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PR_COD_1amCom

Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 
enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättandet av en 
utvärderingsmekanism avsedd att kontrollera tillämpningen av Schengenregelverket
(KOM(2010)0624 – C7-0370/2010 – 2010/0312(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2010)0624),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 77.2 e i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0370/2010),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor (A7-.../2011).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.
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Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Den utvärderingsmekanism som 
inrättades 1998 bör därför ses över när det 
gäller den andra delen av den ständiga 
kommitténs mandat. Den första delen av 
den ständiga kommitténs mandat bör 
fortsätta att tillämpas i enlighet med del I 
av beslutet av den 16 september 1998.

(6) Den utvärderingsmekanism som 
inrättades 1998 bör därför ses över både
när det gäller den första och den andra 
delen av den ständiga kommitténs mandat, 
i syfte att säkerställa en enhetlig 
mekanism som bygger på samma kriterier 
för stater som vill ansluta sig till 
Schengenområdet och medlemsstater som 
redan tillämpar Schengenregelverket.

Or. en

Motivering
Syftet är att skapa en enhetlig mekanism både för stater som vill ansluta sig till 
Schengenområdet och för stater som redan tillhör det, så att man undviker dubbla 
regeluppsättningar.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Medlemsstaterna bör aktivt delta i 
utvärderingsprocessen. Åtgärder för att 
genomföra denna förordning bör antas 
genom förvaltningsförfarandet i enlighet 
med artikel 4 i rådets beslut 1999/468/EG 
av den 28 juni 1999 om de förfaranden 
som ska tillämpas vid utövandet av 
kommissionens 
genomförandebefogenheter.

(8) För att säkerställa enhetliga villkor för 
genomförandet av denna förordning bör 
kommissionen tilldelas 
genomförandebefogenheter. Dessa 
befogenheter bör utövas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 av den 
16 februari 2011 om fastställande av 
allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter1.
_________
1 EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.

Or. en
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Motivering
Syftet med detta ändringsförslag är att de nya reglerna för kommittéförfarandet enligt 
Lissabonfördraget ska tillämpas. 

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Utvärderingsmekanismen bör också 
omfatta granskning av den berörda 
lagstiftningen om avskaffande av 
kontroller vid de inre gränserna och 
kontroller inom nationellt territorium. På 
grund av dessa bestämmelsers särskilda
natur och det faktum att de inte påverkar 
medlemsstaternas inre säkerhet bör de 
aktuella besöken på platsen skötas helt och 
hållet av kommissionen.

(10) Utvärderingsmekanismen bör också 
omfatta granskning av den berörda 
lagstiftningen om avskaffande av 
kontroller vid de inre gränserna och 
kontroller inom nationellt territorium. De 
aktuella besöken på platsen bör skötas av 
kommissionens tjänstemän i samarbete 
med experter från medlemsstaterna.

Or. en

Motivering
Som en bekräftelse på att utvärderingsmekanismen bygger på ett nära samarbete mellan 
kommissionen och medlemsstaterna bör även experter från de senare medverka i besök på 
plats i samband med att kontrollerna vid de inre gränserna avskaffas. Se ändringsförslag till 
artikel 12.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Europeiska datatillsynsmannen och 
de nationella tillsynsmyndigheterna bör 
inom sina respektive behörighetsområden 
vara delaktiga i utvärderingsprocessen 
och delta som observatörer vid ett besök 
på platsen som avser ett område som 
omfattas av deras mandat.

Or. en
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Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Utvärderingsmekanismen bör 
omfatta en stödmekanism för det fall att 
en allvarlig brist som kan få en väsentlig 
inverkan på den inre säkerheten i 
Schengenområdet skulle upptäckas. Om 
den berörda medlemsstaten inte förmår 
att inom sex månader och med stöd av 
Frontex experter åtgärda bristen, bör det 
vara möjligt att tillämpa 
uppföljningsåtgärder och påföljder som 
kan innebära att gränskontroller 
återinförs under en begränsad tid.

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom denna förordning inrättas en 
mekanism för att utvärdera tillämpningen 
av Schengenregelverket i de medlemsstater 
där det tillämpas fullt ut.

Genom denna förordning inrättas en 
utvärderingsmekanism med följande 
ändamål:

– Se till att samtliga villkor rörande 
ikraftträdandet av Schengenregelverket i 
en stat som vill ansluta sig till 
Schengenområdet är uppfyllda. 
– Kontrollera tillämpningen av 

Schengenregelverket i de medlemsstater 
där det tillämpas fullt ut samt i de 
medlemsstater där det tillämpas delvis, i 
enlighet med relevant protokoll till 
fördraget om Europeiska unionen och 
fördraget om Europeiska unionens 
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funktionssätt.

Or. en

Motivering
Syftet med den första strecksatsen är att skapa en enhetlig mekanism både för stater som vill 
ansluta sig till Schengenområdet och för stater som redan tillhör det, så att man undviker 
dubbla regeluppsättningar. Den andra strecksatsen går ut på att Storbritannien och Irland 
ska medverka i utvärderingsmekanismen i den utsträckning de deltar i Schengensamarbetet.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Experter från de medlemsstater som, i 
enlighet med relevant anslutningsakt, ännu 
inte fullt ut tillämpar Schengenregelverket 
bör dock delta i utvärderingen av alla delar 
av det.

Experter från de medlemsstater som, i 
enlighet med relevant anslutningsakt, ännu 
inte fullt ut tillämpar Schengenregelverket 
ska dock delta i utvärderingen av alla delar 
av det.
Experter från de medlemsstater som, i 
enlighet med relevant protokoll till 
fördraget om Europeiska unionen och till 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, endast delvis tillämpar 
Schengenregelverket ska delta i 
utvärderingen av de delar av det som bara 
är tillämpliga på de medlemsstaterna.

Or. en

Motivering
Syftet med detta ändringsförslag är att se till att experter från Storbritannien och Irland kan 
delta i de utvärderingar som rör delar av Schengenregelverket som dessa länder omfattas av.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Det fleråriga programmet får 
innehålla hänvisningar till tematiska eller 
regionala utvärderingar enligt vad som 
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avses i artikel 8.1.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska senast den 15 augusti 
året före sända ett standardfrågeformulär 
till medlemsstaterna som ska utvärderas 
under påföljande år. Frågeformulären ska 
behandla den berörda lagstiftningen, de 
organisatoriska och tekniska resurser som 
finns till handa för genomförandet av 
Schengenregelverket samt statistik inom 
det ämnesområde som berörs av 
utvärderingen.

1. Kommissionen ska senast den 15 augusti 
året före sända ett standardfrågeformulär 
till medlemsstaterna som ska utvärderas 
under påföljande år. Frågeformulären ska 
utarbetas i nära samarbete med 
medlemsstaterna och behandla den 
berörda lagstiftningen, de organisatoriska 
och tekniska resurser som finns till handa 
för genomförandet av Schengenregelverket 
samt statistik inom det ämnesområde som 
berörs av utvärderingen.

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska upprätta en 
förteckning över de experter som 
medlemsstaterna har utsett att delta i 
besöken på platsen. Förteckningen ska 
överlämnas till medlemsstaterna.

utgår

2. Medlemsstaterna ska ange 
specialområden för varje expert, med 
hänvisning till de ämnesområden som 
förtecknas i bilagan till denna förordning. 
Medlemsstaterna ska snarast meddela 
kommissionen om eventuella 
förändringar.
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3. Medlemsstaterna ska också ange vilka 
experter som kan ställas till förfogande 
för oanmälda besök på platsen enligt 
villkoren i artikel 10.5.
4. Experterna ska ha lämpliga 
kvalifikationer för ändamålet, inklusive 
gedigna teoretiska kunskaper och praktiska 
erfarenheter inom de områden som 
utvärderingsmekanismen omfattar samt 
goda kunskaper om principer, förfaranden 
och tekniker för utvärdering; de ska också 
ha förmågan att kommunicera effektivt på 
ett gemensamt språk.

Experter som deltar i besök på platsen ska 
ha lämpliga kvalifikationer för ändamålet, 
inklusive gedigna teoretiska kunskaper och 
praktiska erfarenheter inom de områden 
som utvärderingsmekanismen omfattar 
samt goda kunskaper om principer, 
förfaranden och tekniker för utvärdering; 
de ska också ha förmågan att kommunicera 
effektivt på ett gemensamt språk. I detta 
syfte ska medlemsstaterna i samarbete med 
Frontex se till att experterna genomgår 
relevant utbildning.

5. Medlemsstaterna ska se till att de 
experter som de utser uppfyller kraven i 
föregående punkt och ska ange vilken 
utbildning experterna har genomgått. 
Medlemsstaterna ska också se till att 
experterna genomgår fortbildning, så att 
de även fortsättningsvis uppfyller dessa 
krav.

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Besöken på platsen ska genomföras av 
expertgrupper som utses av 
kommissionen. Dessa grupper ska vara
sammansatta av personer som ingår i den 
förteckning över experter som avses i 
artikel 9 samt av en eller flera tjänstemän 
från kommissionen. Kommissionen ska se 
till att varje expertgrupp är väl balanserad 
i fråga om medlemmarnas 
kompetensområden och geografiska 
hemvist. En expert som utses av en 
medlemsstat får inte delta i besök på 

1. Expertgrupperna med ansvar för besök
på platsen ska vara sammansatta av 
personer som utses av medlemsstaterna 
samt tjänstemän från kommissionen. En 
expert som utses av en medlemsstat får inte 
delta i besök på platsen i den medlemsstat 
där han eller hon är verksam.
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platsen i den medlemsstat där han eller hon 
är verksam.

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen ska uppmana 
medlemsstaterna att utse experter som är 
tillgängliga för besök på platsen och ange 
deras fackområden. Vid förhandsanmälda 
besök ska kommissionen uppmana 
medlemsstaterna att utse experter senast 
sex veckor innan besöket ska äga rum. 
Medlemsstaterna ska utse experten inom 
en vecka.
Vid oanmälda besök ska kommissionen 
uppmana medlemsstaterna att utse 
experter senast två veckor innan besöket 
ska äga rum. Medlemsstaterna ska utse 
experten inom 72 timmar.

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Europeiska datatillsynsmannen och de 
nationella tillsynsmyndigheterna ska 
bjudas in att delta inom sina respektive 
behörighetsområden som observatörer vid 
ett besök på platsen som avser ett område 
som omfattas av deras mandat.

Or. en
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Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I ett i förhandsanmält besök på platsen 
får högst åtta experter (inklusive 
observatörer) delta, och i ett oanmält 
besök högst sex experter.

3. I ett i förhandsanmält besök på platsen 
får högst åtta, och i ett oanmält besök högst 
sex, experter från medlemsstaterna delta.
Om antalet experter som utsetts av 
medlemsstaterna överskrider dessa 
begränsningar ska kommissionen, efter 
samråd med de berörda medlemsstaterna, 
utse medlemmarna i expertgruppen på 
grundval av den geografiska balansen och 
experternas kompetensområden.

Or. en

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Vid förhandsanmälda besök ska de 
medlemsstater vars experter utsetts enligt 
punkt 1 få ett meddelande från 
kommissionen senast fyra veckor innan 
besöket ska äga rum. Medlemsstaterna 
ska därefter inom en vecka meddela om 
experterna i fråga är tillgängliga.

utgår

Or. en

Motivering
Detta tas i stället upp i punkt 1a.
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Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Vid oanmälda besök ska de 
medlemsstater vars experter utsetts enligt 
punkt 1 få ett meddelande från 
kommissionen senast en vecka innan 
besöket ska äga rum. Medlemsstaterna 
ska därefter inom 48 timmar meddela om 
experterna i fråga är tillgängliga.

utgår

Or. en

Motivering
Detta tas i stället upp i punkt 1a.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Trots vad som sägs i artikel 10 ska de 
expertgrupper som genomför oanmälda 
besök på platsen för att bekräfta att 
kontrollerna vid de inre gränserna är 
avskaffade endast bestå av tjänstemän från 
kommissionen.

Trots vad som sägs i artikel 10 ska de 
expertgrupper som genomför oanmälda 
besök på platsen för att bekräfta att 
kontrollerna vid de inre gränserna är 
avskaffade bestå av tre tjänstemän från 
kommissionen och tre experter från 
medlemsstaterna.

Or. en

Motivering
Som en bekräftelse på att utvärderingsmekanismen bygger på principen om ett nära 
samarbete mellan kommissionen och medlemsstaterna bör även experter från de senare 
medverka i besök på plats i samband med att kontrollerna vid de inre gränserna avskaffas. Se 
ändringsförslag till skäl 10.
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Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 13a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 13a
Stödgrupper

Om det föreligger en allvarlig brist i den 
mening som avses i artikel 13.7 ska 
Frontex inrätta en expertgrupp som under 
sex månader efter att den allvarliga 
bristen upptäckts ska ge den berörda 
medlemsstaten stöd för att åtgärda 
bristen. Experter från medlemsstaterna 
får delta i gruppen.

Or. en

Motivering
Allvarliga brister som kan få en väsentlig inverkan på den allmänna säkerheten i en eller 
flera medlemsstater måste åtgärdas snarast, så att det ömsesidiga förtroendet kan 
återupprättas. Frontex är EU:s specialiserade byrå och kan spela en central roll för att 
hjälpa den berörda medlemsstaten att rätta till bristen.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 13b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 13b
Uppföljningsåtgärder och påföljder

Sex månader efter att en allvarlig brist 
har upptäckts ska kommissionen göra ett 
besök på platsen. Om det vid detta besök 
blir uppenbart att den allvarliga bristen 
inte har åtgärdats ska kommissionen 
lägga fram ett förslag om 
uppföljningsåtgärder och eventuella 
påföljder till den kommitté som inrättats i 
enlighet med artikel 15. Beslutet om 
uppföljningsåtgärder och eventuella 
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påföljder, vilket kan innebära att 
gränskontroller återinförs, ska fattas 
inom ramen för det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 15.2.

Or. en

Motivering
Om en medlemsstat efter sex månader trots Frontex stöd inte har åtgärdat den allvarliga 
bristen bör kommissionen ha möjlighet att i samarbete med kommittén bestående av 
medlemsstaternas företrädare besluta om uppföljningsåtgärder, inklusive påföljder.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Kommissionen ska biträdas av en 
kommitté som ska bestå av företrädare för 
medlemsstaterna och ha en företrädare 
för kommissionen som ordförande.

(1) Kommissionen ska biträdas av en 
kommitté. Denna kommitté ska vara en 
kommitté i den mening som avses i 
förordning (EU) nr 182/2011.

Or. en

Motivering
Syftet med detta ändringsförslag är att de nya reglerna för kommittéförfarandet enligt 
Lissabonfördraget ska tillämpas. 

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) När det hänvisas till denna punkt ska 
artiklarna 4, 7 och 8 i beslut 1999/468/EG 
tillämpas.

(2) När det hänvisas till denna punkt ska 
artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011
tillämpas.

Or. en

Motivering
Syftet med detta ändringsförslag är att de nya reglerna för kommittéförfarandet enligt 
Lissabonfördraget ska tillämpas. För att säkerställa ett lämpligt deltagande av företrädarna 
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för medlemsstaterna bör man välja det granskningsförfarande som anges i artikel 5 i 
förordning (EU) nr 182/2011. Genom detta förfarande försäkrar man sig om att 
kommissionens förslag stöds av en kvalificerad majoritet i expertkommittén. Enligt det 
rådgivande förfarandet i artikel 4 får däremot kommissionen anta en genomförandeakt även 
om en majoritet av medlemsstaternas företrädare motsätter sig det.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I den verkställande kommitténs beslut av 
den 16 september 1998 om inrättande av en 
ständig kommitté för utvärdering och 
genomförande av Schengenkonventionen 
(SCH/Com-ex (98) 26 def) ska del II, med 
rubriken ”Tillämpningskommitté för stater 
som redan tillämpar konventionen”, 
upphävas ett år efter det att denna 
förordning har trätt i kraft.

Den verkställande kommitténs beslut av 
den 16 september 1998 om inrättande av en 
ständig kommitté för utvärdering och 
genomförande av Schengenkonventionen 
(SCH/Com-ex (98) 26 def) med rubriken 
”Tillämpningskommitté för stater som 
redan tillämpar konventionen” ska 
upphävas ett år efter det att denna 
förordning har trätt i kraft.

Or. en

Motivering
Föredraganden anser att det bör finnas en enhetlig utvärderingsmekanism som utgår från den 
nuvarande förordningen. Därför bör även del II, inte bara del I, i den verkställande 
kommitténs beslut upphävas.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rådet får besluta att sådana 
Schengenutvärderingar som avses i 
anslutningsakter som ingåtts efter 
ikraftträdandet av denna förordning ska 
genomföras i enlighet med denna 
förordning.

utgår

Or. en
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Motivering
Eftersom ändringsförslaget till artikel 1.1 syftar till att kandidatländerna ska ingå i den nya 
utvärderingsmekanismen för Schengen redan från början, blir artikel 20 överspelad.
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MOTIVERING

Bakgrund

När Schengenområdet upprättades i slutet av 1980- och början av 1990-talet, och kontrollerna 
avskaffades vid de medverkande ländernas gemensamma gränser och rörelsefrihet infördes 
inom detta område, var det en av de största landvinningarna i Europas historia. Samtidigt 
genomfördes en rad kompensationsåtgärder, i synnerhet åtgärder för att stärka kontrollerna 
vid de yttre gränserna och samarbetet i polisiära frågor, tullfrågor och rättsliga frågor, liksom 
att inrätta Schengens informationssystem, m.m.

Avskaffandet av de inre gränskontrollerna förutsätter att medlemsstaterna har fullständigt 
förtroende för varandra vad gäller deras förmåga att till fullo genomföra de kompletterande 
åtgärder som gör det möjligt att slopa dessa kontroller. Säkerheten inom Schengenområdet är 
avhängig av hur noga och effektivt medlemsstaterna kontrollerar sina yttre gränser, liksom av 
kvaliteten på den information som utbyts genom SIS och hur snabbt detta utbyte sker. Om 
någon av dessa funktioner uppvisar sårbarhet eller brister skulle detta äventyra unionens 
säkerhet och Schengenområdets effektivitet.

1998 bildades en ständig kommitté med uppgift att utvärdera medlemsstaterna i två steg:

– Ikraftträdande: Kommittén hade i uppdrag att kontrollera att alla förhandsvillkor för 
tillämpning av Schengenregelverket hade uppfyllts, så att gränskontrollerna kunde 
avskaffas.

– Genomförande: Genom utvärderingar av medlemsstaternas tillämpning av 
Schengenregelverket skulle det ömsesidiga förtroende som avskaffandet av de inre 
gränskontrollerna förutsätter upprätthållas och stärkas. 

Med Amsterdamfördragets ikraftträdande 1999 och Schengenregelverkets införlivande i EU 
ändrades namnet på den ständiga kommittén till ”arbetsgruppen för Schengenutvärdering” 
(Working Party on Schengen Evaluation, SCH-EVAL), dock utan att dess uppdrag eller 
mellanstatliga karaktär ändrades.

Kommissionen uppmanades som ett led i Haagprogrammet att lägga fram ett förslag som 
skulle komplettera och åtgärda bristerna i den befintliga utvärderingsmekanismen för 
Schengen. I mars 2009 lade kommissionen fram två förslag, ett till rådets förordning och ett 
till rådets beslut, i syfte att fastställa den rättsliga ramen för en enda utvärderingsmekanism 
avsedd att kontrollera och övervaka tillämpningen av Schengenregelverket. Förslaget till 
rådets förordning omfattade verksamhet i samband med den fria rörligheten och 
gränskontroller i Schengenregelverket. Förslaget till rådets beslut omfattade polisåtgärder som 
skulle kompensera för att de inre gränskontrollerna slopats.

Därtill hade förslagen till syfte att svara mot det ändrade rättsläge som blev följden av 
Schengenregelverkets införlivande i EU:s ram, då varje bestämmelse i regelverket gavs en 
rättslig grund inom den första eller tredje pelaren. 
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Europaparlamentet hördes om båda förslagen och drog slutsatsen att 
medbeslutandeförfarandet borde ha använts för förslaget till förordning, mot bakgrund av ett 
yttrande från parlamentets rättstjänst efter att denna hade kontrollerat om kommissionen valt 
den lämpligaste rättsliga grunden. Eftersom båda förslagen hade samma brister och i rättsligt 
hänseende utgjorde två sidor av samma mynt, dvs. inrättandet av ett gemensamt 
utvärderingssystem för Schengen, bör de behandlas i samma veva. I oktober 2009 förkastade 
Europaparlamentet de två förslagen och uppmanade kommissionen att dra tillbaka dem och 
lägga fram nya, väsentligt förbättrade förslag som följer medbeslutandeförfarandet och tar 
hänsyn till Lissabonfördragets ikraftträdande.

När Lissabonfördraget trädde i kraft blev förslaget inom den tredje pelaren inaktuellt och 
drogs tillbaka i ”samlingsmeddelandet” från december 2009. Samtidigt drogs även det 
återstående förslaget (förordningen inom den första pelaren) tillbaka.

Det nya förslagets tillämpningsområde

I november 2010 lades ett gemensamt nytt förslag fram, vars syfte var att inrätta en rättslig 
ram för utvärdering av om Schengenregelverket tillämpas korrekt. Denna 
utvärderingsmekanism är avsedd att upprätthålla medlemsstaternas förtroende för varandras 
förmåga att ändamålsenligt och effektivt genomföra de kompletterande åtgärder som gör det 
möjligt att ha ett område utan inre gränser. 

Eftersom Europaparlamentet deltar fullt ut på området för rättsliga och inrikes frågor föreslås 
medbeslutandeförfarandet som lagstiftningsförfarande. För att öka öppenheten och insynen 
föreslås det att regelbundna rapporter ska lämnas till rådet och Europaparlamentet om de 
utvärderingar som gjorts, de slutsatser som dragits till följd av utvärderingarna samt de 
uppföljningsåtgärder som vidtagits av de berörda medlemsstaterna.

Syftet med förslaget är vidare att göra utvärderingsmekanismen för Schengen mer effektiv, 
för att garantera ett insynsvänligt, verkningsfullt och konsekvent genomförande av 
Schengenregelverket.

Den nya utvärderingsmekanismen bygger på frågeformulär och besök på platsen, såväl 
oanmälda som förhandsanmälda, och utvärderingen sker i flera steg. Det finns ett flerårigt 
utvärderingsprogram för en period på fem år (varje medlemsstat utvärderas minst en gång 
under denna femårsperiod) med en förteckning över de länder som ska utvärderas 
(förberedelsefasen).  Förslaget till program antas genom ett kommittéförfarande. 

Samma sak gäller för årsprogrammet, som bör utgå från den riskanalys som sammanställts av 
Frontex. I detta program fastställs vilka utvärderingar som ska genomföras per land, oanmälda 
eller inte (i detta fall bör förteckningen över medlemsstater vara konfidentiell).
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Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden berömmer kommissionen för detta nya förslag, som inte bara tar hänsyn till en 
del av parlamentets tidigare kritik utan även – och helt riktigt – innehåller en ny rättslig grund 
(artikel 77.2 e i EUF-fördraget) som innebär att medbeslutandeförfarandet tillämpas.

En ny utvärderingsmekanism för Schengen behöver inrättas, med följande kännetecken:

– Den bör vara mer gemenskapsinriktad (och bygga på en EU-metod med medverkan av 
gemenskapsinstitutionerna, i stället för en rent mellanstatlig metod).

– Den bör vara mer insynsvänlig (och innebära att rådet och parlamentet måste informeras om 
resultaten från besök på platsen och om kommissionens rekommendationer samt 
genomförandet av dem).

– Den bör leda till mer samarbete (och säkra balansen mellan kommissionens och 
medlemsstaternas deltagande genom att experter från EU och från medlemsstaterna kan delta 
fullt ut).

– Den bör innebära ett effektivare resursutnyttjande (genom att Frontex görs delaktigt och 
man tillvaratar denna byrås erfarenhet och riskanalyser).

– Den bör vara mer effektiv (med expertgrupper som är mindre ”betungande”).

– Den bör vara mer följdriktig (och möjliggöra en noggrann utvärdering av graden av 
efterlevnad av Schengenreglerna, liksom snabba korrigerande åtgärder som skingrar 
eventuella känslor av straffrihet).

Föredraganden motsätter sig ett system med ”dubbla regeluppsättningar” som skulle vara 
mycket strängt för kandidatländerna men mer skonsamt mot länder som redan befinner sig i 
Schengenområdet. Därför anser han att reglerna måste vara lika för alla och att 
utvärderingssystemet måste utgå från premissen att reglerna kommer att fortsätta att följas 
även i framtiden, inte bara vid anslutningstillfället. Det är alltså helt obefogat att ha olika 
kriterier och utvärderingssystem för medlemmar och blivande medlemmar.

Föredraganden vill ännu en gång framhålla vikten av ömsesidigt förtroende, den grund som 
hela Schengensystemet vilar på.

Slutligen har föredraganden försökt att säkerställa ett delvis deltagande av Förenade 
kungariket och Irland, så att dessa länder ska kunna utvärderas i fråga om polissamarbete, 
SIS/Sirene-insatser samt uppgiftsskydd.


