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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af en 
evalueringsmekanisme til kontrol af anvendelsen af Schengenreglerne
(KOM(2010)0624 – C7-0370/2010 – 2010/0312(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2010)0624),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 77, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget 
(C7-0370/2010),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender (A7-0000/2011),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

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

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Den evalueringsmekanisme, der blev 
oprettet i 1998, bør derfor revideres, hvad 
angår anden del af det stående udvalgs 
mandat. Første del af det stående udvalgs 
mandat bør fortsat være gældende, som 
det fremgår af del I i afgørelsen af 
16. september 1998.

(6) Den evalueringsmekanisme, der blev 
oprettet i 1998, bør derfor revideres, hvad 
angår både første og anden del af det 
stående udvalgs mandat, med henblik på at 
sikre, at der er en fælles ordning baseret 
på de samme kriterier for 
kandidatlandene og medlemsstaterne, der 
allerede anvender Schengenreglerne.
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Or. en

Begrundelse
Formålet er en fælles ordning for både kandidatlandene og medlemsstaterne i 
Schengenområdet for at undgå dobbeltstandarder. 

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Medlemsstaterne bør inddrages tættere 
i evalueringsprocessen. 
Gennemførelsesforanstaltningerne for 
denne forordning bør vedtages efter 
forvaltningsproceduren i artikel 4 i Rådets 
afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 
om fastsættelse af de nærmere vilkår for 
udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, 
der tillægges Kommissionen.

(8) For at sikre ensartede betingelser for 
gennemførelsen af denne forordning, bør 
gennemførelsesbeføjelserne overdrages til 
Kommissionen. Disse beføjelser bør 
udøves i overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de 
generelle regler og principper for, 
hvordan medlemsstaterne skal kontrollere 
Kommissionens udøvelse af 
gennemførelsesbeføjelser.1
_________
1 EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13.

Or. en

Begrundelse
Formålet med ændringsforslaget har til formål at sikre, at de nye komitologiregler i henhold 
til Lissabontraktaten finder anvendelse. 

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Evalueringsmekanismen bør også 
omfatte den relevante lovgivning om 
ophævelse af kontrollen ved de indre 
grænser og kontrol på det nationale 
område. Da der er tale om specifikke 
bestemmelser, der ikke berører 
medlemsstaternes indre sikkerhed, bør de 

(10) Evalueringsmekanismen bør også 
omfatte den relevante lovgivning om 
ophævelse af kontrollen ved de indre 
grænser og kontrol på det nationale 
område. De relevante kontrolbesøg bør 
gennemføres af tjenestemænd fra
Kommissionen i samarbejde med 
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relevante kontrolbesøg udelukkende
gennemføres af Kommissionen.

eksperter fra medlemsstaterne.

Or. en

Begrundelse
For at understrege det forhold, at evalueringsmekanismen er baseret på et tæt samarbejde 
mellem Kommissionen og medlemsstaterne, bør eksperter fra medlemsstaterne også deltage i 
kontrolbesøg om ophævelse af kontrollen ved de indre grænser. Se ændringsforslaget til 
artikel 12.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Den Europæiske Tilsynsførende for 
Databeskyttelse og de nationale 
tilsynsmyndigheder, der hver især handler 
inden for deres respektive beføjelser, bør 
inddrages i evalueringsprocessen og 
deltage som observatører i et kontrolbesøg 
vedrørende et område, der er omfattet af 
deres mandat.

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Evalueringsmekanismen bør 
indeholde en støtteordning, hvis der 
opdages en alvorlig mangel, som kan have 
en betydelig indvirkning på den interne 
sikkerhed i Schengenområdet. Såfremt 
den berørte medlemsstat ikke inden seks 
måneder og med støtte fra Frontex' 
eksperter er i stand til at afhjælpe 
manglen, bør det være muligt at anvende 
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opfølgningsforanstaltninger og 
sanktioner, som kunne føre til 
genindførelse af grænsekontrollen for en 
begrænset periode.

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved denne forordning indføres der en 
evalueringsmekanisme til overvågning af
anvendelsen af Schengenreglerne i de 
medlemsstater, der anvender 
Schengenreglerne fuldt ud.

Ved denne forordning indføres der en 
evalueringsmekanisme, der har følgende 
formål:

- at fastslå om alle forudsætningerne for 
at sætte Schengenreglerne i kraft i 
kandidatlandene er opfyldt og
- at kontrollere anvendelsen af 

Schengenreglerne i de medlemsstater, der 
anvender Schengenreglerne fuldt ud, og i 
de medlemsstater, hvori
Schengenreglerne ifølge den relevante 
protokol til traktaten om Den Europæiske 
Union og traktaten om Den Europæiske 
Unions Funktionsmåde delvis finder 
anvendelse.

Or. en

Begrundelse
Hvad angår første led er formålet en fælles ordning for både kandidatlandene og 
medlemsstaterne i Schengenområdet for at undgå dobbeltstandarder. Formålet med andet led 
er at sikre, at Det Forenede Kongerige og Irland deltager i evalueringsmekanismen i det 
omfang de deltager i Schengenområdet.



PR\860326DA.doc 9/21 PE460.834v01-00

DA

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Eksperter fra medlemsstaterne, som i 
overensstemmelse med den relevante 
tiltrædelsesakt endnu ikke fuldt ud 
anvender Schengenreglerne, deltager dog i 
evalueringen af alle dele af 
Schengenreglerne.

Eksperter fra medlemsstaterne, som i 
overensstemmelse med den relevante 
tiltrædelsesakt endnu ikke fuldt ud 
anvender Schengenreglerne, deltager dog i 
evalueringen af alle dele af 
Schengenreglerne.

Eksperter fra de medlemsstater, hvori 
Schengenreglerne ifølge den relevante 
protokol til traktaten om Den Europæiske 
Union og traktaten om Den Europæiske 
Unions Funktionsmåde kun delvis finder 
anvendelse, deltager i evalueringen af de 
dele af Schengenreglerne, der kun finder 
anvendelse på disse medlemsstater.

Or. en

Begrundelse
Dette ændringsforslag har til formål at sikre, at eksperter fra Det Forenede Kongerige og 
Irland kan deltage i de evalueringer, der vedrører de dele af Schengenreglerne, som Det 
Forenede Kongerige og Irland er omfattet af.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Det flerårige program kan indeholde 
henvisninger til tematiske eller regionale 
evalueringer, der er omhandlet i artikel 8, 
stk. 1.

Or. en
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Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen sender senest den 
15. august året før et standardspørgeskema 
til de medlemsstater, der skal evalueres det 
næste år. Standardspørgeskemaerne 
dækker den relevante lovgivning og de 
organisatoriske og tekniske midler, der er 
tilgængelige for gennemførelsen af 
Schengenreglerne, og statistiske data for 
hvert evalueringsområde.

1. Kommissionen sender senest den 
15. august året før et standardspørgeskema 
til de medlemsstater, der skal evalueres det 
næste år. Standardspørgeskemaerne 
udarbejdes i tæt samarbejde med 
medlemsstaterne og dækker den relevante 
lovgivning og de organisatoriske og 
tekniske midler, der er tilgængelige for 
gennemførelsen af Schengenreglerne, og 
statistiske data for hvert 
evalueringsområde.

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen udarbejder en liste over 
de eksperter, som medlemsstaterne udpeger 
til at deltage i kontrolbesøg. Listen 
fremsendes til medlemsstaterne.

udgår

2. Medlemsstaterne angiver hver eksperts 
kompetenceområder med henvisning til de 
områder, der er anført i bilaget til denne 
forordning. Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om alle ændringer så 
hurtigt som muligt.

udgår

3. Medlemsstaterne oplyser, hvilke 
eksperter der kan stilles til rådighed for 
uanmeldte kontrolbesøg i 
overensstemmelse med kravene i 
artikel 10, stk. 5.

udgår

4. Eksperterne skal have passende 
kvalifikationer, herunder en solid teoretisk 

Eksperterne, der deltager i kontrolbesøg,
skal have passende kvalifikationer, 
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viden og praktisk erfaring på de områder, 
evalueringsmekanismen dækker, samt et 
godt kendskab til principper, procedurer og 
teknikker for evalueringer, og de skal være 
i stand til at kommunikere på et fælles 
sprog.

5. Medlemsstaterne sikrer, at de eksperter, 
de udpeger, opfylder kravene i 
ovenstående stykke, bl.a. ved at angive, 
hvilken uddannelse eksperterne har 
gennemgået. Endvidere sikrer 
medlemsstaterne, at eksperterne løbende 
uddannes for fortsat at opfylde disse krav.

herunder en solid teoretisk viden og 
praktisk erfaring på de områder, 
evalueringsmekanismen dækker, samt et 
godt kendskab til principper, procedurer og 
teknikker for evalueringer, og de skal være 
i stand til at kommunikere på et fælles 
sprog. Med henblik herpå sikrer 
medlemsstaterne i samarbejde med 
Frontex, at eksperterne modtager relevant 
undervisning. 

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kontrolbesøg gennemføres af 
ekspertgrupper, som Kommissionen 
udpeger. Grupperne består af eksperter fra 
listen over eksperter, jf. artikel 9, og 
tjenestemænd fra Kommissionen. 
Kommissionen sikrer, at grupperne 
sammensættes med geografisk balance og 
den nødvendige fagkompetence. Nationale 
eksperter kan ikke deltage i et kontrolbesøg 
i den medlemsstat, hvor de er ansat.

1. Grupperne med ansvar for kontrolbesøg
består af eksperter udpeget af 
medlemsstaterne og tjenestemænd fra 
Kommissionen. Nationale eksperter kan 
ikke deltage i et kontrolbesøg i den 
medlemsstat, hvor de er ansat.

Or. en

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kommissionen opfordrer 
medlemsstaterne til at udpege eksperter, 
der er til rådighed for kontrolbesøg, og 
angive deres fagområde. Hvis der er tale 
om anmeldte besøg, opfordrer 
Kommissionen medlemsstaterne til at 
udpege eksperter senest seks uger inden, 
at det er planlagt at gennemføre 
kontrolbesøget. Medlemsstaterne udpeger 
eksperten inden for en uge.
Hvis der er tale om uanmeldte besøg, 
opfordrer Kommissionen medlemsstaterne 
til at udpege eksperter senest to uger 
inden, at det er planlagt at gennemføre 
kontrolbesøget. Medlemsstaterne udpeger 
eksperten inden for 72 timer.

Or. en

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Den Europæiske Tilsynsførende for 
Databeskyttelse og de nationale 
tilsynsmyndigheder, der hver især handler 
inden for deres respektive beføjelser, 
opfordres til at deltage som observatører i 
et kontrolbesøg vedrørende et område, der 
er omfattet af deres mandat.

Or. en

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Der må højst deltage otte eksperter 
(inklusive observatører) i anmeldte 
kontrolbesøg og seks i uanmeldte besøg.

3. Der må højst deltage otte eksperter fra 
medlemsstaterne i anmeldte kontrolbesøg 
og seks i uanmeldte besøg. Hvis antallet af 
eksperter udpeget af medlemsstaterne 
overstiger disse maksima, udpeger 
Kommissionen, efter høring af de berørte 
medlemsstater, medlemmerne af gruppen 
på grundlag af den geografiske balance 
og eksperternes kompetencer.

Or. en

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis der er tale om anmeldte besøg, 
underretter Kommissionen de 
medlemsstater, hvis eksperter er blevet 
udpeget i overensstemmelse med stk. 1, 
senest 4 uger inden, at det er planlagt at 
gennemføre kontrolbesøget. 
Medlemsstaterne bekræfter inden for en 
uge, at eksperterne er disponible.

udgår

Or. en

Begrundelse
Dette fremgår nu af stk. 1.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis der er tale om uanmeldte besøg, 
underretter Kommissionen de 
medlemsstater, hvis eksperter er blevet 
udpeget i overensstemmelse med stk. 1, 
senest 1 uge inden, at det er planlagt at 
gennemføre kontrolbesøget. 
Medlemsstaterne bekræfter inden for 
48 timer, at eksperterne er disponible.

udgår

Or. en

Begrundelse
Dette fremgår nu af stk. 1.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uden at det berører artikel 10, består de 
ekspertgrupper, der gennemfører 
uanmeldte kontrolbesøg for at kontrollere, 
at kontrollen ved de indre grænser er 
ophævet, udelukkende af tjenestemænd fra 
Kommissionen.

Uden at det berører artikel 10, består de 
ekspertgrupper, der gennemfører 
uanmeldte kontrolbesøg for at kontrollere, 
at kontrollen ved de indre grænser er 
ophævet af tre tjenestemænd fra 
Kommissionen og tre eksperter fra 
medlemsstaterne.

Or. en

Begrundelse
For at understrege det forhold, at evalueringsmekanismen er baseret på princippet om et tæt 
samarbejde mellem Kommissionen og medlemsstaterne, bør eksperter fra medlemsstaterne 
også deltage i kontrolbesøg om ophævelse af kontrollen ved de indre grænser. Se 
ændringsforslaget til betragtning 10.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 13 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 13a
Støttehold 

I tilfælde af alvorlig en alvorlig mangel i 
henhold til artikel 13, stk. 7, opretter 
Frontex en gruppe af eksperter, der i seks 
måneder efter konstateringen af den 
alvorlige mangel skal støtte den berørte 
medlemsstat i at afhjælpe manglen. 
Eksperter fra medlemsstaterne kan 
deltage i støtteholdet.

Or. en

Begrundelse
Alvorlige mangler, der kan have en væsentlig indvirkning på det generelle sikringsniveau for 
en eller flere medlemsstater, skal afhjælpes som en hastesag for at genoprette den gensidige 
tillid. Frontex kan som et specialiseret EU-agentur spille en afgørende rolle ved at støtte den 
berørte medlemsstater i at afhjælpe manglen.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 13 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 13b
Opfølgning og sanktioner

Seks måneder efter at der er konstateret 
en væsentlig mangel, planlægger 
Kommissionen et kontrolbesøg. Hvis 
kontrolbesøget viser, at den alvorlige 
mangel ikke er blevet afhjulpet, 
fremlægger Kommissionen et forslag til 
udvalget, der er nedsat i henhold til 
artikel 15, om opfølgningen og eventuelle 
sanktioner. Afgørelsen om opfølgning og 
eventuelle sanktioner, der kunne føre til 
genindførelse af grænsekontrollen, skal 
træffes i overensstemmelse med 
undersøgelsesproceduren, der er henvist 
til i artikel 15, stk. 2.
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Or. en

Begrundelse
Såfremt en medlemsstat efter seks måneder og på trods af støtte fra Frontex ikke har afhjulpet 
en alvorlig mangel, bør Kommissionen i samarbejde med udvalget sammensat af 
repræsentanter for medlemsstaterne have mulighed for at beslutte 
opfølgningsforanstaltninger, herunder sanktioner.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Kommissionen bistås af et udvalg, der 
består af repræsentanter for 
medlemsstaterne, og som har 
Kommissionens repræsentant som 
formand.

(1) Kommissionen bistås af et udvalg. 
Dette udvalg er et udvalg i betydningen i 
forordning (EU) nr. 182/2011.

Or. en

Begrundelse
Formålet med ændringsforslaget har til formål at sikre, at de nye komitologiregler i henhold 
til Lissabontraktaten finder anvendelse. 

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 4, 7 og 8 i Rådets 
afgørelse 1999/468/EF.

(2) Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 5 i forordning (EU) nr. 
182/2011.

Or. en

Begrundelse
Formålet med ændringsforslaget har til formål at sikre, at de nye komitologiregler i henhold 
til Lissabontraktaten finder anvendelse. For at repræsentanter for medlemsstaterne sikres 
passende deltagelse bør undersøgelsesproceduren fastsat i artikel 5 i forordning (EU) nr. 
182/2011 finde anvendelse. Denne procedure sikrer, at Kommissionens forslag støttes af et 
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kvalificeret flertal i udvalget af eksperter. I henhold til rådgivningsproceduren fastsat i artikel 
4 kan Kommissionen derimod vedtage en gennemførelsesretsakt, selv om et flertal af 
repræsentanterne for medlemsstaterne er imod.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Del II i Eksekutivkomitéens afgørelse af 
16. september 1998 om nedsættelse af et 
stående udvalg for evaluering og 
anvendelse af Schengenreglerne 
(SCH/Com-ex (98) 26 def) kaldet 
"Gennemførelsesudvalg for de lande, der 
allerede anvender konventionen" ophæves 
et år efter denne forordnings ikrafttrædelse.

Eksekutivkomitéens afgørelse af 
16. september 1998 om nedsættelse af et 
stående udvalg for evaluering og 
anvendelse af Schengenreglerne 
(SCH/Com-ex (98) 26 def) kaldet 
"Gennemførelsesudvalg for de lande, der 
allerede anvender konventionen" ophæves 
et år efter denne forordnings ikrafttrædelse.

Or. en

Begrundelse
Efter ordførerens opfattelse skal en fælles evalueringsmekanisme være baseret på den 
foreliggende forordning. Eksekutivkomitéens afgørelse bør derfor ikke kun ophæves for så 
vidt angår Del II men også for så vidt angår Del II.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Rådet kan i overensstemmelse med denne 
forordning beslutte at gennemføre de 
Schengenevalueringer, der er omhandlet i 
tiltrædelsesakter indgået efter denne 
forordnings ikrafttrædelse.

udgår

Or. en

Begrundelse
Eftersom ændringsforslaget til artikel 1, stk. 1, allerede har til formål at inddrage 
kandidatlandene i den nye Schengenevalueringsmekanisme fra starten, bliver artikel 20 
overflødig. 
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BEGRUNDELSE

Baggrund

Etableringen af Schengenområdet i slutningen af 1980'erne og begyndelsen af 1990'erne var 
en af europæisk histories største succeser med indførelsen af et område uden kontrol ved de 
fælles grænser mellem deltagerlandene og indførelsen af fri bevægelighed inden for dette 
område. Samtidig blev der iværksat forskellige kompenserende foranstaltninger, herunder 
især en stramning af kontrollen ved de ydre grænser, en intensivering af politi- og 
toldsamarbejde og af retligt samarbejde, samt oprettelse af Schengeninformationssystemet, 
etc.

Afskaffelsen af kontrollen ved de indre grænser kræver fuld gensidig tillid mellem 
medlemsstaterne, hvad angår deres evne til fuldt ud at gennemføre de ledsageforanstaltninger, 
der giver mulighed for at ophæve kontrollen. Schengenområdets sikkerhed afhænger da også 
af, hvor strengt og effektivt en medlemsstat udfører kontrollen ved sine ydre grænser, og af 
kvaliteten og hastigheden af informationsudvekslingen gennem SIS. Hvis blot et af disse 
elementer er svagt eller ikke fungerer korrekt, sættes sikkerheden i Unionen og 
Schengenområdets effektivitet på spil.

I 1998 blev der oprettet et stående udvalg, som fik til opgave at evaluere medlemsstaterne på 
to forskellige stadier:

– Ikrafttræden: Udvalget skulle sikre, at alle forudsætninger for anvendelse af 
Schengenreglerne var opfyldt, således at grænsekontrollen kunne ophæves.

– Gennemførelse: Den gensidige tillid, der blev skabt ved ophævelsen af grænsekontrollen, 
skulle bevares og styrkes ved hjælp af en evaluering af, hvorledes medlemsstaterne 
håndhævede Schengenreglerne. 

Med ikrafttrædelsen af Amsterdam-traktaten i 1990 og integreringen af Schengenreglerne i 
Den Europæiske Unions regelsæt kom det stående udvalg til at hedde gruppen vedrørende 
Schengenevaluering (SCH-EVAL). Dets mandat forblev dog uændret, og arbejdsgruppen 
havde fortsat mellemstatslig karakter.

I Haagprogrammet blev Kommissionen opfordret til at fremlægge et forslag om at supplere og 
afhjælpe svagheder ved den eksisterende Schengenevalueringsmekanisme. I marts 2009 
fremsatte Kommissionen udkast til forslag til Rådets forordning og Rådets beslutning om 
indførelse af en evalueringsmekanisme til kontrol og overvågning af anvendelsen af 
Schengenreglerne. Rådets forordning omfattede aktiviteter vedrørende den frie bevægelighed 
og grænsekontrolaspekterne i Schengenreglerne. Rådets beslutning omfattede 
politiforanstaltninger som kompensation for afskaffelsen af kontrollen ved de indre grænser. 

Forslagene skulle endvidere ses som en opfølgning på udviklingen på det juridiske område 
efter integreringen af Schengenreglerne i EU's regelsæt, hvor hver Schengenregel blev henført 
til et bestemt retsgrundlag under første eller tredje søjle. 

Europa-Parlamentet blev hørt om disse to forslag og konkluderede på grundlag af udtalelsen 
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fra Parlamentets Juridiske Tjeneste vedrørende efterprøvelsen af, hvorvidt det af 
Kommissionen valgte retsgrundlag var korrekt, at den fælles beslutningsprocedure burde have 
været den valgte procedure i forbindelse med forslaget til forordning. I betragtning af, at 
begge forslag viste samme mangler og i juridisk forstand var to sider af samme mønt, nemlig 
indførelse af et fælles Schengenevalueringssystem, burde de behandles som en pakke. I 
oktober 2009 forkastede Europa-Parlamentet de to forslag og opfordrede Kommissionen til at 
trække dem tilbage og fremlægge nye, væsentligt forbedrede forslag, som skulle behandles 
under anvendelse af proceduren med fælles beslutningstagning, og som tog højde for 
Lissabontraktatens ikrafttræden. 

Med Lissabontraktatens ikrafttræden blev forslag under den tredje søjle forældet og blev 
trukket tilbage i "omnibusmeddelelsen" fra december 2009. Samtidig blev det resterende 
forslag (forordningen under "første søjle") trukket tilbage.

Forslagets anvendelsesområde

I november 2010 blev et fælles nyt forslag fremsat med det formål at indføre en 
evalueringsmekanisme til kontrol og overvågning af anvendelsen af Schengenreglerne. 
Evalueringsmekanismen er udformet med henblik på at bevare den gensidige tillid mellem 
medlemsstaterne, således at de effektivt kan anvende de ledsageforanstaltninger, der giver 
mulighed for at opretholde et område uden indre grænser. 

Det foreslås at anvende den fælles beslutningsprocedure som lovgivningsprocedure, da 
Europa-Parlamentet fuldt ud deltager på området for retlige og indre anliggender. For at øge 
gennemsigtigheden foreslås det, at der regelmæssigt rapporteres til Rådet og Europa-
Parlamentet om de evalueringer, der foretages, de konklusioner, der drages på baggrund af 
evalueringerne, og de opfølgningsforanstaltninger, som de berørte medlemsstater træffer.

Forslaget indfører en ny Schengenevalueringsmekanisme, der skal sikre en åben, effektiv og 
konsekvent gennemførelse af Schengenreglerne.

Denne nye evalueringsmekanisme baseres på spørgeskemaer og anmeldte og uanmeldte 
kontrolbesøg og organiseres i faser. Der bør være et flerårigt program for fem år (hver 
medlemsstat skal evalueres mindst en gang i den femårige periode) med en liste over de 
lande, der bør evalueres (forberedende fase). Udkastet til program bør vedtages ved en 
komitologiprocedure. 

Tilsvarende bør gælde for det årlige program, der bør være baseret på risikoanalysen 
udarbejdet af Frontex. Dette program bør fastlægge de evalueringer, der skal finde sted pr. 
land, med eller uden forudgående advarsel (i dette tilfælde bør listen over medlemsstaterne 
være fortrolig).

Ordførerens holdning

Ordføreren bifalder, at Kommissionen fremlægger dette nye forslag, som ikke kun tager 
hensyn til nogle af Parlamentets tidligere kritikpunkter, men også - med rette - anvender et 
retsgrundlag (artikel 77, stk. 2, i TEUF), der indebærer anvendelse af den fælles 
beslutningsprocedure (den almindelige lovgivningsprocedure).
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En ny Schengenevalueringsmekanisme skal være kendetegnet ved følgende: 

- den bør være mere fællesskabsorienteret (og baseret på en europæisk tilgang og 
inddragelse af fællesskabsinstitutionerne i modsætning til en rent mellemstatslig tilgang);

- den bør være mere gennemsigtig (og dermed pålægge en forpligtelse til at underrette Rådet 
og Europa-Parlamentet om resultatet af kontrolbesøg og om Kommissionens henstillinger 
og deres gennemførelse);

- den bør give anledning til øget samarbejde (og sikre en balance mellem Kommissionen og 
medlemsstaterne med hensyn til deres deltagelse ved at tillade europæiske og nationale 
eksperter at deltage fuldt ud);

- den bør udnytte ressourcerne mere effektivt (ved at inddrage Frontex og trække på 
agenturets erfaringer og risikoanalyser);

- den bør være mere effektiv (grupperne bør være mindre "omstændelige");

- den bør være mere konsekvent (så det bliver muligt af foretage en præcis vurdering af 
graden af overensstemmelse med Schengenreglerne og hurtige korrigerende 
foranstaltninger med henblik på at fjerne enhver følelse af straffrihed).

Ordføreren er imod et system baseret på "dobbeltstandarder", der vil være meget strenge over 
for kandidatlande og meget overbærende med lande, som allerede er i Schengenområdet. Han 
er derfor af den opfattelse, at reglerne altid skal være de samme for alle, og at 
evalueringssystemet skal forudsætte, at reglerne bliver overholdt på lang sigt og ikke kun på 
tiltrædelsestidspunktet. Det giver således ingen mening at have forskellige kriterier og 
evalueringssystemer for medlemmer og kandidater.

Ordføreren ønsker endnu en gang at henlede opmærksomheden på betydningen af gensidig 
tillid, som er det fundament, som hele Schengensystemet hviler på.

Endelig har han søgt at sikre den delvise deltagelse af Det Forenede Kongerige og Irland, 
således at de kan evalueres, for så vidt angår politisamarbejde, SIS/SIRENE-operationer og 
databeskyttelse.


