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Ändringsförslag 43
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) EU:s politik när det gäller unionens 
yttre gränser syftar till en integrerad 
förvaltning för att garantera en enhetlig 
och effektiv kontroll och övervakning,
vilket är en förutsättning för den fria 
rörligheten för personer inom
Europeiska unionen och ett 
grundläggande inslag i ett område med 
frihet, säkerhet och rättvisa. Därför bör det 
fastställas gemensamma bestämmelser om 
vilka standarder och förfaranden som ska 
gälla för kontrollen av de yttre gränserna.

(1) EU:s politik när det gäller unionens 
yttre gränser syftar till en integrerad 
förvaltning, som är ett grundläggande 
inslag i ett område med frihet, säkerhet och 
rättvisa. Därför bör det fastställas 
gemensamma bestämmelser om vilka 
standarder och förfaranden som ska gälla 
för kontrollen av de yttre gränserna.

Or. en

Ändringsförslag 44
Georgios Papanikolaou

Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Schengenområdet är en 
grundläggande del av unionens mål att 
gradvis upprätta ett område med frihet, 
säkerhet och rättvisa. Skyddet av 
medlemsstaternas yttre gränser bör styras 
av principen om solidaritet och rättvis 
ansvarsfördelning så som denna 
definieras i artikel 80 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt. En 
stärkt förvaltning av Schengensamarbetet 
bidrar till att säkerställa att varje 
medlemsstat effektivt kan kontrollera sina 
yttre gränser, och den ökar förtroendet för 
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effektiviteten i unionens system för 
migrationshantering.

Or. en

Ändringsförslag 45
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) För att anpassa bestämmelserna i 
Schengenkodexen till fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt
(EUF-fördraget), bör befogenheten att anta 
akter i enlighet med artikel 290 i
EUF-fördraget delegeras till kommissionen
när det gäller antagandet av ytterligare 
åtgärder som styr övervakningen i 
enlighet med artikel 12.5 samt ändringar 
av bilagorna i enlighet med artikel 32. Det 
är av särskild betydelse att kommissionen 
genomför lämpliga samråd under sitt 
förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå. Kommissionen bör, då den
förbereder och utarbetar delegerande akter,
se till att information och relevanta 
handlingar översänds till 
Europaparlamentet och rådet samtidigt och 
i god tid.

(6) I syfte att anpassa bestämmelserna i 
Schengenkodexen till fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt
(EUF-fördraget) bör befogenheten att anta 
akter i enlighet med artikel 290 i
EUF-fördraget delegeras till kommissionen
med avseende på antagandet av ändringar 
av bilagorna i enlighet med artikel 32. Det 
är av särskild betydelse att kommissionen 
genomför lämpliga samråd under sitt 
förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå. När kommissionen förbereder 
och utarbetar delegerade akter bör den se 
till att relevanta handlingar översänds
samtidigt, i god tid och på lämpligt sätt till 
Europaparlamentet och rådet.

Or. en

Ändringsförslag 46
Monica Luisa Macovei

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1 – led ha (nytt)
Förordning (EG) nr 562/2006
Artikel 2 – punkt 19a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ha) Följande ska införas som punkt 19a:
”19a. hot mot den inre säkerheten: all 
grov brottslighet med ett 
gränsöverskridande inslag, enligt vad som 
avses i artikel 83.1 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, 
inbegripet människohandel, sexuellt 
utnyttjande av kvinnor och barn, olaglig 
narkotikahandel, olaglig handel med 
vapen, penningtvätt, korruption, 
förfalskning av betalningsmedel, 
it-brottslighet och organiserad 
brottslighet.”

Or. en

Motivering

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."

Ändringsförslag 47
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 562/2006
Artikel 4 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) För personer eller grupper av personer, 
när det föreligger särskilda behov att 
stundtals passera de yttre gränserna utanför 
gränsövergångarna och utanför de fasta 
tiderna för öppethållande, under 
förutsättning att de innehar de tillstånd som 

a) För personer eller grupper av personer, 
när det föreligger särskilda behov att 
stundtals passera de yttre gränserna utanför 
gränsövergångarna och utanför de fasta 
tiderna för öppethållande, under 
förutsättning att de innehar de tillstånd som 
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krävs enligt nationell lagstiftning och det 
inte strider mot medlemsstaternas allmänna 
ordning eller inre säkerhet. 
Medlemsstaterna får fastställa särskilda 
arrangemang i bilaterala avtal.

krävs enligt nationell lagstiftning och det 
inte strider mot medlemsstaternas allmänna 
ordning eller inre säkerhet. 
Medlemsstaterna får fastställa särskilda 
arrangemang i bilaterala avtal. Sådana 
bilaterala avtal ska meddelas 
kommissionen i enlighet med artikel 34.

Or. en

Ändringsförslag 48
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 562/2006
Artikel 4 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) För personer eller grupper av personer 
vid en oförutsedd nödsituation.

b) För personer eller grupper av personer 
vid en nödsituation.

Or. en

Ändringsförslag 49
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4 – led a
Förordning (EG) nr 562/2006
Artikel 5 – punkt 1 – led a – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Den ska vara giltig i minst tre månader
efter planerat datum för utresan från 
medlemsstaternas territorium. I befogade 
brådskande fall kan emellertid undantag 
göras från detta krav.

i) Den ska vara giltig i minst en dag efter 
planerat datum för utresan från 
medlemsstaternas territorium. I befogade 
brådskande fall kan emellertid undantag 
göras från detta krav.

Or. en
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Ändringsförslag 50
Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolaou

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5 – led d
Förordning (EG) nr 562/2006
Artikel 7 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tredjelandsmedborgare som genomgår en 
noggrann fördjupad kontroll ska skriftligen 
informeras om ändamålet med och 
förfarandet för en sådan kontroll.

Utan att det påverkar tillämpningen av 
andra stycket ska tredjelandsmedborgare 
som genomgår en noggrann fördjupad 
kontroll få skriftlig information på ett 
språk de förstår eller rimligtvis kan 
förväntas förstå, och om nödvändigt i 
annan form, där ändamålet med och 
förfarandet för en sådan kontroll anges.

Or. en

Motivering

Utöver föredragandens ändringsförslag till denna artikel är det nödvändigt att klargöra att 
språkbestämmelserna i andra stycket av denna punkt inte står i motsättning till detta 
ändringsförslag.

Ändringsförslag 51
Georgios Papanikolaou

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5 – led fa (nytt)
Förordning (EG) nr 562/2006
Artikel 7 – punkt 8a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) Följande ska läggas till som punkt 8a:
”8a. Utan att det påverkar 
bestämmelserna i kapitel II i denna 
förordning eller medlemsstaternas 
skyldigheter enligt havsrätten, i synnerhet 
Förenta nationernas havsrättskonvention, 
får gränskontroller göras på områden 
utanför de yttre gränserna. Sådana 
områden kan vara öppet hav och 
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territorialvatten eller territorier 
tillhörande tredjeländer med vilka 
medlemsstaterna eller unionen har ingått 
avtal om detta.”

Or. en

Ändringsförslag 52
Georgios Papanikolaou, Carlos Coelho

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6
Förordning (EG) nr 562/2006
Artikel 9 –punkt 2 – led a – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tredjelandsmedborgare som inte är 
skyldiga att inneha visering när de passerar 
medlemsstaternas yttre gränser enligt 
förordning (EG) nr 539/2001 och 
tredjelandsmedborgare som innehar giltigt 
uppehållstillstånd eller visering för längre 
vistelse får använda de köer som markerats 
med skylten i del B1 (”ej 
viseringspliktiga”) i bilaga III till denna 
förordning. De får även använda de köer 
som markeras med skylten i del B2 
(”samtliga pass”) i bilaga III till denna 
förordning.

Tredjelandsmedborgare som inte är 
skyldiga att inneha visering när de passerar 
medlemsstaternas yttre gränser enligt 
förordning (EG) nr 539/2001 och 
tredjelandsmedborgare som innehar giltigt 
uppehållstillstånd eller visering för längre 
vistelse får använda de köer som markerats 
med skylten i del B1 (”visum krävs ej”) i 
bilaga III till denna förordning. De får även 
använda de köer som markeras med 
skylten i del B2 (”samtliga pass”) i 
bilaga III till denna förordning.

Or. en

Motivering

Enligt förordningen om ändring av konventionen om tillämpning av Schengenavtalet och 
förordning (EG) nr 562/2006, i fråga om passage av personer med visering för längre 
vistelse, har principen om likvärdighet mellan uppehållstillstånd och korttidsvisum utfärdade 
av de medlemsstater som tillämpar Schengenregelverket fullt ut utökats, och omfattar nu även 
långtidsvisum, med följden att ett långtidsvisum kommer att få samma verkan som ett 
uppehållstillstånd. Därför är det viktigt att behålla sådana viseringar för längre vistelse i 
detta förslag.
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Ändringsförslag 53
Emine Bozkurt

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 7 – led a
Förordning (EG) nr 562/2006 
Artikel 10 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inrese- och utresestämpel ska påföras 
resehandlingar för tredjelandsmedborgare 
som är familjemedlemmar till en 
unionsmedborgare som omfattas av 
direktiv 2004/38/EG, men som inte 
uppvisar det uppehållskort som anges i det 
direktivet.

Inrese- eller utresestämpel ska påföras 
resehandlingar för tredjelandsmedborgare 
som är familjemedlemmar till en 
unionsmedborgare som omfattas av 
direktiv 2004/38/EG, men som inte 
uppvisar det uppehållskort som anges i det 
direktivet.

Or. en

Ändringsförslag 54
Emine Bozkurt

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 7 – led a
Förordning (EG) nr 562/2006 
Artikel 10 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inrese- och utresestämpel ska påföras 
resehandlingar för tredjelandsmedborgare 
som är familjemedlemmar till 
tredjelandsmedborgare som åtnjuter fri 
rörlighet enligt unionens lagstiftning, men 
som inte uppvisar det uppehållskort som 
anges i direktiv 2004/38/EG.

Inrese- eller utresestämpel ska påföras 
resehandlingar för tredjelandsmedborgare 
som är familjemedlemmar till 
tredjelandsmedborgare som åtnjuter fri 
rörlighet enligt unionens lagstiftning, men 
som inte uppvisar det uppehållskort som 
anges i direktiv 2004/38/EG.

Or. en

Ändringsförslag 55
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides
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Förslag till förordning
Artikel 1 – led 8 – punkt 1
Förordning (EG) nr 562/2006 
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Punkt 3 ska ersättas med följande: utgår
”Om det antagande som avses i punkt 1 
inte vederläggs, får 
tredjelandsmedborgaren återsändas enligt 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2008/115/EG*.

Or. en

Ändringsförslag 56
Emine Bozkurt

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 8 – led 2
Förordning (EG) nr 562/2006 
Artikel 11 – punkt 4 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En ny punkt ska läggas till som punkt 4: utgår
”Om utresestämpel saknas ska de 
tillämpliga bestämmelserna i punkterna 1 
och 2 gälla i tillämpliga delar”.

Or. en

Ändringsförslag 57
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 9 
Förordning (EG) nr 562/2006 
Artikel 12 – punkt 5 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Artikel 12.5 ska ersättas med följande: (9) Artikel 12.5 ska utgå.
”5. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 33 om ytterligare åtgärder som styr 
övervakning.”.

Or. en

Ändringsförslag 58
Tatjana Ždanoka

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 9a (nytt)
Förordning (EG) nr 562/2006
Artikel 12 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) I artikel 12 ska följande införas som 
ny punkt 5a:
”5a. En person som har passerat, försökt 
passera eller misstänks ha för avsikt att 
passera en gräns på ett olagligt sätt ska 
stoppas och föras till närmaste 
gränskontrollstation. Personkontroller 
som görs och beslut att neka inresa som 
fattas i samband med övervakningen ska 
stå i överensstämmelse med artiklarna 7–
11 och artikel 13, utan att det påverkar 
artikel 18.”

Or. en

Ändringsförslag 59
Tatjana Ždanoka

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 9b (nytt)
Förordning (EG) nr 562/2006
Artikel 13 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9b) Artikel 13.1 ska ersättas med 
följande:
”1. En tredjelandsmedborgare som inte 
uppfyller samtliga inresevillkor enligt 
artikel 5.1 och inte tillhör de kategorier 
av personer som avses i artikel 5.4 ska 
nekas inresa till medlemsstaternas 
territorier. Detta ska inte påverka 
tillämpningen av de särskilda 
bestämmelserna om rätt till asyl, 
internationellt skydd eller visering för 
längre vistelse. 
Gränskontrolltjänstemännen ska sörja för 
att en person som vill söka internationellt 
skydd har en faktisk möjlighet att lämna 
in sin ansökan till de behöriga 
myndigheterna så snart som möjligt, i 
överensstämmelse med 
unionslagstiftningen och principen om 
”non-refoulement”.”

Or. en

Ändringsförslag 60
Emine Bozkurt

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 10
Förordning (EG) nr 562/2006 
Artikel 13 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska samla in statistik 
om antalet personer som nekats inresa, 
skälen för nekad inresa, nationaliteten på 
de personer som nekats inresa och vid 
vilken typ av gräns (land, luft eller sjö) 
som de nekats inresa och tillhandahålla den 
enligt Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 862/2007.

5. Medlemsstaterna ska samla in statistik 
om antalet personer som nekats inresa, 
skälen för nekad inresa, nationaliteten på 
de personer som nekats inresa och vid 
vilken typ av gräns (land, luft eller sjö) 
som de nekats inresa och tillhandahålla den 
enligt Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 862/2007. 
Medlemsstaterna ska översända denna 
statistik till kommissionen en gång om 
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året. Kommissionen ska vartannat år 
offentliggöra en sammanställning av den 
statistik som lämnats av medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 61
Georgios Papanikolaou

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 11
Förordning (EG) nr 562/2006
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 3 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att 
gränskontrolltjänstemännen är 
specialiserade och vederbörligen utbildade 
tjänstemän, med beaktande av en 
gemensam grundplan för 
gränskontrolltjänstemän som inrättats och 
utvecklats av Europeiska byrån för 
förvaltningen av det operativa samarbetet 
vid Europeiska unionens medlemsstaters 
yttre gränser som inrättades genom 
rådets förordning (EG) nr 2007/2004.
Utbildningsgrundplanen ska omfatta 
särskild utbildning för att upptäcka
personer i särskilt utsatta situationer som
exempelvis underåriga utan medföljande 
vuxen och offer för människohandel.
Medlemsstaterna ska uppmuntra 
gränskontrolltjänstemän att lära sig språk, 
särskilt de språk som de behöver för att 
utföra sina arbetsuppgifter.

Medlemsstaterna ska se till att 
gränskontrolltjänstemännen är 
specialiserade och vederbörligen utbildade 
tjänstemän, med beaktande av en 
gemensam grundplan för 
gränskontrolltjänstemän som inrättats och 
utvecklats av Europeiska byrån för 
förvaltningen av det operativa samarbetet 
vid Europeiska unionens medlemsstaters 
yttre gränser som inrättades genom 
rådets förordning (EG) nr 2007/2004.
Utbildningsgrundplanen ska omfatta 
särskild utbildning där man lär sig att 
upptäcka och hantera situationer där
särskilt utsatta personer är inblandade,
exempelvis underåriga utan medföljande 
vuxen och offer för människohandel.
Medlemsstaterna ska uppmuntra 
gränskontrolltjänstemän att lära sig språk, 
särskilt de språk som de behöver för att 
utföra sina arbetsuppgifter, och de ska med 
stöd av Frontex sörja för att 
gränskontrolltjänstemännen får 
utbildning om skyddet för grundläggande 
rättigheter i allmänhet och om 
rättigheterna för specifika kategorier av 
utsatta personer.

Or. en
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Ändringsförslag 62
Emine Bozkurt

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 11
Förordning (EG) nr 562/2006 
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att 
gränskontrolltjänstemännen är 
specialiserade och vederbörligen utbildade 
tjänstemän, med beaktande av en 
gemensam grundplan för 
gränskontrolltjänstemän som inrättats och 
utvecklats av Europeiska byrån för 
förvaltningen av det operativa samarbetet 
vid Europeiska unionens medlemsstaters 
yttre gränser som inrättades genom rådets 
förordning (EG) nr 2007/2004.
Utbildningsgrundplanen ska omfatta 
särskild utbildning för att upptäcka 
personer i särskilt utsatta situationer som 
exempelvis underåriga utan medföljande 
vuxen och offer för människohandel.
Medlemsstaterna ska uppmuntra
gränskontrolltjänstemän att lära sig språk, 
särskilt de språk som de behöver för att 
utföra sina arbetsuppgifter.

Medlemsstaterna ska se till att 
gränskontrolltjänstemännen är 
specialiserade och vederbörligen utbildade 
tjänstemän, med beaktande av en 
gemensam grundplan för 
gränskontrolltjänstemän som inrättats och 
utvecklats av Europeiska byrån för 
förvaltningen av det operativa samarbetet 
vid Europeiska unionens medlemsstaters 
yttre gränser som inrättades genom rådets 
förordning (EG) nr 2007/2004.
Utbildningsgrundplanen ska omfatta 
särskild utbildning där man lär sig att 
upptäcka och hantera situationer där 
utsatta personer är inblandade, exempelvis 
personer i behov av internationellt skydd,
underåriga utan medföljande vuxen och 
offer för människohandel.
Medlemsstaterna ska uppmuntra 
gränskontrolltjänstemän att lära sig språk, 
särskilt de språk som de behöver för att 
utföra sina arbetsuppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 63
Monica Luisa Macovei

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 2a (nytt)
Konventionen om tillämpning av Schengenavtalet
Artikel 40 – punkt 7 – strecksats 9



AM\893324SV.doc 15/25 PE480.876v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a) Artikel 40.7 nionde strecksatsen ska 
ersättas med följande:
” – människohandel och sexuellt 
utnyttjande av kvinnor och barn,”

Or. en

Motivering

Förteckningen över brott med ett gränsöverskridande inslag behöver uppdateras med de 
grova brott som nämns i artikel 83.1 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag 64
Monica Luisa Macovei

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 2b (nytt)
Konventionen om tillämpning av Schengenavtalet
Artikel 40 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b) I artikel 40.7 ska följande strecksatser 
läggas till:
” – penningtvätt,
– korruption,
– förfalskning av betalningsmedel,
– it-brottslighet,
– organiserad brottslighet.”

Or. en

Motivering

Förteckningen över brott med ett gränsöverskridande inslag behöver uppdateras med de 
grova brott som nämns i artikel 83.1 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag 65
Monica Luisa Macovei



PE480.876v01-00 16/25 AM\893324SV.doc

SV

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 2c (nytt)
Konventionen om tillämpning av Schengenavtalet
Artikel 41 – punkt 4 – led a – strecksats 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2c) Artikel 41.4 a nionde strecksatsen ska 
ersättas med följande:
” – människohandel och sexuellt 
utnyttjande av kvinnor och barn,”

Or. en

Motivering

Förteckningen över brott med ett gränsöverskridande inslag behöver uppdateras med de 
grova brott som nämns i artikel 83.1 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag 66
Monica Luisa Macovei

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 2d (nytt)
Konventionen om tillämpning av Schengenavtalet
Artikel 41 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2d) I artikel 41.4 a ska följande 
strecksatser läggas till:
” – penningtvätt,
– korruption,
– förfalskning av betalningsmedel,
– it-brottslighet,
– organiserad brottslighet.”

Or. en

Motivering

Förteckningen över brott med ett gränsöverskridande inslag behöver uppdateras med de 
grova brott som nämns i artikel 83.1 i EUF-fördraget.
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Ändringsförslag 67
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till förordning
Bilaga – punkt 3 – led a
Förordning (EG) nr 562/2006 
Bilaga VI – punkt 1.1.4.1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.1.4.1. Medlemsstaterna får ingå bilaterala 
avtal med angränsande tredjeländer om 
inrättande av gemensamma 
gränsövergångar vid vilka den ena partens 
gränskontrolltjänstemän utför inrese-
och/eller utresekontroller på den andra 
partens territorium. Gemensamma 
gränsövergångar får antingen vara belägna 
på en medlemsstats territorium eller på ett 
tredjelands territorium.

1.1.4.1. Medlemsstaterna får ingå bilaterala 
avtal med angränsande tredjeländer om 
inrättande av gemensamma 
gränsövergångar vid vilka den ena partens 
gränskontrolltjänstemän utför inrese-
och/eller utresekontroller på den andra 
partens territorium. Gemensamma 
gränsövergångar får endast vara belägna på 
en medlemsstats territorium.

Or. en

Ändringsförslag 68
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till förordning
Bilaga – punkt 3 – led a
Förordning (EG) nr 562/2006 
Bilaga VI – punkt 1.1.4.2 – led b – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– eller handla i enlighet med sin nationella 
lagstiftning. I så fall måste de berörda 
personerna dock ges tillgång till 
medlemsstaternas domstolar och ha 
möjligheter till prövning som är tillräckliga
för att garantera det rättsliga skyddet inom 
de områden som omfattas av 
unionslagstiftningen, så att enskilda ges det 
rättsliga skydd som de tillerkänns enligt
unionsbestämmelserna och dessa 
bestämmelser får full verkan.

– eller handla i enlighet med sin nationella 
lagstiftning. I så fall måste de berörda 
personerna dock ges tillgång till 
medlemsstaternas domstolar och ha 
möjligheter till prövning som är tillräckliga 
för att garantera det rättsliga skyddet inom 
de områden som omfattas av 
unionslagstiftningen, så att enskilda ges det 
rättsliga skydd som de tillerkänns enligt
bestämmelserna i unionslagstiftningen
och den nationella lagstiftningen och så 
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att dessa bestämmelser får full verkan.

Or. en

Ändringsförslag 69
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till förordning
Bilaga – punkt 3 – led a
Förordning (EG) nr 562/2006 
Bilaga VI – punkt 1.1.4.3 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.1.4.3. Gemensamma gränsövergångar 
belägna på ett tredjelands territorium: 
Bilaterala avtal genom vilka det inrättas 
gemensamma gränsövergångar som är 
belägna på ett tredjelands territorium ska 
innehålla ett tillstånd för 
gränskontrolltjänstemän från 
medlemsstaterna att utöva sina 
arbetsuppgifter i tredjelandet i enlighet 
med kodexen om Schengengränserna och 
under iakttagande av följande principer:

utgår

(a) Internationellt skydd: En 
tredjelandsmedborgare som har passerat 
en utresekontroll som genomförs av 
gränskontrolltjänstemän från ett 
tredjeland och som därefter ansöker om 
internationellt skydd hos 
gränskontrolltjänstemän från 
medlemsstaterna som befinner sig i 
tredjelandet ska tillåtas tillträda den 
ifrågavarande medlemsstatens territorium 
för att kunna inleda relevanta 
förfaranden. Myndigheterna i 
tredjelandet ska godkänna att den berörda 
personen flyttas till medlemsstatens 
territorium.
(b) Arrestering av en person eller 
beslagtagande av egendom: Om 
gränskontrolltjänstemän från 
medlemsstaterna får vetskap om 
omständigheter som berättigar arrestering 
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av en person eller beslagtagande av 
egendom, ska de handla i enlighet med 
sin nationella lagstiftning och tillämplig 
unionslagstiftning. Myndigheterna i 
tredjelandet är skyldiga att godkänna att 
den berörda personen eller det berörda 
föremålet flyttas till medlemsstatens 
territorium.
(c) Tredjelandsmedborgare som reser in i 
det land där de är medborgare: 
Medlemsstaternas 
gränskontrolltjänstemän ska inte hindra 
medborgare i det berörda tredjelandet att 
resa in i det land där de är medborgare. 
Om det finns skäl som berättigar att 
utresa hindras från medlemsstaten enligt 
medlemsstatens lagstiftning ska 
medlemsstatens gränskontrolltjänstemän 
informera tredjelandets myndigheter om 
dessa skäl och myndigheterna ska 
säkerställa att en lämplig uppföljning görs 
enligt nationell och internationell 
lagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 70
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till förordning
Bilaga – punkt 3 – led a
Förordning (EG) nr 562/2006 
Bilaga VI – punkt 1.1.4.4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.1.4.4. Den berörda medlemsstaten ska, 
innan den ingår eller ändrar några 
bilaterala avtal om gemensamma 
gränsövergångar med angränsande 
tredjeländer, rådfråga kommissionen om 
huruvida avtalet är förenligt med denna 
förordning.

1.1.4.4. Den berörda medlemsstaten ska, 
innan den ingår eller ändrar några 
bilaterala avtal om gemensamma 
gränsövergångar med angränsande 
tredjeländer, rådfråga kommissionen, som 
på förhand ska yttra sig över avtalets 
förenlighet med unionslagstiftningen, 
även på områdena asyl och uppgiftsskydd.
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Or. en

Ändringsförslag 71
Tatjana Ždanoka

Förslag till förordning
Bilaga – punkt 3 – led a
Förordning (EG) nr 562/2006
Bilaga VI – punkt 1.1.4.4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.1.4.4. Den berörda medlemsstaten ska, 
innan den ingår eller ändrar några 
bilaterala avtal om gemensamma 
gränsövergångar med angränsande 
tredjeländer, rådfråga kommissionen om 
huruvida avtalet är förenligt med denna 
förordning.

1.1.4.4. Den berörda medlemsstaten ska, 
innan den ingår eller ändrar några 
bilaterala avtal om gemensamma 
gränsövergångar med angränsande 
tredjeländer, oavsett dessas folkrättsliga 
status, rådfråga kommissionen, som på 
förhand ska yttra sig över avtalets 
förenlighet med unionslagstiftningen.

Or. en

Ändringsförslag 72
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till förordning
Bilaga – punkt 3 – led a
Förordning (EG) nr 562/2006 
Bilaga VI – punkt 1.1.4.4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om kommissionen anser att avtalet är 
oförenligt med denna förordning ska den 
underrätta den berörda medlemsstaten.
Medlemsstaten ska vidta alla lämpliga 
åtgärder för att inom rimlig tid ändra
avtalet så att det blir förenligt med
förordningen.

Om kommissionen anser att avtalet är 
oförenligt med unionslagstiftningen ska 
den underrätta den berörda medlemsstaten.
Medlemsstaten ska då inte ingå avtalet 
utan vidta alla lämpliga åtgärder för att 
ändra utkastet till avtal så att det blir 
förenligt med unionslagstiftningen.

Or. en
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Ändringsförslag 73
Georgios Papanikolaou, Carlos Coelho

Förslag till förordning
Bilaga – punkt 3 – led a
Förordning (EG) nr 562/2006
Bilaga VI – punkt 1.1.4.4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om kommissionen anser att avtalet är 
oförenligt med denna förordning ska den 
underrätta den berörda medlemsstaten.
Medlemsstaten ska vidta alla lämpliga 
åtgärder för att inom rimlig tid ändra
avtalet så att det blir förenligt med
förordningen.

Om kommissionen anser att utkastet till 
avtal är oförenligt med tillämplig 
unionslagstiftning ska den underrätta den 
berörda medlemsstaten. Medlemsstaten ska
då inte ingå avtalet utan vidta alla 
lämpliga åtgärder för att inom rimlig tid 
ändra utkastet till avtal så att det blir 
förenligt med den tillämpliga 
unionslagstiftningen. Om kommissionen 
anser att utkastet till avtal är förenligt 
med tillämplig unionslagstiftning och 
avger ett positivt yttrande ska den 
underrätta Europaparlamentet.

Or. en

Ändringsförslag 74
Tatjana Ždanoka

Förslag till förordning
Bilaga – punkt 4 – led a
Förordning (EG) nr 562/2006
Bilaga VI – punkt 3.1.1 – andra meningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får ingå bilaterala avtal 
enligt vilka kontroller också får utföras 
under resan eller på ett tredjelands 
territorium vid fartygets ankomst eller 
avresa, under iakttagande av principerna i 
punkt 1.1.4.

Medlemsstaterna får ingå bilaterala avtal 
enligt vilka kontroller också får utföras 
under resan eller på ett tredjelands 
territorium vid fartygets ankomst eller 
avresa, under iakttagande av principerna i 
punkt 1.1.4 och denna förordnings 
grundläggande principer och garantier.

Or. en
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Ändringsförslag 75
Georgios Papanikolaou

Förslag till förordning
Bilaga – punkt 4 – led b
Förordning (EG) nr 562/2006
Bilaga VI – punkt 3.1.4 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom undantag från artiklarna 4 och 7 
ska inga systematiska gränskontroller 
utföras på personer som vistas ombord.
Dock ska gränskontrolltjänstemän utföra 
en fysisk inspektion av fartyget och
personkontroller av de personer som vistas 
ombord på grundval av en bedömning av 
hoten mot den inre säkerheten och riskerna 
för olaglig invandring.

Genom undantag från artiklarna 4 och 7 
ska inga systematiska gränskontroller 
utföras på personer som vistas ombord.
Dock ska gränskontrolltjänstemän utföra 
en fysisk inspektion av fartyget och
minimikontroller av personer som vistas 
ombord på grundval av en bedömning av 
hoten mot den inre säkerheten och riskerna 
för olaglig invandring.

Or. en

Motivering

Vad en personkontroll är har redan beskrivits i artikel 7 i förordningen, där det beskrivs som 
minimikontroller. Av detta skäl måste hela texten harmoniseras.

Ändringsförslag 76
Emine Bozkurt

Förslag till förordning
Bilaga – punkt 4 – led b
Förordning (EG) nr 562/2006 
Bilaga VI – punkt 3.1.4 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom undantag från artiklarna 4 och 7 
ska inga systematiska gränskontroller 
utföras på personer som vistas ombord. 
Dock ska gränskontrolltjänstemän utföra 
en fysisk inspektion av fartyget och 
personkontroller av de personer som vistas 
ombord på grundval av en bedömning av 

Genom undantag från artiklarna 4 och 7 
ska inga systematiska gränskontroller 
utföras på personer som vistas ombord. 
Dock får gränskontrolltjänstemän utföra en 
fysisk inspektion av fartyget och 
personkontroller av de personer som vistas 
ombord på grundval av en bedömning av 
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hoten mot den inre säkerheten och riskerna 
för olaglig invandring.

hoten mot den inre säkerheten och riskerna 
för olaglig invandring.

Or. en

Ändringsförslag 77
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till förordning
Bilaga – punkt 4 – led d
Förordning (EG) nr 562/2006 
Bilaga VI – punkt 3.2.2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) I punkt 3.2.2 ska andra stycket ersättas 
med följande:

utgår

”På grundval av en bedömning av hoten 
mot den inre säkerheten och riskerna för 
olaglig invandring ska det emellertid 
utföras kontroller av besättningen och 
passagerarna på sådana fartyg.”

Or. en

Ändringsförslag 78
Emine Bozkurt

Förslag till förordning
Bilaga – punkt 4 – led d
Förordning (EG) nr 562/2006 
Bilaga VI – punkt 3.2.2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

På grundval av en bedömning av hoten mot 
den inre säkerheten och riskerna för olaglig 
invandring ska det emellertid utföras 
kontroller av besättningen och 
passagerarna på sådana fartyg.

På grundval av en bedömning av hoten mot 
den inre säkerheten och riskerna för olaglig 
invandring får det emellertid utföras 
kontroller av besättningen och 
passagerarna på sådana fartyg.

Or. en
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Ändringsförslag 79
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till förordning
Bilaga 1 – punkt 4 – led f 
Förordning (EG) nr 562/2006 
Bilaga VI – punkt 3.2.3(e) – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) I punkt 3.2.3 e ska andra stycket 
ersättas med följande:

utgår

”På grundval av en bedömning av hoten 
mot den inre säkerheten och riskerna för 
olaglig invandring ska det emellertid 
utföras kontroller av besättningen och 
passagerarna på sådana fartyg.”

Or. en

Ändringsförslag 80
Emine Bozkurt

Förslag till förordning
Bilaga – punkt 4 – led f
Förordning (EG) nr 562/2006 
Bilaga VI – punkt 3.2.3(e) – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

På grundval av en bedömning av hoten mot 
den inre säkerheten och riskerna för olaglig 
invandring ska det emellertid utföras 
kontroller av besättningen och 
passagerarna på sådana fartyg.

På grundval av en bedömning av hoten mot 
den inre säkerheten och riskerna för olaglig 
invandring får det emellertid utföras 
kontroller av besättningen och 
passagerarna på sådana fartyg.

Or. en

Ändringsförslag 81
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides
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Förslag till förordning
Bilaga 1 – punkt 7
Förordning (EG) nr 562/2006 
Bilaga VI – punkt 8 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En bedömning av riskerna för olaglig 
invandring, i synnerhet om ett tredjelands 
kust är belägen i en offshoreanläggnings 
omedelbara närhet, ska dock beaktas för 
fastställande av hur ofta kontroller bör 
utföras.

utgår

Or. en


