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Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Ved Rådets beslutning 2005/267/EF 
oprettedes der et sikkert, webbaseret 
informations- og koordineringsnet for 
medlemsstaternes 
indvandringsmyndigheder (ICONet) til 
udveksling af oplysninger om ulovlig 
migration, ulovlig indrejse og indvandring 
samt tilbagesendelse af personer med 
ulovligt ophold. Elementerne vedrørende 
udveksling af oplysninger skal omfatte 
indvandringsforbindelsesofficerernes 
netværk.

(2) Ved Rådets beslutning 2005/267/EF 
oprettedes der et sikkert, webbaseret 
informations- og koordineringsnet for 
medlemsstaternes 
indvandringsmyndigheder (ICONet) til 
udveksling af oplysninger om irregulær
migration, ulovlig indrejse og irregulær 
indvandring samt tilbagesendelse af 
personer med ulovligt ophold. Elementerne 
vedrørende udveksling af oplysninger skal 
omfatte 
indvandringsforbindelsesofficerernes 
netværk.

Or. sv

Begrundelse

Termerne ”ulovlig” og ”irregulær” i forbindelse med migration og indvandring betyder det 
samme. Termen ”ulovlig” får imidlertid problemet til at se værre ud, og derfor er det bedre at 
anvende termerne ”irregulær migration”og ”irregulær indvandring”.

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Indvandringsforbindelsesofficererne 
skal indsamle oplysninger om ulovlig
indvandring til brug på operationelt 
og/eller strategisk plan. Sådanne 
oplysninger kunne udgøre væsentlige 
bidrag til FRONTEX-agenturets aktiviteter 
vedrørende risikoanalyser, og der bør med 
henblik herpå etableres et tættere 
samarbejde mellem 

(4) Indvandringsforbindelsesofficererne 
skal indsamle oplysninger om irregulær
indvandring til brug på operationelt 
og/eller strategisk plan. Sådanne 
oplysninger kunne udgøre væsentlige 
bidrag til FRONTEX-agenturets aktiviteter 
vedrørende risikoanalyser, og der bør med 
henblik herpå etableres et tættere 
samarbejde mellem 
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indvandringsforbindelsesofficerernes 
netværk og FRONTEX-agenturet.

indvandringsforbindelsesofficerernes 
netværk og FRONTEX-agenturet.

Or. fr

Begrundelse

Man kan tale om ”ulovligt ophold”, ”irregulært ophold” eller ”irregulær indvandring”, men 
man kan ikke tale om ”ulovlig indvandring”.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Indvandringsforbindelsesofficererne 
skal indsamle oplysninger om ulovlig
indvandring til brug på operationelt 
og/eller strategisk plan. Sådanne 
oplysninger kunne udgøre væsentlige 
bidrag til FRONTEX-agenturets aktiviteter 
vedrørende risikoanalyser, og der bør med 
henblik herpå etableres et tættere 
samarbejde mellem 
indvandringsforbindelsesofficerernes 
netværk og FRONTEX-agenturet.

(4) Indvandringsforbindelsesofficererne 
skal indsamle oplysninger om irregulær
indvandring til brug på operationelt 
og/eller strategisk plan. Sådanne 
oplysninger kunne udgøre væsentlige 
bidrag til FRONTEX-agenturets aktiviteter 
vedrørende risikoanalyser, og der bør med 
henblik herpå etableres et tættere 
samarbejde mellem 
indvandringsforbindelsesofficerernes 
netværk og FRONTEX-agenturet.

Or. sv

Begrundelse

Termerne ”ulovlig” og ”irregulær” i forbindelse med migration og indvandring betyder det 
samme. Termen ”ulovlig” får imidlertid problemet til at se værre ud, og derfor er det bedre at 
anvende termerne ”irregulær migration”og ”irregulær indvandring”.

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Ved Europa-Parlamentets og Rådets (6) Ved Europa-Parlamentets og Rådets 
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beslutning nr. 574/2007/EF af 23. maj 
2007 er Fonden for De Ydre Grænser for 
perioden fra den 1. januar 2007 til den 31. 
december 2013 blevet oprettet som en del 
af det generelle program om solidaritet og 
forvaltning af migrationsstrømme med 
henblik på at bidrage til en styrkelse af 
området med frihed, sikkerhed og 
retfærdighed og anvendelsen af 
solidaritetsprincippet mellem 
medlemsstaterne. De ressourcer, der er til 
rådighed i denne fond, kan anvendes til at 
øge de aktiviteter, der organiseres af 
medlemsstaternes konsulære og øvrige 
tjenester i tredjelande og til at yde støtte til 
styrkelse af den operationelle kapacitet i 
indvandringsforbindelsesofficerernes 
netværk og derved fremme et mere 
effektivt samarbejde mellem 
medlemsstaterne via disse netværk.

beslutning nr. 574/2007/EF af 23. maj 
2007 er Fonden for De Ydre Grænser for 
perioden fra den 1. januar 2007 til den 31. 
december 2013 blevet oprettet som en del 
af det generelle program om solidaritet og 
forvaltning af migrationsstrømme med 
henblik på at bidrage til en styrkelse af 
området med frihed, sikkerhed og 
retfærdighed og anvendelsen af 
solidaritetsprincippet mellem 
medlemsstaterne og over for tredjelande. 
De ressourcer, der er til rådighed i denne 
fond, kan anvendes til at øge de aktiviteter, 
der organiseres af medlemsstaternes 
konsulære og øvrige tjenester i tredjelande 
og til at yde støtte til styrkelse af den 
operationelle kapacitet i 
indvandringsforbindelsesofficerernes 
netværk og derved fremme et mere 
effektivt samarbejde mellem 
medlemsstaterne via disse netværk.

Or. sv

Begrundelse

Når vi taler om solidaritet i forbindelse med migration, er det vigtigt at betone, at man ikke 
kun skal udvise solidaritet medlemsstaterne imellem, men også over for tredjelande.

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Rådet, Europa-Parlamentet og 
Kommissionen bør regelmæssigt 
underrettes om aktiviteterne i 
indvandringsforbindelsesofficerernes 
netværk i specifikke regioner og/eller lande 
af særlig interesse for Den Europæiske 
Union samt om situationen i de 
pågældende regioner og/eller lande, for så 
vidt angår emner i relation til ulovlig 
indvandring. Udvælgelsen af de specifikke 

(7) Rådet, Europa-Parlamentet og 
Kommissionen bør regelmæssigt 
underrettes om aktiviteterne i 
indvandringsforbindelsesofficerernes 
netværk i specifikke regioner og/eller lande 
af særlig interesse for Den Europæiske 
Union samt om situationen i de 
pågældende regioner og/eller lande, for så 
vidt angår emner i relation til irregulær
indvandring. Udvælgelsen af de specifikke 
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regioner og/eller lande af særlig interesse 
for Den Europæiske Union bør foretages 
på grundlag af objektive 
migrationsindikatorer såsom statistikker 
over ulovlig migration og risikoanalyser 
udarbejdet af FRONTEX-agenturet og bør 
være i overensstemmelse med EU's 
generelle politik for eksterne forbindelser.

regioner og/eller lande af særlig interesse 
for Den Europæiske Union bør foretages 
på grundlag af objektive 
migrationsindikatorer såsom statistikker 
over irregulær migration og risikoanalyser 
udarbejdet af FRONTEX-agenturet og bør 
være i overensstemmelse med EU's 
generelle politik for eksterne forbindelser.

Or. fr

Begrundelse

Man kan tale om ”ulovligt ophold”, ”irregulært ophold” eller ”irregulær indvandring”, men 
man kan ikke tale om ”ulovlig indvandring”.

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Rådet, Europa-Parlamentet og 
Kommissionen bør regelmæssigt 
underrettes om aktiviteterne i 
indvandringsforbindelsesofficerernes 
netværk i specifikke regioner og/eller lande 
af særlig interesse for Den Europæiske 
Union samt om situationen i de 
pågældende regioner og/eller lande, for så 
vidt angår emner i relation til ulovlig
indvandring. Udvælgelsen af de specifikke 
regioner og/eller lande af særlig interesse 
for Den Europæiske Union bør foretages 
på grundlag af objektive 
migrationsindikatorer såsom statistikker 
over ulovlig migration og risikoanalyser 
udarbejdet af FRONTEX-agenturet og bør 
være i overensstemmelse med EU's 
generelle politik for eksterne forbindelser.

(7) Rådet, Europa-Parlamentet og 
Kommissionen bør regelmæssigt 
underrettes om aktiviteterne i 
indvandringsforbindelsesofficerernes 
netværk i specifikke regioner og/eller lande 
af særlig interesse for Den Europæiske 
Union samt om situationen i de 
pågældende regioner og/eller lande, for så 
vidt angår emner i relation til irregulær
indvandring. Udvælgelsen af de specifikke 
regioner og/eller lande af særlig interesse 
for Den Europæiske Union bør foretages 
på grundlag af objektive 
migrationsindikatorer såsom statistikker 
over irregulær migration og risikoanalyser 
udarbejdet af FRONTEX-agenturet og bør 
være i overensstemmelse med EU's 
generelle politik for eksterne forbindelser.
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Or. sv

Begrundelse

Termerne ”ulovlig” og ”irregulær” i forbindelse med migration og indvandring betyder det 
samme. Termen ”ulovlig” får imidlertid problemet til at se værre ud, og derfor er det bedre at 
anvende termerne ”irregulær migration”og ”irregulær indvandring”.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. -1 (nyt)
Forordning (EF) nr. 377/2004
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-1) Artikel 1, stk. 1, ændres således:
"1. I denne forordning forstås ved 
"indvandringsforbindelsesofficer" en 
repræsentant for en af medlemsstaterne, 
som indrejsekontrollen eller en anden 
kompetent myndighed udsender for at 
etablere og opretholde kontakt med 
værtslandets myndigheder med henblik 
på at bidrage til forebyggelse og 
bekæmpelse af årsagerne til tvungen 
migration, migranters frivillige 
tilbagevenden og håndtering af lovlig 
migration."

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. -1 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 377/2004
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-1a) Artikel 2, stk. 2, ændres således:
"2. Indvandringsforbindelsesofficerer 
indsamler oplysninger til brug på enten 
operationelt plan eller strategisk plan 
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eller begge dele. Disse oplysninger 
vedrører især følgende spørgsmål:
– strømme af irregulære indvandrere, 
der kommer fra eller bevæger sig i 
transit gennem værtslandet
– de ruter, som disse strømme af 
irregulære indvandrere følger for at nå 
medlemsstaternes områder
– de forskellige "modi operandi", 
herunder det anvendte transportmiddel, 
inddragelse af mellemmænd osv.
– eksistensen af kriminelle 
organisationer, der er involveret i 
menneskesmugling, og disses aktiviteter
– hændelser og begivenheder, der kan 
være eller kan blive årsagen til nye 
udviklingstendenser i strømmene af 
irregulære indvandrere
– metoder til eftergørelse eller 
forfalskning af identitetspapirer og 
rejselegitimation
- måder og midler til at bistå 
myndighederne i værtslandene med at 
forebygge irregulære
indvandringsstrømme, der kommer fra 
eller bevæger sig i transit gennem deres 
områder 
– måder og midler til at lette 
tilbagesendelse og repatriering af 
irregulære indvandrere til deres 
hjemlande 
– den lovgivning og retspraksis, der er 
relevant for ovennævnte spørgsmål
– oplysninger fremsendt via 
varslingssystemet
- måder og midler til omgående 
iværksættelse af humanitær bistand i 
tilfælde af massiv tilstrømning af 
migranter til grænsen
- måder og midler til at lette lovlig 
indvandring.”
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Or. fr

Begrundelse

Man kan tale om ”ulovligt ophold”, ”irregulært ophold” eller ”irregulær indvandring”, men 
man kan ikke tale om ”ulovlig indvandring”.

Det bør ligeledes påpeges, at indvandringsforbindelsesofficernes pligter også omfatter 
spørgsmålet om lovlig migration, som fastsat i artikel 1, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 
377/2004 om oprettelse af et netværk af indvandringsforbindelsesofficerer.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. -1 b (nyt)
Forordning (EF) nr. 377/2004
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-1b) Artikel 2, stk. 2, ændres således:
"2. Indvandringsforbindelsesofficerer 
indsamler oplysninger til brug på enten 
operationelt plan eller strategisk plan 
eller begge dele. Disse oplysninger 
vedrører især følgende spørgsmål:
– strømme af ulovlige indvandrere, der 
kommer fra eller bevæger sig i transit 
gennem værtslandet
– de ruter, som disse strømme af ulovlige 
indvandrere følger for at nå 
medlemsstaternes områder
– de forskellige "modi operandi", 
herunder det anvendte transportmiddel, 
inddragelse af mellemmænd osv.
– eksistensen af kriminelle 
organisationer, der er involveret i 
menneskesmugling, og disses aktiviteter
– hændelser og begivenheder, der kan 
være eller kan blive årsagen til nye 
udviklingstendenser i strømmene af 
ulovlige indvandrere
– metoder til eftergørelse eller 
forfalskning af identitetspapirer og 
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rejselegitimation
– måder og midler til at bistå 
myndighederne i værtslandene med at 
bekæmpe årsagerne til tvungen migration
– måder og midler til at lette 
tilbagesendelse og repatriering af 
ulovlige indvandrere til deres hjemlande
– den lovgivning og retspraksis, der er 
relevant for ovennævnte spørgsmål
– oplysninger fremsendt via 
varslingssystemet
– oplysninger om 
menneskerettighedssituationen i 
værtslandet."

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. -1 c (nyt)
Forordning (EF) nr. 377/2004
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-1c) Artikel 3, stk. 1, ændres således:
"1. Medlemsstaterne orienterer 
systematisk og omgående hinanden, 
Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen om deres 
udstationeringer af 
indvandringsforbindelsesofficerer, med 
en beskrivelse af deres pligter. 
Kommissionen forelægger en samlet 
oversigt over disse oplysninger for Rådet 
og medlemsstaterne."

Or. en

Ændringsforslag 12



AM\795577DA.doc 11/20 PE430.622v01-00

DA

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. -1 d (nyt)
Forordning (EF) nr. 377/2004
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-1d) Artikel 3, stk. 2, ændres således:
"2. Hver medlemsstat orienterer også de 
øvrige medlemsstater og Europa-
Parlamentet om sine planer om 
udstationering af 
indvandringsforbindelsesofficerer i 
tredjelande for at give dem mulighed for 
at vise interesse for at indgå en 
samarbejdsaftale med den pågældende 
medlemsstat om denne udstationering, 
jf. artikel 5."

Or. en

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 377/2004
Artikel 4 – stk. 1 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"- udveksle oplysninger og praktiske
erfaringer, navnlig på møder og via 
ICONet."

”- udveksle oplysninger og erfaringer med 
god praksis vedrørende bekæmpelse af 
irregulær indvandring og netværk af 
menneskesmuglere, med måder og midler 
til at sikre asylsøgere adgang til 
procedurer og med håndtering af lovlig 
indvandring, navnlig på møder og via 
ICONet.”

Or. fr

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt at præcisere, hvilke typer oplysninger der bør udveksles, navnlig via 
ICONet, og ligeledes at sikre udveksling af bedste praksis inden for netværket af 
indvandringsforbindelsesofficer. 
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Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2 – litra a a (nyt)
Forordning (EF) nr. 377/2004
Artikel 4 – stk. 1 - led 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a a) I stk. 1 indsættes følgende led 8a: 
”- iværksætte en fælles 
informationspolitik, der har til formål at 
gøre befolkningen i oprindelseslandene 
opmærksomme på, at der findes lovlige 
indvandringskanaler, og advare dem mod 
farerne ved irregulær indvandring og ved 
menneskehandelsnetværk.”

Or. fr

Begrundelse

Det bør også være en vigtig del af indvandringsforbindelsesofficernes arbejde at gøre den 
lokale befolkning opmærksom på farerne i forbindelse med menneskehandlere og irregulær 
indvandring.

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 377/2004
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Repræsentanter for Kommissionen og 
for det FRONTEX-agentur der er oprettet 
ved forordning (EF) nr. 2007/2004, har ret 
til at deltage i de møder, der tilrettelægges 
inden for netværket af 
indvandringsforbindelsesofficerer, idet der 
dog også kan holdes møder uden deltagelse 
af disse repræsentanter, hvis det er 
påkrævet af operationelle hensyn. Andre 
organer og myndigheder kan også 
indbydes, hvis det er hensigtsmæssigt."

2. Repræsentanter for Kommissionen og 
for det FRONTEX-agentur der er oprettet 
ved forordning (EF) nr. 2007/2004, har ret 
til at deltage i de møder, der tilrettelægges 
inden for netværket af 
indvandringsforbindelsesofficerer, idet der 
dog også kan holdes møder uden deltagelse 
af disse repræsentanter, hvis det er 
påkrævet af operationelle hensyn. Andre 
organer og myndigheder, der hører under 
de nationale administrationer og har til 
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opgave at forvalte migrationsstrømme,
kan også indbydes, hvis det er 
hensigtsmæssigt

Or. fr

Begrundelse

Det bør specificeres, hvilke myndigheder der faktisk kan indbydes til at deltage i de møder, 
der tilrettelægges inden for netværket af indvandringsforbindelsesofficerer.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 377/2004
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Repræsentanter for Kommissionen og
for det FRONTEX-agentur der er oprettet 
ved forordning (EF) nr. 2007/2004, har ret 
til at deltage i de møder, der tilrettelægges 
inden for netværket af 
indvandringsforbindelsesofficerer, idet der 
dog også kan holdes møder uden deltagelse 
af disse repræsentanter, hvis det er 
påkrævet af operationelle hensyn. Andre 
organer og myndigheder kan også 
indbydes, hvis det er hensigtsmæssigt.

2. Repræsentanter for Kommissionen, for 
det FRONTEX-agentur, der er oprettet ved 
forordning (EF) nr. 2007/2004, og for Det 
Europæiske Asylstøttekontor (EASO) har 
ret til at deltage i de møder, der 
tilrettelægges inden for netværket af 
indvandringsforbindelsesofficerer, idet der 
dog også kan holdes møder uden deltagelse 
af disse repræsentanter, hvis det er 
påkrævet af operationelle hensyn. Andre 
organer og myndigheder kan også 
indbydes, hvis det er hensigtsmæssigt.

Or. en

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 377/2004
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Repræsentanter for Kommissionen og
for det FRONTEX-agentur der er oprettet 

2. Repræsentanter for Kommissionen, for 
det FRONTEX-agentur, der er oprettet ved 
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ved forordning (EF) nr. 2007/2004, har ret 
til at deltage i de møder, der tilrettelægges 
inden for netværket af 
indvandringsforbindelsesofficerer, idet der 
dog også kan holdes møder uden deltagelse 
af disse repræsentanter, hvis det er 
påkrævet af operationelle hensyn. Andre 
organer og myndigheder kan også 
indbydes, hvis det er hensigtsmæssigt.

forordning (EF) nr. 2007/2004, og for 
internationale uafhængige organer såsom 
De Forenede Nationers Højkommissær 
for Flygtninge (UNHCR) har ret til at 
deltage i de møder, der tilrettelægges inden 
for netværket af 
indvandringsforbindelsesofficerer, idet der 
dog også kan holdes møder uden deltagelse 
af disse repræsentanter, hvis det er 
påkrævet af operationelle hensyn. Andre 
organer og myndigheder kan også 
indbydes, hvis det er hensigtsmæssigt.

Or. en

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 377/2004
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den medlemsstat, der varetager 
formandskabet for Rådet for Den 
Europæiske Union, eller, hvis denne 
medlemsstat ikke er repræsenteret i det 
pågældende land eller den pågældende 
region, den medlemsstat, der midlertidigt 
varetager formandskabet, udarbejder ved 
udgangen af hvert halvår en rapport til 
Rådet, Europa-Parlamentet og 
Kommissionen om aktiviteterne i 
indvandringsforbindelsesofficerernes 
netværk i specifikke regioner og/eller lande 
af særlig interesse for Den Europæiske 
Union, samt om situationen i de 
pågældende regioner og/eller lande, for så 
vidt angår emner i relation til ulovlig
indvandring. Udvælgelsen af de specifikke 
regioner og/eller lande af særlig interesse 
for Den Europæiske Union foretages efter 
drøftelser med medlemsstaterne og 
Kommissionen på grundlag af objektive 
migrationsindikatorer såsom statistikker 
over ulovlig migration og risikoanalyser 

1. Den medlemsstat, der varetager 
formandskabet for Rådet for Den 
Europæiske Union, eller, hvis denne 
medlemsstat ikke er repræsenteret i det 
pågældende land eller den pågældende 
region, den medlemsstat, der midlertidigt 
varetager formandskabet, udarbejder ved 
udgangen af hvert halvår en rapport til 
Rådet, Europa-Parlamentet og 
Kommissionen om aktiviteterne i 
indvandringsforbindelsesofficerernes 
netværk i de regioner og/eller lande hvor 
spørgsmålet om migrationsstrømme er 
specielt følsomt for Den Europæiske 
Union, samt om situationen i de 
pågældende regioner og/eller lande, for så 
vidt angår emner i relation til irregulær
indvandring. Udvælgelsen af de specifikke 
regioner og/eller lande af særlig interesse 
for Den Europæiske Union foretages efter 
drøftelser med medlemsstaterne og 
Kommissionen på grundlag af objektive 
migrationsindikatorer såsom statistikker 
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udarbejdet af FRONTEX-agenturet og skal 
være i overensstemmelse med EU's 
generelle politik for eksterne forbindelser.

over irregulær migration og risikoanalyser 
udarbejdet af FRONTEX-agenturet og skal 
være i overensstemmelse med EU's 
generelle politik for eksterne forbindelser.

Or. fr

Begrundelse

Man kan tale om ”ulovligt ophold”, ”irregulært ophold” eller ”irregulær indvandring”, men 
man kan ikke tale om ”ulovlig indvandring”.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 377/2004
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den medlemsstat, der varetager 
formandskabet for Rådet for Den 
Europæiske Union, eller, hvis denne 
medlemsstat ikke er repræsenteret i det 
pågældende land eller den pågældende 
region, den medlemsstat, der midlertidigt 
varetager formandskabet, udarbejder ved 
udgangen af hvert halvår en rapport til 
Rådet, Europa-Parlamentet og 
Kommissionen om aktiviteterne i 
indvandringsforbindelsesofficerernes 
netværk i specifikke regioner og/eller lande 
af særlig interesse for Den Europæiske 
Union, samt om situationen i de 
pågældende regioner og/eller lande, for så 
vidt angår emner i relation til ulovlig 
indvandring. Udvælgelsen af de specifikke 
regioner og/eller lande af særlig interesse 
for Den Europæiske Union foretages efter 
drøftelser med medlemsstaterne og 
Kommissionen på grundlag af objektive 
migrationsindikatorer såsom statistikker 
over ulovlig migration og risikoanalyser
udarbejdet af FRONTEX-agenturet og skal 
være i overensstemmelse med EU's 

1. Den medlemsstat, der varetager 
formandskabet for Rådet for Den 
Europæiske Union, eller, hvis denne 
medlemsstat ikke er repræsenteret i det 
pågældende land eller den pågældende 
region, den medlemsstat, der midlertidigt 
varetager formandskabet, udarbejder ved 
udgangen af hvert halvår en rapport til 
Rådet, Europa-Parlamentet og 
Kommissionen om aktiviteterne i 
indvandringsforbindelsesofficerernes 
netværk i specifikke regioner og/eller lande 
af særlig interesse for Den Europæiske 
Union, samt om situationen i de 
pågældende regioner og/eller lande, for så 
vidt angår emner i relation til irregulær
migration. Udvælgelsen af de specifikke 
regioner og/eller lande af særlig interesse 
for Den Europæiske Union foretages efter 
drøftelser med medlemsstaterne og 
Kommissionen på grundlag af objektive 
migrationsindikatorer såsom statistikker 
udarbejdet af FRONTEX-agenturet og af 
EASO og tager hensyn til Den Europæiske 
Unions generelle politik for eksterne 
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generelle politik for eksterne forbindelser. forbindelser.
Or. en

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 377/2004
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den medlemsstat, der varetager 
formandskabet for Rådet for Den 
Europæiske Union, eller, hvis denne 
medlemsstat ikke er repræsenteret i det 
pågældende land eller den pågældende 
region, den medlemsstat, der midlertidigt 
varetager formandskabet, udarbejder ved 
udgangen af hvert halvår en rapport til 
Rådet, Europa-Parlamentet og 
Kommissionen om aktiviteterne i 
indvandringsforbindelsesofficerernes 
netværk i specifikke regioner og/eller lande 
af særlig interesse for Den Europæiske 
Union, samt om situationen i de 
pågældende regioner og/eller lande, for så 
vidt angår emner i relation til ulovlig 
indvandring. Udvælgelsen af de specifikke 
regioner og/eller lande af særlig interesse 
for Den Europæiske Union foretages efter 
drøftelser med medlemsstaterne og 
Kommissionen på grundlag af objektive 
migrationsindikatorer såsom statistikker 
over ulovlig migration og risikoanalyser 
udarbejdet af FRONTEX-agenturet og skal 
være i overensstemmelse med EU's 
generelle politik for eksterne forbindelser.

1. Den medlemsstat, der varetager 
formandskabet for Rådet for Den 
Europæiske Union, eller, hvis denne 
medlemsstat ikke er repræsenteret i det 
pågældende land eller den pågældende 
region, den medlemsstat, der midlertidigt 
varetager formandskabet, udarbejder ved 
udgangen af hvert halvår en rapport til 
Rådet, Europa-Parlamentet og 
Kommissionen om aktiviteterne i 
indvandringsforbindelsesofficerernes 
netværk i specifikke regioner og/eller lande 
af særlig interesse for Den Europæiske 
Union, samt om situationen i de 
pågældende regioner og/eller lande, for så 
vidt angår emner i relation til lovlig og 
ulovlig indvandring, herunder en 
menneskerettighedsbaseret tilgang.
Udvælgelsen af de specifikke regioner 
og/eller lande af særlig interesse for Den 
Europæiske Union foretages efter 
drøftelser med medlemsstaterne, Europa-
Parlamentet og Kommissionen på 
grundlag af objektive migrationsindikatorer 
såsom statistikker over lovlig og ulovlig 
migration, menneskerettighedssituationen 
og risikoanalyser udarbejdet af 
FRONTEX-agenturet og skal være i 
overensstemmelse med EU's generelle 
politik for eksterne forbindelser.

Or. en

Ændringsforslag 21
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Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 377/2004
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den medlemsstat, der varetager 
formandskabet for Rådet for Den 
Europæiske Union, eller, hvis denne 
medlemsstat ikke er repræsenteret i det 
pågældende land eller den pågældende 
region, den medlemsstat, der midlertidigt 
varetager formandskabet, udarbejder ved 
udgangen af hvert halvår en rapport til 
Rådet, Europa-Parlamentet og 
Kommissionen om aktiviteterne i 
indvandringsforbindelsesofficerernes 
netværk i specifikke regioner og/eller lande 
af særlig interesse for Den Europæiske 
Union, samt om situationen i de 
pågældende regioner og/eller lande, for så 
vidt angår emner i relation til ulovlig
indvandring. Udvælgelsen af de specifikke 
regioner og/eller lande af særlig interesse 
for Den Europæiske Union foretages efter 
drøftelser med medlemsstaterne og 
Kommissionen på grundlag af objektive 
migrationsindikatorer såsom statistikker 
over ulovlig migration og risikoanalyser 
udarbejdet af FRONTEX-agenturet og skal 
være i overensstemmelse med EU's 
generelle politik for eksterne forbindelser.

1. Den medlemsstat, der varetager 
formandskabet for Rådet for Den 
Europæiske Union, eller, hvis denne 
medlemsstat ikke er repræsenteret i det 
pågældende land eller den pågældende 
region, den medlemsstat, der midlertidigt 
varetager formandskabet, udarbejder ved 
udgangen af hvert halvår en rapport til 
Rådet, Europa-Parlamentet og 
Kommissionen om aktiviteterne i 
indvandringsforbindelsesofficerernes 
netværk i specifikke regioner og/eller lande 
af særlig interesse for Den Europæiske 
Union, samt om situationen i de 
pågældende regioner og/eller lande, for så 
vidt angår emner i relation til irregulær
indvandring. Udvælgelsen af de specifikke 
regioner og/eller lande af særlig interesse 
for Den Europæiske Union foretages efter 
drøftelser med medlemsstaterne og 
Kommissionen på grundlag af objektive 
migrationsindikatorer såsom statistikker 
over irregulær indvandring og 
risikoanalyser udarbejdet af FRONTEX-
agenturet og skal være i overensstemmelse 
med EU's generelle politik for eksterne 
forbindelser.

Or. sv

Begrundelse

Termerne ”ulovlig” og ”irregulær” i forbindelse med migration og indvandring betyder det 
samme. Termen ”ulovlig” får imidlertid problemet til at se værre ud, og derfor er det bedre at 
anvende termerne ”irregulær migration”og ”irregulær indvandring”.

Ændringsforslag 22
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Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 377/2004
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen forelægger årligt på 
grundlag af ovennævnte rapporter Rådet og 
Europa-Parlamentet en faktuel oversigt 
over udviklingen med hensyn til 
indvandringsforbindelsesofficerernes 
netværk.

3. Kommissionen forelægger årligt på 
grundlag af ovennævnte rapporter Rådet og 
Europa-Parlamentet en faktuel oversigt 
over udviklingen med hensyn til 
indvandringsforbindelsesofficerernes 
netværk og en vurdering af deres 
aktiviteter, navnlig hvad angår beskyttelse 
og overholdelse af den internationale 
menneskerettighedslovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 377/2004
Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Disse rapporter skal være en væsentlig 
kilde til information med henblik på 
forberedelsen af en årlig 
evalueringsrapport, der udarbejdes af 
Kommissionen og forelægges Europa-
Parlamentet og Rådet, om den aktuelle 
situation i de udvalgte regioner og/eller 
lande i overensstemmelse med stk. 1.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at Rådet og Europa-Parlamentet modtager en evaluering af 
indvandringsforbindelsesofficerernes netværks funktion, så de kan vurdere deres effektivitet.

Ændringsforslag 24
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Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 377/2004
Artikel 6 - stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Evalueringsrapporterne skal navnlig 
fokusere på aktiviteter i 
indvandringsforbindelsesofficerernes 
netværk i forbindelse med udformning af 
den fælles politik vedrørende irregulær 
indvandring, menneskesmugling og 
menneskehandel, de ydre grænser og 
tilbagesendelse af irregulære indvandrere. 
Endvidere skal rapporterne give et 
overblik over de mulige virkninger af 
udstationering af 
indvandringsforbindelsesofficerer på 
antallet af asylansøgere/ansøgninger om 
international beskyttelse fra de 
pågældende tredjelande og en oversigt 
over det antal passsagerer, som 
luftfartsselskaber har nægtet 
ombordstigning i lufthavne, hvor der er 
udstationeret 
indvandringsforbindelsesofficerer.

Or. en

Begrundelse

In order to be able to assess the effectiveness of the deployment of these officers with regard 
to important common policy objectives these reports should focus on the work of these 
officers in the relation to the development of common policies with regard to irregular 
immigration, smuggling etc. Furthermore, is it necessary to ascertain whether or not the 
deployment of these officers has any effect on the number of asylum seekers/ applications for 
international protection originating from these third countries as well as on the interaction 
between these officers and air carriers and the possible influence thereof on the decisions of 
these air carriers with regard to the refusal of passengers wishing to board a flight to Europe.

Ændringsforslag 25
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Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 377/2004
Artikel 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3 a) Der indsættes følgende artikel i 
forordningen: 

"Artikel 6 a
Netværket af 
indvandringsforbindelsesofficerer 
respekterer under deres virksomhed de 
demokratiske principper, de 
grundlæggende rettigheder, princippet om 
gennemsigtighed samt landenes nationale 
suverænitet og deres lovgivning. 

Or. fr

Begrundelse

Det er nødvendigt at erindre om den kontekst, som netværket af 
indvandringsforbindelsesofficerer udøver deres virksomhed i, navnlig for så vidt angår 
respekt for de grundlæggende rettigheder og kravet om demokratisk gennemsigtighed.


