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Ändringsförslag 2
Cecilia Wikström

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Genom rådets beslut 2005/267/EG
inrättades ett säkrat webbaserat 
informations- och samordningsnätverk för 
de myndigheter och liknande som hanterar 
migrationsfrågor i medlemsstaterna 
(ICONet) för utbyte av information om 
olaglig migration, olagliga inresor, olaglig
invandring och återsändande av personer 
som vistas olagligt.
Informationsutbytet ska omfatta nätverken 
av sambandsmän för invandring.

(2) Genom rådets beslut 2005/267/EG
inrättades ett säkrat webbaserat 
informations- och samordningsnätverk för 
de myndigheter och liknande som hanterar 
migrationsfrågor i medlemsstaterna 
(ICONet) för utbyte av information om 
irreguljär migration, olagliga inresor, 
irreguljär invandring och återsändande av 
personer som vistas olagligt.
Informationsutbytet ska omfatta nätverken 
av sambandsmän för invandring.

Or. sv

Motivering

Benämningarna ”olaglig” och ”irreguljär” för migration och invandring syftar till att 
förklara samma sak. Benämningen ”olaglig” förstärker dock problemdimensionen och därför 
är det att föredra att använda benämningarna ”irreguljär migration” och ”irreguljär 
invandring”.

Ändringsförslag 3
Sylvie Guillaume

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Sambandsmännen för invandring måste 
samla in information om olaglig
invandring för användning på antingen 
operativ eller strategisk nivå eller 
bådadera. Sådan information kan på ett 
betydelsefullt bidra till Frontex verksamhet 
med anknytning till riskanalys och ett 
närmare samarbete bör därför inrättas 

(4) Sambandsmännen för invandring måste 
samla in information om irreguljär
invandring för användning på antingen 
operativ eller strategisk nivå eller 
bådadera. Sådan information kan på ett 
betydelsefullt bidra till Frontex verksamhet 
med anknytning till riskanalys och ett 
närmare samarbete bör därför inrättas 
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mellan nätverken av sambandsmän för 
invandring och Frontex.

mellan nätverken av sambandsmän för 
invandring och Frontex.

Or. fr

Motivering

Man kan tala om ”olaglig vistelse”, ”irreguljär vistelse” eller ”dold invandring”, men det är 
inte lämpligt att tala om ”olaglig invandring”.

Ändringsförslag 4
Cecilia Wikström

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Sambandsmännen för invandring måste 
samla in information om olaglig
invandring för användning på antingen 
operativ eller strategisk nivå eller 
bådadera. Sådan information kan på ett 
betydelsefullt bidra till Frontex verksamhet 
med anknytning till riskanalys och ett 
närmare samarbete bör därför inrättas 
mellan nätverken av sambandsmän för 
invandring och Frontex.

(4) Sambandsmännen för invandring måste 
samla in information om irreguljär
invandring för användning på antingen 
operativ eller strategisk nivå eller 
bådadera. Sådan information kan på ett 
betydelsefullt bidra till Frontex verksamhet 
med anknytning till riskanalys och ett 
närmare samarbete bör därför inrättas 
mellan nätverken av sambandsmän för 
invandring och Frontex.

Or. sv

Motivering

Benämningarna ”olaglig” och ”irreguljär” för migration och invandring syftar till att 
förklara samma sak. Benämningen ”olaglig” förstärker dock problemdimensionen och därför 
är det att föredra att använda benämningarna ”irreguljär migration” och ”irreguljär 
invandring”.
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Ändringsförslag 5
Cecilia Wikström

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Genom Europaparlamentets och rådets 
beslut nr 574/2007/EG av den 23 maj 2007 
inrättas för perioden från den 1 januari 
2007 till den 31 december 2013 fonden för 
yttre gränser, som en del av det allmänna 
programmet ”Solidaritet och hantering av 
migrationsströmmar”, i syfte att bidra till 
att stärka området med frihet, säkerhet och 
rättvisa och tillämpa principen om 
solidaritet mellan medlemsstaterna. De 
resurser som finns tillgängliga i denna fond 
får användas för att förbättra den 
verksamhet som organiseras av 
medlemsstaternas konsulära och andra 
myndigheter i tredjeländer, samt för att öka 
den operativa kapaciteten i nätverken av 
sambandsmän för invandring och 
därigenom främja ett effektivare samarbete 
mellan medlemsstaterna via dessa nätverk.

(6) Genom Europaparlamentets och rådets 
beslut nr 574/2007/EG av den 23 maj 2007 
inrättas för perioden från den 1 januari 
2007 till den 31 december 2013 fonden för 
yttre gränser, som en del av det allmänna 
programmet ”Solidaritet och hantering av 
migrationsströmmar”, i syfte att bidra till 
att stärka området med frihet, säkerhet och 
rättvisa och tillämpa principen om 
solidaritet mellan medlemsstaterna och 
med tredjeländer. De resurser som finns 
tillgängliga i denna fond får användas för 
att förbättra den verksamhet som 
organiseras av medlemsstaternas konsulära 
och andra myndigheter i tredjeländer, samt 
för att öka den operativa kapaciteten i 
nätverken av sambandsmän för invandring 
och därigenom främja ett effektivare 
samarbete mellan medlemsstaterna via 
dessa nätverk.

Or. sv

Motivering

När vi i migrationssammanhang talar om solidaritet är det viktigt att betona att den inte bara 
ska visas medlemsstaterna emellan, utan även med tredjeländer.

Ändringsförslag 6
Sylvie Guillaume

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Rådet, Europaparlamentet och 
kommissionen bör regelbundet underrättas 
om verksamheten i nätverken av 

(7) Rådet, Europaparlamentet och 
kommissionen bör regelbundet underrättas 
om verksamheten i nätverken av 
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sambandsmän för invandring i specifika 
regioner eller länder av särskilt intresse för 
Europeiska unionen, och om situationen i 
dessa regioner eller länder i frågor som rör 
olaglig invandring. Valet av de specifika 
regionerna eller länderna av särskilt 
intresse för Europeiska unionen bör grunda 
sig på objektiva indikatorer om migration, 
såsom statistik om olaglig migration och 
riskanalyser framtagna av den europeiska 
gränsförvaltningsbyrån, och bör 
överensstämma med EU:s övergripande 
politik för yttre förbindelser.

sambandsmän för invandring i specifika 
regioner eller länder av särskilt intresse för 
Europeiska unionen, och om situationen i 
dessa regioner eller länder i frågor som rör 
irreguljär invandring. Valet av de 
specifika regionerna eller länderna av 
särskilt intresse för Europeiska unionen bör 
grunda sig på objektiva indikatorer om 
migration, såsom statistik om irreguljär
migration och riskanalyser framtagna av 
den europeiska gränsförvaltningsbyrån, 
och bör överensstämma med EU:s 
övergripande politik för yttre förbindelser.

Or. fr

Motivering

Man kan tala om ”olaglig vistelse”, ”irreguljär vistelse” eller ”dold invandring”, men det är 
inte lämpligt att tala om ”olaglig invandring”.

Ändringsförslag 7
Cecilia Wikström

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Rådet, Europaparlamentet och 
kommissionen bör regelbundet underrättas 
om verksamheten i nätverken av 
sambandsmän för invandring i specifika 
regioner eller länder av särskilt intresse för 
Europeiska unionen, och om situationen i 
dessa regioner eller länder i frågor som rör 
olaglig invandring. Valet av de specifika 
regionerna eller länderna av särskilt 
intresse för Europeiska unionen bör grunda 
sig på objektiva indikatorer om migration, 
såsom statistik om olaglig migration och 
riskanalyser framtagna av den europeiska 
gränsförvaltningsbyrån, och bör 
överensstämma med EU:s övergripande 
politik för yttre förbindelser.

(7) Rådet, Europaparlamentet och 
kommissionen bör regelbundet underrättas 
om verksamheten i nätverken av 
sambandsmän för invandring i specifika 
regioner eller länder av särskilt intresse för 
Europeiska unionen, och om situationen i 
dessa regioner eller länder i frågor som rör 
irreguljär invandring. Valet av de 
specifika regionerna eller länderna av 
särskilt intresse för Europeiska unionen bör 
grunda sig på objektiva indikatorer om 
migration, såsom statistik om irreguljär
migration och riskanalyser framtagna av 
den europeiska gränsförvaltningsbyrån, 
och bör överensstämma med EU:s 
övergripande politik för yttre förbindelser.



AM\795577SV.doc 7/21 PE430.622v01-00

SV

Or. sv

Motivering

Benämningarna ”olaglig” och ”irreguljär” för migration och invandring syftar till att 
förklara samma sak. Benämningen ”olaglig” förstärker dock problemdimensionen och därför 
är det att föredra att använda benämningarna ”irreguljär migration” och ”irreguljär 
invandring”.

Ändringsförslag 8
Franziska Keller

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 - led -1 (nytt)
Förordning (EG) nr 377/2004
Artikel 1 - punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1) Artikel 1.1 ska ändras på följande 
sätt:
”1. I denna förordning ska med 
sambandsman för invandring
avses en företrädare för någon av 
medlemsstaterna som av
en invandringsmyndighet eller annan 
behörig myndighet har
utstationerats för att upprätta och 
upprätthålla kontakter med
myndigheterna i värdlandet i syfte att 
bidra till att förebygga
och bekämpa orsakerna till påtvingad 
migration samt bidra till att migranter
kan återvända frivilligt och till 
hanteringen av laglig migration.”

Or. en

Ändringsförslag 9
Sylvie Guillaume

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 - led -1a (nytt)
Förordning (EG) nr 377/2004
Artikel 2 - punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1a) Artikel 2.2 ska ändras på följande 
sätt:
”2. Sambandsmän för invandring ska 
samla in information för användning på 
antingen operativ nivå eller strategisk 
nivå eller bådadera. Sådan information 
ska särskilt avse frågor som gäller
- flöden av irreguljära invandrare med 
ursprung i eller som transiterar genom 
värdlandet,
- de rutter som dessa flöden av 
irreguljära invandrare följer för att nå 
medlemsstaternas territorier,
- deras metoder, bl.a. de transportmedel 
som används, inblandning av 
mellanhänder osv.,
- förekomsten av och verksamheten för 
brottsliga organisationer som är 
inblandade i människosmuggling,
- tillbud och händelser som kan 
innebära eller blir orsak till
en ny utveckling när det gäller flöden av 
irreguljära invandrare,
- de metoder som används för hel- eller 
delförfalskning av identitets- och 
resehandlingar,

- sätt och metoder för att bistå 
myndigheterna i värdländerna att 
förhindra flöden av irreguljär
invandring som härrör från eller 
transiterar genom deras territorier,

- sätt och metoder för att underlätta för 
irreguljära invandrare att återvända till 
sina ursprungsländer,

- lagstiftning och rättspraxis när det 
gäller de frågor som anges ovan,

- information som översänds via 
systemet för tidig varning,
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- sätt och metoder som gör det möjligt att 
lämna omedelbart humanitärt bistånd vid 
en massiv tillströmning av migranter vid 
gränsen,
- sätt och metoder för att underlätta laglig 
invandring.”

Or. fr

Motivering

Man kan tala om ”olaglig vistelse”, ”irreguljär vistelse” eller ”dold invandring”, men det är 
inte lämpligt att tala om ”olaglig invandring”.

Det bör också påpekas att sambandsmännen för invandring även ska hantera den lagliga 
migrationen, vilket framgår av artikel 1.1 i rådets förordning (EG) nr 377/2004 om 
inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring.

Ändringsförslag 10
Franziska Keller

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 - led -1b (nytt)
Förordning (EG) nr 377/2004
Artikel 2 - punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1b) Artikel 2.2 ska ändras på följande 
sätt:
”2. Sambandsmän för invandring ska 
samla in information för användning på 
antingen operativ nivå eller strategisk 
nivå eller bådadera. Sådan information 
ska särskilt avse frågor som gäller
- flöden av olagliga invandrare med 
ursprung i eller som transiterar genom 
värdlandet,
- de rutter som dessa flöden av olagliga 
invandrare följer för att nå 
medlemsstaternas territorier,
- deras metoder, bl.a. de transportmedel 
som används, inblandning av 
mellanhänder osv.,
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- förekomsten av och verksamheten för 
brottsliga organisationer som är 
inblandade i människosmuggling,
- tillbud och händelser som kan 
innebära eller blir orsak till
en ny utveckling när det gäller flöden av 
olagliga invandrare,
- de metoder som används för hel- eller 
delförfalskning av identitets- och 
resehandlingar,

- sätt och metoder för att bistå 
myndigheterna i värdländerna att 
bekämpa orsakerna till påtvingad 
migration,

- sätt och metoder för att underlätta för 
olagliga invandrare att återvända till 
sina ursprungsländer,

- lagstiftning och rättspraxis när det 
gäller de frågor som anges ovan,

- information som översänds via 
systemet för tidig varning,

- information om 
människorättssituationen i värdlandet.”

Or. en

Ändringsförslag 11
Franziska Keller

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 - led -1c (nytt)
Förordning (EG) nr 377/2004
Artikel 3 - punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1c) Artikel 3.1 ska ändras på följande 
sätt:
”1. Medlemsstaterna ska systematiskt 
och utan dröjsmål informera varandra, 
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Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen om sina utstationeringar 
av sambandsmän för invandring och 
även lämna en beskrivning av deras 
uppgifter. Kommissionen ska lämna 
information i samlad form till rådet och 
medlemsstaterna.”

Or. en

Ändringsförslag 12
Franziska Keller

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 - led -1d (nytt)
Förordning (EG) nr 377/2004
Artikel 3 - punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1d) Artikel 3.2 ska ändras på följande 
sätt:
”2. Varje medlemsstat ska även 
informera de övriga medlemsstaterna
och Europaparlamentet om sina avsikter 
när det gäller utstationeringen till tredje 
land av sambandsmän för invandring 
för att ge de övriga medlemsstaterna 
möjlighet att uttrycka intresse för att 
med den berörda medlemsstaten ingå ett 
samarbetsavtal om sådan utstationering, 
såsom anges i artikel 5.”

Or. en

Ändringsförslag 13
Sylvie Guillaume

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 - led 2
Förordning (EG) nr 377/2004
Artikel 4 - led 1 - strecksats 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

- utbyta information och praktiska
erfarenheter, särskilt på möten och via 
ICONet.

- utbyta information och erfarenheter av
bästa metoder för att bekämpa den 
irreguljära invandringen och 
människohandelsnätverken, för att ge de 
asylsökande tillgång till asylförfarandena 
och för att hantera den lagliga 
invandringen, särskilt på möten och via 
ICONet.

Or. fr

Motivering

Det verkar lämpligt att precisera vilket slags information som ska utbytas, särskilt via 
ICONet, och att se till att bästa metoder utbyts inom nätverket av sambandsmän för 
invandring.

Ändringsförslag 14
Sylvie Guillaume

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 - led 2 - led aa (nytt)
Förordning (EG) nr 377/2004
Artikel 4 - punkt 1 - strecksats 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) I punkt 1 ska följande strecksats (8a) 
läggas till: 
”- genomföra en gemensam 
informationspolitik som syftar till att göra 
befolkningen i ursprungsländerna 
medveten om att det finns lagliga 
invandringskanaler och varna 
befolkningen för riskerna med den 
irreguljära invandringen och för riskerna 
i samband med 
människohandelsnätverk.”

Or. fr
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Motivering

En annan viktig uppgift för sambandsmännen för invandring är att göra lokalbefolkningen 
medveten om de problem som kan uppstå till följd av människohandeln och den irreguljära 
invandringen.

Ändringsförslag 15
Sylvie Guillaume

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 - led 2
Förordning (EG) nr 377/2004
Artikel 4 - punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Företrädare för kommissionen och den 
europeiska gränsförvaltningsbyrå som 
inrättades genom förordning (EG) nr 
2007/2004 ska ha rätt att delta i de möten 
som organiseras inom ramen för nätverket 
av sambandsmän för invandring, men om 
det krävs av operativa skäl kan möten 
hållas utan närvaro av dessa företrädare. 
Andra organ och myndigheter kan när så 
är lämpligt också bjudas in.

2. Företrädare för kommissionen och den 
europeiska gränsförvaltningsbyrå som 
inrättades genom förordning (EG) nr 
2007/2004 ska ha rätt att delta i de möten 
som organiseras inom ramen för nätverket 
av sambandsmän för invandring, men om 
det krävs av operativa skäl kan möten 
hållas utan närvaro av dessa företrädare. 
Eventuellt kan det också bli aktuellt att 
bjuda in andra organ och myndigheter som 
sorterar under de nationella myndigheter 
som är ansvariga för hanteringen av 
migrationsströmmarna.

Or. fr

Motivering

Det bör här anges vilka myndigheter som kan bjudas in att delta i de möten som anordnas 
inom ramen för nätverket av sambandsmän för invandring.

Ändringsförslag 16
Rui Tavares

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 - led 2
Förordning (EG) nr 377/2004
Artikel 4 - punkt 2



PE430.622v01-00 14/21 AM\795577SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Företrädare för kommissionen och den 
europeiska gränsförvaltningsbyrå som 
inrättades genom förordning (EG) 
nr 2007/2004 ska ha rätt att delta i de 
möten som organiseras inom ramen för 
nätverket av sambandsmän för invandring, 
men om det krävs av operativa skäl kan 
möten hållas utan närvaro av dessa 
företrädare. Andra organ och myndigheter 
kan när så är lämpligt också bjudas in.

2. Företrädare för kommissionen och den 
europeiska gränsförvaltningsbyrå som 
inrättades genom förordning (EG) 
nr 2007/2004 och för den europeiska 
byrån för samarbete i asylfrågor ska ha 
rätt att delta i de möten som organiseras 
inom ramen för nätverket av sambandsmän 
för invandring, men om det krävs av 
operativa skäl kan möten hållas utan 
närvaro av dessa företrädare. Andra organ 
och myndigheter kan när så är lämpligt 
också bjudas in.

Or. en

Ändringsförslag 17
Franziska Keller, Hélène Flautre

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 - led 2
Förordning (EG) nr 377/2004
Artikel 4 - punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Företrädare för kommissionen och den 
europeiska gränsförvaltningsbyrå som 
inrättades genom förordning (EG) nr 
2007/2004 ska ha rätt att delta i de möten 
som organiseras inom ramen för nätverket 
av sambandsmän för invandring, men om 
det krävs av operativa skäl kan möten 
hållas utan närvaro av dessa företrädare. 
Andra organ och myndigheter kan när så är 
lämpligt också bjudas in.

2. Företrädare för kommissionen och den 
europeiska gränsförvaltningsbyrå som 
inrättades genom förordning (EG) nr 
2007/2004 och för internationella 
oberoende organ, till exempel FN:s 
flyktingkommissariat (UNHCR), ska ha 
rätt att delta i de möten som organiseras 
inom ramen för nätverket av sambandsmän 
för invandring, men om det krävs av 
operativa skäl kan möten hållas utan 
närvaro av dessa företrädare. Andra organ 
och myndigheter kan när så är lämpligt 
också bjudas in.

Or. en
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Ändringsförslag 18
Sylvie Guillaume

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 - led 3
Förordning (EG) nr 377/2004
Artikel 6 - punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den medlemsstat som innehar 
ordförandeskapet för Europeiska unionens 
råd eller, om den medlemsstaten inte är 
företrädd i landet eller regionen, den 
medlemsstat som tillförordnats att inneha 
ordförandeskapet, ska i slutet av varje 
halvår upprätta en rapport till rådet, 
Europaparlamentet och kommissionen om 
verksamheten vid nätverk för 
sambandsmän för invandring i specifika
regioner eller länder av särskilt intresse för 
Europeiska unionen, samt om situationen i 
dessa regioner eller länder när det gäller 
olaglig invandring. Valet av de specifika 
regionerna eller länderna av särskilt 
intresse för Europeiska unionen ska, efter 
samråd med medlemsstaterna och 
kommissionen, grunda sig på objektiva 
indikatorer om migration, såsom statistik 
om olaglig migration och riskanalyser 
framtagna av den europeiska 
gränsförvaltningsbyrån, och ska 
överensstämma med EU:s övergripande 
politik för yttre förbindelser.

1. Den medlemsstat som innehar 
ordförandeskapet för Europeiska unionens 
råd eller, om den medlemsstaten inte är 
företrädd i landet eller regionen, den 
medlemsstat som tillförordnats att inneha 
ordförandeskapet, ska i slutet av varje 
halvår upprätta en rapport till rådet, 
Europaparlamentet och kommissionen om 
verksamheten vid nätverk för 
sambandsmän för invandring i de regioner 
eller länder som är mest känsliga för 
Europeiska unionen när det gäller 
migrationsströmmarna, samt om 
situationen i dessa regioner eller länder när 
det gäller irreguljär invandring. Valet av 
de specifika regionerna eller länderna av 
särskilt intresse för Europeiska unionen 
ska, efter samråd med medlemsstaterna och 
kommissionen, grunda sig på objektiva 
indikatorer om migration, såsom statistik 
om irreguljär migration och riskanalyser 
framtagna av den europeiska 
gränsförvaltningsbyrån, och ska 
överensstämma med EU:s övergripande 
politik för yttre förbindelser.

Or. fr

Motivering

Man kan tala om ”olaglig vistelse”, ”irreguljär vistelse” eller ”dold invandring”, men det är 
inte lämpligt att tala om ”olaglig invandring”.



PE430.622v01-00 16/21 AM\795577SV.doc

SV

Ändringsförslag 19
Rui Tavares

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 - led 3
Förordning (EG) nr 377/2004
Artikel 6 - punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den medlemsstat som innehar 
ordförandeskapet för Europeiska unionens 
råd eller, om den medlemsstaten inte är 
företrädd i landet eller regionen, den 
medlemsstat som tillförordnats att inneha 
ordförandeskapet, ska i slutet av varje 
halvår upprätta en rapport till rådet, 
Europaparlamentet och kommissionen om 
verksamheten vid nätverk för 
sambandsmän för invandring i specifika 
regioner eller länder av särskilt intresse för 
Europeiska unionen, samt om situationen i 
dessa regioner eller länder när det gäller 
olaglig invandring. Valet av de specifika 
regionerna eller länderna av särskilt 
intresse för Europeiska unionen ska, efter 
samråd med medlemsstaterna och 
kommissionen, grunda sig på objektiva 
indikatorer om migration, såsom statistik 
om olaglig migration och riskanalyser 
framtagna av den europeiska 
gränsförvaltningsbyrån, och ska 
överensstämma med EU:s övergripande 
politik för yttre förbindelser.

1. Den medlemsstat som innehar 
ordförandeskapet för Europeiska unionens 
råd eller, om den medlemsstaten inte är 
företrädd i landet eller regionen, den 
medlemsstat som tillförordnats att inneha 
ordförandeskapet, ska i slutet av varje 
halvår upprätta en rapport till rådet, 
Europaparlamentet och kommissionen om 
verksamheten vid nätverk för 
sambandsmän för invandring i specifika 
regioner eller länder av särskilt intresse för 
Europeiska unionen, samt om situationen i 
dessa regioner eller länder när det gäller 
irreguljär migration. Valet av de specifika 
regionerna eller länderna av särskilt 
intresse för Europeiska unionen ska, efter 
samråd med medlemsstaterna och 
kommissionen, grunda sig på objektiva 
indikatorer om migration, såsom statistik 
som tagits fram av den europeiska 
gränsförvaltningsbyrån och den 
europeiska byrån för samarbete i 
asylfrågor, och ska ta hänsyn till EU:s 
övergripande politik för yttre förbindelser.

Or. en

Ändringsförslag 20
Franziska Keller, Hélène Flautre

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 - led 3
Förordning (EG) nr 377/2004
Artikel 6 - punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den medlemsstat som innehar 
ordförandeskapet för Europeiska unionens 
råd eller, om den medlemsstaten inte är 
företrädd i landet eller regionen, den 
medlemsstat som tillförordnats att inneha 
ordförandeskapet, ska i slutet av varje 
halvår upprätta en rapport till rådet, 
Europaparlamentet och kommissionen om 
verksamheten vid nätverk för 
sambandsmän för invandring i specifika 
regioner eller länder av särskilt intresse för 
Europeiska unionen, samt om situationen i 
dessa regioner eller länder när det gäller 
olaglig invandring. Valet av de specifika 
regionerna eller länderna av särskilt 
intresse för Europeiska unionen ska, efter 
samråd med medlemsstaterna och 
kommissionen, grunda sig på objektiva 
indikatorer om migration, såsom statistik 
om olaglig migration och riskanalyser 
framtagna av den europeiska 
gränsförvaltningsbyrån, och ska 
överensstämma med EU:s övergripande 
politik för yttre förbindelser.

1. Den medlemsstat som innehar 
ordförandeskapet för Europeiska unionens 
råd eller, om den medlemsstaten inte är 
företrädd i landet eller regionen, den 
medlemsstat som tillförordnats att inneha 
ordförandeskapet, ska i slutet av varje 
halvår upprätta en rapport till rådet, 
Europaparlamentet och kommissionen om 
verksamheten vid nätverk för 
sambandsmän för invandring i specifika 
regioner eller länder av särskilt intresse för 
Europeiska unionen, samt om situationen i 
dessa regioner eller länder när det gäller 
laglig och olaglig invandring, och ska 
även utarbeta en människorättsbaserad 
strategi. Valet av de specifika regionerna 
eller länderna av särskilt intresse för 
Europeiska unionen ska, efter samråd med 
medlemsstaterna, Europaparlamentet och 
kommissionen, grunda sig på objektiva 
indikatorer om migration, såsom statistik 
om laglig och olaglig migration, 
människorättssituationen och riskanalyser 
framtagna av den europeiska 
gränsförvaltningsbyrån, och ska 
överensstämma med EU:s övergripande 
politik för yttre förbindelser.

Or. en

Ändringsförslag 21
Cecilia Wikström

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 - led 3
Förordning (EG) nr 377/2004
Artikel 6 - led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den medlemsstat som innehar 
ordförandeskapet för Europeiska unionens 
råd eller, om den medlemsstaten inte är 

1. Den medlemsstat som innehar 
ordförandeskapet för Europeiska unionens 
råd eller, om den medlemsstaten inte är 
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företrädd i landet eller regionen, den 
medlemsstat som tillförordnats att inneha 
ordförandeskapet, ska i slutet av varje 
halvår upprätta en rapport till rådet, 
Europaparlamentet och kommissionen om 
verksamheten vid nätverk för 
sambandsmän för invandring i specifika 
regioner eller länder av särskilt intresse för 
Europeiska unionen, samt om situationen i 
dessa regioner eller länder när det gäller 
olaglig invandring. Valet av de specifika 
regionerna eller länderna av särskilt 
intresse för Europeiska unionen ska, efter 
samråd med medlemsstaterna och
kommissionen, grunda sig på objektiva 
indikatorer om migration, såsom statistik 
om olaglig migration och riskanalyser 
framtagna av den europeiska 
gränsförvaltningsbyrån, och ska 
överensstämma med EU:s övergripande 
politik för yttre förbindelser.

företrädd i landet eller regionen, den 
medlemsstat som tillförordnats att inneha 
ordförandeskapet, ska i slutet av varje 
halvår upprätta en rapport till rådet, 
Europaparlamentet och kommissionen om 
verksamheten vid nätverk för 
sambandsmän för invandring i specifika 
regioner eller länder av särskilt intresse för 
Europeiska unionen, samt om situationen i 
dessa regioner eller länder när det gäller 
irreguljär invandring. Valet av de 
specifika regionerna eller länderna av 
särskilt intresse för Europeiska unionen 
ska, efter samråd med medlemsstaterna och 
kommissionen, grunda sig på objektiva 
indikatorer om migration, såsom statistik 
om irreguljär invandring och riskanalyser 
framtagna av den europeiska 
gränsförvaltningsbyrån, och ska 
överensstämma med EU:s övergripande 
politik för yttre förbindelser.

Or. sv

Motivering

Benämningarna ”olaglig” och ”irreguljär” för migration och invandring syftar till att 
förklara samma sak. Benämningen ”olaglig” förstärker dock problemdimensionen och därför 
är det att föredra att använda benämningarna ”irreguljär migration” och ”irreguljär 
invandring”.

Ändringsförslag 22
Franziska Keller, Hélène Flautre

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 - led 3
Förordning (EG) nr 377/2004
Artikel 6 - punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska på grundval av 
ovannämnda rapporter varje år till rådet 
och Europaparlamentet överlämna en 
sammanfattande faktarapport om 
utvecklingen av nätverken av 

3. Kommissionen ska på grundval av 
ovannämnda rapporter varje år till rådet 
och Europaparlamentet överlämna en 
sammanfattande faktarapport om 
utvecklingen av nätverken av 
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sambandsmän för invandring. sambandsmän för invandring och en 
utvärdering av deras verksamhet, särskilt 
när det gäller skyddet av och respekten för 
den internationella 
människorättslagstiftningen.

Or. en

Ändringsförslag 23
Emine Bozkurt

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 - led 3
Förordning (EG) nr 377/2004
Artikel 6 - punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Dessa rapporter ska vara en 
huvudsaklig källa till information vid 
förberedandet av en årlig 
utvärderingsrapport som ska utarbetas av 
kommissionen och läggas fram för 
Europaparlamentet och rådet, och som 
ska behandla den aktuella situationen i de 
utvalda regionerna eller länderna i 
enlighet med punkt 1 i denna artikel. 

Or. en

Motivering

Det är viktigt att rådet och Europaparlamentet får en utvärdering av hur dessa nätverk av 
sambandsmän för invandrare fungerar, så att man kan bedöma hur effektiva de är.

Ändringsförslag 24
Emine Bozkurt

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 - led 3
Förordning (EG) nr 377/2004
Artikel 6 - punkt 2b (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Dessa utvärderingsrapporter ska 
framför allt vara inriktade på den 
verksamhet som nätverken av 
sambandsmän för invandring bedriver för 
att utveckla en gemensam politik om 
irreguljär invandring, 
människosmuggling och 
människohandel, de yttre gränserna och 
återsändande av irreguljära invandrare.  
Rapporterna ska även visa i vilken 
utsträckning utstationeringar av 
sambandsmän för invandring påverkar 
hur många ansökningar om 
asyl/internationellt skydd som lämnas in 
av personer med ursprung i de berörda 
tredjeländerna samt ge en överblick över 
hur många passagerare som nekats 
ombordstigning av lufttrafikföretag på de 
flygplatser där sådana sambandsmän är 
utstationerade. 

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 25
Sylvie Guillaume

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 - led 3a (nytt)
Förordning (EG) nr 377/2004
Artikel 6a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Följande artikel ska införas i 
förordningen: 

”Artikel 6a
Nätverket av sambandsmän för 
invandring ska i sin verksamhet 
respektera de demokratiska principerna, 
de grundläggande rättigheterna och 
principen om öppenhet samt de berörda 
ländernas nationella suveränitet och 
lagar.”

Or. fr

Motivering

Man måste komma ihåg i vilket sammanhang sambandsmännen för invandring bedriver sin 
verksamhet, särskilt när det gäller respekten för de grundläggande rättigheterna och kravet 
på demokratisk öppenhet.


