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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 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 gemenskapskodex om 
gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) och konventionen om 
tillämpning av Schengenavtalet
(COM(2011)0118 – C7-0070/2011 – 2011/0051(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2011)0118),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 77.1 och 2 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0070/2011),

– 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 (A7-.../2012).

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 – ändringsakt
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) EU:s politik när det gäller unionens 
yttre gränser syftar till en integrerad 
förvaltning för att garantera en enhetlig och 
effektiv kontroll och övervakning, vilket är 
en förutsättning för den fria rörligheten för 
personer inom Europeiska unionen och ett 
grundläggande inslag i ett område med 
frihet, säkerhet och rättvisa. Därför bör det 
fastställas gemensamma bestämmelser om 

(1) EU:s politik när det gäller unionens 
yttre gränser syftar till en integrerad 
förvaltning för att garantera en enhetlig och 
effektiv kontroll och övervakning, vilket är 
en förutsättning för den fria rörligheten för 
personer inom Europeiska unionen och ett 
grundläggande inslag i ett område med 
frihet, säkerhet och rättvisa. Därför bör det 
fastställas gemensamma bestämmelser om 
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vilka standarder och förfaranden som ska 
gälla för kontrollen av de yttre gränserna.

vilka standarder och förfaranden som ska 
gälla för kontrollen av de yttre gränserna, 
med hänsyn till det specifika och 
oproportionerligt hårda tryck som vissa 
medlemsstater utsätts för vid sina yttre 
gränser. Bestämmelserna bör styras av 
principen om solidaritet mellan 
medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Den fria rörligheten för personer 
inom Schengenområdet är en av de 
största landvinningarna i den europeiska 
integrationen, och Schengenregelverket 
har haft positiva följder för 
hundratusentals unionsmedborgares 
dagliga liv, både för att det underlättar 
passerandet över gränserna och för att det 
stimulerar ekonomin. Den fria rörligheten 
är en grundläggande rättighet och en 
hörnsten i unionsmedborgarskapet. 
Villkoren för utövandet av denna rättighet 
anges i fördragen och i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 
om unionsmedborgares och deras 
familjemedlemmars rätt att fritt röra sig 
och uppehålla sig inom medlemsstaternas 
territorier1.
_________________
1 EUT L 158, 30.4.2004, s. 77.

Or. en
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Ändringsförslag 3

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1b) Avskaffandet av kontrollerna vid de 
inre gränserna förutsätter att 
medlemsstaterna har fullständigt 
förtroende för varandras förmåga att till 
fullo genomföra de kompletterande 
åtgärder som behövs för att dessa 
kontroller ska kunna slopas.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) När Schengenområdet skapades 
definierades en gemensam yttre gräns, 
och ansvaret för skyddet av denna bör 
delas mellan medlemsstaterna i enlighet 
med principen om solidaritet och rättvis 
ansvarsfördelning så som denna 
definieras i artikel 80 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt. En 
stärkt förvaltning av Schengensamarbetet 
bidrar till att säkerställa att varje 
medlemsstat effektivt kan kontrollera sina 
delar av de yttre gränserna, och den ökar 
förtroendet för effektiviteten i unionens 
system för migrationshantering.

Or. en
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Ändringsförslag 5

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Efter fyra års praktisk tillämpning har 
behovet av att införa ett antal begränsade, 
tekniska ändringar uppstått. Detta grundar 
sig på medlemsstaternas och 
kommissionens praktiska erfarenheter vid 
tillämpningen av bestämmelserna i 
kodexen om Schengengränserna, inklusive 
resultaten av utvärderingen av 
Schengensamarbetet, samt de rapporter och 
förslag som framförts av medlemsstaterna.

(3) Efter fyra års praktisk tillämpning har 
behovet av att införa ett antal ändringar 
uppstått. Detta grundar sig på 
medlemsstaternas och kommissionens 
praktiska erfarenheter vid tillämpningen av 
bestämmelserna i kodexen om 
Schengengränserna, inklusive resultaten av 
utvärderingen av Schengensamarbetet, 
rapporter och förslag som framförts av 
medlemsstaterna, liksom 
lagstiftningsinitiativen och utvecklingen 
inom unionens primärrätt och 
sekundärrätt samt behovet av 
förtydligande och en bättre kartläggning 
av kritiska tekniska problem.

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Genom antagandet av 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1168/2011 av den 
25 oktober 2011 om ändring av rådets 
förordning (EG) nr 2007/2004 om 
inrättande av en europeisk byrå för 
förvaltningen av det operativa samarbetet 
vid Europeiska unionens medlemsstaters 
yttre gränser1 (Frontex) förbättras den 
integrerade förvaltningen av de yttre 
gränserna, och byråns roll utökas 
ytterligare i linje med unionens mål att 
utveckla en politik för ett successivt 
införande av konceptet integrerad 
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gränsförvaltning.
______________
1 EUT L 304, 22.11.2011, s. 1.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) För att anpassa bestämmelserna i
Schengenkodexen till fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt
(EUF-fördraget), bör befogenheten att anta 
akter i enlighet med artikel 290 i
EUF-fördraget delegeras till kommissionen
när det gäller antagandet av ytterligare 
åtgärder som styr övervakningen i enlighet 
med artikel 12.5 samt ändringar av 
bilagorna i enlighet med artikel 32. Det är 
av särskild betydelse att kommissionen 
genomför lämpliga samråd under sitt 
förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå. Kommissionen bör, då den
förbereder och utarbetar delegerande akter,
se till att information och relevanta 
handlingar översänds till 
Europaparlamentet och rådet samtidigt och 
i god tid.

(6) I syfte att anpassa bestämmelserna i
kodexen om Schengengränserna till 
fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt (EUF-fördraget) bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till 
kommissionen med avseende på
antagandet av ytterligare åtgärder som styr 
övervakningen i enlighet med artikel 12.5 
samt ändringar av bilagorna i enlighet med 
artikel 32. Det är av särskild betydelse att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
under sitt förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå. När kommissionen förbereder 
och utarbetar delegerade akter bör den se 
till att relevanta handlingar översänds
samtidigt till Europaparlamentet och rådet
och att detta sker så snabbt som möjligt 
och på lämpligt sätt.

Or. en

Motivering

Tekniska ändringar: korrekt termval och anpassning till standardformuleringarna för 
delegerade akter.
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Ändringsförslag 8

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 1 – led c
Förordning (EG) nr 562/2006
Artikel 2 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”4a. ”inre godsförbindelse”: en 
godsförbindelse mellan samma två eller 
flera hamnar inom medlemsstaternas 
territorium utan anlöpning av hamnar 
utanför detta territorium”.

”4a. ”inre godsförbindelse”: en 
godsförbindelse mellan samma två eller 
flera hamnar inom medlemsstaternas 
territorium utan anlöpning av hamnar 
utanför detta territorium där förbindelsen 
utgör transport av varor enligt en i förväg 
bestämd färdväg”.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 1 – led ga (nytt)
Förordning (EG) nr 562/2006
Artikel 2 – punkt 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) Följande ska införas som punkt 8a:
”8a. ”gemensam gränsövergång”: ett 
gränsövergångsställe som är beläget 
antingen på en medlemsstats eller på ett 
tredjelands territorium och vid vilket 
gränskontrolltjänstemän från 
medlemsstaterna och från tredjeländer 
utför inrese- och utresekontroller i 
enlighet med sitt eget lands lagstiftning 
och inom ramen för ett bilateralt avtal”.

Or. en
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Ändringsförslag 10

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 1 – led ha (nytt)
Förordning (EG) nr 562/2006
Artikel 2 – punkt 18a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ha) Följande ska införas som punkt 18a:
”18a. ”arbetstagare som utför 
offshorearbete”: en person som arbetar 
på en havsbaserad anläggning som är 
belägen utanför medlemsstaternas 
territorialvatten men i ett område som 
omfattas av medlemsstaternas exklusiva 
ekonomiska utnyttjande av havet enligt 
internationell sjörätt, och som 
regelbundet återvänder sjövägen eller 
luftvägen till medlemsstaternas 
territorium”.

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 1 – led hb (nytt)
Förordning (EG) nr 562/2006
Artikel 2 – punkt 19a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

hb) Följande ska införas som punkt 19a:
”19a. ”en månad”: 30 dagar.”

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 562/2006
Artikel 4 – punkt 2 – led a 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) För personer eller grupper av personer, 
när det föreligger särskilda behov att 
stundtals passera de yttre gränserna utanför 
gränsövergångarna och utanför de fasta 
tiderna för öppethållande, under 
förutsättning att de innehar de tillstånd som 
krävs enligt nationell lagstiftning och det 
inte strider mot medlemsstaternas allmänna 
ordning eller inre säkerhet. 
Medlemsstaterna får fastställa särskilda 
arrangemang i bilaterala avtal.

a) För personer eller grupper av personer, 
när det föreligger särskilda behov att 
stundtals passera de yttre gränserna utanför 
gränsövergångarna och utanför de fasta 
tiderna för öppethållande, under 
förutsättning att de innehar de tillstånd som 
krävs enligt nationell lagstiftning och det 
inte strider mot medlemsstaternas allmänna 
ordning eller inre säkerhet. 
Medlemsstaterna får fastställa särskilda 
arrangemang i bilaterala avtal. Sådana 
undantag ska meddelas kommissionen i 
enlighet med artikel 34.

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 562/2006
Artikel 4 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) För personer eller grupper av personer 
vid en oförutsedd nödsituation.”

b) För personer eller grupper av personer 
vid en oförutsedd nödsituation, i 
överensstämmelse med internationell rätt 
och unionslagstiftning på området 
grundläggande rättigheter.”

Or. en

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 4 – led a
Förordning (EG) nr 562/2006
Artikel 5 – punkt 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

”För planerade vistelser inom 
medlemsstaternas territorium som inte 
varar mer än tre månader under en
sexmånadersperiod från och med dagen 
för första inresan till medlemsstaternas 
territorium ska följande villkor gälla för 
inresa för tredjelandsmedborgare:

”1. För planerade vistelser inom 
medlemsstaternas territorium som inte 
varar mer än 90 dagar under en period på 
180 dagar, vilket innebär att den period 
på 180 dagar som föregår varje dag av 
vistelsen ska beaktas, ska följande villkor 
gälla för inresa för tredjelandsmedborgare:

Or. en

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 4 – led aa (nytt)
Förordning (EG) nr 562/2006
Artikel 5 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Följande ska införas som punkt 1a:
”1a. Vid tillämpningen av punkt 1 ska 
inresedagen räknas som den första dagen 
av vistelsen inom medlemsstaternas 
territorium och utresedagen räknas som 
den sista dagen av vistelsen inom
medlemsstaternas territorium.”

Or. en

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 4a (nytt)
Förordning (EG) nr 562/2006
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a) I artikel 6.1 ska första stycket ersättas 
med följande:
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”1. När gränskontrolltjänstemännen utför 
sina arbetsuppgifter ska de till fullo 
respektera den mänskliga värdigheten och 
de grundläggande rättigheterna. I de fall 
där det handlar om särskilt utsatta 
personer ska de gå särskilt varsamt till 
väga.”

Or. en

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 5 – led d
Förordning (EG) nr 562/2006
Artikel 7 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Tredjelandsmedborgare som genomgår en 
noggrann fördjupad kontroll ska skriftligen 
informeras om ändamålet med och 
förfarandet för en sådan kontroll.”

”5. Tredjelandsmedborgare som genomgår 
en noggrann fördjupad kontroll ska få 
skriftlig information på ett språk de 
förstår eller rimligtvis kan förväntas 
förstå, och om nödvändigt i annan form, 
där ändamålet med och förfarandet för en 
sådan kontroll anges.”

Or. en

Motivering

Lydelsen av denna artikel har tagits från återvändandedirektivet (2008/115/EG), som har 
antagits av parlamentet, i syfte att harmonisera och upprätthålla en konsekvent rätt till 
information för tredjelandsmedborgare i de olika lagstiftningar inom EU som handlar om 
tredjelandsmedborgare i medlemsstaterna.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 6
Förordning (EG) nr 562/2006
Artikel 9 – punkt 2 – led a – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

”2. a) Personer som åtnjuter fri rörlighet 
enligt unionslagstiftningen får använda de 
köer som markeras med skylten i del A 
(”EU, EES, CH”) i bilaga III. De får även 
använda de köer som markeras med 
skylten i del B1 (”ej viseringspliktiga“) 
och B2 (”samtliga pass”) i bilaga III.

”2. a) Personer som åtnjuter fri rörlighet 
enligt unionslagstiftningen får använda de 
köer som markeras med skylten i del A 
(”EU, EES, CH”) i bilaga III. De får även 
använda de köer som markeras med 
skylten i del B1 (”visum krävs ej”) och B2 
(”samtliga pass”) i bilaga III.

Or. en

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 6
Förordning (EG) nr 562/2006
Artikel 9 – punkt 2 – led a – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tredjelandsmedborgare som inte är 
skyldiga att inneha visering när de passerar 
medlemsstaternas yttre gränser enligt 
förordning (EG) nr 539/2001 och 
tredjelandsmedborgare som innehar giltigt 
uppehållstillstånd eller visering för längre 
vistelse får använda de köer som markerats 
med skylten i del B1 (”ej 
viseringspliktiga”) i bilaga III till denna 
förordning. De får även använda de köer 
som markeras med skylten i del B2 
(”samtliga pass”) i bilaga III till denna 
förordning.

Tredjelandsmedborgare som inte är 
skyldiga att inneha visering när de passerar 
medlemsstaternas yttre gränser enligt 
förordning (EG) nr 539/2001 och 
tredjelandsmedborgare som innehar giltigt 
uppehållstillstånd får använda de köer som 
markerats med skylten i del B1 (”visum 
krävs ej”) i bilaga III till denna förordning. 
De får även använda de köer som markeras 
med skylten i del B2 (”samtliga pass”) i 
bilaga III till denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 6
Förordning (EG) nr 562/2006
Artikel 9 – punkt 2 – led b – stycke 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bestämmelsen om separata köer som 
markeras med skylten i del B1 (”ej 
viseringspliktiga“) i bilaga III är ett 
alternativ och inte en skyldighet för 
medlemsstaterna. Medlemsstaterna får 
själva, på grundval av praktiska behov 
avgöra om de använder sig av detta 
alternativ och vid vilka gränsövergångar.”

Bestämmelsen om separata köer som 
markeras med skylten i del B1 (”visum 
krävs ej”) i bilaga III är inte obligatorisk
för medlemsstaterna. Medlemsstaterna får 
själva, på grundval av praktiska behov 
avgöra om de ska införa detta och vid 
vilka gränsövergångar.”

Or. en

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 6a (nytt)
Förordning (EG) nr 562/2006
Artikel 9 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a) Artikel 9.5 ska utgå.

Or. en

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 7 – led -a (nytt)
Förordning (EG) nr 562/2006
Artikel 10 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) Rubriken ska ersättas med följande:
”Stämpling av resehandlingar”

Or. en
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Ändringsförslag 23

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 7 – led ba (nytt)
Förordning (EG) nr 562/2006
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) I punkt 3 första stycket ska följande 
läggas till som led h:
”ga) resehandlingar för gränsboende som 
innehar ett tillstånd för lokal gränstrafik i 
enlighet med artikel 6 i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1931/2006 av den 
20 december 2006 om lokal gränstrafik 
vid medlemsstaternas yttre landgränser1

och inom ramen för ett tillämpligt 
bilateralt avtal.”
_______________
1 EUT L 405, 30.12.2006, s. 1. 

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 7 – led bb (nytt)
Förordning (EG) nr 562/2006
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bb) I punkt 3 ska andra stycket ersättas 
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med följande:
”På begäran av en tredjelandsmedborgare 
kan man undantagsvis avstå från att 
påföra en inrese- eller utresestämpel, om 
en sådan stämpel riskerar att vålla den 
personen allvarliga problem. I sådana fall 
ska inresan eller utresan registreras på ett 
separat blad med namn och passnummer.
Detta blad ska överlämnas till 
tredjelandsmedborgaren. De behöriga 
myndigheterna i medlemsstaterna ska 
föra statistik över sådana undantagsfall 
och förmedla denna statistik till 
kommissionen.”

Or. en

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Förordning (EG) nr 562/2006
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Om det antagande som avses i punkt 1 
inte vederläggs, får 
tredjelandsmedborgaren återsändas enligt
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2008/115/EG*.

”3. Om det antagande som avses i punkt 1 
inte vederläggs, får 
tredjelandsmedborgaren återsändas i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2008/115/EG av 
den 16 december 2008 om gemensamma 
normer och förfaranden för återvändande 
av tredjelandsmedborgare som vistas 
olagligt i medlemsstaterna* och med 
nationell lagstiftning som genomför det 
direktivet.

Or. en
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Ändringsförslag 26

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 8a (nytt)
Förordning (EG) nr 562/2006
Artikel 12 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a) I artikel 12 ska följande införas som 
punkt 4a:
”4a. Medlemsstaterna ska underrätta 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen om de under utövandet av 
gränsövervakningen har konstaterat en 
ökning av antalet otillåtna gränspassager 
och/eller en ökning av brottslighet som 
direkt är kopplad till ett tredjelands 
handlingar eller försummelser. De 
behöriga institutionerna ska beakta dessa 
underrättelser och överväga restriktiva 
åtgärder enligt artikel 215 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt.”

Or. en

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 10a (nytt)
Förordning (EG) nr 562/2006
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10a) I artikel 15.1 ska följande stycke 
införas efter första stycket:
”Gränskontrolltjänstemännen ska sörja 
för att en person som vill söka 
internationellt skydd har en faktisk 
möjlighet att lämna in en ansökan så 
snart som möjligt, så att de utför sitt 
uppdrag i fullständig överensstämmelse 
med tillämplig unionslagstiftning, 
däribland Europeiska unionens stadga 
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om de grundläggande rättigheterna, och 
tillämplig internationell lagstiftning, 
däribland konventionen angående 
flyktingars rättsliga ställning, som ingicks 
i Genève den 28 juli 1951 
(Genèvekonventionen).

Or. en

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 11
Förordning (EG) nr 562/2006
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Medlemsstaterna ska se till att 
gränskontrolltjänstemännen är 
specialiserade och vederbörligen utbildade 
tjänstemän, med beaktande av en 
gemensam grundplan för 
gränskontrolltjänstemän som inrättats och 
utvecklats av Europeiska byrån för 
förvaltningen av det operativa samarbetet 
vid Europeiska unionens medlemsstaters 
yttre gränser, som inrättades genom rådets 
förordning (EG) nr 2007/2004.
Utbildningsgrundplanen ska omfatta 
särskild utbildning för att upptäcka 
personer i särskilt utsatta situationer som
exempelvis underåriga utan medföljande 
vuxen och offer för människohandel.
Medlemsstaterna ska uppmuntra 
gränskontrolltjänstemän att lära sig språk, 
särskilt de språk som de behöver för att 
utföra sina arbetsuppgifter.”

”Medlemsstaterna ska se till att 
gränskontrolltjänstemännen är 
specialiserade och vederbörligen utbildade 
tjänstemän, med beaktande av en 
gemensam grundplan för 
gränskontrolltjänstemän som inrättats och 
utvecklats av Europeiska byrån för 
förvaltningen av det operativa samarbetet 
vid Europeiska unionens medlemsstaters 
yttre gränser, som inrättades genom rådets 
förordning (EG) nr 2007/2004.
Utbildningsgrundplanen ska omfatta 
särskild utbildning för att upptäcka och 
hantera situationer där utsatta personer är 
inblandade, exempelvis underåriga utan 
medföljande vuxen och offer för 
människohandel. Medlemsstaterna ska med 
stöd av Frontex uppmuntra 
gränskontrolltjänstemän att lära sig de 
språk som de behöver för att utföra sina 
arbetsuppgifter, och de ska sörja för att 
gränskontrolltjänstemännen får 
utbildning om skyddet för grundläggande 
rättigheter i allmänhet och om 
rättigheterna för specifika kategorier av 
utsatta personer.”

Or. en
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Ändringsförslag 29

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 13 – led a
Förordning (EG) nr 562/2006
Artikel 19 – punkt 1 – stycke 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”g) Räddningstjänst, polis och brandkår. ”g) Räddningstjänst, polis, brandkår och 
gränskontrolltjänstemän.

Or. en

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 14
Förordning (EG) nr 562/2006
Artikel 21 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

14) Artikel 21 d ska utgå. 14) Artikel 21 d ska ersättas med följande:

”d) Möjligheten för en medlemsstat att i 
sin lagstiftning föreskriva en skyldighet 
för tredjelandsmedborgare att anmäla sin 
närvaro på en medlemsstats territorium i 
enlighet med bestämmelserna i artikel 22 i 
Schengenkonventionen.”

Or. en

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 17a (nytt)
Förordning (EG) nr 562/2006
Artikel 34 – punkt 1– led ea (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

17a) I artikel 34.1 ska följande läggas till 
som led ea:
”ea) de undantag från reglerna om 
passage över de yttre gränserna som avses 
i artikel 4.2 a.”

Or. en

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 17b (nytt)
Förordning (EG) nr 562/2006
Artikel 34 – punkt 1– led eb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

17b) I artikel 34.1 ska följande läggas till 
som led eb:
”eb) den statistik som avses i artikel 10.3.”

Or. en

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 18
Förordning (EG) nr 562/2006
Artikel 37 – första meningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Medlemsstaterna ska meddela 
kommissionen sina nationella 
bestämmelser rörande artikel 21 c, de 
påföljder som avses i artikel 4.3 och de 
bilaterala avtal som får ingås i enlighet 
med denna förordning.”

”Medlemsstaterna ska meddela 
kommissionen sina nationella 
bestämmelser rörande artikel 21 c och 
21 d, de påföljder som avses i artikel 4.3 
och de bilaterala avtal som är tillåtna 
enligt denna förordning.”

Or. en
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Ändringsförslag 34

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 2 – led 2
Konventionen om tillämpning av Schengenavtalet
Artikel 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2) Artikel 22 ska utgå. 2) Artikel 22 ska ändras på följande sätt:
1. En utlänning som inrest på föreskrivet 
sätt till någon av de avtalsslutande 
parternas territorium får göras skyldig 
att enligt de av varje avtalsslutande part 
fastställda villkoren anmäla sig hos den 
behöriga myndigheten hos den 
avtalsslutande part vars territorium han 
beträder. Undertecknandet av denna 
anmälan skall ske, allt efter vad varje 
avtalsslutande part finner lämpligt, 
antingen vid inresan eller inom en 
tidsfrist på tre arbetsdagar räknat från 
inresedag på den berörda partens 
territorium.
2. En utlänning som är bosatt inom 
någon avtalsslutande parts territorium 
och som reser till en annan 
avtalsslutande parts territorium får 
underkastas den anmälningsplikt som 
avses i 1.
3. […].

Or. en

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning – ändringsakt
Bilaga – led 1 – led a
Förordning (EG) nr 562/2006
Bilaga III – del B1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

”DEL B1: Ej viseringspliktiga” ”DEL B1: Visum krävs ej”

Or. en

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning – ändringsakt
Bilaga – led 3 – led a
Förordning (EG) nr 562/2006
Bilaga VI – punkt 1.1.4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Följande punkt 1.1.4 ska läggas till: a) Följande punkt 1.1.4 ska läggas till:
”1.1.4. Gemensamma gränsövergångar ”1.1.4. Gemensamma gränsövergångar

1.1.4.1. Medlemsstaterna får ingå bilaterala 
avtal med angränsande tredjeländer om 
inrättande av gemensamma 
gränsövergångar vid vilka den ena partens 
gränskontrolltjänstemän utför inrese-
och/eller utresekontroller på den andra 
partens territorium. Gemensamma 
gränsövergångar får antingen vara 
belägna på en medlemsstats territorium 
eller på ett tredjelands territorium.

1.1.4.1. Medlemsstaterna får ingå bilaterala 
avtal med angränsande tredjeländer om 
inrättande av gemensamma 
gränsövergångar vid vilka den ena partens 
gränskontrolltjänstemän utför inrese-
och/eller utresekontroller på den andra 
partens territorium. Den tillämpliga 
nationella lagstiftningen i det tredjeland 
med vilket gränsövergången delas ska 
respektera det rättsliga skydd som 
garanteras på de områden som följer av 
unionslagstiftningen. Avtalen ska i 
synnerhet innehålla bestämmelser som 
uppfyller följande villkor:
– De ska reglera de arbetsuppgifter som 
utförs och de åtgärder som vidtas av båda 
parters gränskontrolltjänstemän. Särskild 
uppmärksamhet ska ägnas åt förfaranden 
för ingripande mot en eller flera personer, 
beslagtagande av egendom, tillgång till 
asylförfaranden på medlemsstaternas 
territorium samt garantier för inresa på 
medlemsstatens territorium för personer 
som åtnjuter rörelsefrihet enligt 
unionslagstiftningen. Bestämmelserna 
ska verkställas på såväl medlemsstaternas 
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som tredjeländernas territorier.
– De ska garantera att medlemsstaternas 
gränskontrolltjänstemän kan använda 
informationssystem för behandling av 
personuppgifter i enlighet med artikel 7 
samt möjliggöra fastställandet av de 
tekniska och organisatoriska 
säkerhetsåtgärder som krävs enligt 
unionslagstiftningen för att skydda 
personuppgifterna mot oavsiktlig eller 
olaglig förstöring eller oavsiktlig förlust, 
ändring och obehörig åtkomst eller 
röjande utan tillstånd. 
Gränskontrolltjänstemän från 
tredjeländer ska inte ha tillgång till dessa 
informationssystem.

1.1.4.2. Gemensamma gränsövergångar 
belägna på en medlemsstats territorium: 
Bilaterala avtal genom vilka det inrättas 
gemensamma gränsövergångarna som är 
belägna på en medlemsstats territorium 
måste innehålla ett tillstånd för 
gränskontrolltjänstemän från tredjeland 
att utöva sina arbetsuppgifter i 
medlemsstaten samt skyldighet att följa 
följande principer:

1.1.4.2. Gemensamma gränsövergångar får 
vara belägna antingen på en medlemsstats 
territorium eller på ett tredjelands
territorium.

a) Internationellt skydd: En 
tredjelandsmedborgare som ansöker om 
internationellt skydd på en medlemsstats 
territorium måste ges tillgång till 
medlemsstatens relevanta förfaranden 
även om tredjelandsmedborgaren ännu 
inte har passerat den utresekontroll som 
genomförs av gränskontrolltjänstemän 
från tredjeland vid det gemensamma 
gränsövergången.
b) Arrestering av en person eller 
beslagtagande av egendom: Om 
gränskontrolltjänstemän från tredjeland 
får vetskap om omständigheter som 
berättigar arrestering av en person eller 
beslagtagande av egendom, ska de 
antingen informera medlemsstatens 
myndigheter om dessa omständigheter 
och medlemsstatens myndigheter ska 
säkerställa att en lämplig uppföljning görs 
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enligt nationell och internationell 
lagstiftning samt EU-lagstiftning, 
oberoende av den berörda personens 
nationalitet,
eller handla i enlighet med sin nationella 
lagstiftning. I så fall måste de berörda 
personerna dock ges tillgång till 
medlemsstaternas domstolar och ha 
möjligheter till prövning som är 
tillräckliga för att garantera det rättsliga 
skyddet inom de områden som omfattas av 
unionslagstiftningen, så att enskilda ges 
det rättsliga skydd som de tillerkänns 
enligt unionsbestämmelserna och dessa 
bestämmelser får full verkan.
c) Personer som enligt 
unionslagstiftningen åtnjuter fri rörlighet 
när de reser in på EU:s territorium: 
Gränskontrolltjänstemän från 
tredjeländer ska inte hindra personer som 
enligt unionens lagstiftning åtnjuter fri 
rörlighet att resa in på EU:s territorium. 
Om det finns skäl som berättigar att 
utresa hindras från det berörda 
tredjelandet, ska gränskontrolltjänstemän 
från tredjelandet informera 
medlemsstaternas myndigheter om dessa 
skäl och myndigheterna ska säkerställa 
att en lämplig uppföljning görs enligt 
nationell och internationell lagstiftning 
samt EU-lagstiftning.
1.1.4.3. Gemensamma gränsövergångar 
belägna på ett tredjelands territorium: 
Bilaterala avtal genom vilka det inrättas 
gemensamma gränsövergångar som är 
belägna på ett tredjelands territorium ska 
innehålla ett tillstånd för 
gränskontrolltjänstemän från 
medlemsstaterna att utöva sina 
arbetsuppgifter i tredjelandet i enlighet 
med kodexen om Schengengränserna och 
under iakttagande av följande principer: 
a) Internationellt skydd: En 
tredjelandsmedborgare som har passerat 
en utresekontroll som genomförs av 
gränskontrolltjänstemän från ett 
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tredjeland och som därefter ansöker om 
internationellt skydd hos 
gränskontrolltjänstemän från 
medlemsstaterna som befinner sig i 
tredjelandet ska tillåtas tillträda den 
ifrågavarande medlemsstatens territorium 
för att kunna inleda relevanta 
förfaranden. Myndigheterna i 
tredjelandet ska godkänna att den berörda
personen flyttas till medlemsstatens 
territorium.
b) Arrestering av en person eller 
beslagtagande av egendom: Om 
gränskontrolltjänstemän från 
medlemsstaterna får vetskap om 
omständigheter som berättigar arrestering 
av en person eller beslagtagande av 
egendom, ska de handla i enlighet med 
sin nationella lagstiftning och tillämplig 
unionslagstiftning. Myndigheterna i 
tredjelandet är skyldiga att godkänna att 
den berörda personen eller det berörda 
föremålet flyttas till medlemsstatens 
territorium.
c) Tredjelandsmedborgare som reser in i 
det land där de är medborgare: 
Medlemsstaternas 
gränskontrolltjänstemän ska inte hindra 
medborgare i det berörda tredjelandet att 
resa in i det land där de är medborgare. 
Om det finns skäl som berättigar att 
utresa hindras från medlemsstaten enligt 
medlemsstatens lagstiftning ska 
medlemsstatens gränskontrolltjänstemän 
informera tredjelandets myndigheter om 
dessa skäl och myndigheterna ska 
säkerställa att en lämplig uppföljning görs 
enligt nationell och internationell 
lagstiftning. 
1.1.4.4. Den berörda medlemsstaten ska, 
innan den ingår eller ändrar några 
bilaterala avtal om gemensamma 
gränsövergångar med angränsande 
tredjeländer, rådfråga kommissionen om 
huruvida avtalet är förenligt med denna 
förordning.

1.1.4.3. Medlemsstaterna ska, innan de
ingår eller ändrar några bilaterala avtal om 
gemensamma gränsövergångar med 
angränsande tredjeländer, rådfråga 
kommissionen, som på förhand ska yttra 
sig över avtalets förenlighet med 
tillämplig unionslagstiftning.
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Om kommissionen anser att avtalet är 
oförenligt med denna förordning ska den 
underrätta den berörda medlemsstaten.
Medlemsstaten ska vidta alla lämpliga 
åtgärder för att inom rimlig tid ändra
avtalet så att det blir förenligt med 
förordningen.”

Om kommissionen anser att utkastet till 
avtal är oförenligt med tillämplig 
unionslagstiftning ska den underrätta den 
berörda medlemsstaten. Medlemsstaten ska
då inte ingå avtalet utan vidta alla 
lämpliga åtgärder för att inom rimlig tid 
ändra utkastet till avtal så att det blir 
förenligt med förordningen.”

Or. en

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning – ändringsakt
Bilaga – led 3 – led b
Förordning (EG) nr 562/2006
Bilaga VI – punkt 1.2.1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”1.2.1. Både tågpassagerare och 
tågpersonal ska kontrolleras på tåg som 
passerar yttre gränser, även på godståg och 
tomma tåg. Medlemsstaterna får ingå 
bilaterala avtal om hur sådana kontroller 
ska genomföras med beaktande av de 
principer som fastställs i punkt 1.1.4. 
Dessa kontroller ska utföras på ett av 
följande sätt:

”1.2.1. Både tågpassagerare och 
tågpersonal ska kontrolleras på tåg som 
passerar yttre gränser, även på godståg och 
tomma tåg. Medlemsstaterna får ingå 
bilaterala avtal om hur sådana kontroller 
ska genomföras. Dessa kontroller ska 
utföras på ett av följande sätt:

Or. en

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning – ändringsakt
Bilaga – led 3 – led b
Förordning (EG) nr 562/2006
Bilaga VI – punkt 1.2.2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.2.2. För att underlätta persontrafiken med 
höghastighetståg får de medlemsstater 
genom vilka dessa tåg från tredjeländer 

1.2.2. För att underlätta persontrafiken med 
höghastighetståg får de medlemsstater 
genom vilka dessa tåg från tredjeländer 
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färdas, i samförstånd med de berörda 
tredjeländerna, också besluta, förutsatt att 
principerna i punkt 1.1.4 följs, att 
kontroller av passagerare i tåg från 
tredjeländer ska utföras på ett av följande 
sätt:

färdas, i samförstånd med de berörda 
tredjeländerna, också besluta att kontroller 
av passagerare i tåg från tredjeländer ska 
utföras på ett av följande sätt:

Or. en

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning – ändringsakt
Bilaga – led 4 – led -a (nytt)
Förordning (EG) nr 562/2006
Bilaga VI – punkt 3.1.1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) I punkt 3.1.1. ska följande mening 
införas efter den första meningen:
”I undantagsfall får kontroller utföras 
också under fartygets resa på den berörda 
medlemsstatens territorialvatten enligt 
definitionen i Förenta nationernas 
havsrättskonvention.”

Or. en

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning – ändringsakt
Bilaga – led 4 – led a
Förordning (EG) nr 562/2006
Bilaga VI – punkt 3.1.1 – andra meningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Medlemsstaterna får ingå bilaterala avtal 
enligt vilka kontroller också får utföras 
under resan eller på ett tredjelands 
territorium vid fartygets ankomst eller 
avresa, under iakttagande av principerna i 
punkt 1.1.4.

”Medlemsstaterna får ingå bilaterala avtal 
enligt vilka kontroller också får utföras 
under resan eller på ett tredjelands 
territorium vid fartygets ankomst eller 
avresa.
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Or. en

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning – ändringsakt
Bilaga – led 7
Förordning (EG) nr 562/2006
Bilaga VII – punkt 7 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”7. Räddningstjänst, polis och brandkår ”7. Räddningstjänst, polis, brandkår och 
gränskontrolltjänstemän

Or. en

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning – ändringsakt
Bilaga – led 7
Förordning (EG) nr 562/2006
Bilaga VII – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Arrangemangen för in- och utresa för 
anställda vid räddningstjänst, polis och 
brandkår som handlar i nödsituationer ska 
fastställas i nationell lagstiftning och, i 
tillämpliga fall, i bilaterala avtal. Dessa 
arrangemang kan utgöra undantag från 
artiklarna 4, 5 och 7.

Arrangemangen för in- och utresa för 
anställda vid räddningstjänst, polis och 
brandkår samt gränskontrolltjänstemän, 
när dessa handlar i nödsituationer, ska 
fastställas i nationell lagstiftning och, i 
tillämpliga fall, i bilaterala avtal. I dessa 
arrangemang får undantag göras från 
artiklarna 4, 5 och 7.

Or. en
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MOTIVERING

Inledning

När Schengenområdet skapades i slutet på 1980-talet var det en av Europas största 
landvinningar. I och med att Schengenavtalet antogs den 14 juni 1985 avskaffades de 
systematiska gränskontrollerna vid de inre gränserna mellan de länder som deltog i 
Schengensamarbetet, och den fria rörligheten för personer garanterades inom detta område. 
25 år senare har det avtalsmässiga och rättsliga ramverk som Schengenområdet utvecklats till 
i Europa resulterat i det som nu kallas Schengenregelverket. Schengenområdet hade 
ursprungligen fem medlemmar och består nu av 25 medlemsländer. Bulgarien och Rumänien 
kommer att ansluta sig inom kort.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om en 
gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) är en viktig 
milstolpe i detta lagstiftningsarbete som syftar till att förbättra och utöka 
Schengenregelverket. Förordningen är tillämplig på varje person som passerar EU:s inre eller 
yttre gränser, och den fastställer normer för kontrollerna vid Schengenområdets 
gränsövergångar. De rättsliga ramarna fokuserar på skyddet av unionens intressen och 
garanterar den fria rörligheten för unionsmedborgare och andra personer som åtnjuter samma 
rätt. Samtidigt skyddas rättigheterna för enskilda personer och särskilt utsatta grupper som 
inte har de förmåner som den fria rörligheten innebär.

Huvudsyftet med förordningen är att modifiera den befintliga lagstiftningen om 
gränskontroller för personer och att stärka den integrerade gränsförvaltningen genom bättre 
regler för passage över de yttre gränserna.

Räckvidden för kommissionens förslag 

Kommissionens förslag, som kommer vid en avgörande och historisk tidpunkt för EU, har 
som mål att göra kodexen om Schengengränserna till en tydligare och mer omfattande 
mekanism.

Förslaget är främst av teknisk art och handlar om en uppdatering av reglerna och en 
anpassning till utvecklingen på rättsområdet efter antagandet av förordning 562/2006 och 
ikraftträdandet av Lissabonfördraget.

I förslaget beaktas även medlemsstaternas praktiska erfarenhet av att tillämpa kodexen om 
Schengengränserna.

Slutligen innehåller kommissionens förslag vissa nära förbundna ändringar av konventionen 
om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985. 

Föredragandens ståndpunkt

Mot bakgrund av kommissionens förslag och den senaste utvecklingen av 
Schengenregelverket, i såväl rättsligt som praktiskt hänseende, håller föredraganden med 



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

SV

kommissionen om att den nuvarande kodexen om Schengengränserna behöver ändras. Det är 
viktigt att slå fast att slopandet av kontroller vid de inre gränserna mellan medlemsstaterna går 
hand i hand med behovet av effektiva kontroller, tätare samarbete och ömsesidigt förtroende 
vid Schengenområdets yttre gränser. Detta har blivit tydligt särskilt under den senaste tiden, 
då den snabba utvecklingen utanför EU:s yttre gränser (t.ex. radikala politiska omvälvningar i 
Nordafrika) har fått genomgripande följder för migrationsströmmarna i riktning mot EU. 

Mot denna bakgrund lägger föredraganden fram ändringsförslag som ska förbättra de 
existerande ramarna och som främst har två syften: för det första att förstärka de regler som 
underlättar, förenklar och vidareutvecklar den fria rörligheten inom Schengenområdet; och för 
det andra att ge stöd åt rigorösa ramar för kontroll och säkerhet vid medlemsstaternas yttre 
gränser.

Föredraganden håller vidare med om att det är viktigt för ett förstärkt Schengenregelverk att 
det ingås bilaterala avtal mellan medlemsstater och tredjeländer angående gemensamma 
gränsövergångar. Sådana avtal bör vara förenliga med europeiska lagar och värderingar. Så 
som befintliga avtal, till exempel de som ingåtts mellan Ukraina och Polen respektive Ungern 
och Kroatien, redan har visat kan de tjäna som ett redskap för bättre skydd och kontroll av 
personer som försöker passera gränsövergångar vid de yttre gränserna.

Stärkandet av de yttre gränserna kommer att skapa större rättssäkerhet, stärka solidariteten 
mellan medlemsstaterna och främja den ekonomiska utvecklingen. Under alla omständigheter 
är det viktigt att framhålla att förslagen måste ta stor hänsyn till skyddet för de enskilda 
rättigheterna för alla personer som reser in eller försöker resa in i Schengenområdet, med de 
långa politiska och rättsliga traditionerna inom EU som grund. För övrigt konstaterar 
föredraganden att medlemsstaterna, när det gäller gränsövervakningen, bör agera i enlighet 
med artikel 215 i EUF-fördraget om det påvisas att ett tredjelands handlingar eller 
försummelser har orsakat störningar vid Schengenområdets yttre gränser.

Vid utarbetandet av ändringsförslagen till kommissionens förslag har föredraganden, förutom 
Lissabonfördraget och EU:s lagstiftning om skyddet för mänskliga rättigheter, beaktat nyligen 
antagen EU-lagstiftning såsom den nya viseringskodexen, återvändandedirektivet och de 
senaste ändringarna av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets 
förordning (EG) nr 2007/2004 om inrättande av en europeisk byrå för förvaltningen av det 
operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex). Dessa 
instrument erbjuder nya sätt att förbättra den integrerade förvaltningen av unionens yttre 
gränser på.

Trots att det föreliggande förslaget är mer tekniskt till sin natur är det alltså värdefullt för 
utvecklingen av Schengenregelverket. Det ger omedelbara fördelar, samtidigt som det 
underlättar och utvecklar gränskontrollerna och stärker förtroendet och solidariteten inom 
Schengenområdet. Budskapet är kristallklart: trots de svåra tider som EU går igenom är vi 
fortfarande fast beslutna att fullfölja integrationsprocessen och stå upp för våra värden, som är 
garanter för freden, säkerheten och välståndet i Europa. Vi är övertygade om att gemensamma 
utmaningar kräver gemensamma målsättningar och att visioner bara kan förverkligas genom 
samarbete och ömsesidig solidaritet. 


