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Ändringsförslag 24
Monica Luisa Macovei

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Schengenområdet utan inre 
gränskontroller bygger på att 
medlemsstaterna effektivt och 
ändamålsenligt tillämpar kompletterande 
åtgärder på områdena yttre gränser, 
viseringspolitik, Schengens 
informationssystem, inbegripet 
uppgiftsskydd, polissamarbete, samarbete i 
straffrättsliga frågor och kontroll av vapen 
och narkotika.

(1) Schengenområdet utan inre 
gränskontroller har medlemsstaternas 
ömsesidiga förtroende som sin kärnpunkt 
och bygger på att medlemsstaterna 
effektivt och ändamålsenligt tillämpar 
kompletterande åtgärder på områdena yttre 
gränser, viseringspolitik, Schengens 
informationssystem, inbegripet 
uppgiftsskydd, polissamarbete, samarbete i 
straffrättsliga frågor, kampen mot 
korruption och organiserad brottslighet
samt kontroll av vapen och narkotika.

Or. en

Ändringsförslag 25
Kinga Göncz

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Schengenområdet är en av unionens 
största framgångar och en av de saker 
som uppskattas mest av medborgarna, 
eftersom det säkrar den fria rörligheten. 
Därför bör man värna om att det inte görs 
några kontroller vid de inre gränserna.

Or. en
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Ändringsförslag 26
Ioan Enciu

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) För att bibehålla ett starkt ömsesidigt 
förtroende mellan de medlemsstater som 
ingår i området utan inre gränser och mot 
bakgrund av behovet att garantera en hög 
och jämn standard på den praktiska 
tillämpningen av Schengenregelverket bör 
man införa en särskild 
utvärderingsmekanism för kontroll av 
tillämpningen av Schengenregelverket. En 
sådan mekanism bör bygga på ett nära 
samarbete mellan kommissionen och dessa 
medlemsstater.

(3) Det behövs en särskild och enhetlig 
utvärderingsmekanism för att kontrollera 
tillämpningen av Schengenregelverket i 
såväl de kandidatländer som de 
medlemsstater som helt eller delvis 
omfattas av Schengenregelverket, 
i enlighet med det relevanta protokoll som
bifogas fördraget om Europeiska unionen 
och fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt. Mekanismen bör garantera 
en hög och jämn standard på den praktiska 
tillämpningen av Schengenregelverket och 
upprätthålla ett starkt ömsesidigt 
förtroende mellan de medlemsstater som 
ingår i området utan inre gränskontroller. 
En sådan mekanism bör bygga på ett nära 
samarbete mellan kommissionen och dessa 
medlemsstater.

Or. ro

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

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) I Stockholmsprogrammet anses att 
utvärderingen av Schengenområdet även 
i fortsättningen kommer att vara av central 
betydelse och att den därför bör förbättras 
genom att man förstärker Frontex roll på 
detta område.

(5) I Stockholmsprogrammet anses att 
utvärderingen av Schengenområdet även 
i fortsättningen kommer att vara av central 
betydelse.

Or. en
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Ändringsförslag 28
Kinga Göncz

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Ett kandidatland som uppfyller 
kraven bör kunna ansluta sig utan några 
större dröjsmål.

Or. en

Ändringsförslag 29
Ioan Enciu

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Erfarenheterna från det tidigare 
utvärderingsarbetet visar på ett behov av 
att ha en samordnad utvärderingsmekanism 
som omfattar alla områden av 
Schengenregelverket, utom de där det 
redan finns en särskild 
utvärderingsmekanism i EU-lagstiftningen.

(7) Erfarenheterna från det tidigare 
utvärderingsarbetet visar på ett behov av 
att ha en samordnad, insynsvänlig och 
enhetlig utvärderingsmekanism som 
omfattar alla områden av 
Schengenregelverket, utom de där det 
redan finns en särskild 
utvärderingsmekanism i EU-lagstiftningen.

Or. ro

Motivering

Erfarenheterna från det tidigare utvärderingsarbetet visar också att det finns ett behov av 
större insyn och förutsägbarhet för att garantera att utvärderingen av Schengenregelverkets 
tillämpning genomförs på grundval av tydliga och enhetliga kriterier.
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Ändringsförslag 30
Sarah Ludford, Jens Rohde, Nadja Hirsch, Jan Mulder

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Erfarenheterna från det tidigare 
utvärderingsarbetet visar på ett behov av 
att ha en samordnad utvärderingsmekanism 
som omfattar alla områden av 
Schengenregelverket, utom de där det 
redan finns en särskild 
utvärderingsmekanism i EU-lagstiftningen.

(7) Erfarenheterna från det tidigare 
utvärderingsarbetet visar på ett behov av 
att ha en samordnad utvärderingsmekanism 
som omfattar alla områden av 
Schengenregelverket utom de där det redan 
finns en särskild utvärderingsmekanism i 
EU-lagstiftningen, rättsliga reformer samt 
kampen mot korruption och organiserad 
brottslighet.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Erfarenheterna från det tidigare 
utvärderingsarbetet visar på ett behov av 
att ha en samordnad utvärderingsmekanism 
som omfattar alla områden av 
Schengenregelverket, utom de där det 
redan finns en särskild 
utvärderingsmekanism i 
EU-lagstiftningen.

(7) Erfarenheterna från det tidigare 
utvärderingsarbetet visar på ett behov av 
att ha en samordnad utvärderingsmekanism 
som omfattar alla områden av 
Schengenregelverket.

Or. en

Ändringsförslag 32
Timothy Kirkhope

Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Utvärderingsmekanismen bör 
dessutom ta hänsyn till den rådande 
situationen vad gäller korruption och 
organiserad brottslighet.

Or. en

Motivering

För att utvärderingsmekanismen för Schengen ska bli trovärdig måste den, utöver de tekniska 
kriterier som redan tagits fram, även omfatta olika sätt att utvärdera situationen vad gäller 
organiserad brottslighet och korruption, eftersom dessa fenomen har ett direkt samband med 
hur gränskontrollerna fungerar, underhållet av databaserna etc.

Ändringsförslag 33
Carlos Coelho

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Medlemsstaterna bör aktivt delta i 
utvärderingsprocessen. Åtgärder för att 
genomföra denna förordning bör antas 
genom förvaltningsförfarandet i enlighet 
med artikel 4 i rådets beslut 1999/468/EG 
av den 28 juni 1999 om de förfaranden 
som ska tillämpas vid utövandet av
kommissionens 
genomförandebefogenheter.

(8) Medlemsstaterna bör aktivt delta i 
utvärderingsprocessen. För att se till att 
denna förordning kan genomföras på ett
enhetligt sätt, särskilt i fråga om 
antagande och anpassning av det 
fleråriga utvärderingsprogrammet och det 
första avsnittet i det årliga 
utvärderingsprogrammet, utarbetande av 
rekommendationer om klassificeringen av 
de observationer som görs i 
utvärderingsrapporterna samt beslut om 
förhandsanmälda besök för att 
kontrollera genomförandet av den 
handlingsplan som antagits av en viss 
medlemsstat för att åtgärda de brister som 
fastställts, bör kommissionen tillämpas 
genomförandebefogenheter. Dessa 
befogenheter bör utövas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 av den 
16 februari 2011 om fastställande av 



PE464.941v01-00 8/38 AM\867412SV.doc

SV

allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina
genomförandebefogenheter.1

__________________
1 EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.

Or. en

Ändringsförslag 34
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Utvärderingsmekanismens regler i 
fråga om metoder för utvärderingen, 
anlitande av högt kvalificerade experter för 
genomförandet av besök på platsen samt 
uppföljning av utvärderingsresultaten bör 
vara verkningsfulla, klara och begripliga. 
Utvärderingsmetoden bör särskilt omfatta 
oanmälda besök på platsen som ett 
komplement till de förhandsanmälda 
besöken, särskilt i fråga om gränskontroller 
och visering.

(9) Utvärderingsmekanismen bör grunda 
sig på en EU-strategi och mekanismens 
regler i fråga om metoder för 
utvärderingen, anlitande av högt 
kvalificerade experter för genomförandet 
av besök på platsen samt uppföljning av 
utvärderingsresultaten bör vara 
verkningsfulla, klara och begripliga. 
Utvärderingsmetoden bör särskilt omfatta 
oanmälda besök på platsen som ett 
komplement till de förhandsanmälda 
besöken, särskilt i fråga om gränskontroller 
och visering.

Or. en

Ändringsförslag 35
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Utvärderingsmekanismen bör också 
omfatta granskning av den berörda 

(10) Utvärderingsmekanismen bör också 
omfatta granskning av den berörda 
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lagstiftningen om avskaffande av 
kontroller vid de inre gränserna och 
kontroller inom nationellt territorium. På 
grund av dessa bestämmelsers särskilda 
natur och det faktum att de inte påverkar 
medlemsstaternas inre säkerhet bör de 
aktuella besöken på platsen skötas helt och 
hållet av kommissionen.

lagstiftningen om avskaffande av 
kontroller vid de inre gränserna och 
kontroller inom nationellt territorium. De 
aktuella besöken på platsen bör skötas av 
kommissionens tjänstemän i samarbete 
med experter från medlemsstaterna och 
företrädare för Europaparlamentet.

Or. en

Ändringsförslag 36
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Kommissionens roll är särskilt 
betydelsefull när det gäller att säkra 
samordningen av 
utvärderingsprogrammen och 
övervakningen av 
uppföljningsförfarandet. Under 
utvärderingsarbetet bör kommissionen 
också frambringa oberoende, insyn och 
ansvarsskyldighet samt främja det 
ömsesidiga förtroendet mellan berörda 
parter.

Or. en

Ändringsförslag 37
Monica Luisa Macovei

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Utvärderingen bör särskilt 
uppmärksamma att de grundläggande 
rättigheterna respekteras vid tillämpningen 

(11) Utvärderingen bör särskilt 
uppmärksamma att de grundläggande 
rättigheterna och uppgiftsskyddet 
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av Schengenregelverket. respekteras vid tillämpningen av 
Schengenregelverket.

Or. en

Ändringsförslag 38
Carlos Coelho

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Europeiska datatillsynsmannen och 
de nationella tillsynsmyndigheterna bör, 
inom ramen för sina respektive 
behörigheter, delta vid sådana besök på 
platsen som rör uppgiftsskydd.

Or. en

Ändringsförslag 39
Carlos Coelho

Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Utvärderingsmekanismen bör 
omfatta en stödmekanism för det fall att 
en allvarlig brist som kan få en väsentlig 
inverkan på den inre säkerheten i 
Schengenområdet skulle upptäckas i en 
medlemsstat som fullt ut eller delvis 
tillämpar Schengenregelverket. Om den 
berörda medlemsstaten inte förmår att 
inom sex månader och med stöd av 
Frontex experter åtgärda bristen, bör det 
vara möjligt att tillämpa 
uppföljningsåtgärder och påföljder.

Or. en
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Ändringsförslag 40
Carlos Coelho

Förslag till förordning
Skäl 13b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13b) Påföljderna kan utgöras av att de 
övriga medlemsstaterna i 
Schengenområdet återinför 
gränskontroller vid de inre gränserna 
under en begränsad tid. Beslut om 
återinförande av gränskontroller vid de 
inre gränserna under en begränsad tid 
bör fattas av rådet, och bör endast fattas 
under exceptionella omständigheter, och 
det bör vara möjligt att återinföra 
gränskontrollerna helt eller delvis, och 
under högst sex månader.

Or. en

Ändringsförslag 41
Stavros Lambrinidis

Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Utvärderingsmekanismen bör 
omfatta en stödmekanism för det fall att 
en allvarlig brist som kan få en väsentlig 
inverkan på den inre säkerheten i 
Schengenområdet skulle upptäckas. Om 
den berörda medlemsstaten inte förmår 
att inom sex månader och med stöd av 
Frontex experter åtgärda bristen, bör det 
vara möjligt att tillämpa 
uppföljningsåtgärder och påföljder som 
kan innebära att gränskontroller 
återinförs under en begränsad tid, helt 
i enlighet med artiklarna 78.3 och 80 
i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt.

Or. en
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Ändringsförslag 42
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Kommissionen bör i samarbete med 
rådet besluta om uppföljningsåtgärder, 
inbegripet påföljder, som kan innebära att 
gränskontroller återinförs under en 
begränsad tid. Då gränskontroller införts 
bör kommissionen vidta ekonomiska 
kompensationsåtgärder till stöd för de 
medlemsstater som berörs.

Or. en

Ändringsförslag 43
Monica Luisa Macovei

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Genom denna förordning inrättas en 
mekanism för att utvärdera tillämpningen 
av Schengenregelverket i de medlemsstater 
där det tillämpas fullt ut.

Genom denna förordning inrättas en 
mekanism för att utvärdera tillämpningen 
av Schengenregelverket i de medlemsstater 
där det tillämpas fullt ut, och även 
kompletterande åtgärder på områdena
yttre gränser, viseringspolitik, Schengens 
informationssystem, inbegripet 
uppgiftsskydd, polissamarbete, samarbete 
i straffrättsliga frågor, kampen mot 
korruption och organiserad brottslighet
samt kontroll av narkotika.

Or. en
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Ändringsförslag 44
Sarah Ludford

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. De medlemsstater som, i enlighet med 
det relevanta protokollet till fördraget om 
Europeiska unionen och fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, 
endast delvis omfattas av 
Schengenregelverket ska, vad gäller båda 
syftena, delta i utvärderingsmekanismen 
i den utsträckning de deltar i 
Schengenregelverket.

Or. en

Motivering

Denna ändring går ut på att Storbritannien och Irland ska medverka i 
utvärderingsmekanismen i den utsträckning de deltar i Schengensamarbetet. Detta bör 
införas i en särskild punkt så att bestämmelsen gäller både utvärderingar som genomförs före 
en anslutning och utvärderingar som genomförs efter en anslutning.

Ändringsförslag 45
Monica Luisa Macovei

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska ansvara för 
genomförandet av denna 
utvärderingsmekanism i nära samarbete 
med medlemsstaterna och med stöd från 
europeiska organ i enlighet med denna 
förordning.

1. Kommissionen ska ansvara för 
genomförandet av denna 
utvärderingsmekanism i nära samarbete 
med medlemsstaterna och med stöd från 
europeiska organ i enlighet med denna 
förordning, bl.a. Frontex, Europol och 
Eurojust.

Or. en
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Ändringsförslag 46
Carlos Coelho

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska i nära samarbete 
med samordningsgruppen anta ett flerårigt 
utvärderingsprogram för en period på fem 
år i enlighet med det förfarande som anges
i artikel 15.2. Programmet ska antas minst 
sex månader före ingången av påföljande 
femårsperiod.

1. Kommissionen ska anta 
genomförandeakter rörande utarbetandet 
av ett flerårigt utvärderingsprogram för en 
period på fem år. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses
i artikel 15.2.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det fleråriga programmet ska innehålla 
en förteckning över de medlemsstater som 
ska utvärderas varje år. Varje medlemsstat 
ska utvärderas minst en gång under varje 
femårsperiod. Beslut om i vilken ordning 
medlemsstaterna ska utvärderas ska 
grundas på en riskanalys där hänsyn tas 
till migrationstrycket, inre säkerhet, den 
tid som har förflutit sedan den senaste 
utvärderingen av respektive medlemsstat 
samt behovet av en balans mellan de olika 
ämnesområden inom Schengenregelverket 
som behöver utvärderas.

2. Det fleråriga programmet ska innehålla 
en förteckning över de medlemsstater som 
ska utvärderas varje år. Varje medlemsstat 
ska utvärderas minst en gång under varje 
femårsperiod. Beslut om i vilken ordning 
medlemsstaterna ska utvärderas ska 
grundas på en balanserad geografisk 
fördelning, den tid som har förflutit sedan 
den senaste utvärderingen av respektive 
medlemsstat samt behovet av en balans 
mellan de olika ämnesområden inom 
Schengenregelverket som behöver 
utvärderas.

Or. en

Motivering

Uppgifter om migration kan inte betraktas som en lämplig indikator för gränsförvaltningens 
kvalitet.
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Ändringsförslag 48
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Frontex ska till kommissionen senast 
den 30 september varje år överlämna en 
riskanalys som ska ta hänsyn till 
migrationstrycket och innehålla
rekommendationer om prioriterade 
utvärderingar under nästa år. I 
rekommendationerna ska det anges vilka 
enskilda avsnitt av den yttre gränsen och 
vilka enskilda gränsövergångsställen som 
bör utvärderas under nästa år, inom ramen 
för det fleråriga programmet. 
Kommissionen ska låta medlemsstaterna ta 
del av denna riskanalys.

1. Frontex ska till kommissionen senast 
den 30 september varje år överlämna en 
utvärdering med rekommendationer om 
prioriterade utvärderingar under nästa år. I 
rekommendationerna ska det anges vilka 
enskilda avsnitt av den yttre gränsen och 
vilka enskilda gränsövergångsställen som 
bör utvärderas under nästa år, inom ramen 
för det fleråriga programmet. 
Kommissionen ska låta medlemsstaterna 
och Europaparlamentet ta del av denna 
utvärdering.

Or. en

Ändringsförslag 49
Ioan Enciu

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Frontex ska till kommissionen senast 
den 30 september varje år överlämna en 
riskanalys som ska ta hänsyn till 
migrationstrycket och innehålla 
rekommendationer om prioriterade 
utvärderingar under nästa år. I 
rekommendationerna ska det anges vilka 
enskilda avsnitt av den yttre gränsen och 
vilka enskilda gränsövergångsställen som 
bör utvärderas under nästa år, inom ramen 
för det fleråriga programmet. 
Kommissionen ska låta medlemsstaterna ta 
del av denna riskanalys.

1. Frontex ska till kommissionen senast 
den 30 september varje år överlämna en 
riskanalys som ska ta hänsyn till 
migrationstrycket och innehålla 
rekommendationer om prioriterade 
utvärderingar under nästa år. I 
rekommendationerna ska det anges vilka 
enskilda avsnitt av den yttre gränsen och 
vilka enskilda gränsövergångsställen som 
bör utvärderas under nästa år, inom ramen 
för det fleråriga programmet. 
Kommissionen ska låta medlemsstaterna
och, efter en vederbörligen motiverad 
begäran, Europaparlamentet ta del av 
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denna riskanalys.

Or. ro

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

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Frontex ska till kommissionen senast 
den 30 september varje år överlämna en 
riskanalys som ska ta hänsyn till 
migrationstrycket och innehålla 
rekommendationer om prioriterade 
utvärderingar under nästa år. I 
rekommendationerna ska det anges vilka 
enskilda avsnitt av den yttre gränsen och 
vilka enskilda gränsövergångsställen som 
bör utvärderas under nästa år, inom ramen 
för det fleråriga programmet. 
Kommissionen ska låta medlemsstaterna ta 
del av denna riskanalys.

1. Frontex ska till kommissionen senast 
den 30 september varje år överlämna en 
riskanalys som ska ta hänsyn till 
migrationstrycket och innehålla 
rekommendationer om prioriterade 
utvärderingar under nästa år. I 
rekommendationerna ska det anges vilka 
enskilda avsnitt av den yttre gränsen och 
vilka enskilda gränsövergångsställen som 
bör utvärderas under nästa år, inom ramen 
för det fleråriga programmet. 
Kommissionen ska låta medlemsstaterna 
och Europaparlamentet ta del av denna 
riskanalys.

Or. en

Ändringsförslag 51
Monica Luisa Macovei

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Europol ska till kommissionen senast 
den 30 september varje år överlämna dels 
en riskanalys som avser allvarliga brott, 
terrorism, korruption och organiserad 
brottslighet som skadar ett gemensamt 
intresse som är föremål för unionens 
politik, bland annat den inre säkerheten, 
dels rekommendationer om prioriterade 
utvärderingar under nästa år. I 



AM\867412SV.doc 17/38 PE464.941v01-00

SV

rekommendationerna ska det anges exakt 
vilka avsnitt av den yttre gränsen och 
vilka enskilda gränsövergångsställen som 
bör utvärderas under nästa år, inom 
ramen för det fleråriga programmet. 
Kommissionen ska låta medlemsstaterna 
ta del av denna riskanalys.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Europeiska unionens byrå för 
grundläggande rättigheter ska, inom 
samma tidsfrist som anges i punkt 1, till 
kommissionen överlämna en riskanalys 
som tar upp situationen för de 
grundläggande rättigheterna vid de yttre 
och inre gränserna, särskilt vad gäller 
avskaffandet av kontroller vid de inre 
gränserna, och som innehåller 
rekommendationer om prioriterade 
utvärderingar under nästa år. 
Kommissionen ska låta medlemsstaterna 
och Europaparlamentet ta del av denna 
riskanalys.

Or. en

Ändringsförslag 53
Mariya Nedelcheva

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Frontex ska inom samma tidsfrist som 2. Frontex ska inom samma tidsfrist som 
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anges i punkt 1 överlämna en separat 
riskanalys till kommissionen, med 
rekommenderade prioriteringar för de 
utvärderingar som ska genomföras i form 
av oanmälda besök på platsen under nästa 
år. Dessa rekommendationer får gälla 
vilken region och vilket specifikt 
ämnesområde som helst, och ska innehålla 
en förteckning över minst tio avsnitt av den 
yttre gränsen och minst tio enskilda 
gränsövergångsställen.

anges i punkt 1 överlämna en separat 
riskanalys till kommissionen, med 
rekommenderade prioriteringar för de 
utvärderingar som ska genomföras i form 
av oanmälda besök på platsen under nästa 
år. Dessa rekommendationer får gälla 
vilken region och vilket specifikt 
ämnesområde som helst, och ska innehålla 
en förteckning över minst tio avsnitt av den 
yttre gränsen och minst tio enskilda 
gränsövergångsställen. 
Rekommendationerna ska baseras på de 
risker som verkligen föreligger för 
Schengenområdet, och inte endast 
hypotetiska risker.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att skilja på verkliga risker (t.ex. gränsövergångsställen som man vet används 
av olagliga migranter) och hypotetiska risker (t.ex. antaganden och förväntningar om ökade 
migrationsströmmar).

Ändringsförslag 54
Georgios Papanikolaou

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Frontex ska inom samma tidsfrist som 
anges i punkt 1 överlämna en separat 
riskanalys till kommissionen, med 
rekommenderade prioriteringar för de 
utvärderingar som ska genomföras i form 
av oanmälda besök på platsen under nästa 
år. Dessa rekommendationer får gälla 
vilken region och vilket specifikt 
ämnesområde som helst, och ska innehålla 
en förteckning över minst tio avsnitt av den 
yttre gränsen och minst tio enskilda 
gränsövergångsställen.

2. Frontex ska inom samma tidsfrist som 
anges i punkt 1 överlämna en separat 
riskanalys till kommissionen, med 
rekommenderade prioriteringar för de 
utvärderingar som ska genomföras i form 
av oanmälda besök på platsen under nästa 
år. Dessa rekommendationer får ta hänsyn 
till Frontex årliga rapport och får gälla 
vilken region och vilket specifikt 
ämnesområde som helst, och ska innehålla 
en förteckning över minst tio avsnitt av den 
yttre gränsen och minst tio enskilda 
gränsövergångsställen.
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Or. en

Ändringsförslag 55
Monica Luisa Macovei

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Europol ska inom samma tidsfrist som 
anges i punkt 1 överlämna en separat 
riskanalys till kommissionen, med 
rekommenderade prioriteringar för de 
utvärderingar som ska genomföras 
rörande den inre säkerheten, i form av 
oanmälda besök på platsen under nästa 
år.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska meddela 
kommissionen sina svar på frågeformuläret 
inom sex veckor från det att formuläret har 
skickats ut. Kommissionen ska göra 
informationen tillgänglig för de övriga 
medlemsstaterna.

2. Medlemsstaterna ska meddela 
kommissionen sina svar på frågeformuläret 
inom sex veckor från det att formuläret har 
skickats ut. Kommissionen ska göra 
informationen tillgänglig för de övriga 
medlemsstaterna och Europaparlamentet.

Or. en

Ändringsförslag 57
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Med utgångspunkt i den riskanalys som 
utarbetas av Frontex enligt artikel 6,
svaren på det frågeformulär som det 
hänvisas till i artikel 7 och, när det är 
lämpligt, andra relevanta källor, ska 
kommissionen fastställa ett årsprogram för 
utvärderingarna; detta ska ske senast den 
30 november året innan programmet ska 
börja gälla. I ett årsprogram kan det anges 
att man ska utvärdera

1. Med utgångspunkt i svaren på det 
frågeformulär som det hänvisas till i 
artikel 7 och, när det är lämpligt, andra 
relevanta källor, ska kommissionen 
fastställa ett årsprogram för 
utvärderingarna; detta ska ske senast den 
30 november året innan programmet ska 
börja gälla. I ett årsprogram kan det anges 
att man ska utvärdera

Or. en

Ändringsförslag 58
Monica Luisa Macovei

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Med utgångspunkt i den riskanalys som 
utarbetas av Frontex enligt artikel 6, svaren 
på det frågeformulär som det hänvisas till i 
artikel 7 och, när det är lämpligt, andra 
relevanta källor, ska kommissionen 
fastställa ett årsprogram för 
utvärderingarna; detta ska ske senast den 
30 november året innan programmet ska 
börja gälla. I ett årsprogram kan det anges 
att man ska utvärdera

1. Med utgångspunkt i den riskanalys som 
utarbetas av Frontex och Europol enligt 
artikel 6, svaren på det frågeformulär som 
det hänvisas till i artikel 7 och, när det är 
lämpligt, andra relevanta källor, ska 
kommissionen fastställa ett årsprogram för 
utvärderingarna; detta ska ske senast den 
30 november året innan programmet ska 
börja gälla. I ett årsprogram kan det anges 
att man ska utvärdera

Or. en

Ändringsförslag 59
Cornelia Ernst, Rui Tavares

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – strecksats 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– hur en enskild medlemsstat tillämpat 
Schengenregelverket, såsom tidigare har 
preciserats i det fleråriga programmet, och

– hur en enskild medlemsstat tillämpat 
hela eller, i förekommande fall, delar av 
Schengenregelverket, såsom tidigare har 
preciserats i det fleråriga programmet,

Or. en

Ändringsförslag 60
Monica Luisa Macovei

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– hur en enskild medlemsstat tillämpat 
Schengenregelverket, såsom tidigare har 
preciserats i det fleråriga programmet, och

– hur en enskild medlemsstat tillämpat 
Schengenregelverket och de 
kompletterande åtgärder som anges i 
artikel 1, såsom tidigare har preciserats i 
det fleråriga programmet,

Or. en

Ändringsförslag 61
Monica Luisa Macovei

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– hur särskilda delar av 
Schengenregelverket tillämpats i flera 
medlemsstater (tematiska utvärderingar), 

– hur särskilda delar av 
Schengenregelverket och de 
kompletterande åtgärder som anges 
i artikel 1 tillämpats i flera medlemsstater 
(tematiska utvärderingar),

Or. en
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Ändringsförslag 62
Monica Luisa Macovei

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– hur Schengenregelverket tillämpats av en 
grupp medlemsstater (regionala 
utvärderingar).

– hur Schengenregelverket och de 
kompletterande åtgärder som anges 
i artikel 1 tillämpats av en grupp 
medlemsstater (regionala utvärderingar).

Or. en

Ändringsförslag 63
Carlos Coelho

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Programmets första avsnitt, som antagits 
i enlighet med förfarandet i artikel 15.2,
ska förteckna de medlemsstater som ska 
utvärderas under nästa år i enlighet med det 
fleråriga programmet. Detta avsnitt ska 
förteckna de områden som ska utvärderas 
och besök på platsen.

2. Programmets första avsnitt ska förteckna 
de medlemsstater som ska utvärderas under 
nästa år i enlighet med det fleråriga 
programmet. Detta avsnitt ska förteckna de 
områden som ska utvärderas och besök på 
platsen. Kommissionen ska anta den 
första delen av programmet genom 
genomförandeakter. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 15.2.

Or. en

Ändringsförslag 64
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Experterna ska ha lämpliga 
kvalifikationer för ändamålet, inklusive 
gedigna teoretiska kunskaper och praktiska 
erfarenheter inom de områden som 
utvärderingsmekanismen omfattar samt 
goda kunskaper om principer, förfaranden 
och tekniker för utvärdering; de ska också 
ha förmågan att kommunicera effektivt på 
ett gemensamt språk.

4. Experterna ska ha lämpliga 
kvalifikationer för ändamålet, inklusive 
gedigna teoretiska kunskaper och praktiska 
erfarenheter inom de områden som 
utvärderingsmekanismen omfattar, 
inklusive respekten för grundläggande 
rättigheter, samt goda kunskaper om 
principer, förfaranden och tekniker för 
utvärdering; de ska också ha förmågan att 
kommunicera effektivt på ett gemensamt 
språk.

Or. en

Ändringsförslag 65
Georgios Papanikolaou

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen ska uppmana 
medlemsstaterna att utse experter som 
kan delta vid relevanta besök på platsen, 
och ange deras fackområden. Vid 
förhandsanmälda besök ska 
kommissionen uppmana medlemsstaterna 
att utse experter senast sex veckor innan 
besöket ska äga rum. Medlemsstaterna 
ska utse experten inom en vecka efter det 
att de erhållit en sådan uppmaning. Vid 
oanmälda besök ska kommissionen 
uppmana medlemsstaterna att utse 
experter senast två veckor innan besöket 
ska äga rum. Medlemsstaterna ska utse 
experten inom 72 timmar efter det att de 
erhållit en sådan uppmaning. 
Medlemsstaterna och de utsedda 
experterna ska förbinda sig att respektera 
sekretessen rörande de oanmälda besöken 
på platsen.
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Or. en

Ändringsförslag 66
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får uppmana Frontex, 
Europol, Eurojust eller andra relevanta 
europeiska organ att utse en egen 
företrädare att delta som observatör vid ett 
besök som avser ett område som omfattas 
av deras mandat.

2. Kommissionen får uppmana Frontex, 
Europol, Eurojust, Europaparlamentet
eller andra relevanta europeiska organ att 
utse en egen företrädare att delta som 
observatör vid ett besök som avser ett 
område som omfattas av deras mandat.

Or. en

Ändringsförslag 67
Mariya Nedelcheva

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får uppmana Frontex, 
Europol, Eurojust eller andra relevanta 
europeiska organ att utse en egen 
företrädare att delta som observatör vid ett 
besök som avser ett område som omfattas 
av deras mandat.

2. Kommissionen får uppmana Frontex, 
Europol och/eller Eurojust att utse en egen 
företrädare att delta som observatör vid ett 
besök som avser ett område som omfattas 
av deras mandat. Kommissionen ska 
fastställa ett tydligt mandat för de 
deltagande företrädarna, bland annat vad 
gäller mandatets längd och företrädarnas 
ansvar och uppgifter.

Or. en

Motivering

En otvetydig lista över de byråer och europeiska organ som kan delta med experter gör 
mandatet tydligare och hindrar utvärderingsgrupperna från att blanda sig i de europeiska 
organens befogenheter. På så sätt undviks dubbelarbete och onödiga kostnader, skingras alla 
misstankar om godtyckliga beslut gentemot medlemsstater samt garanteras att 
proportionalitetsprincipen följs.
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Ändringsförslag 68
Carlos Coelho

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Europeiska datatillsynsmannen och de 
nationella tillsynsmyndigheterna ska 
bjudas in att inom sina respektive 
behörighetsområden delta vid ett besök på 
platsen som avser uppgiftsskydd.

Or. en

Ändringsförslag 69
Hubert Pirker

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den berörda medlemsstaten ska se till att 
medlemmarna i expertgruppen direkt kan 
vända sig till rätt personer. Den ska ge 
expertgruppen tillgång till alla områden, 
lokaler och handlingar som behövs för 
utvärderingen. Den ska se till att 
expertgruppen kan fullgöra sitt uppdrag att 
granska den verksamhet som är föremål för 
utvärderingen.

4. Den berörda medlemsstaten ska se till att 
medlemmarna i expertgruppen direkt kan 
vända sig till rätt personer. Den ska ge 
expertgruppen tillgång till alla områden, 
lokaler och handlingar som behövs för 
utvärderingen. Den ska se till att 
expertgruppen kan fullgöra sitt uppdrag att 
granska den verksamhet som är föremål för 
utvärderingen, särskilt genom att se till att 
personal finns tillgänglig för tillfällig 
översättning och tolkning från den 
berörda medlemsstatens språk till ett 
gemensamt språk i enlighet med 
artikel 9.4.

Or. de
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Ändringsförslag 70
Georgios Papanikolaou

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Medlemsstaterna ska ansvara för sina 
respektive experters resor och logi i 
praktiskt hänseende. Kostnaderna för resor 
och logi för de experter som deltagit i 
besöken ska ersättas av kommissionen.

7. Medlemsstaterna ska ansvara för sina 
respektive experters resor och logi i 
praktiskt hänseende. Kostnaderna för resor 
och logi för de experter som deltagit i 
besöken ska ersättas av kommissionen. Vid 
oanmälda besök på platsen ska 
kommissionen utse en kontaktpunkt för 
de praktiska arrangemangen kring 
besöket på platsen.

Or. en

Motivering

Vid oanmälda besök på platsen har man mycket lite tid på sig och därför måste kommissionen 
ansvara för att det utses en kontaktpunkt för de praktiska arrangemangen kring besöket.

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

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Efter varje utvärdering ska en rapport 
sammanställas. Rapporten ska baseras på 
resultaten av besöket på platsen och svaren 
på frågeformuläret.

1. Efter varje utvärdering ska en rapport 
sammanställas. Rapporten ska baseras på 
resultaten av besöket på platsen och/eller
svaren på frågeformuläret. Den ska 
innehålla en grundlig bedömning av att 
Schengenregelverket och riktmärkena för 
de rättsliga reformerna följs och av 
deltagandet i kampen mot korruption och 
organiserad brottslighet, i enlighet med 
kommissionens beslut C(2006)6569 och 
C(2006)6570.

Or. en
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Ändringsförslag 72
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) I fråga om förhandsanmälda besök på 
platsen ska rapporten sammanställas av 
expertgruppen medan besöket genomförs. 
Tjänstemannen från kommissionen ska ha 
det övergripande ansvaret för 
sammanställandet av rapporten, samt för 
dess integritet och kvalitet. Vid oenighet 
ska expertgruppen sträva efter att nå en 
kompromiss. Skiljaktiga meningar får
redovisas i rapporten.

(b) I fråga om förhandsanmälda besök på 
platsen ska rapporten sammanställas av 
expertgruppen medan besöket genomförs. 
Tjänstemannen från kommissionen ska ha 
det övergripande ansvaret för 
sammanställandet av rapporten, samt för 
dess integritet och kvalitet. Vid oenighet 
ska expertgruppen sträva efter att nå en 
kompromiss. Skiljaktiga meningar ska
redovisas i rapporten.

Or. en

Ändringsförslag 73
Georgios Papanikolaou

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Rapporten ska innehålla en analys av 
kvalitativa, kvantitativa, operativa, 
administrativa och organisatoriska aspekter 
beroende på vad som är lämpligt i det 
enskilda fallet, och alla brister och 
svagheter som konstaterats under 
utvärderingen ska anges. Rapporten ska 
innehålla rekommendationer till åtgärder 
för att avhjälpa bristerna och tidsfrister för 
när var och en av dessa åtgärder ska vara 
genomförd.

2. Rapporten ska innehålla en analys av 
kvalitativa, kvantitativa, operativa, 
administrativa och organisatoriska aspekter 
beroende på vad som är lämpligt i det 
enskilda fallet, och alla brister och 
svagheter som konstaterats under 
utvärderingen ska anges, oavsett om de 
kan påverkas av de berörda 
medlemsstaterna eller ej. Rapporten ska 
innehålla rekommendationer till berörda 
medlemsstater och, vid behov, till 
kommissionen om åtgärder för att avhjälpa 
bristerna och kompletterande åtgärder 
samt tidsfrister för när var och en av dessa 
åtgärder ska vara genomförd.

Or. en
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Ändringsförslag 74
Sarah Ludford

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska delge medlemsstaten 
rapporten inom sex veckor efter besöket på 
platsen eller efter att den har mottagit 
svaren på frågeformuläret, beroende på 
vilketdera som genomförts. Den berörda 
medlemsstaten ska lämna sina synpunkter 
på rapporten inom två veckor.

4. Kommissionen ska delge medlemsstaten 
rapporten inom fyra veckor efter besöket 
på platsen eller efter att den har mottagit 
svaren på frågeformuläret, beroende på 
vilketdera som genomförts. Den berörda 
medlemsstaten ska lämna sina synpunkter 
på rapporten inom två veckor.

Or. en

Motivering

Vid allvarliga brister i systemet krävs snabba åtgärder för att förtroendet för 
Schengensystemet ska kunna upprätthållas.

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

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska lägga fram rapporten 
och svaret från medlemsstaten till den 
kommitté som inrättats i enlighet med 
artikel 15. Medlemsstaterna uppmanas att 
lämna synpunkter på svaren till 
frågeformuläret, rapporten och 
synpunkterna från de berörda 
medlemsstaterna.

Kommissionen ska lägga fram rapporten 
och svaret från medlemsstaten till den 
kommitté som inrättats i enlighet med 
artikel 15 och till Europaparlamentet. 
Medlemsstaterna uppmanas att lämna 
synpunkter på svaren till frågeformuläret, 
rapporten och synpunkterna från de 
berörda medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 76
Carlos Coelho

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 5 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

De rekommendationer som gäller 
klassificeringen av de observationer som 
det hänvisas till i punkt 3 ska antas av 
kommissionen i enlighet med förfarandet i 
artikel 15.2.

Kommissionen ska anta 
genomförandeakter rörande 
rekommendationer som gäller 
klassificeringen av de observationer som 
det hänvisas till i punkt 3. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses
i artikel 15.2.

Or. en

Ändringsförslag 77
Mariya Nedelcheva, Georgios Papanikolaou

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 5 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inom en månad efter det att den berörda 
medlemsstaten har mottagit rapporten ska 
den för kommissionen lägga fram en 
handlingsplan för hur eventuella svagheter 
som har konstaterats ska avhjälpas.

Inom en månad efter det att den berörda 
medlemsstaten har mottagit rapporten ska 
den för kommissionen lägga fram en 
handlingsplan för hur eventuella svagheter 
som har konstaterats ska avhjälpas. Om 
kommissionens rapport grundar sig på 
tematiska eller regionala utvärderingar 
och berör fler än en medlemsstat ska 
handlingsplanerna för de olika 
medlemsstaterna samordnas.

Or. en

Ändringsförslag 78
Sarah Ludford, Nadja Hirsch

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den berörda medlemsstaten ska rapportera 
till kommissionen om genomförandet av 
handlingsplanen inom sex månader efter 

Den berörda medlemsstaten ska rapportera 
till kommissionen om genomförandet av 
handlingsplanen inom fyra månader efter 
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det att den har tagit emot rapporten, och 
ska därefter fortsätta att avlägga sådana 
rapporter var tredje månad fram till dess att 
handlingsplanen är helt genomförd. 
Beroende på hur allvarliga de konstaterade 
svagheterna är och vilka åtgärder som 
vidtagits för att avhjälpa dem kan 
kommissionen besluta om 
förhandsanmälda eller oanmälda besök på 
platsen i enlighet med förfarandet i artikel
15.2 för att kontrollera att handlingsplanen 
har genomförts. Kommissionen kan också 
besluta om oanmälda besök på platsen.

det att den har tagit emot rapporten, och 
ska därefter fortsätta att avlägga sådana 
rapporter var tredje månad fram till dess att 
handlingsplanen är helt genomförd. 
Beroende på hur allvarliga de konstaterade 
svagheterna är och vilka åtgärder som 
vidtagits för att avhjälpa dem kan 
kommissionen besluta om 
förhandsanmälda besök i enlighet med 
förfarandet i artikel 15.2 för att kontrollera 
att handlingsplanen har genomförts. 
Kommissionen kan också besluta om 
oanmälda besök på platsen.

Or. en

Motivering

Vid allvarliga brister i systemet krävs snabba åtgärder för att förtroendet för 
Schengensystemet ska kunna upprätthållas.

Ändringsförslag 79
Carlos Coelho

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den berörda medlemsstaten ska rapportera 
till kommissionen om genomförandet av 
handlingsplanen inom sex månader efter 
det att den har tagit emot rapporten, och 
ska därefter fortsätta att avlägga sådana 
rapporter var tredje månad fram till dess att 
handlingsplanen är helt genomförd. 
Beroende på hur allvarliga de konstaterade 
svagheterna är och vilka åtgärder som 
vidtagits för att avhjälpa dem kan 
kommissionen besluta om 
förhandsanmälda eller oanmälda besök på 
platsen i enlighet med förfarandet i 
artikel 15.2 för att kontrollera att 
handlingsplanen har genomförts. 
Kommissionen kan också besluta om 
oanmälda besök på platsen.

Den berörda medlemsstaten ska rapportera 
till kommissionen om genomförandet av 
handlingsplanen inom sex månader efter 
det att den har tagit emot rapporten, och 
ska därefter fortsätta att avlägga sådana 
rapporter var tredje månad fram till dess att 
handlingsplanen är helt genomförd. 
Beroende på hur allvarliga de konstaterade 
svagheterna är och vilka åtgärder som 
vidtagits för att avhjälpa dem kan 
kommissionen anta genomförandeakter 
rörande beslut om förhandsanmälda besök 
för att kontrollera att handlingsplanen 
har genomförts. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses
i artikel 15.2. Kommissionen kan också 
besluta om oanmälda besök på platsen.
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Or. en

Ändringsförslag 80
Ioan Enciu

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 6 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska regelbundet informera 
den kommitté som inrättats i enlighet med 
artikel 15 om genomförandet av 
handlingsplanen. 

Kommissionen ska regelbundet informera 
den kommitté som inrättats i enlighet med 
artikel 15 om genomförandet av 
handlingsplanen. Europaparlamentet får 
också uppmana kommissionen att till 
parlamentet rapportera hur långt man 
kommit i genomförandet av 
handlingsplanen.

Or. ro

Motivering

Europaparlamentet måste kunna be kommissionen om information om hur arbetet fortskrider 
vad gäller genomförandet av de handlingsplaner som medlemsstaterna utarbetat till följd av 
brister i tillämpningen av Schengenregelverket.

Ändringsförslag 81
Cornelia Ernst, Rui Tavares, Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Om ett besök på platsen avslöjar en 
allvarlig brist som bedöms ha en väsentlig 
inverkan på säkerheten i en eller flera 
medlemsstater ska kommissionen, på eget 
initiativ eller på begäran av en 
medlemsstat, underrätta rådet och 
Europaparlamentet så snart som möjligt.

7. Om rapporten från ett besök på platsen 
innehåller en eller flera observationer som 
klassificeras under artikel 13.3 c ska 
kommissionen, på eget initiativ eller på 
begäran av en medlemsstat, underrätta 
rådet och Europaparlamentet så snart som 
möjligt.

Or. en

Ändringsförslag 82
Sarah Ludford
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Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Om ett besök på platsen avslöjar en 
allvarlig brist som bedöms ha en väsentlig 
inverkan på säkerheten i en eller flera 
medlemsstater ska kommissionen, på eget 
initiativ eller på begäran av en 
medlemsstat, underrätta rådet och 
Europaparlamentet så snart som möjligt.

7. Om ett besök på platsen avslöjar en 
allvarlig brist som bedöms ha en väsentlig 
inverkan på säkerheten i en eller flera 
medlemsstater ska kommissionen 
underrätta rådet och Europaparlamentet så 
snart som möjligt och hålla dem 
regelbundet underrättade under den 
sex månader långa stödperiod som avses i 
artikel 13a och efter varje slutgiltigt beslut 
om uppföljningsåtgärder och eventuella 
påföljder i enlighet med artikel 13b.

Or. en

Ändringsförslag 83
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Om ett besök på platsen avslöjar en 
allvarlig brist som bedöms ha en väsentlig 
inverkan på säkerheten i en eller flera 
medlemsstater ska kommissionen, på eget 
initiativ eller på begäran av en 
medlemsstat, underrätta rådet och 
Europaparlamentet så snart som möjligt.

7. Om ett besök på platsen avslöjar en 
allvarlig brist som bedöms ha en väsentlig 
inverkan på säkerheten i en eller flera 
medlemsstater ska kommissionen, på eget 
initiativ eller på begäran av 
Europaparlamentet eller en medlemsstat, 
underrätta rådet och Europaparlamentet så 
snart som möjligt.

Or. en

Ändringsförslag 84
Carlos Coelho

Förslag till förordning
Artikel 13b (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 13b
Uppföljningsförfarande

Sex månader efter det att en allvarlig brist 
har upptäckts i enlighet med artikel 13.7 
ska kommissionen göra ett besök på 
platsen. Om det under detta besök på 
platsen uppdagas att den allvarliga bristen 
består, trots det stöd som medlemsstaten 
erhållit i enlighet med artikel 13a, ska 
rådet på förslag från kommissionen och 
efter att ha hört Europaparlamentet anta 
ett beslut om påföljder. Rådet ska besluta 
med kvalificerad majoritet.

Or. en

Ändringsförslag 85
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 13b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 13b
Beslut om återinförande av 

gränskontroller
Beslut om att återinföra gränskontroller 
vid de inre gränserna ska fattas av rådet 
med kvalificerad majoritet och på 
kommissionens förslag.

Or. en

Ändringsförslag 86
Stavros Lambrinidis

Förslag till förordning
Artikel 13b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 13b
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Uppföljningsåtgärder och påföljder
Sex månader efter att en allvarlig brist 
har upptäckts ska kommissionen göra ett 
besök på platsen. Om det vid detta besök 
uppdagas att den allvarliga bristen inte 
har åtgärdats ska kommissionen lägga 
fram ett förslag om uppföljningsåtgärder 
och eventuella påföljder till den kommitté 
som inrättats i enlighet med artikel 15. 
Beslutet om uppföljningsåtgärder och 
eventuella påföljder ska fattas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 15.2. Om en medlemsstat 
fortsätter att åsidosätta 
Schengenbestämmelserna måste alla 
tillgängliga åtgärder och möjligheter till 
stöd tillgripas för att försöka avhjälpa 
situationen innan allvarligare påföljder 
införs. Enligt artiklarna 78.3 och 80 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt får gränskontroller inte 
återinföras gentemot en medlemsstat som 
antingen försätts i en nödsituation med 
plötslig tillströmning av medborgare från 
tredjeländer eller hamnar i en kritisk 
situation om den fullt ut fullgör sina 
skyldigheter enligt Schengenavtalet, helt 
eller delvis beroende på det stora antal 
tredjelandsmedborgare som når landets 
gränser.

Or. en

Ändringsförslag 87
Carlos Coelho

Förslag till förordning
Artikel 13c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 13c
Återinförande av gränskontroller under 

en begränsad tid
1. Påföljderna kan utgöras av att övriga 
medlemsstater i Schengenområdet 
beslutar att återinföra gränskontroller vid 
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de inre gränserna under en begränsad tid. 
Beslutet kan innebära att gränskontroller 
helt eller delvis återinförs vid de inre 
gränserna till den berörda medlemsstaten.
2. Ett beslut om återinförande av 
gränskontroller vid de inre gränserna 
under en begränsad tid ska uppfylla 
följande villkor:
– allvarliga brister i genomförandet av 
Schengenregelverket som bedöms ha en 
väsentlig inverkan på säkerheten i en eller 
flera medlemsstater,
– exceptionella omständigheter som 
kräver att gränskontroller återinförs 
under en begränsad tid.
3. Ett beslut som fattas i enlighet med 
punkt 2 ska innehålla följande:
– en tidsfrist på högst sex månader,
– en stödmekanism som ska hjälpa den 
berörda medlemsstaten att åtgärda den 
aktuella bristen,
– ett datum för ett ytterligare besök på 
platsen.

Or. en

Ändringsförslag 88
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 13c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 13c
Kompensationsåtgärder

Efter att gränskontroller införts ska 
kommissionen vidta ekonomiska 
kompensationsåtgärder till stöd för de 
medlemsstater som berörs.

Or. en
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Ändringsförslag 89
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Förslag till förordning
Artikel 14 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Expertgrupperna ska betrakta alla 
uppgifter som de samlar in under 
utförandet av sitt uppdrag som 
konfidentiella. De rapporter som ställs 
samman efter besöken på platsen ska 
betraktas som handlingar för begränsad 
spridning. Kommissionen ska, efter samråd 
med den berörda medlemsstaten, besluta 
vilken del av rapporten som får 
offentliggöras.

1. Expertgrupperna ska betrakta alla 
uppgifter som de samlar in under 
utförandet av sitt uppdrag som 
konfidentiella. De rapporter som ställs 
samman efter besöken på platsen ska 
betraktas som handlingar för begränsad 
spridning. Denna klassificering utesluter 
inte att rapporten kan göras tillgänglig för 
Europaparlamentet. Kommissionen ska, 
efter samråd med den berörda 
medlemsstaten, besluta vilken del av 
rapporten som får offentliggöras.

Or. en

Ändringsförslag 90
Ioan Enciu

Förslag till förordning
Artikel 14 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Expertgrupperna ska betrakta alla 
uppgifter som de samlar in under 
utförandet av sitt uppdrag som 
konfidentiella. De rapporter som ställs 
samman efter besöken på platsen ska 
betraktas som handlingar för begränsad 
spridning. Kommissionen ska, efter samråd 
med den berörda medlemsstaten, besluta 
vilken del av rapporten som får 
offentliggöras.

1. Expertgrupperna ska betrakta alla 
uppgifter som de samlar in under 
utförandet av sitt uppdrag som 
konfidentiella. De rapporter som ställs 
samman efter besöken på platsen ska 
betraktas som handlingar för begränsad 
spridning. Kommissionen ska, efter samråd 
med den berörda medlemsstaten, besluta 
vilken del av rapporten som får 
offentliggöras. Europaparlamentet ska, 
efter en motiverad begäran, kunna få 
tillgång till samtliga rapporter som 
utarbetats av utvärderingsgrupperna.

Or. ro
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Motivering

Eftersom Europaparlamentet är medlagstiftare i frågor som rör frihet, säkerhet och rättvisa 
måste det, efter en motiverad begäran, kunna få tillgång till samtliga utvärderingsrapporter.

Ändringsförslag 91
Monica Luisa Macovei

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den första riskanalys som sammanställs 
av Frontex i enlighet med artikel 6 ska 
läggas fram till kommissionen senast tre 
månader efter det att denna förordning har 
trätt i kraft.

2. Den första riskanalys som sammanställs 
av Frontex och Europol i enlighet med 
artikel 6 ska läggas fram till kommissionen 
senast tre månader efter det att denna 
förordning har trätt i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 92
Ioan Enciu

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska årligen lägga fram en 
rapport till rådet och Europaparlamentet 
om de utvärderingar som har genomförts 
enligt denna förordning. Rapporten ska 
offentliggöras och ska innehålla

Kommissionen ska årligen lägga fram en 
uttömmande rapport till rådet och 
Europaparlamentet om de utvärderingar 
som har genomförts enligt denna 
förordning. Rapporten ska offentliggöras 
och ska innehålla

Or. ro

Ändringsförslag 93
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna förordning träder i kraft den 
tjugonde dagen efter det att den har 
offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning.

Denna förordning träder i kraft den 
1 januari 2014, efter det att det 
innevarande femåriga 
utvärderingsprogrammet har avslutats.

Or. en


