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KORT BEGRUNDELSE

Ordføreren er enig i formålet med Kommissionens forslag, nemlig at styrke 
visuminformationssystemet (VIS) for at lette visumansøgningsproceduren, lette og styrke 
kontrollen ved de ydre grænseovergange og inden for medlemsstaternes område og forbedre 
den interne sikkerhed i Schengenområdet ved at lette udvekslingen af oplysninger mellem 
medlemsstaterne om tredjelandsstatsborgere med et visum til længerevarende ophold eller en 
opholdstilladelse. Dette vil forbedre sikkerheden i Unionen og ved dens grænser, fremme 
lovligt rejsendes ret til at krydse den ydre grænse og til frit at bevæge og opholde sig i 
området uden kontrol ved de indre grænser og forbedre forvaltningen af Schengenområdets 
ydre grænser. 

Ordføreren mener, at de anslåede omkostninger for EU-budgettet er rimelige og 
forholdsmæssige, men opfordrer indtrængende Kommissionen, eu-LISA, Frontex, Europol, 
CEPOL og medlemsstaterne til at sikre den størst mulige omkostningseffektivitet.

Ordføreren styrker en række bestemmelser om rapportering og evaluering for at sætte 
budgetmyndigheden i stand til nøje at følge udviklingen og funktionen af det styrkede VIS.

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget 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 43

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(43) Uden at det berører 
medlemsstaternes ansvar for, at de 
oplysninger, der indlæses i VIS, er 
korrekte, bør eu-LISA have ansvaret for at 
højne datakvaliteten ved at indføre et 
centralt redskab til overvågning af 
datakvaliteten og for jævnligt at forelægge 
medlemsstaterne rapporter om den.

(43) Uden at det berører 
medlemsstaternes ansvar for, at de 
oplysninger, der indlæses i VIS, er 
korrekte, bør eu-LISA have ansvaret for at 
højne datakvaliteten ved at indføre, 
vedligeholde og løbende opgradere et 
centralt redskab til overvågning af 
datakvaliteten og for jævnligt at forelægge 
medlemsstaterne rapporter om den.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 44
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(44) For at muliggøre bedre overvågning 
af brugen af VIS til at analysere tendenser 
med hensyn til migrationspres og 
grænseforvaltning bør eu-LISA kunne 
udvikle nyskabende midler til statistisk 
rapportering til medlemsstaterne, 
Kommissionen, Europol og Det 
Europæiske Agentur for Grænse- og 
Kystbevogtning uden at bringe 
dataintegriteten i fare. Der bør derfor 
oprettes et centralt statistisk register. Ingen 
af de udarbejdede statistikker bør 
indeholde personoplysninger.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 46 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(46a) Denne forordning vil ved at støtte 
medlemsstaternes opfyldelse af dens mål 
(lette visumansøgningsprocedurer, 
identificere forsvundne personer, bistå i 
identifikationen og tilbagesendelsen af 
personer og hjælpe retshåndhævende 
myndigheder med at få adgang til 
oplysninger om visumansøgere) sikre 
besparelser i deres respektive nationale 
budgetter.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 26 – litra d
Forordning (EF) nr. 767/2008
Artikel 29 – stk. 2a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forvaltningsmyndigheden udvikler og
vedligeholder sammen med Kommissionen 
automatiske mekanismer til og procedurer 

Forvaltningsmyndigheden udvikler,
vedligeholder og opgraderer løbende
sammen med Kommissionen automatiske 
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for datakvalitetskontrol med henblik på at 
foretage kvalitetskontroller af VIS-
oplysninger og forelægger regelmæssige 
rapporter for medlemsstaterne. 
Forvaltningsmyndigheden forelægger en 
regelmæssig rapport for medlemsstaterne 
og Kommissionen om 
datakvalitetskontrollerne.

mekanismer til og procedurer for 
datakvalitetskontrol med henblik på at 
foretage kvalitetskontroller af VIS-
oplysninger og forelægger regelmæssige 
rapporter for medlemsstaterne. 
Forvaltningsmyndigheden sikrer et 
passende niveau af professionelt 
uddannet personale til at gennemføre de 
tekniske innovationer og opgraderinger, 
der er nødvendige for at drive 
mekanismerne for datakvalitetskontrol.
Forvaltningsmyndigheden forelægger en 
regelmæssig rapport for medlemsstaterne 
og Kommissionen om 
datakvalitetskontrollerne.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 38
Forordning (EF) nr. 767/2008
Artikel 50 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvert andet år forelægger eu-LISA 
Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen en rapport om, hvordan 
VIS fungerer teknisk set, herunder dets 
sikkerhed.

3. Hvert andet år forelægger eu-LISA 
Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen en rapport om, hvordan 
VIS fungerer teknisk set, herunder dets 
sikkerhed og omkostninger. Denne 
rapport skal indeholde en oversigt over de 
nuværende fremskridt med udviklingen af 
projektet og de dermed forbundne 
omkostninger, en økonomisk 
konsekvensanalyse og oplysninger om 
eventuelle tekniske spørgsmål og risici, 
der kan påvirke systemets samlede 
omkostninger.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 38
Forordning (EF) nr. 767/2008
Artikel 50 – stk. 3 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. I tilfælde af forsinkelser i 
udviklingsprocessen underretter eu-LISA 
Europa-Parlamentet og Rådet snarest 
muligt om årsagerne til forsinkelserne og 
om de tidsmæssige og økonomiske 
konsekvenser.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 38
Forordning (EF) nr. 767/2008
Artikel 50 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvert fjerde år udarbejder 
Kommissionen en samlet evaluering af 
VIS. Denne samlede evaluering skal 
omfatte en gennemgang af de opnåede 
resultater set i forhold til målene og en 
vurdering af, om de tilgrundliggende 
principper fortsat er gyldige, forordningens 
anvendelse med hensyn til VIS, 
sikkerheden i forbindelse med VIS, 
anvendelsen af artikel 31 og eventuelle 
konsekvenser for den fremtidige drift. 
Kommissionen forelægger evalueringen for 
Europa-Parlamentet og Rådet.

5. Hvert andet år udarbejder 
Kommissionen en samlet evaluering af 
VIS. Denne samlede evaluering skal 
omfatte en gennemgang af de opnåede 
resultater set i forhold til målene og de 
afholdte omkostninger og en vurdering af, 
om de tilgrundliggende principper fortsat 
er gyldige, forordningens anvendelse med 
hensyn til VIS, sikkerheden i forbindelse 
med VIS, anvendelsen af artikel 31 og 
eventuelle konsekvenser for den fremtidige 
drift. Kommissionen forelægger 
evalueringen for Europa-Parlamentet og 
Rådet.
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