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***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 Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 om indførelse af en 
fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks) og 
konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen
(COM(2011)0118 – C7-0070/2011 – 2011/0051(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2011)0118),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 77, stk. 1 og 2, i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt 
forslaget for Parlamentet (C7-0070/2011),

– 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 (A7-0000/2012),

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 – ændringsretsakt
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Formålet med Unionens politik 
vedrørende de ydre grænser er at skabe en 
integreret forvaltning, der sikrer et højt og 
ensartet niveau for kontrol og overvågning, 
hvilket er en nødvendig følge af den frie 
bevægelighed for personer inden for Den 

(1) Formålet med Unionens politik 
vedrørende de ydre grænser er at skabe en 
integreret forvaltning, der sikrer et højt og 
ensartet niveau for kontrol og overvågning, 
hvilket er en nødvendig følge af den frie 
bevægelighed for personer inden for Den 
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Europæiske Union og et grundlæggende 
aspekt af området med frihed, sikkerhed og 
retfærdighed. I den henseende skal der 
indføres fælles regler for standarder og 
procedurer for kontrol ved de ydre grænser.

Europæiske Union og et grundlæggende 
aspekt af området med frihed, sikkerhed og 
retfærdighed. I den henseende skal der 
indføres fælles regler for standarder og 
procedurer for kontrol ved de ydre grænser 
under hensyntagen til, at nogle 
medlemsstater er udsat for et særligt og 
uforholdsmæssigt stort pres ved deres ydre 
grænser.  De regler, der indføres, bør 
bygge på princippet om solidaritet mellem 
medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Personers frie bevægelighed inden 
for Schengenområdet er en af de største 
landvindinger i den europæiske 
integrationsproces, og Schengenreglerne 
indvirker positivt på hundredtusinder af 
borgeres liv, både ved at gøre det 
nemmere at krydse grænserne og ved at 
stimulere økonomien. Den frie 
bevægelighed er en grundlæggende ret og 
en hjørnesten i unionsborgerskabet, og 
betingelserne for udøvelsen heraf er 
fastsat i traktaterne og i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/38/EF af 29. april 2004 om 
unionsborgeres og deres 
familiemedlemmers ret til at færdes og 
opholde sig frit på medlemsstaternes 
område1.
_________________
1 EUT L 158 af 30.4.2004, s. 77.

Or. en
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Ændringsforslag 3

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 1 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1b) Afskaffelsen af kontrollen ved de 
indre grænser kræver fuld gensidig tillid 
mellem medlemsstaterne med hensyn til 
deres evne til fuldt ud at gennemføre de 
ledsageforanstaltninger, der gør det 
muligt at ophæve kontrollen.

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Der blev med oprettelsen af 
Schengen-området fastlagt en fælles ydre 
grænse, som EU’s medlemsstater i 
overensstemmelse med princippet om 
solidaritet og rimelig ansvarsfordeling, jf. 
artikel 80 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde, har et fælles 
ansvar for at beskytte. Styrkelsen af 
forvaltningen af Schengensamarbejdet er 
med til at sikre, at hver enkelt 
medlemsstat effektivt kan kontrollere sin 
del af de ydre grænser, og skaber tillid til 
effektiviteten af EU' system til styring af 
migrationen. 

Or. en
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Ændringsforslag 5

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Efter fire års praktisk anvendelse har 
der vist sig at være behov for en række 
ændringer på grundlag af medlemsstaternes 
og Kommissionens praktiske erfaringer 
med anvendelsen af 
Schengengrænsekodeksen, herunder 
resultaterne af Schengenevalueringerne 
samt rapporter og anmodninger fra 
medlemsstaterne.

(3) Efter fire års praktisk anvendelse har 
der på grundlag af medlemsstaternes og 
Kommissionens praktiske erfaringer med 
anvendelsen af Schengengrænsekodeksen, 
herunder resultaterne af 
Schengenevalueringerne samt rapporter og 
anmodninger fra medlemsstaterne såvel 
som lovgivningsmæssige initiativer og 
udviklinger i EU's primære og afledte ret 
vist sig at være behov for en række 
ændringer og for klarlægning og en mere 
effektiv kortlægning af kritiske tekniske 
problemstillinger.

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Vedtagelsen af Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EU) nr. 1168/2011 
af 25. oktober 2011 om ændring af Rådets 
forordning (EF) nr. 2007/2004 om 
oprettelse af et europæisk agentur for 
forvaltning af det operative samarbejde 
ved EU-medlemsstaternes ydre grænser1

(Frontex) forbedrer den integrerede 
forvaltning af de ydre grænser og styrker 
yderligere agenturets rolle i 
overensstemmelse med Unionens mål om 
at udvikle en politik med henblik på en 
gradvis indførelse af begrebet integreret 
grænseforvaltning.
______________
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1 EUT L 304 af 22.11.2011, s. 1.

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) For at tilpasse 
Schengengrænsekodeksens bestemmelser 
til traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (TEUF) bør beføjelsen til at 
vedtage retsakter, jf. artikel 290 i traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, delegeres til 
Kommissionen, hvad angår vedtagelse af 
yderligere foranstaltninger for overvågning 
i medfør af artikel 12, stk. 5, samt ændring 
af bilagene i medfør af artikel 32. Det er 
navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau. Kommissionen bør i 
forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Begrundelse

Teknisk ændringsforslag: Der mangler et ord i den engelske udgave.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 – litra c
Forordning (EF) nr. 562/2006
Artikel 2 – nr. 4 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

"4a) "intern cargorute": cargoforbindelse 
mellem de samme to eller flere havne på 
medlemsstaternes område, der ikke anløber 
havne beliggende uden for 
medlemsstaternes område".

"4a) "intern cargorute": cargoforbindelse 
mellem de samme to eller flere havne på 
medlemsstaternes område, der ikke anløber 
havne beliggende uden for 
medlemsstaternes område, og som 
indebærer transport af varer i henhold til 
en forud fastlagt rute".

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 – litra g a (nyt)
Forordning (EF) nr. 562/2006
Artikel 2 – nr. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) Som nr. 8a) indsættes:
"8a) "fælles grænseovergangssted": 
grænseovergangssted placeret på enten en 
medlemsstats område eller et tredjelands 
område, hvor grænsevagter fra 
medlemslandet og grænsevagter fra 
tredjelandet udfører indrejse- og 
udrejsekontrol efter deres nationale 
lovgivning og i overensstemmelse med en 
bilateral aftale".

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 – litra h a (nyt)
Forordning (EF) nr. 562/2006
Artikel 2 – nr. 18 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) Som nr. 18a) indsættes:
"18a) "offshorearbejder: en person, som 
arbejder på et offshoreanlæg, der er 
beliggende uden for territorialfarvandene, 
men inden for en af medlemsstaternes 
eksklusive økonomiske zoner som 
defineret i international havret, og denne 
person regelmæssigt vender tilbage til 
medlemsstaternes område ad sø- eller 
luftvejen".

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 – litra h b (nyt)
Forordning (EF) nr. 562/2006
Artikel 2 – nr. 19 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

hb) Som nr. 19a) indsættes:
"19a) "en måned": 30 dage".

Or. en

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 562/2006
Artikel 4 – stk. 2 – litra a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) for personer eller grupper af personer, 
hvis det af særlige grunde er nødvendigt 
med henblik på lejlighedsvis passage af de 
ydre grænser uden for 
grænseovergangsstederne eller uden for 

a) for personer eller grupper af personer, 
hvis det af særlige grunde er nødvendigt 
med henblik på lejlighedsvis passage af de 
ydre grænser uden for 
grænseovergangsstederne eller uden for 
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den normale åbningstid, forudsat at de er i 
besiddelse af de tilladelser, der er 
nødvendige i henhold til national ret, og 
det ikke forstyrrer medlemsstaternes 
offentlige orden og indre sikkerhed. 
Medlemsstaterne kan fastsætte særlige 
ordninger i bilaterale aftaler

den normale åbningstid, forudsat at de er i 
besiddelse af de tilladelser, der er 
nødvendige i henhold til national ret, og 
det ikke forstyrrer medlemsstaternes 
offentlige orden og indre sikkerhed. 
Medlemsstaterne kan fastsætte særlige 
ordninger i bilaterale aftaler. Disse 
undtagelser meddeles Kommissionen, jf. 
artikel 34.

Or. en

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 562/2006
Artikel 4 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) for personer eller grupper af personer, 
der befinder sig i en uforudset 
nødsituation."

b) for personer eller grupper af personer, 
der befinder sig i en uforudset nødsituation, 
i overensstemmelse med folkeretten og 
EU-retten på området grundlæggende 
rettigheder".

Or. en

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 4 – litra a
Forordning (EF) nr. 562/2006
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"For påtænkte ophold på medlemsstaternes 
område i højst tre måneder inden for en 
seks måneders periode regnet fra datoen 
for den første indrejse på 
medlemsstaternes område skal 
tredjelandsstatsborgere opfylde følgende 

" For påtænkte ophold på 
medlemsstaternes område i højst 90 dage
inden for en periode på 180 dage, hvorved 
den seneste periode på 180 dage tages i 
betragtning for hver opholdsdag, skal 
tredjelandsstatsborgere opfylde følgende 
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indrejsebetingelser: indrejsebetingelser:

Or. en

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 4 – litra a a (nyt)
Forordning (EF) nr. 562/2006
Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) der indsættes følgende stk. 1a:
"1a. Med henblik på gennemførelse af 
bestemmelserne i stk. 1 beregnes 
indrejsedatoen som første opholdsdag på 
medlemsstaternes område, og 
udrejsedatoen beregnes som sidste 
opholdsdag på medlemsstaternes 
område."  

Or. en

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 4 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 562/2006
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a) Artikel 6, stk. 1, afsnit 1, affattes 
således:
"1. Grænsevagterne skal under 
udførelsen af deres opgaver fuldt ud 
respektere den menneskelige værdighed 
og de grundlæggende rettigheder. Der 
udvises særlig omhu, når der er tale om 
særlig udsatte personer."

Or. en
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Ændringsforslag 17

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5 – litra d
Forordning (EF) nr. 562/2006
Artikel 7 – stk. 5 – afsnit 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Tredjelandsstatsborgere, der underkastes 
en indgående efterfølgende kontrol, skal 
skriftligt oplyses om formålet med og 
proceduren for en sådan kontrol."

 "Tredjelandsstatsborgere, der underkastes 
en indgående efterfølgende kontrol, skal 
skriftligt, på et sprog, som de forstår eller 
med rimelighed kan formodes at forstå, og 
om nødvendigt i en anden form, oplyses 
om formålet med og proceduren for en 
sådan kontrol."

Or. en

Begrundelse

Denne ordlyd er taget fra tilbagesendelsesdirektivet (2008/115/EF), som Parlamentet har 
vedtaget, med henblik på tilpasning og opretholdelse af en konsekvent ret til information for 
tredjelandsstatsborgere i de forskellige EU-retsakter, der omhandler tredjelandsstatsborgere 
i medlemsstaterne. 

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 562/2006
Artikel 9 – stk. 2 – litra a – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"2. a) Personer, der har ret til fri 
bevægelighed i henhold til EU-retten kan 
benytte de baner, der er angivet med skiltet 
i bilag III, del A ("EU, EØS, CH"). De kan 
også benytte de baner, der er angivet med 
skiltet i bilag III, del B1 ("ikke 
visumpligtig") og B2 ("alle pas").

"2. a) Personer, der har ret til fri 
bevægelighed i henhold til EU-retten kan 
benytte de baner, der er angivet med skiltet 
i bilag III, del A ("EU, EØS, CH"). De kan 
også benytte de baner, der er angivet med 
skiltet i bilag III, del B1 ("visum ikke 
påkrævet") og B2 ("alle pas").

Or. en
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Ændringsforslag 19

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 562/2006
Artikel 9 – stk. 2 – litra a – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tredjelandsstatsborgere, der ikke er 
visumpligtige ved passage af 
medlemsstaternes ydre grænser, jf. Rådets 
forordning (EF) nr. 539/2001, og 
tredjelandsstatsborgere, som har en gyldig 
opholdstilladelse eller et gyldigt visum til 
langvarigt ophold, kan benytte de baner, 
der er angivet med skiltet i bilag III, del 
B1, til denne forordning ("ikke 
visumpligtig"). De kan også benytte de 
baner, der er angivet med skiltet i bilag III, 
del B2 til denne forordning ("alle pas").

Tredjelandsstatsborgere, der ikke er 
visumpligtige ved passage af 
medlemsstaternes ydre grænser, jf. Rådets 
forordning (EF) nr. 539/2001, og 
tredjelandsstatsborgere, som har en gyldig 
opholdstilladelse, kan benytte de baner, der 
er angivet med skiltet i bilag III, del B1, til 
denne forordning ("visum ikke påkrævet"). 
De kan også benytte de baner, der er 
angivet med skiltet i bilag III, del B2 til 
denne forordning ("alle pas").

Or. en

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 562/2006
Artikel 9 – stk. 2 – litra b – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan stille særskilte baner 
til rådighed, som er angivet med skiltet i 
bilag III, del B1 ("ikke visumpligtig"). De 
beslutter under hensyn til de praktiske 
behov, om de vil gøre det, og i givet fald 
ved hvilke grænseovergangssteder."

Medlemsstaterne kan stille særskilte baner 
til rådighed, som er angivet med skiltet i 
bilag III, del B1 ("visum ikke påkrævet"). 
De beslutter under hensyn til de praktiske 
behov, om de vil gøre det, og i givet fald 
ved hvilke grænseovergangssteder."

Or. en



PE478.678v01-00 16/32 PR\888469DA.doc

DA

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 6 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 562/2006
Artikel 9 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a) Artikel 9, stk. 5, udgår.

Or. en

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7 – litra -a (nyt)
Forordning (EF) nr. 562/2006
Artikel 10 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) Overskriften affattes således:
"Stempling af rejsedokumenter"

Or. en

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7 – litra b a (nyt)
Forordning (EF) nr. 562/2006
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) I stk. 3, afsnit 1, indsættes et litra ga) 
med følgende ordlyd:
"ga) rejsedokumenter for indbyggere i 
grænseområder, der er i besiddelse af en 
tilladelse til lokal grænsetrafik, jf. artikel 
6 i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1931/2006 af 20. 
december 2006 om fastsættelse af regler 
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for lokal grænsetrafik ved 
medlemsstaternes ydre landgrænser1 og i 
overensstemmelse med en relevant 
bilateral aftale."
_______________
1 EUT L 405 af 30.12.2006, s. 1. 

Or. en

Begrundelse

The combination of Articles 4 § 1 and 6 § 2 of Regulation 1931/2006/EC of the European 
Parliament and the Council results in that those subject to special arrangements for local 
border traffic, as established by the aforementioned Regulation, do not require entry or exit 
stamps to their passports when they enter or exit the Schengen area. The provisions of s. 4 
and 6 establish for residents in the border area an exception from the obligations which arise 
under this Regulation, as is also expressly stated in the explanatory note, paragraph No. 3, of 
the above Regulation. In light of the amendments to the present Regulation, harmonisation of 
both regulations is required.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7 – litra b b (nyt)
Forordning (EF) nr. 562/2006
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) Stk. 3, afsnit 2, affattes således:
"Hvis en tredjelandsstatsborger 
anmoder om det, kan det undtagelsesvis 
undlades at anbringe ind- eller 
udrejsestempel, såfremt anbringelsen 
heraf kan medføre betydelige 
vanskeligheder for den pågældende. I så 
tilfælde skal ind- eller udrejsen 
attesteres på et særskilt ark med 
angivelse af navn og pasnummer. Dette 
ark udleveres til 
tredjelandsstatsborgeren. 
Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder udarbejder statistikker over 
sådanne undtagelsestilfælde og 
fremsender disse statistikker til 
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Kommissionen."

Or. en

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Forordning (EF) nr. 562/2006
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"3. Hvis formodningen i stk. 1 ikke 
afkræftes, kan tredjelandsstatsborgeren 
sendes tilbage, jf. Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2008/115/EF."

"3. Hvis formodningen i stk. 1 ikke 
afkræftes, kan tredjelandsstatsborgeren 
sendes tilbage, jf. Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2008/115/EF af 16. 
december 2008 om fælles standarder og 
procedurer i medlemsstaterne for 
tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere 
med ulovligt ophold og den nationale 
lovgivning til gennemførelse af dette 
direktiv."

Or. en

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 562/2006
Artikel 12 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a) I artikel 12 indsættes følgende stykke:
"4a. Medlemsstaterne underretter 
Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen, hvis der i forbindelse med 
grænseovervågning påvises øget ulovlig 
grænsepassage og/eller øget kriminalitet i 
direkte tilknytning til handlinger eller 
undladelser fra et tredjelands side. De 
kompetente institutioner tager hensyn til 



PR\888469DA.doc 19/32 PE478.678v01-00

DA

disse oplysninger, når det overvejes at 
vedtage restriktive foranstaltninger, jf. 
artikel 215 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde.

Or. en

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 10 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 562/2006
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10a) I artikel 15, stk. 1, indsættes følgende 
afsnit efter afsnit 1:
"Grænsevagterne sørger for, at en person, 
der ønsker at indgive en ansøgning om 
international beskyttelse, i praksis har 
mulighed for at indgive ansøgningen så 
hurtigt som muligt, idet de udfører deres 
opgaver under fuld overholdelse af den 
relevante EU-ret, herunder Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, og de 
relevante dele af folkeretten, herunder 
konventionen om flygtninges retsstilling 
udfærdiget i Genève den 28. juli 1951 
("Genèvekonventionen")."  

Or. en

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 11
Forordning (EF) nr. 562/2006
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Medlemsstaterne sikrer, at "Medlemsstaterne sikrer, at 
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grænsevagterne er specialiserede og 
passende uddannet under hensyn til det 
fælles grundlæggende uddannelsesprogram 
for grænsevagter, der er fastsat og 
udformet af Det Europæiske Agentur for 
Forvaltning af Det Operative Samarbejde 
ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser, 
som er oprettet ved Rådets forordning (EF) 
nr. 2007/2004. Uddannelsesprogrammet 
skal indeholde specialuddannelse i at 
opdage særlig farlige situationer 
vedrørende uledsagede mindreårige eller 
ofre for menneskehandel. Medlemsstaterne 
tilskynder grænsevagterne til at lære 
fremmedsprog, navnlig de sprog, der er 
nødvendige for udførelsen af deres 
opgaver."

grænsevagterne er specialiserede og 
passende uddannet under hensyn til det 
fælles grundlæggende uddannelsesprogram 
for grænsevagter, der er fastsat og 
udformet af Det Europæiske Agentur for 
Forvaltning af Det Operative Samarbejde 
ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser, 
som er oprettet ved Rådets forordning (EF) 
nr. 2007/2004. Uddannelsesprogrammet 
skal indeholde specialuddannelse i at 
opdage og håndtere særlig farlige 
situationer vedrørende udsatte personer 
som f.eks. uledsagede mindreårige eller 
ofre for menneskehandel.
Medlemsstaterne tilskynder med støtte fra 
Frontex grænsevagterne til at lære de 
fremmedsprog, der er nødvendige for 
udførelsen af deres opgaver, og sikrer, at 
grænsevagterne modtager uddannelse 
vedrørende beskyttelse af grundlæggende 
rettigheder generelt og rettighederne for 
særlige kategorier af udsatte personer."

Or. en

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 13 – litra a
Forordning (EF) nr. 562/2006
Artikel 19 – stk. 1 – afsnit 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"g) Redningstjenester, politi og 
brandvæsen

"g) Redningstjenester, politi, brandvæsen 
og grænsevagter

Or. en
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Ændringsforslag 30

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 14
Forordning (EF) nr. 562/2006
Artikel 21 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14) Artikel 21, litra d), udgår. 14) Artikel 21, litra d), affattes således:

"d) en medlemsstats mulighed for i 
lovgivningen at indføre en forpligtelse for 
tredjelandsstatsborgere til at anmelde 
deres tilstedeværelse på en medlemsstats 
område i overensstemmelse med 
bestemmelserne i artikel 22 i Schengen-
konventionen."

Or. en

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 17 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 562/2006
Artikel 34 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

17a) I artikel 34, stk. 1, indsættes som 
litra ea):
"ea) undtagelser fra bestemmelserne 
vedrørende passage af de ydre grænser 
som omhandlet i artikel 4, stk. 2, litra a)"

Or. en

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 17 b (nyt)
Forordning (EF) nr. 562/2006
Artikel 34 – stk. 1 – litra e b (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

17b) I artikel 34, stk. 1, indsættes som 
litra eb):
"eb) de i artikel 10, stk. 3, omhandlede 
statistikker."

Or. en

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 18
Forordning (EF) nr. 562/2006
Artikel 37 – første punktum

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen deres nationale 
bestemmelser vedrørende artikel 21, 
litra c), nationale bestemmelser om de 
sanktioner, som er omhandlet i artikel 4, 
stk. 3, og bilaterale aftaler, som er tilladt i 
medfør af denne forordning."

"Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen deres nationale 
bestemmelser vedrørende artikel 21, litra c) 
og d), nationale bestemmelser om de 
sanktioner, som er omhandlet i artikel 4, 
stk. 3, og bilaterale aftaler, som er tilladt i 
medfør af denne forordning."

Or. en

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 2
Konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen
Artikel 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) Artikel 22 ophæves. 2) Artikel 22 ændres således:

1. En udlænding, der er indrejst lovligt i 
en af de kontraherende parters område, 
kan på hver enkelt kontraherende parts 
betingelser forpligtes til at melde sig til 
den kontraherende parts kompetente 
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myndigheder, i hvis område den 
pågældende indrejser. Hver enkelt 
kontraherende part kan vælge, om 
udlændinge skal melde sig ved indrejsen 
eller inde i landet senest tre arbejdsdage 
efter indrejsen i den pågældende 
kontraherende parts område.
2. En udlænding, der har bopæl på en af 
de kontraherende parters område, og 
som rejser til en anden kontraherende 
parts område, kan have meldepligt efter 
stk. 1.
3. […].

Or. en

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Bilag – punkt 1 – litra a
Forordning (EF) nr. 562/2006
Bilag III – del B1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"DEL B1: "ikke visumpligtige" "DEL B1: "visum ikke påkrævet"

Or. en

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Bilag – punkt 3 – litra a
Forordning (EF) nr. 562/2006
Bilag VI – punkt 1.1.4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Følgende indsættes som punkt 1.1.4.: a) Følgende indsættes som punkt 1.1.4.:
"1.1.4. Fælles grænseovergangssteder "1.1.4. Fælles grænseovergangssteder

1.1.4.1. Medlemsstaterne kan indgå 
bilaterale aftaler med tilgrænsende 
tredjelande vedrørende etableringen af 

1.1.4.1. Medlemsstaterne kan indgå 
bilaterale aftaler med tilgrænsende 
tredjelande vedrørende etableringen af 



PE478.678v01-00 24/32 PR\888469DA.doc

DA

fælles grænseovergangssteder, hvor 
grænsevagter fra den ene part udfører 
indrejse- og/eller udrejsekontrol efter deres 
nationale lovgivning på den anden parts 
område. De fælles grænseovergangssteder 
kan være placeret på enten 
medlemsstatens område eller tredjelandets 
område.

fælles grænseovergangssteder, hvor 
grænsevagter fra den ene part udfører 
indrejse- og/eller udrejsekontrol efter deres 
nationale lovgivning på den anden parts 
område. De bestemmelser i det 
pågældende tredjelands nationale 
lovgivning, der finder anvendelse på 
fælles grænseovergangssteder, respekterer 
den af EU-retten afledte retsbeskyttelse på 
disse områder. Aftalerne skal navnlig 
indeholde bestemmelser med henblik på:
– at regulere de opgaver, der udføres, og 
de foranstaltninger, der træffes, af begge 
parters grænsevagter.  Der udvises særlig 
omhu, hvad angår procedurerne 
vedrørende tilbageholdelse af en eller 
flere personer, beslaglæggelse af 
ejendom, adgang til asylprocedurerne på 
medlemsstaternes område og garantier for 
adgang til medlemsstaternes område for 
personer, der har ret til fri bevægelighed i 
henhold til EU-retten. Disse bestemmelser 
skal gennemføres i såvel medlemsstaters 
som tredjelandes områder.
– at garantere medlemsstaternes 
grænsevagters adgang til at anvende 
informationssystemer, der behandler 
personoplysninger, jf. artikel 7, og at 
muliggøre iværksættelsen af de i henhold 
til EU-retten fornødne tekniske og 
organisatoriske 
sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte 
personoplysninger mod hændelig eller 
ulovlig tilintetgørelse, mod hændeligt tab, 
mod forringelse, ubeføjet udbredelse eller 
ikke-autoriseret adgang. Grænsevagter 
fra tredjelande har ikke adgang til disse 
informationssystemer.

1.1.4.2. Fælles grænseovergangssteder 
placeret på en medlemsstats område:
Bilaterale aftaler om etablering af fælles 
grænseovergangssteder på en 
medlemsstats område skal indeholde en 
tilladelse til, at grænsevagter fra et 
tredjeland kan udføre deres opgaver i den 
pågældende medlemsstat under 

1.1.4.2. Fælles grænseovergangssteder kan 
være placeret på enten medlemsstatens
område eller tredjelandets område.
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overholdelse af følgende principper:
a) International beskyttelse: En 
tredjelandsstatsborger, der anmoder om 
international beskyttelse på en 
medlemsstats område, skal have adgang 
til de relevante procedurer i 
medlemsstaten, selv om 
tredjelandsstatsborgeren endnu ikke har 
været igennem den udrejsekontrol, som 
tredjelandets grænsevagter udfører ved 
det fælles grænseovergangssted.
b) Arrestation af en person eller 
beslaglæggelse af ejendom: Hvis 
tredjelandets grænsevagter bliver 
opmærksomme på forhold, der giver 
anledning til arrestation af en person eller 
beslaglæggelse af ejendom, 
- informerer de medlemsstatens 
myndigheder om disse forhold, og 
medlemsstatens myndigheder sikrer en 
passende opfølgning heraf i 
overensstemmelse med national 
lovgivning, EU-retten og folkeretten 
uanset den pågældende persons 
nationalitet, eller
- de handler i overensstemmelse med 
deres nationale lovgivning. I så tilfælde 
skal den berørte person imidlertid tilbydes 
adgang til medlemsstaternes domstole og 
råde over tilstrækkelige retsmidler til at 
sikre den pågældendes retsbeskyttelse på 
de områder, der er omfattet af EU-retten 
for at opnå den retsbeskyttelse, som 
enkeltpersoner har ifølge EU-retten, og for 
at sikre, at disse regler er fuldt effektive.

c) Personer som har ret til fri 
bevægelighed i henhold til EU-retten, og 
som indrejser på Unionens område: 
Tredjelandets grænsevagter må ikke 
forhindre personer, som har ret til fri 
bevægelighed i henhold til EU-retten, i at 
indrejse på EU's område. Hvis der er 
forhold, der begrunder, at en person 
nægtes udrejse fra det pågældende 
tredjeland, informerer tredjelandets 
grænsevagter medlemsstatens 
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myndigheder om disse forhold, og 
medlemsstatens myndigheder sikrer en 
passende opfølgning heraf i 
overensstemmelse med national ret, EU-
retten og folkeretten.
1.1.4.3. Fælles grænseovergangssteder 
placeret på et tredjelands område: 
Bilaterale aftaler om etablering af fælles 
grænseovergangssteder på et tredjelands 
område skal indeholde en tilladelse til, at 
grænsevagter fra en medlemsstat kan 
udføre deres opgaver i det pågældende 
tredjeland i henhold til 
Schengengrænsekodeksen og under 
overholdelse af følgende principper: 
a) International beskyttelse: En 
tredjelandsstatsborger, der er kommet 
igennem tredjelandets grænsevagters 
udrejsekontrol og derefter anmoder 
medlemsstatens grænsevagter i 
tredjelandet om international beskyttelse, 
skal have adgang til den pågældende 
medlemsstats område med henblik på at 
få iværksat de relevante procedurer. 
Tredjelandets myndigheder skal acceptere 
den pågældende persons overførsel til 
medlemsstatens område.
b) Arrestation af en person eller 
beslaglæggelse af ejendom: Hvis 
medlemsstatens grænsevagter bliver 
opmærksomme på forhold, der giver 
anledning til at arrestere en person eller 
anbringe den pågældende i varetægt eller 
til at beslaglægge ejendom, handler de i 
overensstemmelse med deres nationale 
lovgivning og gældende EU-ret. 
Tredjelandets myndigheder skal acceptere 
den pågældende persons eller genstands 
overførsel til medlemsstatens område.
c) Tredjelandsstatsborgere, der rejser ind i 
det land, hvori de er statsborgere: 
Medlemsstatens grænsevagter må ikke 
forhindre borgere fra det pågældende 
tredjeland i at indrejse i det land, hvori de 
er statsborgere. Hvis der er forhold, der 
begrunder, at en person nægtes udrejse 
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fra den pågældende medlemsstat i 
henhold til medlemsstatens lovgivning, 
informerer medlemsstatens grænsevagter 
tredjelandets myndigheder om disse 
forhold, og tredjelandets myndigheder 
sikrer en passende opfølgning heraf i 
overensstemmelse med national ret og 
folkeretten. 
1.1.4.4. Før en medlemsstat indgår eller 
ændrer en bilateral aftale med et 
tilgrænsende tredjeland om fælles 
grænseovergangssteder, rådfører den sig 
med Kommissionen om foreneligheden af 
aftalen med denne forordning.

1.1.4.3. Før medlemsstaterne indgår eller 
ændrer en bilateral aftale med et 
tilgrænsende tredjeland om fælles 
grænseovergangssteder, rådfører de sig 
med Kommissionen, der skal afgive en 
forudgående positiv udtalelse om 
foreneligheden af aftalen med den 
relevante EU-lovgivning.

Hvis Kommissionen finder aftalen 
uforenelig med denne forordning, 
underrettes den pågældende medlemsstat. 
Denne træffer alle passende 
foranstaltninger til, at aftalen inden for en 
rimelig frist ændres på en sådan måde, at 
de dele, som det er konstateret er 
uforenelige, fjernes."

Hvis Kommissionen finder udkastet til 
aftale uforeneligt med den relevante EU-
lovgivning, underrettes den pågældende 
medlemsstat. Denne indgår ikke aftalen og 
træffer alle passende foranstaltninger til, at 
udkastet til aftale inden for en rimelig frist 
ændres på en sådan måde, at de dele, som 
det er konstateret er uforenelige, fjernes."

Or. en

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Bilag – punkt 3 – litra b
Forordning (EF) nr. 562/2006
Bilag VI – punkt 1.2.1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"1.2.1. Både togpassagerer og togpersonale 
i tog, der passerer de ydre grænser, 
herunder godstog og tomme tog, 
kontrolleres. Medlemsstaterne kan indgå 
bilaterale aftaler om, hvordan denne 
kontrol skal foretages, under overholdelse 
af principperne i punkt 1.1.4. Denne 
kontrol skal udføres på en af følgende 
måder:

"1.2.1. Både togpassagerer og togpersonale 
i tog, der passerer de ydre grænser, 
herunder godstog og tomme tog, 
kontrolleres. Medlemsstaterne kan indgå 
bilaterale aftaler om, hvordan denne 
kontrol skal foretages. Denne kontrol skal 
udføres på en af følgende måder:
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Or. en

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Bilag – punkt 3 – litra b
Forordning (EF) nr. 562/2006
Bilag XI – punkt 1.2.2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.2.2. For at lette trafikken med 
højhastighedspassagertog kan de 
medlemsstater, som toget kører igennem 
fra tredjelande, efter fælles overenskomst 
med de pågældende tredjelande under 
overholdelse af principperne i 
punkt 1.1.4., også beslutte, at 
indrejsekontrollen af personer i tog fra 
tredjelande udføres på en af følgende 
måder:

1.2.2. For at lette trafikken med 
højhastighedspassagertog kan de 
medlemsstater, som toget kører igennem 
fra tredjelande, efter fælles overenskomst 
med de pågældende tredjelande, også 
beslutte, at indrejsekontrollen af personer i 
tog fra tredjelande udføres på en af 
følgende måder:

Or. en

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Bilag – punkt 4 – litra -a (nyt)
Forordning (EF) nr. 562/2006
Bilag VI – punkt 3.1.1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) I punkt 3.1.1. indsættes følgende 
punktum efter første punktum:
"I undtagelsestilfælde kan der også 
gennemføres kontrol under fartøjets 
sejlads gennem den berørte medlemsstats 
territorialfarvand som defineret i De 
Forenede Nationers havretskonvention."

Or. en
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Ændringsforslag 40

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Bilag – punkt 4 – litra a
Forordning (EF) nr. 562/2006
Bilag VI - punkt 3.1.1 - 2. punktum

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Medlemsstaterne kan indgå bilaterale 
aftaler, i henhold til hvilke kontrollen også 
kan udføres under rejsen eller ved skibets 
ankomst eller afrejse på tredjelandets 
område, under overholdelse af 
principperne i punkt 1.1.4."

"Medlemsstaterne kan indgå bilaterale 
aftaler, i henhold til hvilke kontrollen også 
kan udføres under rejsen eller ved skibets 
ankomst eller afrejse på tredjelandets 
område."

Or. en

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Bilag – punkt 7
Forordning (EF) nr. 562/2006
Bilag VII – punkt 7 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"7. Redningstjenester, politi og brandvæsen "7. Redningstjenester, politi, brandvæsen 
og grænsevagter

Or. en

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Bilag – punkt 7
Forordning (EF) nr. 562/2006
Bilag VII – punkt 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ordningerne for redningstjenesters, 
politiets og brandvæsenets ind- og udrejse, 
når de handler i nødstilfælde, skal 
fastsættes i national lovgivning og om 

Ordningerne for redningstjenesters, 
politiets, brandvæsenets og grænsevagters
ind- og udrejse, når de handler i 
nødstilfælde, skal fastsættes i national 
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nødvendigt i bilaterale aftaler. Disse 
ordninger kan omfatte undtagelser fra 
artikel 4, 5 og 7.

lovgivning og om nødvendigt i bilaterale 
aftaler. Disse ordninger kan omfatte 
undtagelser fra artikel 4, 5 og 7.

Or. en
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BEGRUNDELSE

Indledning

Etableringen af Schengenområdet i slutningen af 1980'erne er en af Europas vigtigste 
landvindinger.   Vedtagelsen af Schengenaftalen den 14. juni 1985 førte til afskaffelse af den 
systematiske grænsekontrol ved de indre grænser mellem deltagerlandene i Schengenområdet 
og garanterede fri bevægelighed for personer i området. Over de forløbne 25 år har de 
aftalemæssige og retlige rammer for det europæiske Schengenområde resulteret i det, vi nu 
med stolthed kalder Schengenreglerne. Fra de oprindelige fem medlemmer er 
Schengenområdet i mellemtiden vokset til 25 medlemslande, der snart vil få følgeskab af 
Bulgarien og Rumænien.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 af 15. marts 2006 om indførelse 
af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks) udgør en 
vigtig milepæl i de lovgivningsmæssige bestræbelser på at fremme og forbedre 
Schengenreglerne. Den finder anvendelse på alle personer, der passerer EU's indre eller ydre 
grænser, og fastlægger normer for kontroller ved grænseovergangssteder i Schengenområdet.   
De retlige rammer fokuserer på beskyttelse af Unionens interesser og sikrer fri bevægelighed 
for EU-borgere og andre personer med samme rettigheder, men beskytter samtidig 
rettighederne for enkeltpersoner og særligt udsatte persongrupper, der ikke nyder godt af 
retten til fri bevægelighed.

Hovedformålet med denne forordning er at ændre gældende lovgivning om grænsekontrol 
med personer og at styrke politikken for integreret grænseforvaltning ved at forbedre 
bestemmelserne vedrørende passage af de ydre grænser.

Anvendelsesområde for Kommissionens forslag 

Kommissionsforslaget, der kommer på et vigtigt historisk tidspunkt for EU, tager sigte på at 
gøre Schengengrænsekodeksen mere klar og dækkende.

Det er først og fremmest af teknisk art og skal opdatere reglerne i overensstemmelse med den 
udvikling, der har fundet sted på det retlige område siden indførelsen af forordning nr. 
562/2006 og Lissabontraktatens ikrafttrædelse. 

Desuden tages der hensyn til medlemsstaternes praktiske erfaringer i forbindelse med 
anvendelsen af Schengengrænsekodeksen.

Endelig indeholder kommissionsforslaget visse tilknyttede ændringer af konventionen af 
14. juni 1985 om gennemførelse af Schengenaftalen. 

Ordførerens holdning

Under henvisning til Kommissionens forslag og de seneste udviklinger i Schengenreglerne i 
både lovgivningsmæssig og praktisk henseende er ordføreren enig med Kommissionen i, at 
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det er nødvendigt at ændre den gældende Schengengrænsekodeks. Det er afgørende at holde 
fast ved princippet om, at afskaffelsen af kontrollen ved de indre grænser mellem 
medlemsstaterne skal gå hånd i hånd med behovet for effektiv kontrol, tættere samarbejde og 
gensidig tillid ved Schengenområdets ydre grænser.  Dette er navnlig tilfældet på et tidspunkt, 
hvor pludselige begivenheder ved EU's ydre grænser (f.eks. radikale politiske ændringer i 
Nordafrika) i høj grad har indvirket på migrationsstrømmene i retning af EU. 

På denne baggrund forelægger ordføreren ændringsforslag, som forbedrer den eksisterende 
ramme, navnlig ud fra to principper: For det første tilstræbes det at styrke de bestemmelser, 
der skal lette, forenkle og yderligere udvikle den frie bevægelighed i det europæiske 
Schengenområde, og for det andet støttes en fast ramme for kontrol og sikkerhed ved de ydre 
grænser for medlemsstaternes område.

Ordføreren er endvidere enig i, at det med henblik på en styrkelse af Schengenreglerne er 
vigtigt, at der indgås bilaterale aftaler mellem medlemsstaterne og tredjelande om fælles 
grænseovergangssteder. Disse aftaler bør være forenelige med EU-retten og europæiske 
værdier. Som det fremgår af de eksisterende eksempler på aftaler som dem, der er indgået 
mellem Ukraine og Polen eller Ungarn og Kroatien, kan aftalerne fungere som redskaber til 
forbedring af beskyttelsen og grænsekontrollen af personer, der søger at passere de ydre 
grænser ved grænseovergangssteder.

Styrkelsen af de ydre grænser vil skabe retssikkerhed, styrke solidariteten mellem 
medlemsstaterne og fremme den økonomiske udvikling. Under alle omstændigheder henledes 
opmærksomheden på, at der ved indrejse eller forsøg på indrejse i Schengenområdet i disse 
forslag i høj grad bør tages hensyn til beskyttelsen af den enkeltes rettigheder ved at anvende 
den lange politiske og retlige tradition i EU. Desuden fastslår ordføreren, at medlemsstaterne, 
når det er blevet påvist, at et tredjeland gennem handlinger eller undladelser har skabt 
forstyrrelse ved Schengenområdets ydre grænser, bør inddrages inden for rammerne af 
grænseovervågningen og handle i overensstemmelse med TEUF artikel 215.

Ved udarbejdelsen af ændringsforslagene til det foreliggende forslag har ordføreren i tillæg til 
den nyligt vedtagne Lissabontraktat og EU-lovgivningen om beskyttelse af 
menneskerettighederne også taget hensyn til nyere EU-lovgivning som den for nyligt 
vedtagne visumkodeks, tilbagesendelsesdirektivet og de nylige ændringer af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004 om 
oprettelse af et europæisk agentur for forvaltning af det operative samarbejde ved EU-
medlemsstaternes ydre grænser (Frontex), som tilbyder nye muligheder for handling med 
henblik på at forbedre den integrerede forvaltning af Unionens ydre grænser.

Således giver det foreliggende forslag på trods af dets mere tekniske art merværdi til 
udviklingen af Schengenreglerne. Det tilbyder umiddelbare fordele samtidig med, at det letter 
og fremmer grænsekontrollen og udvikler tilliden og solidariteten i Schengenområdet. Det 
indeholder et krystalklart budskab, nemlig at EU trods den nuværende vanskelige periode 
fortsat er engageret i sin integrationsproces og er tro imod sine værdier, der garanterer fred, 
sikkerhed og velstand på kontinentet. EU er overbevist om, at fælles udfordringer kun kan 
takles gennem fælles mål, og at visioner kun kan virkeliggøres gennem samarbejde og 
gensidig solidaritet. 


