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Ændringsforslag 24
Monica Luisa Macovei

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Schengenområdet uden kontrol ved de 
indre grænser forudsætter, at 
medlemsstaterne sikrer en effektiv
anvendelse af ledsageforanstaltningerne på 
områderne de ydre grænser, visumpolitik, 
Schengeninformationssystemet, herunder 
databeskyttelse, politisamarbejde, 
strafferetligt samarbejde og 
narkotikapolitikker.

(1) Schengenområdet uden kontrol ved de 
indre grænser er baseret på gensidig tillid 
mellem medlemsstaterne og forudsætter, at 
medlemsstaterne sikrer en effektiv 
anvendelse af ledsageforanstaltningerne på 
områderne de ydre grænser, visumpolitik, 
Schengeninformationssystemet, herunder 
databeskyttelse, politisamarbejde, 
strafferetligt samarbejde, bekæmpelse af 
korruption og organiseret kriminalitet og 
narkotikapolitikker.

Or. en

Ændringsforslag 25
Kinga Göncz

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Schengenområdet er et af de vigtigste 
resultater, EU har opnået, som borgerne 
værdsætter mest, og som sikrer fri 
bevægelighed. Derfor bør ophævelsen af 
kontrollen ved de indre grænser sikres.

Or. en
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Ændringsforslag 26
Ioan Enciu

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Det er nødvendigt med en specifik 
evalueringsmekanisme til at kontrollere 
anvendelsen af Schengenreglerne, da der 
skal sikres høje fælles standarder for 
anvendelsen af Schengenreglerne i praksis 
og en høj grad af gensidig tillid mellem de 
medlemsstater, der indgår i et område uden 
kontrol ved de indre grænser. En sådan 
mekanisme bør bygge på et tæt samarbejde 
mellem Kommissionen og de pågældende 
medlemsstater.

(3) Det er nødvendigt med en specifik og 
ensartet evalueringsmekanisme til at 
kontrollere anvendelsen af 
Schengenreglerne både i kandidatlandene 
og i medlemsstater, hvor 
Schengenreglerne anvendes helt eller 
delvist, i overensstemmelse med den 
pågældende protokol, der er vedføjet som 
bilag til traktaten om Den Europæiske 
Unions funktion. Denne mekanisme skal 
sikre høje fælles standarder for 
anvendelsen af Schengenreglerne i praksis 
og en høj grad af gensidig tillid mellem de 
medlemsstater, der indgår i et område uden 
kontrol ved de indre grænser. En sådan 
mekanisme bør bygge på et tæt samarbejde 
mellem Kommissionen og de pågældende 
medlemsstater.

Or. ro

Ændringsforslag 27
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Det Europæiske Råd er i 
Stockholmprogrammet "af den opfattelse, 
at evalueringen af Schengenområdet fortsat 
vil være af stor betydning, og at den derfor 
bør forbedres ved at styrke Frontex' rolle 
på dette område".

(5) Det Europæiske Råd er i 
Stockholmprogrammet "af den opfattelse, 
at evalueringen af Schengenområdet fortsat 
vil være af stor betydning".

Or. en
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Ændringsforslag 28
 Kinga Göncz 

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Et kandidatland, som opfylder 
kravene, bør kunne tilslutte sig 
Schengenområdet uden væsentlig 
forsinkelse.

Or. en

Ændringsforslag 29
Ioan Enciu

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Erfaringerne fra tidligere evalueringer 
viser, at der er behov for at opretholde en 
sammenhængende evalueringsmekanisme, 
der omfatter alle områder af 
Schengenreglerne undtagen dem, for hvilke 
der i EU-retten allerede findes en særlig 
evalueringsmekanisme.

(7) Erfaringerne fra tidligere evalueringer 
viser, at der er behov for at opretholde en 
sammenhængende, gennemsigtig og 
ensartet evalueringsmekanisme, der 
omfatter alle områder af Schengenreglerne 
undtagen dem, for hvilke der i EU-retten 
allerede findes en særlig 
evalueringsmekanisme.

Or. ro

Begrundelse

Erfaringerne fra tidligere evalueringer viser også, at der er behov for større gennemsigtighed 
og forudsigelighed, hvilket vil sikre, at evalueringen af anvendelsen af Schengenreglerne 
udføres på grundlag af klare og ensartede kriterier.
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Ændringsforslag 30
Sarah Ludford, Jens Rohde, Nadja Hirsch, Jan Mulder

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Erfaringerne fra tidligere evalueringer 
viser, at der er behov for at opretholde en 
sammenhængende evalueringsmekanisme, 
der omfatter alle områder af 
Schengenreglerne undtagen dem, for hvilke 
der i EU-retten allerede findes en særlig 
evalueringsmekanisme.

(7) Erfaringerne fra tidligere evalueringer 
viser, at der er behov for at opretholde en 
sammenhængende evalueringsmekanisme, 
der omfatter alle områder af 
Schengenreglerne undtagen dem, for hvilke 
der i EU-retten allerede findes en særlig 
evalueringsmekanisme, en strafferetlig 
reform og bekæmpelsen af korruption og 
organiseret kriminalitet.

Or. en

Ændringsforslag 31
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Erfaringerne fra tidligere evalueringer 
viser, at der er behov for at opretholde en 
sammenhængende evalueringsmekanisme, 
der omfatter alle områder af 
Schengenreglerne undtagen dem, for 
hvilke der i EU-retten allerede findes en 
særlig evalueringsmekanisme.

(7) Erfaringerne fra tidligere evalueringer 
viser, at der er behov for at opretholde en 
sammenhængende evalueringsmekanisme, 
der omfatter alle områder af 
Schengenreglerne.

Or. en
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Ændringsforslag 32
Timothy Kirkhope

Forslag til forordning
Betragtning 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Evalueringsmekanismen bør 
endvidere tage højde for situationen med 
hensyn til korruption og organiseret 
kriminalitet.

Or. en

Begrundelse

En troværdig Schengenevalueringsmekanisme skal ud over de allerede fastsatte tekniske 
kriterier omfatte måder at vurdere situationen med hensyn til organiseret kriminalitet og 
korruption på, da dette er direkte forbundet med, hvordan f.eks. grænsekontrollen og 
vedligeholdelsen af databaser fungerer.

Ændringsforslag 33
Carlos Coelho

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Medlemsstaterne bør inddrages tættere i 
evalueringsprocessen. Gennemførelses-
foranstaltningerne for denne forordning 
bør vedtages efter forvaltningsproceduren 
i artikel 4 i Rådets afgørelse 1999/468/EF 
af 28. juni 1999 om fastsættelse af de 
nærmere vilkår for udøvelsen af de
gennemførelsesbeføjelser, der tillægges 
Kommissionen.

(8) Medlemsstaterne bør inddrages tættere i 
evalueringsprocessen. Kommissionen bør 
tillægges gennemførelsesbeføjelser med 
henblik på at sikre ens betingelser for
gennemførelsen af denne forordning, 
særlig for vedtagelsen og tilpasningen af 
det flerårige evalueringsprogram og den 
første del af det årlige 
evalueringsprogram, for fremsættelse af 
anbefalinger vedrørende klassificeringen 
af resultaterne i evalueringsrapporterne 
og for planlægning af anmeldte 
kontrolbesøg for at kontrollere 
gennemførelsen af den handlingsplan, en 
medlemsstat har vedtaget med henblik på 
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at afhjælpe de identificerede svagheder.
Disse beføjelser bør udøves i henhold til 
Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. 
februar 2011 om de generelle regler og 
principper for, hvordan medlemsstaterne 
skal kontrollere Kommissionens udøvelse 
af gennemførelsesbeføjelser1.
1 EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13.

Or. en

Ændringsforslag 34
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Evalueringsmekanismen bør indføre 
gennemsigtige, effektive og klare regler for 
evalueringsmetoden, brugen af højt 
kvalificerede eksperter til kontrolbesøg og 
opfølgningen på resultaterne af 
evalueringerne. Metoden bør navnlig 
foreskrive uanmeldte kontrolbesøg som 
supplement til de anmeldte kontrolbesøg, 
bl.a. vedrørende grænsekontrol og visa.

(9) Evalueringsmekanismen bør være 
baseret på en EU-tilgang og bør indføre 
gennemsigtige, effektive og klare regler for 
evalueringsmetoden, brugen af højt 
kvalificerede eksperter til kontrolbesøg og 
opfølgningen på resultaterne af 
evalueringerne. Metoden bør navnlig 
foreskrive uanmeldte kontrolbesøg som 
supplement til de anmeldte kontrolbesøg, 
bl.a. vedrørende grænsekontrol og visa.

Or. en

Ændringsforslag 35
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Evalueringsmekanismen bør også (10) Evalueringsmekanismen bør også 
                                               
1



AM\867412DA.doc 9/39 PE464.941v01-00

DA

omfatte den relevante lovgivning om 
ophævelse af kontrollen ved de indre 
grænser og kontrol på det nationale 
område. Da der er tale om specifikke 
bestemmelser, der ikke berører 
medlemsstaternes indre sikkerhed, bør de
relevante kontrolbesøg udelukkende
gennemføres af Kommissionen.

omfatte den relevante lovgivning om 
ophævelse af kontrollen ved de indre 
grænser og kontrol på det nationale 
område. De relevante kontrolbesøg bør 
gennemføres af tjenestemænd fra 
Kommissionen i samarbejde med 
medlemsstaternes eksperter og 
repræsentanter i Europa-Parlamentet.

Or. en

Ændringsforslag 36
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Betragtning 10 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10a. Kommissionen skal særlig spille en 
rolle med hensyn til at sikre 
koordineringen af 
evalueringsprogrammerne og 
overvågningen af opfølgningsproceduren.
Endvidere bør Kommissionen under 
evalueringen sikre uafhængighed, 
gennemsigtighed og ansvarlighed og 
fremme gensidig tillid mellem de berørte 
parter.

Or. en

Ændringsforslag 37
Monica Luisa Macovei

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Ved evalueringen bør der lægges 
særlig vægt på overholdelsen af de 
grundlæggende rettigheder, når 
Schengenreglerne anvendes.

(11) Ved evalueringen bør der lægges 
særlig vægt på overholdelsen af de 
grundlæggende rettigheder og 
databeskyttelse, når Schengenreglerne 
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anvendes.

Or. en

Ændringsforslag 38
Carlos Coelho

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11a. Den Europæiske Tilsynsførende for 
Databeskyttelse og de nationale 
tilsynsmyndigheder, der hver især handler 
inden for deres respektive beføjelser, bør 
deltage i kontrolbesøg vedrørende 
databeskyttelse.

Or. en

Ændringsforslag 39
Carlos Coelho

Forslag til forordning
Betragtning 13 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13a. Evalueringsmekanismen bør 
foreskrive en støttemekanisme i tilfælde 
af, at der i en medlemsstat, som helt eller 
delvis anvender Schengenreglerne, 
påvises en alvorlig mangel, som kan have 
væsentlig virkning på den interne 
sikkerhed i Schengenområdet. Hvis den 
pågældende medlemsstat ikke inden for 
seks måneder og med støtte fra Frontex-
eksperter er i stand til at afhjælpe 
manglen, bør det være muligt at gøre brug 
af opfølgningsforanstaltninger og 
sanktioner.

Or. en
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Ændringsforslag 40
Carlos Coelho

Forslag til forordning
Betragtning 13 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13b. Sanktionerne kan bestå i, at de andre 
medlemsstater i Schengenområdet 
midlertidigt genindfører grænsekontrollen 
ved de indre grænser. Det bør være Rådet, 
der træffer afgørelse om en midlertidig 
genindførelse af grænsekontrollen ved de 
indre grænser, og den bør kun træffes 
under særlige omstændigheder med en 
delvis eller fuldstændig genindførelse af 
grænsekontrollen af en begrænset 
varighed på seks måneder.

Or. en

Ændringsforslag 41
Stavros Lambrinidis

Forslag til forordning
Betragtning 13 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13a. Evalueringsmekanismen bør 
foreskrive en støttemekanisme i tilfælde 
af, at der påvises en alvorlig mangel, som 
kan have væsentlig virkning på den 
interne sikkerhed i Schengenområdet.
Hvis den pågældende medlemsstat ikke 
inden for seks måneder og med støtte fra 
Frontex-eksperter er i stand til at 
afhjælpe manglen, bør det være muligt at 
anvende opfølgningsforanstaltninger og 
sanktioner, der kunne føre til 
genindførelse af grænsekontrol i en 
begrænset periode i fuld 
overensstemmelse med artikel 78, stk. 3, 
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og artikel 80 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde.

Or. en

Ændringsforslag 42
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Betragtning 13 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13a. Kommissionen fastsætter sammen 
med Rådet opfølgningsforanstaltninger, 
herunder sanktioner, der kunne føre til 
midlertidig genindførelse af 
grænsekontrollen. Ved indførelsen af 
grænsekontrollen bør Kommissionen 
indføre økonomiske 
kompensationsforanstaltninger for at 
støtte de berørte medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 43
Monica Luisa Macovei

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved denne forordning indføres der en 
evalueringsmekanisme til overvågning af 
anvendelsen af Schengenreglerne i de 
medlemsstater, der anvender 
Schengenreglerne fuldt ud.

1. Ved denne forordning indføres der en 
evalueringsmekanisme til overvågning af 
anvendelsen af Schengenreglerne i de 
medlemsstater, der anvender 
Schengenreglerne fuldt ud, sammen med 
ledsageforanstaltninger på områderne de 
eksterne grænser, visumpolitik, 
Schengeninformationssystemet, herunder 
databeskyttelse, politisamarbejde, 
strafferetligt samarbejde, bekæmpelse af 
korruption og organiseret kriminalitet og 
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narkotikapolitikker.

Or. en

Ændringsforslag 44
Sarah Ludford

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. De medlemsstater, for hvilke 
Schengenreglerne i henhold til den 
relevante protokol til traktaten om Den 
Europæiske Union og traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde finder 
delvis anvendelse, deltager i 
evalueringsmekanismen, hvad angår 
begge formål, i forhold til deres deltagelse 
i Schengenreglerne.

Or. en

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at sikre, at Det Forenede Kongerige og Irland deltager i 
evalueringsmekanismen, for så vidt som de deltager i Schengenreglerne. Dette skal være et 
særskilt stykke, således at bestemmelsen gælder for evalueringer både før og efter 
tiltrædelsen.

Ændringsforslag 45
Monica Luisa Macovei

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I tæt samarbejde med medlemsstaterne 
og med støtte fra europæiske myndigheder 
som specificeret i denne forordning er 
Kommissionen ansvarlig for 
gennemførelsen af denne 

1. I tæt samarbejde med medlemsstaterne 
og med støtte fra europæiske myndigheder 
som specificeret i denne forordning, 
herunder Frontex, Europol og Eurojust,
er Kommissionen ansvarlig for 
gennemførelsen af denne 
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evalueringsmekanisme. evalueringsmekanisme.

Or. en

Ændringsforslag 46
Carlos Coelho

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen udarbejder i 
overensstemmelse med den procedure, der 
er omhandlet i artikel 15, stk. 2, et flerårigt 
evalueringsprogram, der dækker en 
femårsperiode, og som skal ligge færdigt 
senest seks måneder før den følgende 
femårsperiode

1. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesretsakter med henblik på 
at udarbejde et flerårigt 
evalueringsprogram, der dækker en 
femårsperiode. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages i 
overensstemmelse med den 
undersøgelsesprocedure, der er omhandlet 
i artikel 15, stk. 2

Or. en

Ændringsforslag 47
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det flerårige program indeholder listen 
over de medlemsstater, der skal evalueres 
hvert år. Hver medlemsstat skal evalueres 
mindst én gang i hver femårsperiode. Den 
rækkefølge, hvori medlemsstaterne skal 
evalueres, baseres på en risikoanalyse, der 
tager højde for migrationspresset, den 
interne sikkerhed, det tidsrum, der er gået 
siden den sidste evaluering, og balancen 
mellem de forskellige dele af 
Schengenreglerne, der skal evalueres.

2. Det flerårige program indeholder listen 
over de medlemsstater, der skal evalueres 
hvert år. Hver medlemsstat skal evalueres 
mindst én gang i hver femårsperiode. Den 
rækkefølge, hvori medlemsstaterne skal 
evalueres, baseres på en afbalanceret 
geografisk repræsentation, på det tidsrum, 
der er gået siden den sidste evaluering, og 
balancen mellem de forskellige dele af 
Schengenreglerne, der skal evalueres.
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Or. en

Begrundelse

Fakta om migration kan ikke tages i betragtning som en passende indikator for kvaliteten af 
grænseforvaltning.

Ændringsforslag 48
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest den 30. september hvert år sender 
Frontex en risikoanalyse til 
Kommissionen, der tager højde for 
migrationspresset, og som indeholder 
anbefalinger for prioritering af 
evalueringer i det kommende år. 
Anbefalingerne henviser til specifikke 
afsnit af de ydre grænser og specifikke 
grænseovergangssteder, der skal evalueres 
i det kommende år i henhold til det 
flerårige program. Kommissionen stiller 
denne risikoanalyse til rådighed for 
medlemsstaterne.

1. Senest den 30. september hvert år sender 
Frontex en vurdering til Kommissionen, 
som indeholder anbefalinger for 
prioritering af evalueringer i det 
kommende år. Anbefalingerne henviser til 
specifikke afsnit af de ydre grænser og 
specifikke grænseovergangssteder, der skal 
evalueres i det kommende år i henhold til 
det flerårige program. Kommissionen 
stiller denne vurdering til rådighed for 
medlemsstaterne og for Europa-
Parlamentet.

Or. en

Ændringsforslag 49
Ioan Enciu

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest den 30. september hvert år sender 
Frontex en risikoanalyse til Kommissionen, 
der tager højde for migrationspresset, og 
som indeholder anbefalinger for 
prioritering af evalueringer i det 
kommende år. Anbefalingerne henviser til 

1. Senest den 30. september hvert år sender 
Frontex en risikoanalyse til Kommissionen, 
der tager højde for migrationspresset, og 
som indeholder anbefalinger for 
prioritering af evalueringer i det 
kommende år. Anbefalingerne henviser til 
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specifikke afsnit af de ydre grænser og 
specifikke grænseovergangssteder, der skal 
evalueres i det kommende år i henhold til 
det flerårige program. Kommissionen 
stiller denne risikoanalyse til rådighed for 
medlemsstaterne.

specifikke afsnit af de ydre grænser og 
specifikke grænseovergangssteder, der skal 
evalueres i det kommende år i henhold til 
det flerårige program. Kommissionen 
stiller denne risikoanalyse til rådighed for 
medlemsstaterne og for Europa-
Parlamentet efter en behørigt begrundet 
anmodning fra det.

Or. ro

Ændringsforslag 50
Sarah Ludford, Jens Rohde, Nadja Hirsch, Jan Mulder

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest den 30. september hvert år sender 
Frontex en risikoanalyse til Kommissionen, 
der tager højde for migrationspresset, og 
som indeholder anbefalinger for 
prioritering af evalueringer i det 
kommende år. Anbefalingerne henviser til 
specifikke afsnit af de ydre grænser og 
specifikke grænseovergangssteder, der skal 
evalueres i det kommende år i henhold til 
det flerårige program. Kommissionen 
stiller denne risikoanalyse til rådighed for 
medlemsstaterne.

1. Senest den 30. september hvert år sender 
Frontex en risikoanalyse til Kommissionen, 
der tager højde for migrationspresset, og 
som indeholder anbefalinger for 
prioritering af evalueringer i det 
kommende år. Anbefalingerne henviser til 
specifikke afsnit af de ydre grænser og 
specifikke grænseovergangssteder, der skal 
evalueres i det kommende år i henhold til 
det flerårige program. Kommissionen 
stiller denne risikoanalyse til rådighed for 
medlemsstaterne og for Europa-
Parlamentet.

Or. en

Ændringsforslag 51
Monica Luisa Macovei

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Senest den 30. september hvert år 
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sender Europol en risikoanalyse til 
Kommissionen vedrørende alvorlige 
forbrydelser, terrorisme, korruption og 
organiseret kriminalitet, som vedrører en 
fælles interesse, der er omfattet af en EU-
politik, herunder intern sikkerhed, 
sammen med anbefalinger for prioritering 
af evalueringer i det kommende år.
Anbefalingerne henviser til specifikke 
afsnit af de ydre grænser og specifikke 
grænseovergangssteder, der skal 
evalueres i det kommende år i henhold til 
det flerårige program. Kommissionen 
stiller denne risikoanalyse til rådighed for 
medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 52
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Inden for samme frist som nævnt i stk. 
1 sender Agenturet for Grundlæggende 
Rettigheder en risikoanalyse til 
Kommissionen vedrørende situationen for 
de grundlæggende rettigheder ved de ydre 
og indre grænser med særlig vægt på 
ophævelsen af kontrollen ved de indre 
grænser sammen med anbefalinger for 
prioritering af evalueringer i det 
kommende år. Kommissionen stiller 
denne risikoanalyse til rådighed for 
medlemsstaterne og Europa-Parlamentet.

Or. en
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Ændringsforslag 53
Mariya Nedelcheva

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Inden for samme frist som nævnt i stk. 1 
sender Frontex Kommissionen en separat 
risikoanalyse med anbefalinger for 
prioritering af evalueringer, der skal 
gennemføres ved uanmeldte kontrolbesøg 
det næste år. Disse anbefalinger kan 
vedrøre en hvilken som helst region eller et 
specifikt område og indeholder en liste 
med mindst ti specifikke afsnit af de ydre 
grænser og ti specifikke 
grænseovergangssteder.

2. Inden for samme frist som nævnt i stk. 1 
sender Frontex Kommissionen en separat 
risikoanalyse med anbefalinger for 
prioritering af evalueringer, der skal 
gennemføres ved uanmeldte kontrolbesøg 
det næste år. Disse anbefalinger kan 
vedrøre en hvilken som helst region eller et 
specifikt område og indeholder en liste 
med mindst ti specifikke afsnit af de ydre 
grænser og ti specifikke 
grænseovergangssteder. Anbefalingerne 
bør baseres på de reelle risici for 
Schengenområdets funktion og ikke kun 
på de hypotetiske risici.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at skelne mellem reelle risici (f.eks. kendte grænseovergangssteder for ulovlige 
indvandrere) og hypotetiske risici (f.eks. antagelser og forventninger om øgede 
migrationsstrømme).

Ændringsforslag 54
Georgios Papanikolaou

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Inden for samme frist som nævnt i stk. 1 
sender Frontex Kommissionen en separat 
risikoanalyse med anbefalinger for 
prioritering af evalueringer, der skal 
gennemføres ved uanmeldte kontrolbesøg 
det næste år. Disse anbefalinger kan 
vedrøre en hvilken som helst region eller et 
specifikt område og indeholder en liste 

2. Inden for samme frist som nævnt i stk. 1 
sender Frontex Kommissionen en separat 
risikoanalyse med anbefalinger for 
prioritering af evalueringer, der skal 
gennemføres ved uanmeldte kontrolbesøg 
det næste år. Disse anbefalinger kan tage 
højde for den årlige rapport fra Frontex 
og kan vedrøre en hvilken som helst region 
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med mindst ti specifikke afsnit af de ydre 
grænser og ti specifikke 
grænseovergangssteder.

eller et specifikt område og indeholder en 
liste med mindst ti specifikke afsnit af de 
ydre grænser og ti specifikke 
grænseovergangssteder.

Or. en

Ændringsforslag 55
Monica Luisa Macovei

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Inden for samme frist som nævnt i stk. 
1 sender Europol Kommissionen en 
separat risikoanalyse med anbefalinger 
for prioritering af evalueringer, der skal 
gennemføres på området intern sikkerhed, 
i form af uanmeldte kontrolbesøg det 
næste år.

Or. en

Ændringsforslag 56
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne fremsender deres 
besvarelse af spørgeskemaet til 
Kommissionen senest seks uger efter 
fremsendelsen af spørgeskemaet. 
Kommissionen stiller oplysningerne til 
rådighed for de øvrige medlemsstater.

2. Medlemsstaterne fremsender deres 
besvarelse af spørgeskemaet til 
Kommissionen senest seks uger efter 
fremsendelsen af spørgeskemaet. 
Kommissionen stiller oplysningerne til 
rådighed for de øvrige medlemsstater og 
Europa-Parlamentet.

Or. en
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Ændringsforslag 57
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Under hensyntagen til risikoanalysen 
udarbejdet af Frontex, jf. artikel 6,
besvarelserne af det i artikel 7 omhandlede 
spørgeskema og eventuelt andre relevante 
kilder udarbejder Kommissionen et årligt 
evalueringsprogram senest den 
30. november det foregående år. 
Programmet kan foreskrive evaluering af:

1. Under hensyntagen til besvarelserne af 
det i artikel 7 omhandlede spørgeskema og 
eventuelt andre relevante kilder udarbejder 
Kommissionen et årligt 
evalueringsprogram senest den 
30. november det foregående år. 
Programmet kan foreskrive evaluering af:

Or. en

Ændringsforslag 58
Monica Luisa Macovei

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Under hensyntagen til risikoanalysen 
udarbejdet af Frontex, jf. artikel 6, 
besvarelserne af det i artikel 7 omhandlede 
spørgeskema og eventuelt andre relevante 
kilder udarbejder Kommissionen et årligt 
evalueringsprogram senest den 
30. november det foregående år. 
Programmet kan foreskrive evaluering af:

1. Under hensyntagen til risikoanalysen 
udarbejdet af Frontex og Europol, jf. 
artikel 6, besvarelserne af det i artikel 7 
omhandlede spørgeskema og eventuelt 
andre relevante kilder udarbejder 
Kommissionen et årligt 
evalueringsprogram senest den 
30. november det foregående år. 
Programmet kan foreskrive evaluering af:

Or. en
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Ændringsforslag 59
Cornelia Ernst, Rui Tavares

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– en medlemsstats anvendelse af 
Schengenreglerne eller en del heraf som 
anført i det flerårige program

– en medlemsstats anvendelse af 
Schengenreglerne eller, i relevant omfang, 
en del heraf som anført i det flerårige 
program

Or. en

Ændringsforslag 60
Monica Luisa Macovei

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– en medlemsstats anvendelse af 
Schengenreglerne eller en del heraf som 
anført i det flerårige program

– en medlemsstats anvendelse af 
Schengenreglerne eller en del heraf og af 
de ledsageforanstaltninger, der er anført i 
artikel 1, som anført i det flerårige 
program

Or. en

Ændringsforslag 61
Monica Luisa Macovei

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– anvendelse af bestemte dele af 
Schengenreglerne i flere medlemsstater 
(tematiske evalueringer) 

– anvendelse af bestemte dele af 
Schengenreglerne og af de 
ledsageforanstaltninger, der er anført i 
artikel 1, i flere medlemsstater (tematiske 
evalueringer) 
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Or. en

Ændringsforslag 62
Monica Luisa Macovei

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– anvendelse af Schengenreglerne i en 
gruppe medlemsstater (regionale 
evalueringer).

– anvendelse af Schengenreglerne og af de 
ledsageforanstaltninger, der er anført i 
artikel 1, i en gruppe medlemsstater 
(regionale evalueringer).

Or. en

Ændringsforslag 63
Carlos Coelho

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Første del af programmet, der vedtages i 
overensstemmelse med den procedure, der 
er omhandlet i artikel 15, stk. 2,
indeholder en liste over de medlemsstater, 
der ifølge det flerårige program skal 
evalueres det næste år. Afsnittet indeholder 
en liste over de områder, der skal 
evalueres, og kontrolbesøgene.

2. Første del af programmet indeholder en 
liste over de medlemsstater, der ifølge det 
flerårige program skal evalueres det næste 
år. Afsnittet indeholder en liste over de 
områder, der skal evalueres, og 
kontrolbesøgene. Kommissionen vedtager 
den første del af programmet ved 
gennemførelsesretsakter. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages i 
overensstemmelse med den 
undersøgelsesprocedure, der er 
omhandlet i artikel 15, stk. 2.

Or. en
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Ændringsforslag 64
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Eksperterne skal have passende 
kvalifikationer, herunder en solid teoretisk 
viden og praktisk erfaring på de områder, 
evalueringsmekanismen dækker, samt et 
godt kendskab til principper, procedurer og 
teknikker for evalueringer, og de skal være 
i stand til at kommunikere på et fælles 
sprog.

4. Eksperterne skal have passende 
kvalifikationer, herunder en solid teoretisk 
viden og praktisk erfaring på de områder, 
evalueringsmekanismen dækker, herunder 
overholdelsen af de grundlæggende 
rettigheder, samt et godt kendskab til 
principper, procedurer og teknikker for 
evalueringer, og de skal være i stand til at 
kommunikere på et fælles sprog.

Or. en

Ændringsforslag 65
Georgios Papanikolaou

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kommissionen opfordrer 
medlemsstaterne til at udpege eksperter, 
som kan deltage i de pågældende 
kontrolbesøg, med angivelse af deres 
ekspertiseområde. Kommissionen 
opfordrer i forbindelse med anmeldte 
besøg medlemsstaterne til at udpege 
eksperter senest seks uger før det 
planlagte kontrolbesøg. Medlemsstaterne 
udpeger eksperten inden for en frist på en 
uge efter modtagelsen af opfordringen.
Kommissionen opfordrer i forbindelse 
med uanmeldte besøg medlemsstaterne til 
at udpege eksperter senest to uger før det 
planlagte kontrolbesøg. Medlemsstaterne 
udpeger eksperten inden for en frist på 72 
timer efter modtagelsen af opfordringen.
Medlemsstaterne og de udpegede 
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eksperter forpligter sig til at behandle de 
uanmeldte kontrolbesøg som fortrolige.

Or. en

Ændringsforslag 66
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen kan opfordre Frontex, 
Europol, Eurojust eller andre relevante 
europæiske organer til at udpege en 
repræsentant, der skal deltage som 
observatør i et besøg i et område, der er 
omfattet af deres mandat.

2. Kommissionen kan opfordre Frontex, 
Europol, Eurojust, Europa-Parlamentet
eller andre relevante europæiske organer til 
at udpege en repræsentant, der skal deltage 
som observatør i et besøg i et område, der 
er omfattet af deres mandat.

Or. en

Ændringsforslag 67
Mariya Nedelcheva

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen kan opfordre Frontex, 
Europol, Eurojust eller andre relevante 
europæiske organer til at udpege en 
repræsentant, der skal deltage som 
observatør i et besøg i et område, der er 
omfattet af deres mandat.

2. Kommissionen kan opfordre Frontex, 
Europol og/eller Eurojust til at udpege en 
repræsentant, der skal deltage som 
observatør i et besøg i et område, der er 
omfattet af deres mandat. Kommissionen 
fastsætter et klart mandat for de 
deltagende repræsentanter, herunder 
varighed, ansvarsområder og opgaver.

Or. en

Begrundelse

Hvis der føres en endelig liste over de agenturer og europæiske organer, som kan deltage 
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med eksperter, vil det give et klart mandat og forhindre, at evalueringsholdene griber ind i 
andre europæiske organers beføjelser. Dette vil forhindre dobbeltarbejde og overlapning af 
ressourcerne. En sådan strategi vil fjerne enhver tvivl om vilkårlige afgørelser over for 
medlemsstaterne, og den vil sikre proportionalitet.

Ændringsforslag 68
Carlos Coelho

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Den Europæiske Tilsynsførende for 
Databeskyttelse og de nationale 
tilsynsmyndigheder, der hver især handler 
inden for deres respektive beføjelser, 
opfordres til at deltage i kontrolbesøg 
vedrørende databeskyttelse.

Or. en

Ændringsforslag 69
Hubert Pirker

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den berørte medlemsstat sikrer, at 
ekspertgruppen får direkte adgang til 
relevante personer. Den sikrer, at gruppen 
får adgang til alle områder, bygninger og 
dokumenter, som er relevante for 
evalueringen. Den sikrer, at gruppen kan 
udøve sit mandat, som er at kontrollere 
aktiviteter i relation til de områder, der skal 
evalueres.

4. Den berørte medlemsstat sikrer, at 
ekspertgruppen får direkte adgang til 
relevante personer. Den sikrer, at gruppen 
får adgang til alle områder, bygninger og 
dokumenter, som er relevante for 
evalueringen. Den sikrer, at gruppen kan 
udøve sit mandat, som er at kontrollere 
aktiviteter i relation til de områder, der skal 
evalueres, særlig ved at stille personer til 
rådighed for ad hoc-oversættelses- og 
tolkeopgaver fra medlemsstatens sprog til 
det fælles sprog som fastsat i artikel 9, stk. 
4.
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Or. de

Ændringsforslag 70
Georgios Papanikolaou

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Medlemsstaterne har ansvaret for at 
træffe de nødvendige foranstaltninger 
vedrørende deres eksperters rejse og 
ophold. Kommissionen godtgør rejse- og 
opholdsudgifter for de eksperter, der 
deltager i kontrolbesøgene.

7. Medlemsstaterne har ansvaret for at 
træffe de nødvendige foranstaltninger 
vedrørende deres eksperters rejse og 
ophold. Kommissionen godtgør rejse- og 
opholdsudgifter for de eksperter, der 
deltager i kontrolbesøgene. Kommissionen 
udpeger i forbindelse med uanmeldte 
kontrolbesøg et kontaktpunkt, der står for 
de praktiske detaljer ved kontrolbesøget.

Or. en

Begrundelse

I forbindelse med uanmeldte kontrolbesøg er der en streng tidsbegrænsning, og det er derfor 
nødvendigt, at Kommissionen gøres ansvarlig for at udpege et kontaktpunkt, der står for de 
praktiske detaljer ved kontrolbesøget.

Ændringsforslag 71
Sarah Ludford, Jens Rohde, Nadja Hirsch, Jan Mulder

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der udarbejdes en rapport efter hver 
evaluering. Rapporten baseres på resultatet 
af kontrolbesøget og eventuelt
spørgeskemaet.

1. Der udarbejdes en rapport efter hver 
evaluering. Rapporten baseres på resultatet 
af kontrolbesøget og spørgeskemaet. Den 
indeholder en grundig vurdering af 
overholdelsen af Schengenreglerne samt 
opfyldelsen af målene med hensyn til en 
strafferetlig reform og bekæmpelsen af 
korruption og organiseret kriminalitet 
som fastsat i Kommissionens beslutning 
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K(2006)6569 og K(2006)6570.

Or. en

Ændringsforslag 72
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Hvis der er tale om anmeldte 
kontrolbesøg, udarbejdes rapporten af 
ekspertgruppen under kontrolbesøget. 
Kommissionens tjenestemand har det 
overordnede ansvar for udarbejdelse af 
rapporten og for dennes fuldstændighed og 
kvalitet. Hvis der er uenighed, forsøger 
gruppen at nå et kompromis. Afvigende 
meninger kan anføres i rapporten.

b) Hvis der er tale om anmeldte 
kontrolbesøg, udarbejdes rapporten af 
ekspertgruppen under kontrolbesøget. 
Kommissionens tjenestemand har det 
overordnede ansvar for udarbejdelse af 
rapporten og for dennes fuldstændighed og 
kvalitet. Hvis der er uenighed, forsøger 
gruppen at nå et kompromis. Afvigende 
meninger skal anføres i rapporten.

Or. en

Ændringsforslag 73
Georgios Papanikolaou

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I rapporten analyseres de relevante 
kvalitative, kvantitative, operationelle, 
administrative og organisatoriske aspekter, 
og alle mangler eller svagheder, der 
fastslås under evalueringen, nævnes. 
Rapporten skal indeholde anbefalinger for 
afhjælpende foranstaltninger og fristerne 
for gennemførelsen af disse.

2. I rapporten analyseres de relevante 
kvalitative, kvantitative, operationelle, 
administrative og organisatoriske aspekter, 
og alle mangler eller svagheder inden for 
og uden for de pågældende 
medlemsstaters kontrol, der fastslås under 
evalueringen, nævnes. Rapporten skal 
indeholde anbefalinger til de pågældende 
medlemsstater samt eventuelt til 
Kommissionen for afhjælpende eller 
supplerende foranstaltninger og fristerne 
for gennemførelsen af disse.
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Or. en

Ændringsforslag 74
Sarah Ludford

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen fremsender rapporten til 
den berørte medlemsstat inden for en frist 
på seks uger fra kontrolbesøget eller 
modtagelsen af besvarelserne af 
spørgeskemaet. Den berørte medlemsstat 
fremsætter sine bemærkninger til rapporten 
inden for en frist på to uger.

4. Kommissionen fremsender rapporten til 
den berørte medlemsstat inden for en frist 
på fire uger fra kontrolbesøget eller 
modtagelsen af besvarelserne af 
spørgeskemaet. Den berørte medlemsstat 
fremsætter sine bemærkninger til rapporten 
inden for en frist på to uger.

Or. en

Begrundelse

I forbindelse med alvorlige mangler i systemet er der behov for en hurtig reaktion for at 
bevare tilliden til Schengensystemet.

Ændringsforslag 75
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionens ekspert fremlægger 
rapporten og svaret fra medlemsstaten for 
det udvalg, der nedsættes i medfør af 
artikel 15. Medlemsstaterne opfordres til at 
fremkomme med bemærkninger til 
besvarelsen af spørgeskemaet, rapporten og 
den berørte medlemsstats bemærkninger.

5. Kommissionens ekspert fremlægger 
rapporten og svaret fra medlemsstaten for 
det udvalg, der nedsættes i medfør af 
artikel 15, og for Europa-Parlamentet. 
Medlemsstaterne opfordres til at 
fremkomme med bemærkninger til 
besvarelsen af spørgeskemaet, rapporten og 
den berørte medlemsstats bemærkninger.

Or. en
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Ændringsforslag 76
Carlos Coelho

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vedtager anbefalingerne
vedrørende klassifikationen af resultaterne, 
jf. stk. 3, efter proceduren i artikel 15, 
stk. 2.

Kommissionen vedtager 
gennemførelsesretsakter med henblik på 
at fremsætte anbefalinger vedrørende 
klassifikationen af resultaterne, jf. stk. 3. 
Disse gennemførelsesretsakter vedtages i 
overensstemmelse med den 
undersøgelsesprocedure, der er omhandlet 
i artikel 15, stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 77
Mariya Nedelcheva, Georgios Papanikolaou

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 5 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Inden for en frist på én måned fra 
modtagelsen af rapporten forelægger den 
berørte medlemsstat Kommissionen en 
handlingsplan for, hvordan de 
identificerede svagheder kan afhjælpes.

Inden for en frist på én måned fra 
modtagelsen af rapporten forelægger den 
berørte medlemsstat Kommissionen en 
handlingsplan for, hvordan de 
identificerede svagheder kan afhjælpes.
Hvis Kommissionens rapport er baseret på 
tematiske eller regionale evalueringer og 
vedrører mere end én medlemsstat, skal 
medlemsstaternes handlingsplaner 
koordineres.

Or. en
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Ændringsforslag 78
Sarah Ludford, Nadja Hirsch

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Den berørte medlemsstat aflægger 
rapport til Kommissionen om 
gennemførelsen af handlingsplanen inden 
for en frist på seks måneder fra 
modtagelsen af rapporten og efterfølgende 
hver tredje måned, indtil handlingsplanen 
er fuldt gennemført. Afhængigt af, hvor 
alvorlige de svagheder, der identificeres, 
er, og hvilke foranstaltninger der træffes 
for at afhjælpe svaghederne, kan 
Kommissionen efter den procedure, der er 
omhandlet i artikel 15, stk. 2, planlægge 
anmeldte kontrolbesøg for at kontrollere, at 
handlingsplanen gennemføres korrekt. 
Kommissionen kan også planlægge 
uanmeldte kontrolbesøg

6. Den berørte medlemsstat aflægger 
rapport til Kommissionen om 
gennemførelsen af handlingsplanen inden 
for en frist på fire måneder fra modtagelsen 
af rapporten og efterfølgende hver tredje 
måned, indtil handlingsplanen er fuldt 
gennemført. Afhængigt af, hvor alvorlige 
de svagheder, der identificeres, er, og 
hvilke foranstaltninger der træffes for at 
afhjælpe svaghederne, kan Kommissionen 
efter den procedure, der er omhandlet i 
artikel 15, stk. 2, planlægge anmeldte 
kontrolbesøg for at kontrollere, at 
handlingsplanen gennemføres korrekt. 
Kommissionen kan også planlægge 
uanmeldte kontrolbesøg

Or. en

Begrundelse

I forbindelse med alvorlige mangler i systemet er der behov for en hurtig reaktion for at 
bevare tilliden til Schengensystemet.

Ændringsforslag 79
Carlos Coelho

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Den berørte medlemsstat aflægger 
rapport til Kommissionen om 
gennemførelsen af handlingsplanen inden 
for en frist på seks måneder fra 
modtagelsen af rapporten og efterfølgende 
hver tredje måned, indtil handlingsplanen 
er fuldt gennemført. Afhængigt af, hvor 

6. Den berørte medlemsstat aflægger 
rapport til Kommissionen om 
gennemførelsen af handlingsplanen inden 
for en frist på seks måneder fra 
modtagelsen af rapporten og efterfølgende 
hver tredje måned, indtil handlingsplanen 
er fuldt gennemført. Afhængigt af, hvor 
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alvorlige de svagheder, der identificeres, 
er, og hvilke foranstaltninger der træffes 
for at afhjælpe svaghederne, kan 
Kommissionen efter den procedure, der er 
omhandlet i artikel 15, stk. 2, planlægge 
anmeldte kontrolbesøg for at kontrollere, at 
handlingsplanen gennemføres korrekt. 
Kommissionen kan også planlægge 
uanmeldte kontrolbesøg

alvorlige de svagheder, der identificeres, 
er, og hvilke foranstaltninger der træffes 
for at afhjælpe svaghederne, kan 
Kommissionen vedtage 
gennemførelsesretsakter med henblik på 
at planlægge anmeldte kontrolbesøg for at 
kontrollere, at handlingsplanen 
gennemføres korrekt. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
den undersøgelsesprocedure, der er 
omhandlet i artikel 15, stk. 2.
Kommissionen kan også planlægge 
uanmeldte kontrolbesøg

Or. en

Ændringsforslag 80
Ioan Enciu

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 6 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen informerer regelmæssigt 
det udvalg, der nedsættes i medfør af 
artikel 15, om gennemførelsen af 
handlingsplanen.

Kommissionen informerer regelmæssigt 
det udvalg, der nedsættes i medfør af 
artikel 15, om gennemførelsen af 
handlingsplanen. Europa-Parlamentet kan 
også anmode Kommissionen om at 
underrette det om, hvor langt man er nået 
med gennemførelsen af handlingsplanen.

Or. ro

Begrundelse

Europa-Parlamentet skal kunne anmode Kommissionen om oplysninger om, hvor langt man 
er nået med gennemførelsen af de handlingsplaner, som medlemsstaterne har udarbejdet for 
at afhjælpe mangler i anvendelsen af Schengenreglerne.
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Ændringsforslag 81
Cornelia Ernst, Rui Tavares, Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Hvis et kontrolbesøg afslører en alvorlig 
mangel, der skønnes at have betydelige 
følger for den generelle sikkerhed i en
eller flere medlemsstater, informerer 
Kommissionen så hurtigt som muligt Rådet 
og Europa-Parlamentet på eget initiativ 
eller efter anmodning fra en medlemsstat.

7. Hvis rapporten fra et kontrolbesøg 
indeholder et eller flere resultater, som 
klassificeres under artikel 13, stk. 3, litra 
c), informerer Kommissionen så hurtigt 
som muligt Rådet og Europa-Parlamentet 
på eget initiativ eller efter anmodning fra 
en medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 82
Sarah Ludford

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Hvis et kontrolbesøg afslører en alvorlig 
mangel, der skønnes at have betydelige 
følger for den generelle sikkerhed i en eller 
flere medlemsstater, informerer 
Kommissionen så hurtigt som muligt Rådet 
og Europa-Parlamentet på eget initiativ 
eller efter anmodning fra en medlemsstat.

7. Hvis et kontrolbesøg afslører en alvorlig 
mangel, der skønnes at have betydelige 
følger for den generelle sikkerhed i en eller 
flere medlemsstater, informerer 
Kommissionen så hurtigt som muligt Rådet 
og Europa-Parlamentet og holder dem 
løbende underrettet i støtteperioden på 
seks måneder i overensstemmelse med 
artikel 13a, og efter at der er truffet en 
endelig beslutning om opfølgning og 
eventuelle sanktioner i henhold til artikel 
13b.

Or. en
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Ændringsforslag 83
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Hvis et kontrolbesøg afslører en alvorlig 
mangel, der skønnes at have betydelige 
følger for den generelle sikkerhed i en eller 
flere medlemsstater, informerer 
Kommissionen så hurtigt som muligt Rådet 
og Europa-Parlamentet på eget initiativ 
eller efter anmodning fra en medlemsstat.

7. Hvis et kontrolbesøg afslører en alvorlig 
mangel, der skønnes at have betydelige 
følger for den generelle sikkerhed i en eller 
flere medlemsstater, informerer 
Kommissionen så hurtigt som muligt Rådet 
og Europa-Parlamentet på eget initiativ 
eller efter anmodning fra Europa-
Parlamentet eller en medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 84
Carlos Coelho

Forslag til forordning
Artikel 13 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 13b

Opfølgningsprocedure
Seks måneder efter afsløringen af en 
alvorlig mangel, jf. artikel 13, stk. 7, 
planlægger Kommissionen et 
kontrolbesøg. Hvis kontrolbesøget 
afslører, at den alvorlige mangel ikke er 
blevet afhjulpet trods den støtte, der er 
ydet til medlemsstaten i henhold til artikel 
13a, vedtager Rådet på forslag af 
Kommissionen og efter høring af Europa-
Parlamentet en afgørelse om sanktioner.
Rådet handler med kvalificeret flertal.

Or. en
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Ændringsforslag 85
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 13 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 13b

Afgørelse om genindførelse af 
grænsekontrol

Afgørelsen om genindførelsen af 
grænsekontrol træffes af Rådet, som 
handler med kvalificeret flertal på 
Kommissionens forslag.

Or. en
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Ændringsforslag 86
Stavros Lambrinidis

Forslag til forordning
Artikel 13 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 13b

Opfølgning og sanktioner

Seks måneder efter afsløringen af en 
alvorlig mangel planlægger 
Kommissionen et kontrolbesøg. Hvis 
kontrolbesøget afslører, at den alvorlige 
mangel ikke er blevet afhjulpet, 
fremlægger Kommissionen et forslag for 
det udvalg, der nedsættes i medfør af 
artikel 15, om opfølgningen og mulige 
sanktioner. Afgørelsen om opfølgningen 
og mulige sanktioner træffes i 
overensstemmelse med den 
undersøgelsesprocedure, der er 
omhandlet i artikel 15, stk. 2. Hvis en 
medlemsstat vedvarende undlader at 
overholde Schengenreglerne, skal alle 
midler og enhver støtte udtømmes for at 
rette op på situationen, før mere alvorlige 
sanktioner overvejes. I henhold til artikel 
78, stk. 3, og artikel 80 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde er det 
ikke tilladt at genindføre 
grænsekontrollen over for en 
medlemsstat, som enten står over for en 
nødsituation i form af en pludselig 
tilstrømning af tredjelandsstatsborgere, 
eller som er i en kritisk situation med 
hensyn til fuldt ud at opfylde dens 
forpligtelser i henhold til 
Schengenreglerne helt eller delvist på 
grund af det store antal 
tredjelandsstatsborgere, som ankommer 
til dens grænser.

Or. en
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Ændringsforslag 87
Carlos Coelho

Forslag til forordning
Artikel 13 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 13c
Midlertidig genindførelse af 

grænsekontrollen
1. Sanktionerne kan omfatte en afgørelse 
om, at de andre medlemsstater i 
Schengenområdet midlertidigt 
genindfører grænsekontrollen ved de 
indre grænser. Denne afgørelse kan 
foreskrive en delvis eller fuldstændig 
genindførelse af grænsekontrollen ved 
den pågældende medlemsstats indre 
grænser.
2. En afgørelse om midlertidig
genindførelse af grænsekontrollen ved de 
indre grænser skal opfylde følgende 
betingelser:
– en alvorlig mangel i gennemførelsen af 
Schengenreglerne, der skønnes at have 
betydelige følger for den generelle 
sikkerhed i en eller flere medlemsstater
– særlige omstændigheder, som 
nødvendiggør en midlertidig 
genindførelse af grænsekontrollen
3. En afgørelse i henhold til stk. 2 skal 
indeholde følgende oplysninger:
– en frist på højst seks måneder
– en støttemekanisme, der bevilges den 
pågældende medlemsstat, med henblik på 
at afhjælpe manglen
– en dato for et yderligere kontrolbesøg.

Or. en
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Ændringsforslag 88
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 13 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 13c
Kompensationsforanstaltninger

Ved indførelsen af grænsekontrollen 
indfører Kommissionen økonomiske 
kompensationsforanstaltninger for at 
støtte de berørte medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 89
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ekspertgrupperne behandler samtlige 
oplysninger, de modtager under udøvelsen 
af deres opgaver, som fortrolige. De 
rapporter, der udarbejdes efter 
kontrolbesøg, klassificeres som "restreint". 
Efter høring af den berørte medlemsstat 
beslutter Kommissionen, hvilken del af 
rapporten der kan offentliggøres.

Ekspertgrupperne behandler samtlige 
oplysninger, de modtager under udøvelsen 
af deres opgaver, som fortrolige. De 
rapporter, der udarbejdes efter 
kontrolbesøg, klassificeres som "restreint".
Denne klassificering udelukker ikke, at 
rapporten stilles til rådighed for Europa-
Parlamentet. Efter høring af den berørte 
medlemsstat beslutter Kommissionen, 
hvilken del af rapporten der kan 
offentliggøres.

Or. en
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Ændringsforslag 90
Ioan Enciu

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ekspertgrupperne behandler samtlige 
oplysninger, de modtager under udøvelsen 
af deres opgaver, som fortrolige. De 
rapporter, der udarbejdes efter 
kontrolbesøg, klassificeres som "restreint". 
Efter høring af den berørte medlemsstat 
beslutter Kommissionen, hvilken del af 
rapporten der kan offentliggøres.

Ekspertgrupperne behandler samtlige 
oplysninger, de modtager under udøvelsen 
af deres opgaver, som fortrolige. De 
rapporter, der udarbejdes efter 
kontrolbesøg, klassificeres som "restreint". 
Efter høring af den berørte medlemsstat 
beslutter Kommissionen, hvilken del af 
rapporten der kan offentliggøres. Europa-
Parlamentet har efter en behørigt 
begrundet anmodning fra det adgang til 
alle de rapporter, som evalueringsholdene 
udarbejder.

Or. ro

Begrundelse

Europa-Parlamentet skal i overensstemmelse med dets rolle som medlovgiver inden for 
området for frihed, sikkerhed og retfærdighed efter behørigt begrundet anmodning have 
adgang til alle evalueringsrapporterne.

Ændringsforslag 91
Monica Luisa Macovei

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den første risikoanalyse, som Frontex 
udarbejder i medfør af artikel 6, 
fremlægges for Kommissionen senest tre 
måneder efter denne forordnings 
ikrafttrædelse.

2. Den første risikoanalyse, som Frontex 
og Europol udarbejder i medfør af 
artikel 6, fremlægges for Kommissionen 
senest tre måneder efter denne forordnings 
ikrafttrædelse.

Or. en
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Ændringsforslag 92
Ioan Enciu

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen fremlægger hvert år en 
rapport for Europa-Parlamentet og Rådet 
om de evalueringer, der er gennemført i 
medfør af denne forordning. Rapporten 
offentliggøres og indeholder oplysninger 
om:

Kommissionen fremlægger hvert år en 
omfattende rapport for Europa-Parlamentet 
og Rådet om de evalueringer, der er 
gennemført i medfør af denne forordning. 
Rapporten offentliggøres og indeholder 
oplysninger om:

Or. ro

Ændringsforslag 93
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning træder i kraft på tyvende 
dagen efter offentliggørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning træder i kraft den 1. 
januar 2014, når det nuværende femårige 
evalueringsprogram udløber.

Or. en


