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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Når der er tale om en ændringsretsakt, markeres 
tekstdele, der er overtaget uændret fra en eksisterende bestemmelse, som 
Parlamentet ønsker at ændre, men som Kommissionen ikke har ændret, med 
fede typer. Hvis der udelades tekst i sådanne passager, indsættes [...]. 
Kursivering uden fede typer er en oplysning til de tekniske tjenestegrene, 
som vedrører elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der foreslås rettet 
med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller manglende tekst 
i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af de berørte 
tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets 
forordning (EF) nr. 377/2004 om oprettelse af et netværk af 
indvandringsforbindelsesofficerer
(KOM2009)0322 – C7-0055/2009 – 2009/0098(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2009)0322),

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, artikel 63, nr. 3, litra b), og artikel 66, på 
grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C7-0055/2009),

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender (A7-0000/2009),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning – ændringsretsakt Artikel 1 a (ny)
Artikel 1 - nr. 3
Forordning (EF) nr. 377/2004
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den medlemsstat, der varetager 
formandskabet for Rådet for Den 
Europæiske Union, eller, hvis denne 
medlemsstat ikke er repræsenteret i det 
pågældende land eller den pågældende 
region, den medlemsstat, der midlertidigt 
varetager formandskabet, udarbejder ved 
udgangen af hvert halvår en rapport til
Rådet, Europa-Parlamentet og 
Kommissionen om aktiviteterne i 
indvandringsforbindelsesofficerernes 

1. Den medlemsstat, der varetager 
formandskabet for Rådet for Den 
Europæiske Union, eller, hvis denne 
medlemsstat ikke er repræsenteret i det 
pågældende land eller den pågældende 
region, den medlemsstat, der midlertidigt 
varetager formandskabet, udarbejder ved 
udgangen af hvert halvår en rapport til 
Rådet, Europa-Parlamentet og 
Kommissionen om aktiviteterne i 
indvandringsforbindelsesofficerernes 



PR\793095DA.doc 5/7 PE430.311v01-00

DA

netværk i specifikke regioner og/eller lande 
af særlig interesse for Den Europæiske 
Union, samt om situationen i de 
pågældende regioner og/eller lande, for så 
vidt angår emner i relation til ulovlig 
indvandring. Udvælgelsen af de specifikke 
regioner og/eller lande af særlig interesse 
for Den Europæiske Union foretages efter 
drøftelser med medlemsstaterne og 
Kommissionen på grundlag af objektive 
migrationsindikatorer såsom statistikker 
over ulovlig migration og risikoanalyser 
udarbejdet af FRONTEX-agenturet og skal 
være i overensstemmelse med EU's
generelle politik for eksterne forbindelser.

netværk i specifikke regioner og/eller lande 
af særlig interesse for Den Europæiske 
Union, samt om situationen i de 
pågældende regioner og/eller lande, for så 
vidt angår emner i relation til ulovlig 
indvandring. Udvælgelsen af de specifikke 
regioner og/eller lande af særlig interesse 
for Den Europæiske Union foretages efter 
drøftelser med medlemsstaterne og 
Kommissionen på grundlag af objektive 
migrationsindikatorer såsom statistikker 
over ulovlig indvandring og risikoanalyser 
udarbejdet af FRONTEX-agenturet og 
tager hensyn til Den Europæiske Unions
generelle politik for eksterne forbindelser.

Or. fr

Begrundelse

Der bør være konsekvens i valget af udtryk, og derfor skal udtrykket "ulovlig indvandring", 
som er anvendt i den foregående sætning, også anvendes her. Forbindelsesofficerernes 
netværk må kunne handle med tilstrækkelig fleksibilitet inden for rammerne af EU's generelle 
politik for eksterne forbindelser.
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BEGRUNDELSE

Da den forordning, som nu skal ændres, blev vedtaget den 19. februar 2004, var FRONTEX 
endnu ikke oprettet formelt. Rådet vedtog forordningen om oprettelse af et europæisk agentur 
for forvaltning af det operative samarbejde ved EU-medlemsstaternes ydre grænser otte 
måneder senere, nærmere betegnet den 26. oktober 2004.

I medfør af sine beføjelser i henhold til forordningen har FRONTEX til opgave at foretage 
risikoanalyser ud fra de oplysninger, som medlemsstaternes kompetente myndigheder har 
indsamlet, at lette det operationelle samarbejde mellem medlemsstaterne og tredjelande, at 
samarbejde med tredjelandes kompetente myndigheder eller med internationale 
organisationer, f.eks. gennem udveksling af erfaringer vedrørende grænsekontrolanliggender, 
uddannelse af grænsevagter, udveksling af operationelle oplysninger og fælles operationer.

I den oprindelige forordning (337/2004) af 19. februar 2004 defineres en 
indvandringsforbindelsesofficer som en repræsentant for en af medlemsstaterne, som 
indrejsekontrollen eller en anden kompetent myndighed udsender for at etablere og opretholde 
kontakt med værtslandets myndigheder med henblik på at bidrage til forebyggelse og 
bekæmpelse af ulovlig indvandring, tilbagesendelse af ulovlige indvandrere og håndtering af 
lovlig migration.

Det står klart, at indvandringsforbindelsesofficerer, der er udsendt til tredjelande, som følge af 
deres beføjelser kunne yde et væsentligt bidrag til, at FRONTEX når sine mål, ikke mindst i 
betragtning af at agenturet ikke har nogen repræsentation uden for EU's område.

Forslaget til ændring af Rådets forordning (EF) nr. 377/2004 tager sigte på, at FRONTEX kan 
drage fordel af indvandringsforbindelsesofficerernes viden og erfaringer og omvendt, hvilket 
den oprindelige forordning ikke lagde op til.

Ændringsforslaget har til formål at udnytte forbindelsesofficerernes og FRONTEX' 
kompetencer til fordel for begge parter, at udnytte de oplysninger, som netværk af 
indvandringsforbindelsesofficerer har indhentet, og udveksle dem via ICONet (et sikkert 
informations- og koordineringsnet for medlemsstaternes indvandringsmyndigheder), at 
anvende midler fra Fonden for De Ydre Grænser til oprettelse og smidig anvendelse af 
netværk af forbindelsesofficerer og endelig at forenkle rapporteringssystemet for de halvårlige 
rapporter.

For at nå disse mål ændres artikel 3, 4 og 6 i forordning (EF) nr. 377/2004.

Det foreslåede retsgrundlag er artikel 63, nr. 3, litra b), og artikel 66 i traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Fællesskab, hvilket betyder, at systemet med "variabel geometri" i 
forbindelse med Det Forenede Kongeriges, Irlands og Danmarks stilling i forhold til 
Schengenprotokollen finder anvendelse. Følgerne af den foreslåede ændring i forbindelse med 
de protokoller, som Island, Norge, Schweiz og Liechtenstein har undertegnet på dette område, 
er også undersøgt.

Set ud fra et teknisk synspunkt er den foreslåede ændring hensigtsmæssig og nødvendig. Den 
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vanskelige tid, som EU befinder sig i, kræver en hensigtsmæssig forvaltning af 
indvandringsstrømmene. Det gælder både lovlig og ulovlig indvandring.


