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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 ändring av rådets 
förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredje länder vars 
medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av 
förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav
(KOM(2011)0290 – C7-0135/2011 – 2011/0138(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2011)0290),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 77.2 a i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0135/2011),

– 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 och yttrandet från utskottet för utrikesfrågor (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.

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Genom denna förordning införs en 
skyddsklausul rörande viseringar för att i 
en nödsituation, då det krävs brådskande 
åtgärder för att avhjälpa problem som 
drabbar en eller flera medlemsstater, och 
med beaktande av de övergripande 
konsekvenserna av denna situation på 
Europeiska unionen som helhet, möjliggöra 
ett snabbt, tillfälligt upphävande av 

(1) Genom denna förordning införs en 
mekanism för att i en nödsituation, då det 
krävs brådskande åtgärder för att avhjälpa 
problem som drabbar en eller flera 
medlemsstater, och med beaktande av de 
övergripande konsekvenserna av denna 
situation på Europeiska unionen som 
helhet, möjliggöra ett snabbt, tillfälligt 
upphävande av bestämmelsen om undantag 



PE475.760v01-00 6/21 PR\881551SV.doc

SV

bestämmelsen om undantag från 
viseringskravet för ett tredjeland som är 
upptaget på den positiva förteckningen.

från viseringskravet för ett tredjeland som 
anges i bilaga II till förordning 
(EG) nr 539/2001.

Or. es

Motivering

Mekanismens namn kan ge upphov till missförstånd och bör därför inte längre användas.  

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) För att säkerställa enhetliga villkor för 
genomförandet av skyddsklausulen
rörande viseringar 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 
genomförandebefogenheter.

(2) För att säkerställa enhetliga villkor för
upphävandet av bestämmelsen om 
undantag från viseringskravet 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 
genomförandebefogenheter.

Or. es

Motivering

Mekanismens namn kan ge upphov till missförstånd och bör därför inte längre användas.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Det är nödvändigt att 
Europaparlamentet, som är den 
institution som företräder 
EU-medborgarna, bjuds in till 
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sammanträdena i den kommitté som 
ansvarar för att pröva begäranden om 
upphävande. 

Or. es

Motivering

Det är nödvändigt att Europaparlamentet, som är den enda institution som direkt väljs av 
EU-medborgarna, kan delta i hela kommittéförfarandet.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Den ömsesidighetsmekanism som ska 
tillämpas om ett av de tredjeländer som 
anges i bilaga II till förordning 
(EG) nr 539/2001 beslutar att ålägga 
medborgarna i en eller flera medlemsstater 
viseringskrav måste anpassas till följd av 
ikraftträdandet av Lissabonfördraget i 
kombination med domstolens rättspraxis 
rörande rättsliga grunder i sekundärrätten. 

(3) Den ömsesidighetsmekanism som ska 
tillämpas om ett av de tredjeländer som 
anges i bilaga II till förordning (EG) nr 
539/2001 beslutar att ålägga medborgarna i 
en eller flera medlemsstater viseringskrav 
måste anpassas till följd av ikraftträdandet 
av Lissabonfördraget i kombination med 
Europeiska unionens domstols rättspraxis 
rörande rättsliga grunder i sekundärrätten. 

Or. es

Motivering

Det här är en rent teknisk ändring som syftar till att förtydliga vilken domstol som är behörig 
att lösa tvister på detta område.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Det är nödvändigt att påminna om 
innehållet i Europaparlamentets 
förklaring av den 8 mars 2011 om 
återupprättande av ömsesidighet i 
viseringsordningen. I denna förklaring 
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uppmanades kommissionen att ”inrätta 
en ny mekanism som garanterar 
fullständig ömsesidighet i fråga om 
visering för alla medlemsstater och att 
alla medlemsstater omedelbart återinför 
visumkravet för medborgare från ett icke 
EU-land som bryter mot denna 
ömsesidighet”.

Or. es

Motivering

För att säkerställa överensstämmelse med Europaparlamentets förklaring från mars 2011 är 
det nödvändigt att specifikt hänvisa till den uppmaning som framförs i den förklaringen.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 3b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3b) Ömsesidighetsmekanismen måste 
kunna tillämpas i de fall då ett tredjeland 
som anges i bilaga II till förordning (EG) 
nr 539/2001 inför, återinför eller 
upprätthåller viseringskrav för en 
medlemsstats medborgare. 

Or. es

Motivering

Ömsesidighetsmekanismen måste täcka alla de fall där det finns risk för att mekanismen inte 
respekteras. 

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Med hänsyn till vissa skyldigheter för
medlemsstaterna inom ramen för 
internationella överenskommelser som 

(7) Med hänsyn till vissa skyldigheter för 
medlemsstaterna inom ramen för 
internationella överenskommelser som 
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gemenskapen påtog sig före ikraftträdandet 
av förordning (EG) nr 539/2001 som 
medför ett behov av att avvika från de 
gemensamma bestämmelserna om visering 
införs genom denna förordning en
bestämmelse enligt vilken 
medlemsstaterna från viseringskravet får 
undanta personer som under sin vistelse 
tillhandahåller tjänster, i den mån det är 
nödvändigt för att respektera dessa 
skyldigheter.

Europeiska gemenskapen påtog sig före 
ikraftträdandet av förordning (EG) nr 
539/2001 som medför ett behov av att 
avvika från de gemensamma 
bestämmelserna om visering kommer 
rättspraxis från Europeiska unionens 
domstol att beaktas.

Or. es

Motivering

För att förhindra att framtida domar från EU-domstolen nödvändiggör en ny ändring av 
förordningen, måste man på förhand hålla fast vid domstolens rättspraxis, dels i det konkreta 
fallet med det ovannämnda tredjelandet, dels i alla andra liknande fall som kan bli föremål 
för prövning av domstolen.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Denna förordning erbjuder en rättslig 
grund för viseringskrav eller undantag från 
viseringskravet för innehavare av 
passersedlar samt diplomat- eller 
tjänstepass som har utfärdats av vissa 
folkrättssubjekt som inte är internationella 
mellanstatliga organisationer.

(8) Denna förordning erbjuder en rättslig 
grund för viseringskrav eller undantag från 
viseringskravet för innehavare av 
resehandlingar som har utfärdats av vissa 
folkrättssubjekt som inte är internationella 
mellanstatliga organisationer.

Or. es

Motivering

Det är viktigt att säkerställa överensstämmelse med nyligen antagna lagstiftningsakter och 
undvika ett eventuellt uteslutande av andra handlingar.
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Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1 – led a – led ii – strecksats 1
Förordning (EG) nr 539/2001
Artikel 1 – punkt 2 – andra stycket

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– ”civila besättningsmedlemmar på 
luftfartyg,

– ”civila besättningsmedlemmar på 
luftfartyg, när dessa 
besättningsmedlemmar fullgör sina 
uppgifter, 

Or. es

Motivering

Detta förtydligande behövs för att undvika att undantagen från viseringskravet missbrukas.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1 – led b
Förordning (EG) nr 539/2001
Artikel 1 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Punkt 4 c ska ersättas med följande: b) Punkt 4 ska ersättas med följande:

4. Om något av de tredjeländer som 
anges i förteckningen i bilaga II inför 
viseringsskyldighet för medborgare från 
en medlemsstat ska nedanstående 
bestämmelser tillämpas:
a) Inom 90 dagar från införandet, eller 
dess tillkännagivande, ska den berörda 
medlemsstaten skriftligen underrätta 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen om införandet; denna 
underrättelse ska offentliggöras i 
C-serien av Europeiska unionens 
officiella tidning. I underrättelsen ska 
det anges vid vilken tidpunkt åtgärden 
ska genomföras och vilken typ av 
resehandlingar och viseringar det rör sig 
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om.
Om tredjelandet beslutar att upphäva 
viseringsskyldigheten före utgången av 
denna tidsfrist blir underrättelsen 
överflödig.
b) Kommissionen ska omedelbart efter 
offentliggörandet av underrättelsen och i 
samråd med den berörda medlemsstaten 
vidta åtgärder tillsammans med 
myndigheterna i tredjelandet i syfte att 
återinföra undantaget från 
viseringsskyldighet och ska så snart som 
möjligt informera parlamentet och rådet 
om förhandlingsläget.

c) ”Inom 90 dagar efter offentliggörandet 
av underrättelsen ska kommissionen i 
samråd med den berörda medlemsstaten 
rapportera till Europaparlamentet och 
rådet. Rapporten får åtföljas av ett förslag
om tillfälligt återinförande av 
viseringskrav för medborgare i det berörda 
tredjelandet. Kommissionen får även 
lägga fram detta förslag efter 
överläggningar i Europaparlamentet och 
rådet om kommissionens rapport.
Europaparlamentet och rådet ska besluta 
om förslaget i enlighet med det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet.”

c) ”Om tredjelandet inom 90 dagar efter
offentliggörandet av underrättelsen inte 
har upphävt viseringsskyldigheten, ska 
kommissionen i samråd med den berörda 
medlemsstaten föreslå ett återinförande 
under en tolvmånadersperiod av 
viseringskrav för medborgare i det berörda 
tredjelandet. Denna period ska förlängas 
med ytterligare tolv månader om 
kommissionen under den inledande 
perioden inte har utnyttjat sin rätt att 
lägga fram förslag till ändring av den 
föreliggande förordningen i syfte att 
överföra det berörda tredjelandet till 
bilaga I. Europaparlamentet och rådet ska 
besluta om förslaget i enlighet med det 
ordinarie lagstiftningsförfarandet.”

d) Kommissionen får utan föregående 
rapport lägga fram ett förslag om …
återinförande under en 
tolvmånadersperiod av 
viseringsskyldighet för medborgare i 
tredjelandet enligt led c, om den anser 
att det är nödvändigt. Det förfarande 
som föreskrivs i led c ska tillämpas på 
det förslaget. Den berörda 
medlemsstaten får ange om den vill att 
kommissionen ska avstå från tillfälligt 
återinförande av en sådan 
viseringsskyldighet utan föregående 
rapport.
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e) Det förfarande som avses i leden c och 
d ska inte påverka kommissionens 
befogenheter att lägga fram ett förslag 
till ändring av denna förordning i syfte 
att överföra det berörda tredjelandet till 
bilaga I. Om beslut har fattats om en 
tillfällig åtgärd enligt leden c och d, ska 
kommissionen lägga fram förslaget till 
ändring av denna förordning senast nio 
månader efter det att den tillfälliga 
åtgärden trädde i kraft. Ett sådant 
förslag ska också innehålla 
bestämmelser om upphävande av 
tillfälliga åtgärder som kan ha införts 
enligt de förfaranden som avses i leden c 
och d. Under tiden kommer 
kommissionen att fortsätta sina 
ansträngningar för att förmå 
myndigheterna i det berörda 
tredjelandet att återinföra undantaget 
från viseringsskyldighet för 
medborgarna i den berörda 
medlemsstaten.
f) Om det berörda tredjelandet 
upphäver viseringsskyldigheten, ska den 
berörda medlemsstaten omedelbart 
underrätta rådet och kommissionen om 
upphävandet. Denna underrättelse ska 
offentliggöras i C-serien av Europeiska 
unionens officiella tidning. En eventuell 
tillfällig åtgärd som har beslutats i 
enlighet med led d ska upphöra sju 
dagar efter offentliggörandet i 
Europeiska unionens officiella tidning.
Om det berörda tredjelandet har infört 
viseringsskyldighet för medborgare i två 
eller flera medlemsstater kommer den 
tillfälliga åtgärden att upphöra först 
efter det senaste offentliggörandet.

Or. es

Motivering

Det behövs en effektivare mekanism som gör det möjligt för EU att reagera snabbt, om än inte 
automatiskt, i de fall då ett tredjeland inte respekterar ömsesidighetsprincipen. 
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Tidsfristen inom vilken tredjelandet kan ompröva sitt beslut ska vara 90 dagar från och med 
offentliggörandet, plus den tid som behövs för att (inom ramen för ett 
medbeslutandeförfarande) behandla upphävandet. Detta upphävande är tidsbegränsat, men 
kan förlängas om tredjelandet inte avskaffar viseringskravet eller om kommissionen inte 
utnyttjar sin initiativrätt till att ändra bilagorna till förordningen, en rätt som inte påverkas 
av detta ändringsförslag.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EG) nr 539/2001
Artikel 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Artikel 1a – Skyddsklausul ”Artikel 1a
1. Punkterna 2–5 i denna artikel ska 
tillämpas om en eller flera medlemsstater 
utsätts för en nödsituation som 
kännetecknas av något av följande:

1. Punkterna 2–5 i denna artikel ska 
tillämpas om en eller flera medlemsstater 
utsätts för en nödsituation som 
kännetecknas av något av följande:

a) En plötslig ökning, med minst 50 %
under en sexmånadersperiod i jämförelse 
med föregående sexmånadersperiod, av 
antalet medborgare i ett tredjeland som 
anges i förteckningen i bilaga II vilka 
konstaterats vistas olagligt på 
medlemsstatens territorium.

a) En plötslig och betydande ökning, med 
minst 60 % under en sexmånadersperiod i 
jämförelse med föregående ettårsperiod, av 
antalet medborgare i ett tredjeland som 
anges i förteckningen i bilaga II vilka 
konstaterats vistas irreguljärt på 
medlemsstatens territorium.

b) En plötslig ökning, med minst 50 %
under en sexmånadersperiod i jämförelse 
med föregående sexmånadersperiod, av 
antalet asylansökningar från medborgare i 
ett tredjeland som anges i förteckningen i 
bilaga II, för vilka andelen godkända 
asylansökningar var lägre än 3 % under 
den föregående sexmånadersperioden. 

b) En plötslig och betydande ökning, med 
minst 60 % under en sexmånadersperiod i 
jämförelse med föregående 
sexmånadersperiod, av antalet 
asylansökningar från medborgare i ett 
tredjeland som anges i förteckningen i 
bilaga II, för vilka andelen godkända 
asylansökningar var lägre än 3 % under 
den föregående ettårsperioden.

c) En plötslig ökning, med minst 50 %
under en sexmånadersperiod i jämförelse 
med föregående sexmånadersperiod, av 
det antal avvisade ansökningar om 
återtagande som gjorts av en medlemsstat
till ett tredjeland som anges i förteckningen 
i bilaga II för medborgare i detta land.

c) En plötslig och betydande ökning, med 
minst 60 % under en sexmånadersperiod i 
jämförelse med föregående ettårsperiod, av 
det antal avvisade ansökningar om 
återtagande som gjorts av en medlemsstat 
till ett tredjeland som anges i förteckningen 
i bilaga II för medborgare i detta land.

2. En medlemsstat som utsätts för någon av 2. En medlemsstat som utsätts för någon av 
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de nödsituationer som anges i punkt 1 får 
underrätta kommissionen om detta. 
Underrättelsen ska vara väl grundad och 
innehålla relevanta uppgifter och statistik 
samt en detaljerad redogörelse för de 
preliminära åtgärder som den berörda 
medlemsstaten har vidtagit för att avhjälpa 
situationen.

de nödsituationer som anges i punkt 1 får 
underrätta kommissionen om detta. 
Underrättelsen ska vara väl grundad och 
innehålla relevanta uppgifter och statistik 
samt en detaljerad redogörelse för de 
preliminära åtgärder som den berörda 
medlemsstaten har vidtagit för att avhjälpa 
situationen. Kommissionen ska informera 
parlamentet omedelbart efter att den 
mottagit underrättelsen från 
medlemsstaten.

3. Kommissionen ska granska 
underrättelsen, med beaktande av antalet 
medlemsstater som påverkas av någon av 
de situationer som anges i punkt 1 och de 
övergripande konsekvenserna av 
ökningarna för migrationssituationen i 
unionen, enligt de uppgifter som lämnats 
av medlemsstaterna och i rapporter från 
Frontex och/eller Europeiska byrån för 
samarbete i asylfrågor; kommissionen får,
inom tre månader efter mottagandet av 
underrättelsen, anta ett 
genomförandebeslut om att för en 
sexmånadersperiod upphäva undantaget 
från viseringskravet för medborgare i det 
berörda tredjelandet. 
Genomförandebeslutet ska antas i 
enlighet med det förfarande som avses i 
artikel 4a 2. I genomförandebeslutet ska 
fastställas den dag då upphävandet av 
undantaget från viseringskravet ska få 
verkan.

3. Kommissionen ska granska 
underrättelsen, med beaktande av

– frågan huruvida den procentuella 
ökningen är i överensstämmelse med vad 
som anges i punkt 1 a, b och c,
– frågan huruvida denna ökning kan 
betraktas som betydande mot bakgrund av 
de särskilda omständigheterna i den 
medlemsstat som har lämnat 
underrättelsen,
– antalet medlemsstater som påverkas av 
någon av de situationer som anges i 
punkt 1,
– de övergripande konsekvenserna av 
ökningarna för migrationssituationen i 
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unionen, enligt de uppgifter som lämnats 
av medlemsstaterna,
– rapporter från Frontex och/eller 
Europeiska byrån för samarbete i 
asylfrågor och/eller Europol, i 
överensstämmelse med omständigheterna 
i det konkreta fall som är föremål för 
underrättelsen.

3a. Efter utvärderingen av de 
ovannämnda aspekterna får 
kommissionen inom tre månader efter 
mottagandet av underrättelsen anta ett 
genomförandebeslut om att för en 
sexmånadersperiod upphäva undantaget 
från viseringskravet för medborgare i det 
berörda tredjelandet.
Genomförandebeslutet ska antas i 
enlighet med det förfarande som avses i 
artikel 4a.2. I genomförandebeslutet ska 
fastställas den dag då upphävandet av 
undantaget från viseringskravet ska få 
verkan.

4. Före utgången av giltighetstiden för det 
genomförandebeslut som antagits i enlighet 
med punkt 3 ska kommissionen, i 
samarbete med den eller de berörda 
medlemsstaterna, lägga fram en rapport till 
Europaparlamentet och rådet. Rapporten 
får åtföljas av ett förslag om ändring av 
denna förordning i syfte att överföra det 
berörda tredjelandet till bilaga I.

Före utgången av giltighetstiden för det 
genomförandebeslut som antagits i enlighet 
med punkt 3a ska kommissionen, i 
samarbete med den eller de berörda 
medlemsstaterna, lägga fram en rapport till 
Europaparlamentet och rådet. Rapporten 
får åtföljas av ett förslag om ändring av 
denna förordning i syfte att överföra det 
berörda tredjelandet till bilaga I.

5. Om kommissionen har föreslagit en 
ändring av denna förordning i syfte att i 
enlighet med punkt 4 överföra ett 
tredjeland till bilaga I, kan den förlänga 
giltighetstiden för det genomförandebeslut 
som antagits i enlighet med punkt 3 med
en period på högst nio månader. Beslutet 
att förlänga giltighetstiden för 
genomförandebeslutet ska antas i enlighet 
med det förfarande som avses i 
artikel 4a.2.”

5. Om kommissionen har föreslagit en 
ändring av denna förordning i syfte att i 
enlighet med punkt 4 överföra ett 
tredjeland till bilaga I, kan den förlänga 
giltighetstiden för det genomförandebeslut 
som antagits i enlighet med punkt 3a med 
en period på högst nio månader. Beslutet 
att förlänga giltighetstiden för 
genomförandebeslutet ska antas i enlighet 
med det förfarande som avses i artikel 
4a.2.”

Or. es
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Motivering

Mekanismens namn kan ge upphov till missförstånd och bör därför inte användas. Det bör 
förtydligas att procentsatserna inte leder till ett upphävande, utan bara utlöser det 
utvärderingsförfarande som ska slå fast huruvida upphävandet ska genomföras. Siffrorna bör 
vara jämförbara över en längre period. Alla underrättelser från en medlemsstat bör 
vidarebefordras till parlamentet. Under utvärderingsförfarandet bör hänsyn bland annat tas 
till Europols rapporter när Europol anser att den berörda medlemsstatens och/eller unionens 
säkerhet kan påverkas.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4
Förordning (EG) nr 539/2001
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Artikel 4 ska ändras på följande sätt: 4. Artikel 4 ska ändras på följande sätt:
a) Punkt 1 ska ersättas med följande: a) Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1. En medlemsstat får föreskriva undantag 
från viseringskravet i artikel 1.1 eller från 
undantag från detta krav enligt artikel 1.2 
för

”1. En medlemsstat får föreskriva undantag 
från viseringskravet i artikel 1.1 eller från 
undantag från detta krav enligt artikel 1.2 
för

a) innehavare av diplomatpass, tjänstepass 
eller särskilda pass,

a) innehavare av diplomatpass, tjänstepass 
eller särskilda pass,

aa) besättning och hjälppersonal vid 
nödhjälps- eller räddningsflygningar och 
för annan hjälppersonal vid katastrofer 
och olyckor,

b) civila besättningsmedlemmar på fartyg 
som trafikerar internationella vattenvägar,

b) civila besättningsmedlemmar på fartyg 
som trafikerar internationella vattenvägar,

c) innehavare av passersedlar, diplomat-
eller tjänstepass som vissa mellanstatliga 
internationella organisationer eller andra 
folkrättssubjekt utfärdar till sina 
tjänstemän.”

c) innehavare av resehandlingar som vissa 
mellanstatliga internationella 
organisationer eller andra folkrättssubjekt 
utfärdar till sina tjänstemän.”

b) I punkt 2 ska följande led läggas till som 
led d:

b) I punkt 2 ska följande led läggas till som 
led d:

”d) konventionsflyktingar, statslösa och 
andra personer som inte har 
medborgarskap i något land och som är 
bosatta i Förenade kungariket eller i Irland 

”d) konventionsflyktingar, statslösa och 
andra personer som inte har 
medborgarskap i något land och som är 
bosatta i Förenade kungariket eller i Irland 
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och är innehavare av en resehandling som 
har utfärdats av dessa medlemsstater.”

och är innehavare av en resehandling som 
har utfärdats av dessa medlemsstater.”

c) En ny punkt ska läggas till som 
punkt 4:
”I den mån det följer av tillämpningen av 
artikel 41.1 i tilläggsprotokollet till 
associeringsavtalet mellan Turkiet och 
gemenskapen, får en medlemsstat 
föreskriva undantag från viseringskravet i 
artikel 1.1 beträffande turkiska 
medborgare som under sin vistelse 
tillhandahåller tjänster.”

Or. es

Motivering

Det är meningslöst att stryka den bestämmelse som ursprungligen ingick i förordning 
(EG) nr 539/2001, eftersom det skulle kunna leda till absurda situationer där visum krävs av 
personer som med livet som insats är beredda att hjälpa andra medlemsstater i 
nödsituationer. När det gäller fallet Turkiet och frågor om resehandlingar, hänvisas till 
motiveringarna till ändringsförslagen 7 och 8.
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MOTIVERING

I förordning (EG) nr 539/2001 förtecknas de tredjeländer vars medborgare är skyldiga att 
inneha visering när de passerar EU:s yttre gränser och de tredjeländer vars medborgare är 
undantagna från detta krav. I förordningen anges också på vilka villkor 
tredjelandsmedborgare kan omfattas av undantag från viseringskravet för korta vistelser på 
EU:s territorium.

Beslutet om undantag fattas efter en bedömning av det berörda landet när det gäller olaglig 
invandring, allmän ordning och säkerhet, EU:s yttre förbindelser, regional sammanhållning 
och ömsesidighetsprincipen.

Syftena med det aktuella förslaget till ändring av förordning 539/2001 är att skapa en 
skyddsklausul som möjliggör ett snabbt, tillfälligt upphävande av undantaget från 
viseringskravet i nödsituationer, att ändra ömsesidighetsmekanismen, att ta fram definitioner i 
överensstämmelse med gemenskapskodexen om viseringar och att fastställa villkoren för att 
bevilja undantag från viseringskravet för tredjelandsmedborgare, flyktingar och statslösa, 
vissa kategorier av tredjelandsmedborgare och innehavare av passersedlar och pass som 
utfärdats av folkrättssubjekt. Vidare syftar förslaget till att slå fast medlemsstaternas 
skyldigheter inom ramen för internationella överenskommelser.

FÖREDRAGANDENS SYNPUNKTER
Detta betänkande ska bland annat ge en objektiv överblick över alla de inslag som behandlas. 
Hänsyn bör tas inte bara till gemenskapsperspektivet, utan även till situationen för länderna 
utanför EU.

Inom EU betraktas viseringar som ett nödvändigt instrument för att kontrollera den ökade 
irreguljära invandringen. Därför bör det inte komma som någon överraskning att tredjeländer 
också kan införa viseringskrav i samma syfte.

Den gemensamma viseringspolitiken är ett centralt inslag på invandringsområdet, och 
viseringar har en nyckelroll som ett instrument för att kontrollera den irreguljära 
invandringen.

Förslaget till ändring av förordningen är kommissionens reaktion på den senaste tidens 
missbruk av det gemensamma viseringssystemet. Det har kunnat konstateras att många 
tredjelandsmedborgare har utnyttjat undantaget från viseringskravet och rest in i EU för att 
utan giltiga skäl ansöka om internationellt skydd.

Kommissionens förslag är inte alls begränsat till att fastställa bestämmelser av rent teknisk 
karaktär, utan innehåller även bestämmelser av betydande politisk räckvidd. Införandet av den 
så kallade skyddsklausulen utgör – tillsammans med ömsesidighetsmekanismen – ett 
instrument som kan komma att påverka EU:s internationella förbindelser.

När det gäller terminologin har Europaparlamentet redan flera gånger framhållit att 
invandring som sker i strid med bestämmelserna i medlemsstaternas lagstiftning inte ska 
betecknas som ”olaglig” eller ”illegal”, utan i stället benämnas ”irreguljär”.
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Skyddsklausul: Detta instrument bör få en lämpligare benämning, eftersom syftet med det är 
att under vissa omständigheter ”upphäva” undantaget från viseringskravet. Därför skulle det 
förmodligen vara bättre att använda en annan benämning, såsom ”upphävandeklausul” eller 
”upphävandemekanism”, eller att helt enkelt stryka den nuvarande benämningen.

Benämningen av denna klausul föranleder en rad frågor. För det första är det nödvändigt att 
klargöra om verkställandet av klausulen ska vara förbundet med strikta kriterier, vilket 
föreslagits av kommissionen, eller om klausulen i stället kan verkställas på ett flexiblare sätt, 
vilket föreslagits av några medlemsstater.

Det tycks logiskt att mekanismen bara kan verkställas i mycket konkreta nödsituationer när 
man kunnat påvisa en ”betydande” och plötslig ökning av antalet irreguljära invandrare eller 
av ogrundade ansökningar om internationellt skydd.

Beslutet om när ökningen är tillräckligt stor och när det därför är befogat att verkställa ett 
upphävande av undantaget från viseringskravet kommer att fattas inte bara på grundval av det 
faktum att de procentsatser som anges i förslaget till ändring av förordning 539/2011 har 
uppnåtts, utan även i de fall då detta tycks lämpligt med anledning av utvärderingsprocessen i 
det enskilda fallet. Kommissionen ska i detta syfte undersöka underrättelsen från den berörda 
medlemsstaten samt de uppgifter och den statistik som ingivits. Vidare ska kommissionen 
undersöka rapporter från Frontex och Europeiska byrån för samarbete i asylfrågor eller 
Europol, beroende på vad som är lämpligast i det särskilda fallet, och titta närmare på de 
övergripande konsekvenser som en ökad invandring skulle få för EU.

Att använda procentsatser som ett objektivt inslag i samband med inledningen av 
utvärderingsförfarandet är alltså inte helt olämpligt, men procentsatserna får bara användas 
just för detta ändamål, dvs. för att inleda utvärderingsförfarandet. Först efter att ha genomfört 
en fullständig utvärdering av varje enskilt fall kan kommissionen besluta huruvida de 
undersökta omständigheterna är tillräckligt allvarliga för att verkställa ett upphävande av 
undantaget från viseringskravet. Det bör bland annat ha skett en ”betydande” ökning av den 
irreguljära invandringen eller av ansökningarna om internationellt skydd i jämförelse med den 
föregående ettårsperioden.

När det gäller kommittéförfarandet vore det bra om Europaparlamentet kunde delta i det från 
första början, dvs. från och med den tidpunkt då kommissionen beslutar att undersöka en 
begäran från en viss medlemsstat. Denna begäran bör dessutom vidarebefordras till 
Europaparlamentet. Detta innebär att parlamentet bör informeras samtidigt som 
kommissionen när en medlemsstat lämnar in en begäran om upphävande, och inte bara när 
inledningen av kommittéförfarandet tillkännages.    

Ömsesidighet: Detta är en av de principer som genomsyrar den gemensamma 
viseringspolitiken. Ömsesidighetsprincipen innebär att ett tredjeland som omfattas av 
undantag från viseringskravet måste avskaffa alla sina viseringskrav mot EU-medborgarna.

Men även om det är riktigt att denna princip genomsyrar vår politik på detta område, får detta 
inte användas som ett argument för att ifrågasätta lagligheten i det viseringskrav som ett 
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tredjeland ålägger medborgarna i en medlemsstat när det tredjelandet anser att medlemsstaten 
i fråga blivit ett ursprungsland för irreguljär invandring.

Det är i detta sammanhang nödvändigt att fundera på skälen till att gemenskapsmedborgare 
ansöker om internationellt skydd utanför EU. Oavsett om det är sant eller inte att merparten 
av dessa ansökningar grundas på rent ekonomiska kriterier som hänger samman med 
förväntningar på ytterst generösa asylsystem, är det viktigt att erkänna behovet av att stärka de 
europeiska systemen för att integrera minoriteter, en fråga som medlemsstaterna ansvarar för 
och som kanske bör bli föremål för gemensamma åtgärder och en gemensam strategi inom 
EU.

När det gäller själva ömsesidigheten är det, trots vad kommissionen sagt, uppenbart att det 
nuvarande systemet, som ändrats genom förordning 851/2005, inte är ändamålsenligt. Även 
om det inte finns något behov av att återinföra den automatiska mekanism som ursprungligen 
fastställdes i förordning 539/2001, är det nödvändigt att genomföra en grundlig översyn av 
den nuvarande mekanismen i syfte att garantera samordnade åtgärder och solidaritet mellan 
medlemsstaterna. Andra faktorer, såsom EU:s handelsförbindelser, bör inte äventyra 
hörnpelarna i den gemensamma viseringspolitiken.

Det är viktigt att uppnå målen i den skriftliga förklaringen 2011/2053 från mars 2011, i vilken 
parlamentet uppmanade kommissionen och rådet att utöva påtryckningar på de tredjeländer 
som inte rättar sig efter systemet med ömsesidighet och därmed framhöll behovet av att 
återinföra ett viseringskrav i de fall då inga positiva reaktioner kommer från det berörda 
landet. Parlamentet uppmanade i det syftet kommissionen att inrätta ”en ny mekanism som 
garanterar fullständig ömsesidighet i fråga om visering för alla medlemsstater och att alla 
medlemsstater omedelbart återinför visumkravet för medborgare från ett icke EU-land som 
bryter mot denna ömsesidighet”.

Den 14 juli 2009 återinförde Kanada viseringskravet för tjeckiska medborgare. Det har nu gått 
två och ett halvt år, men Kanada har fortfarande inte rivit upp det beslutet, trots alla möjliga 
påtryckningar från kommissionens sida.

Misslyckandet att komma fram till en positiv lösning i detta fall utgör ett mycket negativt 
precedensfall för EU:s gemensamma viseringspolitik. Samtidigt belyser detta den nuvarande 
mekanismens svagheter. Det bör därför införas en mekanism som gör det möjligt för EU att 
reagera snabbt, om än inte automatiskt, i de fall då ömsesidighetsprincipen åsidosätts.

Det skulle vara tillräckligt att provisoriskt återinföra viseringskravet under en period som är 
rimlig men ändå tillräckligt lång för att tredjelandet ska kunna ompröva sitt beslut och för att 
EU ska kunna erbjuda garantier när det gäller irreguljär invandring. Efter den perioden skulle 
kommissionen kunna föreslå att det berörda landet anges i bilaga I till förordning 539/2001.

Situationen för tjänsteleverantörer från tredjeländer: I kommissionens förslag hänvisas 
till situationen i ett särskilt land, nämligen Turkiet. Att göra detta är rimligt eftersom det rör 
sig om ett unikt fall. Dock skulle det vara olämpligt att fatta ett beslut som endast rör denna 
situation, inte minst eftersom EU-domstolens rättspraxis skulle kunna leda till krav på fler 
ändringar av förordningen om liknande situationer måste undersökas i framtiden. Man bör 
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därför ändra förslaget genom att slå fast att hänsyn ska tas till EU-domstolens rättspraxis, utan 
att tredjelandsmedborgarnas nationalitet nämns.

Övrigt: De resterande frågor som ingår i översynen är av en mer teknisk karaktär och medför 
inga problem ur denna synvinkel:

Nya definitioner: Dessa definitioner uppdateras i överensstämmelse med dem som 
används i viseringskodexen, och hänsyn tas till EU-domstolens tolkning av korta 
vistelser.

Flyktingar och statslösa bosatta i Förenade kungariket eller Irland: Eftersom det 
inte finns något ömsesidigt erkännande av viseringar eller någon ekvivalens med 
liknande instrument eller uppehållstillstånd för de ovannämnda medlemsstaterna, ger 
förslaget medlemsstaterna fria händer att besluta om undantag från viseringskravet eller 
upprätthållande av viseringskravet för denna kategori personer.

Harmonisering med vissa kategorier av tredjelandsmedborgare: I förordningen 
fastställs möjligheten för medlemsstaterna att upphäva viseringskravet för vissa 
kategorier av tredjelandsmedborgare, särskilt civil personal på flygplan och fartyg, 
innehavare av diplomatpass, särskilda pass, tjänstepass eller pass som utfärdats av 
mellanstatliga internationella organisationer eller av folkrättssubjekt.


