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KORTFATTAD MOTIVERING

Utskottet för utrikesfrågor välkomnar kommissionens förslag om ändring av förordning
(EG) nr 539/2001. 

Precis som kommissionen tydligt anger i sitt förslag behöver ömsesidighetsmekanismen 
uppdateras så att den står i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

Utskottet för utrikesfrågor instämmer i att den nuvarande ömsesidighetsmekanismen har visat 
sig vara effektiv och inte kräver någon ändring utöver den nödvändiga kodifieringsprocessen. 
Vidare är det utskottets åsikt att det behövs överläggningar i rådet och Europaparlamentet 
innan kommissionen lägger fram sitt förslag om tillfälligt återinförande av visumkravet för 
ett tredjeland.

När det gäller förslaget om att införa en skyddsklausul anser utskottet att bara det faktum att 
det finns en sådan klausul, som en allmän ram för framtiden, kan bidra till att övervinna vissa 
medlemsstaters motstånd mot ytterligare viseringsliberaliseringar och öka insynen 
i EU:s politik och beslutsmekanismer för unionens partner. 

Utskottet förstår att relativa indikatorer enligt förslaget i den nya artikel 1a är nödvändiga, 
men anser att det ska krävas en väsentlig ökning av de reella talen för att skyddsklausulen ska 
utlösas. Det är positivt att kommissionen har bestämt sig för att inte tillämpa automatik utan 
bedöma lämpligheten i att upphäva ett viseringsundantag för ett tredjeland genom att beakta 
hur många medlemsstater som påverkas och de övergripande konsekvenserna av 
”nödsituationen” för migrationssituationen i EU.

Vidare insisterar utskottet på att kommissionen vid all bedömning av en ”nödsituation” måste 
beakta den bredare kontexten för EU:s utrikespolitik, och inte minst konsekvenserna av 
ett tillfälligt upphävande av ett viseringsundantag för EU:s politik och ställningstagande 
gentemot ett berört tredjeland och den omgivande regionen. När man godkänner en visumfri 
ordning är detta alltid en del av de mer övergripande förbindelserna mellan EU och 
ett tredjeland eller en region. Ett återinförande av ett visumkrav kan alltså inte frikopplas från 
denna vidare process och bör i synnerhet inte äventyra följdriktigheten i EU:s utrikespolitik.

Därför föreslår utskottet att kommissionen bör granska en underrättelse från en medlemsstat 
inte bara genom att behandla uppgifter som lämnats av medlemsstaterna och rapporter som 
utarbetats av Frontex och/eller Europeiska byrån för samarbete i asylfrågor, utan också på 
grundval av en bedömning som gjorts av Europeiska utrikestjänsten. Kommissionens 
behöriga avdelningar, liksom Frontex och Europeiska byrån för samarbete i asylfrågor, bör 
därför involvera utrikestjänsten i processen så tidigt som möjligt.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt 
betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Genom denna förordning införs en 
skyddsklausul rörande viseringar för att i 
en nödsituation, då det krävs brådskande 
åtgärder för att avhjälpa problem som 
drabbar en eller flera medlemsstater, och 
med beaktande av de övergripande 
konsekvenserna av denna situation på 
Europeiska unionen som helhet,
möjliggöra ett snabbt, tillfälligt 
upphävande av bestämmelsen om undantag 
från viseringskravet för ett tredjeland som 
är upptaget på den positiva förteckningen.

(1) Genom denna förordning införs en 
skyddsklausul rörande viseringar för att i 
en nödsituation där det krävs brådskande 
åtgärder för att avhjälpa problem som 
drabbar en eller flera medlemsstater 
möjliggöra ett snabbt, tillfälligt 
upphävande av bestämmelsen om undantag 
från viseringskravet för ett tredjeland som 
är upptaget på den positiva förteckningen.
De övergripande konsekvenserna av 
denna situation för Europeiska unionen 
som helhet beaktas också, liksom 
konsekvenserna för unionens politik för 
yttre förbindelser med tredjeländer i fall 
av upphävande av bestämmelsen om 
viseringsundantag.

Motivering

Det är viktigt att understryka att man också bör uppmärksamma konsekvenserna av ett 
återinförande av visumkravet för EU:s yttre politik och förbindelserna med tredjeländer.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EG) nr 539/2001
Artikel 1a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Punkterna 2–5 i denna artikel ska 
tillämpas om en eller flera medlemsstater 

1. Punkterna 2–5 i denna artikel ska 
tillämpas om en eller flera medlemsstater 
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utsätts för en nödsituation som 
kännetecknas av något av följande:

utsätts för en nödsituation som 
kännetecknas av något av följande:

a) En plötslig ökning, med minst 50 %
under en sexmånadersperiod i jämförelse 
med föregående sexmånadersperiod, av 
antalet medborgare i ett tredjeland som 
anges i förteckningen i bilaga II vilka 
konstaterats vistas olagligt på 
medlemsstatens territorium.

a) En plötslig och väsentlig ökning som får 
allvarliga konsekvenser för den 
övergripande migrationssituationen i de 
berörda medlemsstaterna, under en 
sexmånadersperiod i jämförelse med
samma period föregående år, av antalet 
medborgare i ett tredjeland som anges i 
förteckningen i bilaga II vilka konstaterats 
vistas olagligt på medlemsstatens 
territorium.

b) En plötslig ökning, med minst 50 %
under en sexmånadersperiod i jämförelse 
med föregående sexmånadersperiod, av 
antalet asylansökningar från medborgare i 
ett tredjeland som anges i förteckningen i 
bilaga II, för vilka andelen godkända 
asylansökningar var lägre än 3 % under 
den föregående sexmånadersperioden.

b) En plötslig och väsentlig ökning som 
får allvarliga konsekvenser för den 
övergripande migrationssituationen i de 
berörda medlemsstaterna, under en 
sexmånadersperiod i jämförelse med
samma period föregående år, av antalet 
asylansökningar från medborgare i ett 
tredjeland som anges i förteckningen i 
bilaga II, för vilka andelen godkända 
asylansökningar var lägre än 3 % under 
den föregående sexmånadersperioden.

c) En plötslig ökning, med minst 50 %
under en sexmånadersperiod i jämförelse 
med föregående sexmånadersperiod, av 
det antal avvisade ansökningar om 
återtagande som gjorts av en medlemsstat 
till ett tredjeland som anges i förteckningen 
i bilaga II för medborgare i detta land.

c) En plötslig och väsentlig ökning som får 
allvarliga konsekvenser för den 
övergripande migrationssituationen i de 
berörda medlemsstaterna, under en 
sexmånadersperiod i jämförelse med
samma period föregående år, av det antal 
avvisade ansökningar om återtagande som 
gjorts av en medlemsstat till ett tredjeland 
som anges i förteckningen i bilaga II för 
medborgare i detta land.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EG) nr 539/2001
Artikel 1a – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska granska 
underrättelsen, med beaktande av antalet 

3. Kommissionen ska granska 
underrättelsen, med beaktande av antalet 
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medlemsstater som påverkas av någon av 
de situationer som anges i punkt 1 och de 
övergripande konsekvenserna av 
ökningarna för migrationssituationen i 
unionen, enligt de uppgifter som lämnats 
av medlemsstaterna och i rapporter från 
Frontex och/eller Europeiska byrån för 
samarbete i asylfrågor; kommissionen får, 
inom tre månader efter mottagandet av 
underrättelsen, anta ett 
genomförandebeslut om att för en 
sexmånadersperiod upphäva undantaget 
från viseringskravet för medborgare i det 
berörda tredjelandet. 
Genomförandebeslutet ska antas i enlighet 
med det förfarande som avses i 
artikel 4a 2. I genomförandebeslutet ska 
fastställas den dag då upphävandet av 
undantaget från viseringskravet ska få 
verkan.

medlemsstater som påverkas av någon av 
de situationer som anges i punkt 1 och de 
övergripande konsekvenserna av 
ökningarna för migrationssituationen i 
unionen, enligt de uppgifter som lämnats 
av medlemsstaterna och i rapporter från 
Frontex och/eller Europeiska byrån för 
samarbete i asylfrågor. Kommissionen ska 
även beakta konsekvenserna av ett 
eventuellt återinförande av visumkravet 
för unionens politik och ställningstagande 
gentemot det berörda tredjelandet och den 
omgivande regionen, på grundval av en 
rapport från Europeiska utrikestjänsten. 
Inom tre månader efter mottagandet av 
underrättelsen får kommissionen anta ett 
genomförandebeslut om att för en 
sexmånadersperiod upphäva undantaget 
från viseringskravet för medborgare i det 
berörda tredjelandet.
Genomförandebeslutet ska antas i enlighet 
med det förfarande som avses i 
artikel 4a.2. I genomförandebeslutet ska 
fastställas den dag då upphävandet av 
undantaget från viseringskravet ska få 
verkan.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning EG nr 539/2001
Artikel 1a – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska granska 
underrättelsen, med beaktande av antalet 
medlemsstater som påverkas av någon av 
de situationer som anges i punkt 1 och de 
övergripande konsekvenserna av 
ökningarna för migrationssituationen i 
unionen, enligt de uppgifter som lämnats 
av medlemsstaterna och i rapporter från 
Frontex och/eller Europeiska byrån för 
samarbete i asylfrågor; kommissionen får, 
inom tre månader efter mottagandet av 

3. Kommissionen ska utan dröjsmål 
informera Europaparlamentet och rådet 
om den underrättelse från de berörda 
medlemsstaterna som den tagit emot och
granska underrättelsen, med beaktande av 
antalet medlemsstater som påverkas av 
någon av de situationer som anges i 
punkt 1 och de övergripande 
konsekvenserna av ökningarna för 
migrationssituationen i unionen, enligt de 
uppgifter som lämnats av medlemsstaterna 
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underrättelsen, anta ett 
genomförandebeslut om att för en 
sexmånadersperiod upphäva undantaget 
från viseringskravet för medborgare i det 
berörda tredjelandet. 
Genomförandebeslutet ska antas i enlighet 
med det förfarande som avses i 
artikel 4a 2. I genomförandebeslutet ska 
fastställas den dag då upphävandet av 
undantaget från viseringskravet ska få 
verkan.

och i rapporter från Frontex och/eller 
Europeiska byrån för samarbete i 
asylfrågor; kommissionen ska, inom tre 
månader efter mottagandet av 
underrättelsen, översända resultatet av sin 
granskning till Europaparlamentet och 
rådet, vilka ska yttra sig inom rimlig tid, 
varefter kommissionen får anta ett 
genomförandebeslut om att för en 
sexmånadersperiod upphäva undantaget 
från viseringskravet för medborgare i det 
berörda tredjelandet. 
Genomförandebeslutet ska antas i enlighet 
med det förfarande som avses i 
artikel 4a.2. I genomförandebeslutet ska 
fastställas den dag då upphävandet av 
undantaget från viseringskravet ska få 
verkan.
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