
AM\886293SV.doc PE478.421v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

2011/0138(COD)

7.12.2011

ÄNDRINGSFÖRSLAG
13 - 54

Förslag till betänkande
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
(PE475.760v01-00)

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets 
förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredje 
länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre 
gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är 
undantagna från detta krav

Förslag till förordning
(KOM(2011)0290 – C7-0135/2011 – 2011/0138(COD))



PE478.421v01-00 2/28 AM\886293SV.doc

SV

AM_Com_LegReport



AM\886293SV.doc 3/28 PE478.421v01-00

SV

Ändringsförslag 13
Tatjana Ždanoka

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Genom denna förordning införs en 
skyddsklausul rörande viseringar för att i 
en nödsituation, då det krävs brådskande 
åtgärder för att avhjälpa problem som 
drabbar en eller flera medlemsstater, och 
med beaktande av de övergripande 
konsekvenserna av denna situation på 
Europeiska unionen som helhet, möjliggöra 
ett snabbt, tillfälligt upphävande av 
bestämmelsen om undantag från 
viseringskravet för ett tredjeland som är 
upptaget på den positiva förteckningen.

(1) Genom denna förordning införs som en 
sista utväg en mekanism för att i en 
nödsituation, då det krävs brådskande 
åtgärder för att avhjälpa problem som 
drabbar tre eller flera medlemsstater, och 
med beaktande av de övergripande 
konsekvenserna av denna situation på 
Europeiska unionen som helhet, möjliggöra 
ett snabbt, tillfälligt upphävande av 
bestämmelsen om undantag från 
viseringskravet för ett tredjeland som är 
upptaget på den positiva förteckningen.

Or. en

Ändringsförslag 14
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Genom denna förordning införs en 
skyddsklausul rörande viseringar för att i 
en nödsituation, då det krävs brådskande 
åtgärder för att avhjälpa problem som 
drabbar en eller flera medlemsstater, och 
med beaktande av de övergripande 
konsekvenserna av denna situation på 
Europeiska unionen som helhet, 
möjliggöra ett snabbt, tillfälligt 
upphävande av bestämmelsen om 
undantag från viseringskravet för ett 
tredjeland som är upptaget på den positiva 
förteckningen.

(1) Genom denna förordning införs en 
mekanism för att i en nödsituation, då det 
krävs brådskande åtgärder för att avhjälpa 
problem som drabbar en eller flera 
medlemsstater, och med beaktande av de 
övergripande konsekvenserna av denna 
situation på Europeiska unionen som 
helhet, snabbt och tillfälligt upphäva
bestämmelsen om undantag från 
viseringskravet för ett tredjeland som är 
upptaget på den positiva förteckningen.
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Or. en

Ändringsförslag 15
Kinga Göncz

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Genom denna förordning införs en 
skyddsklausul rörande viseringar för att i 
en nödsituation, då det krävs brådskande 
åtgärder för att avhjälpa problem som 
drabbar en eller flera medlemsstater, och 
med beaktande av de övergripande 
konsekvenserna av denna situation på 
Europeiska unionen som helhet, möjliggöra
ett snabbt, tillfälligt upphävande av 
bestämmelsen om undantag från 
viseringskravet för ett tredjeland som är 
upptaget på den positiva förteckningen.

(1) Genom denna förordning införs en 
mekanism för att i en nödsituation som 
uppstår för ett tredjeland på den positiva 
förteckningen – då det krävs brådskande 
åtgärder för att avhjälpa problem som 
drabbar en eller flera medlemsstater, och 
med beaktande av de övergripande 
konsekvenserna av denna situation på 
Europeiska unionen som helhet och på det 
berörda tredjelandet – möjliggöra ett 
snabbt, tillfälligt upphävande av 
bestämmelsen om undantag från 
viseringskravet för tredjelandet.

Or. en

Ändringsförslag 16
Kinga Göncz

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Varje tillfälligt upphävande av 
bestämmelsen om undantag från 
viseringskravet bör basera sig på en 
grundlig undersökning av förhållandena i 
det berörda tredjelandet och motiveras av 
objektiva kriterier som fastställs i denna 
förordning, så att enhetlighet, insyn och 
ett bättre beslutsfattande säkerställs.

Or. en
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Ändringsförslag 17
Véronique Mathieu

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) En nödsituation kan uppstå om det 
finns risk för den allmänna ordningen 
eller säkerhetsproblem i samband med 
terrorhot eller en betydande ökning av 
den organiserade brottsligheten.

Or. fr

Ändringsförslag 18
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) För att säkerställa enhetliga villkor för 
genomförandet av skyddsklausulen
rörande viseringar bör kommissionen 
tilldelas genomförandebefogenheter. Dessa 
befogenheter bör utövas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 
om fastställande av allmänna regler och 
principer för medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter.

(2) För att säkerställa enhetliga villkor för 
genomförandet av mekanismen för 
tillfälligt upphävande bör kommissionen 
tilldelas genomförandebefogenheter. Dessa 
befogenheter bör utövas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 
om fastställande av allmänna regler och 
principer för medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter.

Or. en

Ändringsförslag 19
Renate Weber
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Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Den ömsesidighetsmekanism som ska 
tillämpas om ett av de tredjeländer som 
anges i bilaga II till förordning (EG) 
nr 539/2001 beslutar att ålägga 
medborgarna i en eller flera medlemsstater 
viseringskrav måste anpassas till följd av 
ikraftträdandet av Lissabonfördraget i 
kombination med domstolens rättspraxis 
rörande rättsliga grunder i sekundärrätten.

(3) Den ömsesidighetsmekanism som ska 
tillämpas om ett av de tredjeländer som 
anges i bilaga II till förordning (EG) 
nr 539/2001 beslutar att ålägga 
medborgarna i en eller flera medlemsstater 
viseringskrav måste anpassas till följd av 
ikraftträdandet av Lissabonfördraget i 
kombination med domstolens rättspraxis 
rörande rättsliga grunder i sekundärrätten.
Dessutom behöver mekanismen anpassas, 
så att det blir möjligt för unionen att 
reagera på ett solidariskt sätt om ett av de 
tredjeländer som anges i bilaga II till 
denna förordning beslutar att ålägga 
medborgarna i en eller flera 
medlemsstater viseringskrav. 

Or. en

Motivering

En förutsättning för att EU ska kunna reagera gemensamt är att principerna om solidaritet, 
jämlikhet och ömsesidigt förtroende mellan medlemsstaterna respekteras. Om dessa principer 
respekteras blir det möjligt för EU att visa upp en enad front på den internationella arenan 
och att främja och skydda de värden som ligger till grund för unionen.

Ändringsförslag 20
Tatjana Ždanoka

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Ömsesidighetsmekanismen kan 
tillämpas i de fall då ett tredjeland som 
anges i bilaga II till förordning (EG) 
nr 539/2001 inför, återinför eller 
upprätthåller viseringskrav för en 
medlemsstats medborgare.
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Or. en

Ändringsförslag 21
Renate Weber

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Vid mottagande av en underrättelse 
från en medlemsstat om att ett tredjeland 
som anges i bilaga II till denna 
förordning har beslutat att införa 
viseringskrav för den medlemsstatens 
medborgare bör alla medlemsstater 
reagera kollektivt och därigenom ge ett 
gemensamt svar på en situation som 
påverkar hela unionen och som gör det 
möjligt för dess medborgare att behandlas 
olika.

Or. en

Motivering

En förutsättning för att EU ska kunna reagera gemensamt är att principerna om solidaritet, 
jämlikhet och ömsesidigt förtroende mellan medlemsstaterna respekteras. Om dessa principer 
respekteras blir det möjligt för EU att visa upp en enad front på den internationella arenan 
och att främja och skydda de värden som ligger till grund för unionen.

Ändringsförslag 22
Ioan Enciu

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Full ömsesidig viseringsfrihet är 
ett mål som unionen bör fullfölja på 
ett proaktivt sätt i sina förbindelser med 
tredjeländer. På så sätt kan unionen bidra 
till att göra sin utrikespolitik mer 
trovärdig och samstämd på internationell 
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nivå.

Or. en

Ändringsförslag 23
Timothy Kirkhope
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Trots ömsesidighetsmekanismen är 
det mycket viktigt att kommissionen 
diskuterar och förhandlar om frågor som 
rör viseringspolitiken på ett öppet och 
transparent sätt, utan att hota med att 
återinföra viseringskrav.

Or. en

Motivering

För att upprätthålla goda bilaterala förbindelser mellan EU och dess partner i världen måste 
EU avstå från att använda sin viseringspolitik som ett verktyg för att pressa tredjeländer att 
lägga om sin viseringspolitik.

Ändringsförslag 24
Tatjana Ždanoka

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Eftersom förordning (EG) nr 1932/2006 
rörande de bestämmelser om visering som 
är tillämpliga på flyktingar och statslösa 
inte tillämpas på sådana personer om de är 
bosatta i Förenade kungariket eller Irland, 
måste situationen klargöras när det gäller 
vissa flyktingar och statslösa som är 
bosatta i Förenade kungariket eller Irland. 

(6) Eftersom förordning (EG) nr 1932/2006 
rörande de bestämmelser om visering som 
är tillämpliga på flyktingar och statslösa 
inte tillämpas på sådana personer om de är 
bosatta i Förenade kungariket eller Irland, 
måste situationen klargöras när det gäller 
vissa flyktingar och statslösa som är 
bosatta i Förenade kungariket eller Irland. 
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Den här förordningen överlåter åt 
medlemsstaterna att föreskriva om 
undantag från viseringskravet eller 
viseringskrav för denna kategori av 
personer. Sådana nationella beslut bör 
anmälas till kommissionen.

Genom den här förordningen undantas
denna kategori av personer från 
viseringskravet.

Or. en

Ändringsförslag 25
Emine Bozkurt

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Med hänsyn till vissa skyldigheter för 
medlemsstaterna inom ramen för 
internationella överenskommelser som 
gemenskapen påtog sig före ikraftträdandet 
av förordning (EG) nr 539/2001 som 
medför ett behov av att avvika från de 
gemensamma bestämmelserna om visering 
införs genom denna förordning en 
bestämmelse enligt vilken medlemsstaterna 
från viseringskravet får undanta personer 
som under sin vistelse tillhandahåller 
tjänster, i den mån det är nödvändigt för att 
respektera dessa skyldigheter.

(7) Med hänsyn till vissa skyldigheter för 
medlemsstaterna inom ramen för 
internationella överenskommelser som 
gemenskapen påtog sig före ikraftträdandet 
av förordning (EG) nr 539/2001 som 
medför ett behov av att avvika från de 
gemensamma bestämmelserna om visering 
införs genom denna förordning en 
bestämmelse enligt vilken medlemsstaterna 
från viseringskravet får undanta personer 
som under sin vistelse tillhandahåller 
tjänster, i den mån det är nödvändigt för att 
respektera dessa skyldigheter samtidigt 
som full hänsyn tas till EU-domstolens 
domar.

Or. en

Ändringsförslag 26
Manfred Weber

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1 – led a – led ii
Förordning (EG) nr 539/2001
Artikel 1 – punkt 2 – andra stycket
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) I andra stycket ska följande 
strecksatser läggas till:

utgår

– ”civila besättningsmedlemmar på 
luftfartyg,
– civila besättningsmedlemmar på fartyg 
som när de går i land innehar en 
ID-handling som utfärdats enligt en 
ILO-konvention (nr 108 från år 1958 och 
nr 185 från år 2003) eller Internationella 
sjöfartsorganisationens 
Londonkonvention av den 9 april 1965 
om förenkling av formaliteterna i 
internationell sjöfart.”

Or. de

Motivering

Det nuvarande systemet, där medlemsstaterna redan har möjlighet att bevilja de berörda 
grupperna undantag från viseringskravet (artikel 4 i förordningen), är väl beprövat, och det 
har inte förorsakat några kända problem. De föreslagna ändringarna skulle inte innebära 
någon utökad harmonisering. 

Ändringsförslag 27
Tatjana Ždanoka

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1 – led a – led ii – strecksats 2a (ny)
Förordning (EG) nr 539/2001
Artikel 1 – punkt 2 – andra stycket – strecksats 6 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– konventionsflyktingar, statslösa och 
andra personer som inte har 
medborgarskap i något land och som är 
bosatta i Förenade kungariket eller i 
Irland och är innehavare av en 
resehandling som har utfärdats av 
Förenade kungariket eller Irland.

Or. en
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Motivering

Konventionsflyktingar, statslösa och andra personer som inte har medborgarskap i något 
land och som är bosatta i Förenade kungariket eller i Irland och är innehavare av en 
resehandling som har utfärdats av Förenade kungariket eller Irland bör undantas från 
viseringskravet.

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1 – led b
Förordning (EG) nr 539/2001
Artikel 1 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Punkt 4 c ska ersättas med följande: (b) Punkt 4 ska ersättas med följande:

4. Om något av de tredjeländer som 
anges i förteckningen i bilaga II inför, 
återinför eller upprätthåller 
viseringsskyldighet för medborgare från 
en medlemsstat ska nedanstående 
bestämmelser tillämpas:
(a) Inom 90 dagar från införandet, eller 
dess tillkännagivande eller, i de fall då 
skyldigheten upprätthålls, inom 90 dagar 
efter ikraftträdandet av denna förordning, 
ska den berörda medlemsstaten 
skriftligen underrätta 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen om införandet; denna 
underrättelse ska offentliggöras i C-
serien av Europeiska unionens officiella 
tidning. I underrättelsen ska det anges 
vid vilken tidpunkt åtgärden ska 
genomföras och vilken typ av 
resehandlingar och viseringar det rör sig 
om.
Om tredjelandet beslutar att upphäva 
viseringsskyldigheten före utgången av 
denna tidsfrist blir underrättelsen 
överflödig.
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(b) Kommissionen ska omedelbart efter 
dagen för offentliggörandet av 
underrättelsen och i samråd med den 
berörda medlemsstaten vidta åtgärder 
tillsammans med myndigheterna i 
tredjelandet i syfte att återinföra 
undantaget från viseringsskyldighet och 
ska så snabbt som möjligt informera 
Europaparlamentet och rådet om 
förhandlingsläget. 

(c) ”Inom 90 dagar efter offentliggörandet 
av underrättelsen ska kommissionen i 
samråd med den berörda medlemsstaten 
rapportera till Europaparlamentet och 
rådet. Rapporten får åtföljas av ett förslag 
om tillfälligt återinförande av viseringskrav 
för medborgare i det berörda tredjelandet. 
Kommissionen får även lägga fram detta 
förslag efter överläggningar i 
Europaparlamentet och rådet om 
kommissionens rapport. 
Europaparlamentet och rådet ska besluta 
om förslaget i enlighet med det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet.”

(c) ”Inom 45 dagar efter offentliggörandet 
av underrättelsen ska kommissionen i 
samråd med den berörda medlemsstaten 
rapportera till Europaparlamentet och 
rådet. Om det berörda tredjelandet inom 
45 dagar efter offentliggörandet av denna 
underrättelse inte har upphävt 
viseringsskyldigheten, ska kommissionen i 
samråd med den medlemsstaten föreslå ett 
återinförande av viseringsskyldighet för 
medborgare i det berörda tredjelandet.
Om det berörda tredjelandet inom 
90 dagar efter offentliggörandet av denna 
underrättelse inte har upphävt 
viseringsskyldigheten, ska kommissionens
förslag om tillfälligt återinförande av 
viseringskrav för medborgare i det berörda 
tredjelandet anses vara antaget, såvida 
inte rådet med kvalificerad majoritet och 
Europaparlamentet med absolut majoritet 
beslutar att avvisa förslaget på förhand.”
(d) Om det berörda tredjelandet upphäver 
viseringsskyldigheten, ska medlemsstaten 
omedelbart underrätta rådet och 
kommissionen om upphävandet. Denna 
underrättelse ska offentliggöras i C-serien 
av Europeiska unionens officiella tidning. 
En eventuell åtgärd som har beslutats i 
enlighet med led c ska upphöra sju dagar 
efter offentliggörandet i Europeiska 
unionens officiella tidning. Om det 
berörda tredjelandet har infört 
viseringsskyldighet för medborgare i två 
eller flera medlemsstater kommer den 
åtgärden att upphöra först efter det 
senaste offentliggörandet.

Or. en
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Ändringsförslag 29
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning 539/2001
Artikel 1a – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 1a – Skyddsklausul Artikel 1a – Mekanism för tillfälligt 
upphävande

Or. en

Ändringsförslag 30
Tatjana Ždanoka

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led 2 – inledningen
Förordning (EG) nr 539/2001
Artikel 1a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Punkterna 2–5 i denna artikel ska 
tillämpas om en eller flera medlemsstater 
utsätts för en nödsituation som 
kännetecknas av något av följande:

1. Punkterna 2–5 i denna artikel ska som 
en sista utväg tillämpas om tre eller flera 
medlemsstater utsätts för en nödsituation 
som har allvarliga negativa konsekvenser 
för den allmänna migrationssituationen i 
unionen och som kännetecknas av något 
av följande:

Or. en

Motivering

Det bör betonas att bestämmelsen om viseringsundantag får upphävas endast som en sista 
utväg. 

Ändringsförslag 31
Kinga Göncz
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Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EG) nr 539/2001
Artikel 1a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Punkterna 2–5 i denna artikel ska 
tillämpas om en eller flera medlemsstater 
utsätts för en nödsituation som 
kännetecknas av något av följande:

1. Punkterna 2–5 i denna artikel ska 
tillämpas på grundval av objektiva 
kriterier för att säkerställa enhetlighet och 
insyn, dvs. om en eller flera medlemsstater 
utsätts för en nödsituation som 
kännetecknas av något av följande:

Or. en

Ändringsförslag 32
Tatjana Ždanoka

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EG) nr 539/2001
Artikel 1a – punkt 1 – led (a)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) En plötslig ökning, med minst 50 %
under en sexmånadersperiod i jämförelse 
med föregående sexmånadersperiod, av 
antalet medborgare i ett tredjeland som 
anges i förteckningen i bilaga II vilka 
konstaterats vistas olagligt på 
medlemsstatens territorium.

(a) En plötslig och betydande ökning, med 
minst 100 % under en ettårsperiod i 
jämförelse med föregående ettårsperiod, av 
antalet medborgare i ett tredjeland som 
anges i förteckningen i bilaga II vilka 
konstaterats vistas irreguljärt på 
medlemsstatens territorium.

Or. en

Motivering

En ändring av kriterierna föreslås.

Ändringsförslag 33
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EG) nr 539/2001
Artikel 1a – punkt 1 – led (a)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) En plötslig ökning, med minst 50 %
under en sexmånadersperiod i jämförelse 
med föregående sexmånadersperiod, av 
antalet medborgare i ett tredjeland som 
anges i förteckningen i bilaga II vilka 
konstaterats vistas olagligt på 
medlemsstatens territorium.

(a) Ankomsten av medborgare från ett 
tredjeland som anges i bilaga II medför en 
plötslig ökning, med minst 60 % under en 
sexmånadersperiod i jämförelse med 
föregående sexmånadersperiod, av det 
totala antalet tredjelandsmedborgare som 
finns i den eller de berörda 
medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 34
Tanja Fajon

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EG) nr 539/2001
Artikel 1a – punkt 1 – led (a)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) En plötslig ökning, med minst 50 %
under en sexmånadersperiod i jämförelse 
med föregående sexmånadersperiod, av 
antalet medborgare i ett tredjeland som 
anges i förteckningen i bilaga II vilka 
konstaterats vistas olagligt på 
medlemsstatens territorium.

(a) En plötslig och betydande ökning som 
har allvarliga konsekvenser för den 
allmänna migrationssituationen i de 
berörda medlemsstaterna under en 
sexmånadersperiod i jämförelse med 
samma period under föregående år, av 
antalet medborgare i ett tredjeland som 
anges i förteckningen i bilaga II vilka 
konstaterats vistas olagligt på 
medlemsstatens territorium.

Or. en

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



PE478.421v01-00 16/28 AM\886293SV.doc

SV

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EG) nr 539/2001
Artikel 1a – punkt 1 – led (aa) (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) En plötslig ökning, med minst 50 % 
under en sexmånadersperiod i jämförelse 
med föregående sexmånadersperiod, av 
antalet medborgare i ett tredjeland som 
anges i förteckningen i bilaga II vilka har 
dömts till brott i samband med 
organiserad brottslighet eller 
människohandel i en eller flera av de 
berörda medlemsstaterna.

Or. en

Motivering

Mekanismen för tillfälligt upphävande bör aktiveras om den organiserade brottsligheten 
tilltar.

Ändringsförslag 36
Tatjana Ždanoka

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EG) nr 539/2001
Artikel 1a – punkt 1 – led (b)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) En plötslig ökning, med minst 50 % 
under en sexmånadersperiod i jämförelse 
med föregående sexmånadersperiod, av 
antalet asylansökningar från medborgare 
i ett tredjeland som anges i förteckningen 
i bilaga II, för vilka andelen godkända 
asylansökningar var lägre än 3 % under 
den föregående sexmånadersperioden.

utgår

Or. en
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Motivering

Asylrätten, som fastställs i artikel 18 i stadgan om de grundläggande rättigheterna och i 
folkrätten, är en individuell rättighet. Medborgarna i de tredjeländer som är upptagna på den 
positiva förteckningen bör därför inte straffas för att medborgare från samma land försöker 
utnyttja denna rättighet utan giltiga skäl.

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EG) nr 539/2001
Artikel 1a – punkt 1 – led (b)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) En plötslig ökning, med minst 50 % 
under en sexmånadersperiod i jämförelse 
med föregående sexmånadersperiod, av 
antalet asylansökningar från medborgare 
i ett tredjeland som anges i förteckningen 
i bilaga II, för vilka andelen godkända 
asylansökningar var lägre än 3 % under 
den föregående sexmånadersperioden.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 38
Tanja Fajon

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EG) nr 539/2001
Artikel 1a – punkt 1 – led (b)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) En plötslig ökning, med minst 50 %
under en sexmånadersperiod i jämförelse 
med föregående sexmånadersperiod, av 
antalet asylansökningar från medborgare i 
ett tredjeland som anges i förteckningen i 
bilaga II, för vilka andelen godkända 

(b) En plötslig och betydande ökning som 
har allvarliga konsekvenser för det 
allmänna asylsystemet i de berörda 
medlemsstaterna under en 
sexmånadersperiod i jämförelse med 
samma period under föregående år, av 
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asylansökningar var lägre än 3 % under 
den föregående sexmånadersperioden.

antalet asylansökningar från medborgare i 
ett tredjeland som anges i förteckningen i 
bilaga II, för vilka andelen godkända 
asylansökningar var lägre än 3 % under 
den föregående sexmånadersperioden.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EG) nr 539/2001
Artikel 1a – punkt 1 – led (c)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) En plötslig ökning, med minst 50 % 
under en sexmånadersperiod i jämförelse 
med föregående sexmånadersperiod, av 
det antal avvisade ansökningar om 
återtagande som gjorts av en medlemsstat 
till ett tredjeland som anges i 
förteckningen i bilaga II för medborgare i 
detta land.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 40
Tatjana Ždanoka

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EG) nr 539/2001
Artikel 1a – punkt 1 – led (c)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) En plötslig ökning, med minst 50 %
under en sexmånadersperiod i jämförelse 
med föregående sexmånadersperiod, av 
det antal avvisade ansökningar om 
återtagande som gjorts av en medlemsstat 

(c) En plötslig och betydande ökning, med 
minst 100 % under en ettårsperiod i 
jämförelse med föregående ettårsperiod, av 
det antal avvisade ansökningar om 
återtagande som gjorts av en medlemsstat 
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till ett tredjeland som anges i förteckningen 
i bilaga II för medborgare i detta land.

till ett tredjeland som anges i förteckningen 
i bilaga II för medborgare i detta land.

Or. en

Motivering

En ändring av kriterierna föreslås.

Ändringsförslag 41
Tanja Fajon

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
KOM(2011)0290
Artikel 1a – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) En plötslig ökning, med minst 50 %
under en sexmånadersperiod i jämförelse 
med föregående sexmånadersperiod, av 
det antal avvisade ansökningar om 
återtagande som gjorts av en medlemsstat 
till ett tredjeland som anges i förteckningen 
i bilaga II för medborgare i detta land.

(c) En plötslig och betydande ökning, som 
har allvarliga konsekvenser för den 
allmänna migrationssituationen i de 
berörda medlemsstaterna under en 
sexmånadersperiod i jämförelse med 
samma period under föregående år, av det 
antal avvisade ansökningar om återtagande 
som gjorts av en medlemsstat till ett 
tredjeland som anges i förteckningen i 
bilaga II för medborgare i detta land.

Or. en

Ändringsförslag 42
Tatjana Ždanoka

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EG) nr 539/2001
Artikel 1a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En medlemsstat som utsätts för någon av 
de nödsituationer som anges i punkt 1 får 

2. En medlemsstat som utsätts för någon av 
de nödsituationer som anges i punkt 1 får 
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underrätta kommissionen om detta. 
Underrättelsen ska vara väl grundad och 
innehålla relevanta uppgifter och statistik 
samt en detaljerad redogörelse för de 
preliminära åtgärder som den berörda 
medlemsstaten har vidtagit för att avhjälpa 
situationen.

underrätta kommissionen om detta. 
Underrättelsen ska vara väl grundad och 
innehålla relevanta uppgifter och statistik 
samt en detaljerad redogörelse för de 
preliminära åtgärder som den berörda 
medlemsstaten har vidtagit för att avhjälpa 
situationen. Kommissionen ska informera 
Europaparlamentet och rådet omedelbart 
efter att den mottagit denna underrättelse 
från den berörda medlemsstaten.

Or. en

Motivering

Parlamentet och rådet bör i vederbörlig ordning informeras om utvecklingen under alla 
skeden. 

Ändringsförslag 43
Tatjana Ždanoka

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EG) nr 539/2001
Artikel 1a – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska granska 
underrättelsen, med beaktande av antalet 
medlemsstater som påverkas av någon av 
de situationer som anges i punkt 1 och de 
övergripande konsekvenserna av 
ökningarna för migrationssituationen i 
unionen, enligt de uppgifter som lämnats 
av medlemsstaterna och i rapporter från 
Frontex och/eller Europeiska byrån för 
samarbete i asylfrågor; kommissionen får, 
inom tre månader efter mottagandet av
underrättelsen, anta ett 
genomförandebeslut om att för en 
sexmånadersperiod upphäva undantaget 
från viseringskravet för medborgare i det 
berörda tredjelandet. 
Genomförandebeslutet ska antas i enlighet 
med det förfarande som avses i 

3. Kommissionen ska granska 
underrättelsen, med beaktande av 
ökningens storlek, antalet medlemsstater 
som påverkas av någon av de situationer 
som anges i punkt 1, de särskilda 
omständigheterna i de medlemsstater som 
har lämnat underrättelsen och de 
övergripande konsekvenserna av 
ökningarna för migrationssituationen i 
unionen, enligt de uppgifter som lämnats 
av medlemsstaterna och i rapporter från 
Frontex och/eller Europeiska byrån för 
samarbete i asylfrågor. Efter denna 
granskning och efter att ha rapporterat 
till Europaparlamentet och rådet får
kommissionen, inom tre månader efter 
underrättelsen, anta ett 
genomförandebeslut om att för en 
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artikel 4a 2. I genomförandebeslutet ska 
fastställas den dag då upphävandet av 
undantaget från viseringskravet ska få 
verkan.

sexmånadersperiod upphäva undantaget 
från viseringskravet för medborgare i det 
berörda tredjelandet. 
Genomförandebeslutet ska antas i enlighet 
med det förfarande som avses i 
artikel 4a.2. I genomförandebeslutet ska 
fastställas den dag då upphävandet av 
undantaget från viseringskravet ska få 
verkan.

Or. en

Motivering

Parlamentet och rådet bör i vederbörlig ordning informeras om utvecklingen under alla 
skeden. 

Ändringsförslag 44
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EG) nr 539/2001
Artikel 1a – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska granska 
underrättelsen, med beaktande av antalet 
medlemsstater som påverkas av någon av
de situationer som anges i punkt 1 och de 
övergripande konsekvenserna av 
ökningarna för migrationssituationen i 
unionen, enligt de uppgifter som lämnats 
av medlemsstaterna och i rapporter från 
Frontex och/eller Europeiska byrån för 
samarbete i asylfrågor; kommissionen får, 
inom tre månader efter mottagandet av 
underrättelsen, anta ett 
genomförandebeslut om att för en 
sexmånadersperiod upphäva undantaget 
från viseringskravet för medborgare i det 
berörda tredjelandet. 
Genomförandebeslutet ska antas i enlighet 
med det förfarande som avses i 
artikel 4a 2. I genomförandebeslutet ska 

3. Kommissionen ska utan dröjsmål 
informera Europaparlamentet och rådet 
om den underrättelse från de berörda 
medlemsstaterna som den tagit emot och
granska underrättelsen, med beaktande av 
antalet medlemsstater som påverkas av den 
situation som anges i punkt 1 och de 
övergripande konsekvenserna av 
ökningarna för situationen i unionen, 
enligt de uppgifter som lämnats av 
medlemsstaterna och i rapporter från 
Europol och/eller Eurojust och från 
Europarådets och OSSE:s relevanta 
organ och i samråd med icke-statliga 
organisationer som arbetar med 
mänskliga rättigheter och 
migrationsfrågor; kommissionen ska, 
inom tre månader efter mottagandet av 
underrättelsen, skicka resultatet av sin 
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fastställas den dag då upphävandet av 
undantaget från viseringskravet ska få 
verkan.

granskning till Europaparlamentet och 
rådet, varefter kommissionen får anta ett 
genomförandebeslut om att för en 
sexmånadersperiod upphäva undantaget 
från viseringskravet för medborgare i det 
berörda tredjelandet. 
Genomförandebeslutet ska antas i enlighet 
med det förfarande som avses i 
artikel 4a.2. I genomförandebeslutet ska 
fastställas den dag då upphävandet av 
undantaget från viseringskravet ska få 
verkan.

Or. en

Ändringsförslag 45
Kinga Göncz

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EG) nr 539/2001
Artikel 1a – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska granska 
underrättelsen, med beaktande av antalet 
medlemsstater som påverkas av någon av 
de situationer som anges i punkt 1 och de 
övergripande konsekvenserna av 
ökningarna för migrationssituationen i 
unionen, enligt de uppgifter som lämnats 
av medlemsstaterna och i rapporter från 
Frontex och/eller Europeiska byrån för 
samarbete i asylfrågor; kommissionen får, 
inom tre månader efter mottagandet av 
underrättelsen, anta ett 
genomförandebeslut om att för en 
sexmånadersperiod upphäva undantaget 
från viseringskravet för medborgare i det 
berörda tredjelandet. 
Genomförandebeslutet ska antas i enlighet 
med det förfarande som avses i 
artikel 4a 2. I genomförandebeslutet ska 
fastställas den dag då upphävandet av 
undantaget från viseringskravet ska få 

3. Kommissionen ska granska 
underrättelsen, med beaktande av antalet 
medlemsstater som påverkas av någon av 
de situationer som anges i punkt 1 och de 
övergripande konsekvenserna av 
ökningarna för migrationssituationen i 
unionen, enligt de uppgifter som lämnats 
av medlemsstaterna och i rapporter från 
Frontex och/eller Europeiska byrån för 
samarbete i asylfrågor, samt andra 
lämpliga alternativa lösningar än 
tillfälligt upphävande; kommissionen får, 
inom tre månader efter mottagandet av 
underrättelsen, anta ett 
genomförandebeslut om att för en 
sexmånadersperiod upphäva undantaget 
från viseringskravet för medborgare i det 
berörda tredjelandet. 
Genomförandebeslutet ska antas i enlighet 
med det förfarande som avses i 
artikel 4a.2. I genomförandebeslutet ska 
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verkan. fastställas den dag då upphävandet av 
undantaget från viseringskravet ska få 
verkan.

Or. en

Ändringsförslag 46
Tanja Fajon

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EG) nr 539/2001
Artikel 1a – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska granska 
underrättelsen, med beaktande av antalet 
medlemsstater som påverkas av någon av 
de situationer som anges i punkt 1 och de 
övergripande konsekvenserna av 
ökningarna för migrationssituationen i 
unionen, enligt de uppgifter som lämnats 
av medlemsstaterna och i rapporter från 
Frontex och/eller Europeiska byrån för 
samarbete i asylfrågor; kommissionen får, 
inom tre månader efter mottagandet av 
underrättelsen, anta ett 
genomförandebeslut om att för en 
sexmånadersperiod upphäva undantaget 
från viseringskravet för medborgare i det 
berörda tredjelandet. 
Genomförandebeslutet ska antas i enlighet 
med det förfarande som avses i artikel 4a 2. 
I genomförandebeslutet ska fastställas den 
dag då upphävandet av undantaget från 
viseringskravet ska få verkan.

3. Kommissionen ska utan dröjsmål 
informera Europaparlamentet och rådet 
om den underrättelse från de berörda 
medlemsstaterna som den tagit emot och
granska underrättelsen, med beaktande av 
antalet medlemsstater som påverkas av 
någon av de situationer som anges i punkt 
1 och de övergripande konsekvenserna av 
ökningarna för migrationssituationen i 
unionen, enligt de uppgifter som lämnats 
av medlemsstaterna och i rapporter från 
Frontex och/eller Europeiska byrån för 
samarbete i asylfrågor; kommissionen ska, 
inom tre månader efter mottagandet av 
underrättelsen, skicka resultaten av sin 
granskning till Europaparlamentet och 
rådet, som ska ha högst en månad på sig 
att avge sin ståndpunkt, varefter 
kommissionen får anta ett 
genomförandebeslut om att för en 
sexmånadersperiod upphäva undantaget 
från viseringskravet för medborgare i det 
berörda tredjelandet. 
Genomförandebeslutet ska antas i enlighet 
med det förfarande som avses i artikel 4a 2. 
I genomförandebeslutet ska fastställas den 
dag då upphävandet av undantaget från 
viseringskravet ska få verkan.

Or. en
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Ändringsförslag 47
Kinga Göncz

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EG) nr 539/2001
Artikel 1a – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen ska ta hänsyn till den 
specifika situationen i det berörda 
tredjelandet och till det tillfälliga 
upphävandets konsekvenser för själva 
landet och för unionens förbindelser med 
det tredjelandet och ska bedriva ett nära 
samarbete med det tredjelandet i syfte att 
hitta alternativa, långsiktiga lösningar.

Or. en

Ändringsförslag 48
Tatjana Ždanoka

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EG) nr 539/2001
Artikel 1a – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om kommissionen har föreslagit en 
ändring av denna förordning i syfte att i 
enlighet med punkt 4 överföra ett 
tredjeland till bilaga I, kan den förlänga 
giltighetstiden för det genomförandebeslut 
som antagits i enlighet med punkt 3 med en 
period på högst nio månader. Beslutet att 
förlänga giltighetstiden för 
genomförandebeslutet ska antas i enlighet 
med det förfarande som avses i 
artikel 4a 2.”

5. Om kommissionen har föreslagit en 
ändring av denna förordning i syfte att i 
enlighet med punkt 4 överföra ett 
tredjeland till bilaga I, kan den förlänga 
giltighetstiden för det genomförandebeslut 
som antagits i enlighet med punkt 3 med en 
period på högst sex månader. Beslutet att 
förlänga giltighetstiden för 
genomförandebeslutet ska antas i enlighet 
med det förfarande som avses i 
artikel 4a.2.”

Or. en
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Motivering

Genomförandebeslutets giltighet bör vara tidsbegränsad.

Ändringsförslag 49
Manfred Weber

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4 – led a
Förordning (EG) nr 539/2001
Artikel 4 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) innehavare av diplomatpass, tjänstepass 
eller särskilda pass,

(a) innehavare av diplomatpass, tjänstepass 
eller särskilda pass; om medborgare från 
det berörda tredjelandet ska omfattas av 
föregående samråd, i enlighet med 
artikel 22 i viseringskodexen, ska rådet 
besluta om undantag från viseringskravet 
med kvalificerad majoritet på initiativ av 
den medlemsstat som lägger fram 
förslaget,

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 50
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4
Förordning (EG) nr 539/2001
Artikel 4 – punkt 1 – led aa (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) flygplansbesättning och 
hjälppersonal vid nödhjälps- eller 
räddningsflygningar och för annan 
hjälppersonal vid katastrofer och olyckor,

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör även fortsättningsvis ha rätt att undanta denna grupp människor från 
viseringskrav.

Ändringsförslag 51
Manfred Weber

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4 – led a
Förordning (EG) nr 539/2001
Artikel 4 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) civil besättning på fartyg och 
luftfartyg,

Or. de

Ändringsförslag 52
Tatjana Ždanoka

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4 – led b
Förordning (EG) nr 539/2001
Artikel 4 – punkt 2 – led (d)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) I punkt 2 ska följande led läggas till 
som led d:

utgår

”d) konventionsflyktingar, statslösa och 
andra personer som inte har 
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medborgarskap i något land och som är 
bosatta i Förenade kungariket eller i 
Irland och är innehavare av en 
resehandling som har utfärdats av dessa 
medlemsstater.”

Or. en

Motivering

Konventionsflyktingar, statslösa och andra personer som inte har medborgarskap i något 
land och som är bosatta i Förenade kungariket eller i Irland och är innehavare av en 
resehandling som har utfärdats av Förenade kungariket eller Irland bör undantas från 
viseringskravet.

Ändringsförslag 53
Tatjana Ždanoka

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4 – led c
Förordning (EG) nr 539/2001
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”I den mån det följer av tillämpningen av 
artikel 41.1 i tilläggsprotokollet till 
associeringsavtalet mellan Turkiet och 
gemenskapen, får en medlemsstat 
föreskriva undantag från viseringskravet i 
artikel 1.1 beträffande turkiska medborgare 
som under sin vistelse tillhandahåller 
tjänster.”

”I den mån det följer av tillämpningen av 
artikel 41.1 i tilläggsprotokollet till 
associeringsavtalet mellan Turkiet och 
gemenskapen, ska en medlemsstat 
föreskriva undantag från viseringskravet i 
artikel 1.1 beträffande turkiska medborgare 
som under sin vistelse tillhandahåller 
tjänster.”

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna är skyldiga att följa EU-domstolens avgöranden.

Ändringsförslag 54
Emine Bozkurt
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Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4 – led c
Förordning (EG) nr 539/2001
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”I den mån det följer av tillämpningen av 
artikel 41.1 i tilläggsprotokollet till 
associeringsavtalet mellan Turkiet och 
gemenskapen, får en medlemsstat 
föreskriva undantag från viseringskravet i 
artikel 1.1 beträffande turkiska 
medborgare som under sin vistelse 
tillhandahåller tjänster.”

”I den mån det följer av tillämpningen av 
artikel 41.1 i tilläggsprotokollet till 
associeringsavtalet mellan Turkiet och 
gemenskapen, ska en medlemsstat 
föreskriva undantag från viseringskravet i 
artikel 1.1, i enlighet med EU-domstolens 
beslut.”

Or. en

Motivering

Genom detta ändringsförslag tas hänsyn till EU-domstolens nuvarande och kommande 
domar.


