Disse 

gennemførelsesretsakter vedtages i 

overensstemmelse med 

undersøgelsesproceduren, jf. artikel 51, 

stk. 2. 

udgår 

Begrundelse 

Kommissionen foreslår at slette en række bilag til den nuværende kodeks og til at vedtage 

dem på et senere stadium ved hjælp af gennemførelsesretsakter. Ordføreren ønsker at 

bibeholde bilagene i stedet for at give Kommissionen beføjelser til at vedtage indholdet med 

gennemførelsesretsakter på et senere stadium. 
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Ændringsforslag  99 

Forslag til forordning 

Artikel 24 – stk. 3 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Medlemsstaterne kan tilføje nationale 

anførelser i den rubrik på visummærkaten, 

der er beregnet til bemærkninger, hvis 

de hverken er de samme som de 

anførelser , der er fastsat i henhold til 

proceduren i stk. 2, eller angiver et 

specifikt rejseformål . 

3. Medlemsstaterne kan tilføje nationale 

angivelser i den rubrik på visummærkaten, 

der er beregnet til bemærkninger, hvis de 

hverken er de samme som de obligatoriske 

angivelser i bilag Va eller angiver et 

specifikt rejseformål. 

Begrundelse 

Kommissionen foreslår at slette en række bilag til den nuværende kodeks og til at vedtage 

dem på et senere stadium ved hjælp af gennemførelsesretsakter. Ordføreren ønsker at 

bibeholde bilagene i stedet for at give Kommissionen beføjelser til at vedtage indholdet med 

gennemførelsesretsakter på et senere stadium. 

 

Ændringsforslag  100 

Forslag til forordning 

Artikel 26 – stk. 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Den trykte visummærkat, der indeholder 

de oplysninger, der er omhandlet i artikel 

24 , påføres rejsedokumentet . 

1. Den trykte visummærkat, der indeholder 

de oplysninger, der er omhandlet i artikel 

24 og bilag Va, påføres rejsedokumentet i 

overensstemmelse med bestemmelserne i 

bilag Vb. 

Begrundelse 

Kommissionen foreslår at slette en række bilag til den nuværende kodeks og til at vedtage 

dem på et senere stadium ved hjælp af gennemførelsesretsakter. Ordføreren ønsker at 

bibeholde bilagene i stedet for at give Kommissionen beføjelser til at vedtage indholdet med 

gennemførelsesretsakter på et senere stadium. 
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Ændringsforslag  101 

Forslag til forordning 

Artikel 26 – stk. 2 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Kommissionen vedtager ved hjælp af 

gennemførelsesretsakter reglerne for 

påføring af visummærkaten. Disse 

gennemførelsesretsakter vedtages i 

overensstemmelse med 

undersøgelsesproceduren, jf. artikel 51, 

stk. 2. 

udgår 

Begrundelse 

Kommissionen foreslår at slette en række bilag til den nuværende kodeks og til at vedtage 

dem på et senere stadium ved hjælp af gennemførelsesretsakter. Ordføreren ønsker at 

bibeholde bilagene i stedet for at give Kommissionen beføjelser til at vedtage indholdet med 

gennemførelsesretsakter på et senere stadium. 

 

Ændringsforslag  102 

Forslag til forordning 

Artikel 28 – stk. 3 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Kommissionen giver medlemsstaterne 

meddelelse om sådanne underretninger. 

3. Kommissionen offentliggør sådanne 

underretninger. 

Begrundelse 

I henhold til artikel 45, stk. 1, litra f) informeres offentligheden om "de tredjelande, for hvis 

statsborgere eller specifikke kategorier af statsborgere der kræves en forudgående høring 

eller information". Informationen om, hvilken medlemsstat der fremsatte anmodningen om at 

blive hørt eller informeret, gives imidlertid kun til medlemsstaterne. Der er ingen grund til, at 

sådan information kun stilles til rådighed for medlemsstaterne. 

 

Ændringsforslag  103 

Forslag til forordning 

Artikel 29 – stk. 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Med forbehold af artikel 22, stk. 1, gives 

der afslag på visum: 

1. Med forbehold af artikel 22, gives der 

afslag på visum: 

a) hvis ansøgeren: a) hvis ansøgeren: 

(i) fremlægger et falsk eller forfalsket 

rejsedokument 

(i) ikke forelægger et gyldigt 

rejsedokument 

(ii) ikke redegør for formålet med og 

vilkårene for det forventede ophold 

(ii) ikke redegør for formålet med og 

vilkårene for det forventede ophold 

iii) ikke beviser, at han/hun har 

tilstrækkelige subsistensmidler i hele den 

forventede opholdsperiode og til rejsen 

tilbage til hjem- eller bopælslandet eller til 

gennemrejse til et tredjeland, hvor den 

pågældende er sikret indrejse, eller at den 

pågældende er i stand til at skaffe sig disse 

midler på lovlig vis 

iii) ikke beviser, at han/hun har 

tilstrækkelige subsistensmidler i hele den 

forventede opholdsperiode og til rejsen 

tilbage til hjem- eller bopælslandet eller til 

gennemrejse til et tredjeland, hvor den 

pågældende er sikret indrejse, eller at den 

pågældende er i stand til at skaffe sig disse 

midler på lovlig vis 

(iv) allerede har opholdt sig på 

medlemsstaternes område i 90 dage i den 

igangværende periode på 180 på grundlag 

af et ensartet visum eller et visum med 

begrænset territorial gyldighed 

(iv) allerede har opholdt sig på 

medlemsstaternes område i 90 dage i den 

igangværende periode på 180 på grundlag 

af et ensartet visum eller et visum med 

begrænset territorial gyldighed 

(v) er en person, der er indberettet til SIS 

med henblik på nægtelse af indrejse 

(v) er en person, der er indberettet til SIS 

med henblik på nægtelse af indrejse 

(vi) anses for at udgøre en trussel mod 

medlemsstaternes offentlige orden, indre 

sikkerhed eller offentlige sundhed som 

defineret i artikel 2, nr. 19), i forordning 

(EF) nr. 562/2006 eller internationale 

forbindelser, navnlig når den pågældende 

på dette grundlag er indberettet i 

medlemsstaternes nationale 

databaser med henblik på nægelse af 

indrejse , 

(vi) anses for at udgøre en trussel mod 

medlemsstaternes offentlige orden, indre 

sikkerhed eller offentlige sundhed som 

defineret i artikel 2, nr. 19), i forordning 

(EF) nr. 562/2006 eller internationale 

forbindelser, navnlig når den pågældende 

på dette grundlag er indberettet i 

medlemsstaternes nationale databaser med 

henblik på nægtelse af indrejse 

eller eller 

b) hvis der er begrundet tvivl om ægtheden 

af den dokumentation, der er fremlagt af 

ansøgeren, eller om rigtigheden af 

indholdet, om troværdigheden af de 

udsagn, der er fremsat af ansøgeren, eller 

om dennes hensigt om at forlade 

medlemsstaternes område inden udløbet af 

det visum, der ansøges om. 

b) hvis der er begrundet tvivl om ægtheden 

af den dokumentation, der er fremlagt af 

ansøgeren, eller om rigtigheden af 

indholdet, om troværdigheden af de 

udsagn, der er fremsat af ansøgeren, eller 

om dennes hensigt om at forlade 

medlemsstaternes område inden udløbet af 

det visum, der ansøges om. 
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Ændringsforslag  104 

Forslag til forordning 

Artikel 29 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. En afgørelse om afslag og de grunde, 

som afgørelsen hviler på, meddeles 

ansøgeren ved hjælp af standardformularen 

i bilag V. 

2. En afgørelse om afslag og de grunde, 

som afgørelsen hviler på, meddeles 

ansøgeren ved hjælp af standardformularen 

i bilag V på et sprog, som ansøgeren 

forstår eller med rimelighed kan formodes 

at forstå. 

 

Ændringsforslag  105 

Forslag til forordning 

Artikel 29 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Afslag på ansøgninger fra 

familiemedlemmer til unionsborgere jf. 

artikel 3, stk. 1, og fra familiemedlemmer 

til unionsborgere jf. artikel 3, stk. 1, i 

direktiv 2004/38/EF skal begrundes 

detaljeret og skriftligt foruden brug af 

standarddokumentet beskrevet i Bilag V. 

 Afslag på ansøgninger fra unionsborgeres 

familiemedlemmer, jf. artikel 3, stk. 1, i 

direktiv 2004/38/EF, er omfattet af 

bestemmelserne i det direktiv. 

 Et familiemedlem kan udelukkende få 

afslag på et visum af følgende årsager: 

 a) de nationale myndigheder påviser, at 

visumansøgeren er en reel, umiddelbar og 

tilstrækkelig alvorlig trussel mod den 

offentlige orden, den offentlige sikkerhed 

eller den offentlige sundhed, eller 

 b) de nationale myndigheder påviser, at 

der var tale om misbrug eller svig.  

 

Ændringsforslag  106 

Forslag til forordning 
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Artikel 29 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Ansøgere, der har fået afslag på visum, 

har ret til at påklage afgørelsen. Klagesager 

anlægges mod den medlemsstat, der har 

truffet den endelige afgørelse om 

ansøgningen, og i henhold til den 

pågældende medlemsstats nationale 

lovgivning. Medlemsstaterne giver 

ansøgerne detaljerede oplysninger om den 

procedure, der skal følges i tilfælde af en 

klage, jf. bilag V. 

3. Ansøgere, der har fået afslag på visum, 

har ret til at påklage afgørelsen, herunder 

ret til domstolsprøvelse. Klagesager 

anlægges mod den medlemsstat, der har 

truffet den endelige afgørelse om 

ansøgningen, og i henhold til den 

pågældende medlemsstats nationale 

lovgivning. Hvis en afgørelse omstødes 

efter en klagesag, skal ansøgeren have 

mulighed for at kræve godtgørelse af tab, 

som denne er blevet påført som følge af 

den fejlagtige afgørelse, i 

overensstemmelse med den nationale 

lovgivning, og oplysningerne i VIS skal 

omgående korrigeres. Medlemsstaterne 

giver ansøgerne detaljerede oplysninger 

om den procedure, der skal følges i tilfælde 

af en klage, jf. Bilag V, på et sprog, som 

ansøgeren forstår eller med rimelighed 

må formodes at forstå. 

 

Ændringsforslag  107 

Forslag til forordning 

Artikel 30 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Gyldighedsperioden og/eller varigheden 

af et udstedt visum forlænges, hvis en 

medlemsstats kompetente myndighed 

finder, at visumindehaveren har fremlagt 

dokumentation for force majeure eller 

humanitære årsager, der forhindrer 

vedkommende i at forlade 

medlemsstaternes område før udløbet af 

gyldighedsperioden eller varigheden af det 

ophold, hvortil der er udstedt visum. Der 

opkræves ikke gebyr for en sådan 

forlængelse. 

1. Gyldighedsperioden og/eller varigheden 

af et udstedt visum forlænges, hvis en 

medlemsstats kompetente myndighed 

finder, at:  

 a) visumindehaveren har fremlagt 

dokumentation for force majeure, der 

forhindrer vedkommende i at forlade 
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medlemsstaternes område før udløbet af 

gyldighedsperioden eller varigheden af 

det ophold, hvortil der er udstedt visum 

 b) visumindehaveren har fremlagt 

dokumentation for humanitære grunde, 

der forhindrer vedkommende i at forlade 

medlemsstaternes område før udløbet af 

gyldighedsperioden eller varigheden af 

det ophold, hvortil der er udstedt visum 

 c) internationale forpligtelser, som den 

pågældende medlemsstat har indgået, 

kræver en sådan forlængelse. 

 Der opkræves ikke gebyr for en sådan 

forlængelse. 

 

Ændringsforslag  108 

Forslag til forordning 

Artikel 31 – stk. 7 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

7. En visumindehaver, hvis visum er blevet 

annulleret eller inddraget, har ret til at 

påklage afgørelsen, medmindre visummet 

er inddraget efter anmodning fra 

vedkommende i overensstemmelse med 

stk. 3. Klagesager føres mod den 

medlemsstat, der har truffet afgørelse om 

annulleringen eller inddragelsen, og i 

henhold til denne medlemsstats nationale 

lovgivning. Medlemsstaterne giver 

ansøgerne oplysning om den procedure, 

der skal følges i tilfælde af klage, jf. bilag 

V. 

7. En visumindehaver, hvis visum er blevet 

annulleret eller inddraget, har ret til at 

påklage afgørelsen, herunder ret til 

domstolsprøvelse, medmindre visummet er 

inddraget efter anmodning fra 

vedkommende i overensstemmelse med 

stk. 3. Klagesager føres mod den 

medlemsstat, der har truffet afgørelse om 

annulleringen eller inddragelsen, og i 

henhold til denne medlemsstats nationale 

lovgivning. Hvis en afgørelse omstødes 

efter en klagesag, skal ansøgeren have 

mulighed for at kræve godtgørelse af tab, 

som denne er blevet påført som følge af 

den fejlagtige afgørelse, i 

overensstemmelse med den nationale 

lovgivning, og oplysningerne i VIS skal 

omgående korrigeres. Medlemsstaterne 

giver ansøgerne oplysninger om den 

procedure, der skal følges i tilfælde af en 

klage, jf. Bilag V, på et sprog, som 

ansøgeren forstår eller med rimelighed 

må formodes at forstå. 
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Ændringsforslag  109 

Forslag til forordning 

Artikel 32 – stk. 1 – litra a a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (aa) af humanitære årsager; 

 

Ændringsforslag  110 

Forslag til forordning 

Artikel 32 – stk. 1 a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Når et familiemedlem til en 

unionsborger, jf. artikel 3, stk. 1, i direktiv 

2004/38/EF, ankommer til grænsen uden 

det krævede visum, skal den berørte 

medlemsstat give vedkommende enhver 

rimelig mulighed for inden for en rimelig 

frist at opnå eller fremskaffe de 

nødvendige dokumenter til at få bekræftet 

eller på anden måde godtgjort, at den 

pågældende er omfattet af retten til fri 

bevægelighed, inden der træffes afgørelse 

om tilbagesendelse. Såfremt det lykkes 

vedkommende at gøre dette, og såfremt 

der ikke er beviser for, at den pågældende 

udgør en trussel for den offentlige orden, 

den offentlige sikkerhed eller 

folkesundheden, skal der straks udstedes 

visum til vedkommende ved grænsen, idet 

der tages hensyn til bestemmelserne i 

direktiv 2004/38/EF. 

Begrundelse 

Familiemedlemmer har i øjeblikket nøjagtigt de rettigheder, der fremgår af 

ændringsforslaget, der er kopieret fra den nuværende håndbog med operationelle instrukser. 

For tydelighedens skyld bør disse bestemmelser indføjes i kodeksen. 
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Ændringsforslag  111 

Forslag til forordning 

Artikel 32 – stk. 1 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1b. Ansøges om visum ved de ydre 

grænser i overensstemmelse med denne 

artikel eller artikel 33, kan der ses bort fra 

kravet om, at ansøgeren skal have en 

rejsesygeforsikring, hvis der ikke findes 

en sådan rejsesygeforsikring ved det 

pågældende grænseovergangssted, eller af 

humanitære årsager. 

 

Ændringsforslag  112 

Forslag til forordning 

Artikel 33 – overskrift 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Visa, der ansøges om ved de ydre grænser 

inden for rammerne af en midlertidig 

ordning 

Visa, der ansøges om ved de ydre grænser 

inden for rammerne af en pilotordning 

 

Ændringsforslag  113 

Forslag til forordning 

Artikel 33 – stk. 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. For at fremme korttidsturisme kan en 

medlemsstat beslutte midlertidigt at 

udstede visa ved den ydre grænse til 

personer, der opfylder betingelserne i 

artikel 32, stk. 1, litra a) og c). 

1. For at fremme korttidsturisme kan en 

medlemsstat undtagelsesvis beslutte 

midlertidigt at udstede visa ved den ydre 

grænse til personer, der opfylder 

betingelserne i artikel 32, stk. 1, litra a) og 

c), forudsat at der er truffet pålidelige 

foranstaltninger for at sikre, at 

betingelserne for udstedelse af visa, 

herunder vurdering af ansøgerens hensigt 

om at vende tilbage, er opfyldt. 
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Ændringsforslag  114 

Forslag til forordning 

Artikel 33 – stk. 5 – afsnit 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Medlemsstaterne giver Europa-

Parlamentet, Rådet og Kommissionen 

meddelelse om de planlagte ordninger 

senest tre måneder før deres ikrafttræden. 

Meddelelsen skal definere de berørte 

personkategorier, det geografiske 

anvendelsesområde, ordningens 

organisatoriske regler og de 

foranstaltninger, der er planlagt for at sikre 

kontrol af betingelserne for 

visumudstedelse. 

5. Medlemsstaterne giver Europa-

Parlamentet, Rådet og Kommissionen 

meddelelse om de planlagte ordninger 

senest fire måneder før deres ikrafttræden. 

Meddelelsen skal omfatte de berørte 

personkategorier, det geografiske 

anvendelsesområde, ordningens 

organisatoriske regler og de 

foranstaltninger, der er planlagt for at sikre 

kontrol af betingelserne for 

visumudstedelse. 

 

Ændringsforslag  115 

Forslag til forordning 

Artikel 33 – stk. 5 a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 5a. Kommissionen skal vurdere de 

oplysninger, der er indeholdt i 

meddelelsen, og hvorvidt betingelserne for 

den midlertidige ordning er opfyldt. Den 

kan afgive udtalelse. 

 

Ændringsforslag  116 

Forslag til forordning 

Artikel 33 – stk. 6 a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 6a. Tre år efter denne artikels 

ikrafttrædelse udarbejder Kommissionen 

en evaluering af dens anvendelse. På 

grundlag af denne evaluering forelægger 

Kommissionen om nødvendigt relevante 
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forslag med henblik på ændring af denne 

forordning. 

 

Ændringsforslag  117 

Forslag til forordning 

Artikel 34 – stk. 1 – indledning 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Der kan ved grænsen udstedes visum til 

en sømand, som skal være i besiddelse af et 

visum ved passage af medlemsstaternes 

ydre grænser, såfremt han: 

1. Der udstedes ved grænsen visum med 

henblik på transit til en sømand, som skal 

være i besiddelse af et visum ved passage 

af medlemsstaternes ydre grænser, såfremt 

han: 

Begrundelse 

Bestemmelser om udstedelse af visa til sømænd ved grænsen bør harmoniseres. Der har været 

klager over, at medlemsstaterne håndterer disse bestemmelser på meget forskellig måde. Se 

også andragende 1530/2014. 

 

Ændringsforslag  118 

Forslag til forordning 

Artikel 34 – stk. 2 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Inden udstedelsen af et visum ved 

grænsen til en sømand sikrer de nationale 

kompetente myndigheder, at der er sket en 

udveksling af de nødvendige oplysninger 

vedrørende den pågældende sømand . 

2. Inden udstedelsen af et visum ved 

grænsen til en sømand i transit sikrer de 

nationale kompetente myndigheder, at 

reglerne i bilag Vc, del 1, er overholdt, og 

at der er sket en udveksling af de 

nødvendige oplysninger vedrørende den 

pågældende sømand ved hjælp af en 

behørigt udfyldt formular for sømænd i 

transit, jf. bilag Vc, del 2. 

Begrundelse 

Kommissionen foreslår at slette en række bilag til den nuværende kodeks og til at vedtage 

dem på et senere stadium ved hjælp af gennemførelsesretsakter. Ordføreren ønsker at 

bibeholde bilagene i stedet for at give Kommissionen beføjelser til at vedtage indholdet med 

gennemførelsesretsakter på et senere stadium. 
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Ændringsforslag  119 

Forslag til forordning 

Artikel 34 – stk. 3 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Kommissionen vedtager ved hjælp af 

gennemførelsesretsakter operationelle 

instruktioner for udstedelse af visa til 

sømænd. Disse gennemførelsesretsakter 

vedtages i overensstemmelse med 

undersøgelsesproceduren, jf. artikel 51, 

stk. 2. 

udgår 

Begrundelse 

Kommissionen foreslår at slette en række bilag til den nuværende kodeks og til at vedtage 

dem på et senere stadium ved hjælp af gennemførelsesretsakter. Ordføreren ønsker at 

bibeholde bilagene i stedet for at give Kommissionen beføjelser til at vedtage indholdet med 

gennemførelsesretsakter på et senere stadium. 

 

Ændringsforslag  120 

Forslag til forordning 

Artikel 35 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Opbevaringen og håndteringen af 

visummærkater er omfattet af passende 

sikkerhedsforanstaltninger for at undgå 

svig og tab. Hvert konsulat holder regnskab 

med sit lager af visummærkater og 

registrerer, hvordan hver visummærkat er 

blevet anvendt. 

2. Opbevaringen og håndteringen af 

visummærkater er omfattet af passende 

sikkerhedsforanstaltninger for at undgå 

svig og tab. Hvert konsulat holder regnskab 

med sit lager af visummærkater og 

registrerer, hvordan hver visummærkat er 

blevet anvendt. Der skal derfor udvikles 

digitale systemer, som sikrer 

gennemsigtighed i behandlingen af 

visummærkater. 

 

Ændringsforslag  121 

Forslag til forordning 

Artikel 35 – stk. 3 – afsnit 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Medlemsstaternes konsulater fører arkiv 

over ansøgninger. Hver enkelt sagsmappe 

indeholder ansøgningsskemaet, kopier af 

relevant dokumentation, optegnelser over 

den kontrol, der er foretaget, og 

referencenummeret for det udstedte visum, 

så personalet om nødvendigt kan 

rekonstruere baggrunden for 

den afgørelse , der er truffet vedrørende 

ansøgningen. 

3. Medlemsstaternes konsulater fører et 

digitalt arkiv over ansøgninger. Hver 

enkelt sagsmappe indeholder 

ansøgningsskemaet, kopier af relevant 

dokumentation, optegnelser over den 

kontrol, der er foretaget, og 

referencenummeret for det udstedte visum, 

så personalet om nødvendigt kan 

rekonstruere baggrunden for 

den afgørelse , der er truffet vedrørende 

ansøgningen. 

 

Ændringsforslag  122 

Forslag til forordning 

Artikel 36 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne anvender 

hensigtsmæssigt personale i tilstrækkeligt 

antal til at udføre opgaverne i forbindelse 

med behandling af ansøgninger på en 

sådan måde, at der sikres en rimelig og 

harmoniseret kvalitet af tjenesterne til 

offentligheden. 

1. Medlemsstaterne anvender 

hensigtsmæssigt personale i tilstrækkeligt 

antal til at udføre opgaverne i forbindelse 

med behandling af ansøgninger på en 

sådan måde, at der sikres en rimelig og 

harmoniseret kvalitet af tjenesterne til 

offentligheden. Personalet modtager 

undervisning i elektronisk og digital 

sagsbehandling. 

 

Ændringsforslag  123 

Forslag til forordning 

Artikel 36 – stk. 4 a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 4a. Medlemsstaterne sikrer, at 

konsulaterne råder over klageprocedurer 

for visumansøgere. Konsulater og i givet 

fald eksterne tjenesteydere gør 

information om denne procedure 

tilgængelig på deres websted. Der føres et 
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register over klager. 

Begrundelse 

Det er god forvaltningspraksis og også i overensstemmelse med retten til god forvaltning, jf. 

artikel 41 i charteret, at have en klageprocedure. Indtil videre er der ikke forudset en sådan 

procedure i visumkodeksen, selv om det er tilfældet for grænseovergangssteder, jf. bilag II til 

Schengen-grænsekodeksen. 

 

Ændringsforslag  124 

Forslag til forordning 

Artikel 37 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Konsulære medarbejder skal under 

udførelsen af deres opgaver udvise fuld 

respekt for den menneskelige værdighed. 

Alle foranstaltninger, der træffes, skal stå i 

forhold til de mål, der forfølges med 

foranstaltningerne. 

2. Konsulære medarbejdere skal under 

udførelsen af deres opgaver fuldt ud 

overholde de rettigheder, der er fastlagt i 
Den Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder. Alle 

foranstaltninger, der træffes, skal stå i 

forhold til de mål, der forfølges med 

foranstaltningerne. 

 

Ændringsforslag  125 

Forslag til forordning 

Artikel 37 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Konsulære medarbejdere må under 

udførelsen af deres opgaver ikke 

diskriminere personer på grund af køn, race 

eller etnisk oprindelse, religion eller tro, 

handicap, alder eller seksuel orientering. 

3. Konsulære medarbejdere må under 

udførelsen af deres opgaver ikke 

diskriminere personer på grund af 

nationalitet, køn, familiemæssig status, 

race eller etnisk oprindelse, religion eller 

tro, handicap, alder eller seksuel 

orientering. 

 

Ændringsforslag  126 

Forslag til forordning 

Artikel 38 – stk. 2 – litra b 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) samarbejder med en eller flere 

medlemsstater inden for rammerne af 

repræsentationsaftaler eller andre former 

for konsulært samarbejde . 

b) samarbejder med en eller flere 

medlemsstater som led i det lokale 

Schengen-samarbejde eller ved hjælp af 

andre passende kontakter i form af 

begrænset repræsentation, 

repræsentation, samhusning, et fælles 

ansøgningscenter eller andre former for 

konsulært samarbejde såsom Schengen-

visumcentre. 

Begrundelse 

Kommissionen foreslår at afskaffe en række måder, som medlemsstaterne kunne samarbejde 

med hinanden på. At afskaffe disse muligheder synes imidlertid at være det forkerte signal. 

Disse muligheder bør bibeholdes i teksten som valgmuligheder sammen med forslaget om at 

oprette Schengen-visumcentre (se artikel 39a nedenfor). 

 

Ændringsforslag  127 

Forslag til forordning 

Artikel 38 – stk. 3 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. En medlemsstat kan også samarbejde 

med en ekstern tjenesteyder, jf. artikel 41. 

3. Under særlige omstændigheder eller af 

grunde, som har forbindelse med de 

lokale forhold, som f.eks. hvor: 

 a) det store antal ansøgere ikke gør det 

muligt at organisere indsamlingen af 

ansøgninger og oplysninger inden for en 

rimelig frist og på anstændige vilkår, 

 b) det ikke er muligt at sikre en 

tilfredsstillende geografisk dækning af det 

pågældende tredjeland på anden måde, 

eller 

 c) sikkerhedssituationen i det pågældende 

tredjeland er særligt problematisk,  

 og hvor samarbejde med andre 

medlemsstater ikke viser sig 

hensigtsmæssigt for den pågældende 

medlemsstat, kan en medlemsstat også 

samarbejde med en ekstern tjenesteyder, 
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jf. artikel 41, hvis der ikke er andre 

mulige løsninger. 

Begrundelse 

I denne gennemgang af visumkodeksen foreslår Kommissionen at give mulighed for at 

samarbejde med en ekstern tjenesteyder uden betingelser eller begrænsninger. Dette står i 

kontrast til den nugældende visumkodeks, hvis filosofi er, at outsourcing et tilladt, men kun 

som en sidste udvej, efter at det er påvist, at der ikke kan vælges andre muligheder. 

Ordføreren mener, at outsourcing omhyggeligt skal overvejes og stiller derfor dette 

ændringsforslag. Teksten ændres i forhold til den gældende for bedre at afspejle 

konsulaternes realiteter. 

 

Ændringsforslag  128 

Forslag til forordning 

Artikel 39 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Når den repræsenterende 

medlemsstats konsulat eller ambassade 

agter at give afslag på et visum, 

forelægger den ansøgningen for den 

repræsenterede medlemsstats relevante 

myndigheder, så de kan træffe den 

endelige beslutning om ansøgningen 

inden for de frister, der er fastsat i artikel 

20, stk. 1, 2 eller 3. 

 

 

Ændringsforslag  129 

Forslag til forordning 

Artikel 39 – stk. 3 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Der etableres en bilateral aftale mellem 

den repræsenterende og den 

repræsenterede medlemsstat . Aftalen: 

3. Der etableres en bilateral aftale, hvis 

tekst skal gøres offentlig tilgængelig, 
mellem den repræsenterende og den 

repræsenterede medlemsstat. Aftalen: 
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Ændringsforslag  130 

Forslag til forordning 

Artikel 39 a (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 39a 

 Samarbejde mellem medlemsstater 

 1. Når der vælges »samhusning«, 

gennemfører medarbejderne fra en eller 

flere medlemsstaters konsulater 

procedurerne i forbindelse med 

ansøgninger (herunder indsamling af 

biometriske identifikatorer), der indgives 

til dem, på en anden medlemsstats 

konsulat og deler udstyr med den 

pågældende medlemsstat. De berørte 

medlemsstater aftaler varigheden og 

betingelserne for opsigelse af 

samhusningen, og aftaler, hvilken andel 

af visumgebyret der tilkommer den 

medlemsstat, hvis konsulat anvendes. 

 2. Når der er oprettet "fælles 

ansøgningscentre", er personale fra en 

eller flere medlemsstaters konsulater 

samlet i én bygning, så ansøgerne kan 

indgive deres ansøgninger, herunder 

biometriske identifikatorer. Ansøgerne 

henvises til den medlemsstat, der er 

kompetent til at behandle og træffe 

beslutning om ansøgningen. 

Medlemsstaterne aftaler varigheden af og 

betingelserne for ophør af sådant 

samarbejde samt fordelingen af 

omkostningerne mellem de deltagende 

medlemsstater. Én medlemsstat skal have 

ansvaret for kontrakter vedrørende 

logistik og diplomatiske forbindelser med 

værtslandet. 

 3. Hvis samarbejdet med andre 

medlemsstater ophører, skal 

medlemsstaterne sikre fortsat fuld service. 
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Begrundelse 

Kommissionen foreslår at slette disse bestemmelser i den eksisterende visumkodeks. At slette 

dem synes imidlertid at være det forkerte signal. Disse muligheder bør bibeholdes i teksten 

sammen med forslaget om at oprette Schengen-visumcentre (se nedenfor). 

 

Ændringsforslag  131 

Forslag til forordning 

Artikel 39 b (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 39b 

 Schengen-visumcentre 

 1. Medlemsstaterne sigter mod at oprette 

Schengen-visumcentre for at dele 

ressourcer, øge den konsulære dækning, 

forbedre servicen til visumansøgere, gøre 

Unionen mere synlig og øge den 

ensartede anvendelse af denne 

forordning. 

 2. Oprettelsen af Schengen-visumcentre 

indebærer som minimum anvendelse af 

fælles konsulatspersonale eller fælles 

anvendelse af bygninger. Andre 

enkeltheder vedrørende driften af 

Schengen-visumcentre kan tilpasses de 

lokale forhold. 

 3. Betegnelsen "Schengen-visumcenter" 

reserveres til konsulære repræsentationer 

og må ikke anvendes af eksterne 

tjenesteydere. 

Begrundelse 

Kommissionen nævner kun begrebet Schengen-visumcenter i betragtning 33. En sådan 

bestemmelse bør imidlertid også indgå i en artikel. Der bør oprettes "Schengen-visumcentre" 

i fremtiden, fordi de dels er mere omkostningseffektive og dels også et synligt udtryk for EU's 

fælles visumpolitik og Schengenområdet som ét samlet område, hvor man kan rejse frit. 
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Ændringsforslag  132 

Forslag til forordning 

Artikel 41 – stk. 2 a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Medlemsstaterne udveksler inden for 

rammerne af det lokale Schengen-

samarbejde oplysninger om deres 

samarbejde med eksterne tjenesteydere. 

Begrundelse 

Kommissionen foreslår at ophæve den nuværende bestemmelse i artikel 43, stk. 3, ifølge 

hvilken medlemsstaterne skal udveksle oplysninger om udvælgelsen af eksterne tjenesteydere 

og bestemmelserne i deres aftaler med dem, med den begrundelse, at "en sådan 

harmonisering ikke er mulig i virkeligheden, da medlemsstaterne generelt indgår globale 

kontrakter med eksterne tjenesteydere". Selv om det måske er rigtigt, er det stadig værdifuldt, 

at konsulaterne i en bestemt jurisdiktion udveksler oplysninger om deres samarbejde med 

eksterne tjenesteydere. 

 

Ændringsforslag  133 

Forslag til forordning 

Artikel 41 – stk. 12 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

12. Medlemsstaterne forelægger 

Kommissionen et eksemplar af den retsakt, 

der er omhandlet i stk. 2. Medlemsstaterne 

aflægger hvert år den 1. januar rapport for 

Kommissionen om deres samarbejde og 

tilsyn (jf. bilag VI, punkt C) med de 

eksterne tjenesteydere verden over. 

12. Medlemsstaterne forelægger 

Kommissionen et eksemplar af den retsakt, 

der er omhandlet i stk. 2. Medlemsstaterne 

aflægger hvert år den 1. januar rapport for 

Kommissionen om deres samarbejde og 

tilsyn med de eksterne tjenesteydere verden 

over. Denne rapport skal indeholde 

detaljerede oplysninger om, hvordan 

medlemsstaterne fører tilsyn med de 

eksterne tjenesteyderes virksomhed, og 

hvordan de eksterne tjenesteydere sikrer 

opfyldelse af kravene i den i stk. 2 omtalte 

retsakt, der indgås med medlemsstaten. 

Den skal også omfatte oplysninger om 

den underretning, der henvises til i bilag 

VI, afsnit C, litra e), samt om eventuel 

anden manglende overholdelse af 
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bestemmelserne i retsakten fra den 

eksterne tjenesteyders side. 

Begrundelse 

Det er i øjeblikket meget vanskeligt, om ikke umuligt, at vide, hvordan samarbejdet mellem 

medlemsstater og eksterne tjenesteydere virkeligt fungerer på stedet, og Kommissionen har 

også erkendt, at den ikke har midler til at kontrollere, hvordan og hvor hyppigt 

medlemsstaterne fører tilsyn med eksterne tjenesteydere, for at påvise de problemer, der 

måtte være opstået. (SWD(2014)101, s. 34) Medlemsstaternes indberetning til Kommissionen, 

der har ansvaret for at sikre korrekt anvendelse af denne forordning, bør derfor være mere 

deltaljeret og omfattende. 

 

 

Ændringsforslag  134 

Forslag til forordning 

Artikel 43 – stk. 3 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Akkrediterede kommercielle 

foretagender, der fungerer som formidlere, 

kontrolleres løbende ved hjælp af 

stikprøver, hvor der arrangeres personlige 

samtaler eller telefonsamtaler med 

ansøgerne, gennemgang af rejser og 

indlogering, og hvor det skønnes 

nødvendigt, gennemgang af dokumentation 

for gruppens hjemrejse. 

3. Akkrediterede kommercielle 

foretagender, der fungerer som formidlere, 

kontrolleres løbende ved hjælp af 

tilfældige stikprøver, hvor der arrangeres 

personlige samtaler eller telefonsamtaler 

med ansøgerne, gennemgang af rejser og 

indlogering, kontrol med, at den fremlagte 

rejsesygeforsikring er passende og dækker 

individuelle rejsende, og hvor det skønnes 

nødvendigt, gennemgang af dokumentation 

for gruppens hjemrejse. 

 

Ændringsforslag  135 

Forslag til forordning 

Artikel 45 – stk. 1 – indledning 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaternes centrale myndigheder 

og konsulater giver offentligheden alle 

relevante oplysninger i forbindelse med 

ansøgningen om visum, 

navnlig oplysninger om: 

1. Medlemsstaternes centrale myndigheder 

og konsulater giver offentligheden alle 

relevante oplysninger i forbindelse med 

ansøgningen om og anvendelsen af visum, 

navnlig oplysninger om: 
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Begrundelse 

Tilføjelsen af "og anvendelsen af" er nødvendigt for at tage hensyn til det nedenstående 

ændringsforslag vedrørende stk. 1, litra ha (nyt). 

 

Ændringsforslag  136 

Forslag til forordning 

Artikel 45 – stk. 1 – litra a 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) kriterier, betingelser og procedurer for 

ansøgning om visum 

a) kriterier, betingelser og procedurer for 

ansøgning om visum, herunder den 

nødvendige dokumentation og 

standarderne for det i artikel 9, stk. 3, litra 

c) omtalte fotografi 

Begrundelse 

Der bør gives mere detaljerede oplysninger til ansøgerne, så de kan forberede ansøgningen 

ordenligt på forhånd. 

 

Ændringsforslag  137 

Forslag til forordning 

Artikel 45 – stk. 1 – litra a a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 aa) visumgebyret, gældende 

dispensationer eller nedsættelser 

 

Ændringsforslag  138 

Forslag til forordning 

Artikel 45 – stk. 1 – litra a b (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ab) de lande, af hvis statsborgere der 

kræves et lufthavnstransitvisum, jf. artikel 

3, stk. 1 og 3 
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Ændringsforslag  139 

Forslag til forordning 

Artikel 45 – stk. 1 – litra a c (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ac) anvendelsen af et visum, udløb, 

ophævelse og inddragelse af et visum 

 

Ændringsforslag  140 

Forslag til forordning 

Artikel 45 – stk. 1 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) akkrediterede kommercielle 

foretagender 

d) detaljer vedrørende samarbejde med 

eksterne tjenesteydere og akkrediterede 

kommercielle foretagender 

 

Ændringsforslag  141 

Forslag til forordning 

Artikel 45 – stk. 1 – litra h a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ha) at tredjelandsstatsborgere generelt 

højst må opholde sig på medlemsstaternes 

område i 90 dage inden for en periode på 

180 dage. 

Begrundelse 

Det ser ud til, at mange tredjelandsstatsborgere ikke er klar over denne bestemmelse. Det er 

derfor hensigtsmæssigt, også for at undgå problemer ved grænsen og utilsigtet overskridelse 

af denne periode, at oplyse mere proaktivt om denne bestemmelse. 

 

Ændringsforslag  142 

Forslag til forordning 

Artikel 45 – stk. 4 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Kommissionen udarbejder et websted 

for Schengenvisum med alle relevante 

oplysninger om ansøgning om et visum. 

4. Kommissionen udarbejder et websted 

for Schengenvisum med alle relevante 

oplysninger om ansøgning om et visum. 

Dette websted skal være tilgængeligt på 

alle EU's officielle sprog og hovedsproget 

i de fem tredjelande med det største antal 

Schengenvisumansøgere. Det skal være 

tilgængeligt i de formater, der er 

nødvendige for at sikre adgang for 

handicappede. Desuden skal der på dette 

websted være kontaktoplysninger for og 

weblink til medlemsstaternes konsulater 

med ansvar for behandling af 

visumansøgninger. 

Begrundelse 

Det er vigtigt at oprette et websted, der fungerer som en kvikskranke for alle oplysninger 

vedrørende visumansøgninger. I betragtning af visumkodeksens kompleksitet skal der gives 

enkle oplysninger til visumansøgerne, så de ved hvornår, hvor og hvordan de kan indgive en 

visumansøgning. 

 

 

Ændringsforslag  143 

Forslag til forordning 

Artikel 46 – stk. 3 – litra c a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ca) oplysninger om forsikringsselskaber, 

der yder en passende rejsesygeforsikring, 

herunder kontrol med dækningstype, 

eventuelt for store beløb. 

 

Ændringsforslag  144 

Forslag til forordning 

Artikel 46 – stk. 7 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

7. Hver jurisdiktion udarbejder en 7. Hver jurisdiktion udarbejder senest den 
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årsrapport senest den 31. december hvert 

år. På grundlag af disse rapporter 

udarbejder Kommissionen en 

årsrapport om situationen for det lokale 

Schengensamarbejde, som forelægges 

Europa-Parlamentet og Rådet. 

31. december hvert år en årsrapport, der 

offentliggøres af Kommissionen på dens 

websted.  

Begrundelse 

Hidtil har Parlamentet og Rådet modtaget alle individuelle årsrapporter fra alle 

jurisdiktioner i det lokale Schengensamarbejde. Disse individuelle rapporter bør fortsat være 

til rådighed til referenceformål. For så vidt angår årsrapporten, foreslås det i stedet, at 

Kommissionen udarbejder én årsrapport, der dækker alle de forskellige aspekter, som der 

ifølge forordningen skal udarbejdes en rapport for. I stedet for at have adskillige specifikke 

rapporter vil det være bedre at have én årsrapport, der dækker alle de forskellige temaer. Se 

ændringsforslag til artikel 54, stk. 4a (nyt). 

 

Ændringsforslag  145 

Forslag til forordning 

Artikel 47 a (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 47a 

 Ændring af bilagene 

 Kommissionen tillægges beføjelse til at 

vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 48 

vedrørende ændringer af bilagene til 

denne forordning. 

 Hvis det i tilfælde af opståede risici er 

bydende nødvendigt, anvendes 

proceduren i artikel 49 på delegerede 

retsakter, der vedtages i medfør af denne 

artikel. 

Begrundelse 

Ordføreren ønsker at bibeholde bilagene som del af visumkodeksen i stedet for at give 

beføjelser til at vedtage indholdet af de nuværende bilag på et senere stadium ved hjælp af 

gennemførelsesretsakter. For at sikre den nødvendige fleksibilitet til at vedtage bilagene, når 

det er nødvendigt, foreslår ordføreren, at ændringer af bilagene i denne forordning foretages 

ved hjælp af delegerede retsakter som det er tilfældet i forbindelse med Schengen-

grænsekodeksen. 
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Ændringsforslag  146 

Forslag til forordning 

Artikel 48 – stk. 2 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 

retsakter, jf. artikel 3, stk. 2 og 9, tillægges 

Kommissionen for en ubegrænset periode. 

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 

retsakter, jf. artikel 3, stk. 2 og 9, artikel 

22, stk. 5a, artikel 47a og artikel 50, 

tillægges Kommissionen for en ubegrænset 

periode. 

 

Ændringsforslag  147 

Forslag til forordning 

Artikel 48 – stk. 3 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Den i artikel 3, stk. 2 og 9, omhandlede 

delegation af beføjelser kan til enhver tid 

tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 

Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 

bringer delegationen af de beføjelser, der er 

angivet i den pågældende afgørelse, til 

ophør. Den får virkning dagen efter 

offentliggørelsen af afgørelsen i Den 

Europæiske Unions Tidende eller på et 

senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 

Den berører ikke gyldigheden af 

delegerede retsakter, der allerede er i kraft. 

3. Den i artikel 3, stk. 2 og 9, artikel 22, 

stk. 5a, artikel 47a og artikel 50, 

omhandlede delegation af beføjelser kan til 

enhver tid tilbagekaldes af Europa-

Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 

tilbagekaldelse bringer delegationen af de 

beføjelser, der er angivet i den pågældende 

afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen 

efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den 

Europæiske Unions Tidende eller på et 

senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 

Den berører ikke gyldigheden af 

delegerede retsakter, der allerede er i kraft. 

 

Ændringsforslag  148 

Forslag til forordning 

Artikel 48 – stk. 5 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 

til artikel 3, stk. 2 og 9, træder kun i kraft, 

hvis hverken Europa-Parlamentet eller 

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 

til artikel 3, stk. 2 og 9, artikel 22, stk. 5a, 

artikel 47a og artikel 50, træder kun i 



RR\1093195DA.doc 77/121 PE557.179v01-00 

 DA 

Rådet har gjort indsigelse inden for en frist 

på to måneder fra meddelelsen af den 

pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 

og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 

Rådet inden udløbet af denne frist begge 

har informeret Kommissionen om, at de 

ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 

forlænges med to måneder på Europa-

Parlamentets eller Rådets initiativ. 

kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet 

eller Rådet har gjort indsigelse inden for en 

frist på to måneder fra meddelelsen af den 

pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 

og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 

Rådet inden udløbet af denne frist begge 

har informeret Kommissionen om, at de 

ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 

forlænges med to måneder på Europa-

Parlamentets eller Rådets initiativ. 

 

Ændringsforslag  149 

Forslag til forordning 

Artikel 49 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Delegerede retsakter vedtaget i henhold 

til denne artikel træder i kraft straks og 

anvendes, så længe der ikke er gjort 

indsigelse i henhold til stk. 2. I 

meddelelsen til Europa-Parlamentet og 

Rådet af en delegeret retsakt anføres 

begrundelsen for anvendelse af 

hasteproceduren. 

1. Delegerede retsakter vedtaget i henhold 

til denne artikel træder i kraft straks og 

anvendes, så længe der ikke er gjort 

indsigelse i henhold til stk. 2. I 

meddelelsen til Europa-Parlamentet og 

Rådet af en delegeret retsakt anføres den 

nøjagtige begrundelse for anvendelse af 

hasteproceduren, og meddelelsen 

fremsendes hurtigst muligt. 

 

Ændringsforslag  150 

Forslag til forordning 

Artikel 50 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Kommissionen vedtager ved hjælp af 

gennemførelsesretsakter operationelle 

instrukser vedrørende den praktiske 

anvendelse af bestemmelserne i denne 

forordning . Disse 

gennemførelsesretsakter vedtages i 

overensstemmelse med 

undersøgelsesproceduren, jf. artikel 51, 

stk. 2. 

Kommissionen tillægges beføjelse til efter 

artikel 48 at vedtage delegerede retsakter 

om vedtagelse af operationelle instrukser 

vedrørende den praktiske anvendelse af 

bestemmelserne i denne forordning. 
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Begrundelse 

De nuværende instrukser (K(2010) 1620) er - trods udtalelsen om ikke at indføre retlige 

forpligtelser ud over kodeksen - udformet med en bindende retsakts sprog (og anvendes i 

praksis også som en sådan), og den tilføjer flere forpligtelser end dem, der er i kodeksen og 

indeholder undtagelser fra den. Som eksempel kan nævnes bestemmelserne om "originale 

dokumenter" (6.1.1), om kravet om en lægeattest (5.3.2.), om kvittering for visumgebyret 

(4.4.5.1) eller kravet om at tilvejebringe en bestemt dokumentation vedrørende en vært (6.2.1 

A (3)). Instrukserne bør derfor vedtages ved hjælp af en delegeret retsakt. 

 

 

Ændringsforslag  151 

Forslag til forordning 

Artikel 54 – stk. 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Tre år efter den dato, der er fastsat i 

artikel 59, stk. 2, udarbejder 

Kommissionen en evaluering af denne 

forordnings anvendelse. Denne samlede 

evaluering skal omfatte en gennemgang af 

de opnåede resultater set i forhold til 

målene og af gennemførelsen af denne 

forordning, uden at det berører de i stk. 3 

omhandlede rapporter. 

1. To år efter den dato, der er fastsat i 

artikel 55, stk. 2, udarbejder 

Kommissionen en evaluering af denne 

forordnings anvendelse. Denne samlede 

evaluering skal omfatte en gennemgang af 

de opnåede resultater set i forhold til 

målene og af gennemførelsen af denne 

forordning, uden at det berører de i stk. 3 

omhandlede rapporter. Denne evaluering 

skal indeholde en vurdering af behovet 

for en obligatorisk rejsesygeforsikring for 

indehavere af visum til kortvarigt ophold. 

Medlemsstaterne skal til dette formål 

oplyse Kommissionen om 

sundhedsudgifter, der vil kunne dækkes 

af visumindehaveres forsikring, så vel 

som om sundhedsomkostninger, der måtte 

opstå, men som ikke dækkes af 

indehavere af visa til kortvarigt ophold. 

 

Ændringsforslag  152 

Forslag til forordning 

Artikel 54 – stk. 4 a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 4a. Kommissionen forelægger hvert år 

Europa-Parlamentet og Rådet en rapport 

om gennemførelsen af denne forordning. 

Denne rapport skal især indeholde 

oplysninger om gennemførelsen af 

bestemmelserne vedrørende 

lufthavnstransitvisa og de midlertidige 

ordninger for udstedelse af visum ved 

ydre grænser samt status over 

samarbejdet med eksterne tjenesteydere 

og det lokale Schengensamarbejde. 

Begrundelse 

Det foreslås, at Kommissionen fremstiller én samlet årlig rapport, der dækker alle de 

forskellige aspekter, som i henhold til denne forordning skal indberettes til Parlamentet og 

Rådet, eller som de skal informeres om. 

 

Ændringsforslag  153 

Forslag til forordning 

Artikel 55 – stk. 3 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Artikel 51 finder anvendelse fra [3 

måneder efter ikrafttrædelsen] . 

3. Artikel 48, 49, 50 og 51 finder 

anvendelse fra [3 måneder efter 

ikrafttrædelsen] . 

Begrundelse 

Artikel 48-50 bør også træde i kraft tidligere for at sikre, at de nye praktiske instrukser kan 

være klar, når den helt nye visumkodeks træder i kraft. 

 

Ændringsforslag  154 

Forslag til forordning 

Artikel 55 – stk. 3 a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. Artikel 22, stk. 5a, finder anvendelse 
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fra [2 år efter ikrafttrædelsen] . 

 

 

Ændringsforslag  155 

Forslag til forordning 

Bilag I – afdeling 1 – række 30 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Jeg er bekendt med, at visumgebyret ikke 

refunderes, hvis der gives afslag på 

visumansøgningen. 

Jeg er bekendt med, at visumgebyret ikke 

refunderes, hvis der gives afslag på 

visumansøgningen. 

 Finder anvendelse i tilfælde af visum til 

flere indrejser: Jeg er bekendt med, at jeg 

skal være i besiddelse af passende 

rejsesygeforsikring til mit første ophold og 

i forbindelse med efterfølgende ophold på 

medlemsstaternes område. 

 

Ændringsforslag  156 

Forslag til forordning 

Bilag II – Afsnit A – nr. 3 – litra a 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) dokumenter vedrørende indlogering:

  

a) dokumenter vedrørende indlogering 

eller bevis for tilstrækkelige midler til at 

afholde udgifter til indlogering 

Begrundelse 

Bekræftede reservationer er i dag uden reel værdi, fordi de kan foretages via et online 

reservationssystem, der giver mulighed for at afbestille dem uden gebyr. Denne ordlyd 

bringer også dette bilag i overensstemmelse med artikel 13, stk. 1, litra b, om dokumentation. 

 

Ændringsforslag  157 

Forslag til forordning 

Bilag V – nr. 2 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Der er ikke givet nogen redegørelse for 

formålet med og vilkårene for det 

forventede ophold 

2. Der er ikke givet nogen redegørelse for 

formålet med og vilkårene for det 

forventede ophold 

 Følgende dokument(er) kunne ikke 

forelægges: 

Begrundelse 

Dette er en tilpasning til bestemmelsen i bilag V i del B i forordning 562/2006 

(Schengengrænsekodeksen). 

 

Ændringsforslag  158 

Forslag til forordning 

Bilag V – nr. 6 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. En eller flere medlemsstater betragter 

Dem som en trussel mod den offentlige 

orden, den indre sikkerhed eller den 

offentlige sundhed, jf. artikel 2, nr. 19, i 

forordning (EF) nr. 562/2006 

(Schengengrænsekodeks) eller de 

internationale relationer i en eller flere af 

medlemsstaterne) 

6. En eller flere medlemsstater betragter 

Dem som en trussel mod den offentlige 

orden, den indre sikkerhed eller den 

offentlige sundhed, jf. artikel 2, nr. 19, i 

forordning (EF) nr. 562/2006 

(Schengengrænsekodeks) eller de 

internationale relationer i en eller flere af 

medlemsstaterne) 

 Det drejer sig om følgende: ..................... 

(angivelse af medlemsstat) 

Begrundelse 

Visumansøgeren bør informeres om, hvilken medlemsstat der betragter ham som en trussel. 

 

Ændringsforslag  159 

Forslag til forordning 

Bilag V – bemærkninger 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Bemærkninger: Yderligere oplysninger om årsagerne til 

afgørelsen (punkt 1-11 ovenfor) samt 
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bemærkninger: 

De kan klage over afgørelsen om at 

afslå/annullere/inddrage et visum.  

De kan klage over denne afgørelse. 

Begrundelse 

For så vidt angår "bemærkninger": det bør gøres klart, at konsulaterne også kan anvende 

denne rubrik til give yderligere forklaring på de årsager, der har ført til afgørelsen. 

Den anden ændring har til formål at gøre formularen mere læservenlig. Det er særlig vigtigt, 

fordi det er den formular, der gives til en person, som ikke får et visum, og den skal derfor 

være let forståelig. 

 

Ændringsforslag  160 

Forslag til forordning 

Bilag V – bemærkninger – sætning 7 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Den relevante persons underskrift7 Den relevante persons underskrift 

________________  

7 Hvis dette kræves i den nationale 

lovgivning. 

 

Begrundelse 

En afgørelse om at afslå/annullere eller inddrage et visum bør i betragtning af dens betydning 

altid være underskrevet. Det bør ikke kun være i tilfælde, hvor det kræves i den nationale 

lovgivning. 

 

 

Ændringsforslag  161 

Forslag til forordning 

Bilag V a (nyt) 
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Kommissionens forslag 

 

 

Ændringsforslag 

BILAG Va 

UDFYLDNING AF VISUMMÆRKATEN 

1. Felt til obligatoriske angivelser 

1.1. Rubrikken »GYLDIGT TIL«: 

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. 

Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder: 

a) Schengenstaterne 

b) Angivelse af den eller de Schengenstater, hvortil visummet er gyldigt (i dette tilfælde 

anvendes følgende landekoder): 

BE  BELGIEN 

CZ  TJEKKIET 

DK  DANMARK 

DE  TYSKLAND 

EE  ESTLAND 

GR  GRÆKENLAND 

ES  SPANIEN 

FR  FRANKRIG 

IT  ITALIEN 

LV  LETLAND 

LT  LITAUEN 

LU  LUXEMBOURG 

HU  UNGARN 

MT  MALTA 

NL  NEDERLANDENE 

AT  ØSTRIG 

PL  POLEN 

PT  PORTUGAL 

SI  SLOVENIEN 

SK  SLOVAKIET 
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FI  FINLAND 

SE  SVERIGE 

IS  ISLAND 

NO  NORGE 

CH  SCHWEIZ 

1.2. Hvis visummærkaten benyttes til at udstede et ensartet visum, anføres i denne rubrik på 

udstedelsesstatens eget sprog ordet »Schengenstaterne«. 

1.3. Hvis visummærkaten benyttes til at udstede et visum med begrænset territorial 

gyldighed, jf. artikel 25, stk. 1, i denne forordning, anføres i denne rubrik på 

udstedelsesstatens eget sprog navne(t)(ne) på de(n) medlemsstat(er), til hvis område 

visumindehaverens ophold er begrænset. 

1.4. Hvis visummærkaten benyttes til at udstede et visum med begrænset territorial 

gyldighed, jf. artikel 25, stk. 3, i denne forordning, er der følgende valgmuligheder for de 

koder, der skal angives: 

a) De berørte medlemsstaters koder anføres i feltet. 

b) Ordet »Schengenstaterne« anføres efterfulgt af et minustegn i parentes og koderne for 

de medlemsstater, for hvis område visummet ikke er gyldigt. 

c) Hvis punktet »gyldigt til« ikke er tilstrækkeligt stort til at indsætte alle koder for de 

medlemsstater, der (ikke) anerkender det pågældende rejsedokument, skal fontstørrelsen på 

bogstaverne gøres mindre. 

2. “FRA… TIL”-rubrikken: 

Her anføres den periode, hvor visummet er gyldigt. 

Den dato, fra hvilken indrejse er tilladt til det område, for hvilket visummet er gyldigt, 

angives som nedenfor anført efter ordet »FRA«: 

– to cifre for datoen; for den 1.-9. i en måned sættes et nul foran 

– bindestreg 

– to cifre for måneden; ved måneder, som angives med encifrede tal, sættes et nul foran 

– bindestreg 

– for årstallet angives de to sidste tal. 

For eksempel: 05-12-07 = 5. december 2007. 

Efter ordet »TIL« angives visummets sidste gyldighedsdato på samme måde som den første 

gyldighedsdato. Visumindehaveren skal forlade det område, hvor visummet er gyldigt, 

inden kl. 24.00 på denne dato. 

3. Rubrikken »ANTAL INDREJSER«: 

I denne rubrik angives, hvor mange gange visumindehaveren kan rejse ind på det område, 

hvor visummet er gyldigt, dvs. antallet af mulige ophold, der kan fordeles over hele 

gyldighedsperioden, jf. punkt 4. 

Der kan gives tilladelse til én, to eller flere indrejser. Antallet anføres i feltet til højre for 
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teksten med »01«, »02« eller »MULT«, hvis der er givet tilladelse til mere end to indrejser. 

Når et lufthavnstransitvisum til flere indrejser udstedes i henhold til artikel 26, stk. 3, i 

denne forordning, beregnes visummets gyldighed således: første afrejsedato plus 6 

måneder. 

Visummet udløber, når antallet af udrejser er lig med antallet af tilladte indrejser, uanset 

om det samlede antal dage, opholdet må vare, ikke er opbrugt. 

4. “OPHOLDETS VARIGHED” DAGE”-rubrikken: 

Her angives det antal dage, som visumindehaveren må opholde sig i det område, hvor 

visummet er gyldigt. Det kan dreje sig enten om et uafbrudt ophold eller om flere dage 

under forskellige ophold inden for det tidsrum, der er anført i punkt 2, og i 

overensstemmelse med det antal indrejser, som der er givet tilladelse til i punkt 3. 

Mellem ordene »OPHOLDETS VARIGHED« og »DAGE« anføres antallet af dage, som 

opholdet må vare, ved hjælp af to cifre, idet det første tal er et nul, hvis antallet af dage er 

under ti. 

Opholdet må højst vare 90 dage. 

Når et visum har en gyldighed på over seks måneder, er opholdenes varighed 90 dage i 

hvilken som helst periode på 180 dage. 

5. “UDSTEDT I… DEN…”-rubrikken: 

Denne rubrik angiver, hvor den udstedende myndighed er beliggende. Udstedelsesdatoen 

indsættes efter ordet »DEN«. 

Denne dato angives på samme måde som datoen i punkt 2. 

6. Rubrikken »PASNUMMER«: 

I denne rubrik anføres nummeret på det rejsedokument, som visummærkaten er påført. 

Hvis den person, som visummet er udstedt til, er opført i ægtefællens, indehaveren af 

forældremyndigheden eller værgens pas, anføres nummeret på denne persons 

rejsedokument. 

Når en ansøgers rejsedokument ikke anerkendes af den udstedende medlemsstat, skal det 

ensartet udformede ark til påføring af visum anvendes til påføring af visum. 

Det nummer, der anføres i denne rubrik, hvis visummærkaten påføres det ensartet 

udformede ark, er ikke pasnummeret, men det samme trykte nummer som det, der er anført 

på arket, bestående af seks cifre. 

7. Rubrikken »VISUMTYPE«: 

For at kontrolpersonalet hurtigt kan se, hvilken visumtype der er tale om, anføres 

visumtype med A, C eller D således: 

A : lufthavnstransitvisum (som defineret i artikel 2, nr. 5), i denne 

forordning) 

C : visum (som defineret i artikel 2, nr. 2), i denne forordning) 

D : visum til længerevarende ophold 
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8. Rubrikken »EFTERNAVN OG FORNAVN«: 

Det første ord, der er anført i rubrikken »efternavn«, og derefter det første ord i rubrikken 

»fornavn« i visumindehaverens rejsedokument anføres i denne rækkefølge. Den 

udstedende myndighed kontrollerer, om det efternavn og det fornavn, der er anført i 

rejsedokumentet, og som skal anføres i såvel denne rubrik som i det felt, der skal scannes 

elektronisk, stemmer overens med de navne, der er anført i visumansøgningen. Hvis 

antallet af tegn i efternavn og fornavn overstiger antallet af felter, erstattes de overskydende 

tegn med et punktum (.). 

9. a) Obligatoriske angivelser i feltet »BEMÆRKNINGER«: 

– hvis et visum udstedes på en anden medlemsstats vegne i henhold til artikel 8, tilføjes 

følgende angivelse: »R/[Kode for den repræsenterede medlemsstat]«. 

– hvis et visum udstedes med henblik på transit, tilføjes følgende angivelse: 

”TRANSITVISUM”, 

– "Hvis alle de oplysninger, der henvises til i artikel 5, stk. 1, i VIS-forordningen, er 

registreret i visuminformationssystemet angives følgende: "VIS" 

– Hvis der i visuminformationssystemet kun er registreret oplysninger, der vedrører litra a) 

og b) i artikel 5, stk. 1, i visainformationssystemet, men der ikke er registreret oplysninger, 

der vedrører litra c) i artikel 5, stk. 1, fordi afgivelse af fingeraftryk ikke var pligtig i den 

pågældende region, angives følgende: "VIS 0" 

b) Nationale angivelser i feltet »BEMÆRKNINGER«: 

Dette felt indeholder også bemærkninger på udstedelsesstatens eget sprog vedrørende de 

nationale bestemmelser. Sådanne bemærkninger må imidlertid ikke overlappe de 

obligatoriske bemærkninger, der er nævnt i punkt 1. 

c) Felt til indsættelse af foto 

Foto af visumindehaveren skal være et farvefoto og fylde hele det dertil beregnede felt. 

Følgende regler skal iagttages med hensyn til det foto, der skal indsættes på 

visummærkaten: 

Hovedet (fra hage til isse) skal udfylde mellem 70 og 80 % af fotografiets lodrette 

dimension. 

Mindstekrav til opløsningen: scanner: 

– 300 ppi uden at komprimere billedet med henblik på scanning: 

– 720 dpi for et trykt et trykt farvefotografi. 

10. Det maskinlæsbare felt 

Dette felt består af to linjer med hver 36 tegn (OCR B-10 cpi). 

Første linje: 36 tegn (obligatorisk) 

Position Antal tegn Rubrikindho

ld 

Specifikationer 

1-2 2 Dokumentet

s art 

tegn: V 
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   tegn: kode for visumtypen (A, C eller D)  

3-5 3 Udstedelsess

tat 

Alfabetisk ICAO-kode med tre tegn: BEL, CHE, 

CZE, DNK, D<<, EST, GRC, ESP, FRA, ITA, 

LVA, LTU, LUX, HUN, MLT, NLD, AUT, POL, 

PRT, SVN, SVK, FIN, SWE, ISL, NOR. 

6-36 31 Efternavn 

og fornavn 

Efternavnet adskilles fra fornavnene ved hjælp af 

2 udfyldningstegn (<<); de enkelte dele af navnet 

adskilles med ét udfyldningstegn (<); ikke-

benyttede mellemrum udfyldes med ét tegn (<) 

Anden linje: 36 tegn (obligatorisk) 

Position Antal tegn Rubrikindhold Specifikationer 

1 9 Visumnummer Dette nummer findes i visummærkatens 

øverste højre hjørne 

10 1 Kontroltal Dette tal er resultatet af en kompliceret 

beregning, foretaget ud fra det foregående 

felt på grundlag af en algoritme defineret af 

ICAO 

11 3 Ansøgerens 

statsborgerskab 

Alfabetisk ICAO-kode med 3 tegn 

14 6 Fødselsdato Rækkefølgen er ÅÅMMDD, hvor: 

   ÅÅ = år (obligatorisk) 

   MM = måned eller << hvis ukendt 

   DD = dato eller << hvis ukendt 

20 1 Kontroltal Dette tal er resultatet af en kompliceret 

beregning, foretaget ud fra det foregående 

felt på grundlag af en algoritme defineret af 

ICAO 

21 1 Køn F = Kvinde 

   M = Mand 

   < = Ikke specificeret. 

22 6 Dato for udløb af 

visummets 

gyldighed 

Inddeling: ÅÅMMDD uden udfyldningstegn 

28 1 Kontroltal Dette tal er resultatet af en kompliceret 

beregning, foretaget ud fra det foregående 

felt på grundlag af en algoritme defineret af 

ICAO 

29 1 Territorial 

gyldighed 

a) Ved visum med begrænset territorial 

gyldighed anføres bogstavet T 

   b) Ved ensartet visum anføres 
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udfyldningstegnet < 

30 1 Antal indrejser: 1, 2 eller M 

31 2 Opholdets 

varighed 

a) Kortvarigt ophold: antal dage som anført 

i det visuelt læsbare felt 

   b) Længerevarende ophold: << 

33 4 Gyldighedens 

begyndelse 

Strukturen skal være MMDD uden 

udfyldningstegn 

 

Ændringsforslag  162 

Forslag til forordning 

Bilag V b (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag 

 

 

Ændringsforslag 

BILAG Vb 

PÅFØRING AF VISUMMÆRKATEN 

1. Den trykte visummærkat påføres den første side i rejsedokumentet, der hverken er 

stemplet eller påskrevet, bortset fra stemplet, der viser, at en ansøgning kan antages. 

2. Mærkaten rettes ind efter og påføres langs kanten af siden i rejsedokumentet. Den 

maskinlæsbare del af mærkaten rettes ind efter kanten af siden. 

3. De udstedende myndigheders stempel placeres i den rubrik, der er beregnet til 

bemærkninger, på en sådan måde, at det går ud over mærkaten og ud på siden i 

rejsedokumentet. 

4. Hvor det er nødvendigt at undlade at udfylde den rubrik, der skal scannes elektronisk, 

kan stemplet anbringes i dette felt, således at det bliver ubrugeligt. Det benyttede stempels 

dimensioner og tekst fastlægges i henhold til den enkelte medlemsstats nationale 

bestemmelser. 

5. For at forebygge genanvendelse af en visummærkat, der er anbragt på det separate ark 

til påføring af visum, anbringes de udstedende myndigheders stempel til højre på arket ind 

over både mærkaten og det separate ark på en sådan måde, at det ikke vanskeliggør 

læsningen af oplysningerne og bemærkningerne i rubrikkerne og heller ikke går ind over 

det maskinlæsbare felt. 

6. Forlængelsen af et visum i henhold til artikel 33 i denne forordning sker i form af en 

visummærkat. De udstedende myndigheders stempel påføres visummærkaten. 
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Ændringsforslag  163 

Forslag til forordning 

Bilag V c (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag 

 

 

Ændringsforslag 

BILAG Vc 

DEL 1 

Regler for udstedelse af visum ved grænsen til visumpligtige sømænd i transit 

Disse regler vedrører udveksling af oplysninger mellem de kompetente myndigheder i 

medlemsstaterne for så vidt angår visumpligtige sømænd i transit. Udstedes der visum ved 

grænsen på grundlag af de udvekslede oplysninger, er det den medlemsstat, der udsteder 

visummet, der har ansvaret herfor. 

I disse ansættelsesvilkår betragtes 

»havn i medlemsstat«: en havn, der udgør en ydre grænse i en medlemsstat 

»lufthavn i medlemsstat«: en lufthavn, der udgør en ydre grænse i en medlemsstat. 

I. Forhyring på et skib, der er anløbet eller forventes at anløbe en havn i en medlemsstat 

(indrejse på medlemsstaternes område) 

– Rederiet eller skibsagenten underretter de kompetente myndigheder i den medlemsstats 

havn, som skibet har anløbet eller forventes at anløbe, om, at visumpligtige sømænd 

forventes at indrejse via en medlemsstats lufthavn, en land- eller søgrænse. Rederiet eller 

dets agent underskriver en garanti for disse sømænd om, at alle udgifter til ophold og om 

nødvendigt hjemrejse for sømændene vil blive afholdt af rederiet. 

– disse kompetente myndigheder kontrollerer snarest, om de oplysninger, rederiet eller 

skibsagenten har givet, er korrekte, og undersøger, om de øvrige betingelser for indrejse på 

medlemsstaternes område er opfyldt. Rejseruten inden for medlemsstaternes område skal 

også kontrolleres, f.eks. på grundlag af (fly)billetterne. 

– når sømænd skal indrejse via en medlemsstats lufthavn, underretter de kompetente 

myndigheder i medlemsstatens havn ved hjælp af en behørigt udfyldt formular for 

visumpligtige sømænd i transit (jf. del 2), som sendes med telefax, som e-mail eller på 

anden måde, de kompetente myndigheder i den medlemsstats lufthavn, hvor indrejsen 

finder sted, om resultaterne af kontrollen og angiver, om der i princippet kan udstedes 

visum ved grænsen. Når sømænd skal indrejse via en land- eller søgrænse, underrettes de 

kompetente myndigheder ved det grænseovergangssted, via hvilket de pågældende sømænd 

rejser ind på medlemsstaternes område, efter samme procedure. 

– hvis resultatet af kontrollen af de foreliggende oplysninger er positivt og stemmer overens 

med sømandens angivelser eller dokumenter, kan de kompetente myndigheder i den 

medlemsstats lufthavn, hvor indrejsen eller udrejsen finder sted, udstede et visum ved 
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grænsen, hvor det tilladte ophold svarer til, hvad der er nødvendigt i forbindelse med 

transitten. Endvidere forsynes sømandens rejsedokument i sådanne tilfælde med et 

indrejse- eller udrejsestempel fra en medlemsstat og udleveres til den pågældende. 

II. Afmønstring af et skib, der har anløbet en medlemsstats havn (udrejse fra 

medlemsstaternes område) 

– rederiet eller skibsagenten underretter de kompetente myndigheder i nævnte medlemsstats 

havn om, at der indrejser visumpligtige sømænd, som afmønstrer og vil forlade 

medlemsstaternes område via en medlemsstats lufthavn, en land- eller søgrænse. Rederiet 

eller dets agent underskriver en garanti for disse sømænd om, at alle udgifter til ophold og 

om nødvendigt hjemrejse for sømændene vil blive afholdt af rederiet. 

– disse kompetente myndigheder kontrollerer snarest, om de oplysninger, rederiet eller 

skibsagenten har givet, er korrekte, og undersøger, om de øvrige betingelser for indrejse på 

medlemsstaternes område er opfyldt. Rejseruten inden for medlemsstaternes område skal 

også kontrolleres, f.eks. på grundlag af (fly)billetterne. 

– hvis resultatet af gennemgangen af de foreliggende oplysninger er positivt, kan de 

kompetente myndigheder udstede et visum, hvor det tilladte ophold svarer til, hvad der er 

nødvendigt i forbindelse med transitten. 

III. Overførsel fra et skib, der har anløbet en medlemsstats havn, til et andet skib 

– rederiet eller skibsagenten underretter de kompetente myndigheder I nævnte 

medlemsstats havn om, at der indrejser visumpligtige sømænd, som afmønstrer og vil 

forlade medlemsstaternes område via en anden medlemsstats havn. Rederiet eller dets agent 

underskriver en garanti for disse sømænd om, at alle udgifter til ophold og om nødvendigt 

hjemrejse for sømændene vil blive afholdt af rederiet. 

– disse kompetente myndigheder kontrollerer snarest, om de oplysninger, rederiet eller 

skibsagenten har givet, er korrekte, og undersøger, om de øvrige betingelser for indrejse på 

medlemsstaternes område er opfyldt. Som led i denne gennemgang kontaktes de 

kompetente myndigheder i den medlemsstats havn, hvorfra sømændene vil forlade 

medlemsstaternes område med skib. Der foretages kontrol af, om det skib, de skal 

påmønstre, ligger ved kaj i den pågældende havn eller forventes at anløbe. Rejseruten på 

medlemsstaternes område skal også undersøges. 

– hvis resultatet af gennemgangen af de foreliggende oplysninger er positivt, kan de 

kompetente myndigheder udstede et visum, hvor det tilladte ophold svarer til, hvad der er 

nødvendigt i forbindelse med transitten. 

DEL 2 
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DETALJERET BESKRIVELSE AF FORMULAREN 

Punkt 1-4: sømandens identitet 

1) A. Efternavn(e) 

 B. Fornavn(e) 

 C. Nationalitet 

 D. Besætningskategori 

2) A. Fødested 

 B. Fødselsdato 

3) A. Pasnr. 

 B. Udstedelsesdato 

 C. Gyldighedsperiode 

4) A. Søfartsbognummer 

 B. Udstedelsesdato 

 C. Gyldighedsperiode 

Ad punkt 3 og 4: Afhængigt af sømandens nationalitet og den medlemsstat, hvor indrejsen 

finder sted, kan et rejsedokument eller en søfartsbog anvendes i identifikationsøjemed. 

Punkt 5-8: skibsagenten og det pågældende skib 

5) Skibsagentens navn (personen eller selskabet, der repræsenterer rederiet på stedet i 

forbindelse med alt, hvad der vedrører rederens forpligtelser med hensyn til skibets 

udstyr) under 5A og telefonnummer (og andre kontaktoplysninger som f.eks. 

faxnummer og e-mailadresse) under 5B. 

6) A. Fartøjets navn 

 B. IMO-nummer (dette nummer er på 7 cifre og kendes også som »Lloyds-nummer«) 

 C. Flag (som handelsskibet sejler under) 

7) A. Skibets anløbsdato 

 B. Den havn, skibet anløber fra 

 Litra »A« vedrører skibets anløbsdato i den havn, hvor sømanden påmønstrer 

8) A. Dato for skibets afsejling 

 B. Den havn, skibet afsejler til (næste havn) 

Ad punkt 7A og 8A: angivelse af den frist, den pågældende sømand har til påmønstringen. 

Det bør erindres, at den fulgte rute er stærkt afhængig af ydre og uventede påvirkninger og 

faktorer som f.eks. uvejr, havarier mv. 

Punkt 9-12: formålet med sømandens rejse og hans rejsemål 

9) Det »endelige rejsemål« er sømandens endelige bestemmelsessted. Det kan være den 
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havn, hvor den pågældende påmønstrer, eller det land, den pågældende rejser til i tilfælde 

af afmønstring. 

10) Begrundelse for ansøgningen 

a) Hvis ansøgeren påmønstrer, er det endelige rejsemål den havn, hvor sømanden skal 

påmønstre. 

b) Hvis der er tale om overførsel fra et skib til et andet inden for medlemsstaternes område, 

er det også den havn, hvor den pågældende sømand skal påmønstre. Overførsel til et skib, 

der befinder sig uden for medlemsstaternes område, skal betragtes som afmønstring. 

c) Afmønstring kan ske af forskellige årsager, som f.eks. kontraktens udløb, arbejdsulykke, 

tvingende familiemæssige årsager mv. 

11) Transportmiddel 

Liste over de transportmidler, den visumpligtige sømand i transit har anvendt inden for 

medlemsstaternes område for at rejse til sit endelige rejsemål. På formularen findes 

følgende tre muligheder: 

a) bil (eller bus) 

b) tog 

c) fly. 

12) Dato for ankomst (på medlemsstaternes område) 

Gælder især for den første medlemsstats lufthavn eller det første grænseovergangssted (da 

det ikke nødvendigvis altid er en lufthavn) ved den ydre grænse, hvor den pågældende 

ønsker at rejse ind på medlemsstaternes område. 

Dato for transit 

Den dato, hvor sømanden afmønstrer i en havn på medlemsstaternes område og rejser til 

en anden havn, der også ligger på medlemsstaternes område. 

Dato for afrejse 

Den dato, hvor sømanden afmønstrer i en havn på medlemsstaternes område for at 

påmønstre et andet skib, der befinder sig i en havn uden for medlemsstaternes område, eller 

den dato, hvor sømanden afmønstrer i en havn på medlemsstaternes område for at rejse 

hjem (uden for medlemsstaternes område). 

Ud over de tre transportmidler bør der anføres foreliggende oplysninger om: 

a) bil, bus: registreringsnummer 

b) tog: navn, nummer osv. 

c) flyinformation: dato, tidspunkt, nummer. 

13) Formel erklæring underskrevet af skibsagenten eller rederen som bekræftelse på 

dennes pligt til at afholde udgifterne til ophold og om nødvendigt hjemrejse for sømanden. 
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Ændringsforslag  164 

Forslag til forordning 

Bilag VIII – nr. 2 – indledning 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Følgende oplysninger indsendes til 

Kommissionen inden for den frist, der er 

fastsat i artikel 44, ved hjælp af 

standardmodeller, som uarbejdes af 

Kommissionen, og de opdeles, hvor dette 

er relevant, efter ansøgerens 

statsborgerskab som angivet i modellerne: 

2. Følgende oplysninger indsendes til 

Kommissionen inden for den frist, der er 

fastsat i artikel 44, ved hjælp af 

standardmodeller, som udarbejdes af 

Kommissionen, og de opdeles efter 

ansøgerens statsborgerskab som angivet i 

modellerne: 

Begrundelse 

Det bør fremgå klart af lovgivningen, hvilke statistikker der skal indsamles. Dette bør ikke 

overlades til Kommissionen, når den udarbejder standardmodeller, som ikke skal 

underlægges en yderligere beslutningsprocedure. Der kan derfor ikke være nogen 

skønsmargen i lovgivningsteksten. 

 

Ændringsforslag  165 

Forslag til forordning 

Bilag VIII – nr. – led 14 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Antal udstedte LTV-visa, opdelt efter 

årsagen til, at de blev udstedt (jf. artikel 22, 

stk. 1 og 3, og artikel 33, stk. 3 

Antal udstedte LTV-visa, opdelt efter 

årsagen til, at de blev udstedt (jf. artikel 22, 

stk. 1, i dette tilfælde yderligere opdelt 

efter de tre forskellige årsager hhv. 

humanitære årsager, nationale interesser 
og internationale forpligtelser, og stk. 3, 

og artikel 33, stk. 3) 

Begrundelse 

For at få et bedre billede med hensyn til udstedelse af visa med begrænset territorial 

gyldighed må man have statistikker, der ikke samler det hele under ét, men som er opdelt 

særskilt efter de tre årsager. 
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BEGRUNDELSE 

Indledning 

Denne betænkning er resultatet af LIBE-Udvalgets ihærdige indsats. På grundlag af dette 

udkast til betænkning, de stillede ændringsforslag og udtalelsen fra TRAN-Udvalget blev der 

indgået en række kompromiser mellem de politiske grupper inden afstemningen i udvalget. 

I det følgende vil ordføreren redegøre for de overvejelser, der har ført frem til de vigtigste 

ændringsforslag, der er vedtaget. 

Generelt om forslaget 

Ordføreren glæder sig over forslaget og den filosofi, der ligger til grund for det. Han er enig i, 

at det, samtidig med at der opretholdes de samme meget høje standarder vedrørende den 

offentlige sikkerhed og forebyggelse af ulovlig indvandring, absolut er nødvendigt at anlægge 

et bredere perspektiv og anerkende, at det for EU som helhed er vigtig at lette lovlig indrejse i 

EU. Ordføreren støtter derfor fuldt ud de proceduremæssige lempelser, der foreslås. De 

omfatter f.eks. ophævelse af reglen om, at alle ansøgere skal møde personligt frem for at 

indgive ansøgningen, klarere regler vedrørende den nødvendige dokumentation, kortere frister 

eller indførelse af mulighed for at føre samtaler med ansøgerne via moderne 

kommunikationsmidler. 

I forbindelse med den kritik, der er blevet fremsat om, at disse foreslåede lempelser vil skabe 

sikkerhedsproblemer, vil ordføreren gerne meget klart sige, at disse lempelser efter hans 

mening har til formål at imødegå den hyppige kritik af, at de nuværende procedurer er for 

besværlige. Lempelserne vil ikke på nogen måde ændre de væsentlige kriterier og betingelser, 

ud fra hvilke visumansøgninger vurderes. Det drejer sig om den måde, der kan søges om et 

visum på, og ikke om de kriterier, der skal opfyldes for at udstede et visum. 

Specifikke aspekter 

Ordføreren er for en stor dels vedkommende enig i Kommissionens fremgangsmåde, men der 

er en række emner, som der stilles ændringsforslag til. 

For at bane vejen for en yderligere modernisering af proceduren foreslår ordføreren, at der 

altid skal være en elektronisk udgave af ansøgningsformularen til rådighed, så de, der ønsker 

det, kan udfylde den elektronisk i stedet for med hånden (artikel 11, stk. 2). Desuden bør 

konsulaterne have mulighed for at acceptere ansøgninger online (artikel 8, stk. 6a). Disse to 

ændringsforslag er af mindre betydning, men de bør forstås som skridt i retning af det 

langsigtede mål om en mere moderne visumansøgningsproces. 

For så vidt angår proceduren, mener ordføreren, at nogle af forslagene bør styrkes yderligere. 

Det bør f.eks. være muligt at indgive an ansøgning ikke kun seks, men op til ni måneder før 

den forventede rejse. Ordføreren mener, at en sådan periode bedre svare til vore dages 

rejsemønstre, især fordi internationale flybilletter ofte er væsentlig billigere, når de bestilles 

tidligt (artikel 8, stk. 1). 

Ligesom Kommissionen mener ordføreren, at hyppigere udstedelse af visa til flere indrejser 
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med en længere gyldighed til rejsende i god tro vil være en fordel ikke kun for de pågældende 

rejsende, men også for konsulaterne. Man bør virkelig udnytte den stigende anvendelse af 

visuminformationssystemet (VIS), når tages i brug i hele verden. Ordføreren går derfor fuldt 

ind for bestemmelserne om at udstede visa til flere indrejser til VIS-registrerede regelmæssigt 

rejsende. 

For så vidt angår "humanitært visum", er ordføreren enig i, at visumkodeksen ikke kan give 

den eneste løsning på de nuværende udfordringer med mennesker, der søger international 

beskyttelse. Han er imidlertid stærkt overbevist om, at det er nødvendigt med sikre og lovlige 

måder til at få adgang til EU's område for personer, der flygter fra forfølgelse, og at 

udstedelse af et Schengen-visum er én måde. Ordføreren har i udkastet til betænkning valgt en 

forsigtig og lovmæssigt forsvarlig fremgangsmåde, der er baseret på at styrke og udvikle de 

eksisterende bestemmelser i teksten. Den til grund liggende filosofi bag ændringsforslagene 

til betragtning 6a, 6b og artikel 1, 6, 19 og 22 er at give konsulatspersonalet større råderum til 

at tage hensyn til beskyttelsesbehov og at minde om de internationale forpligtelser, som 

medlemsstaterne har indgået. Der blev desuden opnået enighed om et kompromis gående ud 

på at personer, der søger international beskyttelse, kan indgive ansøgning om et europæisk 

humanitært visum direkte til ethvert konsulat eller enhver ambassade i medlemsstaterne. 

Et spørgsmål, der har været genstand for talrige individuelle klager, er afslag på visum til 

tredjelandsstatsborger, der er familiemedlemmer til EU-borgere, og som ønske at få visum til 

at besøge dem. Den nuværende situation er lovmæssigt kompleks (som følge af de særlige 

bestemmelser i direktivet om fri bevægelighed (2004/38), der giver familiemedlemmer, som 

er omfattet af det, ret til visum) og temmelige uigennemskuelig (fordi der hidtil kun har været 

specifikke bestemmelser i håndbogen, men ikke i visumkodeksen som sådan). De talrige 

klager over konsulater, der ikke anvender disse bestemmelser korrekt, kommer derfor ikke 

som en overraskelse. Ordføreren erkender, at Kommissionen prøver på at løse dette problem i 

sit forslag såvel som tilfældet med "nære slægtninge" og situationer, der ikke er omfattet af 

direktivet. Ordføreren støtter disse forslag fuldt ud, men mener, at det er nødvendigt med 

visse yderligere bestemmelser. Disse omfatter bestemmelser om at sikre adgang til konsulater 

for familiemedlemmer, eftersom der ikke kan stilles krav om, at de skal betale et gebyr, 

bestemmelser om visum til flere indrejser, om udstedelse af visum ved grænsen og om afslag. 

Afslag på visum til familiemedlemmer skal begrundes på mere detaljeret måde, således at den 

pågældende person bedre kan forstå afslaget. 

I samme ånd foreslår ordføreren en række præciseringer i forbindelse med klageproceduren 

og en bestemmelser om, at alle konsulater skal have en klageprocedure. Det er god 

forvaltningsskik at råde over en sådan procedure, og det er også vigtigt for medlemsstaternes 

og EU's image. De fleste konsulater har sandsynligvis allerede en sådan klageprocedure, men 

ordføreren ønsker at indføje dette i kodeksen. Desuden kan en velorganiseret klageordning 

måske nedbringe antallet af formelle klager, der udgør en ekstra arbejdsbyrde for 

konsulaterne, og som ofte kun indgives, fordi der er et aspekt ved proceduren, som ikke er 

blevet rigtig forstået. 

Derfor bør bestemmelsen om oplysninger til visumansøgere forbedres yderligere. Ordføreren 

foreslår nogle tilføjelser til den liste over spørgsmål, som offentligheden og ansøgerne skal 

informeres om. Udvalget vedtog også, at Schengenvisumwebstedet - som Parlamentet længe 

har ønsket det - i det mindste skulle være tilgængeligt på alle EU's officielle sprog og 

hovedsproget i de fem tredjelande med det største antal schengenvisumansøgere (artikel 45). 
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For så vidt angår den konsulære organisation, er det navnlig samarbejdet med eksterne 

tjenesteydere, der har givet anledning til bekymring. Ordføreren anerkender de 

budgetmæssige begrænsninger, som medlemsstaternes forvaltninger må operere med, og kan 

også se fordelene ved samarbejdet med eksterne tjenesteydere. Samtidig er de opgaver, der 

gives til eksterne tjenesteydere, offentlige opgaver, og derfor bør beslutningen om at 

samarbejde med en ekstern tjenesteyder kun træffes, hvis der ikke har været mulighed for 

andre løsninger. Outsourcing bør ikke være den løsning, der vælges først. Ordføreren foreslår 

derfor en ny formulering af artikel 38, der vedrører vurderingen af det hensigtsmæssige 

anvende en ekstern tjenesteyder. Samtidig bør tilsynet med de eksterne tjenesteydere styrkes, 

og Kommissionen skal informeres bedre om samarbejdet med eksterne tjenesteydere for 

korrekt at kunne vurdere gennemførelsen af lovbestemmelserne på stedet, hvilket er 

vanskeligt, om ikke umuligt i øjeblikket (artikel 41, stk. 12). 

Vi må ikke i det lange løb tabe det mål af sigte, at Schengenvisa skal behandles af ét enkelt 

kontor i et hvilket som helst tredjeland, som alle medlemsstater og EU yder ressourcer til. 

Den nuværende situation er ofte absurd, fordi der bruges betydelige energi på alle niveauer på 

at regulere og forvalte begrebet "ansvarlig medlemsstat". Alle skridt, der kan føre i retning af 

dette langsigtede mål, skal tages. Ordføreren går derfor ind for forslagene om den såkaldte 

obligatoriske repræsentation, men foreslår også at tilføje et kriterium, der er baseret på 

afstand, for yderligere at reducere ansøgerens byrder. Desuden bør de nuværende valgfrie 

former for samarbejde mellem medlemsstater (samhusning og fælles ansøgningscentre) 

bibeholdes, fordi det ville sende et forkert signal at fjerne dem. Desuden foreslår ordføreren 

en ny artikel om "Schengen-visumcentre" - en idé, som Kommissionen introducerer i en 

betragtning, men så ikke udvikler yderligere. 

For så vidt angår institutionelle anliggender, vil ordføreren gerne nævne Kommissionens 

forslag om at slette en række af de nuværende bilag til kodeksen og vedtage bestemmelser, 

der i øjeblikket er omfattet af disse bilag, på et senere stadium ved hjælp af 

gennemførelsesretsakter. Dette er efter ordførerens opfattelse ikke acceptabelt, fordi en sådan 

fremgangsmåde vil indskrænke lovgiverens rolle.  

Et andet problematisk spørgsmål er håndbogen eller de "praktiske instrukser" for 

konsulatspersonale, der efter Kommissionens opfattelse - og sådan som det i øjeblikket er 

tilfældet - skal vedtages ved hjælp af gennemførelsesretsakter. Såkaldte "praktiske 

håndbøger" er blevet et standardfænomen for mange grænse- og visumrelaterede retsakter 

(grænsekodeks, Eurosur), men de vedtages i forskellige retlige udformninger (henstillinger, 

afgørelser). De indebærer en risiko for, at man forsøger at "omskrive lovgivningen", for at der 

tilføjes nye elementer, og at betydningen af den tilgrundliggende lovgivning mindskes, fordi 

det er det eneste dokument, som personalet på stedet har til rådighed. I betragtning af den 

nuværende håndbog, der faktisk tilføjer nye elementer til kodeksen og indeholder undtagelser 

fra den, ville den bedste løsning af hensyn til retssikkerheden, og fordi det er vigtigt, at 

konsulatspersonalet har fælles og harmoniserede "praktiske instrukser", være at vedtage disse 

instrukser som en delegeret retsakt til supplering af visumkodeksen. 
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Kære formand 

 

 

Retsudvalget har behandlet ovennævnte forslag, i henhold til artikel 104 om omarbejdning, 

som indført i Parlamentets forretningsorden. 

Det hedder i artiklens stk. 3, at  

 

"Finder det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, at forslaget ikke 

indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne, 

underretter udvalget det kompetente udvalg herom. 

 

Det kompetente udvalg kan i så fald kun behandle ændringsforslag, som opfylder 

betingelserne i artikel 156 og 157, og som vedrører de dele af forslaget, der indeholder 

ændringer. 

Agter det kompetente udvalg dog i overensstemmelse med punkt 8 i den interinstitutionelle 

aftale også at stille ændringsforslag til de kodificerede dele af forslaget, underretter det 

omgående Rådet og Kommissionen om sine planer, og sidstnævnte bør inden afstemningen, jf. 

artikel 54, meddele udvalget, hvilken holdning den har til ændringsforslagene, og hvorvidt 

den agter at tage forslaget om omarbejdning tilbage. 

På grundlag af udtalelsen fra den rådgivende gruppe, der behandlede det omarbejdede forslag, 

mener Retsudvalget, at det foreliggende forslag ikke indeholder andre indholdsmæssige 

ændringer end dem, der er angivet som sådanne i forslaget eller i udtalelsen fra den 

rådgivende gruppe, og at forslaget, hvad angår de uændrede bestemmelser i den tidligere 

retsakt sammen med de nævnte ændringer, udelukkende består i en kodifikation af de 
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eksisterende retsakter uden indholdsmæssige ændringer. 

 

På sit møde den 24. september 2014 vedtog Retsudvalget derfor med 19 stemmer for og 1 

stemme hverken for eller imod 1 at henstille, at Udvalget om Borgernes Rettigheder og 

Retlige og Indre Anliggender som korresponderende udvalg behandler ovennævnte forslag i 

overensstemmelse med artikel 104. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Pavel Svoboda 

 

 

 

 

 

Bilag: Udtalelse fra den rådgivende gruppe. 

                                                 
1 Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Therese Comodini Cachia, Luis de Grandes Pascual, Mady Delvaux, 

Andrzej Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sajjad Karim, 

Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn 

Regner, Pavel Svoboda, Viktor Uspaskich, Axel Voss, og Tadeusz Zwiefka. 
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BILAG: UDTALELSE FRA DEN RÅDGIVENDE GRUPPE BESTÅENDE AF DE 
JURIDISKE TJENESTER I EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG 

KOMMISSIONEN 

 

 

 

 

DE JURIDISKE TJENESTERS 

RÅDGIVENDE GRUPPE 

Bruxelles, den 5. august 2014 

UDTALELSE 

 TIL EUROPA-PARLAMENTET, 

  RÅDET, 

  KOMMISSIONEN 

"Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en EU-kodeks for visa 

(visumkodeks)" 

COM(2014)0164 af 1.4.2014 – 2014/0094(COD) 

I henhold til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk 

omarbejdning af retsakter, særlig punkt 9, behandlede den rådgivende gruppe bestående af de 

juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen på et møde den 30. april 

2014 bl.a. ovennævnte forslag fra Kommissionen. 

 

Under behandlingen1 af forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om 

omarbejdning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli 2009 

om en fællesskabskodeks for visa konstaterede den rådgivende gruppe samstemmende 

følgende: 

 

1) Hvad angår begrundelsen, burde den for fuldt ud at være udformet i overensstemmelse med 

de relevante kriterier i den interinstitutionelle aftale præcist have angivet, hvilke 

bestemmelser i den tidligere retsakt der forbliver uændrede, således som det er fastsat i 

aftalens punkt 6, litra a), nr. iii). 

2) I betragtning 12 i forslaget til omarbejdning burde de tilføjede ord " Når en medlemsstat 

oplever en pludselig" af hensyn til overensstemmelsen mellem teksten i betragtningen og i 

artikel 3, stk. 3, have været anført mellem tilpasningspile og ikke have været fremhævet med 

den gråskravering, der normalt anvendes til at markere indholdsmæssige ændringer. 

3) Den nuværende ordlyd af artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 810/2009/EF burde have 

været medtaget i forslaget til omarbejdning og markeret som "indholdsmæssige sletning" 

(dvs. med dobbelt gennemstregning kombineret med gråskravering). 

                                                 
1 Den rådgivende gruppe havde den engelske, franske og tyske sprogudgave til rådighed og benyttede 

den engelske originaludgave af forslaget som grundlag for behandlingen. 
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4) Følgende dele af teksten i forslaget til omarbejdning burde have været fremhævet med den 

gråskravering, der normalt anvendes til at markere indholdsmæssige ændringer: 

 

- i artikel 8, stk. 6, hele litra c) 

- i artikel 12, stk. 2, sletningen af ordene " Ansøgeren skal give personligt fremmøde . På det 

tidspunkt " 

- i artikel 14, stk. 3, litra e), erstatningen af ordene " repræsentanter for 

nonprofitorganisationer" med "personer" 

- i artikel 34, stk. 1, sletningen af ordene " med henblik på transit " . 

- i artikel 34, stk. 2, sletningen af ordene " i transit " . 

 

Efter behandlingen af forslaget var der i den rådgivende gruppe enighed om, at forslaget ikke 

indeholder andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i forslaget 

eller i nærværende udtalelse. Den rådgivende gruppe konstaterede desuden, at forslaget, hvad 

angår de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter sammen med de nævnte ændringer, 

udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden indholdsmæssige 

ændringer. 

 

 

 

 

 

F. DREXLER   H. LEGAL   L. ROMERO REQUENA 

Juridisk rådgiver   Juridisk rådgiver   Generaldirektør 
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15.10.2015 

UDTALELSE FRA TRANSPORT- OG TURISMEUDVALGET 

til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender  

om Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en EU-kodeks for visa (visumkodeks) 

(COM(2014)0164 – C8-0001/2014 – 2014/0094(COD)) 

Ordfører (for udtalelse): István Ujhelyi 

 

 

KORT BEGRUNDELSE 

1. Indledning 

Kommissionens forslag sigter mod at forkorte og forenkle de nuværende procedurer for 

udstedelse af visa til kortvarige ophold i Schengenområdet for at opnå flere besparelser og 

mindre bureaukrati, samtidig med at der findes den rette balance mellem økonomiske og 

sikkerhedsmæssige behov. 

En nemmere adgang til Schengenområdet for lovligt rejsende vil fremme besøg fra familie og 

venner og forretningsbesøg. Det vil også fremme den økonomiske aktivitet og jobskabelse 

inden for turisme og beslægtede sektorer. Dette vil bidrage til, at Europa forbliver verdens 

største turistmål.  

De vigtigste elementer i forslaget om visumkodeks er følgende: 

Nedsættelse af fristen for den tid, det må tage at behandle en visumansøgning og træffe en 

afgørelse; mulighed for at indgive visumansøgninger ved andre EU-landes konsulater, hvis 

den medlemsstat, der er ansvarlig for behandlingen af visumansøgninger, hverken er til stede 

eller repræsenteret; lempelser for regelmæssige rejsende, herunder obligatorisk udstedelse af 

visa til flere rejser med en gyldighed på tre år; forenkling af ansøgningsskemaer og mulighed 

for elektronisk fremsendelse; mulighed for særlige ordninger for udstedelse af visa ved 

grænsen med en gyldighed på op til 15 dage; mulighed for at lempe udstedelsen af visa til 

besøgende til større begivenheder.  

2. Transport- og turismedimensionen af forslaget 

"Mere fleksible visumregler vil fremme vækst og jobskabelse." 

Samtidig med at der tages hensyn til, at hovedformålet med Schengenvisumsystemet er at 



RR\1093195DA.doc 103/121 PE557.179v01-00 

 DA 

forhindre ulovlig indvandring og sikkerhedstrusler, vil en mere brugervenlig udformning af 

visumansøgningsprocedurerne have en positiv virkning på økonomien, navnlig i transport- og 

turismesektoren. 

På grundlag af tal fra Europa-Kommissionen og forskellige interessenter vil mere fleksible 

visumregler have en meget stor virkning på Schengenområdet (se f.eks. "Study on the 

economic impact of short stay visa facilitation on the tourism industry and on the overall 

economies of EU Member States being part of the Schengen Area", Europa-Kommissionen, 

GD for Erhvervspolitik, august 2013 – "Visa facilitation Stimulating economic growth and 

development through tourism", Verdensturistorganisationen (UNWTO), januar 2013 – 

"Contribution of Cruise Tourism to the Economies of Europe 2014", The Cruise Lines 

International Association (CLIA) – "WTTC contribution to the Revision of the Visa Code", 

World Travel and Tourism Council, juni 2015). 

Mere fleksible og tilgængelige visumregler kan medføre en stigning i antallet af rejser til 

Schengenområdet på mellem 30 og 60 %, hvis man udelukkende ser på rejsende fra følgende 

seks lande: Kina, Indien, Rusland, Saudi-Arabien, Sydafrika og Ukraine.  

Dette kan betyde, at der afholdes samlede direkte udgifter på op til 130 mia. EUR i løbet af 

fem år (til indlogering, mad og drikke, transport, underholdning, shopping mv.), der kan 

omsættes til omkring 1,3 mio. job inden for turisme og i beslægtede sektorer. 

 

3. Ordførerens holdning 

Ordføreren støtter målet om en forenkling og lettelse af visumansøgningsprocedurer. Dette vil 

hjælpe visumansøgerne, så de ikke bliver afskrækket af de administrative og økonomiske 

byrder, der er forbundet med indrejse i Schengenområdet, og vil fremme turisme- og 

transportaktiviteter i Europa til gavn for økonomien. 

Vi er nødt til at udvikle en stærkere fælles forståelse mellem Schengenområdet og 

tredjelande: større offentlig opmærksomhed, flere informationskampagner, flere direkte 

flyforbindelser mv. Vi kan også lære af andre visumlempelsessystemer (USA, Canada og 

Australien). 

Ordføreren ønsker at indføre visse ændringsforslag for yderligere at fremme de aspekter i 

Kommissionens forslag, der er til gavn for visumansøgerne, på baggrund af følgende 

hovedprincipper: 

 mere fleksibilitet i medlemsstaternes ansvar for visumansøgninger og bedre konsulært 

samarbejde 

 større lempelser for ansøgere, der allerede er registreret i visuminformationssystemet 

 udstedelse af visum til flere indrejser med en længere gyldighed (mindst 5 år og højst 

10 år) 

 lettelse af sømænds mulighed for indgivelse af visumansøgning ved EU's ydre 

grænser.  
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Helt konkret foreslår ordføreren, at lempelsesprocedurerne bør være åbne for ansøgere, der er 

registreret i visuminformationssystemet, og som allerede har fået udstedt og lovligt har 

anvendt et visum inden for de sidste 18 måneder før ansøgningen, eller som har fået udstedt et 

visum til flere indrejser, et nationalt visum til længerevarende ophold eller en 

opholdstilladelse. 

For så vidt angår konsulært samarbejde mener ordføreren, at ansøgerne ikke bør tvinges til at 

foretage en returrejse, der strækker sig over mere end 1 000 km, eller som indebærer en 

overnatning, for at nå et konsulat for den medlemsstat, der er ansvarlig for behandlingen af 

deres visumansøgning, hvis der findes et bedre alternativ hos en anden medlemsstats konsulat. 

Ordføreren ønsker desuden at forbedre adgangen til webstedet for Schengenvisa ved at gøre 

dette tilgængeligt på flere sprog. 

Endelig foreslår ordføreren at supplere kravene til den dokumentation vedrørende 

indlogering, som ansøgeren skal fremsende. 
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ÆNDRINGSFORSLAG 

Transport- og Turismeudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og 

Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende 

ændringsforslag: 

 

Ændringsforslag  1 

Forslag til forordning 

Betragtning 10 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(10) Det bør formodes, at ansøgere, som er 

registreret i VIS, og som inden for de sidste 

12 måneder før ansøgningen har fået 

udstedt og lovligt har anvendt to visa, 

opfylder indrejsebetingelserne, hvad angår 

risikoen for ulovlig indvandring og kravet 

om at råde over tilstrækkelige 

subsistensmidler. Der bør imidlertid kunne 

ses bort fra denne formodning, hvis de 

kompetente myndigheder fastslår, at en 

eller flere af disse betingelser ikke er 

opfyldt i individuelle tilfælde. 

(10) Det bør formodes, at ansøgere, som er 

registreret i VIS, og som inden for de sidste 

18 måneder før ansøgningen har fået 

udstedt og lovligt har anvendt et visum, 

opfylder indrejsebetingelserne, hvad angår 

risikoen for ulovlig indvandring og kravet 

om at råde over tilstrækkelige 

subsistensmidler. Der bør imidlertid kunne 

ses bort fra denne formodning, hvis de 

kompetente myndigheder fastslår, at en 

eller flere af disse betingelser ikke er 

opfyldt i individuelle tilfælde. 

Begrundelse 

De foreslåede kriterier er for restriktive for rejsende, som allerede har fået udstedt et visum 

til flere indrejser, et nationalt visum til længerevarende ophold eller en opholdstilladelse. 

Navnlig for ansatte på krydstogtskibe, da den sæsonprægede karakter og den gennemsnitlige 

længde af deres kontrakter gør det vanskeligt at få udstedt to visa inden for en 12-måneders 

periode. Lovlig anvendelse af et visum bør være tilstrækkeligt. Det vil ikke øge 

sikkerhedsrisikoen, eftersom det kun er ansøgere med dokumenterede lovlige besøg, der er 

berettiget til et visum til flere indrejser. 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til forordning 

Betragtning 12 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(12) Det er nødvendigt at fastsætte regler 

for transit gennem internationale områder i 

lufthavne for at bekæmpe ulovlig 

indvandring. I den henseende bør der 

udarbejdes en fælles liste over 

tredjelande, hvis statsborgere skal være i 

besiddelse af lufthavnstransitvisa. Når en 

medlemsstat oplever en pludselig 

massetilstrømning af ulovlige indvandrere, 

bør den dog midlertidigt kunne indføre et 

krav om lufthavnstransitvisum for 

statsborgere fra et givet tredjeland. Der bør 

fastlægges betingelser og procedurer i den 

henseende for at sikre, at anvendelsen af 

denne foranstaltning er tidsbegrænset, og at 

den i overensstemmelse med 

proportionalitetsprincippet ikke går videre, 

end hvad der er nødvendigt for at nå dette 

mål. Anvendelsesområdet for 

lufthavnstransitvisum bør begrænses til den 

specifikke situation, der har givet 

anledning til indførelse af foranstaltningen.  

(12) Det er nødvendigt at fastsætte regler 

for transit gennem internationale områder i 

lufthavne for at bekæmpe ulovlig 

indvandring. I den henseende bør der 

udarbejdes en fælles liste over 

tredjelande, hvis statsborgere skal være i 

besiddelse af lufthavnstransitvisa. Når en 

medlemsstat oplever en pludselig 

massetilstrømning af irregulære 

indvandrere, bør den dog midlertidigt 

kunne indføre et krav om 

lufthavnstransitvisum for statsborgere fra 

et givet tredjeland Der bør fastlægges 

betingelser og procedurer i den henseende 

for at sikre, at anvendelsen af denne 

foranstaltning er tidsbegrænset, og at den i 

overensstemmelse med 

proportionalitetsprincippet ikke går videre, 

end hvad der er nødvendigt for at nå dette 

mål. Anvendelsesområdet for 

lufthavnstransitvisum bør begrænses til den 

specifikke situation, der har givet 

anledning til indførelse af foranstaltningen, 

og bør vedtages efter høring af 

Kommissionen samt under hensyntagen 

til de øvrige medlemsstaters holdning. 

Ændringsforslag  3 

Forslag til forordning 

Betragtning 30 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(30) Udstedelse af visa ved de ydre 

grænser bør i princippet være en 

undtagelse. For imidlertid at give 

medlemsstaterne mulighed for at fremme 

korttidsturisme bør de kunne udstede visa 

ved de ydre grænser inden for rammerne af 

en midlertidig ordning og efter at have 

underrettet om og offentliggjort ordningens 

organisatoriske regler. Sådanne ordninger 

bør være midlertidige, og gyldigheden af 

de udstedte visa bør begrænses til den 

(30) Udstedelse af visa ved de ydre 

grænser bør i princippet være en 

undtagelse. For imidlertid at give 

medlemsstaterne mulighed for at fremme 

korttidsturisme bør de kunne udstede visa 

ved de ydre grænser inden for rammerne af 

en midlertidig ordning og efter at have 

underrettet om og offentliggjort ordningens 

organisatoriske regler. Sådanne ordninger 

bør være midlertidige, og gyldigheden af 

de udstedte visa bør begrænses til den 

udstedende medlemsstat område. For at 
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udstedende medlemsstat område. lette anvendelsen af sådanne ordninger, 

kan medlemsstaterne etablere gratis 

onlinesystemer for forhåndsregistrering 

for visumansøgere ved de ydre grænser.  

Begrundelse 

For at undgå køer og forsinkelser ved de ydre grænser, kan de kompetente myndigheder ved 

hjælp af et onlinesystem for forhåndsregistrering blive underrettet om kommende 

visumansøgere, hvilket vil lette behandlingen af ansøgninger og udstedelsen af visa ved de 

ydre grænser. 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til forordning 

Betragtning 39 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (39a) Det er yderst vigtigt, at 

Kommissionen udvikler et ensartet 

websted, så der kan indgives 

visumansøgninger online, med henblik på 

at lette ansøgningsproceduren og 

tiltrække flere besøgende til 

Schengenområdet. 

Begrundelse 

Lande som USA, Canada og Indien har allerede etableret onlinesystemer for indgivelse af 

visumansøgninger med henblik på at lette ansøgningsproceduren og tiltrække flere 

besøgende. Det er vigtigt, at Kommissionen begynder at udarbejde et ensartet EU-websted, 

hvor ansøgerne kan indgive deres ansøgninger elektronisk. Dette vil fjerne det meste af 

bureaukratiet og den byrde, der hviler på konsulaterne og de kompetente myndigheder. 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – nr. 9 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

9. "VIS-registreret regelmæssigt rejsende": 

en visumansøger, som er registreret i 

visuminformationssystemet, og som har 

fået udstedt to visa inden for de sidste 12 

måneder inden ansøgningen 

9. "VIS-registreret regelmæssigt rejsende": 

en visumansøger, som: 
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 a) er registreret i 

visuminformationssystemet, og som har 

fået udstedt et visum inden for de sidste 18 

måneder inden ansøgningen, eller 

 b) tidligere har fået udstedt et visum til 

flere indrejser, et nationalt visum (D-

visum) eller en national opholdstilladelse, 

der er udstedt af en medlemsstat, og som 

var gyldig i mindst seks måneder, forudsat 

at ansøgningen indgives senest 12 

måneder efter, at visummet til flere 

indrejser, det nationale visum eller den 

nationale opholdstilladelse er udløbet. 

Begrundelse 

De foreslåede kriterier er for restriktive for rejsende, som allerede har fået udstedt et visum 

til flere indrejser, et nationalt visum til længerevarende ophold eller en opholdstilladelse. 

Navnlig for ansatte på krydstogtskibe, da den sæsonprægede karakter og den gennemsnitlige 

længde af deres kontrakter gør det vanskeligt at få udstedt to visa inden for en 12-måneders 

periode. Lovlig anvendelse af et visum bør være tilstrækkeligt. Det vil ikke øge 

sikkerhedsrisikoen, eftersom det kun er ansøgere med dokumenterede lovlige besøg, der er 

berettiget til et visum til flere indrejser. 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 2 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Hvis den medlemsstat, der har 

kompetence i overensstemmelse med stk. 

1, litra a) eller b), ikke er til stede eller 

repræsenteret i det tredjeland, hvor 

ansøgeren indgiver ansøgningen i 

overensstemmelse med artikel 6, kan 

ansøgeren indgive ansøgning: 

2. Hvis den medlemsstat, der har 

kompetence i overensstemmelse med stk. 

1, litra a) eller b), ikke er til stede eller 

repræsenteret i det tredjeland, hvor 

ansøgeren indgiver ansøgningen i 

overensstemmelse med artikel 6, eller hvis 

denne medlemsstats nærmeste konsulat 

eller det nærmeste Schengenvisumcenter 

befinder sig mere end 500 km fra 

ansøgerens bopælssted, eller hvis en 

returrejse med offentlig transport fra 

ansøgerens bopælssted kræver en 

overnatning, kan ansøgeren indgive 

ansøgning: 
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Begrundelse 

De foreslåede ændringer imødekommer de problemer, som visse ansøgere oplever i meget 

store lande (f.eks. Kina, Indien, Rusland), da de er nødt til at rejse 1 000 km eller mere eller 

overnatte for at kunne indgive en ansøgning til den kompetente medlemsstats konsulat. Det 

ville være hensigtsmæssigt at udvide muligheden for at indgive visumansøgninger til en anden 

medlemsstats konsulat for at undgå sådanne problemer. 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Ansøgninger kan indgives seks måneder 

inden og senest 15 kalenderdage inden 

starten på det forventede ophold.  

1. Ansøgninger kan indgives 12 måneder 

inden og senest 15 kalenderdage inden 

starten på det forventede ophold. 

Begrundelse 

Seks måneder er ikke tilstrækkeligt til at lave tidlige reservationer. Reservation af krydstogter 

er f.eks. muligt op til 18 måneder på forhånd. Dette ændringsforslag fjerner de potentielle 

rejsendes usikkerhed med hensyn til, om de skal reservere et krydstogt eller en anden 

pakkerejse. Det ville også være til gavn for besætningsmedlemmer, som allerede arbejder på 

et krydstogtskib i Europa, og som har vanskeligt ved at indgive en visumansøgning seks 

måneder inden, de igen skal påmønstre, som det foreslås af Kommissionen. 

 

Ændringsforslag  8 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 6 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 6a. Med forbehold af artikel 12 skal 

konsulaterne tillade, at rejsedokumenter, 

ansøgningsskemaer og anden 

dokumentation indsendes elektronisk. 

Begrundelse 

Med forbehold for kravene i visumkodeksen om personligt fremmøde på et konsulat for at 

afgive fingeraftryk og biometriske data og for at gøre det lettere at behandle ansøgninger om 

turistvisa, er det vigtigt, at ansøgningsskemaer, rejsedokumenter, fotografier og anden 

dokumentation kan behandles elektronisk. Dette vil også gøre det nemmere at opbevare 

oplysninger med henblik på brug i forbindelse med senere visumansøgninger. 

 



PE557.179v01-00 110/121 RR\1093195DA.doc 

DA 

Ændringsforslag  9 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Indholdet af den elektroniske version af 

ansøgningsskemaet skal i givet fald være 

som fastsat i bilag I. 

2. En elektronisk version af 

ansøgningsskemaet skal være tilgængelig, 

og dens indhold skal være som fastsat i 

bilag I. 

Begrundelse 

Det skal præciseres, at ansøgningsskemaet kan udfyldes elektronisk. Dette vil gøre 

ansøgningsproceduren lettere for ansøgerne og konsulaterne. Det vil også forbedre 

behandlingen og arkiveringen af dokumenter og bidrage til at fjerne bureaukratiet i 

forbindelse med udstedelsen af turistvisa og for personer, som regelmæssigt rejser til EU. 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Stk. 1, litra b), c) og d), finder ikke 

anvendelse på ansøgere, som er VIS-

registrerede regelmæssigt rejsende, og som 

lovligt har anvendt de to foregående visa. 

2. Stk. 1, litra b), c) og d), finder ikke 

anvendelse på ansøgere, som er VIS-

registrerede regelmæssigt rejsende, og som 

lovligt har anvendt de et foregående visum. 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til forordning 

Artikel 14 – stk. 3 – litra e 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

e) personer i alderen op til 25 år, der 

deltager i seminarer, konferencer, 

sportsarrangementer, kulturelle eller 

uddannelsesmæssige begivenheder 

tilrettelagt af nonprofitorganisationer 

e) personer i alderen op til 30 år, der 

deltager i seminarer, konferencer, 

sportsarrangementer, kulturelle eller 

uddannelsesmæssige begivenheder 

tilrettelagt af nonprofitorganisationer 

Begrundelse 

Aldersgrænsen for personer, der er fritage for visumgebyrer, skal sættes op, eftersom mange 
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unge mennesker på denne alder stadig er under uddannelse og deltager i 

uddannelsesaktiviteter og kurser. Formålet med dette ændringsforslag er at gøre 

visumproceduren lettere for unge, som vil besøge EU og benytte de turisttilbud, som findes 

her, uden at de afskrækkes pga. prisen for et visum. 

 

Ændringsforslag  12 

Forslag til forordning 

Artikel 16 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Har konsulatet ikke den fornødne 

kompetence, returnerer det straks 

ansøgningen og de dokumenter, ansøgeren 

har forelagt, godtgør visumgebyret og 

oplyser, hvilket konsulat der har 

kompetence. 

2. Har konsulatet ikke den fornødne 

kompetence, returnerer det senest inden 

otte kalenderdage ansøgningen og de 

dokumenter, ansøgeren har forelagt, 

godtgør visumgebyret og oplyser, hvilket 

konsulat der har kompetence. 

 

Ændringsforslag  13 

Forslag til forordning 

Artikel 17 – stk. 3 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Konstaterer det kompetente konsulat, at 

betingelserne i stk. 1 ikke er opfyldt, kan 

visumansøgningen ikke antages, hvorefter 

konsulatet straks 

3. Konstaterer det kompetente konsulat, at 

betingelserne i stk. 1 ikke er opfyldt, kan 

visumansøgningen ikke antages, hvorefter 

konsulatet senest inden otte kalenderdage 

 

Ændringsforslag  14 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Ved behandlingen af en ansøgning om 

ensartet visum indgivet af en VIS-

registreret regelmæssigt rejsende, som 

lovligt har anvendt de to foregående visa, 

formodes det, at ansøgeren opfylder 

indrejsebetingelserne, hvad angår risikoen 

for ulovlig indvandring, risikoen for 

medlemsstaternes sikkerhed og kravet om 

2. Ved behandlingen af en ansøgning om 

ensartet visum indgivet af en VIS-

registreret regelmæssigt rejsende, som 

lovligt har anvendt det foregående visum, 

formodes det, at ansøgeren opfylder 

indrejsebetingelserne, hvad angår risikoen 

for ulovlig indvandring, risikoen for 

medlemsstaternes sikkerhed og kravet om 
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at råde over tilstrækkelige 

subsistensmidler. 

at råde over tilstrækkelige 

subsistensmidler. 

Begrundelse 

I Kommissionens forslag kræves det, at ansøgerne skal have fået udstedt to visa inden for de 

seneste 12 måneder for at blive VIS-registrerede regelmæssige rejsende og kunne få udstedt 

et visum til flere indrejser. Denne bestemmelse bør ændres i overensstemmelse med 

ændringsforslaget til definitionen af en "VIS-registreret regelmæssig rejsende". 

 

Ændringsforslag  15 

Forslag til forordning 

Artikel 20 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Denne frist kan i individuelle tilfælde 

forlænges til højst 20 kalenderdage, 

navnlig når det er nødvendigt at undersøge 

ansøgningen nærmere. 

2. Denne frist kan i individuelle tilfælde 

forlænges til højst 20 kalenderdage, 

navnlig når det er nødvendigt at undersøge 

ansøgningen nærmere eller på grund af en 

omfattende arbejdsbyrde i det kompetente 

konsulat. 

Begrundelse 

Konsulater med en omfattende arbejdsbyrde bør have mere behandlingstid. Behandlings- og 

afgørelsestiden afhænger af årstiden og den geografiske beliggenhed. 

 

Ændringsforslag  16 

Forslag til forordning 

Artikel 20 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Der træffes afgørelse om ansøgninger fra 

nære slægtninge til unionsborgere, jf. 

artikel 8, stk. 3, og familiemedlemmer til 

unionsborgere, jf. artikel 3, stk. 1, i direktiv 

2004/38/EF senest 5 kalenderdage fra 

datoen for indgivelsen af en ansøgning. 

Denne frist kan i individuelle tilfælde 

forlænges til højst 10 kalenderdage, 

navnlig når det er nødvendigt at undersøge 

ansøgningen nærmere. 

3. Der træffes afgørelse om ansøgninger fra 

nære slægtninge til unionsborgere, jf. 

artikel 8, stk. 3, og familiemedlemmer til 

unionsborgere, jf. artikel 3, stk. 1, i direktiv 

2004/38/EF senest 5 kalenderdage fra 

datoen for indgivelsen af en ansøgning. 

Denne frist kan i individuelle tilfælde 

forlænges til højst 10 kalenderdage, 

navnlig når det er nødvendigt at undersøge 

ansøgningen nærmere eller på grund af en 

omfattende arbejdsbyrde i det kompetente 
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konsulat. 

Begrundelse 

Konsulater med en omfattende arbejdsbyrde bør have mere behandlingstid. Behandlings- og 

afgørelsestiden afhænger af årstiden og den geografiske beliggenhed. 

 

Ændringsforslag  17 

Forslag til forordning 

Artikel 21 – stk. 2 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Et visum kan udstedes for en eller flere 

indrejser. Gyldighedsperioden for et visum 

til flere indrejser må ikke overstige fem år. 

Gyldighedsperioden for et visum til flere 

indrejser kan være længere end 

gyldighedsperioden for det pas, i hvilket 

det er anbragt. 

2. Et visum kan udstedes for en eller flere 

indrejser. Gyldighedsperioden for et visum 

til flere indrejser må ikke overstige ti år. 

Gyldighedsperioden for et visum til flere 

indrejser kan være længere end 

gyldighedsperioden for det pas, i hvilket 

det er anbragt. 

Begrundelse 

Der findes mange eksempler på visa til flere indrejser med lange gyldighedsperioder på op til 

10 år. F.eks. tildeler USA og Canada sådanne til kinesiske borgere. Udstedelse af visa til 

flere indrejser med en gyldighed på 10 år til lovligt rejsende vil bidrage til, at Europa også 

fremover bliver verdens største turistmål. 

 

Ændringsforslag  18 

Forslag til forordning 

Artikel 21 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. VIS-registrerede regelmæssigt rejsende, 

som lovligt har anvendt de to foregående 

visa, skal have udstedt et visum til flere 

indrejser med en gyldighed på mindst tre 

år. 

3. VIS-registrerede regelmæssigt rejsende, 

som lovligt har anvendt deres foregående 

visum, skal have udstedt et visum til flere 

indrejser med en gyldighed på mindst fem 

år. 

Begrundelse 

En forlængelse af den mindste gyldighedsperiode for et visum til flere indrejser vil også 

forøge antallet af tredjelandsstatsborgeres besøg til Europa og sætte skub i økonomien. 

 



PE557.179v01-00 114/121 RR\1093195DA.doc 

DA 

Ændringsforslag  19 

Forslag til forordning 

Artikel 21 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. De ansøgere, der er nævnt i stk. 3, som 

lovligt har anvendt visummet til flere 

indrejser med en gyldighed på tre år, skal 

have udstedt et visum til flere indrejser 

med en gyldighed på fem år, forudsat at 

ansøgningen indgives senest et år efter, at 

visummet til flere indrejser med en 

gyldighed på tre år er udløbet. 

4. De ansøgere, der er nævnt i stk. 3, som 

lovligt har anvendt det i stk. 3 omhandlede 

visum til flere indrejser, skal have udstedt 

et nyt visum til flere indrejser med en 

gyldighed på mindst fem år, forudsat at 

ansøgningen indgives senest et år efter, at 

det i stk. 3 omhandlede visum til flere 

indrejser er udløbet. 

Begrundelse 

En forlængelse af den mindste gyldighedsperiode for et nyt visum til flere indrejser vil også 

forøge antallet af tredjelandsstatsborgeres besøg til Europa og sætte skub i økonomien. 

 

Ændringsforslag  20 

Forslag til forordning 

Artikel 33 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Medlemsstaterne kan kræve, at 

ansøgerne ved hjælp af et gratis 

onlinesystem for forhåndsregistrering 

underretter de kompetente myndigheder 

om deres ansøgning om visumudstedelse 

ved den ydre grænse. 

Begrundelse 

For at undgå køer og forsinkelser ved de ydre grænser, kan de kompetente myndigheder ved 

hjælp af et onlinesystem for forhåndsregistrering blive underrettet om kommende 

visumansøgere, hvilket vil lette behandlingen af ansøgninger og udstedelsen af visa ved de 

ydre grænser. 

 

Ændringsforslag  21 

Forslag til forordning 

Artikel 33 – stk. 5 – afsnit 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Medlemsstaterne giver Europa-

Parlamentet, Rådet og Kommissionen 

meddelelse om de planlagte ordninger 

senest tre måneder før deres ikrafttræden. 

Meddelelsen skal definere de berørte 

personkategorier, det geografiske 

anvendelsesområde, ordningens 

organisatoriske regler og de 

foranstaltninger, der er planlagt for at sikre 

kontrol af betingelserne for 

visumudstedelse. 

5. Medlemsstaterne giver Europa-

Parlamentet, Rådet og Kommissionen 

meddelelse om de planlagte ordninger 

senest tre måneder før deres ikrafttræden. 

Meddelelsen skal definere de berørte 

personkategorier, det geografiske 

anvendelsesområde, ordningens 

organisatoriske regler og de 

foranstaltninger, der er planlagt for at sikre 

kontrol af betingelserne for 

visumudstedelse og, hvor det er relevant, 

de nærmere bestemmelser vedrørende 

onlinesystemet for forhåndsregistrering. 

Ændringsforslag  22 

Forslag til forordning 

Artikel 34 – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Der kan ved grænsen udstedes visum til 

en sømand, som skal være i besiddelse af et 

visum ved passage af medlemsstaternes 

ydre grænser, såfremt han: 

1. Ved grænsen udstedes visum til en 

sømand, som skal være i besiddelse af et 

visum ved passage af medlemsstaternes 

ydre grænser, såfremt han: 

Begrundelse 

Erfaringerne viser, at der er store forskelle mellem medlemsstaterne for så vidt angår søfolk 

på gennemrejse, som skal være i besiddelse af visum. Disse vilkårlige ordninger skal fjernes, 

og reglerne skal harmoniseres for at sikre en større retssikkerhed. 

 

Ændringsforslag  23 

Forslag til forordning 

Artikel 34 – stk. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) opfylder betingelserne i artikel 32, stk. 

1, og   

udgår 

Begrundelse 

I betragtning af karakteren af deres arbejde, længden af deres kontrakter og det forhold, at 
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sømænd allerede er ansat på et skib, når de ankommer til Schengenområdet, bør de have 

mulighed for at indgive en visumansøgning ved grænsen. Det foreslås derfor, at fjerne denne 

bestemmelse, således at sømænd kan ansøge ved grænsen, forudsat at de krydser den 

pågældende grænse for at påmønstre et skib, som de skal gøre tjeneste på, eller for igen at 

påmønstre eller afmønstre et skib, som de allerede har gjort tjeneste på. 

 

Ændringsforslag  24 

Forslag til forordning 

Artikel 35 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Opbevaringen og håndteringen af 

visummærkater er omfattet af passende 

sikkerhedsforanstaltninger for at undgå 

svig og tab. Hvert konsulat holder regnskab 

med sit lager af visummærkater og 

registrerer, hvordan hver visummærkat er 

blevet anvendt. 

2. Opbevaringen og håndteringen af 

visummærkater er omfattet af passende 

sikkerhedsforanstaltninger for at undgå 

svig og tab. Hvert konsulat holder regnskab 

med sit lager af visummærkater og 

registrerer, hvordan hver visummærkat er 

blevet anvendt. Der skal derfor udvikles 

digitale systemer, som sikrer 

gennemsigtighed i behandlingen af 

visummærkater. 

 

Ændringsforslag  25 

Forslag til forordning 

Artikel 35 – stk. 3 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Medlemsstaternes konsulater fører arkiv 

over ansøgninger. Hver enkelt sagsmappe 

indeholder ansøgningsskemaet, kopier af 

relevant dokumentation, optegnelser over 

den kontrol, der er foretaget, og 

referencenummeret for det udstedte visum, 

så personalet om nødvendigt kan 

rekonstruere baggrunden for den afgørelse, 

der er truffet vedrørende ansøgningen. 

3. Medlemsstaternes konsulater fører et 

digitalt arkiv over ansøgninger. Hver 

enkelt sagsmappe indeholder 

ansøgningsskemaet, kopier af relevant 

dokumentation, optegnelser over den 

kontrol, der er foretaget, og 

referencenummeret for det udstedte visum, 

så personalet om nødvendigt kan 

rekonstruere baggrunden for den afgørelse, 

der er truffet vedrørende ansøgningen. 

 

Ændringsforslag  26 

Forslag til forordning 

Artikel 36 – stk. 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne anvender 

hensigtsmæssigt personale i tilstrækkeligt 

antal til at udføre opgaverne i forbindelse 

med behandling af ansøgninger på en 

sådan måde, at der sikres en rimelig og 

harmoniseret kvalitet af tjenesterne til 

offentligheden. 

1. Medlemsstaterne anvender 

hensigtsmæssigt personale i tilstrækkeligt 

antal til at udføre opgaverne i forbindelse 

med behandling af ansøgninger på en 

sådan måde, at der sikres en rimelig og 

harmoniseret kvalitet af tjenesterne til 

offentligheden. Personalet modtager 

undervisning i elektronisk og digital 

sagsbehandling. 

 

Ændringsforslag  27 

Forslag til forordning 

Artikel 45 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Kommissionen udarbejder et websted 

for Schengenvisum med alle relevante 

oplysninger om ansøgning om et visum. 

4. Kommissionen udarbejder et websted 

for Schengenvisum med alle relevante 

oplysninger om ansøgning om et visum. 

Dette websted skal være tilgængeligt på 

alle EU's officielle sprog og hovedsproget 

i de fem tredjelande med det største antal 

Schengenvisumansøgere. Det skal være 

tilgængeligt i de formater, der er 

nødvendige for at sikre adgang for 

handicappede. Desuden skal der på dette 

websted være kontaktoplysninger for og 

weblink til medlemsstaternes konsulater 

med ansvar for behandling af 

visumansøgninger. 

Begrundelse 

Det er vigtigt at oprette et websted, der fungerer som en kvikskranke for alle oplysninger 

vedrørende visumansøgninger. I betragtning af visumkodeksens kompleksitet skal der gives 

enkle oplysninger til visumansøgerne, så de ved hvornår, hvor og hvordan de kan indgive en 

visumansøgning. 

 

Ændringsforslag  28 

Forslag til forordning 

Bilag II – del A – nr. 3 – litra a 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) dokumenter vedrørende indlogering: a) dokumenter vedrørende indlogering 

eller bevis for tilstrækkelige midler til at 

afholde udgifter til indlogering 

Begrundelse 

Bevis for tilstrækkelige midler til at afholde udgifter til indlogering bør nævnes i dette stykke, 

bl.a. under hensyntagen til artikel 13, stk. 1, litra b). Dokumenter vedrørende indlogering er 

faktisk ikke nok til at bevise, at den rejsende vil bo på et hotel eller anvende en anden form for 

indlogering, eftersom vedkommende efterfølgende kan aflyse sin reservation. 
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