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Ændringsforslag 43
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Formålet med Unionens politik 
vedrørende de ydre grænser er at skabe en 
integreret forvaltning, der sikrer et højt og 
ensartet niveau for kontrol og 
overvågning, hvilket er en nødvendig 
følge af den frie bevægelighed for 
personer inden for Den Europæiske 
Union og et grundlæggende aspekt af 
området med frihed, sikkerhed og 
retfærdighed. I den henseende skal der 
indføres fælles regler for standarder og 
procedurer for kontrol ved de ydre grænser.

(1) Formålet med Unionens politik 
vedrørende de ydre grænser er at skabe en 
integreret forvaltning, der er et 
grundlæggende aspekt af området med 
frihed, sikkerhed og retfærdighed. I den 
henseende skal der indføres fælles regler 
for standarder og procedurer for kontrol 
ved de ydre grænser.

Or. en

Ændringsforslag 44
Georgios Papanikolaou

Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Schengenområdet er en integrerende 
del af EU's målsætning om gradvis at 
oprette et område med frihed, sikkerhed 
og retfærdighed. Beskyttelsen af 
medlemsstaternes ydre grænser bør være 
underlagt princippet om solidaritet og 
rimelig ansvarsfordeling, jf. artikel 80 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde. Styrkelsen af 
forvaltningen af Schengensamarbejdet er 
med til at sikre, at hver enkelt 
medlemsstat effektivt kan kontrollere sin 
del af de ydre grænser, og skaber tillid til 
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effektiviteten af EU's system til styring af 
migrationen.

Or. en

Ændringsforslag 45
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) For at tilpasse 
Schengengrænsekodeksens bestemmelser 
til traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (TEUF) bør beføjelsen til at 
vedtage retsakter, jf. artikel 290 i traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, delegeres til 
Kommissionen, hvad angår vedtagelse af 
yderligere foranstaltninger for 
overvågning i medfør af artikel 12, stk. 5, 
samt ændring af bilagene i medfør af 
artikel 32. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau. Kommissionen 
bør i forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

(6) For at tilpasse 
Schengengrænsekodeksens bestemmelser 
til traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (TEUF) bør beføjelsen til at 
vedtage retsakter, jf. artikel 290 i traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, delegeres til 
Kommissionen, hvad angår vedtagelse af 
ændringer af bilagene i medfør af 
artikel 32. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau. Kommissionen 
bør i forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

Or. en

Ændringsforslag 46
Monica Luisa Macovei

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 1 – litra h a (nyt)
Forordning (EF) nr. 562/2006
Artikel 2 – nr. 19 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) Som nr. 19a) indsættes:
19a) "trussel mod den indre sikkerhed": 
grove kriminelle handlinger, der har en 
grænseoverskridende dimension, jf. 
artikel 83, stk. 1, i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, 
herunder menneskehandel og seksuel 
udnyttelse af kvinder og børn, 
narkotikahandel, våbenhandel, 
hvidvaskning af penge, korruption, 
forfalskning af betalingsmidler, it-
kriminalitet og organiseret kriminalitet.

Or. en

Begrundelse

The Regulation needs to be updated to take into account the Lisbon Treaty and because all 
cross border serious crimes must be combated in a cross-border approach, at the level of the 
Union. As per Recital 6 of this Regulation, "border control should help to [...] prevent any 
threat to the Member States´ internal security. Stockholm Program, Article 4.1: "Terrorism 
and organised crime, drug trafficking, corruption, trafficking in human beings, smuggling of 
persons and trafficking in arms, among others, continue to challenge the internal security of 
the EU. Cross-border widespread crime has become an urgent challenge which requires a 
clear and comprehensive response."

Ændringsforslag 47
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 562/2006
Artikel 4 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) for personer eller grupper af personer, 
hvis det af særlige grunde er nødvendigt 
med henblik på lejlighedsvis passage af de 
ydre grænser uden for 
grænseovergangsstederne eller uden for 
den normale åbningstid, forudsat at de er i 
besiddelse af de tilladelser, der er 

a) for personer eller grupper af personer, 
hvis det af særlige grunde er nødvendigt 
med henblik på lejlighedsvis passage af de 
ydre grænser uden for 
grænseovergangsstederne eller uden for 
den normale åbningstid, forudsat at de er i 
besiddelse af de tilladelser, der er 
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nødvendige i henhold til national ret, og 
det ikke forstyrrer medlemsstaternes 
offentlige orden og indre sikkerhed. 
Medlemsstaterne kan fastsætte særlige 
ordninger i bilaterale aftaler

nødvendige i henhold til national ret, og 
det ikke forstyrrer medlemsstaternes 
offentlige orden og indre sikkerhed.
Medlemsstaterne kan fastsætte særlige 
ordninger i bilaterale aftaler; disse 
bilaterale aftaler meddeles 
Kommissionen, jf. artikel 34

Or. en

Ændringsforslag 48
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 562/2006
Artikel 4 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) for personer eller grupper af personer, 
der befinder sig i en uforudset
nødsituation."

b) for personer eller grupper af personer, 
der befinder sig i en nødsituation."

Or. en

Ændringsforslag 49
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4 – litra a
Forordning (EF) nr. 562/2006
Artikel 5 – stk. 1 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) det skal være gyldigt i mindst tre 
måneder efter den påtænkte dato for 
afrejse fra medlemsstaternes område. I 
begrundede hastetilfælde kan disse krav
dog frafaldes.

i) det skal være gyldigt i mindst en dag 
efter den påtænkte dato for afrejse fra 
medlemsstaternes område. I begrundede 
hastetilfælde kan disse krav dog frafaldes.

Or. en
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Ændringsforslag 50
Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolaou

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 5 – litra d
Forordning (EF) nr. 562/2006
Artikel 7 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Tredjelandsstatsborgere, der underkastes 
en indgående efterfølgende kontrol, skal 
skriftligt oplyses om formålet med og 
proceduren for en sådan kontrol."

"Uden at det berører andet afsnit, skal 
tredjelandsstatsborgere, der underkastes en 
indgående efterfølgende kontrol, skriftligt, 
på et sprog, som de forstår eller med 
rimelighed kan formodes at forstå, og om 
nødvendigt i en anden form, oplyses om 
formålet med og proceduren for en sådan 
kontrol."

Or. en

Begrundelse

I tillæg til ordførerens ændringsforslag til denne artikel er det nødvendigt at præcisere, at den 
sproglige ordning, der er omhandlet i anden del af dette stykke, ikke er i modstrid med dette 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 51
Georgios Papanikolaou

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 5 – litra f a (nyt)
Forordning (EF) nr. 562/2006
Artikel 7 – stk. 8 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) Som stk. 8a indsættes:
"8a. Uden at det berører anvendelsen af 
bestemmelserne i kapitel II i denne 
forordning og medlemsstaternes 
forpligtelser i henhold til havretten, 
navnlig De Forenede Nationers 
havretskonvention, kan der udføres 
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grænsekontrol i områder, der ligger uden 
for de ydre grænser. Sådanne områder 
kan være åbent hav eller et tredjelands 
territorialfarvande eller territorium, hvis 
medlemsstaterne eller EU har indgået 
aftale herom."

Or. en

Ændringsforslag 52
Georgios Papanikolaou, Carlos Coelho

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 562/2006
Artikel 9 – stk. 2 – litra a – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tredjelandsstatsborgere, der ikke er 
visumpligtige ved passage af 
medlemsstaternes ydre grænser, jf. Rådets 
forordning (EF) nr. 539/2001, og 
tredjelandsstatsborgere, som har en gyldig 
opholdstilladelse eller et gyldigt visum til 
langvarigt ophold, kan benytte de baner, 
der er angivet med skiltet i bilag III, del 
B1, til denne forordning ("ikke 
visumpligtig"). De kan også benytte de 
baner, der er angivet med skiltet i bilag III, 
del B2 til denne forordning ("alle pas").

Tredjelandsstatsborgere, der ikke er 
visumpligtige ved passage af 
medlemsstaternes ydre grænser, jf. Rådets 
forordning (EF) nr. 539/2001, og 
tredjelandsstatsborgere, som har en gyldig 
opholdstilladelse eller et gyldigt visum til 
langvarigt ophold, kan benytte de baner, 
der er angivet med skiltet i bilag III, del 
B1, til denne forordning ("visum ikke 
påkrævet"). De kan også benytte de baner, 
der er angivet med skiltet i bilag III, del B2 
til denne forordning ("alle pas").

Or. en

Begrundelse

I henhold til forordningen om ændring af konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen 
og forordning (EF) nr. 562/2006 vedrørende grænsepassage for personer med visum til 
længerevarende ophold blev princippet om ækvivalens mellem opholdstilladelser og visa til 
kortvarige ophold udstedt af medlemsstater, der fuldt ud har gennemført Schengenreglerne, 
udvidet til også at omfatte visa til længerevarende ophold, hvilket medfører, at et visum til 
længerevarende ophold får samme virkning som en opholdstilladelse. Det er derfor vigtigt at 
beholde visa til længerevarende ophold i dette forslag.
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Ændringsforslag 53
Emine Bozkurt

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 7 – litra a
Forordning (EF) nr. 562/2006 
Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Rejsedokumenter tilhørende 
tredjelandsstatsborgere, der er 
familiemedlemmer til en unionsborger, 
som direktiv 2004/38/EF finder anvendelse 
på, men som ikke foreviser opholdskort 
som omhandlet i nævnte direktiv, stemples 
ved ind- og udrejse.

"Rejsedokumenter tilhørende 
tredjelandsstatsborgere, der er 
familiemedlemmer til en unionsborger, 
som direktiv 2004/38/EF finder anvendelse 
på, men som ikke foreviser opholdskort 
som omhandlet i nævnte direktiv, stemples 
ved ind- eller udrejse.

Or. en

Ændringsforslag 54
Emine Bozkurt

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 7 – litra a
Forordning (EF) nr. 562/2006 
Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Rejsedokumenter tilhørende 
tredjelandsstatsborgere, der er 
familiemedlemmer til 
tredjelandsstatsborgere, der har ret til fri 
bevægelighed i henhold til EU-retten, men 
som ikke foreviser opholdskort som 
omhandlet i direktiv 2004/38/EF, stemples 
ved ind- og udrejse."

Rejsedokumenter tilhørende 
tredjelandsstatsborgere, der er 
familiemedlemmer til 
tredjelandsstatsborgere, der har ret til fri 
bevægelighed i henhold til EU-retten, men 
som ikke foreviser opholdskort som 
omhandlet i direktiv 2004/38/EF, stemples 
ved ind- eller udrejse."

Or. en

Ændringsforslag 55
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides
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Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 8 – stk. 1
Forordning (EF) nr. 562/2006 
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Stk. 3 affattes således: udgår
"Hvis formodningen i stk. 1 ikke 
afkræftes, kan tredjelandsstatsborgeren 
sendes tilbage, jf. Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2008/115/EF*."

Or. en

Ændringsforslag 56
Emine Bozkurt

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 8 – stk. 2
Forordning (EF) nr. 562/2006 
Artikel 11 – stk. 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Som stk. 4 indsættes: udgår
"De relevante bestemmelser i stk. 1 og 2 
finder tilsvarende anvendelse, hvis der 
ikke er påført et udrejsestempel."

Or. en

Ændringsforslag 57
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 9 
Forordning (EF) nr. 562/2006 
Artikel 12 – stk. 5 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9) Artikel 12, stk. 5, affattes således: 9) Artikel 12, stk. 5, udgår.
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"5. Kommissionen tillægges beføjelser til 
efter artikel 33 at vedtage delegerede 
retsakter vedrørende yderligere 
foranstaltninger for overvågning."

Or. en

Ændringsforslag 58
Tatjana Ždanoka

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 9 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 562/2006
Artikel 12 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9a) I artikel 12 indsættes følgende som 
stk. 5a:
"5a. En person, der har passeret, har 
forsøgt at passere eller mistænkes for at 
have til hensigt at passere en grænse 
ulovligt, tilbageholdes og bringes til det 
nærmeste grænsekontrolsted. Med 
forbehold af artikel 18 skal personkontrol 
og afgørelser om nægtelse af indrejse i 
forbindelse med overvågningsvirksomhed 
være i overensstemmelse med artikel 7-11 
og artikel 13." 

Or. en

Ændringsforslag 59
Tatjana Ždanoka

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 9 b (nyt)
Forordning (EF) nr. 562/2006
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9b) Artikel 13, stk. 1, affattes således:
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"1. En tredjelandsstatsborger, der ikke 
opfylder alle indrejsebetingelserne i 
artikel 5, stk. 1, og som ikke tilhører en 
af de personkategorier, der er nævnt i
artikel 5, stk. 4, skal nægtes indrejse på 
medlemsstaternes områder. Dette 
berører ikke anvendelsen af særlige 
bestemmelser om retten til asyl, 
international beskyttelse eller udstedelse 
af visum til længerevarende ophold. 
Grænsevagterne sikrer i 
overensstemmelse med EU-retten og "non 
refoulement"-princippet, at en person, der 
ønsker at indgive en ansøgning om 
international beskyttelse, i praksis har 
mulighed for at indgive ansøgningen til 
de kompetente myndigheder så hurtigt 
som muligt."

Or. en

Ændringsforslag 60
Emine Bozkurt

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 10
Forordning (EF) nr. 562/2006 
Artikel 13 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne indsamler statistisk 
materiale om antallet af personer, der er 
nægtet indrejse, grundene hertil, og 
nationaliteten på de personer, der er nægtet 
indrejse, samt om, ved hvilken type grænse 
(land, luft, sø) de er blevet nægtet indrejse, 
og indsender det statistiske materiale i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
862/2007.*

5. Medlemsstaterne indsamler statistisk 
materiale om antallet af personer, der er 
nægtet indrejse, grundene hertil, og 
nationaliteten på de personer, der er nægtet 
indrejse, samt om, ved hvilken type grænse 
(land, luft, sø) de er blevet nægtet indrejse, 
og indsender det statistiske materiale i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
862/2007.* Medlemsstaterne fremsender 
en gang om året dette statistiske materiale 
til Kommissionen. Kommissionen 
offentliggør hvert andet år en samlet 
oversigt over det statistiske materiale, der 
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er indsendt af medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 61
Georgios Papanikolaou

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 11
Forordning (EF) nr. 562/2006
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Medlemsstaterne sikrer, at 
grænsevagterne er specialiserede og 
passende uddannet under hensyn til det 
fælles grundlæggende uddannelsesprogram 
for grænsevagter, der er fastsat og 
udformet af Det Europæiske Agentur for 
Forvaltning af Det Operative Samarbejde 
ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser, 
som er oprettet ved Rådets forordning (EF) 
nr. 2007/2004. Uddannelsesprogrammet 
skal indeholde specialuddannelse i at 
opdage særlig farlige situationer 
vedrørende uledsagede mindreårige eller 
ofre for menneskehandel. Medlemsstaterne 
tilskynder grænsevagterne til at lære 
fremmedsprog, navnlig de sprog, der er 
nødvendige for udførelsen af deres 
opgaver."

"Medlemsstaterne sikrer, at 
grænsevagterne er specialiserede og 
passende uddannet under hensyn til det 
fælles grundlæggende uddannelsesprogram 
for grænsevagter, der er fastsat og 
udformet af Det Europæiske Agentur for 
Forvaltning af Det Operative Samarbejde 
ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser, 
som er oprettet ved Rådets forordning (EF) 
nr. 2007/2004. Uddannelsesprogrammet 
skal indeholde specialuddannelse i at 
opdage og håndtere situationer vedrørende 
særlig udsatte personer som f.eks.
uledsagede mindreårige eller ofre for 
menneskehandel. Medlemsstaterne 
tilskynder grænsevagterne til at lære 
fremmedsprog, navnlig de sprog, der er 
nødvendige for udførelsen af deres 
opgaver, og sikrer med støtte fra Frontex, 
at grænsevagterne modtager uddannelse 
vedrørende beskyttelse af grundlæggende 
rettigheder generelt og rettighederne for 
særlige kategorier af udsatte personer."

Or. en

Ændringsforslag 62
Emine Bozkurt
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Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 11
Forordning (EF) nr. 562/2006 
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Medlemsstaterne sikrer, at 
grænsevagterne er specialiserede og 
passende uddannet under hensyn til det 
fælles grundlæggende uddannelsesprogram 
for grænsevagter, der er fastsat og 
udformet af Det Europæiske Agentur for 
Forvaltning af Det Operative Samarbejde 
ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser, 
som er oprettet ved Rådets forordning (EF) 
nr. 2007/2004. Uddannelsesprogrammet 
skal indeholde specialuddannelse i at 
opdage særlig farlige situationer 
vedrørende uledsagede mindreårige eller 
ofre for menneskehandel. Medlemsstaterne 
tilskynder grænsevagterne til at lære 
fremmedsprog, navnlig de sprog, der er 
nødvendige for udførelsen af deres 
opgaver."

"Medlemsstaterne sikrer, at 
grænsevagterne er specialiserede og 
passende uddannet under hensyn til det 
fælles grundlæggende uddannelsesprogram 
for grænsevagter, der er fastsat og 
udformet af Det Europæiske Agentur for 
Forvaltning af Det Operative Samarbejde 
ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser, 
som er oprettet ved Rådets forordning (EF) 
nr. 2007/2004. Uddannelsesprogrammet 
skal indeholde specialuddannelse i at 
opdage og håndtere situationer vedrørende 
udsatte personer som f.eks. personer med 
behov for international beskyttelse,
uledsagede mindreårige eller ofre for 
menneskehandel. Medlemsstaterne 
tilskynder grænsevagterne til at lære 
fremmedsprog, navnlig de sprog, der er 
nødvendige for udførelsen af deres 
opgaver."

Or. en

Ændringsforslag 63
Monica Luisa Macovei

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 2 a (nyt)
Konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen
Artikel 40 – stk. 7 – led 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) Artikel 40, stk. 7, led 9, affattes 
således:
"- menneskehandel og seksuel udnyttelse 
af kvinder og børn"
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Or. en

Begrundelse

Listen over strafbare handlinger, der har en grænseoverskridende dimension, skal opdateres, 
så den stemmer overens med de i artikel 83, stk. 1, i TEUF nævnte grove strafbare 
handlinger.

Ændringsforslag 64
Monica Luisa Macovei

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 2 b (nyt)
Konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen
Artikel 40 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b) I artikel 40, stk. 7, tilføjes følgende 
led:
"- hvidvaskning af penge
- korruption
- forfalskning af betalingsmidler
- it-kriminalitet
- organiseret kriminalitet."

Or. en

Begrundelse

Listen over strafbare handlinger, der har en grænseoverskridende dimension, skal opdateres, 
så den stemmer overens med de i artikel 83, stk. 1, i TEUF nævnte grove kriminelle 
handlinger.

Ændringsforslag 65
Monica Luisa Macovei

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 2 c (nyt)
Konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen
Artikel 41 – stk. 4 – litra a – led 9



PE480.876v03-00 16/25 AM\893324DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2c) Artikel 41, stk. 4, led 9, affattes 
således:
"- menneskehandel og seksuel udnyttelse 
af kvinder og børn"

Or. en

Begrundelse

Listen over strafbare handlinger, der har en grænseoverskridende dimension, skal opdateres, 
så den stemmer overens med de i artikel 83, stk. 1, i TEUF nævnte grove kriminelle 
handlinger.

Ændringsforslag 66
Monica Luisa Macovei

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 2 d (nyt)
Konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen
Artikel 41 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2d) I artikel 41, stk. 4, tilføjes følgende 
led:
"- hvidvaskning af penge
- korruption
- forfalskning af betalingsmidler
- it-kriminalitet
- organiseret kriminalitet."

Or. en

Begrundelse

Listen over strafbare handlinger, der har en grænseoverskridende dimension, skal opdateres, 
så den stemmer overens med de i artikel 83, stk. 1, i TEUF nævnte grove kriminelle 
handlinger.
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Ændringsforslag 67
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til forordning
Bilag – nr. 3 – litra a
Forordning (EF) nr. 562/2006 
Bilag VI – punkt 1.1.4.1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.1.4.1. Medlemsstaterne kan indgå 
bilaterale aftaler med tilgrænsende 
tredjelande vedrørende etableringen af 
fælles grænseovergangssteder, hvor 
grænsevagter fra den ene part udfører 
indrejse- og/eller udrejsekontrol efter deres 
nationale lovgivning på den anden parts 
område. De fælles grænseovergangssteder 
kan være placeret på enten medlemsstatens 
område eller tredjelandets område.

1.1.4.1. Medlemsstaterne kan indgå 
bilaterale aftaler med tilgrænsende 
tredjelande vedrørende etableringen af 
fælles grænseovergangssteder, hvor 
grænsevagter fra den ene part udfører 
indrejse- og/eller udrejsekontrol efter deres 
nationale lovgivning på den anden parts 
område. De fælles grænseovergangssteder 
kan kun være placeret på medlemsstatens 
område.

Or. en

Ændringsforslag 68
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til forordning
Bilag – nr. 3 – litra a
Forordning (EF) nr. 562/2006 
Bilag VI - punkt 1.1.4.2. - litra b - led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– de handler i overensstemmelse med deres 
nationale lovgivning. I så tilfælde skal den 
berørte person imidlertid tilbydes adgang 
til medlemsstaternes domstole og råde over 
tilstrækkelige retsmidler til at sikre den 
pågældendes retsbeskyttelse på de 
områder, der er omfattet af EU-retten for at 
opnå den retsbeskyttelse, som 
enkeltpersoner har ifølge EU-retten, og for 
at sikre, at disse regler er fuldt effektive.

– de handler i overensstemmelse med deres 
nationale lovgivning. I så tilfælde skal den 
berørte person imidlertid tilbydes adgang 
til medlemsstaternes domstole og råde over 
tilstrækkelige retsmidler til at sikre den 
pågældendes retsbeskyttelse på de 
områder, der er omfattet af EU-retten for at 
opnå den retsbeskyttelse, som 
enkeltpersoner har ifølge EU-retten og den 
nationale ret, og for at sikre, at disse regler 
er fuldt effektive.
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Or. en

Ændringsforslag 69
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til forordning
Bilag – nr. 3 – litra a
Forordning (EF) nr. 562/2006 
Bilag VI – punkt 1.1.4.3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.1.4.3. Fælles grænseovergangssteder 
placeret på et tredjelands område: 
Bilaterale aftaler om etablering af fælles 
grænseovergangssteder på et tredjelands 
område skal indeholde en tilladelse til, at 
grænsevagter fra en medlemsstat kan 
udføre deres opgaver i det pågældende 
tredjeland i henhold til 
Schengengrænsekodeksen og under 
overholdelse af følgende principper:

udgår

a) International beskyttelse: En 
tredjelandsstatsborger, der er kommet 
igennem tredjelandets grænsevagters 
udrejsekontrol og derefter anmoder 
medlemsstatens grænsevagter i 
tredjelandet om international beskyttelse, 
skal have adgang til den pågældende 
medlemsstats område med henblik på at 
få iværksat de relevante procedurer. 
Tredjelandets myndigheder skal acceptere 
den pågældende persons overførsel til 
medlemsstatens område.
b) Arrestation af en person eller 
beslaglæggelse af ejendom: Hvis 
medlemsstatens grænsevagter bliver 
opmærksomme på forhold, der giver 
anledning til at arrestere en person eller 
anbringe den pågældende i varetægt eller 
til at beslaglægge ejendom, handler de i 
overensstemmelse med deres nationale 
lovgivning og gældende EU-ret. 
Tredjelandets myndigheder skal acceptere 
den pågældende persons eller genstands 
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overførsel til medlemsstatens område.
c) Tredjelandsstatsborgere, der rejser ind i 
det land, hvori de er statsborgere: 
Medlemsstatens grænsevagter må ikke 
forhindre borgere fra det pågældende 
tredjeland i at indrejse i det land, hvori de 
er statsborgere. Hvis der er forhold, der 
begrunder, at en person nægtes udrejse 
fra den pågældende medlemsstat i 
henhold til medlemsstatens lovgivning, 
informerer medlemsstatens grænsevagter 
tredjelandets myndigheder om disse 
forhold, og tredjelandets myndigheder 
sikrer en passende opfølgning heraf i 
overensstemmelse med national ret og 
folkeretten.

Or. en

Ændringsforslag 70
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til forordning
Bilag – nr. 3 – litra a
Forordning (EF) nr. 562/2006 
Bilag VI – punkt 1.1.4.4. – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.1.4.4. Før en medlemsstat indgår eller 
ændrer en bilateral aftale med et 
tilgrænsende tredjeland om fælles 
grænseovergangssteder, rådfører den sig 
med Kommissionen om foreneligheden af 
aftalen med denne forordning.

1.1.4.4. Før en medlemsstat indgår eller 
ændrer en bilateral aftale med et 
tilgrænsende tredjeland om fælles 
grænseovergangssteder, rådfører den sig 
med Kommissionen, der skal afgive en 
forudgående positiv udtalelse om 
foreneligheden af aftalen med EU-retten, 
herunder på områderne asyl og 
databeskyttelse.

Or. en

Ændringsforslag 71
Tatjana Ždanoka
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Forslag til forordning
Bilag – nr. 3 – litra a
Forordning (EF) nr. 562/2006
Bilag VI – punkt 1.1.4.4. – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.1.4.4. Før en medlemsstat indgår eller 
ændrer en bilateral aftale med et 
tilgrænsende tredjeland om fælles 
grænseovergangssteder, rådfører den sig 
med Kommissionen om foreneligheden af 
aftalen med denne forordning.

1.1.4.4. Før en medlemsstat indgår eller 
ændrer en bilateral aftale med et 
tilgrænsende tredjeland om fælles 
grænseovergangssteder, uafhængigt af 
dets status i henhold til folkeretten, 
rådfører den sig med Kommissionen, der 
skal afgive en forudgående positiv 
udtalelse om foreneligheden af aftalen med 
EU-retten.

Or. en

Ændringsforslag 72
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til forordning
Bilag – nr. 3 – litra a
Forordning (EF) nr. 562/2006 
Bilag VI – punkt 1.1.4.4. – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis Kommissionen finder aftalen 
uforenelig med denne forordning, 
underrettes den pågældende medlemsstat. 
Denne træffer alle passende 
foranstaltninger til, at aftalen inden for en 
rimelig frist ændres på en sådan måde, at 
de dele, som det er konstateret er
uforenelige, fjernes."

Hvis Kommissionen finder aftalen 
uforenelig med EU-retten, underrettes den 
pågældende medlemsstat. Denne indgår 
ikke aftalen og træffer alle passende 
foranstaltninger til, at udkastet til aftale 
ændres, og uforenelige dele fjernes."

Or. en

Ændringsforslag 73
Georgios Papanikolaou, Carlos Coelho
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Forslag til forordning
Bilag – nr. 3 – litra a
Forordning (EF) nr. 562/2006
Bilag VI – punkt 1.1.4.4. – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis Kommissionen finder aftalen 
uforenelig med denne forordning, 
underrettes den pågældende medlemsstat. 
Denne træffer alle passende 
foranstaltninger til, at aftalen inden for en 
rimelig frist ændres på en sådan måde, at 
de dele, som det er konstateret er 
uforenelige, fjernes."

Hvis Kommissionen finder udkastet til 
aftale uforeneligt med den relevante EU-
lovgivning, underrettes den pågældende 
medlemsstat. Denne indgår ikke aftalen og
træffer alle passende foranstaltninger til, at 
udkastet til aftale inden for en rimelig frist 
ændres på en sådan måde, at de dele, som 
det er konstateret er uforenelige, fjernes.
Hvis Kommissionen finder udkastet til 
aftale foreneligt med den relevante EU-
lovgivning og afgiver en positiv udtalelse, 
underrettes Parlamentet herom.

Or. en

Ændringsforslag 74
Tatjana Ždanoka

Forslag til forordning
Bilag – nr. 4 – litra a
Forordning (EF) nr. 562/2006
Bilag VI - punkt 3.1.1 - 2. punktum

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Medlemsstaterne kan indgå bilaterale 
aftaler, i henhold til hvilke kontrollen også 
kan udføres under rejsen eller ved skibets 
ankomst eller afrejse på tredjelandets 
område, under overholdelse af principperne 
i punkt 1.1.4."

"Medlemsstaterne kan indgå bilaterale 
aftaler, i henhold til hvilke kontrollen også 
kan udføres under rejsen eller ved skibets 
ankomst eller afrejse på tredjelandets 
område, under overholdelse af principperne 
i punkt 1.1.4. og de grundlæggende 
principper og garantier i denne 
forordning."

Or. en
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Ændringsforslag 75
Georgios Papanikolaou

Forslag til forordning
Bilag – nr. 4 – litra b
Forordning (EF) nr. 562/2006
Bilag VI – punkt 3.1.4. – afsnit 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset artikel 4 og 7 foretages der ikke 
systematisk grænsekontrol af de personer, 
der forbliver om bord. Grænsevagterne 
foretager dog på grundlag af en vurdering 
af risikoen for den indre sikkerhed og 
ulovlig indvandring fysisk kontrol af et 
skib eller personkontrol af personer, der 
forbliver om bord.

Uanset artikel 4 og 7 foretages der ikke 
systematisk grænsekontrol af de personer, 
der forbliver om bord. Grænsevagterne 
foretager dog på grundlag af en vurdering 
af risikoen for den indre sikkerhed og 
ulovlig indvandring fysisk kontrol af et 
skib og en minimumskontrol af personer, 
der forbliver om bord.

Or. en

Begrundelse

Elementerne i personkontrol er allerede beskrevet i denne forordnings artikel 7 og beskrives 
som minimumskontrol. Dette nødvendiggør en tilpasning af hele teksten.

Ændringsforslag 76
Emine Bozkurt

Forslag til forordning
Bilag – nr. 4 – litra b
Forordning (EF) nr. 562/2006 
Bilag VI – punkt 3.1.4. – afsnit 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset artikel 4 og 7 foretages der ikke 
systematisk grænsekontrol af de personer, 
der forbliver om bord. Grænsevagterne 
foretager dog på grundlag af en vurdering 
af risikoen for den indre sikkerhed og 
ulovlig indvandring fysisk kontrol af et 
skib eller personkontrol af personer, der 
forbliver om bord.

Uanset artikel 4 og 7 foretages der ikke 
systematisk grænsekontrol af de personer, 
der forbliver om bord. Grænsevagterne kan
dog på grundlag af en vurdering af risikoen 
for den indre sikkerhed og ulovlig 
indvandring foretage fysisk kontrol af et 
skib eller personkontrol af personer, der 
forbliver om bord.

Or. en
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Ændringsforslag 77
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til forordning
Bilag – nr. 4 – litra d
Forordning (EF) nr. 562/2006 
Bilag VI – punkt 3.2.2. – afsnit 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Punkt 3.2.2., afsnit 2, affattes således: udgår
"Der skal dog på grundlag af en 
risikovurdering for så vidt angår den 
indre sikkerhed og ulovlig indvandring 
foretages kontrol af besætning og 
passagerer på disse skibe."

Or. en

Ændringsforslag 78
Emine Bozkurt

Forslag til forordning
Bilag – nr. 4 – litra d
Forordning (EF) nr. 562/2006 
Bilag VI – punkt 3.2.2. – afsnit 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Der skal dog på grundlag af en 
risikovurdering for så vidt angår den indre 
sikkerhed og ulovlig indvandring foretages 
kontrol af besætning og passagerer på disse 
skibe."

"Der kan dog på grundlag af en 
risikovurdering for så vidt angår den indre 
sikkerhed og ulovlig indvandring foretages 
kontrol af besætning og passagerer på disse 
skibe."

Or. en

Ændringsforslag 79
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides
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Forslag til forordning
Bilag I – nr. 4 – litra f 
Forordning (EF) nr. 562/2006 
Bilag VI – punkt 3.2.3., litra e) – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) Punkt 3.2.2., litra e), afsnit 2, affattes 
således:

udgår

"Der skal dog på grundlag af en 
risikovurdering for så vidt angår den 
indre sikkerhed og ulovlig indvandring 
foretages kontrol af besætning og 
passagerer på disse skibe."

Or. en

Ændringsforslag 80
Emine Bozkurt

Forslag til forordning
Bilag – nr. 4 – litra f
Forordning (EF) nr. 562/2006 
Bilag VI – punkt 3.2.3., litra e) – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Der skal dog på grundlag af en 
risikovurdering for så vidt angår den indre 
sikkerhed og ulovlig indvandring foretages 
kontrol af besætning og passagerer på disse 
skibe."

"Der kan dog på grundlag af en 
risikovurdering for så vidt angår den indre 
sikkerhed og ulovlig indvandring foretages 
kontrol af besætning og passagerer på disse 
skibe."

Or. en

Ændringsforslag 81
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til forordning
Bilag 1 – nr. 7
Forordning (EF) nr. 562/2006 
Bilag VII – punkt 8 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der tages dog hensyn til en vurdering af 
risikoen for ulovlig indvandring, navnlig 
hvis et tredjelands kyster ligger i 
umiddelbar nærhed af det pågældende 
offshoreanlæg, for at afgøre, hvor hyppigt 
der skal foretages kontrol.

udgår

Or. en


