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Ændringsforslag 13
Tatjana Ždanoka

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) I denne forordning fastlægges en 
visumbeskyttelsesklausul, som sikrer en
hurtig, midlertidig suspension af 
visumfritagelsen for et tredjeland på 
positivlisten i en nødsituation, hvor der er 
behov for en hurtig reaktion for at løse en 
eller flere medlemsstaters vanskeligheder, 
idet der tages højde for denne nødsituations 
overordnede følger for hele Den 
Europæiske Union.

(1) I denne forordning fastlægges, som 
sidste udvej, en mekanisme til hurtig, 
midlertidig suspension af visumfritagelsen
for et tredjeland på positivlisten i en 
nødsituation, hvor der er behov for en 
hurtig reaktion for at løse tre eller flere 
medlemsstaters vanskeligheder, idet der 
tages højde for denne nødsituations 
overordnede følger for hele Den 
Europæiske Union.

Or. en

Ændringsforslag 14
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) I denne forordning fastlægges en 
visumbeskyttelsesklausul, som sikrer en
hurtig, midlertidig suspension af 
visumfritagelsen for et tredjeland på 
positivlisten i en nødsituation, hvor der er 
behov for en hurtig reaktion for at løse en 
eller flere medlemsstaters vanskeligheder, 
idet der tages højde for denne nødsituations 
overordnede følger for hele Den 
Europæiske Union.

(1) I denne forordning fastlægges en 
mekanisme til hurtig, midlertidig 
suspension af visumfritagelsen for et 
tredjeland på positivlisten i en 
nødsituation, hvor der er behov for en 
hurtig reaktion for at løse en eller flere 
medlemsstaters vanskeligheder, idet der 
tages højde for denne nødsituations 
overordnede følger for hele Den 
Europæiske Union.

Or. en
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Ændringsforslag 15
Kinga Göncz

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) I denne forordning fastlægges en 
visumbeskyttelsesklausul, som sikrer en
hurtig, midlertidig suspension af 
visumfritagelsen for et tredjeland på 
positivlisten i en nødsituation, hvor der er 
behov for en hurtig reaktion for at løse en 
eller flere medlemsstaters vanskeligheder, 
idet der tages højde for denne nødsituations 
overordnede følger for hele Den 
Europæiske Union.

(1) I denne forordning fastlægges en 
mekanisme til hurtig, midlertidig 
suspension af visumfritagelsen for et 
tredjeland på positivlisten i en 
nødsituation, der opstår i forbindelse med 
det pågældende tredjeland, hvor der er 
behov for en hurtig reaktion for at løse en 
eller flere medlemsstaters vanskeligheder, 
idet der tages højde for denne nødsituations 
overordnede følger både for hele Den 
Europæiske Union og for det pågældende 
tredjeland.

Or. en

Ændringsforslag 16
Kinga Göncz

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Enhver suspension af 
visumfritagelsen bør baseres på en 
grundig undersøgelse af forholdene i det 
pågældende tredjeland og begrundes med 
objektive kriterier som fastsat i denne 
forordning med henblik på at sikre 
konsekvens, gennemsigtighed og bedre 
beslutningstagning.

Or. en

Ændringsforslag 17
Véronique Mathieu
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Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) En nødsituation kan opstå i tilfælde 
af fare for den offentlige orden eller 
sikkerhedsproblemer i forbindelse med 
terrortrusler eller en betydelig stigning i 
den organiserede kriminalitet.

Or. fr

Ændringsforslag 18
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) For at sikre ensartede betingelser for 
gennemførelsen af 
visumbeskyttelsesklausulen bør 
Kommissionen have 
gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser 
bør udøves i overensstemmelse med 
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 
gennemførelsesbeføjelser.

(2) For at sikre ensartede betingelser for 
gennemførelsen af 
suspensionsmekanismen bør 
Kommissionen have 
gennemførelsesbeføjelser Disse beføjelser 
bør udøves i overensstemmelse med 
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 
gennemførelsesbeføjelser.

Or. en

Ændringsforslag 19
Renate Weber

Forslag til forordning
Betragtning 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Mekanismen vedrørende gensidighed, 
som skal iværksættes, for det tilfælde, at et 
af de tredjelande, der er opført på listen i 
bilag II i forordning (EF) nr. 539/2001, 
beslutter at indføre visumpligt for 
statsborgere fra en eller flere 
medlemsstater, skal tilpasses efter 
Lissabontraktatens ikrafttræden sammen 
med Domstolens retspraksis på et afledt 
retsgrundlag.

(3) Mekanismen vedrørende gensidighed, 
som skal iværksættes, for det tilfælde, at et 
af de tredjelande, der er opført på listen i 
bilag II i forordning (EF) nr. 539/2001, 
beslutter at indføre visumpligt for 
statsborgere fra en eller flere 
medlemsstater, skal tilpasses efter 
Lissabontraktatens ikrafttræden sammen 
med Domstolens retspraksis på et afledt 
retsgrundlag. Desuden er det nødvendigt 
at tilpasse mekanismen for at give EU 
mulighed for at reagere solidarisk, hvis et 
af tredjelandene i bilag II til denne 
forordning beslutter at indføre visumpligt 
for statsborgere fra en eller flere 
medlemsstater.

Or. en

Begrundelse

En fælles reaktion kræver, at principper såsom solidaritet, lighed og gensidig tillid blandt 
medlemsstaterne respekteres. En sådan reaktion giver EU mulighed for at udvise en fælles 
optræden på den internationale scene og således fremme og beskytte sine grundlæggende 
kerneværdier.

Ændringsforslag 20
Tatjana Ždanoka

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3 a) Gensidighedsmekanismen finder 
anvendelse i tilfælde, hvor et tredjeland, 
der er opført på listen i bilag II til 
forordning (EF) nr. 539./2001, indfører, 
genindfører eller opretholder visumkrav 
til borgerne i en medlemsstat.

Or. en
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Ændringsforslag 21
Renate Weber

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Hvis der modtages meddelelse fra en 
medlemsstat om, at et tredjeland, der er 
opført i bilag II til denne forordning, har 
besluttet at indføre visumpligt for den 
pågældende medlemsstats borgere, bør 
alle medlemsstater reagere kollektivt og 
dermed give et fælles svar på en situation, 
der berører EU som helhed og giver 
mulighed for at behandle EU’s borgere 
forskelligt.

Or. en

Begrundelse

En fælles reaktion kræver, at principper såsom solidaritet, lighed og gensidig tillid blandt 
medlemsstaterne respekteres. En sådan reaktion giver EU mulighed for at udvise en fælles 
optræden på den internationale scene og således fremme og beskytte sine grundlæggende 
kerneværdier.

Ændringsforslag 22
Ioan Enciu

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Fuld gensidighed på visumområdet 
er et mål, som EU bør forfølge proaktivt i 
sine forbindelser med tredjelande og 
dermed bidrage til at gøre EU’s eksterne 
politik mere troværdig og konsekvent på 
internationalt niveau.

Or. en
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Ændringsforslag 23
Timothy Kirkhope
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Uanset gensidighedsmekanismen er 
det væsentligt, at Kommissionen drøfter 
og forhandler om anliggender i 
forbindelse med visumpolitikken på en 
åben og gennemskuelig måde uden at 
gøre brug af truslen om genindførelse af 
visumpligt.

Or. en

Begrundelse

Det er væsentligt for opretholdelsen af gode bilaterale forbindelser mellem EU og dets 
partnere i verden, at EU undlader at bruge sin visumpolitik som et redskab til at presse 
tredjelande til at ændre deres visumpolitik.

Ændringsforslag 24
Tatjana Ždanoka

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Da forordning (EF) nr. 1932/2006 om 
de visumregler, som gælder for flygtninge 
og statsløse, ikke gælder for sådanne 
personer, hvis de har bopæl i Det Forenede 
Kongerige eller Irland, er det nødvendigt at 
præcisere situationen vedrørende 
visumkravet for de flygtninge og statsløse 
personer, som har bopæl i Det Forenede 
Kongerige eller i Irland. Denne forordning 
lader det være op til medlemsstaterne selv 
at træffe beslutning om visumfritagelse 

(6) Da forordning (EF) nr. 1932/2006 om 
de visumregler, som gælder for flygtninge 
og statsløse, ikke gælder for sådanne 
personer, hvis de har bopæl i Det Forenede 
Kongerige eller Irland, er det nødvendigt at 
præcisere situationen vedrørende 
visumkravet for de flygtninge og statsløse 
personer, som har bopæl i Det Forenede 
Kongerige eller i Irland. Denne forordning 
undtager den kategori af personer fra 
visumpligten.
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eller -pligt for denne kategori af personer.
Kommissionen skal underrettes om alle 
sådanne beslutninger.

Or. en

Ændringsforslag 25
Emine Bozkurt

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Under hensyntagen til visse 
forpligtelser, som påhviler 
medlemsstaterne i kraft af internationale 
aftaler indgået af Fællesskabet, inden 
forordning (EF) nr. 539/2001 trådte i kraft, 
og som antyder, at der er behov for at 
afvige fra de fælles visumregler, indføres 
der med denne forordning en bestemmelse, 
hvorefter medlemsstaterne kan fritage 
personer, som yder tjenester under deres 
ophold, fra visumpligten, i det omfang det 
er nødvendigt for at overholde disse 
forpligtelser.

(7) Under hensyntagen til visse 
forpligtelser, som påhviler 
medlemsstaterne i kraft af internationale 
aftaler indgået af Fællesskabet, inden 
forordning (EF) nr. 539/2001 trådte i kraft, 
og som antyder, at der er behov for at 
afvige fra de fælles visumregler, indføres 
der med denne forordning en bestemmelse, 
hvorefter medlemsstaterne kan fritage 
personer, som yder tjenester under deres 
ophold, fra visumpligten, i det omfang det 
er nødvendigt for at overholde disse 
forpligtelser, idet der fuldt ud tages 
hensyn til afgørelser fra Den Europæiske 
Unions Domstol.

Or. en

Ændringsforslag 26
Manfred Weber

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 1 – litra a – nr. ii
Forordning (EF) nr. 539/2001
Artikel 1 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) Følgende led i andet afsnit tilføjes: udgår
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- "personale inden for civil luftfart
- personale inden for civil skibsfart, når 
de har landlov og er i besiddelse af 
identitetspapirer for søfarende, udstedt i 
henhold til Den Internationale 
Arbejdsorganisations konventioner (nr. 
108 af 1958 og nr. 185 af 2003) eller 
IMO-konventionen fra 1965 (London) om 
lettelse af international samfærdsel ad 
søvejen (FAL)."

Or. de

Begrundelse

Den bestående ordning, ifølge hvilken medlemsstaterne allerede nu kan undtage de nævnte 
grupper fra visumpligt (artikel 4 i forordningen) har vist sig at virke, og der har ikke været 
problemer. Den foreslåede ændring ville ikke betyde nogen yderligere harmonisering.

Ændringsforslag 27
Tatjana Ždanoka

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 1 – litra a – nr. ii – led 2a (nyt)
Forordning (EF) nr. 539/2001
Artikel 1 – stk. 2 – afsnit 2 – led 5a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- konventionsflygtninge og statsløse og 
andre personer uden noget 
statsborgerskab, som har ophold i Det 
Forenede Kongerige eller Irland, og som 
er indehavere af et rejsedokument, der er 
udstedt af Det Forenede Kongerige eller 
Irland.

Or. en

Begrundelse

Konventionsflygtninge og statsløse og andre personer uden noget statsborgerskab, som har 
ophold i Det Forenede Kongerige eller Irland, og som er indehavere af et rejsedokument, der 
er udstedt af Det Forenede Kongerige eller Irland, bør være undtaget fra visumpligten.



AM\886293DA.doc 11/28 PE478.421v01-00

DA

Ændringsforslag 28
Alexander Alvaro, Tanja Fajon, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Cornelia Ernst, 
Zuzana Roithová, Miroslav Ouzký, Ioan Enciu, Pavel Poc

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 1 – litra b
Forordning (EF) nr. 539/2001
Artikel 1 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) Stk. 4, litra c), affattes således: (b) Stk. 4 affattes således:

4. Hvis et tredjeland, der er opført på 
listen i bilag II, indfører, genindfører 
eller opretholder visumpligt for en 
medlemsstats statsborgere, anvendes 
følgende bestemmelser:
a) Senest 90 dage efter, at det 
pågældende tredjeland har indført 
visumpligt eller har bebudet en sådan 
pligt, eller, i tilfælde hvor visumpligten 
opretholdes, senest 90 dage efter denne 
forordnings ikrafttræden, giver den 
berørte medlemsstat Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen 
skriftlig meddelelse herom; denne 
meddelelse offentliggøres i C-udgaven af 
Den Europæiske Unions Tidende. I 
meddelelsen specificeres det, fra hvilken 
dato foranstaltningen får virkning, og 
hvilken type rejsedokumenter og visa 
der er omfattet.
Hvis tredjelandet beslutter at ophæve 
visumpligten, inden denne tidsfrist 
udløber, er meddelelsen overflødig.
b) Kommissionen tager umiddelbart 
efter datoen for offentliggørelsen af 
denne meddelelse og i samråd med den 
berørte medlemsstat kontakt til det 
pågældende tredjelands myndigheder 
for at få visumpligten ophævet og 
informerer hurtigst muligt Europa-
Parlamentet og Rådet om situationen i 
forbindelse med forhandlingerne. 

c) "Senest 90 dage efter offentliggørelsen 
af denne meddelelse aflægger 

c) ”Senest 45 dage efter offentliggørelsen 
af denne meddelelse aflægger 
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Kommissionen i samråd med den berørte 
medlemsstat rapport til Europa-Parlamentet 
og Rådet. Rapporten kan være ledsaget af 
et forslag om midlertidig genindførelse af 
visumpligten for det pågældende 
tredjelands statsborgere. Kommissionen 
kan også fremsætte dette forslag, efter at 
Europa-Parlamentet og Rådet har drøftet 
rapporten. Europa-Parlamentet og Rådet 
behandler et sådant forslag efter den 
almindelige lovgivningsprocedure.

Kommissionen i samråd med den berørte 
medlemsstat rapport til Europa-
Parlamentet og Rådet. Hvis det 
pågældende tredjeland ikke senest 45 
dage efter offentliggørelse af den 
meddelelse ikke har ophævet 
visumpligten, foreslår Kommissionen i 
samråd med den berørte medlemsstat, at 
visumpligten for statsborgere fra det 
pågældende tredjeland genindføres. Hvis 
tredjelandet ikke senest 90 dage efter 
offentliggørelse af den meddelelse har 
ophævet visumpligten, anses 
Kommissionens forslag om genindførelse 
af visumpligten for det pågældende 
tredjelands statsborgere for vedtaget, 
medmindre Rådet med kvalificeret flertal 
og Europa-Parlamentet med absolut 
flertal på forhånd beslutter at afvise 
forslaget.
d) Hvis det pågældende tredjeland 
ophæver visumpligten, giver 
medlemsstaten omgående Rådet og 
Kommissionen meddelelse herom.
Meddelelsen offentliggøres i C-udgaven 
af Den Europæiske Unions Tidende.
Enhver foranstaltning, som er truffet i 
medfør af litra c), ophæves syv dage efter 
offentliggørelsen i Den Europæiske 
Unions Tidende. Hvis det pågældende 
tredjeland har indført visumpligt for to 
eller flere medlemsstaters statsborgere, 
ophæves foranstaltningen først efter den 
sidste offentliggørelse.

Or. en

Ændringsforslag 29
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 539/2001
Artikel 1a - overskrift
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Artikel 1a – Beskyttelsesklausul "Artikel 1a – Suspensionsmekanisme

Or. en

Ændringsforslag 30
Tatjana Ždanoka

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2 
Forordning (EF) nr. 539/2001
Artikel 1a – stk. 1 - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Stk. 2 til 5 i denne artikel finder 
anvendelse, hvor en eller flere 
medlemsstater står over for en nødsituation 
kendetegnet ved et af følgende forhold:

1. Stk. 2 til 5 i denne artikel finder 
anvendelse, som sidste udvej, hvor tre eller 
flere medlemsstater står over for en 
nødsituation, der har en alvorlig negativ 
indvirkning på migrationssituationen i 
EU som helhed og er kendetegnet ved et af 
følgende forhold:

Or. en

Begrundelse

Det bør understreges, at suspension af visumfritagelsen kun kan anvendes som sidste udvej.

Ændringsforslag 31
Kinga Göncz

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 539/2001 
Artikel 1a – stk. 1 - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Stk. 2 til 5 i denne artikel finder 
anvendelse, hvor en eller flere 
medlemsstater står over for en nødsituation 

1. Stk. 2 til 5 i denne artikel anvendes på 
grundlag af objektive kriterier for at sikre 
konsekvens og gennemskuelighed, dvs. 
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kendetegnet ved et af følgende forhold: hvor en eller flere medlemsstater står over 
for en nødsituation kendetegnet ved et af 
følgende forhold:

Or. en

Ændringsforslag 32
Tatjana Ždanoka

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 539/2001
Artikel 1a – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) en pludselig stigning på mindst 50 % i 
en periode på seks måneder i antallet af 
statsborgere fra et tredjeland, som er anført 
i bilag II, som ulovligt opholder sig på en 
medlemsstats område, sammenlignet med 
den foregående periode på seks måneder

(a) en pludselig og væsentlig stigning på 
mindst 100 % i en periode på et år i 
antallet af statsborgere fra et tredjeland, 
som er anført i bilag II, som irregulært 
opholder sig på en medlemsstats område, 
sammenlignet med den foregående periode 
på et år

Or. en

Begrundelse

Der foreslås en ændring af kriterierne.

Ændringsforslag 33
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 539/2001
Artikel 1a – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) en pludselig stigning på mindst 50 % i 
en periode på seks måneder i antallet af
statsborgere fra et tredjeland, som er 
anført i bilag II, som ulovligt opholder sig

(a) ankomsten af statsborgere fra et 
tredjeland, der er opført på listen i bilag 
II, udgør en pludselig stigning på mindst 
60 % i en periode på seks måneder i det 
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på en medlemsstats område, sammenlignet 
med den foregående periode på seks 
måneder

samlede antal statsborgere fra tredjelande, 
som er til stede i den eller de berørte 
medlemsstater, sammenlignet med den 
foregående periode på seks måneder

Or. en

Ændringsforslag 34
Tanja Fajon

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 539/2001
Artikel 1a – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) en pludselig stigning på mindst 50 % i 
en periode på seks måneder i antallet af 
statsborgere fra et tredjeland, som er anført 
i bilag II, som ulovligt opholder sig på en 
medlemsstats område, sammenlignet med 
den foregående periode på seks måneder

a) en pludselig og væsentlig stigning, der 
har en alvorlig indvirkning på 
migrationssituationen i de berørte 
medlemsstater, i en periode på seks 
måneder, i antallet af statsborgere fra et 
tredjeland, som er anført i bilag II, der 
ulovligt opholder sig på en medlemsstats 
område, sammenlignet med den 
tilsvarende periode det foregående år

Or. en

Ændringsforslag 35
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 539/2001
Artikel 1a – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(aa) en pludselig stigning på mindst 50 % 
i løbet af en periode på seks måneder i 
antallet af statsborgere fra et af de i bilag 
II anførte tredjelande, som er blevet dømt 
for forbrydelser i forbindelse med 
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organiseret kriminalitet eller 
menneskehandel begået på en eller flere 
af de berørte medlemsstaters område, 
sammenlignet med den foregående 
periode på seks måneder

Or. en

Begrundelse

Suspensionsmekanismen bør aktiveres i tilfælde af stigning i den organiserede kriminalitet.

Ændringsforslag 36
Tatjana Ždanoka

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 539/2001
Artikel 1a - stk. 1 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) en pludselig stigning på mindst 50 % i 
en periode på seks måneder sammenlignet 
med den foregående periode på seks 
måneder i antallet af asylansøgninger fra 
statsborgere i et tredjeland, som er anført 
i bilag II, og en anerkendelsesprocent for 
disse ansøgninger på under 3 % i den 
foregående periode på seks måneder

udgår

Or. en

Begrundelse

Asylretten som anført i artikel 18 i chartret om grundlæggende rettigheder og i folkeretten, er 
en individuel ret. Derfor bør statsborgere i et tredjeland på positivlisten ikke straffes for, at 
andre statsborgere fra samme land forsøger at bruge denne ret på uretmæssig måde.

Ændringsforslag 37
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2
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Forordning (EF) nr. 539/2001
Artikel 1a - stk. 1 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) en pludselig stigning på mindst 50 % i 
en periode på seks måneder sammenlignet 
med den foregående periode på seks 
måneder i antallet af asylansøgninger fra 
statsborgere i et tredjeland, som er anført 
i bilag II, og en anerkendelsesprocent for 
disse ansøgninger på under 3 % i den 
foregående periode på seks måneder

udgår

Or. en

Ændringsforslag 38
Tanja Fajon

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 539/2001
Artikel 1a - stk. 1 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) en pludselig stigning på mindst 50 % i 
en periode på seks måneder sammenlignet 
med den foregående periode på seks 
måneder i antallet af asylansøgninger fra 
statsborgere i et tredjeland, som er anført i 
bilag II, og en anerkendelsesprocent for 
disse ansøgninger på under 3 % i den 
foregående periode på seks måneder

(b) en pludselig og væsentligt stigning, der 
har alvorlig indvirkning på asylsystemet 
som helhed i de berørte medlemsstater, i 
en periode på seks måneder sammenlignet 
med samme periode det foregående år, i 
antallet af asylansøgninger fra statsborgere 
i et tredjeland, som er anført i bilag II, og 
en anerkendelsesprocent for disse 
ansøgninger på under 3 % i den foregående 
periode på seks måneder

Or. en

Ændringsforslag 39
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2
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Forordning (EF) nr. 539/2001
Artikel 1a – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) en pludselig stigning på mindst 50 % i 
en periode på seks måneder i antallet af 
afviste ansøgninger om tilbagetagelse fra 
en medlemsstat til et tredjeland, som er 
anført i bilag II, for sine egne 
statsborgere sammenlignet med den 
foregående periode på seks måneder.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 40
Tatjana Ždanoka

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 539/2001
Artikel 1a – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) en pludselig stigning på mindst 50 % i 
en periode på seks måneder i antallet af 
afviste ansøgninger om tilbagetagelse fra 
en medlemsstat til et tredjeland, som er 
anført i bilag II, for sine egne statsborgere 
sammenlignet med den foregående periode 
på seks måneder.

(c) en pludselig og væsentlig stigning på 
mindst 100 % i en periode på et år i 
antallet af afviste ansøgninger om 
tilbagetagelse fra en medlemsstat til et 
tredjeland, som er anført i bilag II, for sine 
egne statsborgere sammenlignet med den 
foregående periode på et år.

Or. en

Begrundelse

Der foreslås en ændring af kriterierne.

Ændringsforslag 41
Tanja Fajon

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2
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KOM(2011)0290
Artikel 1a – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) en pludselig stigning på mindst 50 % i 
en periode på seks måneder i antallet af 
afviste ansøgninger om tilbagetagelse fra 
en medlemsstat til et tredjeland, som er 
anført i bilag II, for sine egne statsborgere 
sammenlignet med den foregående periode 
på seks måneder.

(c) en pludselig og væsentlig stigning, der 
har en alvorlig indvirkning på 
migrationssituationen som helhed i de 
berørte medlemsstater, i en periode på seks 
måneder, i antallet af afviste ansøgninger 
om tilbagetagelse fra en medlemsstat til et 
tredjeland, som er anført i bilag II, for sine 
egne statsborgere sammenlignet med 
samme periode det foregående år.

Or. en

Ændringsforslag 42
Tatjana Ždanoka

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 539/2001
Artikel 1a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En medlemsstat, som befinder sig i en af 
de i stk. 1 beskrevne nødsituationer, kan 
meddele Kommissionen dette. En sådan 
meddelelse skal være behørigt begrundet 
og omfatte relevante data og statistikker 
samt en detaljeret redegørelse for de 
foreløbige foranstaltninger, som den 
relevante medlemsstat har truffet med 
hensyn til at rette op på situationen.

2. En medlemsstat, som befinder sig i en af 
de i stk. 1 beskrevne nødsituationer, kan 
meddele Kommissionen dette. En sådan 
meddelelse skal være behørigt begrundet 
og omfatte relevante data og statistikker 
samt en detaljeret redegørelse for de 
foreløbige foranstaltninger, som den 
relevante medlemsstat har truffet med 
hensyn til at rette op på situationen.
Kommissionen underretter Europa-
Parlamentet og Rådet umiddelbart efter, 
at den har modtaget en sådan meddelelse 
fra den berørte medlemsstat.

Or. en

Begrundelse

Parlamentet og Rådet bør på behørig vis informeres om udviklinger på ethvert stadium.
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Ændringsforslag 43
Tatjana Ždanoka

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 539/2001
Artikel 1a – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen skal undersøge 
meddelelsen, idet den tager højde for 
antallet af medlemsstater, der påvirkes af 
de situationer, som er beskrevet i stk. 1, og 
disse stigningers generelle indvirkning på 
migrationssituationen i Unionen, idet 
sidstnævnte fremgår af data fra 
medlemsstaterne og rapporter udarbejdet af 
FRONTEX og/eller det europæiske 
asylstøttekontor, og senest tre måneder 
efter modtagelsen af meddelelsen kan 
Kommissionen træffe en
gennemførelsesafgørelse om at suspendere 
visumfritagelsen for statsborgere i det 
relevante tredjeland i en periode på seks 
måneder. Gennemførelsesafgørelsen 
vedtages i overensstemmelse med 
proceduren i artikel 4a, stk. 2. I 
gennemførelsesafgørelsen fastlægges den 
dato, hvor suspensionen af 
visumfritagelsen skal træde i kraft.

3. Kommissionen skal undersøge 
meddelelsen, idet den tager højde for 
omfanget af stigningen, antallet af 
medlemsstater, der påvirkes af de 
situationer, som er beskrevet i stk. 1, de 
enkelte faktorer, der berører de specifikke 
forhold i de medlemsstater, der giver 
meddelelse, og disse stigningers generelle 
indvirkning på migrationssituationen i 
Unionen, idet sidstnævnte fremgår af data 
fra medlemsstaterne og rapporter 
udarbejdet af FRONTEX og/eller det 
europæiske asylstøttekontor. Efter denne 
undersøgelse og efter at have rapporteret 
til Europa-Parlamentet og Rådet kan 
Kommissionen senest tre måneder efter, at 
der er givet meddelelse, træffe en 
gennemførelsesafgørelse om at suspendere 
visumfritagelsen for statsborgere i det 
relevante tredjeland i en periode på seks 
måneder. Gennemførelsesafgørelsen 
vedtages i overensstemmelse med 
proceduren i artikel 4a, stk. 2. I 
gennemførelsesafgørelsen fastlægges den 
dato, hvor suspensionen af 
visumfritagelsen skal træde i kraft.

Or. en

Begrundelse

Parlamentet og Rådet bør på behørig vis informeres om udviklinger på ethvert stadium.
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Ændringsforslag 44
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 539/2001
Artikel 1a – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen skal undersøge
meddelelsen, idet den tager højde for 
antallet af medlemsstater, der påvirkes af 
de situationer, som er beskrevet i stk. 1, og 
disse stigningers generelle indvirkning på 
migrationssituationen i Unionen, idet 
sidstnævnte fremgår af data fra 
medlemsstaterne og rapporter udarbejdet af 
FRONTEX og/eller det europæiske 
asylstøttekontor, og senest tre måneder 
efter modtagelsen af meddelelsen kan 
Kommissionen træffe en 
gennemførelsesafgørelse om at suspendere 
visumfritagelsen for statsborgere i det 
relevante tredjeland i en periode på seks 
måneder. Gennemførelsesafgørelsen 
vedtages i overensstemmelse med 
proceduren i artikel 4a, stk. 2. I 
gennemførelsesafgørelsen fastlægges den 
dato, hvor suspensionen af 
visumfritagelsen skal træde i kraft.

3. Kommissionen informerer omgående 
Europa-Parlamentet og Rådet om den 
meddelelse, som den berørte medlemsstat 
har modtaget, og undersøger meddelelsen, 
idet den tager højde for antallet af 
medlemsstater, der påvirkes af den 
situation, som er beskrevet i stk. 1, og 
disse stigningers generelle indvirkning på 
migrationssituationen i Unionen, idet 
sidstnævnte fremgår af data fra 
medlemsstaterne og rapporter udarbejdet af 
Europol og/eller Eurojust, af de relevante 
organer i Europarådet og i OSCE og i 
samråd med ngo’er, der beskæftiger sig 
med menneskerettigheder og/eller 
migrationsspørgsmål, og senest tre 
måneder efter modtagelsen af meddelelsen 
sender Kommissionen resultaterne af sin 
undersøgelse til Europa-Parlamentet og 
Rådet, hvorefter Kommissionen kan træffe 
en gennemførelsesafgørelse om at 
suspendere visumfritagelsen for 
statsborgere i det relevante tredjeland i en 
periode på seks måneder 
Gennemførelsesafgørelsen vedtages i 
overensstemmelse med proceduren i artikel 
4a, stk. 2. I gennemførelsesafgørelsen 
fastlægges den dato, hvor suspensionen af 
visumfritagelsen skal træde i kraft.

Or. en

Ændringsforslag 45
Kinga Göncz



PE478.421v01-00 22/28 AM\886293DA.doc

DA

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 539/2001 
Artikel 1a – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen skal undersøge 
meddelelsen, idet den tager højde for 
antallet af medlemsstater, der påvirkes af 
de situationer, som er beskrevet i stk. 1, og 
disse stigningers generelle indvirkning på 
migrationssituationen i Unionen, idet 
sidstnævnte fremgår af data fra 
medlemsstaterne og rapporter udarbejdet af 
FRONTEX og/eller det europæiske 
asylstøttekontor, og senest tre måneder 
efter modtagelsen af meddelelsen kan 
Kommissionen træffe en 
gennemførelsesafgørelse om at suspendere 
visumfritagelsen for statsborgere i det 
relevante tredjeland i en periode på seks 
måneder. Gennemførelsesafgørelsen 
vedtages i overensstemmelse med 
proceduren i artikel 4a, stk. 2. I 
gennemførelsesafgørelsen fastlægges den 
dato, hvor suspensionen af 
visumfritagelsen skal træde i kraft.

3. Kommissionen skal undersøge
meddelelsen, idet den tager højde for 
antallet af medlemsstater, der påvirkes af 
de situationer, som er beskrevet i stk. 1, og 
disse stigningers generelle indvirkning på 
migrationssituationen i Unionen, idet 
sidstnævnte fremgår af data fra 
medlemsstaterne og rapporter udarbejdet af 
FRONTEX og/eller det europæiske 
asylstøttekontor, samt for passende 
alternative løsninger til suspension,  og 
senest tre måneder efter modtagelsen af 
meddelelsen kan Kommissionen træffe en 
gennemførelsesafgørelse om at suspendere 
visumfritagelsen for statsborgere i det 
relevante tredjeland i en periode på seks 
måneder. Gennemførelsesafgørelsen 
vedtages i overensstemmelse med 
proceduren i artikel 4a, stk. 2. I 
gennemførelsesafgørelsen fastlægges den 
dato, hvor suspensionen af 
visumfritagelsen skal træde i kraft.

Or. en

Ændringsforslag 46
Tanja Fajon

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 539/2001
Artikel 1a – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen skal undersøge
meddelelsen, idet den tager højde for 
antallet af medlemsstater, der påvirkes af 
de situationer, som er beskrevet i stk. 1, og 

3. Kommissionen informerer omgående 
Europa-Parlamentet og Rådet om den 
meddelelse, som den berørte medlemsstat 
har modtaget, og undersøger meddelelsen, 
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disse stigningers generelle indvirkning på 
migrationssituationen i Unionen, idet 
sidstnævnte fremgår af data fra 
medlemsstaterne og rapporter udarbejdet af 
FRONTEX og/eller det europæiske 
asylstøttekontor, og senest tre måneder 
efter modtagelsen af meddelelsen kan 
Kommissionen træffe en 
gennemførelsesafgørelse om at suspendere 
visumfritagelsen for statsborgere i det 
relevante tredjeland i en periode på seks 
måneder. Gennemførelsesafgørelsen 
vedtages i overensstemmelse med 
proceduren i artikel 4a, stk. 2. I 
gennemførelsesafgørelsen fastlægges den 
dato, hvor suspensionen af 
visumfritagelsen skal træde i kraft.

idet den tager højde for antallet af 
medlemsstater, der påvirkes af de 
situationer, som er beskrevet i stk. 1, og 
disse stigningers generelle indvirkning på 
migrationssituationen i Unionen, idet 
sidstnævnte fremgår af data fra 
medlemsstaterne og rapporter udarbejdet af 
FRONTEX og/eller det europæiske 
asylstøttekontor, og senest tre måneder 
efter modtagelsen af meddelelsen sender 
Kommissionen resultaterne af sin 
undersøgelse til Europa-Parlamentet og 
Rådet, der har højst en måned til at give 
udtryk for deres holdning, hvorefter 
Kommissionen kan træffe en 
gennemførelsesafgørelse om at suspendere 
visumfritagelsen for statsborgere i det 
relevante tredjeland i en periode på seks 
måneder. Gennemførelsesafgørelsen 
vedtages i overensstemmelse med 
proceduren i artikel 4a, stk. 2. I 
gennemførelsesafgørelsen fastlægges den 
dato, hvor suspensionen af 
visumfritagelsen skal træde i kraft.

Or. en

Ændringsforslag 47
Kinga Göncz

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 539/2001 
Artikel 1a – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Kommissionen tager hensyn til den 
specifikke situation i det pågældende 
tredjeland, virkningerne af en sådan 
suspension i landet selv og på EU’s 
forbindelser med det pågældende 
tredjeland og arbejder tæt sammen med 
tredjelandet om at finde alternative, 
langsigtede løsninger.
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Or. en

Ændringsforslag 48
Tatjana Ždanoka

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 539/2001
Artikel 1a – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis Kommissionen har foreslået en 
ændring til denne forordning med henblik 
på at overføre et tredjeland til bilag I i 
henhold til stk. 4, kan den udvide 
gyldighedsperioden for 
gennemførelsesafgørelsen vedtaget i 
henhold til stk. 3 i en periode på højst ni 
måneder. Beslutningen om at udvide 
gyldighedsperioden for 
gennemførelsesafgørelsen vedtages i 
overensstemmelse med proceduren i artikel 
4a, stk. 2.

5. Hvis Kommissionen har foreslået en 
ændring til denne forordning med henblik 
på at overføre et tredjeland til bilag I i 
henhold til stk. 4, kan den udvide 
gyldighedsperioden for 
gennemførelsesafgørelsen vedtaget i 
henhold til stk. 3 i en periode på højst seks 
måneder. Beslutningen om at udvide 
gyldighedsperioden for 
gennemførelsesafgørelsen vedtages i 
overensstemmelse med proceduren i artikel 
4a, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Gennemførelsesafgørelsens gyldighed bør begrænses.

Ændringsforslag 49
Manfred Weber

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4 – litra a
Forordning (EF) nr. 539/2001
Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) indehavere af diplomatpas, 
tjenestepas/officielle pas og særlige pas

(a) indehavere af diplomatpas, 
tjenestepas/officielle pas og særlige pas;
hvis der kræves forudgående høring i 
forbindelse med statsborgere fra det 
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pågældende tredjeland, jf. artikel 22 i 
visumkodeksen, træffer Rådet afgørelse 
om fritagelse fra visumkravet med 
kvalificeret flertal på initiativ af den 
medlemsstat, der stiller forslaget

Or. en

Begrundelse

Bei bilateralen Ausnahmen von der Visumspflicht für Diplomaten-, Dienst- und 
Spezialpassinhaber ist in Fällen, in denen ein Mitgliedstaat von der Visumspflicht für 
Offizialpassinhaber absehen möchte, für die ein anderer Mitgliedstaat die Konsultation seiner 
Sicherheitsbehörden (KZB-Pflicht) im Visumverfahren verlangt, die Wiedereinführung eines 
Verfahrens erforderlich, wie es nach Verordnung 789/2001 vorgesehen war und das mit dem 
Visakodex abgeschafft wurde. Die Möglichkeit, ohne Durchführung der Konsultation ein 
räumlich beschränktes Visum nach Art. 25 Abs. 1 (a) (iii) Visakodex zu erteilen, ist lediglich 
auf dringliche Ausnahmefälle beschränkt und daher kein Argument gegen ein Verfahren, wie 
es in Verordnung 789/2001 vorgesehen ist.

Ændringsforslag 50
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 539/2001
Artikel 4 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(aa) flybesætning og ledsagende 
personale på nødhjælps- eller 
redningsflyvninger og andet 
hjælpepersonale i katastrofe- og 
ulykkestilfælde

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør fortsat have tilladelse til at fritage denne gruppe personer fra 
visumpligten.
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Ændringsforslag 51
Manfred Weber

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4 – litra a
Forordning (EF) nr. 539/2001
Artikel 4 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(aa) besætningen i den civile luft- og 
skibsfart

Or. de

Ændringsforslag 52
Tatjana Ždanoka

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4 – litra b
Forordning (EF) nr. 539/2001
Artikel 4 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) I stk. 2 indsættes følgende litra d): udgår
‘(d) "d) konventionsflygtninge og 
statsløse og andre personer uden noget 
statsborgerskab, som har ophold i Det 
Forenede Kongerige eller Irland, og som 
er indehavere af et rejsedokument, der er 
udstedt af disse medlemsstater."

Or. en

Begrundelse

Konventionsflygtninge og statsløse og andre personer uden noget statsborgerskab, som har 
ophold i Det Forenede Kongerige eller Irland, og som er indehavere af et rejsedokument, der 
er udstedt af Det Forenede Kongerige eller Irland, bør være undtaget fra visumpligten.

Ændringsforslag 53
Tatjana Ždanoka
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Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4 – litra c
Forordning (EF) nr. 539/2001
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"I det omfang, det følger af anvendelsen af 
artikel 41, stk. 1, i tillægsprotokollen til 
associeringsaftalen mellem Tyrkiet og EF, 
kan en medlemsstat fravige visumpligten 
for tyrkiske statsborgere, som yder 
tjenester under deres ophold, fra 
visumpligten i henhold til artikel 1, stk. 1."

"I det omfang, det følger af anvendelsen af 
artikel 41, stk. 1, i tillægsprotokollen til 
associeringsaftalen mellem Tyrkiet og EF, 
skal en medlemsstat fravige visumpligten 
for tyrkiske statsborgere, som yder 
tjenester under deres ophold, fra 
visumpligten i henhold til artikel 1, stk. 1."

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne har pligt til at følge EU-Domstolens afgørelser.

Ændringsforslag 54
Emine Bozkurt

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4 – litra c
Forordning (EF) nr. 539/2001
Artikel 4 – stk. 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"I det omfang, det følger af anvendelsen af 
artikel 41, stk. 1, i tillægsprotokollen til 
associeringsaftalen mellem Tyrkiet og EF, 
kan en medlemsstat fravige visumpligten 
for tyrkiske statsborgere, som yder 
tjenester under deres ophold, fra 
visumpligten i henhold til artikel 1, stk. 1."

"I det omfang, det følger af anvendelsen af 
artikel 41, stk. 1, i tillægsprotokollen til 
associeringsaftalen mellem Tyrkiet og EF, 
skal en medlemsstat fravige visumpligten i 
henhold til artikel 1, stk. 1, i 
overensstemmelse med afgørelser fra Den 
Europæiske Unions Domstol."

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag tager hensyn til EU-Domstolens tidligere og kommende afgørelser.
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