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KORT BEGRUNDELSE

I de senere år har EU stået over for et stigende antal udfordringer på migrations-, mobilitets-
og sikkerhedsområdet. For at løse disse problemer foreslog Kommissionen i maj 2018 en 
betydelig forhøjelse af bevillingerne til migrations- og grænseforvaltning for perioden 2021-
2027.

Den foreslåede forordning om instrumentet for finansiel støtte til grænseforvaltning og visa 
indgår i Fonden for Integreret Grænseforvaltning og fokuserer udelukkende på 
foranstaltninger til personkontrol i forbindelse med grænsekontrol.

Overordnet set støtter ordføreren forslaget til forordning, som udstikker den finansielle ramme 
for en stærk og effektiv grænseforvaltning, samtidig med at den frie bevægelighed for 
personer sikres. Ordføreren går især ind for det øgede rammebeløb, der er afsat til denne fond, 
den øgede fleksibilitet, der skal bidrage til at tackle udfordringerne på en mere effektiv måde, 
fokusset på kvaliteten af udgifterne samt de forbedrede overvågnings- og evalueringsrammer. 

Ordføreren er derfor af den opfattelse, at instrumentet, navnlig hvad dets eksterne dimension 
angår, er passende og i overensstemmelse med EU's prioriteter. Der bør imidlertid lægges 
særlig vægt på at sikre sammenhæng og skabe synergier mellem dette instrument og al anden 
finansiering på området for migrations- og grænseforvaltning, hvad enten det sker gennem 
EU's eksterne finansieringsinstrumenter eller gennem andre EU-instrumenter og fonde med en 
ekstern dimension, såsom Asyl- og Migrationsfonden.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udenrigsudvalget 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
Henvisning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 77, stk. 2, og artikel 79, stk. 2, litra 
d),

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 77, stk. 2, og artikel 79, stk. 2, litra 
d), og artikel 80,

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) I medfør af artikel 80 i Den 
Europæiske Unions funktionsmåde bør 
disse politikker og gennemførelsen af dem 
være underlagt princippet om solidaritet og 
rimelig ansvarsfordeling mellem 
medlemsstaterne, herunder for så vidt 
angår de finansielle aspekter.

(2) I medfør af artikel 80 i Den 
Europæiske Unions funktionsmåde bør 
disse politikker og gennemførelsen af dem 
være underlagt princippet om solidaritet og 
rimelig ansvarsfordeling mellem alle EU-
medlemsstater, herunder for så vidt angår 
de finansielle aspekter.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Instrumentet bør gennemføres 
under fuld overholdelse af de rettigheder 
og principper, der er nedfældet i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, og af Unionens 
internationale forpligtelser for så vidt angår 
de grundlæggende rettigheder.

(15) Instrumentet bør gennemføres 
under fuld overholdelse af de rettigheder 
og principper, der er nedfældet i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, og af Unionens 
internationale forpligtelser for så vidt angår 
de grundlæggende rettigheder og 
nonrefoulementprincippet. Hertil 
kommer, at dets gennemførelse bør ske 
under fuld overholdelse af principperne 
om gennemsigtighed og sporbarhed.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) For at øge komplementariteten og 
styrke sammenhængen mellem 
aktiviteterne til søs samt undgå 
overlapninger og lette de budgetmæssige 
begrænsninger på et område, hvor 
aktiviteterne er omkostningskrævende 
såsom det maritime område, bør der via 
instrumentet ydes støtte til maritime 
operationer med flere formål, hvor 
hovedformålet er grænseovervågning, men 

(33) For at øge komplementariteten og 
styrke sammenhængen mellem 
aktiviteterne til søs samt undgå 
overlapninger og lette de budgetmæssige 
begrænsninger på et område, hvor 
aktiviteterne er omkostningskrævende 
såsom det maritime område, bør der via 
instrumentet ydes støtte til maritime 
operationer med flere formål, hvor 
hovedformålet er grænseovervågning, men 
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hvor der samtidigt desuden kan forfølges 
andre mål.

hvor der samtidigt desuden kan forfølges 
andre mål i tilknytning til hovedformålene 
såsom bekæmpelse af menneskehandel.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) Foranstaltninger i og i relation til 
tredjelande, som støttes via instrumentet, 
bør gennemføres i fuld synergi og 
sammenhæng med og supplere andre 
aktioner uden for Unionen, der støttes via 
dens instrumenter til ekstern finansiering. 
Særlig bør der ved gennemførelsen af 
sådanne foranstaltninger tilstræbes fuld 
overensstemmelse med principperne og de 
generelle mål for EU's optræden udadtil og 
udenrigspolitik over for det pågældende 
land eller den pågældende region. For så 
vidt angår den eksterne dimension bør der 
via instrumentet ydes målrettet støtte med 
henblik på at øge samarbejdet med 
tredjelande og styrke visse vigtige aspekter 
af deres grænseovervågnings- og 
grænseforvaltningskapacitet på områder, 
der har betydning for EU's 
migrationspolitik og EU's målsætninger på 
sikkerhedsområdet.

(34) Foranstaltninger i og i relation til 
tredjelande, som støttes via instrumentet, 
bør gennemføres i fuld synergi og 
sammenhæng med og supplere andre 
aktioner uden for Unionen, der støttes via 
dens instrumenter til ekstern finansiering, 
samt via ethvert andet EU-
finansieringsinstrument, der har en 
ekstern dimension, som f.eks. Asyl- og 
Migrationsfonden. Særlig bør der ved 
gennemførelsen af sådanne foranstaltninger 
tilstræbes fuld overensstemmelse med 
principperne og de generelle mål for EU's 
optræden udadtil og udenrigspolitik over 
for det pågældende land eller den 
pågældende region. For så vidt angår den 
eksterne dimension bør der via 
instrumentet ydes målrettet støtte med 
henblik på at øge samarbejdet med 
tredjelande og styrke visse vigtige aspekter 
af deres grænseovervågnings- og 
grænseforvaltningskapacitet på områder, 
der har betydning for EU's 
migrationspolitik og EU's målsætninger på 
sikkerhedsområdet.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) Instrumentet bør afspejle behovet 
for øget fleksibilitet og forenkling og 
samtidig dels overholde kravene 

(37) Instrumentet bør afspejle behovet 
for øget fleksibilitet og forenkling og 
samtidig dels overholde kravene 



PE628.605v02-00 6/19 AD\1171239DA.docx

DA

vedrørende forudsigelighed, dels sikre en 
retfærdig og transparent fordeling af 
ressourcerne til opfyldelse målene i denne 
forordning.

vedrørende forudsigelighed, dels sikre en 
retfærdig og transparent fordeling af 
ressourcerne til opfyldelse målene i denne 
forordning. For at opfylde kravet om 
fondens gennemsigtighed skal 
Kommissionen i samarbejde med 
medlemsstaterne offentliggøre 
informationer om udviklingen af den 
tematiske facilitets årlige og flerårige 
programmer. Medlemsstaterne bør være 
forpligtet til at dele alle informationer i 
deres besiddelse om udviklingen af 
programmer under delt forvaltning. Disse 
informationer bør samles af 
Kommissionen og offentliggøres på en 
fælles portal.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 43

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(43) En del af de disponible ressourcer 
under instrumentet bør kunne tildeles 
medlemsstaternes programmer til 
gennemførelse af særlige foranstaltninger 
ud over de indledende bevillinger. Disse 
særlige foranstaltninger bør fastsættes på 
EU-plan og vedrøre foranstaltninger, som 
kræver en samarbejdsbaseret indsats eller 
foranstaltninger, der er nødvendige for at 
klare ændringer i forholdene på EU-plan, 
som kræver, at der stilles supplerende 
midler til rådighed for en eller flere 
medlemsstater, for eksempel køb gennem 
medlemsstaternes nationale programmer af 
det tekniske udstyr, som Det Europæiske 
Agentur for Grænse- og Kystbevogtning 
har brug for at udføre sine operationelle 
aktiviteter, modernisering af behandlingen 
af visumansøgninger, udvikling af nye 
store IT-systemer og etablering af 
interoperabilitet mellem disse systemer. 
Kommissionen vil fastsætte disse særlige 
foranstaltninger i sine arbejdsprogrammer.

(43) En del af de disponible ressourcer 
under instrumentet bør kunne tildeles 
medlemsstaternes programmer til 
gennemførelse af særlige foranstaltninger 
ud over de indledende bevillinger. Disse 
særlige foranstaltninger bør fastsættes på 
EU-plan og vedrøre foranstaltninger, som 
kræver en samarbejdsbaseret indsats fra 
medlemsstaternes side eller 
foranstaltninger, der er nødvendige for at 
klare ændringer i forholdene på EU-plan, 
som kræver, at der stilles supplerende 
midler til rådighed for en eller flere 
medlemsstater, for eksempel køb gennem
medlemsstaternes nationale programmer af 
det tekniske udstyr, som Det Europæiske 
Agentur for Grænse- og Kystbevogtning 
har brug for at udføre sine operationelle 
aktiviteter, modernisering af behandlingen 
af visumansøgninger, udvikling af nye 
store IT-systemer og etablering af 
interoperabilitet mellem disse systemer. 
Kommissionen vil fastsætte disse særlige 
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foranstaltninger i sine arbejdsprogrammer.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Som en del af Fonden for Integreret 
Grænseforvaltning er instrumentets 
politiske målsætning at sikre en solid og 
effektiv europæisk integreret 
grænseforvaltning ved de ydre grænser, 
samtidig med at den frie bevægelighed for 
personer inden for området opretholdes i 
fuld overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser for derved at sikre et højt 
sikkerhedsniveau i Unionen.

1. Som en del af Fonden for Integreret 
Grænseforvaltning er instrumentets 
politiske målsætning at sikre en solid og 
effektiv europæisk integreret 
grænseforvaltning ved de ydre grænser, 
samtidig med at den frie bevægelighed for 
personer inden for området opretholdes i 
fuld overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser for derved at sikre et højt 
sikkerheds- og beskyttelsesniveau i 
Unionen.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) støtte en effektiv europæisk 
integreret grænseforvaltning ved de ydre 
grænser, der forestås af den europæiske 
grænse- og kystvagt som et delt ansvar 
mellem Det Europæiske Agentur for 
Grænse- og Kystbevogtning og de 
nationale myndigheder med ansvar for 
grænseforvaltning for derved at lette lovlig 
passage af grænserne, forhindre og opdage 
ulovlig indvandring og 
grænseoverskridende kriminalitet samt 
effektivt forvalte migrationsstrømmene:

a) støtte en effektiv europæisk 
integreret grænseforvaltning ved de ydre
grænser, der forestås af den europæiske 
grænse- og kystvagt som et delt ansvar 
mellem Det Europæiske Agentur for 
Grænse- og Kystbevogtning og de 
nationale myndigheder med ansvar for 
grænseforvaltning for derved at lette lovlig 
passage af grænserne, forhindre og opdage 
uregelmæssig indvandring og 
grænseoverskridende kriminalitet samt 
effektivt forvalte migrationsstrømmene og 
samtidig sikre respekten for retten til asyl 
og iværksætte principperne om solidaritet 
og rimelig ansvarsfordeling;

Ændringsforslag 10
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Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Foranstaltninger, som finansieres 
via instrumentet, skal gennemføres med 
fuld respekt for de grundlæggende 
rettigheder og den menneskelige 
værdighed. Foranstaltningerne skal 
navnlig overholde bestemmelserne i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, EU-
databeskyttelseslovgivningen, 
konventionen til beskyttelse af 
menneskerettigheder og grundlæggende 
frihedsrettigheder (EMRK), princippet om 
en retfærdig behandling af 
tredjelandsstatsborgere, retten til asyl og 
international beskyttelse, princippet om 
nonrefoulement samt Unionens og 
medlemsstaternes internationale 
forpligtelser i henhold til de 
internationale instrumenter, de har 
tiltrådt, bl.a. Genèvekonventionen om 
flygtninges retsstilling af 28. juli 1951 
som suppleret med New York-protokollen 
af 31. januar 1967.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Medlemsstaterne skal i forbindelse 
med gennemførelsen af aktioner, der 
finansieres via dette instrument, og som 
vedrører overvågning af søgrænser, være 
særligt opmærksomme på de forpligtelser, 
de i henhold til international havret har til 
at yde bistand til personer i nød. Udstyr og 
systemer, som modtager støtte fra 
instrumentet, kan i den forbindelse 
anvendes til håndtering af eftersøgnings-
og redningssituationer, som måtte opstå 
under en grænseovervågningsoperation til 
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søs, og dermed bidrage til beskyttelse og 
redning til søs.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen og medlemsstaterne 
sikrer, at den støtte, der ydes i henhold til 
denne forordning og af medlemsstaterne, er 
i overensstemmelse med de relevante EU-
aktiviteter, -politikker og -prioriteter og 
supplerer andre EU-instrumenter.

2. Kommissionen, Europa-
Parlamentet og medlemsstaterne sikrer, at 
den støtte, der ydes i henhold til denne 
forordning og af medlemsstaterne, er i 
overensstemmelse med de relevante EU-
aktiviteter, -politikker og -prioriteter og 
supplerer andre EU-instrumenter.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen fastsætter det 
samlede beløb, der er til rådighed for den 
tematiske facilitet under de årlige 
bevillinger på EU-budgettet.

5. Kommissionen fastsætter efter 
høring af Europa-Parlamentet det 
samlede beløb, der er til rådighed for den 
tematiske facilitet under de årlige 
bevillinger på EU-budgettet.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen vedtager 
finansieringsafgørelser som omhandlet i 
finansforordningens artikel 110 vedrørende 
den tematiske facilitet, hvori 
målsætningerne og de foranstaltninger, der 
skal støttes, fastsættes, og beløbene til hver 
af dens enkeltdele specificeres, jf. stk. 1. 
Hvis det er relevant, fastsættes det samlede 

6. Kommissionen vedtager efter 
høring af Europa-Parlamentet 
finansieringsafgørelser som omhandlet i 
finansforordningens artikel 110 vedrørende 
den tematiske facilitet, hvori 
målsætningerne og de foranstaltninger, der 
skal støttes, fastsættes, og beløbene til hver 
af dens enkeltdele specificeres, jf. stk. 1. 
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beløb, der er afsat til blandingsoperationer, 
i finansieringsafgørelserne.

Hvis det er relevant, fastsættes det samlede 
beløb, der er afsat til blandingsoperationer, 
i finansieringsafgørelserne.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Efter vedtagelsen af en 
finansieringsafgørelse som omhandlet i stk. 
3 kan Kommissionen ændre de 
programmer, der gennemføres ved delt 
forvaltning, i overensstemmelse hermed.

7. Efter vedtagelsen af en 
finansieringsafgørelse som omhandlet i stk. 
3 kan Kommissionen efter høring af 
Europa-Parlamentet ændre de 
programmer, der gennemføres ved delt 
forvaltning, i overensstemmelse hermed.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Denne afdeling finder anvendelse 
på den del af finansieringsrammen, der er 
omhandlet i artikel 7, stk. 2, litra a), og de 
supplerende midler, der skal gennemføres 
ved delt forvaltning i henhold til 
Kommissionens afgørelse vedrørende den 
tematiske facilitet, der er omhandlet i 
artikel 8.

1. Denne afdeling finder anvendelse 
på den del af finansieringsrammen, der er 
omhandlet i artikel 7, stk. 2, litra a), og de 
supplerende midler, der skal gennemføres 
ved delt forvaltning i henhold til 
Kommissionens afgørelse efter høring af 
Europa-Parlamentet vedrørende den 
tematiske facilitet, der er omhandlet i 
artikel 8.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen sikrer, at Det 
Europæiske Agentur for Grænse- og 
Kystbevogtning og, når det er relevant, eu-
LISA på et tidligt tidspunkt inddrages i 

2. Kommissionen og Europa-
Parlamentet sikrer, at Det Europæiske 
Agentur for Grænse- og Kystbevogtning 
og, når det er relevant, eu-LISA på et 
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processen med at udvikle 
medlemsstaternes programmer, for så vidt 
de falder ind under agenturernes 
kompetencer.

tidligt tidspunkt inddrages i processen med 
at udvikle medlemsstaternes programmer, 
for så vidt de falder ind under agenturernes 
kompetencer.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den konsulterer Det Europæiske 
Agentur for Grænse- og Kystbevogtning 
om udkastene til programmer med særlig 
vægt på de aktiviteter, hvortil der ydes 
operationel støtte, jf. artikel 3, stk. 2, litra 
a), for at sikre sammenhæng og 
komplementaritet med agenturets og 
medlemsstaternes foranstaltninger 
vedrørende grænseforvaltning og for at 
undgå dobbeltfinansiering og opnå 
omkostningseffektivitet.

3. Kommissionen konsulterer Det 
Europæiske Agentur for Grænse- og 
Kystbevogtning om udkastene til 
programmer med særlig vægt på de 
aktiviteter, hvortil der ydes operationel 
støtte, jf. artikel 3, stk. 2, litra a), for at 
sikre sammenhæng og komplementaritet 
med agenturets og medlemsstaternes 
foranstaltninger vedrørende 
grænseforvaltning og for at undgå 
dobbeltfinansiering og opnå 
omkostningseffektivitet.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen kan inddrage Det 
Europæiske Agentur for Grænse- og 
Kystbevogtning og, når det er relevant, eu-
LISA i de overvågnings- og 
evalueringsopgaver, der er omhandlet i 
afdeling 5, navnlig med henblik på at sikre, 
at de foranstaltninger, der gennemføres 
med støtte fra instrumentet, er i 
overensstemmelse med de relevante EU-
retlige bestemmelser og de vedtagne EU-
prioriteter.

4. Kommissionen og Europa-
Parlamentet kan inddrage Det Europæiske 
Agentur for Grænse- og Kystbevogtning 
og, når det er relevant, eu-LISA i de 
overvågnings- og evalueringsopgaver, der 
er omhandlet i afdeling 5, navnlig med 
henblik på at sikre, at de foranstaltninger, 
der gennemføres med støtte fra 
instrumentet, er i overensstemmelse med 
de relevante EU-retlige bestemmelser og 
de vedtagne EU-prioriteter.

Ændringsforslag 20
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Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 12 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12. For så vidt angår det operationelle 
udstyr, herunder transportmidler, og de 
kommunikationssystemer, der er 
nødvendige for en effektiv og sikker 
grænsekontrol, som er indkøbt med støtte 
fra instrumentet, gælder følgende:

12. For så vidt angår det operationelle 
udstyr, herunder transportmidler, og de 
kommunikationssystemer, der er 
nødvendige for en effektiv og sikker 
grænsekontrol og eftersøgnings- og 
redningsoperationer, som er indkøbt med 
støtte fra instrumentet, gælder følgende:

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13. Uddannelse vedrørende 
grænseforvaltning, der gennemføres med 
støtte fra dette instrument, skal baseres på 
de relevante harmoniserede og 
kvalitetssikrede europæiske og fælles 
uddannelsesstandarder for grænse- og 
kystbevogtning.

13. Uddannelse vedrørende 
grænseforvaltning, der gennemføres med 
støtte fra dette instrument, skal baseres på 
de relevante harmoniserede og 
kvalitetssikrede europæiske og fælles 
uddannelsesstandarder for grænse- og 
kystbevogtning og navnlig lægge vægt på 
spørgsmål om menneskerettigheder og 
internationale konventioner på området.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I 2024 tildeler Kommissionen det 
supplerende beløb, der er omhandlet i 
artikel 10, stk. 1, litra b), til 
medlemsstaternes programmer i 
overensstemmelse med de kriterier, der er 
omhandlet i punkt 1 c) og punkt 2-11 i 
bilag I. Bevillingen baseres på de seneste 
disponible statistiske oplysninger for de 
kriterier, der er omhandlet i bilag I, og skal 
have virkning for perioden fra kalenderåret 

1. I 2024 tildeler Kommissionen efter 
høring af Europa-Parlamentet det 
supplerende beløb, der er omhandlet i 
artikel 10, stk. 1, litra b), til 
medlemsstaternes programmer i 
overensstemmelse med de kriterier, der er 
omhandlet i punkt 1 c) og punkt 2-11 i 
bilag I. Bevillingen baseres på de seneste 
disponible statistiske oplysninger for de 
kriterier, der er omhandlet i bilag I, og skal 



AD\1171239DA.docx 13/19 PE628.605v02-00

DA

2025. have virkning for perioden fra kalenderåret 
2025.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Ved tildelingen af midler fra den 
tematiske facilitet fra 2025 skal der om 
nødvendigt tages hensyn til de fremskridt, 
der er gjort med hensyn til at nå 
milestenene i den performanceramme, der 
er omhandlet i artikel 12 i forordning (EU) 
.../... [forordningen om fælles 
bestemmelser] og konstaterede mangler 
ved gennemførelsen.

3. Ved tildelingen af midler fra den 
tematiske facilitet fra 2025 skal der om 
nødvendigt tages hensyn til de fremskridt, 
der er gjort med hensyn til at nå 
milestenene i den performanceramme, der 
er omhandlet i artikel 12 i forordning (EU) 
.../... [forordningen om fælles 
bestemmelser] og konstaterede mangler 
ved gennemførelsen. Programmerne 
underkastes en midtvejsevaluering i 
overensstemmelse med artikel 14 og 40 i 
forordning (EU) .…/…. [forordningen om 
fælles bestemmelser] og artikel 26 i 
nærværende forordning.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne begrunder i 
programmet og i de årlige 
performancerapporter, der er omhandlet i 
artikel 27, brugen af operationel støtte for 
at nå målsætningerne i denne forordning. 
Inden Kommissionen godkender 
programmet, vurderer den efter at have 
konsulteret Det Europæiske Agentur for 
Grænse- og Kystbevogtning med hensyn til 
dets kompetence, jf. artikel 12, stk. 3, 
udgangssituationen i de medlemsstater, der 
har anført, at de har til hensigt at anvende 
operationel støtte, idet den tager hensyn til 
oplysningerne fra de pågældende 
medlemsstater og, hvis det er relevant, de 

4. Medlemsstaterne begrunder i 
programmet og i de årlige 
performancerapporter, der er omhandlet i 
artikel 27, brugen af operationel støtte for 
at nå målsætningerne i denne forordning. 
Inden Kommissionen godkender 
programmet efter høring af Europa-
Parlamentet, vurderer den efter at have 
konsulteret Det Europæiske Agentur for 
Grænse- og Kystbevogtning med hensyn til 
dets kompetence, jf. artikel 12, stk. 3, 
udgangssituationen i de medlemsstater, der 
har anført, at de har til hensigt at anvende 
operationel støtte, idet den tager hensyn til 
oplysningerne fra de pågældende 
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oplysninger, der er til rådighed som følge 
af Schengenevalueringer og 
sårbarhedsvurderinger, herunder 
henstillinger efter Schengenevalueringer og 
sårbarhedsvurderinger.

medlemsstater og, hvis det er relevant, de 
oplysninger, der er til rådighed som følge 
af Schengenevalueringer og 
sårbarhedsvurderinger, herunder 
henstillinger efter Schengenevalueringer og 
sårbarhedsvurderinger.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der kan via instrumentet ydes støtte til 
tekniske bistandsforanstaltninger, der 
gennemføres på initiativ af eller på vegne 
af Kommissionen. Disse foranstaltninger 
kan finansieres 100 %.

Der kan via instrumentet ydes støtte til 
tekniske bistandsforanstaltninger, der 
gennemføres på initiativ af eller på vegne 
af Kommissionen efter høring af Europa-
Parlamentet. Disse foranstaltninger kan 
finansieres 100 %.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Modtagere af EU-midler 
anerkender EU-midlernes oprindelse og 
sikrer synligheden af disse, navnlig ved 
fremstød for foranstaltningerne og disses 
resultater, gennem sammenhængende, 
virkningsfulde og målrettede oplysninger, 
som er afpasset forholdsmæssigt efter 
forskellige modtagergrupper, herunder 
medierne og offentligheden.

1. Modtagere af EU-midler 
anerkender EU-midlernes oprindelse og 
sikrer synligheden, gennemsigtigheden og 
sporbarheden af disse, navnlig ved 
fremstød for foranstaltningerne og disses 
resultater, gennem sammenhængende, 
virkningsfulde og målrettede oplysninger, 
som er afpasset forholdsmæssigt efter 
forskellige modtagergrupper, herunder 
medierne og offentligheden.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I overensstemmelse med 
rapporteringskravene i medfør af 
finansforordningens artikel 43, stk. 3, 
litra h, nr. i) og iii), forelægger 
Kommissionen Europa-Parlamentet og 
Rådet performanceoplysninger i 
overensstemmelse med bilag V.

1. I overensstemmelse med 
rapporteringskravene i medfør af artikel
41, stk. 3, litra h, nr. i) og ii), i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU, 
Euratom) 2018/10461a forelægger 
Kommissionen hvert år Europa-
Parlamentet og Rådet 
performanceoplysninger i 
overensstemmelse med bilag V.

____________________

1a Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 
18. juli 2018 om de finansielle regler 
vedrørende Unionens almindelige budget, 
om ændring af forordning (EU) nr. 
1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 
1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 
1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 
223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse 
nr. 541/2014/EU og om ophævelse af 
forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 
(EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1).

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen foretager en 
midtvejsevaluering og en retrospektiv 
evaluering af denne forordning, herunder 
af de foranstaltninger, der er gennemført 
inden for rammerne af dette instrument.

1. Kommissionen foretager en 
midtvejsevaluering og en retrospektiv 
evaluering af denne forordning, herunder 
af de foranstaltninger, der er gennemført 
inden for rammerne af dette instrument. 
Evalueringen forelægges Europa-
Parlamentet hurtigst muligt.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Efter midtvejsevalueringen og den 
retrospektive evaluering forelægger 
Kommissionen Europa-Parlamentet, 
Rådet, Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg og Regionsudvalget:  

a) en midtvejsevalueringsrapport om 
gennemførelsen af nærværende 
forordning senest i juni 2024. Denne 
midtvejsevalueringsrapport omfatter en 
evaluering af midtvejsrevisionen foretaget 
i overensstemmelse med denne forordning 
og forordning (EU) nr. .../... [CPR];

b) en efterfølgende evalueringsrapport om 
virkningerne af nærværende forordning 
og særforordningerne efter afslutningen 
af de nationale programmer senest den 
30. juni 2024. 

Europa-Parlamentet opfordrer 
Kommissionen til at indgå i en 
struktureret dialog om midtvejsrevisionen 
og den efterfølgende evaluering.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Inden 15. februar 2023 og inden 
samme dato hvert af de efterfølgende år til 
og med 2031 forelægger medlemsstaterne 
Kommissionen en årlig 
performancerapport som nævnt i artikel 36, 
stk. 6, i forordning (EU) .../... 
[forordningen om fælles bestemmelser]. 
Den rapport, der forelægges i 2023, skal 
omfatte gennemførelsen af det program, 
der gennemføres frem til 30. juni 2022.

1. Inden 15. februar 2023 og inden 
samme dato hvert af de efterfølgende år til 
og med 2031 forelægger medlemsstaterne 
Kommissionen og Europa-Parlamentet en 
årlig performancerapport som nævnt i 
artikel 36, stk. 6, i forordning (EU) .../... 
[forordningen om fælles bestemmelser]. 
Den rapport, der forelægges i 2023, skal 
omfatte gennemførelsen af det program, 
der gennemføres frem til 30. juni 2022.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den anvendes fra den 1. januar 2021. Den anvendes fra den 1. januar 2021 til 
den 31. december 2027.

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Bilag III – punkt 1 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) udveksling af bedste praksis med 
henblik på at vurdere, fremme, støtte og 
videreudvikle EU's politikker og 
målsætninger navnlig med hensyn til at 
beskytte de grundlæggende rettigheder i 
grænsekontrollens forskellige 
komponenter, herunder specielt 
identifikation, omgående bistand og 
henvisning til tjenester for sårbare 
personer, især kvinder, børn og 
uledsagede mindreårige

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Bilag IV – punkt 9 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9a) Foranstaltninger, der tager sigte på at 
forbedre interoperabiliteten mellem IT-
systemer og kommunikationsnetværk.
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