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***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 
markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 
stil i högerspalten.

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 
vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 
ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 
innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 
anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 
som ändringsförslaget avser.

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 
gäller följande:

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 
symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 
att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 
markeras med genomstrykning. 
Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 
avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 
inte.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om unionskodexen om 
viseringar (viseringskodex) (omarbetning)
(COM(2014)0164 – C8-0001/2014 – 2014/0094(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: omarbetning)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2014)0164),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 77.2 a i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för 
parlamentet (C8-0001/2014),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 
10 september 2014,

– med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer 
strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter1,

– med beaktande av skrivelsen av den 30 september 2014 från utskottet för rättsliga frågor 
till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor i 
enlighet med artikel 104.3 i arbetsordningen,

– med beaktande av skrivelserna av den 31 augusti 2015 i enlighet med artikel 104.3 i 
arbetsordningen från talmannen till kommissionen och rådet, i vilka talmannen 
meddelar att utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes 
frågor kan lägga fram ändringsförslag till de kodifierade delarna av ovannämnda förslag 
till omarbetning i enlighet med punkt 8 i det interinstitutionella avtalet av den 28 
november 2001 om en mer strukturerad användning av omarbetningstekniken för 
rättsakter,

– med beaktande av artiklarna 104 och 59 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor och yttrandet från utskottet för transport och turism (A8-
0000/2015), och av följande skäl:

A. Enligt den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid 
Europaparlamentet, rådet och kommissionen, innehåller kommissionens förslag inte 
några innehållsmässiga ändringar utöver dem som anges i förslaget eller i yttrandet från 
den rådgivande gruppen, och i fråga om kodifieringen av de oförändrade 
bestämmelserna i de tidigare rättsakterna tillsammans med dessa ändringar gäller 

1 EGT C 77, 28.3.2002, s. 1.
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förslaget endast en kodifiering av de befintliga rättsakterna som inte ändrar deras 
sakinnehåll.

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen med 
beaktande av rekommendationerna från den rådgivande gruppen, sammansatt av de 
juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

2. Europaparlamentet föreslår att hänvisning till akten görs med ”förordningen 
López Aguilar-NN om viseringskodexen”.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet 
om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 
rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) No 810/200911 har vid 
flera tillfällen varit föremål för betydande 
ändringar. Eftersom det nu är aktuellt att 
göra ytterligare ändringar bör 
förordningen omarbetas för att undvika 
oklarheter. 

utgår

Or. en

Motivering

Viseringskodexen har bara ändrats i mycket begränsad omfattning genom kommissionens 
förordning (EU) nr 977/2011, förordning (EU) nr 154/2012 och förordning (EU) nr 
610/2013. Vid sitt möte den 7 juli enades LIBE-utskottets samordnare om att utskottet skulle 
ha möjlighet att ändra även de kodifierade delarna i enlighet med punkt 8 i det 
interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer strukturerad användning av 
omarbetningstekniken för rättsakter. Kommissionen och rådet har underrättats om detta.
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Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Att utfärda en visering för en person 
som söker skydd är ett sätt att ge personen 
tillträde till medlemsstaternas territorium 
under säkra former. Vid bedömningen av 
konsulär territoriell behörighet och om 
det är möjligt att pröva viseringsansökan 
eller utfärda en visering med territoriellt 
begränsad giltighet bör konsulaten därför 
ägna särskild uppmärksamhet åt personer 
som söker skydd. För sådana personer bör 
medlemsstaterna tillämpa de undantag av 
humanitära skäl eller på grund av 
internationella förpliktelser som 
föreskrivs i denna förordning.

Or. en

Motivering

Den nuvarande migrationskrisen och de oacceptabla dödstalen till havs är ett komplext 
problem som bara kan lösas med hjälp av flera olika åtgärder och en helhetssyn. Översynen 
av viseringskodexen är ett tillfälle att se till att eventuella skyddsbehov hamnar mer i fokus 
för konsulaten och kan på så vis vara en del av lösningen. Det föreslagna skälet påminner om 
att stater enligt Europadomstolens rättspraxis i en del situationer har vissa förpliktelser i 
utövandet av sin jurisdiktion även utanför sitt territorium. Se Hirsi m.fl. mot Italien.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 6b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6b) Vid tillämpningen av denna 
förordning bör medlemsstaterna fullgöra 
sina respektive förpliktelser enligt 
internationell rätt, särskilt 
Genèvekonventionen angående 
flyktingars rättsliga ställning, den 
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europeiska konventionen om skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna, den 
internationella konventionen om 
medborgerliga och politiska rättigheter, 
FN:s konvention mot tortyr och annan 
grym, omänsklig eller förnedrande 
behandling eller bestraffning, FN:s 
konvention om barnets rättigheter och 
andra relevanta internationella 
instrument.

Or. en

Motivering

I viseringskodexen hänvisas vid flera tillfällen till medlemsstaternas internationella 
förpliktelser, men det sägs inget om vad som menas med dessa förpliktelser. Det föreslagna 
skälet påminner om de förpliktelser som medlemsstaterna har åtagit sig. Beroende på 
rättspraxis och tolkning kan vissa bestämmelser i de akter som nämns i det föreslagna skälet 
innebära att medlemsstaterna är skyldiga att respektera sökandenas rättigheter när de 
handlägger viseringsansökningar.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Det bör presumeras att sökande som är 
registrerade i VIS och som har erhållit och 
på ett lagligt sätt använt sig av två 
viseringar inom de 12 månader som 
föregått ansökan uppfyller inresevillkoren 
med avseende på irreguljär invandring och 
kravet på att ha tillräckliga medel för 
uppehället. Denna presumtion bör dock 
kunna kullkastas i enskilda fall där de 
behöriga myndigheterna konstaterar att ett 
eller flera av dessa villkor inte är 
uppfyllda.

(10) Det bör presumeras att sökande som är 
registrerade i VIS och som har erhållit och 
på ett lagligt sätt använt sig av två 
viseringar inom de 18 månader som 
föregått ansökan uppfyller inresevillkoren 
med avseende på irreguljär invandring och 
kravet på att ha tillräckliga medel för 
uppehället. Denna presumtion bör dock 
kunna kullkastas i enskilda fall där de 
behöriga myndigheterna konstaterar att ett 
eller flera av dessa villkor inte är 
uppfyllda.

Or. en
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Motivering

Man bör förlänga den period under vilken det krävs två viseringar för att en person ska 
räknas som ”regelbundet resande”, eftersom tolv månader är för kort. En person som 
exempelvis åker till EU på semester en gång per år, t.ex. i augusti, skulle inte kunna åberopa 
denna bestämmelse, även om personen har använt dussintals viseringar på lagligt sätt.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 27a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27a) Medlemsstaterna och konsulaten 
bör verka för att göra det möjligt att 
ansöka om visering på elektronisk väg, 
särskilt för VIS-registrerade sökande och 
VIS-registrerade regelbundna resande, 
vars uppgifter, bl.a. biometriska 
kännetecken, redan är lagrade i VIS.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att vidta åtgärder för att modernisera viseringsansökningsförfarandet. Eftersom 
införandet av VIS nästan är helt klart nu skulle konsulaten kunna öka effektiviteten om fler 
steg i viseringsförfarandet kunde genomföras elektroniskt. Avsikten är inte att detta ska bli 
obligatoriskt, men de medlemsstater och konsulat som vill gå vidare i denna riktning bör 
uppmuntras att göra det.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) Bestämmelser måste antas för 
situationer där en medlemsstat beslutar att 
samarbeta med en extern tjänsteleverantör 
för mottagande av ansökningar. Denna typ 
av arrangemang bör överensstämma med 
de allmänna principerna för utfärdandet av 

(36) Bestämmelser måste antas för 
situationer där en medlemsstat beslutar att 
samarbeta med en extern tjänsteleverantör 
för mottagande av ansökningar. 
Medlemsstaten får besluta att göra detta 
om det p.g.a. särskilda omständigheter 
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viseringar och kraven på skydd av 
uppgifter i direktiv 95/46/EG bör 
respekteras.

eller skäl som rör lokala förhållanden inte 
finns några andra lösningar. Denna typ 
av arrangemang bör överensstämma med 
de allmänna principerna för utfärdandet av 
viseringar och kraven på skydd av 
uppgifter i direktiv 95/46/EG bör 
respekteras. Om en medlemsstat har 
beslutat att samarbeta med en extern 
tjänsteleverantör ska den ge de sökande 
möjlighet att ansöka direkt vid dess 
diplomatiska och konsulära 
beskickningar, utom då detta inte är 
möjligt av säkerhetsskäl.

Or. en

Motivering

Under vissa omständigheter kan det vara nödvändigt att samarbeta med en tjänsteleverantör, 
och detta kan också förbättra servicen för sökande. Beslutet att anlita underleverantörer bör 
dock övervägas noggrant och inte ses som ett självklart alternativ.

Skyldigheten att ge direkt tillgång till konsulatet ingår för närvarande i kodexen, men 
kommissionen föreslår att detta ska strykas. Konsulaten bör emellertid vara redo att ta emot 
sökande, åtminstone vid problem med tjänsteleverantören eller för EU-medborgares 
familjemedlemmar (se ändringsförslag till artikel 8.3). Här föreslås en omformulering av den 
befintliga bestämmelsen.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43) För att den gemensamma 
förteckningen över tredjeländer vars 
medborgare måste inneha visering för 
flygplatstransitering när de passerar genom 
det internationella transitområdet på 
flygplatser inom medlemsstaternas 
territorium ska kunna anpassas till nya 
förutsättningar, bör befogenhet att anta 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
delegeras till kommissionen. Det är av 
särskild vikt att kommissionen genomför 

(43) För att den gemensamma 
förteckningen över tredjeländer vars 
medborgare måste inneha visering för 
flygplatstransitering när de passerar genom 
det internationella transitområdet på 
flygplatser inom medlemsstaternas 
territorium, förteckningen över 
uppehållstillstånd som ger innehavaren 
rätt att passera genom medlemsstaternas 
flygplatser utan visering för 
flygplatstransitering, bestämmelserna om 
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lämpliga samråd under förberedelsearbetet, 
också på expertnivå.

instruktioner för ifyllande och påförande 
av viseringsmärken och reglerna för 
utfärdande av viseringar vid gränserna till 
de sjömän i transit som omfattas av 
viseringstvång ska kunna anpassas till nya 
förutsättningar och för att kommissionen 
ska kunna anta de anvisningar om 
praktisk tillämpning av denna förordning 
som åtföljer den, bör befogenhet att anta 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
delegeras till kommissionen. Det är av 
särskild vikt att kommissionen genomför 
lämpliga samråd under förberedelsearbetet, 
också på expertnivå. När kommissionen 
förbereder och utarbetar delegerade akter 
bör den se till att relevanta handlingar 
översänds samtidigt till 
Europaparlamentet och rådet och att detta 
sker så snabbt som möjligt och på 
lämpligt sätt.

Or. en

Motivering

Kommissionen föreslår att en rad bilagor till den befintliga kodexen ska strykas och antas i 
ett senare skede med hjälp av genomförandeakter. Eftersom detta skulle minska lagstiftarens 
inflytande, föreslås att bilagorna även i fortsättningen ska ingå i lagstiftningen men kunna 
ändras genom delegerade akter. Detta är inte en fråga om olika rättsliga tolkningar utan ett 
politiskt val. Enligt EU-domstolens fasta rättspraxis ska lagstiftaren avgöra vad som ska ingå 
i lagstiftningen (se t.ex. mål C-88/14). 

När det gäller instruktionerna, se motiveringen till ändringsförslaget avseende artikel 50.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(44) För att säkerställa enhetliga villkor för 
genomförandet av denna förordning, bland 
annat när det gäller praxis och 
förfaranden som medlemsstaterna ska 
följa vid handläggning av 

(44) För att säkerställa enhetliga villkor för 
genomförandet av denna förordning när det 
gäller förteckningar över styrkande 
handlingar som ska användas i varje 
jurisdiktion, bör kommissionen tilldelas 
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viseringsansökningar, förteckningar över 
styrkande handlingar som ska användas i 
varje jurisdiktion, obligatoriska uppgifter 
på viseringsmärket och bestämmelser om 
utfärdande av viseringar till sjömän vid 
gränserna, bör kommissionen tilldelas 
genomförandebefogenheter. Dessa 
befogenheter bör utövas i enlighet med 
Europaparlamentet och rådets förordning 
(EU) nr 182/201119. 
Granskningsförfarandet bör tillämpas vid 
antagandet av sådana genomförandeakter.

genomförandebefogenheter. Dessa 
befogenheter bör utövas i enlighet med 
Europaparlamentet och rådets förordning 
(EU) nr 182/201119. 
Granskningsförfarandet bör tillämpas vid 
antagandet av sådana genomförandeakter.

Or. en

Motivering

Kommissionen föreslår att en rad bilagor till den befintliga kodexen ska strykas och antas i 
ett senare skede med hjälp av genomförandeakter. Eftersom detta skulle minska lagstiftarens 
inflytande, föreslås att bilagorna även i fortsättningen ska ingå i lagstiftningen men kunna 
ändras genom delegerade akter. Detta är inte en fråga om olika rättsliga tolkningar utan ett 
politiskt val. Enligt EU-domstolens fasta rättspraxis ska lagstiftaren avgöra vad som ska ingå 
i lagstiftningen (se t.ex. mål C-88/14).

När det gäller instruktionerna, se motiveringen till ändringsförslaget avseende artikel 50.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 48

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(48) Denna förordning står i 
överensstämmelse med de grundläggande 
rättigheter och principer som erkänns 
framför allt i Europeiska unionens stadga 
om de grundläggande rättigheterna. 
Förordningen syftar särskilt till att 
garantera full respekt för privatlivet och 
familjelivet, skyddet av personuppgifter 
och barnets rättigheter, som det hänvisas 
till i artikel 7, artikel 8 respektive artikel 24 
i Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna.

(48) Denna förordning respekterar de 
grundläggande rättigheterna och iakttar de 
principer som erkänns bland annat i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna, som alltid är 
tillämplig när medlemsstaterna och deras 
myndigheter genomför 
unionslagstiftningen. Förordningen syftar 
särskilt till att garantera full respekt för 
privatlivet och familjelivet, skyddet av 
personuppgifter och barnets rättigheter, 
som det hänvisas till i artikel 7, artikel 8 
respektive artikel 24 i Europeiska unionens 
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stadga om de grundläggande rättigheterna.

Or. en

Motivering

Klargörande med hänsyn till viseringskodexens art.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna förordning, inklusive 
bestämmelsen om vistelser som inte är 
avsedda att vara längre än 90 dagar, är 
tillämplig utan att det påverkar eventuella 
ansökningar om internationellt skydd på 
medlemsstaternas territorium och 
rättigheter för flyktingar och personer 
som ansöker om internationellt skydd, 
särskilt när det gäller principen om ”non-
refoulement”.

Or. en

Motivering

Det föreslagna tillägget syftar till att klargöra att bestämmelsen om planerade kortare 
vistelser inte får användas som skäl att neka visering för en person som söker skydd. De 
föreslagna bestämmelserna om ”non-refoulement” är identiska med kodexen om 
Schengengränserna, eftersom båda fastställer villkor för tredjelandsmedborgares inresa i 
Schengenområdet.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. VIS-registrerad regelbundet resande: en 9. VIS-registrerad regelbundet resande: en 
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viseringssökande som är registrerad i 
informationssystemet för viseringar och 
som har beviljats två viseringar inom de 
tolv månader som föregått ansökan,

viseringssökande som är registrerad i 
informationssystemet för viseringar och 
som har beviljats två viseringar inom de 
arton månader som föregått ansökan,

Or. en

Motivering

Man bör förlänga den period under vilken det krävs två viseringar för att en person ska 
räknas som ”regelbundet resande”, eftersom tolv månader är för kort. En person som 
exempelvis åker till EU på semester en gång per år, t.ex. i augusti, skulle inte kunna åberopa 
denna bestämmelse, även om personen har använt dussintals viseringar på lagligt sätt.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 5 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om kommissionen, på grund av 
uppgifterna i meddelandet eller andra 
uppgifter som den har fått, är tveksam till 
behovet eller omfattningen av det 
planerade kravet på visering för 
flygplatstransitering, ska den avge ett 
yttrande med denna innebörd.

Or. en

Motivering

Om en medlemsstat inför krav på visering för flygplatstransitering för medborgare från andra 
tredjeländer än de som ingår i den gemensamma förteckningen i denna förordning utgör 
detta en faktisk ändring av viseringskodexen. Förfarandet för att kontrollera om detta 
verkligen är nödvändigt bör därför skärpas. Det föreslagna tillägget grundar sig på artikel 24 
i kodexen om Schengengränserna.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaten får förlänga 
tillämpningen av kravet på visering för 
flygplatstransitering en gång, om ett 
upphävande av kravet skulle leda till en 
betydande tillströmning av irreguljära 
invandrare. Punkt 3 ska vara tillämplig vid 
en sådan förlängning.

6. Medlemsstaten får förlänga 
tillämpningen av kravet på visering för 
flygplatstransitering en gång, om ett 
upphävande av kravet skulle leda till en 
betydande tillströmning av irreguljära 
invandrare. Punkterna 3, 4 och 5 ska vara 
tillämpliga vid en sådan förlängning.

Or. en

Motivering

Medlemsstater bör även lämna information om behovet av en förlängning och kommissionen 
ges möjlighet att avge ett yttrande i sådana fall.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommissionen ska på årlig basis 
underrätta Europaparlamentet och rådet 
om tillämpningen av denna artikel.

utgår

Or. en

Motivering

Det föreslås att kommissionen ska upprätta en årlig rapport som omfattar alla olika delar 
som enligt denna förordning ska ingå i rapporteringen eller informationen till parlamentet 
och rådet. Se ändringsförslaget till artikel 54.4a (ny).

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om konsulatet för den behöriga 
medlemsstaten enligt punkt 1 eller 
konsulatet för den medlemsstat som avses 
i första stycket i denna punkt ligger längre 
än 500 km från sökandens bostadsort och 
om en annan medlemsstats konsulat 
ligger närmare, har sökanden rätt att inge 
ansökan vid den sistnämnda 
medlemsstatens konsulat.

Or. en

Motivering

Hur besvärligt det är att ansöka beror på hur långt sökanden har till det konsulat där 
ansökan ska lämnas in. För att hantera denna situation i territoriellt stora tredjeländer 
föreslås därför att ytterligare en representation öppnas.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Om de villkor som avses i punkterna 1 
och 2 inte är uppfyllda ska ett konsulat ta 
upp en ansökan till prövning om den 
finner det nödvändigt av humanitära skäl, 
av hänsyn till nationella intressen eller på 
grund av internationella förpliktelser.

Or. en

Motivering

I viseringskodexen medges redan undantag från många bestämmelser av humanitära skäl, av 
hänsyn till nationella intressen eller på grund av internationella förpliktelser. Detta bör även 
gälla den territoriella behörigheten.
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Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ansökningar får lämnas in tidigast sex 
månader före och senast 15 kalenderdagar 
före den tidpunkt då det planerade besöket 
ska inledas.

1. Ansökningar får lämnas in tidigast nio 
månader före och senast 15 kalenderdagar 
före den tidpunkt då det planerade besöket 
ska inledas.

Or. en

Motivering

Resvanorna har förändrats dramatiskt på senare år, en trend som kommissionen tar hänsyn 
till genom att redan nu föreslå att tidsfristen förlängs från tre till sex månader. 
Föredraganden anser att nio månader skulle vara lämpligare, eftersom man då får längre tid 
på sig att förbereda ett planerat besök.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Konsulatet ska tillåta antingen att 
ansökan lämnas in utan avtalat besök eller 
omedelbart ordna tid för besök om den 
sökande är nära anhörig till en 
unionsmedborgare och

3. Konsulatet ska vara direkt tillgängligt 
för sökanden och tillåta antingen att 
ansökan lämnas in utan avtalat besök eller 
omedelbart ordna tid för besök om den 
sökande är nära anhörig till en 
unionsmedborgare och

Or. en

Motivering

Enligt direktiv 2004/38/EG har familjemedlemmar rätt att få en visering utfärdad gratis. De 
bör därför inte vara tvungna att ansöka via en extern tjänsteleverantör och betala 
ansökningsavgiften.
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Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Konsulatet ska se till att sådana 
familjemedlemmar till unionsmedborgare 
som avses i artikel 3 i direktiv 2004/38/EG 
antingen kan ge in ansökan utan avtalat 
besök eller omedelbart får en tid för besök.

4. Konsulatet ska vara direkt tillgängligt 
för sådana familjemedlemmar till 
unionsmedborgare som avses i artikel 3 i 
direktiv 2004/38/EG och se till att dessa 
antingen kan ge in ansökan utan avtalat 
besök eller omedelbart får en tid för besök.

Or. en

Motivering

Enligt direktiv 2004/38/EG har familjemedlemmar rätt att få en visering utfärdad gratis. De 
bör därför inte vara tvungna att ansöka via en extern tjänsteleverantör och betala 
ansökningsavgiften.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 12 får konsulaten göra det möjligt 
att inge ansökan på elektronisk väg och 
att skicka resehandlingar och styrkande 
handlingar med e-post.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att införa en bestämmelse om att konsulaten får ta emot ansökningar på 
elektronisk väg, om de så önskar.
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Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Om en medlemsstat samarbetar med 
en extern tjänsteleverantör ska den 
medlemsstaten ge de sökande möjlighet 
att ansöka direkt vid dess egna konsulat, 
utom då detta inte är möjligt av 
säkerhetsskäl.

Or. en

Motivering

Skyldigheten att ge direkt tillgång till konsulatet ingår för närvarande i kodexen, men 
kommissionen föreslår att detta ska strykas. Konsulaten bör emellertid vara redo att ta emot 
sökande, åtminstone vid problem med tjänsteleverantören eller för EU-medborgares 
familjemedlemmar (se ändringsförslag till artikel 8.3). Föredraganden föreslår dock ett 
tillägg om att detta inte ska krävas om det är omöjligt på grund av säkerhetsläget i ett 
tredjeland.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Innehållet i den elektroniska versionen 
av ansökningsformuläret ska i tillämpliga 
fall vara utformat i enlighet med bilaga I.

2. Ansökningsformuläret ska finnas 
tillgängligt i elektronisk form och 
innehållet i den elektroniska versionen av 
ansökningsformuläret ska vara utformat i 
enlighet med bilaga I.

Or. en

Motivering

I dagsläget borde det vara självklart att formuläret ska vara tillgängligt elektroniskt för de 
som så önskar.



PE557.179v03-00 20/70 PR\1072400SV.doc

SV

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om ansökningsformuläret inte finns 
tillgängligt på det eller de officiella 
språken i värdlandet, ska en översättning 
av det till det/dessa språk göras tillgänglig 
separat för de sökande.

utgår

Or. en

Motivering

Denna punkt bör strykas eftersom den motsäger punkt 4 b, där det föreskrivs att formuläret 
ska finnas tillgängligt på värdlandets officiella språk.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När de biometriska kännetecknen har 
upptagits ska sökanden erhålla ett kvitto.

Or. en

Motivering

Ett kvitto är viktigt om en person inger nästa viseringsansökan via en extern 
tjänsteleverantör. Externa tjänsteleverantörer får inte ha tillgång till VIS och kan därför inte 
kontrollera om de biometriska kännetecknen har upptagits tidigare.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 7 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Medlemsstaterna får kräva att sökanden, 
genom att fylla i ett formulär som 
utformats av varje medlemsstat, ger in 
handlingar som styrker ett sponsoråtagande 
och/eller privat inkvartering. Detta 
formulär ska särskilt ange följande:

7. Om sökanden får ekonomiskt stöd eller 
avser att vara inneboende hos en 
privatperson får medlemsstaterna kräva att 
sökanden, genom att fylla i ett formulär 
som utformats av varje medlemsstat, ger in 
handlingar som styrker ett sponsoråtagande 
och/eller privat inkvartering. Detta 
formulär ska ange följande:

Or. en

Motivering

Eftersom detta inte anges i viseringskodexen bör det klargöras att handlingar som styrker ett 
sponsoråtagande eller privat inkvartering endast kan begäras in om tredjelandsmedborgaren 
faktiskt finansierar en del av sin vistelse genom ett sponsoråtagande eller avser att vara 
inneboende hos en privatperson. Ordet ”särskilt” bör strykas för att denna bestämmelse ska 
tillämpas mer enhetligt i medlemsstaterna.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Deltagare i seminarier, konferenser, 
idrottsevenemang, kulturella evenemang 
eller utbildningsarrangemang som 
anordnats av ideella organisationer, under 
förutsättning att de är 25 år eller yngre.

e) Deltagare i seminarier, konferenser, 
idrottsevenemang, kulturella evenemang 
eller utbildningsarrangemang som 
anordnats av ideella organisationer, under 
förutsättning att de är 30 år eller yngre.

Or. en

Motivering

Åldersgränsen bör höjas, eftersom det nuförtiden är många i åldersgruppen 25–30 år som 
fortfarande inte har heltidsanställning med regelbunden lön utan befinner sig i olika 
kvalificeringsfaser.
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Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Serviceavgiften får inte vara högre än 
halva viseringsavgiften enligt artikel 14.1, 
oberoende av eventuella sänkningar av och 
undantag från viseringsavgiften enligt 
artikel 14.3 och 14.4.

3. Serviceavgiften får inte vara högre än 
halva viseringsavgiften enligt artikel 14.1, 
oberoende av eventuella sänkningar av och 
undantag från viseringsavgiften enligt 
artikel 14.3 och 14.4. Den ska inkludera 
alla kostnader i samband med 
viseringsansökan, inbegripet kostnaderna 
för att översända ansökan och 
resehandlingen från den externa 
tjänsteleverantören till konsulatet och för 
att återsända resehandlingen till den 
externa tjänsteleverantören.

Or. en

Motivering

Det har rapporterats att sökande fått betala ytterligare avgifter i strid med bestämmelserna i 
viseringskodexen. Det föreslagna tillägget syftar till att klargöra att inga ytterligare 
obligatoriska avgifter får tas ut.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Med avvikelse från detta kan en ansökan 
som inte uppfyller kraven i punkt 1 ändå 
tas upp till prövning av humanitära skäl, av 
hänsyn till nationella intressen eller på 
grund av internationella förpliktelser.

4. Med avvikelse från detta ska en ansökan 
som inte uppfyller kraven i punkt 1 ändå 
tas upp till prövning när den berörda 
medlemsstaten finner det nödvändigt av 
humanitära skäl, av hänsyn till nationella 
intressen eller på grund av internationella 
förpliktelser.

Or. en
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Motivering

”Internationella förpliktelser” införs [berör inte den svenska versionen], och lydelsen ändras 
något för att bestämmelserna om vilka ansökningar som kan tas upp till prövning till ska 
överensstämma med dem för visering med territoriellt begränsad giltighet. 

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den presumtion som avses i punkt 2 ska 
inte vara tillämplig om konsulatet har 
rimliga skäl att misstänka att dessa 
inresevillkor inte är uppfyllda på grundval 
av information som lagras i VIS, till 
exempel beslut om upphävande av tidigare 
viseringar, eller uppgifter som införts i 
passet, till exempel in- och utresetämplar. 
I sådana fall får konsulaten göra en intervju 
och begära ytterligare handlingar.

3. Den presumtion som avses i punkt 2 ska 
inte vara tillämplig om konsulatet har 
rimliga skäl att misstänka att dessa 
inresevillkor inte är uppfyllda på grundval 
av information som lagras i VIS, till 
exempel beslut om upphävande av tidigare 
viseringar, eller uppgifter som införts i 
passet, till exempel in- och utresestämplar. 
I sådana fall får konsulaten göra en intervju 
och begära ytterligare handlingar i enlighet 
med bilaga II.

Or. en

Motivering

Den relevanta hänvisningen införs för tydlighets skull.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Ansökningar från nära anhöriga till 
de unionsmedborgare som avses i artikel 
8.3 och från familjemedlemmar till 
unionsmedborgare i den mening som 
avses i artikel 3.1 i direktiv 2004/38/EG 
ska bedömas med hänsyn till rätten till 
respekt för privatlivet och familjelivet i 
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enlighet med Europeiska unionens stadga 
om de grundläggande rättigheterna.
Avslag på sådana avsökningar ska 
motiveras utförligt och skriftligen utöver 
uppgifterna i det standardformulär som 
anges i bilaga V.
Avslag på ansökningar från 
familjemedlemmar till unionsmedborgare 
i den mening som avses i artikel 3.1 i 
direktiv 2004/38/EG omfattas av 
bestämmelserna i det direktivet.
En familjemedlem får endast nekas 
visering om
a) den viseringssökande inte har kunnat 
visa att han eller hon omfattas av direktiv 
2004/38/EG på grundval av 
viseringsansökan och de bifogade 
styrkande handlingarna,
b) de nationella myndigheterna kan visa 
att den viseringssökande utgör ett verkligt, 
aktuellt och tillräckligt allvarligt hot mot 
den allmänna ordningen, den allmänna 
säkerheten eller folkhälsan, eller
c) de nationella myndigheterna kan 
påvisa förekomst av missbruk eller 
bedrägeri.

Or. en

Motivering

Det finns åtskilliga rapporter om familjemedlemmar som nekats visering. Det handlar ofta om 
personliga tragedier som drabbar familjen hårt. Man bör därför införa krav på en mer 
detaljerad motivering till avslag på ansökningar om visering för familjemedlemmar. För 
familjemedlemmar gäller bestämmelserna i direktiv 2004/38/EG. Mer specifika bestämmelser 
har hittills bara funnits i handboken. Dessa bör dock även ingå i texten till viseringskodexen 
för att förtydliga bestämmelserna i lagstiftningen.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 5 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) om personen finns på en spärrlista i 
Schengens informationssystem (SIS), i 
syfte att vägras inresa,

c) om personen finns på en spärrlista i 
Schengens informationssystem II (SIS II), 
i syfte att vägras inresa i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1987/20061a.

_______________
1a Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1987/2006 av den 20 
december 2006 om inrättande, drift och 
användning av andra generationen av 
Schengens informationssystem (SIS II), 
EUT L 381, 28.12.2006, s. 4.

Or. en

Motivering

Texten bör uppdateras eftersom SIS II trädde i kraft den 9 april 2013 och därför gäller som 
rättslig grund.

Ett genomgående ändringsförslag som om det antas förutsätter att alla hänvisningar till SIS i 
texten ändras till SIS II.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Under prövningen av en ansökan kan 
konsulaten i motiverade fall göra en 
intervju och begära ytterligare handlingar.

10. Under prövningen av en ansökan kan 
konsulaten i motiverade fall göra en 
intervju och begära ytterligare handlingar i 
enlighet med bilaga II.

Or. en

Motivering

Den relevanta hänvisningen införs för tydlighets skull.
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Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska meddela 
medlemsstaterna sådana underrättelser.

4. Kommissionen ska offentliggöra sådana 
underrättelser.

Or. en

Motivering

Enligt artikel 45.1 f ska allmänheten informeras om ”de tredjeländer vars medborgare eller 
särskilda kategorier av medborgare omfattas av föregående samråd”. Uppgiften om vilken 
medlemsstat som begärt samråd eller information lämnas dock endast ut till medlemsstaterna. 
Det finns ingen anledning att tillgången till denna information ska vara begränsad till 
medlemsstaterna, även beaktat att ett samråd kan leda till att viseringsansökan avslås.

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. De tidsfrister som anges i punkt 3 ska 
gälla som maxfrister för 
familjemedlemmar till unionsmedborgare 
i den mening som avses i artikel 3 i 
direktiv 2004/38/EG, i enlighet med 
artikel 5.2 i det direktivet.

utgår

Or. en

Motivering

Punkten bör strykas eftersom innehållet omfattas av punkt 3 i samma artikel.
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Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Sökande enligt punkt 3 som på lagligt 
sätt har använt den treåriga viseringen för 
flera inresor, ska beviljas en visering för 
flera inresor som är giltig i fem år under 
förutsättning att ansökan ges in inom ett år 
från den dag då den treåriga viseringen för 
flera inresor löpte ut.

 (Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Motivering

Den nuvarande [engelska] lydelsen är otydlig, eftersom den skulle kunna betyda ”ett år före 
den dag då viseringen löper ut” eller ”ett år efter den dag då viseringen löpte ut”. Det bör 
klargöras att det är den senare tolkningen som avses.

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. En visering för flera inresor med en 
giltighetstid på upp till fem år får utfärdas 
till en sökande som visar sitt behov av eller 
motiverar sin avsikt att resa ofta och/eller 
regelbundet under förutsättning att den 
sökande visar sin integritet och 
tillförlitlighet, särskilt den lagliga 
användningen av tidigare enhetliga 
viseringar eller viseringar med territoriellt 
begränsad giltighet, sin ekonomiska 
situation i ursprungslandet och sin ärliga 
avsikt att lämna medlemsstaternas 
territorium innan giltighetstiden löper ut 
för den visering som han eller hon har 
ansökt om.

5. En visering för flera inresor med en 
giltighetstid på upp till fem år ska även 
utfärdas till familjemedlemmar till 
unionsmedborgare i den mening som 
avses i artikel 3.1 i direktiv 2004/38/EG 
och likaså till sökande som visar sitt behov 
av eller motiverar sin avsikt att resa ofta 
och/eller regelbundet under förutsättning 
att den sökande visar sin integritet och 
tillförlitlighet, särskilt den lagliga 
användningen av tidigare enhetliga 
viseringar, viseringar med territoriellt 
begränsad giltighet, nationella viseringar 
för längre vistelse eller uppehållstillstånd 
som utfärdats av en medlemsstat, sin 
ekonomiska situation i ursprungslandet och 
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sin ärliga avsikt att lämna 
medlemsstaternas territorium innan 
giltighetstiden löper ut för den 
visering som han eller hon har ansökt om.

Or. en

Motivering

Föredraganden håller med om att både tredjelandsmedborgare och konsulat vinner på att 
viseringar för flera inresor utfärdas för resande med ärligt uppsåt. Det framstår därför inte 
som logiskt att, som kommissionen föreslår, ändra det befintliga ”ska” till ”får” i 
bestämmelsen. Familjemedlemmar bör läggas till, eftersom det är mest troligt att de reser 
ofta och/eller regelbundet.

Presumtionen om ”integritet och tillförlitlighet” bör också kunna visas genom laglig 
användning av andra typer av inresetillstånd än viseringar för kortare vistelser.

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Visering med territoriellt begränsad 
giltighet ska undantagsvis utfärdas om

1. Visering med territoriellt begränsad 
giltighet ska utfärdas om

Or. en

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) den berörda medlemsstaten finner det 
nödvändigt att, av humanitära skäl, av 
hänsyn till nationella intressen eller på 
grund av internationella förpliktelser

a) den berörda medlemsstaten finner det 
nödvändigt att, av humanitära skäl, av 
hänsyn till nationella intressen eller på 
grund av internationella förpliktelser, 
särskilt om det är nödvändigt för att 
säkerställa internationellt skydd för 
personen i fråga i enlighet med 
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Genèvekonventionen från 1951 angående 
flyktingars rättsliga ställning eller andra 
relevanta unionsinstrument och 
internationella instrument,

Or. en

Motivering

Tillägget syftar till att klargöra att ”internationella förpliktelser” kan innefatta beviljande av 
skydd till en tredjelandsmedborgare.

Även om en person som söker skydd kanske inte uppfyller alla kriterier för utfärdande av en 
Schengenvisering är detta helt i linje med själva tanken med en visering med territoriellt 
begränsad giltighet, eftersom en sådan uttryckligen ska utfärdas när inte alla dessa kriterier 
är uppfyllda.

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När viseringsmärket fyllts i, ska det 
maskinläsbara fältet fyllas i enligt Icao-
dokument 9303 del 2.

1. När viseringsmärket fyllts i, ska de 
obligatoriska uppgifter som anges i bilaga 
Va föras in och det maskinläsbara fältet 
fyllas i enligt Icao-dokument 9303 del 2.

Or. en

Motivering

Kommissionen föreslår att en rad bilagor till den befintliga kodexen ska strykas och antas i 
ett senare skede med hjälp av genomförandeakter. Föredraganden vill att bilagorna ska 
behållas i stället för att kommissionen ska få rätt att anta innehållet i ett senare skede med 
hjälp av genomförandeakter.

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska med stöd av 
genomförandeakter anta närmare 
bestämmelser om ifyllande av 
viseringsmärket. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
det granskningsförfarande som anges i 
artikel 51.2.

utgår

Or. en

Motivering

Kommissionen föreslår att en rad bilagor till den befintliga kodexen ska strykas och antas i 
ett senare skede med hjälp av genomförandeakter. Föredraganden vill att bilagorna ska 
behållas i stället för att kommissionen ska få rätt att anta innehållet i ett senare skede med 
hjälp av genomförandeakter.

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna kan lägga till 
nationella noteringar i fältet för 
anmärkningar på viseringsmärket, men 
dessa noteringar får varken utgöra en 
upprepning av uppgifterna som fastställts i 
enlighet med det förfarande som avses i 
punkt 2 eller ange ett specifikt 
reseändamål.

3. Medlemsstaterna kan lägga till 
nationella noteringar i fältet för 
anmärkningar på viseringsmärket, men 
dessa noteringar får varken utgöra en 
upprepning av de obligatoriska 
uppgifterna i bilaga Va eller ange ett 
specifikt reseändamål.

Or. en

Motivering

Kommissionen föreslår att en rad bilagor till den befintliga kodexen ska strykas och antas i 
ett senare skede med hjälp av genomförandeakter. Föredraganden vill att bilagorna ska 
behållas i stället för att kommissionen ska få rätt att anta innehållet i ett senare skede med 
hjälp av genomförandeakter.
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Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det tryckta viseringsmärket med de 
uppgifter som anges i artikel 24 ska påföras 
resehandlingen.

1. Det tryckta viseringsmärket med de 
uppgifter som anges i artikel 24 och bilaga 
Va ska påföras resehandlingen i enlighet 
med bestämmelserna i bilaga Vb.

Or. en

Motivering

Kommissionen föreslår att en rad bilagor till den befintliga kodexen ska strykas och antas i 
ett senare skede med hjälp av genomförandeakter. Föredraganden vill att bilagorna ska 
behållas i stället för att kommissionen ska få rätt att anta innehållet i ett senare skede med 
hjälp av genomförandeakter.

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska med stöd av 
genomförandeakter anta närmare 
bestämmelser om påförande av 
viseringsmärket. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
det granskningsförfarande som anges i 
artikel 51.2.

utgår

Or. en

Motivering

Kommissionen föreslår att en rad bilagor till den befintliga kodexen ska strykas och antas i 
ett senare skede med hjälp av genomförandeakter. Föredraganden vill att bilagorna ska 
behållas i stället för att kommissionen ska få rätt att anta innehållet i ett senare skede med 
hjälp av genomförandeakter.
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Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska meddela 
medlemsstaterna sådana underrättelser.

3. Kommissionen ska offentliggöra sådana 
underrättelser.

Or. en

Motivering

Enligt artikel 45.1 f ska allmänheten informeras om ”de tredjeländer vars medborgare eller 
särskilda kategorier av medborgare omfattas av föregående samråd”. Uppgiften om vilken 
medlemsstat som begärt samråd eller information lämnas dock endast ut till medlemsstaterna. 
Det finns ingen anledning att tillgången till denna information ska vara begränsad till 
medlemsstaterna.

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Sökande som fått avslag på sin 
viseringsansökan ska ha rätt att överklaga. 
Överklaganden ska riktas mot den 
medlemsstat som fattade det slutliga 
beslutet om ansökan och i enlighet med 
den medlemsstatens nationella lagstiftning. 
Medlemsstaterna ska tillhandahålla 
sökanden detaljerad information om hur de 
ska förfara för att överklaga ett beslut, i 
enlighet med vad som anges i bilaga V.

3. Sökande som fått avslag på sin 
viseringsansökan ska ha rätt att överklaga, 
vilket inbegriper rätt till 
domstolsprövning. Medlemsstaterna ska 
se till att deras nationella 
överklagandeförfaranden i 
viseringsärenden är snabba och 
lättillgängliga. Överklaganden ska riktas 
mot den medlemsstat som fattade det 
slutliga beslutet om ansökan och i enlighet 
med den medlemsstatens nationella 
lagstiftning. Om en medlemsstat 
representeras av en annan medlemsstat i 
enlighet med artikel 5 eller 39, betraktas 
den representerade staten som den 
medlemsstat som fattar det slutliga 
beslutet. Om ett beslut upphävs efter 
överklagandet ska sökanden få ersättning 
för de eventuella kostnader som orsakats 
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av det felaktiga beslutet. Medlemsstaterna 
ska tillhandahålla sökanden detaljerad 
information om hur de ska förfara för att 
överklaga ett beslut, i enlighet med vad 
som anges i bilaga V.

Or. en

Motivering

Bestämmelserna om överklagande bör skärpas för att bli verkningsfulla: 1) Förfarandena bör 
inte bara vara administrativa. Det anser också kommissionen, som har inlett 
överträdelseförfaranden mot flera medlemsstater. 2) Man bör klargöra ansvaret för 
överklaganden vid representationsöverenskommelser. 3) Det bör utgå ersättning, särskilt i 
ärenden som rör felaktigt upphävda eller återkallade viseringar, eftersom det kan medföra 
stora kostnader för den som drabbas (t.ex. för avbokning av hotell och biljetter).

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. En viseringsinnehavare vars visering har 
upphävts eller återkallats ska ha rätt att 
överklaga, såvida inte viseringen 
återkallades på dennes begäran i enlighet 
med punkt 3. Överklaganden ska riktas mot 
den medlemsstat som fattade beslutet om 
upphävandet eller återkallandet och i 
enlighet med den medlemsstatens 
nationella lagstiftning. Medlemsstaterna 
ska tillhandahålla sökanden information 
om hur de ska förfara för att överklaga ett 
beslut, i enlighet med vad som anges i 
bilaga V.

7. En viseringsinnehavare vars visering har 
upphävts eller återkallats ska ha rätt att 
överklaga, vilket inbegriper rätt till 
domstolsprövning, såvida inte viseringen 
återkallades på dennes begäran i enlighet 
med punkt 3. Medlemsstaterna ska se till 
att deras nationella 
överklagandeförfaranden i 
viseringsärenden är snabba och 
lättillgängliga. Överklaganden ska riktas 
mot den medlemsstat som fattade beslutet 
om upphävandet eller återkallandet och i 
enlighet med den medlemsstatens 
nationella lagstiftning. Om ett beslut 
upphävs efter överklagandet ska 
sökanden få ersättning för de eventuella 
kostnader som orsakats av det felaktiga 
beslutet. Medlemsstaterna ska 
tillhandahålla sökanden information om 
hur de ska förfara för att överklaga ett 
beslut, i enlighet med vad som anges i 
bilaga V.
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Or. en

Motivering

Bestämmelserna om överklagande bör skärpas för att bli verkningsfulla: 1) Förfarandena bör 
inte bara vara administrativa. Det anser också kommissionen, som har inlett 
överträdelseförfaranden mot flera medlemsstater. 2) Det bör utgå ersättning, särskilt i 
ärenden som rör felaktigt upphävda eller återkallade viseringar, eftersom det kan medföra 
stora kostnader för den som drabbas (t.ex. för avbokning av hotell och biljetter).

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Om en familjemedlem till en 
unionsmedborgare, i den mening som 
avses i artikel 3.1 i direktiv 2004/38/EG, 
kommer till gränsen utan den visering 
som krävs, måste den berörda 
medlemsstaten, innan avvisning får 
komma i fråga, ge personen i fråga all 
rimlig möjlighet att få eller få tillgång till 
de nödvändiga handlingarna inom rimlig 
tid för att få bekräftat eller på annat sätt 
bevisat att han omfattas av rätten till fri 
rörlighet. Om personen lyckas med detta 
och om det inte finns några bevis för att 
han utgör ett hot mot allmän ordning, 
allmän säkerhet eller folkhälsan måste 
han utan dröjsmål beviljas visering vid 
gränsen, med beaktande av 
bestämmelserna i direktiv 2004/38/EG.

Or. en

Motivering

Familjemedlemmar har för närvarande just de rättigheter som fastställs i ändringsförslaget, 
vilket är hämtat från den befintliga handboken med handläggningsanvisningar. För tydlighets 
skull bör dessa bestämmelser ingå i kodexen.
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Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Tre år efter det att denna artikel blivit 
tillämplig ska kommissionen göra en 
utvärdering av denna tillämpning. På 
grundval av utvärderingen ska 
kommissionen vid behov lägga fram 
lämpliga förslag till ändringar i denna 
förordning.

Or. en

Motivering

Tre år efter det att bestämmelserna i denna förordning blivit tillämpliga ska kommissionen 
göra en utvärdering av denna tillämpning. På grundval av utvärderingen ska kommissionen 
vid behov lägga fram lämpliga förslag till ändringar i denna förordning.

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En visering för transitering får utfärdas 
vid gränsen för en sjöman som måste 
inneha visering vid passage av 
medlemsstaternas yttre gränser om

1. En visering för transitering ska utfärdas 
vid gränsen för en sjöman som måste 
inneha visering vid passage av 
medlemsstaternas yttre gränser om

Or. en

Motivering

Bestämmelserna om utfärdande av visering för sjömän bör harmoniseras. Det har framförts 
klagomål mot att medlemsstaterna tillämpar dessa bestämmelser på mycket olika sätt. Se 
även framställning nr 1530/2014.
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Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De behöriga nationella myndigheterna 
ska, innan de utfärdar en visering vid 
gränsen för en sjöman, se till att den 
nödvändiga informationen om sjömannen i 
fråga har utbytts.

2. De behöriga nationella myndigheterna 
ska följa anvisningarna i bilaga Vc del 1 
innan de utfärdar en visering vid gränsen 
för en sjöman i transit, och se till att den 
nödvändiga informationen om sjömannen i 
fråga har utbytts med hjälp av ett 
vederbörligen ifyllt formulär om sjömän i 
transit enligt bilaga Vc del 2.

Or. en

Motivering

Kommissionen föreslår att en rad bilagor till den befintliga kodexen ska strykas och antas i 
ett senare skede med hjälp av genomförandeakter. Föredraganden vill att bilagorna ska 
behållas i stället för att kommissionen ska få rätt att anta innehållet i ett senare skede med 
hjälp av genomförandeakter.

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska med hjälp av 
genomförandeakter anta bestämmelser 
om utfärdande av viseringar vid gränsen 
till sjömän, och om formerna för 
informationsutbytet. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
det granskningsförfarande som anges i 
artikel 51.2.

utgår

Or. en
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Motivering

Kommissionen föreslår att en rad bilagor till den befintliga kodexen ska strykas och antas i 
ett senare skede med hjälp av genomförandeakter. Föredraganden vill att bilagorna ska 
behållas i stället för att kommissionen ska få rätt att anta innehållet i ett senare skede med 
hjälp av genomförandeakter.

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna ska se till att 
konsulaten har ett klagomålsförfarande 
för viseringssökande. Konsulatet, eller i 
tillämpliga fall den externa 
tjänsteleverantören, ska publicera 
information om detta förfarande på sin 
webbplats. Det ska föras ett register över 
klagomålen.

Or. en

Motivering

Att ha ett klagomålsförfarande är god förvaltningssed och även i linje med den rätt till god 
förvaltning som fastställs i artikel 41 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. För 
närvarande föreskrivs inget sådant förfarande i viseringskodexen, även om så är fallet för 
gränsövergångar i enlighet med bilaga II till kodexen om Schengengränserna.

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) samarbeta med en eller flera andra 
medlemsstater inom ramen för 
överenskommelser om representation eller 
andra former av konsulärt samarbete.

(b) samarbeta med en eller flera andra 
medlemsstater inom ramen för det lokala 
Schengensamarbetet eller genom andra 
lämpliga kontakter i form av begränsad 
representation, representation, 
samlokalisering, ett gemensamt 
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ansökningscentrum eller andra former av 
konsulärt samarbete, såsom 
viseringscentrum för Schengen.

Or. en

Motivering

Kommissionen föreslår att en rad samarbetsformer för medlemsstaterna ska strykas. Att 
stryka dessa möjligheter vore dock att sända fel signaler. Dessa möjligheter bör finnas kvar 
som alternativ i texten utöver förslaget om att inrätta viseringscentrum för Schengen (se 
artikel 39b (ny)).

Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En medlemsstat får även samarbeta med 
en extern tjänsteleverantör i enlighet med 
artikel 41.

3. Under särskilda omständigheter eller 
av skäl som rör lokala förhållanden, t.ex. 
när
a) ett stort antal sökande inte gör det 
möjligt att organisera mottagandet av 
ansökningar och insamlingen av 
uppgifter inom rimlig tid och under 
anständiga förhållanden, eller
b) det inte är möjligt att säkerställa god 
geografisk täckning av det berörda 
tredjelandet på något annat sätt, eller
c) säkerhetsläget i det berörda 
tredjelandet är särskilt problematiskt, 
och när samarbete med andra 
medlemsstater visar sig olämpligt för den 
berörda medlemsstaten, får en 
medlemsstat som en sista utväg även 
samarbeta med en extern tjänsteleverantör i 
enlighet med artikel 41.

Or. en



PR\1072400SV.doc 39/70 PE557.179v03-00

SV

Motivering

I denna översyn av viseringskodexen föreslår kommissionen att det ska finnas möjlighet att 
samarbeta med en extern tjänsteleverantör utan några villkor eller begränsningar. Detta 
avviker från gällande viseringskodex, vars utgångspunkt är att underleverantörer endast ska 
få anlitas ”som en sista utväg”, när det står klart att det inte finns något annat alternativ. 
Föredraganden anser att anlitande av underleverantörer bör övervägas noggrant och lägger 
därför fram detta ändringsförslag. I detta förslag har gällande text ändrats för att bättre 
avspegla konsulatens verklighet.

Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Om den representerande 
medlemsstaten avslår en viseringsansökan 
för en representerad medlemsstats 
räkning på grundval av en 
representationsöverenskommelse är 
artikel 29.3 och 29.4 tillämpliga.

Or. en

Motivering

Man bör klargöra ansvaret för överklaganden vid representationsöverenskommelser.

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Om ett beslut överklagas i den 
representerande medlemsstaten inom den 
tidsfrist som fastställs i den 
medlemsstatens lagstiftning, ska den 
representerade medlemsstaten behandla 
överklagandet som inlämnat i rätt tid i 
enlighet med lagstiftningen i den 
medlemsstaten. Myndigheterna i den 
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representerande medlemsstaten ska utan 
dröjsmål vidarebefordra överklagandet till 
den domstol eller myndighet som är 
behörig enligt den representerade 
medlemsstatens lagstiftning.

Or. en

Motivering

Tillägget syftar till att garantera rätten till överklagande vid 
representationsöverenskommelser.

Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Artikel 39a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 39a
Samarbete mellan medlemsstaterna

1. När alternativet samlokalisering väljs 
ska personal vid en eller flera 
medlemsstaters konsulat handlägga de 
ansökningar (inklusive insamling av 
biometriska kännetecken) som lämnats in 
till dem på en annan medlemsstats 
konsulat och dela utrustningen med 
denna medlemsstat. De berörda 
medlemsstaterna ska enas om hur länge 
samlokaliseringen ska pågå och om 
villkoren för dess upphörande, samt om 
hur stor andel av viseringsavgiften som 
ska tillfalla den medlemsstat vars konsulat 
används.
2. När gemensamma ansökningscentrum 
inrättas ska personal från två eller flera 
medlemsstaters konsulat ha gemensamma 
lokaler i en byggnad där de sökande kan 
lämna ansökningar (inklusive biometriska 
kännetecken). Sökandena ska hänvisas 
till den medlemsstat som är behörig att 
pröva och fatta beslut avseende ansökan. 
Medlemsstaterna ska enas om hur länge 
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detta samarbete ska pågå och om 
villkoren för dess upphörande, samt om 
fördelningen av kostnaderna mellan de 
deltagande medlemsstaterna. En 
medlemsstat ska ha ansvaret för kontrakt 
avseende logistik och diplomatiska 
förbindelser med värdlandet.
3. Även om samarbetet med andra 
medlemsstater skulle avslutas ska 
medlemsstaterna fortsätta att 
tillhandahålla fullgod service.

Or. en

Motivering

Kommissionen föreslår att dessa bestämmelser ska strykas från den befintliga 
viseringskodexen. Att ta bort dem vore dock att sända fel signaler. Dessa möjligheter bör 
finnas kvar i texten utöver förslaget om att inrätta viseringscentrum för Schengen (se nedan).

Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Artikel 39b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 39b
Viseringscentrum för Schengen

1. Medlemsstaterna ska sträva efter att 
inrätta viseringscentrum för Schengen för 
att dela resurser, öka den konsulära 
täckningen, förbättra den service som 
erbjuds viseringssökande, synliggöra 
Europeiska unionen och uppnå en 
enhetlig tillämpning av denna förordning.
2. Inrättandet av viseringscentrum för 
Schengen innebär åtminstone att man 
samordnar konsulatpersonal eller delar 
lokaler. Övriga detaljer avseende 
verksamheten vid viseringscentrum för 
Schengen kan anpassas efter de lokala 
omständigheterna.
3. Benämningen ”viseringscentrum för 
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Schengen” ska endast användas för 
konsulära beskickningar och får inte 
användas av externa tjänsteleverantörer.

Or. en

Motivering

Det är bara i skäl 33 som kommissionen tar upp viseringscentrum för Schengen. En sådan 
bestämmelse bör dock även ingå i en artikel. Viseringscentrum för Schengen bör inrättas i 
framtiden, eftersom de för det första är mer kostnadseffektiva och för det andra är ett synligt 
uttryck för EU:s gemensamma viseringspolitik och Schengenområdet, som ett område inom 
vilket människor får resa fritt.

Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska inom ramen för 
det lokala Schengensamarbetet utbyta 
information om sitt samarbete med 
externa tjänsteleverantörer.

Or. en

Motivering

I kommissionens förslag stryks den nuvarande bestämmelse i artikel 43.3 som innebär att 
medlemsstaterna ska utbyta information om valda externa tjänsteleverantörer och villkoren i 
avtalen med dessa, med motiveringen ”sådan harmonisering är inte möjlig i praktiken, 
eftersom medlemsstaterna normalt upprättar övergripande avtal med externa 
tjänsteleverantörer”. Även om detta stämmer är det ändå värdefullt att konsulaten i en viss 
jurisdiktion utbyter information om sitt samarbete med externa tjänsteleverantörer.

Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 12
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

12. Medlemsstaterna ska tillhandahålla 
kommissionen ett exemplar av det rättsliga 
instrument som avses i punkt 2. Senast den 
1 januari varje år ska medlemsstaterna 
rapportera till kommissionen om sitt 
samarbete med och sin övervakning (som 
anges i bilaga VI, punkt C) av externa 
tjänsteleverantörer i hela världen.

12. Medlemsstaterna ska tillhandahålla 
kommissionen ett exemplar av det rättsliga 
instrument som avses i punkt 2. Senast den 
1 januari varje år ska medlemsstaterna 
rapportera till kommissionen om sitt 
samarbete med och sin övervakning av 
externa tjänsteleverantörer i hela världen. 
Denna rapport ska innehålla detaljerad 
information om hur medlemsstaterna 
övervakar de externa 
tjänsteleverantörernas verksamhet och 
hur de externa tjänsteleverantörerna ser 
till att uppfylla de krav som fastställs i det 
rättsliga instrument som upprättats med 
medlemsstaten och som avses i punkt 2. 
Det ska även innehålla information om de 
rapporter som avses i led C e i bilaga VI 
och om den externa tjänsteleverantörens 
eventuella andra överträdelser av det 
rättsliga instrumentet.

Or. en

Motivering

Det är för närvarande mycket svårt, eller t.o.m. omöjligt, att veta hur samarbetet mellan 
medlemsstaterna och externa tjänsteleverantörer verkligen fungerar i praktiken, och även 
kommissionen har konstaterat att den saknar metoder för att kontrollera hur och hur ofta 
medlemsstaterna övervakar externa tjänsteleverantörer för att ta reda på vilka eventuella 
problem som kan ha uppstått (SWD(2014)101, s. 34). Medlemsstaternas rapportering till 
kommissionen, som ansvarar för att se till att denna förordning tillämpas korrekt, bör därför 
vara mer utförlig och omfattande.

Ändringsförslag 61

Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaternas centrala myndigheter 
och konsulat ska förse allmänheten med all 
relevant information som rör 

1. Medlemsstaternas centrala myndigheter 
och konsulat ska förse allmänheten med all 
relevant information som rör ansökan och 
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viseringsansökan, särskilt användning av en visering, särskilt

Or. en

Motivering

Tillägget ”och användning av” behövs för att ta hänsyn till ändringsförslaget avseende punkt 
1 – led ha (nytt) nedan.

Ändringsförslag 62

Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) kriterier, villkor och förfaranden som 
ska följas vid ansökan om visering,

(a) kriterier, villkor och förfaranden som 
ska följas vid ansökan om visering, bl.a. 
vilka styrkande handlingar som behövs 
och de standarder för fotografiet som 
anges i artikel 9.3 c.

Or. en

Motivering

De sökande bör få mer utförlig information, så att de kan förbereda sin ansökan ordentligt.

Ändringsförslag 63

Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) vilka länders medborgare som 
behöver en visering för 
flygplatstransitering i enlighet med artikel 
3.1 och 3.3,

Or. en
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Ändringsförslag 64

Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 1 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ha) att tredjelandsmedborgare i 
allmänhet får vistas på medlemsstaternas 
territorium i högst 90 dagar under en 180-
dagarsperiod.

Or. en

Motivering

Det verkar som om många tredjelandsmedborgare inte känner till denna bestämmelse. Det är 
därför lämpligt att informera mer proaktivt om denna bestämmelse, även för att undvika 
problem vid gränsen och oavsiktliga överträdelser av längsta tillåtna vistelse.

Ändringsförslag 65

Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska upprätta en 
webbplats om Schengenviseringar som 
innehåller all information av relevans för 
ansökan om visering.

4. Kommissionen ska upprätta en 
webbplats om Schengenviseringar som 
innehåller all information av relevans för 
ansökan om visering. Webbplatsen ska 
vara flerspråkig och tillgänglig på 
åtminstone engelska, franska, spanska, 
arabiska, ryska och kinesiska.

Or. en

Motivering

Enligt detta ändringsförslag ska webbplatsen vara tillgänglig åtminstone på FN-språken, 
eftersom dessa troligen är till störst nytta för dem som kan tänkas ansöka om visering.
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Ändringsförslag 66

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. En årsrapport ska upprättas inom varje 
jurisdiktion senast den 31 december varje 
år. På grundval av dessa rapporter ska 
kommissionen utarbeta en årsrapport om 
läget i det lokala Schengensamarbetet, 
vilken ska läggas fram för 
Europaparlamentet och rådet.

7. En årsrapport ska upprättas inom varje 
jurisdiktion senast den 31 december varje 
år, och kommissionen ska offentliggöra 
årsrapporten på sin webbplats. 

Or. en

Motivering

Hittills har parlamentet och rådet fått alla enskilda årsrapporter från samtliga jurisdiktioner i 
det lokala Schengensamarbetet. Dessa enskilda rapporter bör även fortsättningsvis vara 
tillgängliga för referensändamål. När det gäller årsrapporten föreslås i stället att 
kommissionen ska utarbeta en årlig rapport som omfattar alla olika delar som enligt denna 
förordning ska ingå i rapporteringen. Det verkar bättre att ha en årsrapport som omfattar 
alla olika frågor i stället för flera särskilda rapporter. Se ändringsförslaget till artikel 54.4a 
(ny).

Ändringsförslag 67

Förslag till förordning
Artikel 47a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 47a
Ändringar av bilagorna

Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 48 om ändringar av bilagorna till 
denna förordning.
Om det uppstår risker som kräver 
brådskande åtgärder, ska det förfarande 
som föreskrivs i artikel 49 tillämpas på 
delegerade akter som antas i enlighet 
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denna artikel.

Or. en

Motivering

Föredraganden vill behålla bilagan som en del av viseringskodexen i stället för att 
kommissionen ska få rätt att anta de befintliga bilagornas innehåll med hjälp av 
genomförandeakter i ett senare skede. För att skapa tillräckligt utrymme för ändringar i 
bilagorna vid behov föreslår föredraganden att bilagorna till denna förordning ska kunna 
ändras genom delegerade akter, i likhet med vad som gäller för kodexen för 
Schengengränserna.

Ändringsförslag 68

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade akter 
som avses i artikel 3.2 och 3.9 ska tilldelas 
kommissionen tills vidare.

2. Den befogenhet att anta delegerade akter 
som avses i artikel 3.2 och 3.9 samt 
artiklarna 47a och 50 ska tilldelas 
kommissionen tills vidare.

Or. en

Ändringsförslag 69

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den delegering av befogenheter som 
avses i artikel 3.2 och 3.9 får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller rådet. 
Ett beslut om återkallelse innebär att 
delegeringen av den befogenhet som anges 
i beslutet upphör att gälla. Beslutet får 
verkan dagen efter det att det offentliggörs 
i Europeiska unionens officiella tidning, 
eller vid ett senare i beslutet angivet datum. 
Det påverkar inte giltigheten av delegerade 

3. Den delegering av befogenhet som avses 
i artikel 3.2 och 3.9 samt artiklarna 47a 
och 50 får när som helst återkallas av 
Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut 
om återkallelse innebär att delegeringen av 
den befogenhet som anges i beslutet 
upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen 
efter det att det offentliggörs i Europeiska 
unionens officiella tidning, eller vid ett 
senare i beslutet angivet datum. Det 
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akter som redan har trätt i kraft. påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 70

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. En delegerad akt som antas enligt artikel 
3.2 och 3.9 ska träda i kraft endast om 
varken Europaparlamentet eller rådet har 
gjort invändningar mot den delegerade 
akten inom en period av två månader från 
den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

5. En delegerad akt som antas enligt artikel 
3.2 och 3.9 samt artiklarna 47a och 50 ska 
träda i kraft endast om varken 
Europaparlamentet eller rådet har gjort 
invändningar mot den delegerade akten 
inom en period av två månader från den 
dag då akten delgavs Europaparlamentet 
och rådet, eller om både 
Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

Or. en

Ändringsförslag 71

Förslag till förordning
Artikel 50

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska med hjälp av 
genomförandeakter anta anvisningar om 
den praktiska tillämpningen av 
bestämmelserna i denna förordning. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
det granskningsförfarande som anges i 
artikel 51.2.

Kommissionen ska ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 48 
i fråga om antagandet av anvisningar om 
den praktiska tillämpningen av 
bestämmelserna i denna förordning.
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Or. en

Motivering

De befintliga anvisningarna (C(2010)1620) sägs visserligen inte medföra några ytterligare 
förpliktelser utöver kodexen men  är formulerade som en bindande rättsakt (och används i 
praktiken även som en sådan), medför ytterligare skyldigheter utöver kodexen och föreskriver 
undantag från denna. Som exempel kan nämnas bestämmelserna om originalhandlingar 
(6.1.1), om krav på läkarintyg (5.3.2), om kvitto på avgiften (4.4.5.1) och skyldigheten att 
tillhandahålla vissa handlingar om en värd (6.2.1 A.3). Anvisningarna bör därför antas 
genom en delegerad akt.

Ändringsförslag 72

Förslag till förordning
Artikel 54 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Kommissionen ska varje år överlämna 
en rapport om tillämpningen av denna 
förordning till Europaparlamentet och 
rådet. Rapporten ska i synnerhet 
innehålla information om genomförandet 
av bestämmelserna om visering för 
flygplatstransitering och de tillfälliga 
systemen för att utfärda visering vid den 
yttre gränsen, samt information om 
samarbetet med externa 
tjänsteleverantörer och det lokala 
Schengensamarbetet.

Or. en

Motivering

Det föreslås att kommissionen ska upprätta en årlig rapport som omfattar alla olika delar 
som enligt denna förordning ska ingå i rapporteringen eller informationen till parlamentet 
och rådet.

Ändringsförslag 73

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Artikel 51 ska tillämpas från och med [3 
månader efter dagen för ikraftträdandet].

3. Artiklarna 48, 49, 50 och 51 ska 
tillämpas från och med [3 månader efter 
dagen för ikraftträdandet].

Or. en

Motivering

Även artiklarna 48–50 bör tillämpas tidigare, så att de nya praktiska anvisningarna kan vara 
klara när hela den nya viseringskodexen blir tillämplig.

Ändringsförslag 74

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt A – led 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) handlingar rörande logi a) handlingar rörande logi, eller bevis för 
tillräckliga medel för att täcka 
kostnaderna för logi

Or. en

Motivering

Bekräftade bokningar saknar i dag verkligt värde, eftersom de kan ske via ett 
internetbokningssystem med möjlighet till avbokning utan avgift. Genom denna lydelse blir 
bilagan också samstämmig med artikel 13.1 b om styrkande handlingar.

Ändringsförslag 75

Förslag till förordning
Bilaga V – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Motivering till syftet med Er vistelse och 
villkoren för vistelsen har inte lämnats.

2. Motivering till syftet med Er vistelse och 
villkoren för vistelsen har inte lämnats.

Följande handling(ar) kunde inte 
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tillhandahållas:

Or. en

Motivering

Detta är en anpassning till bestämmelsen i bilaga V del B till förordning (EG) nr 562/2006 
(kodexen för Schengengränserna).

Ändringsförslag 76

Förslag till förordning
Bilaga V – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. En eller flera medlemsstater anser Er 
vara ett hot mot den allmänna ordningen, 
inre säkerheten, folkhälsan, enligt artikel 
2.19 i förordning (EG) nr 562/2006 (kodex 
om Schengengränserna), eller en eller flera 
av medlemsstaternas internationella 
förbindelser.

6. En eller flera medlemsstater anser Er 
vara ett hot mot den allmänna ordningen, 
inre säkerheten, folkhälsan, enligt artikel 
2.19 i förordning (EG) nr 562/2006 (kodex 
om Schengengränserna), eller en eller flera 
av medlemsstaternas internationella 
förbindelser.

Medlemsstaterna är ..................... 
(medlemsstat(er) anges)

Or. en

Motivering

Viseringssökanden bör få veta vilken medlemsstat som betraktar honom som ett hot.

Ändringsförslag 77

Förslag till förordning
Bilaga V – ytterligare anmärkningar

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ytterligare anmärkningar: Utförligare upplysningar om skälen till 
beslutet (punkterna 1–11 ovan) och 
ytterligare anmärkningar:
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Ni har rätt att överklaga beslutet om avslag 
på viseringsansökan eller upphävande 
eller återkallande av visering.

Ni har rätt att överklaga detta beslut.

Or. en

Motivering

När det gäller ”ytterligare anmärkningar” bör det klargöras att konsulaten får använda detta 
fält även för att ge ytterligare förklaringar till skälen till beslutet.

Ändringen syftar till att göra formuläret mer läsvänligt. Detta är särskilt viktigt eftersom 
formuläret lämnas till personer som inte får någon visering och därför måste vara lätt att 
förstå.

Ändringsförslag 78

Förslag till förordning
Bilaga V – ytterligare anmärkningar – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den berörda personens namnteckning7 Den berörda personens namnteckning

________________
7 Om detta krävs enligt nationell 
lagstiftning.

Or. en

Motivering

Ett beslut om att avslå, upphäva eller återkalla en visering bör med tanke på dess betydelse 
alltid undertecknas. Detta bör inte bara gälla fall där detta krävs enligt nationell lagstiftning.

Ändringsförslag 79

Förslag till förordning
Bilaga Va (ny)
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Kommissionens förslag

Ändringsförslag

BILAGA Va
IFYLLANDE AV VISERINGSMÄRKET
1. Fält för obligatoriska uppgifter
1.1 Fältet ”GILTIGT FÖR”
I detta fält ska viseringens territoriella giltighet anges.
Detta fält kan endast fyllas i på något av följande sätt:
a) Schengenstater
b) Uppgift om den Schengenstat eller de Schengenstater i vilken eller vilka viseringen är 
giltig (i detta fall ska följande beteckningar för länderna användas):

BE BELGIEN

CZ TJECKIEN

DK DANMARK

DE TYSKLAND

EE ESTLAND

GR GREKLAND

ES SPANIEN

FR FRANKRIKE

IT ITALIEN

LV LETTLAND

LT LITAUEN

LU LUXEMBURG

HU UNGERN

MT ΜΑLTA

NL NEDERLÄNDERNA

AT ÖSTERRIKE

PL POLEN

PT PORTUGAL

SI SLOVENIEN

SK SLOVAKIEN
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FI FINLAND

SE SVERIGE

IS ISLAND

NO NORGE

CH SCHWEIZ

1.2 När viseringsmärket används för att utfärda enhetliga viseringar ska detta fält fyllas i 
med orden ”Schengenstater”, på den utfärdande medlemsstatens språk.
1.3 När viseringsmärket används för att utfärda en visering med territoriellt begränsad 
giltighet i enlighet med artikel 25.1 i denna förordning ska namnet på den eller de 
medlemsstater till vars territorium viseringsinnehavarens vistelse är begränsad skrivas in i 
detta fält, på den utfärdande medlemsstatens språk.
1.4 När viseringsmärket används för att utfärda en visering med territoriellt begränsad 
giltighet i enlighet med artikel 25.3 i denna förordning, finns följande alternativ i fråga om 
de landskoder som ska skrivas i fältet:
a) De berörda medlemsstaternas koder skrivs in i fältet.
b) Beteckningen ”Schengenstaterna” och därefter inom parentes ett minustecken följt av 
koderna för de medlemsstater för vars territorium viseringen inte är giltig.
c) Om fältet ”giltigt för” inte räcker till för att skriva in alla koderna för de medlemsstater 
som (inte) erkänner den berörda resehandlingen ska bokstävernas storlek minskas.
2. Fältet ”FRÅN OCH MED ... TILL OCH MED”
I detta fält ska viseringens giltighetstid anges.
Efter orden ”från och med” ska den första dag anges från och med vilken det är tillåtet att 
resa in i det område som anges genom viseringens territoriella giltighet. Denna uppgift ska 
skrivas på följande sätt:
– Två siffror för dagen; den 1–9 i en månad ska föregås av en nolla.
– Bindestreck.
– Två siffror för månaden; de månader som betecknas med en siffra ska föregås av en 
nolla.
– Bindestreck.
– För årtalet ska de båda sista siffrorna i året anges.
Exempel: 05-12-07 = den 5 december 2007.
Datum för viseringens sista giltighetsdag ska anges efter orden ”till och med” och anges på 
samma sätt som den första giltighetsdagen. Utresan från viseringens giltighetsområde ska 
ha ägt rum senast kl. 24 det datumet.
3. Fältet ”ANTAL INRESOR”
Uppgift om det antal inresor till giltighetsområdet för viseringen som viseringsinnehavaren 
har möjlighet att göra och därmed uppgift om det antal olika vistelser på vilka de dagar 
som anges i punkt 4 kan fördelas.
En enstaka inresa, två inresor eller flera inresor kan beviljas utan närmare uppgifter. 
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Dessa uppgifter ska markeras i fältet till höger om texten med ”01”, ”02” eller med 
”MULT” om fler än två inresor beviljas.
När en visering för transitering genom flera flygplatser utfärdas i enlighet med artikel 26.3 
i denna förordning ska viseringens giltighetstid beräknas enligt följande: första 
avresedatum plus sex månader.
Om antalet utresor överensstämmer med antalet beviljade inresor blir viseringen ogiltig 
även om det totala antal dagar som har beviljats för vistelsen inte har utnyttjats.
4. Fältet ”VISTELSENS LÄNGD ... DAGAR”
Uppgift om det antal dagar som viseringsinnehavaren får vistas i det område som anges 
genom den territoriellt begränsade giltigheten. Här rör det sig antingen om en oavbruten 
vistelse eller om flera dagar under olika vistelser inom den tidsperiod som anges i punkt 2 
och i enlighet med det antal beviljade inresor som anges i punkt 3.
Mellan orden ”vistelsens längd” och ”dagar” ska det antal dagar som beviljas för vistelsen 
skrivas in med två siffror. Den första siffran ska vara en nolla om antalet dagar är mindre 
än 10.
Maximiantalet dagar som får anges i detta fält är 90 dagar.
När en visering är giltig under mer än sex månader ska vistelsens längd vara 90 dagar 
inom varje 180-dagarsperiod.
5. Fältet ”UTFÄRDAT I ... DEN …”
I detta fält anges den ort där den utfärdande myndigheten är belägen. Datum för 
utfärdandet ska skrivas in direkt efter ”den”.
Detta datum ska anges på samma sätt som under punkt 2.
6. Fältet ”PASSNUMMER”
Uppgift om numret på det resehandling i vilken viseringen ska påföras.
Om den person som viseringen utfärdas till finns upptagen i makans/makens, 
vårdnadshavarens eller förmyndarens pass, ska numret på den personens resehandling 
anges.
Om sökandens resehandling inte erkänns av den utfärdande medlemsstaten, ska det 
enhetliga formatet för det separata bladet för påförande av visering användas för att påföra 
viseringen.
Det nummer som ska skrivas i detta fält ska, om det gäller ett viseringsmärke som ska 
påföras det separata bladet, i stället för passnummer vara samma typografiska nummer 
som det som förekommer på formuläret, bestående av sex siffror.
7. Fältet ”SLAG AV VISERING”
För att underlätta kontrollmyndighetens arbete ska viseringskategorin anges med 
bokstäverna A, C och D enligt följande:

A : Visering för flygplatstransitering (enligt definitionen i 
artikel 2.5 i denna förordning).

C : Visering (enligt definitionen i artikel 2.2 i denna förordning).

D : Visering för längre vistelse.
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8. Fältet ”EFTERNAMN OCH FÖRNAMN”
Här anges det första ordet under ”efternamn” och därefter det första ordet under 
”förnamn” i viseringsinnehavarens resehandling i angiven ordning. Den utfärdande 
myndigheten ska kontrollera att det efternamn och det förnamn som finns i 
resehandlingen, och som ska skrivas in såväl i detta fält som i det maskinläsbara fältet, 
överensstämmer med de namn som finns i viseringsansökan. Om antalet tecken i 
efternamnet och förnamnet överstiger det tillgängliga utrymmet ska de tecken som inte får 
plats ersättas med en punkt (.).
9. a) Obligatoriska uppgifter i fältet ”ANMÄRKNINGAR”
– Om en visering utfärdas för en annan medlemsstats räkning i enlighet med artikel 8 ska 
följande uppgift läggas till: ”R/[den representerade medlemsstatens kod]”.
– Om en visering utfärdas för transitering ska följande uppgift läggas till: ”TRANSIT”.
– Om alla uppgifter som avses i artikel 5.1 i VIS-förordningen är registrerade i 
informationssystemet för viseringar ska följande uppgift läggas till: ”VIS”.
– Om endast de uppgifter som avses i artikel 5.1 a och b är registrerade i 
informationssystemet för viseringar, men de uppgifter som avses i artikel 5.1 c inte samlats 
in eftersom det inte var obligatoriskt att ta fingeravtryck i den berörda regionen, ska 
följande uppgift läggas till: ”VIS 0”.
b) Fältet för särskilda uppgifter i de enskilda staterna (anmärkningar)
Detta fält ska även omfatta anmärkningar på den utfärdande medlemsstatens språk 
rörande nationella bestämmelser. Sådana anmärkningar får dock inte överlappa de 
obligatoriska anmärkningar som avses i punkt 1.
c) Fältet för insättning av fotografi
Viseringsinnehavarens fotografi, som ska vara i färg, ska fylla det därför avsedda 
utrymmet.
Följande bestämmelser ska iakttas för det fotografi som ska påföras viseringsmärket:
Huvudets storlek från haka till hjässa ska utgöra 70–80 % av fotografiets yta, mätt 
vertikalt.
Minimikrav för upplösning:
– Skanner, 300 ”pixels per inch” (ppi), utan förminskning.
– Färgskrivare, 720 ”dots per inch” (dpi) för det insatta fotografiet.
10. Maskinläsbar del
Detta fält består av två rader med vardera 36 tecken (OCR B-10 tecken per tum).
Första raden: 36 tecken (obligatoriskt)

Positione
r

Antal 
tecken

Fältets 
innehåll

Kommentarer

1–2 2 Typ av 
handling

Första tecknet: V
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Andra tecknet: kod som anger typen av visering 
(A, C eller D) 

3–5 3 Utfärdande 
stat

Icaos trebokstavskod: BEL, CHE, CZE, DNK, 
D<<, EST, GRC, ESP, FRA, ITA, LVA, LTU, 
LUX, HUN, MLT, NLD, AUT, POL, PRT, SVN, 
SVK, FIN, SWE, ISL, NOR.

6–36 31 Efternamn 
och 
förnamn

Efternamnet ska skiljas från förnamnet med två 
utfyllnadstecken (<<). Olika delar av ett namn ska 
skiljas åt genom ett utfyllnadstecken (<). 
Positioner som inte utnyttjas ska markeras med ett 
utfyllnadstecken (<).

Andra raden: 36 tecken (obligatoriskt)

Positione
r

Antal tecken Fältets innehåll Kommentarer

1 9 Viseringens 
nummer

Numret är tryckt i viseringsmärkets övre 
högra hörn.

10 1 Kontrollsiffra Siffran är resultatet av en komplicerad 
beräkning, på grundval av uppgifterna i 
föregående fält, enligt en algoritm som 
fastställts av Icao.

11 3 Sökandens 
nationalitet

Icaos trebokstavskod.

14 6 Födelsedatum Ordningen ska vara ÅÅMMDD där
ÅÅ = år (obligatoriskt)
MM = månad eller << om uppgift saknas
DD = dag eller << om uppgift saknas

20 1 Kontrollsiffra Siffran är resultatet av en komplicerad 
beräkning, på grundval av uppgifterna i 
föregående fält, enligt en algoritm som 
fastställts av Icao.

21 1 Kön F = kvinna,

M = man,
< = uppgift saknas.

22 6 Datum då 
viseringens 
giltighetstid 
upphör

Ordningen ska vara ÅÅMMDD utan 
utfyllnadstecken.

28 1 Kontrollsiffra Siffran är resultatet av en komplicerad 
beräkning, på grundval av uppgifterna i 
föregående fält, enligt en algoritm som 
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fastställts av Icao.

29 1 Territoriell 
giltighet

a) För viseringar med territoriellt begränsad 
giltighet, ange bokstaven T.
b) Vid enhetlig visering, ange 
utfyllnadstecknet <.

30 1 Antal inresor 1, 2 eller M

31 2 Vistelsens längd a) Kortare vistelse: antalet dagar ska införas 
i det visuellt läsbara fältet.
b) Längre vistelse: <<

33 4 Giltig fr.o.m. Strukturen ska vara MMDD utan 
utfyllnadstecken.

Or. en

Ändringsförslag 80

Förslag till förordning
Bilaga Vb (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

BILAGA Vb
PÅFÖRANDE AV VISERINGSMÄRKE
1. Viseringsmärket ska placeras på den första sidan i resehandlingen som inte innehåller 
några noteringar eller stämplar, bortsett från den stämpel som anger att en ansökan kan 
lämnas in.
2. Viseringsmärket ska placeras så att det ligger i linje med sidans kanter samt anbringas så 
nära dem som möjligt. Viseringsmärkets maskinläsbara fält ska placeras så att det ligger i 
linje med sidans kant.
3. De utfärdande myndigheternas stämpel ska placeras i fältet ”ANMÄRKNINGAR” på ett 
sådant sätt att den går utöver viseringsmärkets kant in på sidan i resehandlingen.
4. Om det är nödvändigt att avstå från att fylla i det maskinläsbara fältet, får stämpeln 
anbringas på detta fält för att göra det obrukbart. Dimensionerna och stämpelavtrycket ska 
användas i enlighet med vad som beslutats av varje medlemsstat.
5. För att förhindra att ett viseringsmärke som påförts ett separat blad för påförande av 
visering återanvänds, ska de utfärdande myndigheternas stämpel placeras till höger över 
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både viseringsmärket och det separata bladet, så att läsningen av fält och anmärkningar 
inte försvåras och utan att den går in på det maskinläsbara fältet.
6. Förlängningen av en visering, i enlighet med artikel 33 i förordningen, ska ske i form av 
ett viseringsmärke. De utfärdande myndigheternas stämpel ska anbringas på 
viseringsmärket.

Or. en

Ändringsförslag 81

Förslag till förordning
Bilaga Vc (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

BILAGA Vc
DEL 1
Bestämmelser om utfärdande av viseringar vid gränsen för sjömän i transit vilka omfattas 
av viseringstvång
Dessa bestämmelser gäller utbytet av information mellan medlemsstaternas behöriga 
myndigheter i fråga om sjömän i transit vilka omfattas av viseringstvång. När en visering 
utfärdas vid en gräns på grundval av ett informationsutbyte, vilar ansvaret på den 
medlemsstat som utfärdar viseringen.
I dessa bestämmelser avses med
medlemsstatshamn en hamn som utgör en yttre gräns i en medlemsstat,
medlemsstatsflygplats en flygplats som utgör en yttre gräns i en medlemsstat.
I. Sjömän som mönstrar på ett fartyg som befinner sig i en medlemsstatshamn eller ett 
fartyg som väntas anlöpa en sådan hamn (inresa till medlemsstaternas territorium)
– Rederiet eller skeppsmäklaren ska informera de behöriga myndigheterna i den 
medlemsstatshamn där fartyget befinner sig eller som fartyget väntas anlöpa om att sjömän 
som omfattas av viseringstvång väntas resa in via en medlemsstatsflygplats eller en land- 
eller sjögräns. Rederiet eller skeppsmäklaren ska underteckna en åtagandeförklaring för 
dessa sjömän om att alla kostnader för vistelsen och, om så är nödvändigt, för sjömännens 
återresa till hemlandet kommer att betalas av rederiet.
– De ovan nämnda behöriga myndigheterna ska snarast möjligt kontrollera om de 
uppgifter som rederiet eller skeppsmäklaren överlämnar är korrekta och ska kontrollera 
om övriga villkor för inresa till medlemsstaternas territorium är uppfyllda. Resvägen inom 
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medlemsstaternas territorium ska också kontrolleras, t.ex. genom (flyg)biljetterna.
– När sjömän väntas resa in via en medlemsstatsflygplats ska de behöriga myndigheterna i 
medlemsstatshamnen med hjälp av ett vederbörligen ifyllt formulär om sjömän i transit 
vilka omfattas av viseringstvång (enligt del 2), vilket ska översändas med fax, e-post eller på 
annat sätt, informera de behöriga myndigheterna vid den medlemsstatsflygplats där inresan 
äger rum om utfallet av kontrollen och ska ange om visering vid gränsen i princip får 
utfärdas. När sjömän väntas resa in via en land- eller sjögräns ska de behöriga 
myndigheterna vid den gränsstation där den berörda sjömannen reser in på 
medlemsstaternas territorium informeras enligt samma förfarande.
– Om kontrollen av de tillgängliga uppgifterna utfaller positivt och om dessa klart 
överensstämmer med sjömannens uppgifter eller handlingar, får de behöriga 
myndigheterna vid den medlemsstatsflygplats där inresa eller utresa äger rum utfärda en 
transitvisering vid gränsen, med en tillåten vistelsetid som motsvarar den tid som behövs för 
transiteringen. I sådana fall ska dessutom en inrese- eller utresestämpel för medlemsstaten 
införas i sjömannens resehandling, som ska återlämnas till denne.
II. Sjömän som mönstrar av från ett fartyg som har anlöpt en medlemsstatshamn (utresa 
från medlemsstaternas territorium)
– Rederiet eller skeppsmäklaren ska informera de behöriga myndigheterna i den 
medlemsstatshamnen om inresa när det gäller sjömän som omfattas av viseringstvång och 
som ämnar mönstra av och lämna medlemsstaternas territorium via en 
medlemsstatsflygplats eller en land- eller sjögräns. Rederiet eller skeppsmäklaren ska 
underteckna en åtagandeförklaring för dessa sjömän om att alla kostnader för vistelsen 
och, om så är nödvändigt, kostnaderna för sjömännens återresa till hemlandet kommer att 
betalas av rederiet.
– De behöriga myndigheterna ska snarast möjligt kontrollera om de uppgifter som rederiet 
eller skeppsmäklaren överlämnar är korrekta och ska undersöka om övriga villkor för 
inresa till medlemsstaternas territorium är uppfyllda. Resvägen inom medlemsstaternas 
territorium ska också kontrolleras, t.ex. genom (flyg)biljetterna.
– Om kontrollen av de tillgängliga uppgifterna utfaller positivt får de behöriga 
myndigheterna utfärda en visering med en tillåten vistelsetid som motsvarar den tid som 
behövs för transiteringen.
III. Sjömän som mönstrar av ett fartyg som anlöpt en medlemsstatshamn för att börja 
arbeta på ett annat fartyg
– Rederiet eller skeppsmäklaren ska informera de behöriga myndigheterna i 
medlemsstatshamnen om inresa när det gäller sjömän som omfattas av viseringstvång och 
som ämnar mönstra av och lämna medlemsstaternas territorium via en annan 
medlemsstatshamn. Rederiet eller skeppsmäklaren ska underteckna en åtagandeförklaring 
för dessa sjömän om att alla kostnader för vistelsen och, om så är nödvändigt, för 
sjömännens återresa till hemlandet kommer att betalas av rederiet.
– De behöriga myndigheterna ska snarast möjligt kontrollera om de uppgifter som rederiet 
eller skeppsmäklaren överlämnar är korrekta och ska undersöka om övriga villkor för 
inresa till medlemsstaternas territorium är uppfyllda. De behöriga myndigheterna i den 
medlemsstatshamn via vilken sjömännen kommer att lämna medlemsstaternas territorium 
med fartyget ska även kontaktas för undersökningen. En kontroll ska genomföras för att 
fastställa om det fartyg på vilket sjömännen ska börja arbeta redan befinner sig i hamn 
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eller om det väntas. Även resvägen inom medlemsstaternas territorium ska kontrolleras.
– Om kontrollen av de tillgängliga uppgifterna utfaller positivt får de behöriga 
myndigheterna utfärda en visering med en tillåten vistelsetid som motsvarar den tid som 
behövs för transiteringen.
DEL 2
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DETALJERAD BESKRIVNING AV FORMULÄRET
Punkterna 1-4: Sjömannens identitet.

1. A. Efternamn

B. Förnamn

C. Nationalitet

D. Befattning/grad

2. A. Födelseplats

B. Födelsedatum

3. A. Passnummer

B. Datum för utfärdande:

C. Giltighetstid

4. A. Sjöfartsboksnummer

B. Datum för utfärdande:

C. Giltighetstid

Beträffande punkterna 3 och 4: En resehandling eller sjöfartsbok får användas i 
identifieringssyfte beroende på sjömannens nationalitet och den medlemsstat där inresan 
äger rum.
Punkterna 5–8: Skeppsmäklaren och fartyget i fråga.

5. Skeppsmäklarens namn (den person eller juridiska person som företräder redaren på 
platsen i allt som rör redarens uppgifter med att utrusta fartyget) i punkt 5A och 
telefonnummer (och andra kontaktuppgifter som faxnummer och e-postadress) i 
punkt 5B.

6. A. Fartygets namn

B. IMO-nummer (detta nummer består av 7 siffror och kallas också ”Lloyds-
nummer”)

C. Flagg (under vilken ett handelsfartyg seglar)

7. A. Fartygets ankomstdatum

B. Föregående hamn för fartyget

Bokstaven A avser datumet när fartyget anlöper den hamn där sjömannen ska 
mönstra på.

8. A. Fartygets avgångsdatum

B. Destinationshamn för fartyget (nästa anlöpshamn)

Beträffande punkterna 7A och 8A: Uppgifter om den tidsperiod under vilken en sjöman får 
resa i syfte att mönstra på.
Man bör hålla i minnet att resvägen i stor utsträckning är avhängig av oförutsedda 
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händelser och yttre faktorer såsom stormar, haverier etc.
Punkterna 9-12: Syftet med sjömannens resa och hans/hennes destination.
9. ”Slutmålet” är den slutliga destinationen för sjömannens resa. Detta kan vara antingen 
den hamn där sjömannen mönstrar på eller det land dit han/hon beger sig i händelse av 
avmönstring.
10. Syftet med ansökan
a) Vid påmönstring är slutmålet den hamn där sjömannen ska mönstra på.
b) Vid mönstring på ett annat fartyg som befinner sig inom medlemsstaternas territorium 
är slutmålet också den hamn där sjömannen ska mönstra på. En mönstring på ett annat 
fartyg som befinner sig utanför medlemsstaternas territorium ska anses vara en 
avmönstring.
c) Vid avmönstring av olika orsaker såsom kontraktets upphörande, arbetsolycka, 
trängande familjeskäl etc.
11. Transportmedel
Förteckning över sådana transportsätt inom medlemsstaternas territorium som används av 
en sjöman i transit vilken omfattas av viseringstvång för att resa till slutmålet. I formuläret 
fastställs följande tre transportsätt:
a) Bil (eller buss).
b) Tåg.
c) Flyg.
12. Datum för ankomst (till medlemsstaternas territorium)
Avser huvudsakligen den första medlemsstatsflygplatsen eller den första gränsövergången 
(eftersom det inte nödvändigtvis alltid är fråga om en flygplats) för en sjöman vid den yttre 
gräns där han/hon önskar resa in på medlemsstaternas territorium.
Datum för transit
Avser det datum när sjömannen mönstrar av i en hamn inom medlemsstaternas territorium 
och reser till en annan hamn som också är belägen inom medlemsstaternas territorium.
Datum för avresa
Avser det datum när sjömannen mönstrar av i en hamn inom medlemsstaternas territorium 
för att mönstra på ett annat fartyg som befinner sig i en hamn utanför medlemsstaternas 
territorium eller det datum när sjömannen mönstrar av i en hamn inom medlemsstaternas 
territorium för att återvända hem (utanför medlemsstaternas territorium).
Efter att ha fastställt de tre transportsätten bör även tillgänglig information lämnas om
a) bil, buss: Registreringsnummer.
b) tåg: namn, nummer, etc.,
c) uppgifter om flygning: datum, klockslag, flygnummer.
13. Åtagandeförklaring undertecknad av skeppsmäklaren eller redaren som bekräftar sitt 
ansvar för utgifterna för vistelsen och, i förekommande fall, för sjömannens återresa till 
hemlandet.
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Or. en

Ändringsförslag 82

Förslag till förordning
Bilaga VIII – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Följande uppgifter ska lämnas till 
kommissionen inom den tidsfrist som 
anges i artikel 44 med hjälp av 
gemensamma mallar som tillhandahålls av 
kommissionen. Uppgifterna ska delas upp 
efter de sökandes medborgarskap i 
tillämpliga fall, i enlighet med vad som 
anges i mallarna:

2. Följande uppgifter ska lämnas till 
kommissionen inom den tidsfrist som 
anges i artikel 44 med hjälp av 
gemensamma mallar som tillhandahålls av 
kommissionen. Uppgifterna ska delas upp 
efter de sökandes medborgarskap i enlighet 
med vad som anges i mallarna:

Or. en

Motivering

Det bör anges tydligt i lagstiftningen vilka uppgifter som ska samlas in. Det bör inte vara 
kommissionens sak att avgöra detta, när den utarbetar en mall som inte omfattas av något 
ytterligare beslutsförfarande. Därför får lagtexten inte ge utrymme för skönsmässig 
bedömning.

Ändringsförslag 83

Förslag till förordning
Bilaga VIII – punkt 2 – strecksats 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Antal utfärdade viseringar med territoriellt 
begränsad giltighet, fördelade efter 
grunderna för utfärdandet (jfr. artikel 22.1 
och 22.3, och artikel 33.3),

Antal utfärdade viseringar med territoriellt 
begränsad giltighet, fördelade efter 
grunderna för utfärdandet (jfr. artikel 22.1, 
i detta fall fördelade efter de tre olika 
grunderna humanitära skäl, nationella 
intressen och internationella förpliktelser, 
och 22.3, och artikel 33.3),

Or. en
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Motivering

För att få en bättre uppfattning om utfärdandet av viseringar med territoriellt begränsad 
giltighet behövs statistik som inte är ackumulerad utan avser de tre skälen var för sig.
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MOTIVERING

Inledning

Detta förslag till betänkande är resultatet av ett grundligt förberedande arbete. Synpunkter har 
lämnats av skuggföredragandena och andra ledamöter efter det att arbetsdokumentet om 
förslaget presenterades i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och 
inrikes frågor den 5 mars 2015, under den offentliga utfrågningen om viseringspaketet den 17 
juni, under studiebesök vid konsulaten, av flera olika berörda parter, bl.a. många 
medlemsstaters företrädare och likaså kommissionens avdelningar och andra personer som 
har gjort föredraganden uppmärksam på vissa frågor när det gäller den befintliga 
viseringskodexen. Föredraganden har haft stor nytta av detta och vill därför tacka alla dem 
som bidragit.

Nedan redogör föredraganden för sin syn på förslaget och de resonemang som ligger till 
grund för de viktigaste ändringsförslag som läggs fram.

Förslaget som helhet

Föredraganden välkomnar förslaget och tanken bakom det, vilket även framförts i 
arbetsdokumentet. Han instämmer i att denna fråga måste ses i ett större perspektiv och att 
vikten av att EU som helhet underlättar lagligt resande till unionen måste framhållas, men att 
de höga kraven för att skydda den allmänna säkerheten och förhindra irreguljär migration 
samtidigt måste behållas. Föredraganden ställer sig därför helt bakom de förenklingar av 
förfarandet som föreslås. Bland annat föreslås ett avskaffande av regeln att alla sökande måste 
infinna sig personligen för att lämna in sin ansökan, tydligare krav på nödvändiga dokument, 
kortare tidsfrister eller möjlighet att intervjua sökande med hjälp av modern 
kommunikationsteknik.

När det gäller den kritik som har framförts om att dessa föreslagna förenklingar skulle leda till 
säkerhetsrisker vill föredraganden mycket tydligt göra klart att dessa förenklingar enligt hans 
uppfattning syftar till att bemöta den ofta framförda kritiken att de nuvarande förfarandena är 
alltför besvärliga. Förenklingarna skulle inte i något avseende ändra de grundläggande 
kriterier och villkor som tillämpas vid prövningen av viseringsansökningar. Frågan gäller hur 
man ska kunna ansöka om visering, inte vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att 
viseringen ska utfärdas.

Särskilda aspekter

Föredraganden instämmer visserligen till stor del i kommissionens synsätt, men ändringar 
föreslås ändå på ett antal områden.

För att ta steget mot att modernisera förfarandet ytterligare föreslår föredraganden att 
ansökningsformuläret alltid ska finnas tillgängligt i elektroniskt format, så att den som vill 
kan fylla i det på elektronisk väg i stället för manuellt (artikel 11.2). Dessutom bör konsulaten 
få möjlighet att godta ansökningar på elektronisk väg (artikel 8.6a). Dessa två förslag är 
smärre ändringar men bör ses som ett steg på vägen mot det långsiktiga målet att ha ett 
modernare förfarande för viseringsansökan.
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När det gäller förfarandet anser föredraganden att vissa av förslagen bör stärkas ytterligare. 
Man bör exempelvis kunna inge ansökan upp till nio månader före den planerade inresan i 
stället för bara sex månader i förväg. Föredraganden anser att denna period tar bättre hänsyn 
till dagens resvanor, särskilt eftersom internationella flygbiljetter ofta är väsentligt billigare 
om man bokar tidigt (artikel 8.1).

Föredraganden håller med kommissionen om att resande med ärligt uppsåt oftare bör få 
viseringar utfärdade för flera inresor med lång giltighetstid och att detta skulle vara till fördel 
för både dessa resande och konsulaten. Man bör verkligen dra nytta av ökad användning av 
informationssystemet för viseringar (VIS) när det har tagits i bruk i hela världen. 
Föredraganden stöder därför helhjärtat bestämmelserna om att viseringar för flera inresor ska 
beviljas VIS-registrerade personer som reser regelbundet. Föredraganden föreslår dock att 
definitionen av denna grupp resande utökas något, så att den även omfattar 
tredjelandsmedborgare som på lagligt sätt har använt sig av två tidigare viseringar de senaste 
18 månaderna, i stället för de senaste 12 månaderna. Denna något längre period skulle täcka 
situationer med personer som reser till EU varje år men som inte alltid återkommer inom 12 
månader (artikel 2.9).

I fråga om viseringar av humanitära skäl håller föredraganden med om att viseringskodexen 
inte kan vara den enda lösningen på de nuvarande svårigheterna för människor som söker 
internationellt skydd. Han är dock av den bestämda uppfattningen att det behövs säkra och 
lagliga vägar till EU:s territorium för personer som flyr undan förföljelse och att 
Schengenvisering är ett sätt. Föredraganden har i förslaget till betänkande valt en försiktig och 
rättsligt förankrad metod som bygger på att befintliga bestämmelser i texten stärks och 
utvecklas. Tanken bakom ändringsförslagen till skäl 6a och b samt artiklarna 1, 6, 19 och 22 
är att konsulatpersonalen ska få större utrymme att ta hänsyn till skyddsbehov och att erinra 
om de internationella förpliktelser som medlemsstaterna har åtagit sig. 

En fråga som har varit föremål för flera enskilda klagomål har varit nekade viseringar till 
tredjelandsmedborgare som är familjemedlemmar till EU-medborgare och som ansöker om 
visering för att besöka dem. Rättsläget är för närvarande komplext (på grund av de särskilda 
bestämmelserna i direktiv 2004/38/EG om fri rörlighet, som innebär att de familjemedlemmar 
som omfattas av direktivet har rätt till visering) och svårbegripligt, eftersom vissa 
bestämmelser på området hittills bara finns i handboken men inte i själva viseringskodexen. 
De många klagomålen om att dessa bestämmelser inte tillämpas korrekt av konsulaten 
kommer därför inte som någon överraskning. Föredraganden konstaterar att kommissionen 
försöker ta itu med detta problem i sitt förslag, liksom med situationer med ”nära anhöriga” 
och situationer som inte omfattas av direktivet. Föredraganden ställer sig helt bakom dessa 
förslag men anser att det behövs vissa andra bestämmelser. Det gäller bland annat 
bestämmelser för att se till att familjemedlemmar får tillgång till konsulatet, eftersom de inte 
ska behöva betala någon avgift, samt bestämmelser om viseringar för flera inresor, om 
utfärdande av viseringar vid gränsen och om avslag. När familjemedlemmar nekas visering 
behövs en utförligare motivering, så att den berörda personen förstår beslutet bättre (artikel 
18.3a).

I samma anda föreslår föredraganden ett antal klargöranden när det gäller 
överklagandeförfarandet och en ny bestämmelse om att alla konsulat ska ha ett 
klagomålsförfarande. Ett klagomålsförfarande är god förvaltningssed och är också viktigt för 
medlemsstatens och EU:s anseende. De flesta konsulat har antagligen redan ett sådant 
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förfarande, men föredraganden anser att detta ska ingå i kodexen. Ett välorganiserat 
klagomålssystem kan dessutom minska antalet formella överklaganden, som är en extra 
arbetsbörda för konsulaten och som ofta bara inges på grund av att sökanden inte har förstått 
någon del av förfarandet.

Av denna anledning bör även bestämmelsen om information för viseringssökande och 
allmänheten förbättras ytterligare. Föredraganden föreslår vissa tillägg i listan över 
information som ska lämnas till allmänheten och sökandena. Föredraganden föreslår också att 
webbplatsen för Schengenvisering, som länge efterfrågats av parlamentet, åtminstone ska vara 
tillgänglig på FN-språken, eftersom dessa troligen är till störst nytta för dem som kan tänkas 
ansöka om visering (artikel 45).

När det gäller konsulär organisation är det särskilt samarbetet med de externa 
tjänsteleverantörerna som har gett upphov till oro. Föredraganden är medveten om 
budgetåtstramningarna i medlemsstaternas förvaltning och ser även fördelar med samarbetet 
med externa tjänsteleverantörer. Samtidigt handlar det om ett offentligt uppdrag som överlåts 
åt externa tjänsteleverantörer och man bör därför välja att bara samarbeta med en extern 
tjänsteleverantör om det inte finns något annat alternativ. Anlitande av underleverantörer bör 
inte vara ett förstahandsalternativ. Föredraganden föreslår därför att artikel 38 ändras, så att 
den tar upp bedömningen av när det är lämpligt att anlita en extern tjänsteleverantör. 
Samtidigt bör övervakningen av de externa tjänsteleverantörerna skärpas och kommissionen 
behöver få bättre information om samarbetet med externa tjänsteleverantörer för att kunna 
göra en korrekt bedömning av hur bestämmelserna i lagstiftningen genomförs i praktiken, 
vilket för närvarande inte är möjligt (artikel 41.12).

På lång sikt får vi inte glömma bort målet att Schengenviseringar ska handläggas av ett enda 
kontor i ett tredjeland som får resurser från alla medlemsstater och EU. Den nuvarande 
situationen är ofta absurd, eftersom det går åt mycket energi på alla nivåer till att reglera och 
administrera begreppet ”ansvarig medlemsstat”. Alla åtgärder som leder fram till detta 
långsiktiga mål måste vidtas. Föredraganden stöder därför förslagen om den så kallade 
obligatoriska representationen men föreslår också att man lägger till ett avståndskriterium för 
att underlätta för sökande. De befintliga frivilliga formerna för samarbete mellan 
medlemsstaterna (samlokalisering och gemensamma ansökningscentrum) bör dessutom finnas 
kvar. Att ta bort dem skulle sända fel signaler. Föredraganden föreslår också en ny artikel om 
viseringscentrum för Schengen – en idé som kommissionen tar upp i ett skäl men som sedan 
inte utvecklas ytterligare.

När det gäller institutionella frågor vill föredraganden nämna kommissionens förslag om att 
vissa av de befintliga bilagorna till kodexen ska strykas och att bestämmelser som för 
närvarande ingår i dessa bilagor ska antas senare genom genomförandeakter. Detta är enligt 
föredraganden inte godtagbart, eftersom det skulle minska lagstiftarens inflytande. 

En annan viktig fråga är den handbok eller de praktiska anvisningar för konsulatpersonal som 
enligt kommissionens uppfattning ska antas genom genomförandeakter, såsom är fallet i dag. 
Så kallade praktiska handböcker har blivit ett vanligt inslag i många instrument som rör 
gräns- och viseringslagstiftning (t.ex. kodexen om Schengengränserna och Eurosur), men de 
antas i andra rättsliga former (rekommendationer och beslut). Det finns en risk att 
handböckerna ”skriver om lagstiftningen”, lägger till nya delar och undergräver den 
underliggande lagstiftningens betydelse eftersom handboken är det enda dokument som finns 
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till hands för personalen på fältet. Eftersom den befintliga handboken faktiskt lägger till nya 
delar till kodexen och föreskriver undantag från den, och eftersom det är viktigt att 
konsulatpersonal har gemensamma och harmoniserade praktiska anvisningar, vore den bästa 
lösningen för rättssäkerheten och förvaltningen att dessa anvisningar skulle antas i form av en 
delegerad akt som utgör ett tillägg till viseringskodexen.


