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ÆNDRINGSFORSLAG 

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling forelægger Udvalget om Borgernes 

Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, følgende 

ændringsforslag: 

 

Ændringsforslag  1 

Forslag til forordning 

Betragtning 2 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (2a) På grund af de nuværende 

migrationsstrømmes konstant skiftende og 

forskelligartede karakter er der behov for 

omfattende og sammenlignelige 

kønsopdelte statistiske data om 

migrantbefolkningen for at forstå 

realiteterne, udpege sårbarheder og 

uligheder og give de politiske 

beslutningstagere pålidelige data og 

oplysninger til brug for fastlæggelsen af 

fremtidige offentlige politikker. 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til forordning 

Betragtning 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(3) For at hjælpe Unionen med at 

reagere effektivt på de udfordringer, som 

migration udgør, er der behov for data om 

asyl og styret migration, der vedrører 

perioder på under et år. 

(3) For at hjælpe Unionen med at 

reagere effektivt på de udfordringer, som 

migration udgør, og udarbejde 

kønsorienterede og 

menneskerettighedsbaserede politikker er 

der behov for data om asyl og styret 

migration, der vedrører perioder på under 

et år. 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til forordning 

Betragtning 4 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(4) Statistikker om asyl og styret 

migration har grundlæggende betydning 

for analyse, definition og evaluering af en 

lang række politikker, navnlig hvad angår 

foranstaltninger vedrørende ankomst for 

personer, der søger beskyttelse i Europa. 

(4) Statistikker om asyl og styret 

migration har grundlæggende betydning 

for analyse, definition og evaluering af en 

lang række politikker, navnlig hvad angår 

foranstaltninger vedrørende ankomst for 

personer, der søger beskyttelse i Europa, 

og anerkendelse af bestemte gruppers 

eller personers specifikke behov og de 

specifikke tjenester, de kan have brug for, 

navnlig de personer eller grupper, der er 

udsat for flere former for 

forskelsbehandling, og som kan være 

mere sårbare under migrations- og 

asylprocessen, herunder kvinder, gravide 

kvinder, børn, uledsagede mindreårige, 

ældre, personer med handicap, LGTBI+-

personer og ofre for kønsbaseret vold. 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til forordning 

Betragtning 4 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (4 a) Forfølgelse på grundlag af en 

persons køn udgør et grundlag for at 

ansøge om og få international beskyttelse. 

De nationale og europæiske statistiske 

myndigheder bør indsamle statistikker om 

ansøgninger om international beskyttelse 

på grund af køn, herunder kønsbaseret 

vold. 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til forordning 

Betragtning 5 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(5) For at sikre kvaliteten og navnlig 

sammenligneligheden af data fra 

medlemsstaterne og for at kunne udarbejde 

(5) For at sikre kvaliteten og navnlig 

sammenligneligheden af data fra 

medlemsstaterne og for at kunne udarbejde 
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pålidelige oversigter på EU-plan bør 

dataene være baseret på samme begreber 

og bør vedrøre den samme referencedato 

eller -periode. 

pålidelige oversigter på EU-plan bør 

dataene være baseret på samme begreber 

og bør vedrøre den samme referencedato 

eller -periode. Disse data bør opdeles efter 

køn og alder og omfatte oplysninger om 

regelmæssige og uregelmæssige 

migrantstrømme, menneskehandel, 

flygtninges, migranters og værtssamfunds 

behov og andre spørgsmål. 1a 

 _________________ 

 1a 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.

asp?symbol=A/RES/71/1 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til forordning 

Betragtning 10 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(10) Denne forordning garanterer retten 

til respekt for privatliv og familieliv og 

beskyttelse af personoplysninger, jf. artikel 

7 og 8 i Den Europæiske Unions charter 

om grundlæggende rettigheder. 

(10) Denne forordning garanterer retten 

til respekt for privatliv og familieliv, 

beskyttelse af personoplysninger, 

ikkeforskelsbehandling og ligestilling 

mellem kvinder og mænd, jf. artikel 7, 8, 

21 og 23 i Den Europæiske Unions charter 

om grundlæggende rettigheder. 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til forordning 

Betragtning 10 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (10 a) Indsamling af kønsopdelte data 

gør det muligt at udpege og analysere 

kvinders og mænds specifikke 

sårbarheder og kapaciteter og afslører 

mangler og uligheder. Kønsorienterede 

data om migration har potentiale til at 

fremme større lighed og give dårligt 

stillede grupper muligheder. Statistikker 

om migration bør også tage hensyn til 

variabler som kønsidentitet og seksuel 
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orientering med henblik på at indsamle 

data om LGBTQI+-personers erfaringer 

og om uligheder i migrations- og 

asylprocesser. 

 

Ændringsforslag  8 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 (nyt) 

Forordning (EF) nr. 862/2007 

Artikel 3 – stk. 1 

 
Gældende ordlyd Ændringsforslag 

 (Vedrører ikke den danske tekst)   

1. Medlemsstaterne indberetter statistiske 

oplysninger til Kommissionen (Eurostat) 

om antallet af: 

    

a) indvandrere, der flytter til den 

pågældende medlemsstat, opdelt på 

følgende måde: 

    

i) grupper af statsborgerskaber efter alder 

og køn 

    

ii) grupper af fødelande efter alder og køn     

iii) grupper af lande, hvor personerne 

tidligere havde sædvanlig bopæl, efter 

alder og køn 

    

b) udvandrere, der flytter fra den 

pågældende medlemsstat, opdelt på 

følgende måde: 

    

i) efter grupper af statsborgerskaber     

ii)efter alder     

iii) efter køn     

iv) efter grupper af lande, hvor personerne 

får sædvanlig bopæl 

    

c) personer med sædvanlig bopæl i den 

pågældende medlemsstat ved udgangen af 

referenceperioden opdelt på følgende 

måde: 

    

i) grupper af statsborgerskaber efter alder 

og køn 

    

ii) grupper af fødelande efter alder og køn     
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d) personer, som har sædvanlig bopæl i den 

pågældende medlemsstat og i referenceåret 

har erhvervet statsborgerskab i den 

pågældende medlemsstat, og som tidligere 

har haft statsborgerskab i en anden 

medlemsstat eller et tredjeland, eller som 

tidligere har været statsløse, opdelt efter 

alder og køn, efter den pågældendes 

tidligere statsborgerskab, og efter om 

personen tidligere var statsløs. 

    

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&qid=1536826306115&from=DA 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b 

Forordning (EF) nr. 862/2007 

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Disse statistikker opdeles efter personernes 

alder og køn og statsborgerskab og efter 

uledsagede mindreårige. De skal være 

baseret på referenceperioder på en 

kalendermåned og indberettes til 

Kommissionen (Eurostat) inden for to 

måneder efter udløbet af 

referencemåneden. Den første 

referencemåned er januar 2020. 

(Vedrører ikke den danske tekst)     

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til forordning 

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

Forordning (EF) nr. 862/2007 

Artikel 4 – stk. 2 – litra e a og e b (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba)  I stk. 2 indsættes som litra ea) og 

eb): 

 "ea) personer omfattet af afgørelser 

truffet i første instans om afslag på 

ansøgninger om familiesammenføring 
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med en person med international 

beskyttelse 

 eb) personer omfattet af afgørelser truffet 

i første instans om godkendelse af 

familiesammenføring med en person med 

international beskyttelse" 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra c 

Forordning (EF) nr. 862/2007 

Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Disse statistikker opdeles efter personernes 

alder og køn og statsborgerskab og efter 

uledsagede mindreårige. De skal være 

baseret på referenceperioder på tre 

kalendermåneder og indberettes til 

Kommissionen (Eurostat) inden for to 

måneder efter udløbet af 

referenceperioden. Den første 

referenceperiode er januar til marts 2020. 

(Vedrører ikke den danske tekst)     

 

Ændringsforslag  12 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra e 

Forordning (EF) nr. 862/2007 

Artikel 4 – stk. 3 – afsnit 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

De i litra b), c), d), e), f) og g) nævnte 

statistikker opdeles efter personernes alder 

og køn og statsborgerskab og efter 

uledsagede mindreårige. Herudover 

opdeles de i litra g) nævnte statistikker 

efter bopælsland og type asylafgørelse. De 

skal være baseret på referenceperioder på 

et kalenderår og indberettes til 

Kommissionen (Eurostat) inden for tre 

måneder efter udløbet af referenceåret. Det 

første referenceår er 2020. 

(Vedrører ikke den danske tekst)       
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Ændringsforslag  13 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt) 

Forordning (EF) nr. 862/2007 

Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 3 

 
Gældende ordlyd Ændringsforslag 

 (Vedrører ikke den danske tekst)   

De i litra b) nævnte statistikker opdeles 

efter personernes alder og køn og 

statsborgerskab. 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&qid=1536826306115&from=DA 

 

Ændringsforslag  14 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra a 

Forordning (EF) nr. 862/2007 

Artikel 6 – stk. 1 – litra a – nr. i 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

i) opholdstilladelser udstedt i 

referenceperioden, hvorved den 

pågældende person tildeles 

opholdstilladelse for første gang, opdelt 

efter statsborgerskab, begrundelse for 

udstedelse af opholdstilladelse, 

opholdstilladelsens gyldighedsperiode, 

alder og køn 

(Vedrører ikke den danske tekst)   

 

Ændringsforslag  15 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra a 

Forordning (EF) nr. 862/2007 

Artikel 6 – stk. 1 – litra a – nr. ii 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

ii) opholdstilladelser udstedt i (Vedrører ikke den danske tekst)   
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referenceperioden og tildelt som følge af 

en persons ændrede indvandrerstatus eller 

begrundelse for ophold, opdelt efter 

statsborgerskab, begrundelse for udstedelse 

af opholdstilladelse, opholdstilladelsens 

gyldighedsperiode, alder og køn 

 

Ændringsforslag  16 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra a 

Forordning (EF) nr. 862/2007 

Artikel 6 – stk. 1 – litra a – nr. iii 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

iii) gyldige opholdstilladelser ved 

udgangen af referenceperioden (antal 

udstedte opholdstilladelser, som ikke er 

inddraget eller udløbet), opdelt efter 

statsborgerskab, begrundelse for udstedelse 

af opholdstilladelse, opholdstilladelsens 

gyldighedsperiode, alder og køn 

(Vedrører ikke den danske tekst)   

 

Ændringsforslag  17 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra a 

Forordning (EF) nr. 862/2007 

Artikel 6 – stk. 1 – litra b 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) antallet af fastboende 

tredjelandsstatsborgere ved udgangen af 

referenceperioden opdelt efter 

statsborgerskab, type af status som 

fastboende, alder og køn. 

(Vedrører ikke den danske tekst)   

 

Ændringsforslag  18 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra b 

Forordning (EF) nr. 862/2007 

Artikel 7 – stk. 2 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. De statistiske oplysninger, der er 

omhandlet i stk. 1, skal være baseret på 

referenceperioder på tre kalendermåneder 

og indberettes til Kommissionen (Eurostat) 

inden for to måneder efter udløbet af 

referenceperioden. Den første 

referenceperiode er januar til marts 2020. 

2. De statistiske oplysninger, der er 

omhandlet i stk. 1, opdeles efter den 

pågældende persons alder og køn samt 

efter uledsagede mindreårige. De skal 

være baseret på referenceperioder på tre 

kalendermåneder og indberettes til 

Kommissionen (Eurostat) inden for to 

måneder efter udløbet af 

referenceperioden. Den første 

referenceperiode er januar til marts 2020. 

 

Ændringsforslag  19 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 a (ny) 

Forordning (EF) nr. 862/2007 

Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 4a) I artikel 9, stk. 1, indsættes 

følgende afsnit: 

 Som et generelt princip om beskyttelse af 

migranters og asylansøgeres 

menneskerettigheder bør deres ret til 

privatlivets fred og beskyttelse af 

personoplysninger respekteres, og 

indsamling af data bør finde sted med 

deres samtykke og frivillige deltagelse*. 

 _________________ 

 * Principper og retningslinjer – 

understøttet af praktisk vejledning – om 

beskyttelse af migranters 

menneskerettigheder, når de befinder sig i 

sårbare situationer i forbindelse med store 

og/eller blandede migrantstrømme 
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