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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene om elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der 
foreslås rettet med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om EF-statistikker over 
migration og international beskyttelse
(KOM(2005)0375 – C6–0279/2005 – 2005/0156(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2005)0375)1,

– der har fået forslaget forelagt af Kommissionen, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og 
artikel 285, stk. 1, (C6-0279/2005),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender (A6–0000/2006),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 8 a (ny)

(8a) Denne forordning finder ikke 
anvendelse på skøn over det antal 
personer, der har ulovligt ophold i 
medlemsstaterne. Medlemsstaterne bør 
ikke indberette sådanne skøn eller data 
om personer med ulovligt ophold til 
Kommissionen (Eurostat), selv om 
sådanne personer kan medregnes i 
populationsopgørelser som led i 
undersøgelser.  

  
1 EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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Begrundelse

Ifølge sagens natur foreligger der ikke videnskabeligt underbyggede statistikker over 
personer med ulovligt ophold. Det er heller ikke muligt at foretage statistiske skøn. Derfor 
bør de pågældende uunderbyggede data ikke medtages i EF-statistikkerne. 

Der er dog ikke noget problem, hvis disse data benyttes i forbindelse med 
populationsopgørelser som led i undersøgelser.

Ændringsforslag 2
Betragtning 12 a (ny)

(12a) I sin beslutning af 5. februar 2002 
om gennemførelse af lovgivningen i 
forbindelse med finansielle tjenester
anmodede Europa-Parlamentet om, at 
Europa-Parlamentet og Rådet på lige fod 
skulle overvåge Kommissionens måde at 
udøve sine gennemførelsesbeføjelser på, 
for at afspejle Europa-Parlamentets 
lovgivningsbeføjelser i henhold til EF-
traktatens artikel 251. I den højtidelige 
erklæring til Europa-Parlamentet, som 
Kommissionens formand afgav samme 
dag, støttede Kommissionen denne 
anmodning. Den 11. december 2002 
foreslog Kommissionen ændringer til
afgørelse 1999/468/EF (KOM(2002)0719,
som ændret den 22. april 2004 
(KOM(2004)0324). Europa-Parlamentet 
er ikke af den opfattelse, at forslaget 
sikrer dets lovgivningsbeføjelser. Efter 
Europa-Parlamentets opfattelse bør 
Europa-Parlamentet og Rådet have 
mulighed for at evaluere overdragelsen af 
gennemførelsesbeføjelser til 
Kommissionen inden for en bestemt frist. 
Det er derfor rimeligt at begrænse den 
periode, hvor Kommissionen kan vedtage 
gennemførelsesforanstaltninger

Ændringsforslag 3
Artikel 1, litra b

b) statsborgerskab og fødeland for fysiske
personer, der har deres sædvanlige bopæl 

b) statsborgerskab og fødeland for 
personer, der har deres sædvanlige bopæl 
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på medlemsstaternes område på medlemsstaternes område

Begrundelse

Udtrykket "fysiske" tilfører ikke teksten supplerende oplysninger.

Ændringsforslag 4
Artikel 2, stk. 1, litra a

a) "sædvanlig bopæl": det sted, hvor en 
person normalt tilbringer den daglige 
hvileperiode, uanset om der forekommer 
midlertidigt fravær på grund af 
fritidsaktiviteter, ferie, besøg hos venner og 
familie, forretningsrejse, lægebehandling 
eller pilgrimsrejser

a) "sædvanlig bopæl": det sted, hvor en 
person normalt tilbringer den daglige 
hvileperiode, uanset om der forekommer 
midlertidigt fravær på grund af 
fritidsaktiviteter, ferie, besøg hos venner og 
familie, forretningsrejse, lægebehandling 
eller pilgrimsrejser, eller, hvis dette ikke er 
oplyst, det sted, hvor en person har lovlig 
eller registreret bopæl

Begrundelse

Det bør være muligt at henvise til lovlig eller registreret bopæl i lande med folkeregistre, 
således at begrebet "sædvanlig bopæl" er brugbart i praksis.

Ændringsforslag 5
Artikel 2, stk. 1, litra b

b) "indvandring": den handling, hvorved en 
fysisk person tager sædvanlig bopæl i en 
medlemsstat i en periode, som varer eller 
forventes at vare mindst 12 måneder, efter 
at den pågældende person tidligere har haft 
sædvanlig bopæl i en anden medlemsstat 
eller et tredjeland

b) "indvandring": den handling, hvorved en 
person tager sædvanlig bopæl i en 
medlemsstat i en periode, som varer eller 
forventes at vare mindst 12 måneder, efter 
at den pågældende person tidligere har haft 
sædvanlig bopæl i en anden medlemsstat 
eller et tredjeland
(Dette ændringsforslag gælder hele 
teksten. Hvis det vedtages, skal der 
foretages konsekvensrettelser overalt i 
teksten.)

Begrundelse

Udtrykket "fysiske" tilfører ikke teksten supplerende oplysninger.
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Ændringsforslag 6
Artikel 2, stk. 1, litra c a (nyt)

ca) "statsborgerskab": det retlige bånd, 
der er mellem en person og hans eller 
hendes stat, og som er erhvervet ved 
fødsel eller naturalisation, ved erklæring,
valg, ægteskab eller ad anden vej i 
henhold til national ret  

Begrundelse

Definition af et nøglebegreb i denne forordning. Definitionen er hentet fra FN's henstillinger.

Ændringsforslag 7
Artikel 2, stk. 1, litra c b (nyt)

cb) "fødeland": moderens bopælsland 
(inden for de nugældende grænser) på 
fødselstidspunktet eller, hvis dette ikke er 
oplyst, det land (inden for de nugældende 
grænser), hvor fødslen fandt sted

Begrundelse

Definition af et nøglebegreb i denne forordning. De lande, som der henvises til, bør defineres 
ud fra de nugældende grænser. Hvis dette ikke er relevant, må andre definitioner (som f.eks. 
grænserne på fødselstidspunktet) tages i anvendelse. Definitionen er hentet fra FN's 
henstillinger.

Ændringsforslag 8
Artikel 2, stk. 1, litra m a (nyt)

ma) "ydre grænse": ydre grænse som 
defineret i artikel 2, nr. 2, i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 562/2006 af 15. marts 2006 om 
indførelse af en fællesskabskodeks for 
personers grænsepassage (Schengen-
grænsekodeks)1

___________
1 EUT L 105 af 13.4.2006, s. 1.
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Begrundelse

Definition af et nøglebegreb i denne forordning. Den nævnte forordning indeholder 
fællesskabskodeksen for personers grænsepassage (Schengen-grænsekodeksen).

Ændringsforslag 9
Artikel 2, stk. 1, litra m b (ny)

mb) "tredjelandsstatsborgere , som er 
nægtet indrejse": tredjelandsstatsborgere, 
som er nægtet indrejse ved den ydre 
grænse, fordi de ikke opfylder alle de 
indrejsebetingelser, der er fastsat i artikel 
5, stk. 1, i forordning (EF) nr. 562/2006 
og ikke tilhører de personkategorier, der 
er omhandlet i artikel 5, stk. 4, i samme 
forordning

Begrundelse

Definition af et nøglebegreb i denne forordning. Definitionen er tilføjet i overensstemmelse 
med CIREFI-definitionen.

Ændringsforslag 10
Artikel 2, stk. 1, litra m c (ny)

mc) "tredjelandsstatsborgere, som anses 
for at have ulovligt ophold": 
tredjelandsstatsborgere, som officielt 
anses for at opholde sig i en medlemsstat, 
og som ikke opfylder eller ikke længere 
opfylder betingelserne for at have ophold 
eller bopæl i den pågældende 
medlemsstat.

Begrundelse

Definition af et nøglebegreb i denne forordning. Definitionen er baseret på definitionen i 
Schengen-grænsekodeksen. Artikel 13 i denne kodeks indeholder et krav om indsamling af 
statistik om antallet af personer, der er nægtet indrejse, og derfor henvises der senere i 
forordningens tekst (artikel 5) til kodeksens artikel 13.

Ændringsforslag 11
Artikel 2, stk. 1, litra n
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n) "genbosættelse": en tilladelse, der gives 
til tredjelandsstatsborgere til ophold i en af 
medlemsstaterne med henblik på 
international beskyttelse inden for 
rammerne af en genbosættelsesordning i 
nationalt eller fællesskabsregi.

n) "genbosættelse": overførsel af
tredjelandsstatsborgere eller statsløse 
personer, ud fra en vurdering af deres 
behov for international beskyttelse og en 
holdbar løsning, til en medlemsstat, hvor 
de får tilladelse til at opholde sig med en 
sikker retsstilling.

Begrundelse

Præcisering af definitionen af et nøglebegreb, der optræder i denne forordning i artikel 4, stk. 
2, litra h).

Ændringsforslag 12
Artikel 2, stk. 2

2. Om nødvendigt kan definitionerne i stk. 
1 ændres efter proceduren i artikel 11, stk. 
2.

udgår

Begrundelse

Om nødvendigt kan definitionerne i stk. 1 ændres efter proceduren i artikel 11, stk. 2.

Det er unødvendigt med en særlig bestemmelse.

Ændringsforslag 13
Artikel 2, stk. 3

3. Om nødvendigt kan der af hensyn til 
harmoniseringen af de statistikker, der er 
omhandlet i denne forordning, ud over de 
i stk. 1 nævnte indføres yderligere 
definitioner efter proceduren i artikel 11, 
stk. 2.

udgår

Begrundelse

Om nødvendigt kan der af hensyn til harmoniseringen af de statistikker, der er omhandlet i 
denne forordning, ud over de i stk. 1 nævnte indføres yderligere definitioner efter proceduren 
i artikel 11, stk. 2. 

Det er unødvendigt med en særlig bestemmelse.

Ændringsforslag 14
Artikel 2, stk. 4
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4. Selv om en eller flere af de i stk. 1 
nævnte retsakter ikke er bindende for en 
medlemsstat, er denne medlemsstat ikke 
fritaget for at levere de statistikker, som er 
omfattet af denne forordning.

4. Selv om en eller flere af de i stk. 1 
nævnte retsakter ikke er bindende for en 
medlemsstat, er denne medlemsstat ikke 
fritaget for forpligtelsen til at anvende 
definitionerne i det pågældende stykke, 
når de skal indsamle, udarbejde og levere 
de statistikker, som er omfattet af denne 
forordning.

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at præcisere, at definitionerne kun skal anvendes til 
de statistikker, der indsamles i henhold til denne lovgivning, og at det ikke er hensigten at 
gennemtvinge en ændring i de juridiske og administrative procedurer, der anvendes i lande, 
som ikke er bundet af de tilsvarende retsakter.

Ændringsforslag 15
Artikel 3, stk. 1, litra b

b) udvandrere, der flytter fra den 
pågældende medlemsstat, opdelt på 
følgende måde:

b) udvandrere, der flytter fra den 
pågældende medlemsstat, opdelt efter 
statsborgerskab, alder, køn og land, hvor 
personerne får sædvanlig bopæl

i) statsborgerskab efter alder og køn
ii) fødeland efter alder og køn
iii) land, hvor personerne får sædvanlig 
bopæl efter alder og køn

Begrundelse

Der mangler oplysninger om udvandrere, og derfor er det unødvendigt at foretage en tredelt 
opdeling af data.

Ændringsforslag 16
Artikel 3, stk. 1, litra c, indledning

c) fysiske personer med sædvanlig bopæl i 
den pågældende medlemsstat opdelt på 
følgende måde:

c) personer med sædvanlig bopæl i den 
pågældende medlemsstat ved udgangen af 
referenceperioden opdelt på følgende 
måde:

Begrundelse

Udtrykket "fysiske" tilfører ikke teksten supplerende oplysninger.

"Ved udgangen af referenceperioden" tilføjes for at præcisere referencedatoen for disse 
grundlæggende data.
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Ændringsforslag 17
Artikel 3, stk. 1, litra d

d) fysiske personer, som har erhvervet 
statsborgerskab i den pågældende 
medlemsstat, og som tidligere har haft
statsborgerskab i en anden medlemsstat 
eller et tredjeland, eller som tidligere har 
været statsløse, opdelt efter alder og køn og 
opdelt efter om personen tidligere var 
statsløs.

d) personer, som har sædvanlig bopæl på 
den pågældende medlemsstats område, og 
som har erhvervet statsborgerskab i den 
pågældende medlemsstat i referenceåret, 
og som tidligere har haft statsborgerskab i 
en anden medlemsstat eller et tredjeland, 
eller som tidligere har været statsløse, 
opdelt efter alder og køn og opdelt efter,
om personen tidligere var statsløs.

Begrundelse

Udtrykket "fysiske" tilfører ikke teksten supplerende oplysninger.

"Sædvanlig bopæl..." tilføjes for at præcisere, at kun naturalisationer af personer, der bor i 
medlemsstaten, er relevante for medlemsstaternes befolkningsstatistikker (hermed udelukkes 
naturalisationer af personer, der bor i udlandet).

"I referenceåret" tilføjes for at præcisere, at det drejer sig om oplysninger om strømme i 
modsætning til oplysninger om bestande.

Ændringsforslag 18
Artikel 3, stk. 2

2. De statistiske oplysninger, der er 
omhandlet i stk. 1, skal være baseret på 
referenceperioder på et kalenderår og 
indberettes til Kommissionen (Eurostat) 
inden for ti måneder efter udløbet af 
referenceåret. Det første referenceår er 
2006.

2. De statistiske oplysninger, der er 
omhandlet i stk. 1, skal være baseret på 
referenceperioder på et kalenderår og 
indberettes til Kommissionen (Eurostat) 
inden for ti måneder efter udløbet af 
referenceåret. Det første referenceår er
2007.

Begrundelse

Det er ikke realistisk at benytte 2006 som det første referenceår. Det er mere hensigtsmæssigt 
at vælge 2007.

Ændringsforslag 19
Artikel 4, stk. 1, litra a

a) personer, som har indgivet ansøgning 
om international beskyttelse, eller som 

a) personer, som har indgivet ansøgning 
om international beskyttelse, eller som 
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indgår i en sådan ansøgning som 
familiemedlem

indgår i en sådan ansøgning som 
familiemedlem i referenceperioden

Begrundelse

Ordene "i referenceperioden" er tilføjet for at præcisere, at der skal indberettes oplysninger 
om strømme, ikke om bestande.

Ændringsforslag 20
Artikel 4, stk. 1, litra b

b) personer omfattet af ansøgninger om 
international beskyttelse, der er under 
behandling af den ansvarlige nationale 
myndighed ved udgangen af 
referenceperioden

b) personer omhandlet i ansøgninger om 
international beskyttelse, der er under 
behandling af den ansvarlige nationale 
myndighed ved udgangen af 
referenceperioden

Begrundelse

Statistikker om antallet af "personer", der ansøger om international beskyttelse, er allerede 
omfattet af artikel 8.

Ændringsforslag 21
Artikel 4, stk. 1, litra c

c) afgørelser truffet i første instans om 
afslag på ansøgninger om international 
beskyttelse, herunder afgørelser, hvorefter 
ansøgningerne afvises som uantagelige 
eller grundløse

udgår

Begrundelse

Denne litra flyttes til et nyt stykke 1a, der omfatter litra a) til litra e), og som kun kræver 
kvartalsvis indberetning, eftersom den tidligere fremgangsmåde vedrørende indsamling og 
indberetning af data ikke længere finder anvendelse af tekniske årsager.

Ændringsforslag 22
Artikel 4, stk. 1, litra d

d) afgørelser truffet i første instans om 
tildeling eller fratagelse af 
flygtningestatus

udgår
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Begrundelse

Denne litra flyttes til et nyt stykke 1a, der omfatter litra a) til litra e), og som kun kræver 
kvartalsvis indberetning, eftersom den tidligere fremgangsmåde vedrørende indsamling og 
indberetning af data ikke længere finder anvendelse af tekniske årsager.

Ændringsforslag 23
Artikel 4, stk. 1, litra e 

e) afgørelser truffet i første instans om 
tildeling eller fratagelse af subsidiær 
beskyttelsesstatus

udgår

Begrundelse

Denne litra flyttes til et nyt stykke 1a, der omfatter litra a) til litra e), og som kun kræver 
kvartalsvis indberetning, eftersom den tidligere fremgangsmåde vedrørende indsamling og 
indberetning af data ikke længere finder anvendelse af tekniske årsager.

Ændringsforslag 24
Artikel 4, stk. 1, litra f

f) afgørelser truffet i første instans om 
tildeling eller fratagelse af midlertidig 
beskyttelse

udgår

Begrundelse

Denne litra flyttes til et nyt stykke 1a, der omfatter litra a) til litra e), og som kun kræver 
kvartalsvis indberetning, eftersom den tidligere fremgangsmåde vedrørende indsamling og 
indberetning af data ikke længere finder anvendelse af tekniske årsager.

Ændringsforslag 25
Artikel 4, stk. 1, litra g

g) andre afgørelser truffet i første instans 
om tildeling, afvisning eller inddragelse af 
opholdstilladelse af humanitære eller 
andre grunde i henhold til national 
lovgivning

udgår

Begrundelse

Denne litra flyttes til et nyt stykke 1a, der omfatter litra a) til litra e), og som kun kræver 
kvartalsvis indberetning, eftersom den tidligere fremgangsmåde vedrørende indsamling og 
indberetning af data ikke længere finder anvendelse af tekniske årsager.
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Ændringsforslag 26
Artikel 4, stk. 1, litra h

h) ansøgninger om international 
beskyttelse, som er blevet trukket tilbage.

h) ansøgninger om international 
beskyttelse, som er blevet trukket tilbage i 
referenceperioden.

Begrundelse

Der foreligger nu en mere præcis beskrivelse af de ønskede data.

Ændringsforslag 27
Artikel 4, stk. 1, afsnit 2

Disse statistikker opdeles efter personernes 
alder og køn og statsborgerskab. De skal 
være baseret på referenceperioder på et
kalenderår og indberettes til 
Kommissionen (Eurostat) inden for tre
måneder efter udløbet af referenceåret. Det
første referenceår er 2006.

Disse statistikker opdeles efter personernes 
alder og køn og statsborgerskab. De skal 
være baseret på referenceperioder på et
kalenderår og indberettes til 
Kommissionen (Eurostat) inden for tre
måneder efter udløbet af referenceåret. Det
første referenceår er 2007.

Begrundelse

Det er ikke realistisk at benytte 2006 som det første referenceår. Det er mere hensigtsmæssigt 
at vælge 2007.

Ændringsforslag 28
Artikel 4, stk. 1 a (nyt)

1a. Medlemsstaterne indberetter 
statistiske oplysninger til Kommissionen 
(Eurostat) om antallet af:
a) personer omfattet af afgørelser truffet i 
første instans af administrative eller 
retslige organer i referenceperioden om 
afslag på ansøgninger om international 
beskyttelse, herunder afgørelser, hvorefter 
ansøgningerne afvises som uantagelige 
eller grundløse
b) personer omfattet af afgørelser truffet i 
første instans af administrative eller 
retslige organer i referenceperioden om 
tildeling eller fratagelse af 
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flygtningestatus
c )personer omfattet af afgørelser truffet i 
første instans af administrative eller 
retslige organer i referenceperioden om 
tildeling eller fratagelse af subsidiær 
beskyttelsesstatus
d) personer omfattet af afgørelser truffet i 
første instans af administrative eller 
retslige organer i referenceperioden om 
tildeling eller fratagelse af midlertidig 
beskyttelse
e) personer omfattet af andre afgørelser 
truffet i første instans af administrative 
eller retslige organer i referenceperioden 
om tildeling, afvisning eller inddragelse af 
opholdstilladelse af humanitære grunde i 
henhold til national lovgivning om 
international beskyttelse.
Disse statistikker opdeles efter 
personernes alder og køn og 
statsborgerskab. De skal være baseret på 
referenceperioder på tre kalendermåneder
og indberettes til Kommissionen 
(Eurostat) inden for to måneder efter 
udløbet af referenceperioden. Den første 
referenceperiode er januar til marts 2008.

Begrundelse

Dette stykke er tilføjet for at fastslå, at særlige grupper af data indberettes kvartalsvist, 
eftersom den tidligere fremgangsmåde vedrørende indsamling og indberetning af data ikke 
længere finder anvendelse af tekniske årsager.

Ordene "personer omfattet af" er tilføjet, hvor der ønskes indberettet data om afgørelser, 
således at disse data vedrører personer og ikke sager/afgørelser.

Ændringsforslag 29
Artikel 4, stk. 2, litra a

a) ansøgere om international beskyttelse, 
som af den ansvarlige nationale myndighed 
betragtes som uledsagede mindreårige

a) ansøgere om international beskyttelse, 
som af den ansvarlige nationale myndighed 
betragtes som uledsagede mindreårige i 
referenceperioden

Begrundelse

Ordene "i referenceperioden" er tilføjet for at præcisere, at der skal indberettes oplysninger 
om strømme, ikke om bestande.
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Ændringsforslag 30
Artikel 4, stk. 2, litra b

b) afgørelser om afslag på ansøgninger om 
international beskyttelse, herunder 
afgørelser, som er truffet af administrative 
eller retslige organer ved påklage eller 
prøvelse, og hvorefter ansøgninger afvises 
som uantagelige eller grundløse

b) personer omfattet af endelige afgørelser 
om afslag på ansøgninger om international 
beskyttelse, herunder afgørelser, som er 
truffet af administrative eller retslige 
organer ved påklage eller prøvelse, og 
hvorefter ansøgninger afvises som 
uantagelige eller grundløse i 
referenceperioden

Begrundelse

Ordet "endelige" er tilføjet for at præcisere, at foreløbige eller midlertidige afgørelser ikke 
medtages i statistikkerne.

Ordene "i referenceperioden" er tilføjet for at præcisere, at der skal indberettes oplysninger 
om strømme, ikke om bestande.

Ordene "personer omfattet af" er tilføjet, hvor der ønskes indberettet data om afgørelser, 
således at disse data vedrører personer og ikke sager/afgørelser.

Ændringsforslag 31
Artikel 4, stk. 2, litra c

c) afgørelser om tildeling eller fratagelse af 
flygtningestatus truffet af administrative 
eller retslige organer ved påklage eller 
prøvelse

c) personer omfattet af endelige afgørelser 
om tildeling eller fratagelse af 
flygtningestatus truffet af administrative 
eller retslige organer ved påklage eller 
prøvelse i referenceperioden

Begrundelse

Ordet "endelige" er tilføjet for at præcisere, at foreløbige eller midlertidige afgørelser ikke 
medtages i statistikkerne.

Ordene "i referenceperioden" er tilføjet for at præcisere, at der skal indberettes oplysninger 
om strømme, ikke om bestande.

Ordene "personer omfattet af" er tilføjet, hvor der ønskes indberettet data om afgørelser, 
således at disse data vedrører personer og ikke sager/afgørelser.

Ændringsforslag 32



PE 371.980v01-00 18/33 PR\610041DA.doc

DA

Artikel 4, stk. 2, litra d

d) afgørelser om tildeling eller fratagelse af 
subsidiær beskyttelsesstatus truffet af 
administrative eller retslige organer ved 
påklage eller prøvelse

d) personer omfattet af endelige afgørelser 
om tildeling eller fratagelse af subsidiær 
beskyttelsesstatus truffet af administrative 
eller retslige organer ved påklage eller 
prøvelse i referenceperioden

Begrundelse

Ordet "endelige" er tilføjet for at præcisere, at foreløbige eller midlertidige afgørelser ikke 
medtages i statistikkerne.

Ordene "i referenceperioden" er tilføjet for at præcisere, at der skal indberettes oplysninger 
om strømme, ikke om bestande.

Ordene "personer omfattet af" er tilføjet, hvor der ønskes indberettet data om afgørelser, 
således at disse data vedrører personer og ikke sager/afgørelser.

Ændringsforslag 33
Artikel 4, stk. 2, litra e

e) afgørelser om tildeling eller fratagelse af 
midlertidig beskyttelsesstatus truffet af 
administrative eller retslige organer ved 
påklage eller prøvelse

e) personer omfattet af endelige afgørelser 
om tildeling eller fratagelse af midlertidig 
beskyttelsesstatus truffet af administrative 
eller retslige organer ved påklage eller 
prøvelse i referenceperioden

Begrundelse

Ordet "endelige" er tilføjet for at præcisere, at foreløbige eller midlertidige afgørelser ikke 
medtages i statistikkerne.

Ordene "i referenceperioden" er tilføjet for at præcisere, at der skal indberettes oplysninger 
om strømme, ikke om bestande.

Ordene "personer omfattet af" er tilføjet, hvor der ønskes indberettet data om afgørelser, 
således at disse data vedrører personer og ikke sager/afgørelser.

Ændringsforslag 34
Artikel 4, stk. 2, litra f

f) andre afgørelser truffet af administrative 
eller retslige organer ved påklage eller 
prøvelse om tildeling, afvisning eller 
fratagelse af opholdstilladelse af 
humanitære eller andre grunde i henhold 

f) personer omfattet af andre endelige
afgørelser truffet af administrative eller 
retslige organer ved påklage eller prøvelse 
om tildeling eller fratagelse af 
opholdstilladelse af humanitære grunde i 
henhold til national lovgivning om 
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til national lovgivning international beskyttelse i 
referenceperioden

Begrundelse

Ordet "endelige" er tilføjet for at præcisere, at foreløbige eller midlertidige afgørelser ikke 
medtages i statistikkerne.

Ordene "om international beskyttelse" er medtaget for at præcisere, at kun opholdstilladelser 
af humanitære grunde som led i international beskyttelse er omfattet af disse bestemmelser og 
ikke opholdstilladelser af andre humanitære grunde, som derimod er omfattet af artikel 6.

Ordene "i referenceperioden" er tilføjet for at præcisere, at der skal indberettes oplysninger 
om strømme, ikke om bestande.

Ordene "personer omfattet af" er tilføjet, hvor der ønskes indberettet data om afgørelser, 
således at disse data vedrører personer og ikke sager/afgørelser.

Ændringsforslag 35
Artikel 4, stk. 2, litra g

g) anmodninger og overførsler, som er 
omfattet af forordning (EF) nr. 343/2003 
og Kommissionens forordning (EF) nr. 
1560/20031

_______
1 EUT L 222 af 5.9.2003, s. 3.

udgår

Begrundelse

De såkaldte Dublin-data er af særlig karakter og adskiller sig fra de øvrige data. Derfor er 
disse data flyttet til et nyt stykke.

Ændringsforslag 36
Artikel 4, stk. 2, litra h

h) personer udvalgt til genbosættelse i 
medlemsstaten.

h) personer, der har fået tilladelse til 
ophold i medlemsstaten inden for 
rammerne af en genbosættelsesordning i 
nationalt eller fællesskabsregi i 
referenceperioden, hvis der gennemføres 
en sådan ordning i medlemsstaten.

Begrundelse

Der foreligger nu en mere præcis beskrivelse af de ønskede data. Der gives en definition af 
"genbosættelse" i artikel 2, stk. 1, litra n). Ordene "hvis der gennemføres en sådan ordning" 
er tilføjet for at præcisere, at kun de lande, der har gennemført en sådan politik, skal 
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indberette de relevante data.

Ændringsforslag 37
Artikel 4, stk. 2, sidste afsnit

Disse statistikker opdeles efter personernes 
alder og køn og statsborgerskab. De skal 
være baseret på referenceperioder på et 
kalenderår og indberettes til 
Kommissionen (Eurostat) inden for tre 
måneder efter udløbet af referenceåret. Det 
første referenceår er 2006.

Disse statistikker opdeles efter personernes 
alder og køn og statsborgerskab. De skal 
være baseret på referenceperioder på et 
kalenderår og indberettes til 
Kommissionen (Eurostat) inden for tre 
måneder efter udløbet af referenceåret. Det 
første referenceår er 2007.

Begrundelse

Det er ikke realistisk at benytte 2006 som det første referenceår. Det er mere hensigtsmæssigt 
at vælge 2007.

Ændringsforslag 38
Artikel 4, stk. 2 a (nyt)

2a. Medlemsstaterne indberetter følgende 
statistiske oplysninger til Kommissionen 
(Eurostat) om anvendelse af forordning
(EF) nr. 343/2003 og forordning (EF) nr.
1560/20031:
a) antallet af anmodninger om 
tilbagetagelse eller overtagelse af 
asylansøgere
b) de bestemmelser, som de i litra a) 
omhandlede anmodninger er baseret på
c) de afgørelser, der er truffet som svar på 
de i litra a) omhandlede anmodninger
d) antallet af overførsler, som de i litra c) 
omhandlede afgørelser resulterer i
e) antallet af anmodninger om 
oplysninger.
Disse oplysninger skal være baseret på 
referenceperioder på et kalenderår og 
indberettes til Kommissionen (Eurostat) 
inden for tre måneder efter udløbet af 
referenceåret. Det første referenceår er 
2008.
_________
1 Kommissionens forordning (EF) nr. 
1560/2003 af 2. september 2003 om 
gennemførelsesforanstaltninger til Rådets 
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forordning (EF) nr. 343/2003 af 18. 
februar 2003 om fastsættelse af kriterier 
og procedurer til afgørelse af, hvilken 
medlemsstat der er ansvarlig for 
behandlingen af en asylansøgning, der er 
indgivet af en tredjelandsstatsborger i en 
af medlemsstaterne
(EUT L 222 af 5.9.2003, s. 3).

Begrundelse

De såkaldte Dublin-data er af særlig karakter og adskiller sig fra de øvrige data. Derfor er 
disse data flyttet til et nyt stykke.

Det giver god mening at beholde bestemmelserne om Dublin-data i forordningen med en 
række ændringer. Disse ændringer er der nu taget højde for med dette nye stykke i artikel 4.

Ændringsforslag 39
Artikel 5, stk. 2

2. De statistiske oplysninger, der er 
omhandlet i stk. 1, skal være baseret på 
referenceperioder på et kalenderår og 
indberettes til Kommissionen (Eurostat) 
inden for tre måneder efter udløbet af 
referenceåret. Det første referenceår er
2006.

2. De statistiske oplysninger, der er 
omhandlet i stk. 1, skal være baseret på 
referenceperioder på et kalenderår og 
indberettes til Kommissionen (Eurostat) 
inden for tre måneder efter udløbet af 
referenceåret. Det første referenceår er
2007.

Begrundelse

Det er ikke realistisk at benytte 2006 som det første referenceår. Det er mere hensigtsmæssigt 
at vælge 2007.

Ændringsforslag 40
Artikel 6, stk. 1, litra a, nr. (iii)

iii) gyldige opholdstilladelser på
referencetidspunktet (antal udstedte 
opholdstilladelser – som ikke er inddraget 
eller udløbet), opdelt efter statsborgerskab, 
begrundelse for udstedelse af 
opholdstilladelsen og opholdstilladelsens 
gyldighedsperiode

iii) gyldige opholdstilladelser ved 
udgangen af referenceperioden (antal 
udstedte opholdstilladelser – som ikke er 
inddraget eller udløbet), opdelt efter 
statsborgerskab, begrundelse for udstedelse 
af opholdstilladelsen og opholdstilladelsens 
gyldighedsperiode

Begrundelse

De oplysninger, der henvises til i stk. 1, litra a), nr. iii), og i stk. 1, litra b), er oplysninger om 
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bestande, og derfor er det nødvendigt at specificere referencetidspunktet.

Ændringsforslag 41
Artikel 6, stk. 1, litra b

b) antallet af fastboende 
tredjelandsstatsborgere opdelt efter 
statsborgerskab.

b) antallet af fastboende 
tredjelandsstatsborgere ved udgangen af 
referenceperioden opdelt efter 
statsborgerskab.

Begrundelse

Her henvises der udtrykkeligt til antallet af personer, ikke til antallet af forvaltningsakter.

Ændringsforslag 42
Artikel 6, stk. 3

3. De statistiske oplysninger, der er 
omhandlet i stk. 1, skal være baseret på 
referenceperioder på et kalenderår og 
indberettes til Kommissionen (Eurostat) 
inden for seks måneder efter udløbet af 
referenceåret. Det første referenceår er 
2006.

3. De statistiske oplysninger, der er 
omhandlet i stk. 1, skal være baseret på 
referenceperioder på et kalenderår og 
indberettes til Kommissionen (Eurostat) 
inden for seks måneder efter udløbet af 
referenceåret. Det første referenceår er 
2007.

Begrundelse

Det er ikke realistisk at benytte 2006 som det første referenceår. Det er mere hensigtsmæssigt 
at vælge 2007.

Ændringsforslag 43
Artikel 7, stk. 1

1. Medlemsstaterne indberetter statistiske 
oplysninger til Kommissionen (Eurostat) 
om antallet af tredjelandsstatsborgere, 
som frivilligt eller tvungent vender tilbage 
til deres hjemland, tidligere opholdsland 
eller et andet tredjeland i 
overensstemmelse med en administrativ 
eller retslig afgørelse eller lov om tvungen 
tilbagevenden, opdelt efter alder og køn 
og efter de tilbagevendte personers 
statsborgerskab.

1. Medlemsstaterne indberetter statistiske 
oplysninger til Kommissionen (Eurostat) 
om

a) antallet af tredjelandsstatsborgere, som 
anses for at have ulovligt ophold i en 
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medlemsstat, og som er genstand for en 
administrativ eller retslig afgørelse eller 
lov, der fastslår eller erklærer, at de har 
ulovligt ophold, og som pålægger dem en 
forpligtelse til at forlade medlemsstaten,
opdelt efter de pågældende personers 
statsborgerskab
b) antallet af tredjelandsstatsborgere, som 
faktisk har forladt medlemsstaten i 
overensstemmelse med en administrativ 
eller retslig afgørelse som omhandlet i 
litra a), opdelt efter de pågældende 
personers statsborgerskab.

Begrundelse

Den foreliggende tekst indeholder kun et krav om, at det indberettes, hvor mange ulovlige 
indvandrere, der faktisk vender tilbage.

Der er imidlertid også behov for data om antallet af afgørelser om tilbagesendelse. Ifølge 
forslaget om en europæisk tilbagesendelsesfond (KOM(2005)0123) skal der stilles krav om 
indberetning af disse data med henblik på at beregne fordelingen af midler mellem 
medlemsstaterne. Medlemsstaterne vil i nær fremtid blive pålagt at indberette disse data, og 
derfor er det hensigtsmæssigt at medtage dem i forordningen.

Opdelinger efter alder og køn er blevet slettet fra artikel 7 og vil kun blive indført som led i 
gennemførelsesforanstaltninger på de betingelser, der er anført i artikel 8, og efter den i 
artikel 11, stk. 2, fastsatte procedure, fordi de ikke er almindeligt tilgængelige og ikke har 
førsteprioritet.

Ændringsforslag 44
Artikel 7, stk. 2

2. De statistiske oplysninger, der er 
omhandlet i stk. 1, skal være baseret på 
referenceperioder på et kalenderår og 
indberettes til Kommissionen (Eurostat) 
inden for tre måneder efter udløbet af 
referenceåret. Det første referenceår er 
2006.

2. De statistiske oplysninger, der er 
omhandlet i stk. 1, skal være baseret på 
referenceperioder på et kalenderår og 
indberettes til Kommissionen (Eurostat) 
inden for tre måneder efter udløbet af 
referenceåret. Det første referenceår er 
2007.

Begrundelse

Det er ikke realistisk at benytte 2006 som det første referenceår. Det er mere hensigtsmæssigt 
at vælge 2007.

Ændringsforslag 45
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Artikel 7, stk. 2 a (nyt)

2a. De i stk. 1 nævnte statistiske
oplysninger omfatter ikke 
tredjelandsstatsborgere, som overføres fra 
en medlemsstat til en anden medlemsstat 
efter proceduren i forordning (EF) nr. 
343/2003 og forordning (EF) nr. 
1560/2003.

Begrundelse

Personer, der overføres i henhold til Dublin-reglerne, er undtaget fra 
tilbagesendelsesstatistikkerne.

Ændringsforslag 46
Artikel 8, stk. 1, litra a

a) statistikker omhandlet i artikel 3 opdelt 
efter:

udgår

i) beskæftigelsesmæssig status
ii) stilling
iii) branche
iv) uddannelsesniveau
v) året for første indrejse

Begrundelse

Det vil være hensigtsmæssigt at indsamle og indberette data om uddannelse og 
erhvervsuddannelse i fremtiden. I øjeblikket foreligger disse data imidlertid ikke i (de fleste 
af) medlemsstaterne. Det ville være påkrævet at åbne og anvende nye datakilder. Denne 
forordning bør ikke desto mindre resultere i en harmonisering af allerede eksisterende 
datakilder og data. Hvad angår forskellige - ikke kun rent tekniske - faktorer bør der 
indsamles andre data på europæisk plan i den næste fase. Da mange medlemsstater har givet 
udtryk for store betænkeligheder med hensyn til tilgængeligheden af de efterspurgte 
supplerende data, foreslås det at slette denne bestemmelse fuldstændig.

Ændringsforslag 47
Artikel 8, stk. 1, litra b

b) statistikker omhandlet i artikel 3, stk. 1, 
litra a), b) og c), opdelt efter:

udgår

region, hvor nuværende sædvanlig bopæl 
er beliggende
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Begrundelse

Det vil være hensigtsmæssigt at indsamle og indberette data om uddannelse og 
erhvervsuddannelse i fremtiden. I øjeblikket foreligger disse data imidlertid ikke i (de fleste 
af) medlemsstaterne. Det ville være påkrævet at åbne og anvende nye datakilder. Denne 
forordning bør ikke desto mindre resultere i en harmonisering af allerede eksisterende 
datakilder og data. Hvad angår forskellige - ikke kun rent tekniske - faktorer bør der 
indsamles andre data på europæisk plan i den næste fase. Da mange medlemsstater har givet 
udtryk for store betænkeligheder med hensyn til tilgængeligheden af de efterspurgte 
supplerende data, foreslås det at slette denne bestemmelse fuldstændig.

Ændringsforslag 48
Artikel 8, stk. 1, litra c, nr. i til iii

i) antal person berørt af den administrative 
afgørelse

i) antal personer berørt af ansøgningen 
eller den administrative afgørelse

ii) arten af den ansøgte beskyttelse ii) arten af den ansøgte beskyttelse

iii) året, hvor ansøgningen blev indgivet iii) året, hvor ansøgningen blev indgivet

iiia) antal personer berørt af 
anmodningen, afgørelsen og overførslen 
vedrørende anvendelse af forordning
(EF) nr. 343/2003 og forordning (EF) nr. 
1560/2003.

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at sikre opdelinger efter antallet af personer, der er 
berørt af anmodninger, afgørelser og overførsler efter Dublin-reglerne.

Ændringsforslag 49
Artikel 8, stk. 1, litra e, nr. ii og iii

ii) stilling udgår
iii) branche

Begrundelse

Det vil være hensigtsmæssigt at indsamle og indberette data om uddannelse og 
erhvervsuddannelse i fremtiden. I øjeblikket foreligger disse data imidlertid ikke i (de fleste 
af) medlemsstaterne. Det ville være påkrævet at åbne og anvende nye datakilder. Denne 
forordning bør ikke desto mindre resultere i en harmonisering af allerede eksisterende 
datakilder og data. Hvad angår forskellige - ikke kun rent tekniske - faktorer bør der 
indsamles andre data på europæisk plan i den næste fase. Da mange medlemsstater har givet 
udtryk for store betænkeligheder med hensyn til tilgængeligheden af de efterspurgte 
supplerende data, foreslås det at slette denne bestemmelse fuldstændig.
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Ændringsforslag 50
Artikel 8, stk. 1, litra f, sidste afsnit

begrundelse for tilbagevenden. i) begrundelse for afgørelse eller lov om 
tvungen udrejse
ii) alder
iii) køn.

Begrundelse

Ordene "afgørelse eller lov om tvungen udrejse" anvendes i stedet for "tilbagevenden" på 
grund af ændringerne til artikel 7.

Opdelinger efter alder og køn er blevet slettet fra artikel 7 og vil kun blive indført som led i 
gennemførelsesforanstaltninger på de betingelser, der er anført i artikel 8, og efter den i 
artikel 11, stk. 2, fastsatte procedure, fordi de ikke er almindeligt tilgængelige og ikke har 
førsteprioritet. 

Ændringsforslag 51
Artikel 8, stk. 2

2. Når Kommissionen skal tage stilling til, 
om der skal indføres yderligere opdelinger, 
jf. stk. 1, skal den vurdere behovet for disse 
oplysninger til udformning og overvågning 
af Fællesskabets politikker og 
tilgængeligheden af egnede datakilder.

2. Når Kommissionen skal tage stilling til, 
om der kræves yderligere opdelinger, skal
den vurdere behovet for disse oplysninger 
til udformning og overvågning af 
Fællesskabets politikker og 
tilgængeligheden af egnede datakilder samt 
de dermed forbundne omkostninger.

Begrundelse

Det bør udtrykkeligt fastslås, at der vil blive taget hensyn til omkostningerne, når der tages 
stilling til spørgsmålet om yderligere opdelinger.

Ændringsforslag 52
Artikel 8, stk. 3 a (nyt)

3a. Forhandlinger om yderligere 
opdelinger, som der måtte være behov for 
ved anvendelsen af artikel 3 til 7,
iværksættes af ...*.
____________
* To år efter denne forordnings 
ikrafttræden.
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Begrundelse

Det bør udtrykkeligt fastslås, at der vil blive taget hensyn til EU's politiske behov, når der 
tages stilling til spørgsmålet om yderligere opdelinger.

Ændringsforslag 53
Artikel 9, stk. 2

2. Medlemsstaterne gør over for 
Kommissionen (Eurostat) rede for, hvilke 
datakilder der er anvendt, af hvilke grunde 
disse kilder er valgt, og hvilke virkninger 
valget af datakilder får for statistikkernes 
kvalitet.

2. Medlemsstaterne gør over for 
Kommissionen (Eurostat) rede for, hvilke 
datakilder der er anvendt, af hvilke grunde 
disse kilder er valgt, og hvilke virkninger 
valget af datakilder får for statistikkernes 
kvalitet, og holder Kommissionen 
(Eurostat) underrettet om ændringer i så 
henseende.

Begrundelse

Det bør præciseres, at medlemsstaterne gør rede for datakilderne fra begyndelsen og 
efterfølgende om nødvendigt opdaterer redegørelsen.

Ændringsforslag 54
Artikel 10, indledning

De nødvendige foranstaltninger til 
gennemførelse af denne forordning, 
herunder foranstaltninger for at tage højde 
for økonomiske og tekniske ændringer, 
vedtages efter proceduren i artikel 11, stk. 
2. Disse foranstaltninger omfatter bl.a.
følgende:

De nødvendige foranstaltninger til 
gennemførelse af denne forordning, 
herunder foranstaltninger for at tage højde 
for økonomiske og tekniske ændringer, 
vedtages efter proceduren i artikel 11, stk. 
2. Disse foranstaltninger omfatter følgende:

Begrundelse

Det bør sikres, at opregningen af foranstaltninger i litra a) til e) er udtømmende.

Ændringsforslag 55
Artikel 10, litra a

a) tilpasning af definitionerne og 
indførelse af yderligere definitioner som 
omhandlet i artikel 2

udgår
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Begrundelse

Opfølgning på ændringerne i artikel 2, stk. 2.

Ændringsforslag 56
Artikel 11, stk. 2

2. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 
1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

2. Udvalget vedtager selv sin 
forretningsorden.

Den periode, der er fastsat i artikel 5, stk. 
6, i afgørelse 1999/468/EF, fastsættes til 
tre måneder.

Begrundelse

Lige siden 1970 har Domstolen anerkendt Rådets ret til som lovgiver delvis at delegere sine 
gennemførelsesbeføjelser til Kommissionen (jf. Domstolens dom af 17. december 1970 i sag 
25/70, Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel mod Koester, Berodt & Co.). I 
denne afgørelse stillede Domstolen desuden krav om, at det i forbindelse med en sådan 
delegering af beføjelser skulle specificeres, ud fra hvilke principper og på hvilke vilkår 
udøvelsen af disse beføjelser finder sted (ved oprettelse af udvalg bestående af repræsentanter 
for medlemsstaterne til at bistå Kommissionen), og at der i sidste instans skulle være 
mulighed for at tilbagekalde delegeringen ("call-back").

Disse principper er blevet indføjet i EF-traktatens artikel 202. Rådet "glemte" imidlertid ved 
gennemførelsen af artikel 202 (i den såkaldte komitologiafgørelse, dvs. Rådets afgørelse 
1999/468/EF) at anerkende den samme "call-back"-beføjelse i forbindelse med retsakter, der 
er vedtaget sammen med Europa-Parlamentet efter den fælles beslutningsprocedure.

For at nyde godt af denne beføjelse ville Europa-Parlamentet være nødt til at indføje den i 
den oprindelige afgørelse om delegering af gennemførelsesbeføjelser. Dette er formålet med 
ændringsforslagene til artikel 39. I stedet for at henvise til artiklerne i afgørelse 1999/468/EF 
gengiver ændringsforslagene deres indhold, hvad angår Rådets rolle, og foreslår tilsvarende 
beføjelser for Europa-Parlamentets vedkommende (herunder en "call-back"-beføjelse).

Ændringsforslag 57
Artikel 11, stk. 3

3. Udvalget vedtager selv sin 
forretningsorden.

3. Når denne forordning foreskriver 
særlige vilkår med hensyn til vedtagelsen 
af gennemførelsesforanstaltninger, 
forelægger Kommissionens repræsentant 
udvalget og Europa-Parlamentet et udkast 
til disse foranstaltninger. 
Udvalget afgiver udtalelse om udkastet 
inden for en frist, som formanden kan 
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fastsætte alt efter, hvor meget spørgsmålet 
haster, og som er på mindst en måned. 
Det udtaler sig med det flertal, der gælder 
efter traktatens artikel 205, stk. 2. Ved 
afstemninger i udvalget vægtes de 
stemmer, der afgives af repræsentanterne 
for medlemsstaterne, som anført i nævnte 
artikel. Formanden deltager ikke i 
afstemningen.
3a. Kommissionen vedtager de påtænkte 
foranstaltninger, når de er i 
overensstemmelse med udvalgets 
udtalelse, og når Europa-Parlamentets 
kompetente udvalg ikke har gjort 
indsigelse forinden.
3b. Er de påtænkte foranstaltninger ikke i 
overensstemmelse med udvalgets 
udtalelse, eller er der ikke afgivet nogen 
udtalelse, eller har Europa-Parlamentets 
kompetente udvalg gjort indsigelse, 
forelægger Kommissionen straks Rådet og 
Europa-Parlamentet et forslag til de 
foranstaltninger, der skal træffes.
3c. Når forslaget inden for tre måneder 
fra forelæggelsen ikke er blevet forkastet 
enten af Europa-Parlamentet med et 
absolut flertal blandt dets medlemmer 
eller af Rådet med kvalificeret flertal, 
vedtager Kommissionen forslaget. I 
modsat fald forelægger Kommissionen et 
ændret forslag eller fremsætter forslag til 
en retsakt i henhold til traktaten.
3d. Uden at dette berører allerede 
vedtagne gennemførelsesforanstaltninger, 
suspenderes anvendelsen af de 
bestemmelser i denne forordning, som 
kræver vedtagelse af tekniske forskrifter 
og afgørelser i overensstemmelse med stk. 
2, efter udløbet af en toårig periode efter 
denne forordnings ikrafttræden og senest 
den 1. april 2008. Europa-Parlamentet og 
Rådet kan på forslag af Kommissionen 
forny disse bestemmelser efter proceduren 
i traktatens artikel 251 og tager dem med 
henblik herpå op til revision inden 
udløbet af ovennævnte tidsrum eller inden 
ovennævnte dato.
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Begrundelse

Lige siden 1970 har Domstolen anerkendt Rådets ret til som lovgiver delvis at delegere sine 
gennemførelsesbeføjelser til Kommissionen (jf. Domstolens dom af 17. december 1970 i sag 
25/70, Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel mod Koester, Berodt & Co.). I 
denne afgørelse stillede Domstolen desuden krav om, at det i forbindelse med en sådan 
delegering af beføjelser skulle specificeres, ud fra hvilke principper og på hvilke vilkår 
udøvelsen af disse beføjelser finder sted (ved oprettelse af udvalg bestående af repræsentanter 
for medlemsstaterne til at bistå Kommissionen), og at der i sidste instans skulle være 
mulighed for at tilbagekalde delegeringen ("call-back").

Disse principper er blevet indføjet i EF-traktatens artikel 202. Rådet "glemte" imidlertid ved 
gennemførelsen af artikel 202 (i den såkaldte komitologiafgørelse, dvs. Rådets afgørelse 
1999/468/EF) at anerkende den samme "call-back"-beføjelse i forbindelse med retsakter, der 
er vedtaget sammen med Europa-Parlamentet efter den fælles beslutningsprocedure.

For at nyde godt af denne beføjelse ville Europa-Parlamentet være nødt til at indføje den i 
den oprindelige afgørelse om delegering af gennemførelsesbeføjelser. Dette er formålet med 
ændringsforslagene til artikel 39. I stedet for at henvise til artiklerne i afgørelse 1999/468/EF 
gengiver ændringsforslagene deres indhold, hvad angår Rådets rolle, og foreslår tilsvarende 
beføjelser for Europa-Parlamentets vedkommende (herunder en "call-back"-beføjelse).
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BEGRUNDELSE

Fællesskabets kompetence på områderne indvandring og asyl blev med Amsterdam-traktatens 
ikrafttræden den 1. maj 1999 fastlagt i det nye afsnit IV i den ændrede traktat om oprettelse af 
Det Europæiske Fællesskab (EF-traktatens artikel 63). Rådet har siden da kunnet vedtage 
foranstaltninger til udarbejdelse af statistikker på dette område (EF-traktatens 285). Det 
fremgår af konklusionerne af Det Europæiske Råd i Thessaloniki den 20. juni 2003, at der 
kræves mere effektive mekanismer til indsamling og analyse af oplysningerne om migration 
og asyl i Den Europæiske Union.

Samtlige grupper i Europa-Parlamentet har altid lagt stor vægt på, at der er behov for 
velfunderede oplysninger om international indvandring med henblik på videreudviklingen af 
en effektiv politik: Europa-Parlamentet anførte i sin beslutning af 6. november 2003, at 
lovgivning er et nødvendigt grundlag for udarbejdelsen af omfattende statistikker, som er 
nødvendige for at udforme en retfærdig og målrettet migrationspolitik i EU1. I sin beslutning 
af 26. oktober 2005 opfordrede Europa-Parlamentet Kommissionen til omgående at udarbejde 
og sammen med medlemsstaterne implementere omfattende retningslinjer for objektiv 
indsamling af statistisk materiale med henblik på at opnå et fuldstændigt og differentieret 
overblik over immigrationen og dens økonomiske følger i medlemsstaterne og i 
oprindelseslandene2.

Den betydelige udvidelse af anvendelsesområdet for EU's indvandringspolitik har stor 
indflydelse på, hvilke oplysninger der er nødvendige, for at man på en effektiv måde kan 
planlægge, vedtage, gennemføre, evaluere og overvåge de politiske foranstaltninger, der 
vedtages på europæisk plan. Den pågældende udvikling har klart vist, at der er behov for 
omfattende og sammenlignelige europæiske statistikker om en række spørgsmål i forbindelse 
med indvandring. Migrationsstatistikker bliver i stigende omfang lagt til grund, når 
effektiviteten og virkningerne af de enkelte medlemsstaters politik og effektiviteten af EU's 
politik på et bestemt område skal evalueres. Endnu vigtigere er det, at statistikkerne er et 
blandt flere kriterier, hvorefter de finansielle midler fordeles blandt medlemsstaterne3.

På nuværende tidspunkt findes der mange forskellige statistiske definitioner og begreber 
vedrørende migration. Derfor er det ikke muligt at udarbejde sammenlignelige 
migrationsstatistikker. Der har i en årrække været gjort forsøg på at indsamle data baseret på 
harmoniserede definitioner udarbejdet i henhold til gentlemanaftaler, men medlemsstaterne 
har ikke anvendt disse definitioner. Generelt sikrer den nuværende praksis ikke i tilstrækkelig 
grad en fuldstændig regelmæssig, rettidig og hurtig levering og formidling af data eller 
tilgængelighed for offentligheden.

  
1 P5_TA(2003)0471, Europa-Parlamentets beslutning om Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-
Parlamentet med henblik på fremlæggelse af en handlingsplan for indsamling og analyse af EF-statistikker på 
indvandringsområdet.
2 P6_TA(2005)0408, Europa-Parlamentets beslutning om forslag til en EU-metode til at styre økonomisk 
migration.
3 F.eks. afhænger en retfærdig fordeling af midlerne fra en kommende europæisk tilbagesendelsesfond i vid 
udstrækning af, at der udarbejdes sammenlignelige statistikker på tilbagesendelsesområdet. Det samme princip 
gælder for forvaltningen af den planlagte fællesskabsfond for forvaltning af grænserne og tildelingen af 
yderligere midler til integrationsforanstaltninger. 
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Formålet med forslaget til forordning er at fastlægge fælles rammer for indsamlingen og 
udarbejdelsen af EF-statistikker om international migration og asyl.
De store forskelle mellem medlemsstaterne med hensyn til administrative systemer og 
datakilder og med hensyn til, hvordan medlemsstaterne udarbejder migrationsstatistikker, og 
hvilke personer der defineres som ind-/udvandrere i statistikkerne, skal med denne forordning 
forenes med det stigende behov for sammenlignelige migrationsstatistikker for Den 
Europæiske Union og dens medlemsstater.

De statistiske oplysninger, som skal indsamles i henhold til den foreslåede forordning, vil så 
vidt muligt være i overensstemmelse med FN's retningslinjer for vandringsopgørelser 
(Recommendations for Statistics of International Migration). Disse opgørelser udarbejdes i 
stort omfang på grundlag af Eurostat's eksisterende årlige indsamling af migrationsdata og de 
månedlige dataindsamlinger vedrørende asyl og fuldbyrdelsesforanstaltninger til bekæmpelse 
af ulovlig migration. Et andet migrationsrelateret emne, som skal dækkes, er ikke-EU-
borgeres lovlige indvandring.

Den foreslåede forordning forpligter medlemsstaterne til at udnytte de eksisterende data 
optimalt, således at der kan udarbejdes statistikker, der i så høj grad som muligt er i
overensstemmelse med de harmoniserede definitioner.

Eftersom datakilderne til udarbejdelse af migrationsstatistikkerne er meget uensartede 
medlemsstaterne imellem, er det ikke muligt at foreskrive en bestemt datakilde, der skal 
anvendes i hver medlemsstat. Derfor foreslås det ikke, at der indføres helt nye datakilder eller 
foretages ændringer i de administrative systemer for indvandring eller asyl. Det står 
medlemsstaterne frit for at udarbejde disse statistikker på basis af relevante nationale 
datakilder alt efter medlemsstaternes statistiske systemer og praksis. De skal dog begrunde 
valget af datakilde og forklare denne kildes forventede virkninger for graden af 
overensstemmelse med de harmoniserede definitioner. Disse oplysninger vil blive anvendt 
som vejledning ved fortolkningen af statistikkerne.

I den foreslåede forordning anvendes kun harmoniserede statistiske definitioner vedrørende 
migration og asyl.

Efter Kommissionens opfattelse har forslaget ingen konsekvenser for EF-budgettet.

Hverken de forskellige grupper i Europa-Parlamentet, Kommissionen eller medlemsstaterne 
er i tvivl om, at der er et presserende behov for pålidelige oplysninger om migration og asyl 
med henblik på at videreudvikle politikken om frihed, sikkerhed og retfærdighed. 

Statistikkerne inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed hidrører imidlertid for 
størstedelens vedkommende fra den offentlige forvaltning, og EU-medlemsstaternes 
administrative systemer og datakilder er meget forskellige. Det er derfor overordentlig vigtigt 
at sørge for den fornødne balance i forbindelse med den nødvendige harmonisering af 
definitionerne med henblik på udarbejdelse af EF-statistikker og kompetencefordelingen 
mellem medlemsstaterne og Unionen.

Ordføreren er på den baggrund tilhænger af en gradvis forbedring af indsamlingen af 
migrationsstatistikker.
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Målet bør være at forbedre de statistiske oplysninger og at skabe statistiske 
beslutningsgrundlag for fremtidige politiske foranstaltninger. Foranstaltningerne vedrørende 
EF-statistikker over migration og international beskyttelse skal så hurtigt som muligt føre til 
sammenlignelige og velfunderede oplysninger, men der skal samtidig tages hensyn til, hvad 
der er teknisk muligt. Man vil først i en senere fase kunne indsamle de oplysninger, som er 
nødvendige for de EU-regler på migrationsområdet, der tilstræbes på mellemlangt og langt 
sigt.

Ordføreren stræber efter, at proceduren afsluttes ved førstebehandlingen, således at der hurtigt 
sikres adgang til de relevante oplysninger. Der tages i dette udkast til betænkning allerede 
hensyn til de involverede institutioners forskellige holdninger, og det forsøges i vidt omfang 
at skabe en tilnærmelse.


