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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 ændring af Rådets 
forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis 
statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen 
over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav
(KOM(2011)0290 – C7-0135/2011 – 2011/0138(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2011)0290),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 77, stk. 2, litra a), i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt 
forslaget for Parlamentet (C7-0135/2011),

– 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 og udtalelse fra Udenrigsudvalget (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 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) I denne forordning fastlægges en 
visumbeskyttelsesklausul, som sikrer en 
hurtig, midlertidig suspension af 
visumfritagelsen for et tredjeland på 
positivlisten i en nødsituation, hvor der er 
behov for en hurtig reaktion for at løse en 
eller flere medlemsstaters vanskeligheder, 
idet der tages højde for denne nødsituations 

(1) I denne forordning fastlægges en 
mekanisme til hurtig, midlertidig 
suspension af visumfritagelsen for et 
tredjeland, der er anført i bilag II til 
forordning (EF) nr. 539/2001, i en 
nødsituation, hvor der er behov for en 
hurtig reaktion for at løse en eller flere 
medlemsstaters vanskeligheder, idet der 
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overordnede følger for hele Den
Europæiske Union.

tages højde for denne nødsituations 
overordnede følger for hele Den 
Europæiske Union.

Or. es

Begrundelse

Det navn, mekanisme har fået, kan give anledning til forvirring, og det bør derfor fjernes. 

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) For at sikre ensartede betingelser for 
gennemførelsen af 
visumbeskyttelsesklausulen bør 
Kommissionen have 
gennemførelsesbeføjelser. 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.

(2) For at sikre ensartede betingelser for 
suspensionen af visumfritagelsen bør 
Kommissionen have 
gennemførelsesbeføjelser. 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.

Or. es

Begrundelse

Det navn, mekanisme har fået, kan give anledning til forvirring, og det bør derfor fjernes.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Europa-Parlamentet bør som en 
institution, der repræsenterer EU-
borgerne, indbydes til møderne i det 
udvalg, der har til opgave at undersøge 
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anmodningen om suspension.

Or. es

Begrundelse

Det er nødvendigt, at Europa-Parlamentet som den eneste EU-institutioner, der vælges 
direkte af EU-borgerne, kan deltage som gæst i hele komitologiproceduren.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Mekanismen vedrørende gensidighed, 
som skal iværksættes, for det tilfælde, at et 
af de tredjelande, der er opført på listen i 
bilag II i forordning (EF) nr. 539/2001, 
beslutter at indføre visumpligt for 
statsborgere fra en eller flere 
medlemsstater, skal tilpasses efter 
Lissabontraktatens ikrafttræden sammen 
med Domstolens retspraksis på et afledt 
retsgrundlag. 

(3) Mekanismen vedrørende gensidighed, 
som skal iværksættes, for det tilfælde, at et 
af de tredjelande, der er opført på listen i 
bilag II i forordning (EF) nr. 539/2001, 
beslutter at indføre visumpligt for 
statsborgere fra en eller flere 
medlemsstater, skal tilpasses efter 
Lissabontraktatens ikrafttræden sammen 
med Den Europæiske Unions Domstols
retspraksis på et afledt retsgrundlag. 

Or. es

Begrundelse

Det drejer sig om en ren teknisk rettelse, hvorved det konkretiseres, hvad der er den 
kompetente domstol for at undgå enhver strid om dette spørgsmål.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Det er nødvendigt at huske på 
indholdet af Europa-Parlamentets 
erklæring af 8. marts 2011 om 
genoprettelse af gensidighed i 
visumordningen, hvori Kommissionen 
blev opfordret til at ”oprette en ny 
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mekanisme, som garanterer fuld 
gensidighed på visumområdet for alle 
medlemsstater, idet det sikres, at såfremt 
et land uden for EU bryder med denne 
gensidighed, vil alle medlemsstaterne 
øjeblikkeligt indføre visumpligt for det 
pågældende lands statsborgere”.

Or. es

Begrundelse

Af hensyn til sammenhængen med Europa-Parlamentets erklæring fra marts 2011 er det 
nødvendigt med en konkret henvisning til den opfordring, der blev fremsat i erklæringen.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 3 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3b) Gensidighedsmekanismen bør 
anvendes i tilfælde af, at et tredjeland, 
som er anført i bilag II til forordning(EF) 
nr.539/2011, indfører, genindfører eller 
opretholder visumpligten for statsborgere 
i en medlemsstat. 

Or. es

Begrundelse

Gensidighedsmekanismen bør omfatte alle de tilfælde, hvor den risikerer ikke at blive 
respekteret.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Under hensyntagen til visse 
forpligtelser, som påhviler 
medlemsstaterne i kraft af internationale 
aftaler indgået af Fællesskabet, inden 

(7) Under hensyntagen til visse 
forpligtelser, som påhviler 
medlemsstaterne i kraft af internationale 
aftaler indgået af det Europæiske 
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forordning (EF) nr. 539/2001 trådte i kraft, 
og som antyder, at der er behov for at 
afvige fra de fælles visumregler, indføres 
der med denne forordning en 
bestemmelse, hvorefter medlemsstaterne 
kan fritage personer, som yder tjenester 
under deres ophold, fra visumpligten, i det 
omfang det er nødvendigt for at overholde 
disse forpligtelser.

Fællesskab, inden forordning (EF) nr. 
539/2001 trådte i kraft, og som antyder, at 
der er behov for at afvige fra de fælles 
visumregler, tages der hensyn til Den 
Europæiske Unions Domstols retspraksis.

Or. es

Begrundelse

For at undgå at fremtidige afgørelser fra Domstolen kræver en ny ændring af forordningen, 
er det nødvendigt på forhånd at holde sig til Domstolens retspraksis, hvad enten det drejer sig 
om et konkret tilfælde med det nævnte tredjeland eller om alle andre lignende tilfælde, som 
kunne blive gjort til genstand for prøvelse ved Domstolen.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) I denne forordning fastlægges 
retsgrundlaget for visumpligten eller -
fritagelsen for indehavere af laissez-passer, 
diplomatpas eller tjenestepas udstedt af 
visse andre enheder, som er underlagt 
international lovgivning, end internationale
mellemstatslige organisationer.

(8) I denne forordning fastlægges 
retsgrundlaget for visumpligten eller -
fritagelsen for indehavere af 
rejsedokumenter udstedt af visse enheder, 
som er underlagt international lovgivning, 
og som ikke er internationale 
mellemstatslige organisationer.

Or. es

Begrundelse

I overensstemmelse med tidlige vedtagne retsakter og for at undgå eventuel udelukkelse af 
andre dokumenter.
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Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 1 – litra a – nr. ii – led 1
Forordning (EF) nr. 539/2001
Artikel 1, stk. 2, andet afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- "personale inden for civil luftfart - "personale inden for civil luftfart, når det 
optræder i sin egenskab heraf 

Or. es

Begrundelse

Det er nødvendigt med denne præcisering for at undgå eventuel krænkelse af 
visumfritagelsen.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr.1 – litra b
Forordning (EF) nr. 539/2001
Artikel 1 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Stk. 4, litra c), affattes således: b) Stk. 4 affattes således:

4. Hvis et tredjeland, der er opført på 
listen i bilag II, indfører visumpligt for 
en medlemsstats statsborgere, anvendes 
følgende bestemmelser:
a) Senest 90 dage efter, at det 
pågældende tredjeland har indført 
visumpligt eller har bebudet en sådan 
pligt, giver den berørte medlemsstat 
Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen skriftlig meddelelse 
herom; denne meddelelse offentliggøres i 
C-udgaven af Den Europæiske Unions 
Tidende. I meddelelsen specificeres det, 
fra hvilken dato foranstaltningen får 
virkning, og hvilken type 
rejsedokumenter og visa der er omfattet.
Hvis tredjelandet beslutter at ophæve 
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visumpligten, inden denne tidsfrist 
udløber, er meddelelsen overflødig.
b) Kommissionen tager umiddelbart 
efter offentliggørelsen af denne 
meddelelse og i samråd med den berørte 
medlemsstat kontakt til det pågældende 
tredjelands myndigheder for at få 
visumpligten ophævet og informerer 
hurtigst muligt Parlamentet og Rådet om 
situationen i forbindelse med 
forhandlingerne.

c) "Senest 90 dage efter offentliggørelsen
af denne meddelelse aflægger
Kommissionen i samråd med den berørte 
medlemsstat rapport til Europa-
Parlamentet og Rådet. Rapporten kan 
være ledsaget af et forslag om midlertidig
genindførelse af visumpligten for det 
pågældende tredjelands statsborgere. 
Kommissionen kan også fremsætte dette 
forslag, efter at Europa-Parlamentet og 
Rådet har drøftet rapporten. Europa-
Parlamentet og Rådet behandler et sådant 
forslag efter den almindelige 
lovgivningsprocedure.

c) Hvis tredjelandet ikke senest 90 dage 
efter tidspunktet for offentliggørelse af 
meddelelsen har ophævet visumpligten, 
foreslår Kommissionen i samråd med den 
berørte medlemsstat genindførelse af 
visumpligten i en periode på 12 måneder 
for det pågældende tredjelands 
statsborgere. Denne periode forlænges 
med endnu 12 måneder, hvis 
Kommissionen ikke efter udløb af den 
indledende periode har gjort brug af sin 
ret til at fremsætte et forslag til ændring 
af den foreliggende forordning med 
henblik på at overføre det pågældende 
tredjeland til bilag I. Europa-Parlamentet 
og Rådet behandler et sådant forslag efter 
den almindelige lovgivningsprocedure.

d) Hvis Kommissionen finder det 
berettiget, kan den uden forudgående 
rapport fremsætte forslag om 
genindførelse af visumpligten i en 
periode på 12 måneder for det 
pågældende tredjelands statsborgere 
som omhandlet i litra c). Proceduren i 
litra c) finder anvendelse på dette 
forslag. Den berørte medlemsstat kan 
angive, hvorvidt den ønsker, at 
Kommissionen afholder sig fra 
midlertidigt at genindføre en sådan 
visumpligt uden forudgående rapport.
e) Proceduren i litra c) og d) berører 
ikke Kommissionens beføjelser til at 
fremsætte et forslag til ændring af denne 
forordning med henblik på at overføre 
det pågældende tredjeland til bilag I. 
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Kommissionen skal i de tilfælde, hvor 
der er truffet afgørelse om en 
midlertidig foranstaltning som 
omhandlet i litra c) og d), senest ni 
måneder efter den midlertidige 
foranstaltnings ikrafttræden fremsætte 
forslag til ændring af denne forordning. 
Et sådant forslag skal desuden indeholde 
bestemmelser om ophævelse af 
midlertidige foranstaltninger, der måtte 
være indført efter procedurerne i litra c) 
og d). Kommissionen fortsætter i 
mellemtiden sine bestræbelser på at få 
det pågældende tredjelands 
myndigheder til at ophæve visumpligten 
for den berørte medlemsstats 
statsborgere.
f) Hvis det pågældende tredjeland 
ophæver visumpligten, giver 
medlemsstaten omgående Rådet og 
Kommissionen meddelelse herom. 
Meddelelsen offentliggøres i C-udgaven 
af Den Europæiske Unions Tidende. En 
midlertidig foranstaltning, som er truffet 
i medfør af litra d), ophæves syv dage 
efter offentliggørelsen i Den Europæiske 
Unions Tidende Hvis det pågældende 
tredjeland har indført visumpligt for to 
eller flere medlemsstaters statsborgere, 
ophæves den midlertidige foranstaltning 
først efter den sidste offentliggørelse.

Or. es

Begrundelse

Det er nødvendigt at finde en mere effektiv mekanisme, der gør det muligt for EU at reagere 
om ikke automatisk så dog hurtigt, når et tredjeland ikke respekterer princippet om 
gensidighed. 

Fristen for tredjelandet til at genoverveje sin afgørelse skal være 90 dage fra 
offentliggørelsen plus den periode, der går til behandling (fælles beslutningstagning) af 
suspensionen. Suspensionen er midlertidig, men kan forlænges, hvis tredjelandet ikke fjerner 
visumkravet, eller Kommissionen ikke gør brug af sin initiativret til at ændre bilagene til 
forordningen, hvilken ret ikke berøres af den foreslåede ændring.



PR\881551DA.doc 13/21 PE475.760v01-00

DA

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 539/2001
Artikel 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Artikel 1a – Beskyttelsesklausul "Artikel 1a

1. Stk. 2 til 5 i denne artikel finder 
anvendelse, hvor en eller flere 
medlemsstater står over for en nødsituation 
kendetegnet ved et af følgende forhold:

1. Stk. 2 til 5 i denne artikel finder 
anvendelse, hvor en eller flere 
medlemsstater står over for en nødsituation 
kendetegnet ved et af følgende forhold:

a) en pludselig stigning på mindst 50 % i 
en periode på seks måneder i antallet af 
statsborgere fra et tredjeland, som er anført 
i bilag II, som ulovligt opholder sig på en 
medlemsstats område, sammenlignet med 
den foregående periode på seks måneder

a) en pludselig og væsentlig stigning på 
mindst 60 % i en periode på seks måneder i 
antallet af statsborgere fra et tredjeland, 
som er anført i bilag II, som irregulært
opholder sig på en medlemsstats område, 
sammenlignet med den foregående periode 
på et år

b) en pludselig stigning på mindst 50 % i 
en periode på seks måneder sammenlignet 
med den foregående periode på seks 
måneder i antallet af asylansøgninger fra 
statsborgere i et tredjeland, som er anført i 
bilag II, og en anerkendelsesprocent for 
disse ansøgninger på under 3 % i den 
foregående periode på seks måneder

b) en pludselig og væsentlig stigning på 
mindst 60 % i en periode på seks måneder 
sammenlignet med den foregående periode 
på seks måneder i antallet af 
asylansøgninger fra statsborgere i et 
tredjeland, som er anført i bilag II, og en 
anerkendelsesprocent for disse ansøgninger 
på under 3 % i den foregående periode på 
et år

c) en pludselig stigning på mindst 50 % i 
en periode på seks måneder i antallet af 
afviste ansøgninger om tilbagetagelse fra 
en medlemsstat til et tredjeland, som er 
anført i bilag II, for sine egne statsborgere 
sammenlignet med den foregående periode 
på seks måneder.

c) en pludselig og væsentlig stigning på 
mindst 60 % i en periode på seks måneder i 
antallet af afviste ansøgninger om 
tilbagetagelse fra en medlemsstat til et 
tredjeland, som er anført i bilag II, for sine 
egne statsborgere sammenlignet med den 
foregående periode på et år.

2. En medlemsstat, som befinder sig i en af 
de i stk. 1 beskrevne nødsituationer, kan 
meddele Kommissionen dette. En sådan 
meddelelse skal være behørigt begrundet 
og omfatte relevante data og statistikker 
samt en detaljeret redegørelse for de 
foreløbige foranstaltninger, som den 
relevante medlemsstat har truffet med 

2. En medlemsstat, som befinder sig i en af 
de i stk. 1 beskrevne nødsituationer, kan 
meddele Kommissionen dette. En sådan 
meddelelse skal være behørigt begrundet 
og omfatte relevante data og statistikker 
samt en detaljeret redegørelse for de 
foreløbige foranstaltninger, som den 
relevante medlemsstat har truffet med 
hensyn til at rette op på situationen. 
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hensyn til at rette op på situationen. Kommissionen underretter Parlamentet 
straks efter, at den har modtaget 
meddelelsen fra medlemsstaten.

3. Kommissionen skal undersøge 
meddelelsen, idet den tager højde for
antallet af medlemsstater, der påvirkes af 
de situationer, som er beskrevet i stk. 1, og
disse stigningers generelle indvirkning på 
migrationssituationen i Unionen, idet 
sidstnævnte fremgår af data fra 
medlemsstaterne og rapporter udarbejdet af 
FRONTEX og/eller det europæiske 
asylstøttekontor, og senest tre måneder 
efter modtagelsen af meddelelsen kan 
Kommissionen træffe en 
gennemførelsesafgørelse om at 
suspendere visumfritagelsen for 
statsborgere i det relevante tredjeland i en 
periode på seks måneder. 
Gennemførelsesafgørelsen vedtages i 
overensstemmelse med proceduren i 
artikel 4a, stk. 2. I 
gennemførelsesafgørelsen fastlægges den 
dato, hvor suspensionen af 
visumfritagelsen skal træde i kraft.

3. Kommissionen skal undersøge 
meddelelsen, idet den tager hensyn til
følgende:

- om den procentuelle stigning er i 
overensstemmelse med, hvad der er 
angivet i stk. 1, litra a), b) og c
- om den pågældende stigning kan 
betragtes som væsentlig i lyset af de 
særlige omstændigheder i den 
medlemsstat, der har givet meddelelsen
- antallet af medlemsstater, der påvirkes af 
de situationer, som er beskrevet i stk. 1

- disse stigningers generelle indvirkning på 
migrationssituationen i Unionen, idet 
sidstnævnte fremgår af data fra 
medlemsstaterne 

- rapporter udarbejdet af FRONTEX 
og/eller det europæiske asylstøttekontor 
og/eller Europol alt efter, hvad 
omstændighederne i det konkrete 
indberettede tilfælde kræver.
3a. Efter evaluering af ovennævnte 
aspekter kan Kommissionen senest tre 
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måneder efter modtagelsen af 
meddelelsen træffe en 
gennemførelsesafgørelse om at 
suspendere visumfritagelsen for 
statsborgere i det pågældende tredjeland i 
en periode på seks måneder. 
Gennemførelsesafgørelsen vedtages i 
overensstemmelse med proceduren i 
artikel 4a, stk. 2. I 
gennemførelsesafgørelsen fastlægges den 
dato, hvor suspensionen af 
visumfritagelsen skal træde i kraft.

4. Inden udgangen af gyldighedsperioden 
for denne gennemførelsesafgørelse 
vedtaget i henhold til stk. 3 fremsender 
Kommissionen i samarbejde med den eller 
de relevante medlemsstater en rapport til 
Europa-Parlamentet og Rådet. Rapporten 
kan ledsages af et forslag om ændring af 
denne forordning med henblik på at 
overføre det relevante tredjeland til bilag I.

Inden udgangen af gyldighedsperioden for 
denne gennemførelsesafgørelse vedtaget i 
henhold til stk. 3a fremsender 
Kommissionen i samarbejde med den eller 
de relevante medlemsstater en rapport til 
Europa-Parlamentet og Rådet. Rapporten 
kan ledsages af et forslag om ændring af 
denne forordning med henblik på at 
overføre det relevante tredjeland til bilag I.

5. Hvis Kommissionen har foreslået en 
ændring til denne forordning med henblik 
på at overføre et tredjeland til bilag I i 
henhold til stk. 4, kan den udvide 
gyldighedsperioden for 
gennemførelsesafgørelsen vedtaget i 
henhold til stk. 3 i en periode på højst ni 
måneder. Beslutningen om at udvide 
gyldighedsperioden for 
gennemførelsesafgørelsen vedtages i 
overensstemmelse med proceduren i artikel 
4a, stk. 2.

5. Hvis Kommissionen har foreslået en 
ændring til denne forordning med henblik 
på at overføre et tredjeland til bilag I i 
henhold til stk. 4, kan den udvide 
gyldighedsperioden for 
gennemførelsesafgørelsen vedtaget i 
henhold til stk. 3a i en periode på højst ni 
måneder. Beslutningen om at udvide 
gyldighedsperioden for 
gennemførelsesafgørelsen vedtages i 
overensstemmelse med proceduren i artikel 
4a, stk. 2.

Or. es

Begrundelse

Navnet på mekanismen er forvirrende, og det er derfor ønskeligt at fjerne det. Det skal gøres 
klart, at procentsatsen ikke giver anledning til en suspension, men kun til at indlede den 
evalueringsproces, som afgør, om der skal iværksættes en suspension eller ej. Tallene bør 
være sammenlignelige med en længere periode. Enhver meddelelse fra en medlemsstat bør 
gives videre til Parlamentet. Under evalueringsprocessen tages der bl.a. hensyn til rapporter 
fra Europol, når det europæiske kontor mener, at den pågældende medlemsstats og/eller EU’s 
sikkerhed kan være berørt.
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Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 539/2001
Artikel 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. I artikel 4 foretages følgende ændringer: 4. I artikel 4 foretages følgende ændringer:

a) Stk. 1 affattes således: a) Stk. 1 affattes således:
«1. En medlemsstat kan fastsætte 
undtagelser fra visumpligten i artikel 1, stk. 
1, eller fra visumfritagelsen i artikel 1, stk. 
2, for:

«1. En medlemsstat kan fastsætte 
undtagelser fra visumpligten i artikel 1, stk. 
1, eller fra visumfritagelsen i artikel 1, stk. 
2, for:

a) indehavere af diplomatpas, 
tjenestepas/officielle pas og særlige pas

a) indehavere af diplomatpas, 
tjenestepas/officielle pas og særlige pas

aa) flybesætningen og det ledsagende 
personale på nødhjælps- eller 
redningsflyvninger og andet 
hjælpepersonale i katastrofe- og 
ulykkestilfælde

b) besætningen på skibe i international 
flodtransport

b) besætningen på skibe i international 
flodtransport

c) indehavere af laissez-passer,
diplomatpas eller tjenestepas, som visse 
mellemstatslige internationale 
organisationer eller andre enheder 
underlagt international lovgivning udsteder 
til deres ansatte."

c) indehavere af rejsedokumenter, som 
visse mellemstatslige internationale 
organisationer eller andre enheder 
underlagt international lovgivning udsteder 
til deres ansatte."

b) I stk. 2 indsættes følgende litra d): b) I stk. 2 indsættes følgende litra d):
"d) konventionsflygtninge og statsløse og 
andre personer uden noget statsborgerskab, 
som har ophold i Det Forenede Kongerige 
eller Irland, og som er indehavere af et 
rejsedokument, der er udstedt af disse 
medlemsstater."

"d) konventionsflygtninge og statsløse og 
andre personer uden noget statsborgerskab, 
som har ophold i Det Forenede Kongerige 
eller Irland, og som er indehavere af et 
rejsedokument, der er udstedt af disse 
medlemsstater."

c) Der tilføjes et nyt stk. 4, der affattes 
således:
"I det omfang, det følger af anvendelsen 
af artikel 41, stk. 1, i tillægsprotokollen til 
associeringsaftalen mellem Tyrkiet og EF, 
kan en medlemsstat fravige visumpligten 
for tyrkiske statsborgere, som yder 
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tjenester under deres ophold, fra 
visumpligten i henhold til artikel 1, stk. 
1."

Or. es

Begrundelse

Fjernelsen af den undtagelse, der oprindeligt indgik i forordning (EF) nr. 539/2001 giver ikke 
mening, fordi den kan føre til absurde situationer, hvor der kræves visum af personer, der 
endog med livet som indsats er indstillet på at hjælpe andre medlemsstater i 
katastrofetilfælde. For så vidt angår tilfældet Tyrkiet og rejsedokumenter, henvises der til 
begrundelserne til ændringsforslag 7 og 8.
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BEGRUNDELSE

 Forordning (EF) nr. 539/2001 indeholder en liste over de tredjelande, hvis statsborgere skal 
være i besiddelse af visum ved passage af EU’s ydre grænser, og en liste over de tredjelande, 
hvis statsborgere er fritaget fra dette krav. Denne forordning fastsætter betingelserne for, 
hvornår statsborgere i et tredjeland kan nyde godt af visumfrihed til kortvarige ophold på EU's 
område. 

Afgørelsen om visumfritagelse træffes efter en evaluering af det pågældende land i 
forbindelse med irregulær indvandring, offentlig orden og sikkerhed, EU’s eksterne 
forbindelser, den territoriale samhørighed og princippet om gensidighed. 

Det foreliggende forslag til ændring af forordning 539/2001 har til formål at fastsætte en 
beskyttelsesklausul, der gør det muligt at iværksætte en hurtig og midlertidig suspension af 
visumfritagelsen i nødsituationer, at ændre gensidighedsmekanismen, at fastlægge 
definitioner i overensstemmelse med fællesskabskodeksen for visa, at fastsætte betingelserne 
for visumfritagelse for statsborgere i et tredjeland, flygtninge og statsløse, bestemte kategorier 
af statsborgere i lande uden for EU og indehavere af laissez-passer eller pas udstedt af 
enheder, som er underlagt international lovgivning og endelig at fastlægge medlemsstaternes 
forpligtelser i henhold til internationale aftaler. 

ORDFØRERENS BETRAGTNINGER
Denne betænkning skal bl.a. give en objektiv oversigt over alle de elementer, der behandles i 
den, og ikke blot vurderer EU-perspektiverne, men også situationen for lande uden for EU. 

Det virker selvmodsigende, at visum inden for EU betragtes som et nødvendigt instrument til 
at kontrollere den øgede irregulære indvandring, og at det samtidigt skulle være overraskende, 
at lande uden for EU kan opstille dette krav med samme formål for øje. 

Den fælles visumpolitik er et grundlæggende element på indvandringsområdet, hvorved 
visum kommer til at spille en væsentlig rolle som kontrolinstrument i forbindelse med 
irregulær indvandring. 

Forslaget til ændring af forordningen er Kommissionens reaktion på det misbrug, som den 
fælles visumordning i den senere tid har været genstand for. Det har kunnet konstateres, at et 
betydeligt antal borgere fra tredjelande har gjort brug af visumfritagelsen og er rejst til EU’s 
område for at søge om international beskyttelse på et lidet berettiget grundlag. 

Kommissionens forslag begrænser sig langt fra til at fastsætte bestemmelser af rent teknisk 
karakter, men indeholder bestemmelser af betydelig politisk rækkevidde. Indførelsen af den 
såkaldte beskyttelsesklausul udgør tillige med gensidighedsmekanismen instrumenter, der kan 
få indflydelse på EU’s internationale forbindelser.

For så vidt angår terminologien, har Europa-Parlamentet allerede ved flere lejligheder gjort 
opmærksom på, at termen indvandring, når denne sker i en form, der er i strid med 
bestemmelserne i medlemsstaternes lovgivning, ikke på må knyttes til betegnelsen ”ulovlig”, 
men skal knyttes til betegnelserne ”irregulær” eller ”illegal”. 
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Sikkerhedsklausul: Dette instrument bør have en mere dækkende betegnelse, eftersom 
formålet med den er at "suspendere" visumfritagelsen, når der foreligger bestemte 
omstændigheder, og det ville derfor måske være mere passende at anvende et andet udtryk 
såsom "suspensionsklausul" eller "suspensionsmekanisme" eller simpelthen fjerne den 
nuværende betegnelse. 

Betegnelsen på denne klausul rejser forskellige spørgsmål. For det første er det nødvendigt at 
konkretisere, om iværksættelsen af den skal følge strikte kriterier, sådan som Kommissionen 
går ind for, eller om den tværtimod kan iværksættes på mere fleksibel måde, sådan som nogle 
medlemsstaterne mener. 

Det forekommer logisk, at mekanismen kun kan iværksættes i meget konkrete nødstilfælde, 
hvor der er påvist en "væsentlig" og pludselig stigning i antallet af irregulære indvandrere 
eller af ubegrundede anmodninger om international beskyttelse. 

Afgørelsen om, hvornår stigningen er stor nok, og hvornår det derfor er berettiget at 
iværksætte en suspension af visumfritagelsen, træffes ikke blot på grundlag af, at man når op 
på de procentsatser, der er anført i forslaget til ændring af forordning 539/2011, men når 
evalueringsprocessen i det enkelte tilfælde tilsiger, at det er tilrådeligt. Som følge heraf skal 
Kommissionen undersøge meddelelsen fra den pågældende medlemsstat samt de indgivne 
data og statistikker, rapporter fra Frontex og det europæiske asylstøttekontor eller Europol, alt 
efter omstændighederne, og den samlede virkning af en stigende indvandring for EU.

Spørgsmålet om anvendelse af procentsatserne som objektivt element i forbindelse med 
indledning af evalueringsproceduren er således ikke spor tilfredsstillende. Procentsatserne må 
kun bruges netop til dette formål, dvs. til indledning af evalueringsprocessen. Først efter at 
have foretaget en fuldstændig evaluering af hvert enkelt tilfælde kan Kommissionen afgøre, 
om de undersøgte omstændigheder er tilstrækkelig alvorlige til at iværksætte en suspension af 
visumfritagelsen. Sådanne omstændigheder bør svare til en ”væsentlig” stigning i omfanget af 
irregulær indvandring eller i anmodningerne om international beskyttelse sammenlignet med 
den foregående etårsperiode. 

For så vidt angår komitologiproceduren, vil det være ønskeligt, at Europa-Parlamentet kan 
deltage i den lige fra begyndelsen, hvor Kommissionen træffer afgørelse om at undersøge en 
anmodning fra en given medlemsstat, og desuden bør denne anmodning videregives til 
Europa-Parlamentet. Det vil sige, at Europa-Parlamentet skal underrettes samtidigt med 
Kommissionen, når en medlemsstat indgiver en anmodning om suspension, og ikke først, når 
indledningen af komitologiproceduren bekendtgøres. 

Med hensyn til gensidighed: Det er et af de principper, der har givet inspiration til den fælles 
visumpolitik, idet det er nødvendigt, at et tredjeland, der nyder godt af visumfritagelse, giver 
EU-borgerne den samme fordel.

Men selv om det er rigtigt, at dette princip har givet inspiration til vores politik på dette 
område, må det ikke være et argument for at rejse tvivl om lovligheden af den visumpligt, 
som et tredjeland pålægger borgerne fra en bestemt medlemsstat, når tredjelandet mener, at 
medlemsstaten er blevet et udgangspunkt for irregulær indvandring. 
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På dette punkt kan det være nødvendigt at erindre, hvorfor EU-borgere anmoder om 
internationalt beskyttelse uden for EU. Hvad enten det er rigtigt eller ej, at de fleste af disse 
anmodninger har rent økonomiske årsager, der er knyttet til de forventninger, som vækkes af 
meget generøse asylordninger, er det imidlertid vigtigt at anerkende, at det er nødvendigt at 
styrke EU's ordninger for integration af mindretal, hvilket er et område, der hører under 
medlemsstaternes kompetence, men hvor EU måske burde sørge for at gøre en indsats og 
finde frem til en fælles fremgangsmåde. 

For så vidt angår selve gensidigheden, er det på trods af Kommissionens udtalelser åbenlyst, 
at det nuværende system, som ændret ved forordning 851/2005, ikke er effektivt. Selv om 
man ikke behøver at genindføre den automatik, der oprindeligt var forudset i forordning 
539/2001, er det nødvendigt at foretage en gennemgribende revision af den nuværende 
mekanisme med henblik på at sikre en ensartet indsats og solidaritet mellem medlemsstaterne. 
Andre hensyn som f.eks. EU’s handelsforbindelser burde ikke bringe grundpillerne for den 
fælles visumpolitik i fare. 

I denne forbindelse er det nødvendigt at nå målene i skriftlig erklæring 2011/20531, som blev 
vedtaget i marts 2011, hvori Europa-Parlamentet anmodede Kommissionen og Rådet om at 
lægge pres på de tredjelande, der ikke overholdt gensidighedsordningen og understregede, at 
det var nødvendigt at genindføre visumkravet, hvis ikke der kom en positiv reaktion fra det 
pågældende lands side. I den forbindelse opfordrede Europa-Parlamentet Kommissionen til at 
oprette ”en ny mekanisme, som garanterer fuld gensidighed på visumområdet for alle 
medlemsstater, idet det sikres, at såfremt et land uden for EU bryder med denne gensidighed, 
vil alle medlemsstaterne øjeblikkeligt indføre visumpligt for det pågældende lands 
statsborgere”.

Den 14. juli 2009 genindførte Canada visumpligt før tjekkiske statsborgere. Siden da er der 
gået to et halvt år, uden at Canada har trukket sin afgørelse tilbage på trods af det pres, som 
Kommissionen måtte have lagt på landet. 

Den kendsgerning, at der ikke er blevet fundet en positiv løsning i denne sag skaber en yderst 
uheldig præcedens for EU’s fælles visumpolitik og afslører svaghederne ved den gældende 
mekanisme. Det er derfor nødvendigt at finde en mere effektiv mekanisme, der gør det 
mulighed for EU at reagere om ikke automatisk så dog hurtigt, når princippet om gensidighed 
ikke respekteres. 

Det ville være tilstrækkeligt at genindføre visumpligten midlertidigt i en rimelig, men 
tilstrækkelig lang periode til, at tredjelandet kan genoverveje sin afgørelse og EU kan tilbyde 
garantier i forbindelse med irregulær indvandring. Når den pågældende periode var udløbet, 
kunne Kommissionen foreslå at indføje det pågældende land i bilag I til forordning 539/2001. 

Situationen for tjenesteudbydere fra tredjelande: Henvisningen til statsborgere i et konkret 
land, som her Tyrkiet, er logisk, i betragtning af at der i øjeblikket er tale om et enkeltstående 
tilfælde. Det ville imidlertid være uhensigtsmæssigt kun at henvise til denne situation, især 
fordi EU-Domstolens retspraksis kan medføre nye ændringer af forordningen, hvis lignende 

                                               
1 Oversætterens bemærkning: Menes der være skriftlig erklæring 2010/0089?
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situationer skal behandles i fremtiden. Forslaget til forordning bør derfor ændres, således at 
det anføres, at der tages hensyn til Domstolens retspraksis, uden at nationaliteten på 
statsborgere fra lande uden for EU angives. 

Andre spørgsmål: De resterende spørgsmål, som indgår i reformen, er af mere teknisk art og 
udgør ikke noget problem i denne henseende. 

Nye definitioner: De ajourføres i overensstemmelse med definitionerne i 
visumkodeksen, og der tages hensyn til EU-Domstolens fortolkning af kortvarigt 
ophold.

Flygtninge og statsløse med bopæl i Det Forenede Kongerige eller i Irland: Da der 
ikke findes nogen gensidig anerkendelse af visa eller nogen ækvivalens med lignende 
instrumenter eller opholdstilladelser for disse to medlemsstater, giver forslaget til 
forordning medlemsstaterne mulighed for selv at træffe afgørelse om fritagelse for eller 
opretholdelse af visumpligten for denne kategori af personer. 

Harmonisering i forbindelse med visse kategorier af tredjelandsstatsborgere: 
Forordningen giver mulighed for, at medlemsstaterne kan fjerne visumkravet til fordel 
for visse kategorier af statsborgere i lande uden for EU, nærmere bestemt for 
besætninger i den civile luft- og skibsfart, indehavere af diplomatpas, særlige pas, 
officielle pas eller pas udstedt af mellemstatslige internationale organisationer eller 
andre enheder underlagt international lovgivning.


