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KORT BEGRUNDELSE

Udenrigsudvalget glæder sig over Kommissionens forslag om ændring af forordning (EF) nr. 
539/2001.

Som anført i Kommissionens forslag er det nødvendigt at opdatere gensidighedsmekanismen 
for at sikre, at den stemmer fuldt overens med bestemmelserne i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).

Udenrigsudvalget er enigt i, at den nuværende gensidighedsmekanisme har vist sig at være 
effektiv og ikke har brug for andre ændringer end den nødvendige kodificering. Det er 
endvidere Udenrigsudvalgets opfattelse, at det er nødvendigt med drøftelser i Rådet og 
Europa-Parlamentet, inden Kommissionen forelægger sit forslag om midlertidig genindførelse 
af visumpligten for et tredjeland.

Med hensyn til forslaget om indførelse af en beskyttelsesklausul erkender udvalget, at selve 
eksistensen af en sådan klausul, som vil skabe en generel ramme for fremtiden, kunne være 
med til at overvinde visse medlemsstaters modvilje mod at bane vej for yderligere 
visumliberaliseringsprocesser og øge gennemsigtigheden af EU's politikker og 
beslutningsmekanismer for EU's partnere.

Udvalget forstår behovet for de i den nye artikel 1a foreslåede forholdsmæssige indikatorer, 
men mener, at der skal væsentlige stigninger i reelle tal til for at udløse beskyttelsesklausulen.
Det glæder sig over, at Kommissionen ikke går ind for automatisme, men derimod for, at der 
ved vurdering af, om det er hensigtsmæssigt at suspendere visumfritagelsen for et tredjeland, 
skal tages højde for antallet af berørte medlemsstater og for den opståede "nødsituations" 
generelle indvirkning på migrationssituationen i EU.

Udvalget insisterer desuden på, at Kommissionen ved enhver vurdering af en "nødsituation" 
bør tage hensyn til den bredere udenrigspolitiske sammenhæng for EU's vedkommende og 
navnlig til de følger, som suspensionen af en visumfritagelse kunne få for EU's politikker over 
for og omdømme i det berørte tredjeland og dettes nabolande. Indrømmelse af visumfritagelse 
er altid ét element i de bredere forbindelser mellem EU og et tredjeland eller en region.
Genindførelse af visumpligt kan derfor ikke ses isoleret fra denne bredere proces og bør 
navnlig ikke bringe konsekvensen i EU's eksterne politikker i fare.

Udvalget foreslår derfor, at Kommissionen ikke blot undersøger en medlemsstats meddelelse 
på grundlag af data forelagt af medlemsstaten og rapporter udarbejdet af FRONTEX og/eller 
Det Europæiske Asylstøttekontor, men også på grundlag af en vurdering udarbejdet af EU-
Udenrigstjenesten (EEAS). Kommissionens relevante tjenestegrene samt FRONTEX og Det 
Europæiske Asylstøttekontor bør derfor inddrage EEAS i processen så tidligt som muligt.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udenrigsudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin 
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betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) I denne forordning fastlægges en 
visumbeskyttelsesklausul, som sikrer en 
hurtig, midlertidig suspension af 
visumfritagelsen for et tredjeland på 
positivlisten i en nødsituation, hvor der er 
behov for en hurtig reaktion for at løse en 
eller flere medlemsstaters vanskeligheder, 
idet der tages højde for denne nødsituations 
overordnede følger for hele Den 
Europæiske Union.

(1) I denne forordning fastlægges en 
visumbeskyttelsesklausul, som sikrer en 
hurtig, midlertidig suspension af 
visumfritagelsen for et tredjeland på 
positivlisten i en nødsituation, hvor der er 
behov for en hurtig reaktion for at løse en 
eller flere medlemsstaters vanskeligheder, 
idet der tages højde for denne nødsituations 
overordnede følger for hele Den 
Europæiske Union og for de følger, som 
en suspension af visumfritagelsen kan få 
for dennes udenrigspolitiske forbindelser 
med tredjelande.

Begrundelse

Det er vigtigt at understrege, at det også er nødvendigt at være opmærksom på de følger, som 
en genindførelse af visumpligten kan få for EU's udenrigspolitik og forbindelserne med 
tredjelande.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 539/2001
Artikel 1a - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Stk. 2 til 5 i denne artikel finder 
anvendelse, hvor en eller flere 
medlemsstater står over for en nødsituation 
kendetegnet ved et af følgende forhold: 

1. Stk. 2 til 5 i denne artikel finder 
anvendelse, hvor en eller flere 
medlemsstater står over for en nødsituation 
kendetegnet ved et af følgende forhold:

a) en pludselig stigning på mindst 50 % i 
en periode på seks måneder i antallet af 
statsborgere fra et tredjeland, som er anført 
i bilag II, som ulovligt opholder sig på en 

a) en pludselig og væsentlig stigning, som 
har alvorlige konsekvenser for den 
generelle migrationssituation i de berørte 
medlemsstater, i en periode på seks 
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medlemsstats område, sammenlignet med 
den foregående periode på seks måneder

måneder i antallet af statsborgere fra et 
tredjeland, som er anført i bilag II, som 
ulovligt opholder sig på en medlemsstats 
område, sammenlignet med den samme
periode i det foregående år

b) en pludselig stigning på mindst 50 % i 
en periode på seks måneder sammenlignet 
med den foregående periode på seks 
måneder i antallet af asylansøgninger fra 
statsborgere i et tredjeland, som er anført i 
bilag II, og en anerkendelsesprocent for 
disse ansøgninger på under 3 % i den 
foregående periode på seks måneder

b) en pludselig og væsentlig stigning, som 
har alvorlige konsekvenser for den 
generelle migrationssituation i de berørte 
medlemsstater, i en periode på seks 
måneder sammenlignet med den samme
periode i det foregående år i antallet af 
asylansøgninger fra statsborgere i et 
tredjeland, som er anført i bilag II, og en 
anerkendelsesprocent for disse ansøgninger 
på under 3 % i den foregående periode på 
seks måneder

c) en pludselig stigning på mindst 50 % i 
en periode på seks måneder i antallet af 
afviste ansøgninger om tilbagetagelse fra 
en medlemsstat til et tredjeland, som er 
anført i bilag II, for sine egne statsborgere 
sammenlignet med den foregående periode 
på seks måneder.

c) en pludselig og væsentlig stigning, som 
har alvorlige konsekvenser for den 
generelle migrationssituation i de berørte 
medlemsstater, i en periode på seks 
måneder i antallet af afviste ansøgninger 
om tilbagetagelse fra en medlemsstat til et 
tredjeland, som er anført i bilag II, for sine 
egne statsborgere sammenlignet med den 
samme periode i det foregående år.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 539/2001
Artikel 1a – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen skal undersøge 
meddelelsen, idet den tager højde for 
antallet af medlemsstater, der påvirkes af 
de situationer, som er beskrevet i stk. 1, og 
disse stigningers generelle indvirkning på 
migrationssituationen i Unionen, idet 
sidstnævnte fremgår af data fra 
medlemsstaterne og rapporter udarbejdet af 
FRONTEX og/eller det europæiske 
asylstøttekontor, og senest tre måneder 
efter modtagelsen af meddelelsen kan 
Kommissionen træffe en 

3. Kommissionen skal undersøge 
meddelelsen, idet den tager højde for 
antallet af medlemsstater, der påvirkes af 
de situationer, som er beskrevet i stk. 1, og 
disse stigningers generelle indvirkning på 
migrationssituationen i Unionen, idet 
sidstnævnte fremgår af data fra 
medlemsstaterne og rapporter udarbejdet af 
FRONTEX og/eller det europæiske 
asylstøttekontor. Kommissionen tager 
også, på grundlag af en rapport 
udarbejdet af EU-Udenrigstjenesten, 
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gennemførelsesafgørelse om at suspendere 
visumfritagelsen for statsborgere i det 
relevante tredjeland i en periode på seks 
måneder. Gennemførelsesafgørelsen 
vedtages i overensstemmelse med 
proceduren i artikel 4a, stk. 2. I 
gennemførelsesafgørelsen fastlægges den 
dato, hvor suspensionen af 
visumfritagelsen skal træde i kraft.

højde for de følger, som en eventuel 
genindførelse af visumpligten kunne få 
for Unionens politikker over for og 
omdømme i det berørte tredjeland og 
dettes nabolande. Senest tre måneder efter 
modtagelsen af meddelelsen kan 
Kommissionen træffe en 
gennemførelsesafgørelse om at suspendere 
visumfritagelsen for statsborgere i det 
relevante tredjeland i en periode på seks 
måneder. Gennemførelsesafgørelsen 
vedtages i overensstemmelse med 
proceduren i artikel 4a, stk. 2. I 
gennemførelsesafgørelsen fastlægges den 
dato, hvor suspensionen af 
visumfritagelsen skal træde i kraft.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 539/2001
Artikel 1a - stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen skal undersøge 
meddelelsen, idet den tager højde for 
antallet af medlemsstater, der påvirkes af 
de situationer, som er beskrevet i stk. 1, og 
disse stigningers generelle indvirkning på 
migrationssituationen i Unionen, idet 
sidstnævnte fremgår af data fra 
medlemsstaterne og rapporter udarbejdet af 
FRONTEX og/eller det europæiske 
asylstøttekontor, og senest tre måneder 
efter modtagelsen af meddelelsen kan 
Kommissionen træffe en 
gennemførelsesafgørelse om at suspendere 
visumfritagelsen for statsborgere i det 
relevante tredjeland i en periode på seks 
måneder. Gennemførelsesafgørelsen 
vedtages i overensstemmelse med 
proceduren i artikel 4a, stk. 2. I 
gennemførelsesafgørelsen fastlægges den 
dato, hvor suspensionen af 
visumfritagelsen skal træde i kraft.

3. Kommissionen skal ufortøvet underrette 
Europa-Parlamentet og Rådet om den 
meddelelse, den har modtaget fra den 
relevante medlemsstat, og undersøge 
meddelelsen, idet den tager højde for 
antallet af medlemsstater, der påvirkes af 
de situationer, som er beskrevet i stk. 1, og 
disse stigningers generelle indvirkning på 
migrationssituationen i Unionen, idet 
sidstnævnte fremgår af data fra 
medlemsstaterne og rapporter udarbejdet af 
FRONTEX og/eller det europæiske 
asylstøttekontor, og senest tre måneder 
efter modtagelsen af meddelelsen sender
Kommissionen resultaterne af sin 
undersøgelse til Europa-Parlamentet og 
Rådet, som afgiver udtalelse på betimelig 
vis, hvorefter Kommissionen kan træffe en 
gennemførelsesafgørelse om at suspendere 
visumfritagelsen for statsborgere i det 
relevante tredjeland i en periode på seks 
måneder. Gennemførelsesafgørelsen 
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vedtages i overensstemmelse med
proceduren i artikel 4a, stk. 2. I 
gennemførelsesafgørelsen fastlægges den 
dato, hvor suspensionen af 
visumfritagelsen skal træde i kraft.
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