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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. 

 

 

 

 



 

RR\1101346DA.doc 3/18 PE584.091v02-00 

 DA 

INDHOLD 

Side 

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING 5 

BEGRUNDELSE ..................................................................................................................... 16 

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG .......................................................... 17 

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG. 18 

 

 

 



 

PE584.091v02-00 4/18 RR\1101346DA.doc 

DA 



 

RR\1101346DA.doc 5/18 PE584.091v02-00 

 DA 

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING 

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning 

(EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal 

være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, 

hvis statsborgere er fritaget for dette krav (Revision af suspensionsmekanismen) 

(COM(2016)0290 – C8-0176/2016 – 2016/0142(COD)) 

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling) 

Europa-Parlamentet, 

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

(COM(2016)0290), 

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

Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 

Parlamentet (C8-0176/2016), 

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

funktionsmåde, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 59, 39 og 40. 

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

Anliggender (A8-0235/2016), 

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling; 

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 

væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst; 

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

til de nationale parlamenter. 

Ændringsforslag  1 

Forslag til forordning 

Betragtning 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(3) Anvendelsen af mekanismen bør 

navnlig lettes ved at forkorte 

referenceperioder og frister, hvilket giver 

mulighed for en hurtigere procedure, og 

ved at udvide de mulige grunde til 

suspension, så de også omfatter en 

(3) Anvendelsen af mekanismen bør 

navnlig lettes ved at forkorte 

referenceperioder og frister, hvilket giver 

mulighed for en hurtigere procedure, og 

ved at udvide de mulige grunde til 

suspension, så de også omfatter en 
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betydelig stigning i antallet af afviste 

anmodninger om tilbagetagelse af 

tredjelandsstatsborgere i transit gennem det 

pågældende tredjeland, hvor en 

tilbagetagelsesaftale indgået mellem 

Unionen eller en medlemsstat og det 

pågældende tredjeland fastsætter en sådan 

tilbagetagelsesforpligtelse. Kommissionen 

bør også kunne udløse mekanismen i 

tilfælde, hvor tredjelandet ikke samarbejder 

om tilbagetagelse, særlig når der er indgået 

en aftale om tilbagetagelse mellem 

tredjelandet og Unionen. 

betydelig stigning i antallet af afviste 

anmodninger om tilbagetagelse af 

tredjelandsstatsborgere i transit gennem det 

pågældende tredjeland, hvor en 

tilbagetagelsesaftale indgået mellem 

Unionen eller en medlemsstat og det 

pågældende tredjeland fastsætter en sådan 

tilbagetagelsesforpligtelse, samt en 

betydelig forhøjelse af risiciene for den 

offentlige orden og for medlemsstaternes 

interne sikkerhed. Kommissionen bør også 

kunne udløse mekanismen i tilfælde, hvor 

tredjelandet ikke samarbejder om 

tilbagetagelse, særlig når der er indgået en 

aftale om tilbagetagelse mellem 

tredjelandet og Unionen. 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til forordning 

Betragtning 3 a (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (3a) Med henblik på at sikre, at de 

særlige kriterier, der bl.a. gælder for 

irregulær migration, offentlig orden og 

sikkerhed, økonomiske fordele, navnlig 

hvad angår turisme og udenrigshandel, 

og Unionens eksterne forbindelser med de 

relevante tredjelande, herunder navnlig 

en række garantier og foranstaltninger til 

beskyttelse af menneskerettighederne og 

de grundlæggende frihedsrettigheder, som 

blev anvendt til at vurdere, om det var på 

sin plads at indrømme en visumfritagelse 

som følge af en vellykket afslutning på en 

dialog om visumliberalisering, stadig 

opfyldes over tid, bør Kommissionen 

overvåge situationen i de pågældende 

tredjelande og regelmæssigt rapportere til 

Europa-Parlamentet og Rådet. 
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Ændringsforslag  3 

Forslag til forordning 

Betragtning 3 b (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (3b) Kommissionen bør, inden den 

træffer beslutning om midlertidigt at 

suspendere en visumfritagelse for et 

tredjelands statsborgere, undersøge 

menneskerettighedssituationen i dette 

tredjeland og tage hensyn til de mulige 

konsekvenser af en suspension af 

visumfritagelsen for denne situation. 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til forordning 

Betragtning 3 c (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (3c) For at sikre en passende 

inddragelse af Europa-Parlamentet og 

Rådet i anvendelsen af 

suspensionsmekanismen og i betragtning 

af den særligt følsomme politiske karakter 

af en suspension af visumfritagelsen for 

alle statsborgere fra et tredjeland, der er 

opført på listen i bilag II til forordning 

(EF) nr. 539/2011, og de horisontale 

virkninger for medlemsstaterne, de 

associerede Schengenlande og Unionen 

selv, navnlig for så vidt angår deres 

eksterne forbindelser og 

Schengenområdets generelle 

funktionsmåde, bør beføjelserne til at 

vedtage retsakter i overensstemmelse med 

artikel 290 i traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde 

delegeres til Kommissionen for så vidt 

angår afgørelsen om midlertidig 

suspension af bilag II til forordning (EF) 

nr. 539/2011 i forhold til det pågældende 

tredjeland. En overdragelse af sådanne 
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beføjelser til Kommissionen tager hensyn 

til behovet for en politisk drøftelse af 

Unionens visumpolitik i 

Schengenområdet. Den afspejler også 

behovet for at sikre passende 

gennemsigtighed og retssikkerhed i 

forbindelse med anvendelsen af 

suspensionsmekanismen på alle 

statsborgere fra det pågældende 

tredjeland, navnlig gennem den 

tilsvarende midlertidige ændring af bilag 

II til forordning (EF) nr. 539/2001. Det er 

navnlig vigtigt, at Kommissionen 

gennemfører relevante høringer under sit 

forberedende arbejde, herunder på 

ekspertniveau, og at disse høringer 

gennemføres i overensstemmelse med 

principperne i den interinstitutionelle 

aftale af 13. april 2016 om bedre 

lovgivning. For at sikre lige deltagelse i 

udarbejdelsen af delegerede retsakter 

modtager Europa-Parlamentet og Rådet 

navnlig alle dokumenter på samme tid 

som medlemsstaternes eksperter, og deres 

eksperter har systematisk adgang til 

møder i Kommissionens ekspertgrupper, 

der beskæftiger sig med udarbejdelse af 

delegerede retsakter. 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 

Forordning (EF) nr. 539/2001 

Artikel 1a – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1) I stk. 1 udgår følgende udtryk: 1) Stk. 1 affattes således: 

"i nødsituationer, som en sidste udvej" "1. Uanset artikel 1, stk. 2, 

suspenderes visumfritagelsen for 

statsborgere i et tredjeland opført på listen 

i bilag II midlertidigt i nødsituationer, 

som en sidste udvej, i overensstemmelse 

med denne artikel." 
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Ændringsforslag  6 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

Forordning (EF) nr. 539/2001 

Artikel 1a – stk. 2 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) en væsentlig og pludselig stigning i 

antallet af statsborgere fra det pågældende 

tredjeland, som opholder sig på 

medlemsstatens område uden ret hertil 

a) en væsentlig og pludselig stigning i 

antallet af statsborgere fra det pågældende 

tredjeland, som nægtes indrejse eller 

opholder sig på medlemsstatens område 

uden ret hertil 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

Forordning (EF) nr. 539/2001 

Artikel 1a – stk. 2 – litra c a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ca) en forhøjet risiko for eller 

overhængende trussel mod den offentlige 

orden eller den interne sikkerhed i 

medlemsstaterne i relation til statsborgere 

fra dette tredjeland, der underbygges af 

objektive, konkrete og relevante 

oplysninger og data fra nationale 

retshåndhævende myndigheder eller 

Europol. 

 

Ændringsforslag  8 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Forordning (EF) nr. 539/2001 

Artikel 1a – stk. 2 a  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

"2a. Hvis Kommissionen har konkrete 

og pålidelige oplysninger om de forhold, 

der er nævnt i stk. 2, litra a), b) eller c), 

eller om, at tredjelandet ikke samarbejder 

"2a. Hvis Kommissionen har konkrete 

og pålidelige oplysninger, der tager højde 

for relevante data, rapporter og 

statistikker, om de forhold, der er nævnt i 
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om tilbagetagelse, særlig når der er indgået 

en aftale om tilbagetagelse mellem det 

pågældende tredjeland og Unionen, f.eks.: 

stk. 2, litra a), b), c) eller ca), eller om, at 

tredjelandet ikke samarbejder om 

tilbagetagelse, særlig når der er indgået en 

aftale om tilbagetagelse mellem det 

pågældende tredjeland og Unionen, f.eks.: 

–ved at afvise eller ikke besvare 

tilbagetagelsesanmodninger 

– ved at afvise eller ikke besvare 

tilbagetagelsesanmodninger 

ved at undlade at udstede rejsedokumenter 

til brug for tilbagesendelse inden for de 

frister, der er fastsat i aftalen, eller ved at 

afvise europæiske rejsedokumenter udstedt 

efter udløbet af de frister, der er fastsat i 

aftalen 

– ved at undlade at udstede 

rejsedokumenter til brug for 

tilbagesendelse inden for de frister, der er 

fastsat i aftalen, eller ved at afvise 

europæiske rejsedokumenter udstedt efter 

udløbet af de frister, der er fastsat i aftalen 

– ved at bringe aftalen til ophør eller 

suspendere den 

– ved at bringe aftalen til ophør eller 

suspendere den 

kan Kommissionen på eget initiativ 

underrette Europa-Parlamentet og Rådet. 

Denne underretning svarer til en 

meddelelse i henhold til stk. 2." 

underretter Kommissionen Europa-

Parlamentet og Rådet. Denne underretning 

svarer til en meddelelse i henhold til stk. 2, 

og stk. 3 finder anvendelse." 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt) 

Forordning (EF) nr. 539/2001 

Artikel 1a – stk. 2 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a) Følgende stykke 2b indsættes: 

 "2b. Kommissionen overvåger den 

vedvarende opfyldelse af de særlige 

kriterier, jf. artikel -1, som blev anvendt til 

at vurdere hensigtsmæssigheden af en 

visumliberalisering fra de tredjelandes 

side, hvis statsborgere er fritaget fra 

visumkravet, når de rejser ind på 

medlemsstaternes område, som følge af en 

vellykket afslutning på en dialog om 

visumliberalisering, der blev ført mellem 

Unionen og det pågældende tredjeland. 

Kommissionen rapporterer regelmæssigt 

til Europa-Parlamentet og Rådet, mindst 

én gang om året og oftere, når det er 

nødvendigt. Rapporten fokuserer på 

tredjelande, for hvilkes vedkommende 
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Kommissionen på grundlag af konkrete 

og pålidelige oplysninger mener, at visse 

kriterier ikke længere er opfyldt. Når en 

rapport fra Kommissionen viser, at et eller 

flere af de særlige kriterier ikke længere 

er opfyldt for et bestemt tredjelands 

vedkommende, svarer dette til en 

meddelelse i henhold til stk. 2, og stk. 3 

finder anvendelse." 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 

Forordning (EF) nr. 539/2001 

Artikel 1a – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

"3. Kommissionen undersøger 

eventuelle meddelelser i henhold til stk. 2, 

idet den tager hensyn til: 

"3. Kommissionen undersøger 

eventuelle meddelelser i henhold til stk. 2, 

herunder oplysninger i henhold til stk. 2a 

og 2b, idet den tager hensyn til: 

a) om der er tale om én af de 

situationer, der er beskrevet i stk. 2 eller 

stk. 2a 

a) om der er tale om en af de 

situationer, der er beskrevet i stk. 2, 2a 

eller 2b 

b) antallet af medlemsstater, der 

berøres af enhver af de situationer, der er 

beskrevet i stk. 2 eller stk. 2a 

b) antallet af medlemsstater, der 

berøres af enhver af de situationer, der er 

beskrevet i stk. 2, 2a eller 2b 

c) den overordnede virkning af de i 

stk. 2 omhandlede stigninger på 

migrationssituationen i Unionen, således 

som den fremgår af data fra 

medlemsstaterne eller data, som foreligger 

Kommissionen 

c) den overordnede virkning af de i 

stk. 2 omhandlede stigninger på 

migrationssituationen i Unionen, således 

som den fremgår af data fra 

medlemsstaterne eller data, som foreligger 

Kommissionen 

d) de rapporter, som [Det Europæiske 

Agentur for Forvaltning af det Operative 

Samarbejde ved EU-medlemsstaternes 

Ydre Grænser], Det Europæiske 

Asylstøttekontor eller Den Europæiske 

Politienhed (Europol) udarbejder, hvis 

omstændighederne i det specifikke tilfælde 

kræver det 

d) de rapporter, som [Det Europæiske 

Agentur for Forvaltning af det Operative 

Samarbejde ved EU-medlemsstaternes 

Ydre Grænser], Det Europæiske 

Asylstøttekontor eller Den Europæiske 

Politienhed (Europol) eller enhver anden 

EU-institution eller ethvert andet EU-

organ, -kontor, -agentur eller en 

international organisation, der har 

kompetence inden for anliggender, der er 

omfattet af denne forordning, udarbejder, 
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hvis omstændighederne i det specifikke 

tilfælde kræver det 

e) det generelle spørgsmål om 

offentlig orden og den indre sikkerhed i 

samråd med den berørte medlemsstat. 

e) det generelle spørgsmål om 

offentlig orden og den indre sikkerhed i 

samråd med den berørte medlemsstat. 

Kommissionen underretter Europa-

Parlamentet og Rådet om resultaterne af 

dens undersøgelse." 

Kommissionen underretter Europa-

Parlamentet og Rådet om resultaterne af 

dens undersøgelse." 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 

Forordning (EF) nr. 539/2001 

Artikel 1a – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5) I stk. 4 erstattes udtrykket "tre 

måneder" af udtrykket "én måned". 

5) Stk. 4 affattes således: 

 "4 Såfremt Kommissionen, på 

grundlag af den i stk. 3 nævnte 

undersøgelse og under hensyntagen til 

konsekvenserne af en suspension af 

visumfritagelsen for det pågældende 

tredjeland og dets statsborgere samt for 

Unionens og dens medlemsstaters 

eksterne forbindelser med det pågældende 

tredjeland og situationen i dette tredjeland 

og i tæt samarbejde med tredjelandet om 

at finde alternative langsigtede løsninger, 

beslutter, at der er behov for 

foranstaltninger, vedtager den inden for 

en måned efter at have modtaget den i stk. 

2 omhandlede meddelelse en delegeret 

retsakt i overensstemmelse med artikel 4b 

om midlertidig suspension af anvendelsen 

af bilag II for en periode på seks måneder 

for statsborgere fra det pågældende 

tredjeland. Den delegerede retsakt skal 

fastsætte den dato, hvor suspensionen af 

anvendelsen af bilag II skal træde i kraft, 

under hensyntagen til de tilgængelige 

ressourcer på medlemsstaternes 

konsulater, og ændre bilag II i 

overensstemmelse hermed. Denne 
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ændring skal foretages ved, at der ved 

siden af navnet på det pågældende 

tredjeland indsættes en fodnote, der 

angiver, at visumfritagelsen er 

suspenderet for det pågældende 

tredjeland, og fastsætter varigheden af 

denne suspension. 

 Med forbehold af anvendelsen af artikel 4 

skal de statsborgere fra det pågældende 

tredjeland, der er omfattet af den 

delegerede retsakt, i de perioder, hvor 

denne suspension finder anvendelse, være 

i besiddelse af et visum ved passage af 

medlemsstaternes ydre grænser." 

 

Ændringsforslag  12 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 a (nyt) 

Forordning (EF) nr. 539/2001 

Artikel 1a – stk. 4 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 5a) I stk. 4, andet afsnit, tilføjes 

følgende: 

 "En medlemsstat, som i overensstemmelse 

med artikel 4 i denne forordning ønsker at 

indføre nye undtagelser fra visumkravet 

for en kategori af statsborgere fra det 

tredjeland, der er omfattet af en delegeret 

retsakt om suspension af 

visumfritagelsen, meddeler Kommissionen 

dette i forvejen." 

Ændringsforslag  13 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 b (nyt) 

Forordning (EF) nr. 539/2001 

Artikel 1a – stk. 5 

 

Gældende tekst Ændringsforslag 

 5b) Stk. 5 ændres således: 

5. Inden udgangen af "5. Inden udgangen af 
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gyldighedsperioden for 

gennemførelsesretsakten vedtaget i 

henhold til stk. 4 forelægger 

Kommissionen i samarbejde med den 

berørte medlemsstat en rapport for Europa-

Parlamentet og Rådet.  Rapporten ledsages 

eventuelt af et lovgivningsmæssigt forslag 

om ændring af denne forordning med 

henblik på at overføre henvisningen til det 

pågældende tredjeland fra bilag II til bilag 

I. 

gyldighedsperioden for den delegerede 

retsakt vedtaget i henhold til stk. 4 

forelægger Kommissionen i samarbejde 

med den berørte medlemsstat en rapport 

for Europa-Parlamentet og Rådet. 

Rapporten ledsages eventuelt af et 

lovgivningsmæssigt forslag om ændring af 

denne forordning med henblik på at 

overføre henvisningen til det pågældende 

tredjeland fra bilag II til bilag I." 

 

Ændringsforslag  14 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 c (nyt) 

Forordning (EF) nr. 539/2001 

Artikel 1a – stk. 6 

 

Gældende tekst Ændringsforslag 

 5c) Stk. 6 affattes således: 

6. Hvis Kommissionen har forelagt et 

lovgivningsmæssigt forslag i henhold til 

stk. 5, kan den forlænge 

gyldighedsperioden for 

gennemførelsesretsakten vedtaget i 

henhold til stk. 4 for en periode på højst 

12 måneder.  Beslutningen om at forlænge 

gyldighedsperioden for 

gennemførelsesretsakten vedtages efter 

undersøgelsesproceduren i artikel 4a, stk. 

2. 

"6. Hvis Kommissionen forelægger et 

lovgivningsmæssigt forslag som 

omhandlet i stk. 5, forlænges 

suspensionsperioden i stk. 4 med seks 
måneder. Den i nævnte stykke 

omhandlede fodnote ændres i 

overensstemmelse hermed." 
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Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 2 (nyt) 

Forordning (EF) nr. 539/2001 

Artikel 4 b – stk. 2 

 

Gældende tekst Ændringsforslag 

 I artikel 4b, stk. 2, i forordning (EF) nr. 

539/2001 foretages følgende ændringer: 

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede "2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
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retsakter, jf. artikel 1, stk. 4, litra f), 

tillægges Kommissionen for en periode på 

fem år fra den 9. januar 2014.  

Kommissionen udarbejder en rapport 

vedrørende delegationen af beføjelser 

senest ni måneder inden udløbet af 

femårsperioden.  Delegationen af 

beføjelser forlænges stiltiende for perioder 

af samme varighed, medmindre Europa-

Parlamentet eller Rådet modsætter sig en 

sådan forlængelse senest tre måneder inden 

udløbet af hver periode. 

retsakter, jf. artikel 1, stk. 4, litra f), og 

artikel 1a, stk. 4 og 6, tillægges 

Kommissionen for en periode på fem år fra 

den 9. januar 2014. Kommissionen 

udarbejder en rapport vedrørende 

delegationen af beføjelser senest ni 

måneder inden udløbet af femårsperioden. 

Delegationen af beføjelser forlænges 

stiltiende for perioder af samme varighed, 

medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet 

modsætter sig en sådan forlængelse senest 

tre måneder inden udløbet af hver periode. 
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BEGRUNDELSE 

Visumpolitikken er et vigtigt emne for Den Europæiske Union, idet den både berører dens 

optræden udadtil og den interne sikkerhed. Den er så vigtig, at den er klart reguleret som et 

område med delt kompetence mellem de to lovgivere efter den almindelige procedure. 

 

Forordningen om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001, der blev vedtaget af Europa-

Parlamentet og Rådet den 11. december 2013, indførte væsentlige aspekter som 

"suspensionsmekanismen", der nu skal ændres. Den ændrede ligeledes 

gensidighedsmekanismen som modvægt til suspensionsmekanismen i en interinstitutionel 

aftale, hvis lovlighed blev bekræftet af EU-Domstolen den 16. juli 2015. Den pågældende 

dom skabte retspraksis og dannede grundlaget for korrekt anvendelse af delegerede retsakter 

og gennemførelsesretsakter, således at der sikres ligestilling mellem institutionerne. 

 

Den politiske udvikling og udviklingen med hensyn til migrationsstrømmene har navnlig i 

lyset af de successive visumliberaliseringsprocesser nødvendiggjort en revision af 

suspensionsmekanismen for at gøre den hurtigere og mere fleksibel.  Der er ingen tvivl om, at 

vi er nødt til at skaffe nogle værktøjer, der gør det muligt for EU at reagere på de forskellige 

omstændigheder, som har hver deres særpræg hidrørende fra: 

 

• betydelige og pludselige stigninger i antallet af tredjelandsstatsborgere, der 

opholder sig på EU's område uden tilladelse 

• grundløse asylansøgninger fra statsborgere fra det pågældende tredjeland 

• afviste anmodninger om tilbagetagelse 

• trusler mod sikkerheden i Europa. 

 

Men en sådan øget fleksibilitet skal ledsages af en solid række af garantier og foranstaltninger 

til beskyttelse af menneskerettighederne samt rapporter og statistikker fra EU's agenturer og 

de kompetente retshåndhævende myndigheder. Kun på denne måde kan man sikre 

tredjelandsstatsborgeres rettigheder og værne om principperne i den fælles visumpolitik. 

 

Det er nødvendigt og retligt relevant, at Europa-Parlamentet inddrages i beslutningstagningen, 

da man ikke må glemme, at genindførelse af visumpligt for statsborgere fra tredjelande er en 

af de strengeste politiske foranstaltninger, der kan træffes. I overensstemmelse med 

ovenstående betragtninger bør suspensionsmekanismen ændres for så vidt angår anvendelsen 

af delegerede retsakter og bringes i overensstemmelse med Domstolens dom af 16. juli 2015, 

hvor der allerede blev taget stilling til dette spørgsmål i relation til gensidighedsmekanismen. 

De to mekanismer er to sider af samme sag og lovgivningsmæssige og politiske modvægte 

med lignende virkninger, og de respektive procedurer bør derfor bringes i overensstemmelse 

med hinanden. 
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