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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. Når der er tale om en ændringsretsakt, markeres 
tekstdele, der er overtaget uændret fra en eksisterende bestemmelse, som 
Parlamentet ønsker at ændre, men som Kommissionen ikke har ændret, med 
fede typer. Hvis der udelades tekst i sådanne passager, indsættes [...]. 
Kursivering uden fede typer er en oplysning til de tekniske tjenestegrene, 
som vedrører 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 ændring af forordning 
(EF) nr. 562/2006 med hensyn til anvendelse af visuminformationssystemet (VIS) inden 
for rammerne af Schengen-grænsekodeksen
(KOM(2008)0101 – C6–0086/2008 – 2008/0041(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2008)0101),

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 62, stk. 2, litra a), på grundlag 
af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0086/2008),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender og udtalelse fra Udenrigsudvalget (A6–0000/2008),

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.

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 562/2006
Artikel 7 – stk. 3 – litra aa – afsnit 1 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I forbindelse med den indgående kontrol 
af tredjelandsstatsborgere, der er i 
besiddelse af et visum, kan 
grænsevagterne dog i henhold til en
beslutning truffet af den ansvarshavende 
grænsevagt vælge at foretage en 
stikprøvevis søgning i 
visuminformationssystemet (VIS)
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Or. sl

Begrundelse

Hvis der hver gang, en tredjelandsstatsborger med et visum krydser de eksterne grænser, 
systematisk foretages kontrol i form af en søgning efter denne i VIS, vil dette øge ventetiderne 
ved grænseovergangene, især i turistsæsonen og i forbindelse med helligdage. Ordføreren 
forslår derfor, at den ansvarshavende grænsevagt kan beslutte, at søgning i VIS foretages 
stikprøvevis. Denne ordning vil være til gavn for EU-borgere og tredjelandsstatsborgere, der 
ikke skal have visum for at komme ind i Den Europæiske Union, fordi den vil reducere køerne 
ved grænseovergangene.
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BEGRUNDELSE

Europa-Parlamentet deltager i den fælles beslutningsprocedure om ændring af forordning 
(EF) nr. 562/2006 med hensyn til anvendelse af visuminformationssystemet (VIS) inden for 
rammerne af Schengen-grænsekodeksen. De ændringer, som Kommissionen har foreslået til 
Schengen-grænsekodeksen vedrørende anvendelse af visuminformationssystemet (VIS), 
indebærer, at en indgående grænsekontrol af tredjelandsstatsborgere, der er i besiddelse af et 
visum, også vil omfatte søgning i VIS i overensstemmelse med bestemmelserne i VIS-
forordningen (visummets nummer skal kontrolleres, og alle tredjelandsstatsborgere skal 
afgive fingeraftryk hver gang, de krydser grænsen). Formålet med forslaget er at komplettere 
VIS-forordningen ved at indføre fælles regler, og det sker på den måde, at Schengen-
grænsekodeksen ændres for at sikre, at VIS anvendes på en effektiv og ensartet måde ved de 
ydre grænser.

VIS-forordningen definerer formål, funktioner og anvendelsesområde for VIS, medens 
ændringen til de fælles konsulære instrukser skaber et retsgrundlag, som gør det muligt for 
medlemsstaterne at registrere visumansøgeres biometriske identifikatorer. Ifølge VIS-
forordningen har grænsevagter adgang til at foretage søgning i VIS med henblik på at foretage 
kontrol ved at kombinere visummærkets nummer med visumindehaverens fingeraftryk. I en 
periode på højst tre år efter indførelsen af disse procedurer kan søgningen foretages alene på 
grundlag af visummærkets nummer. Perioden på tre år kan reduceres for luftgrænsers 
vedkommende.

Hvis der hver gang, en tredjelandsstatsborger med et visum krydser de eksterne grænser, 
systematisk foretages kontrol i form af en søgning efter denne person i VIS, vil dette øge 
ventetiderne ved grænseovergangene, især i turistsæsonen og i forbindelse med helligdage. Da 
Europa i de senere år er blevet et yderst attraktivt turistmål, selv for tredjelandsstatsborgere, 
der skal have et visum for at komme ind i EU, vil det være nødvendigt at mildne eventuelle 
følger af indførelsen af VIS ved de ydre grænser på en hensigtsmæssig måde. Ordføreren 
foreslår derfor, at den ansvarshavende grænsevagt kan beslutte, at søgninger i VIS foretages 
stikprøvevis. Denne ordning vil være til gavn for EU-borgere og tredjelandsstatsborgere, der 
ikke skal have visum for at komme ind i EU, fordi den vil reducere køerne ved 
grænseovergangene.

Grænsevagterne skal stadig kontrollere, at tredjelandsstatsborgere opfylder alle betingelser for 
at komme ind i EU (jf. artikel 5 i Schengen-grænsekodeksen), og de skal foretage søgning i 
VIS ud fra deres erfaringer og oplysninger for således på passende måde at bidrage til at sikre 
et højt sikkerhedsniveau i EU.
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