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7.12.2018 A8-0423/4 

Ändringsförslag  4 

Marek Jurek, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek 

för ECR-gruppen 

 

Betänkande A8-0423/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Humanitära visum 

(2018/2271(INL)) 

Förslag till resolution 

Skäl A 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

A. Trots åtskilliga meddelanden och 

begäranden om säkra lagliga vägar som 

ger tillträde till EU:s territorium för 

personer som söker internationellt skydd 

finns det för närvarande ingen 

harmonisering på unionsnivå i fråga om 

förfaranden för skyddad inresa och ingen 

rättslig ram på unionsnivå för 

humanitära visum, dvs. viseringar som 

utfärdas för möjligheten att nå fram till 

medlemsstaternas territorium i syfte att 

söka internationellt skydd. 

A. Humanitära visum är ett av de 

befintliga verktyg som suveräna 

medlemsstater kan besluta att använda i 

syfte att säkerställa att behövande lagligen 

kan få tillgång till internationellt skydd 

inom EU. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0423/5 

Ändringsförslag  5 

Marek Jurek, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek 

för ECR-gruppen 

 

Betänkande A8-0423/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Humanitära visum 

(2018/2271(INL)) 

Förslag till resolution 

Skäl D 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

D. Antalet personer som tagits emot 

på grundval av nationella 

inreseförfaranden för humanitärt skydd 

eller genom vidarebosättning är 

fortfarande lågt i förhållande till de 

globala behoven, med betydande 

skillnader mellan olika medlemsstater. 

Tillämpningsområdet för nationella 

inreseförfaranden för humanitärt skydd 

och vidarebosättning har getts en snäv 

definition och är, när det gäller 

vidarebosättning, strikt kopplat till 

kriterierna sårbarhet och registrering som 

flykting vid FN:s flyktingkommissariat. 

D. Ett antal EU-medlemsstater har i 

nuläget eller har tidigare haft nationella 

system för att utfärda humanitära visum i 

syfte att garantera nationella förfaranden 

för skyddad inresa för behövande. När det 

gäller vidarebosättning omfattar 

tillämpningsområdet endast personer som 

redan har erkänts som flyktingar och som 

uppfyller ytterligare sårbarhetskriterier 

eller geografiska kriterier. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0423/6 

Ändringsförslag  6 

Marek Jurek, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek 

för ECR-gruppen 

 

Betänkande A8-0423/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Humanitära visum 

(2018/2271(INL)) 

Förslag till resolution 

Skäl E 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

E. Som en följd av detta har 

uppskattningsvis 90 procent av dem som 

beviljats internationellt skydd rest till 

unionen på irreguljära sätt, vilket har lett 

till att de stigmatiserats redan innan de 

kommit fram till medlemsstaternas yttre 

gränser. 

E. Fram till och med den 1 augusti 

2018 hade 58 158 migranter och 

flyktingar, enligt FN:s internationella 

organisation för migration (IOM), rest in i 

unionen efter att ha kommit sjövägen. 

Denna summa kan jämföras med 113 283 

vid motsvarande tidpunkt 2017, och mer 

än 261 228 vid motsvarande tidpunkt 

2016. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0423/7 

Ändringsförslag  7 

Marek Jurek, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek 

för ECR-gruppen 

 

Betänkande A8-0423/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Humanitära visum 

(2018/2271(INL)) 

Förslag till resolution 

Skäl I 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

I. Både rådet och kommissionen har 

förkastat de ändringsförslagen, bland annat 

med motiveringen att sådana bestämmelser 

inte bör ingå i förordning (EG) nr 810/2009, 

eftersom dess tillämpningsområde endast 

omfattar viseringar för kortare vistelse. 

I. Både rådet och kommissionen har 

förkastat de ändringsförslagen, bland annat 

med motiveringen att sådana bestämmelser 

enligt EU-domstolens gällande rättspraxis 

inte bör ingå i förordning (EG) nr 810/2009, 

eftersom dess tillämpningsområde endast 

omfattar viseringar för kortare vistelse. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0423/8 

Ändringsförslag  8 

Marek Jurek, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek 

för ECR-gruppen 

 

Betänkande A8-0423/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Humanitära visum 

(2018/2271(INL)) 

Förslag till resolution 

Bilaga I – punkt 1 – led 5 – strecksats 2 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

– fastställa praktiska tillvägagångssätt 

för sådana viseringsansökningar, som ska 

inbegripa ifyllande av ett 

ansökningsformulär, tillhandahållande av 

uppgifter om den sökandes identitet, 

inbegripet biometriska kännetecken, och 

angivande av skälen till rädslan för 

förföljelse eller allvarlig skada, som i 

möjligaste mån ska vara dokumenterade, 

– fastställa praktiska tillvägagångssätt 

för sådana viseringsansökningar, som ska 

inbegripa ifyllande av ett 

ansökningsformulär, tillhandahållande av 

uppgifter om den sökandes identitet i form 

av identitetshandlingar, inbegripet 

biometriska kännetecken, och angivande av 

skälen till rädslan för förföljelse eller 

allvarlig skada, som i möjligaste mån ska 

vara dokumenterade, 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0423/9 

Ändringsförslag  9 

Marek Jurek, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek 

för ECR-gruppen 

 

Betänkande A8-0423/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Humanitära visum 

(2018/2271(INL)) 

Förslag till resolution 

Bilaga I – punkt 1 – led 5 – strecksats 5 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

– föreskriva att ansökningar om en 

sådan visering ska bedömas på grundval 

av den sökandes förklaring och intervju 

och, i förekommande fall, styrkande 

handlingar, utan att en fullständig 

process för fastställande av status 

genomförs, 

– föreskriva att ansökningar om en 

sådan visering, så snart de förklarats 

tillåtliga, ska bedömas med beaktande av 

om de ansökande har ett klagomål på 

rimliga grunder om utsatthet för en 

verklig risk för förföljelse eller allvarlig 

skada i ursprungslandet, och om de 

ansökande redan var säkra i ett 

transitland enligt artikel 33 och 

efterföljande artiklar i direktiv 

2013/32/EU, 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0423/10 

Ändringsförslag  10 

Marek Jurek, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek 

för ECR-gruppen 

 

Betänkande A8-0423/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Humanitära visum 

(2018/2271(INL)) 

Förslag till resolution 

Bilaga I – punkt 1 – led 5 – strecksats 5a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 – det måste på förhand 

sammanställas en förteckning över säkra 

första asylländer i enlighet med artikel 33 

och efterföljande artiklar i direktiv 

2013/32/EU; Turkiet, Libanon och 

Jordanien måste åtminstone betraktas 

som säkra transitländer, förutom under 

särskilda omständigheter om det skulle 

visa sig att mottagandet i länderna är 

otillräckligt för enskilda sökande på 

grund av exempelvis deras etnisk-

kulturella bakgrund, hälsotillstånd eller 

liknande, 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0423/11 

Ändringsförslag  11 

Marek Jurek, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek 

för ECR-gruppen 

 

Betänkande A8-0423/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Humanitära visum 

(2018/2271(INL)) 

Förslag till resolution 

Bilaga I – punkt 1 – led 5 – strecksats 9 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

– föreskriva att en 

tredjelandsmedborgare som nekats ett 

sådant visum ska ha den möjlighet till 

överklagande som för närvarande 

föreskrivs vid avslag på ansökan om 

visering för kortare vistelse eller nekad 

inresa vid gränsen, 

utgår 

Or. en 

 

 


