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PR_COD_1app

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 återge delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt, vilka inte har ändrats i förslaget till akt, ska 
dessa markeras med fet stil. Eventuella strykningar i sådana delar ska 
markeras enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning 
(EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare 
är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen 
över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav
(COM(2012)0650 – C7-0371/2012 – 2012/0309(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2012)0650),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 77.2 a i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0371/2012),

– 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 (A7-0000/2013).

1. Europaparlamentet antar sin ståndpunkt vid första behandlingen genom att godta 
kommissionens förslag.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen 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.



PE504.389v01-00 6/9 PR\926770SV.doc

SV

MOTIVERING

1. Inledning

Förordning (EG) nr 539/20011 fastställer förteckningen över de tredjeländer vars medborgare 
är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna (kallad ”den negativa 
förteckningen”, bilaga I) och förteckningen över de länder vars medborgare är undantagna 
från detta krav (kallad ”den positiva förteckningen”, bilaga II). 

Kommissionens nuvarande förslag syftar till att uppdatera denna förordning. Eftersom de 
kriterier som fastställs i förordning (EG) nr 539/2001 kan utvecklas över tiden i förhållande 
till tredjeländer bör de negativa och positiva förteckningarna regelbundet ses över. 

Genom att lägga fram detta förslag svarar kommissionen på Europeiska rådets uppmaning, 
som uttryckts i Stockholmsprogrammet, om att med jämna mellanrum granska dessa båda 
förteckningar. Sedan Lissabonfördraget trädde i kraft har Europaparlamentet 
medbeslutanderätt i all gemensam viseringspolitik i enlighet med artikel 77.2 a i EUF-
fördraget. 

2. Allmän bakgrund till förslaget

I detta sammanhang föreslår kommissionen i första hand att man avskaffar kravet på visering 
för medborgare i följande östater i Västindien och Stillahavsområdet: Dominica, Grenada, 
Kiribati, Marshallöarna, Mikronesien, Nauru, Palau, Saint Lucia, Saint Vincent och 
Grenadinerna, Salomonöarna, Samoa, Östtimor, Tonga, Trinidad och Tobago, Tuvalu och 
Vanuatu. 

För att i framtiden garantera full ömsesidighet med dessa länder och medborgarna i alla 
medlemsstater för korta vistelser på tre månader under en sexmånadersperiod, samt försäkra 
sig om enhetlighet med undantagen från viseringskravet, bör undantaget från viseringskravet 
för medborgare i dessa länder dessutom inte gälla förrän ett bilateralt avtal om undantag från 
viseringskravet mellan EU och de berörda länderna har ingåtts och trätt i kraft.  

För det andra föreslår kommissionen att kravet på visering avskaffas för alla brittiska 
medborgare som inte är medborgare i Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland med 
avseende på unionsrätten. 

Kommissionen har dragit slutsatsen att viseringskravet inte längre är motiverat för 
medborgare från de länder som nämnts ovan. 

Slutligen föreslår kommissionen att den negativa förteckningen uppdateras och att Sydsudan 
inkluderas i den lista över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering. 
                                               
1 En konsoliderad version finns här: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2001R0539:20110111:SV:PDF
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3. Föredragandens iakttagelser

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag om att ändra förordning (EG) nr 539/2001 
och stöder kommissionens förslag om att ändra förteckningarna.

Föredraganden anser att kommissionen har gjort en avvägd bedömning i varje enskilt fall för 
alla de länder som nämnts ovan. Kommissionen har också på ett rimligt sätt beaktat de 
kriterier som förmodas vägleda den när det gäller dess förslag som rör fastställandet av 
förteckningarna. Dessa kriterier, som återfinns i skäl 5 i förordning (EG) nr 539/2011, är 
framför allt kopplade till olaglig invandring, allmän ordning och säkerhet liksom till 
EU:s yttre förbindelser med tredjeländer, samtidigt som de beaktar innebörden av regional 
sammanhållning och ömsesidighet.

Förslaget har som mål att utveckla den gemensamma invandringspolitiken och att samtidigt 
bidra till att stärka förbindelserna mellan EU och de länder som nämns i kommissionens 
förslag.

I detta sammanhang kommer processen för fördjupning av förbindelserna mellan EU och 
länderna i fråga säkert att bidra till att förbättra rättstillämpningen och respekten för olika 
friheter.

**

Först och främst är viseringskravet för överföringen av vissa östater i Västindien och vissa 
östater i Stilla havet inte längre motiverat. Dessa länder utgör inte någon risk för olaglig 
invandring eller hot mot allmän ordning och säkerhet för unionens medlemsstater.

Dessutom stöder föredraganden förslaget att överföra dessa länder till den positiva 
förteckningen eftersom medlemsstaternas låga antal konsulat i de berörda tredjeländerna är ett 
hinder i den mån deras medborgare måste ansöka om Schengenviseringar i utlandet, vilket 
utgör en viktig kostnad och ibland innebär att visering krävs för att passera yttre gränser.

Säkerheten för de resehandlingar som utfärdats av de berörda tredjeländerna är inte hotad.
Även om utfärdandet av biometriska pass har blivit ett krav för överföringen av länderna på 
västra Balkan från den negativa förteckningen till den positiva, bör inte utfärdandet av 
biometriska pass vara ett krav för överföringen av Dominica, Grenada, Saint Lucia, Saint 
Vincent och Grenadinerna eller Trinidad och Tobago. Dessa tredjeländer har nämligen 
mycket säkra maskinläsbara Caricompass och har för avsikt att ersätta dessa pass med 
biometriska pass inom en snar framtid.

De pass som utfärdas av östaterna i Stilla havet är maskinläsbara och innehåller ett tillräckligt 
antal säkerhetsdetaljer.

För det andra innebär översynen av förordningen ett klargörande om situationen för de 
särskilda kategorierna brittiska medborgare. Statistiken visar att de grupper av brittiska 
medborgare som för närvarande anges i punkt 3 i bilaga I inte utgör någon risk för olaglig 
migration till Schengenområdet. De flesta av dem bor på öar i Västindien som har starka band 
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och likheter med grannländer som är undantagna från viseringskrav.

Dessutom har brittiska medborgares resehandlingar en garanterat säker utformning, eftersom 
dessa handlingar har framställts i Förenade kungariket enligt strikta tekniska specifikationer.
De är maskinläsbara och innehåller ett visst antal säkerhetsdetaljer.

För det tredje innebär förslaget att den negativa förteckningen uppdateras till att också omfatta 
Sydsudan. Den 9 juli 2011 förklarade Sydsudan sig formellt självständigt från Sudan, som 
finns med på den negativa förteckningen. Den 14 juli 2011 blev Sydsudan medlem i 
Förenta nationerna. Bilaga I måste därför ändras så att en hänvisning till Sydsudan införs.

4. Föredragandens bedömning och rekommendationer

Föredraganden ställer sig positiv till kommissionens förslag.

Östaterna i Västindien, de östater i Stilla havet som nämnts och de särskilda kategorierna 
brittiska medborgare utgör inte något hot för EU, vare sig med avseende på olaglig invandring 
eller allmän säkerhet.

Föredraganden har mött företrädare från östaterna i Västindien, östaterna i Stilla havet och de 
särskilda kategorierna brittiska medborgare. Samtliga företrädare uttryckte upprepade gånger 
sin önskan om att fördjupa och utvidga sina förbindelser med EU.

Liberaliseringen av viseringsbestämmelserna är av stor betydelse i medborgarnas liv. 
Viseringsliberaliseringen kommer att minska den tid som krävs och de kostnader som är 
förknippade med resor till Schengenområdet. Dessutom underlättar undantaget från 
viseringskravet kontakterna mellan medborgarna, vilket är av avgörande betydelse för att 
säkra utvecklingen av de ekonomiska, kulturella, vetenskapliga och övriga förbindelserna. 
Viseringsbestämmelserna förstärker även kontakterna mellan befolkningarna och 
konkretiserar principen om fri rörlighet, som utgör en av Europeiska unionens grundläggande 
rättigheter.

Förslaget om ändring av förordning (EG) nr 539/2001 motiveras av behovet av att EU handlar 
på ett proportionerligt sätt med utgångspunkt i kriterierna om ömsesidighet.

Även om ett välkomnande av kommissionens förslag skulle vara att föredra, anser 
föredraganden att det är nödvändigt att lägga fram några rekommendationer. 

Föredraganden uppmanar kommissionen att se över viseringskravet för medlemmar i den 
gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen när de deltar i sammanträden för 
nämnda församling inom Schengenområdet. I dagsläget stöter de ofta på problem och det 
skulle vara lämpligt att söka efter lösningar.

Föredraganden uttrycker sin önskan om att Europaparlamentet ska bli delaktigt i och 
informerat om det som rör läget för de bilaterala avtal om undantag från viseringskravet 
mellan EU och de tredjeländer för vilka avskaffandet av viseringskravet har föreslagits. 
Föredraganden rekommenderar därför att Europaparlamentet ska övervaka tillämpningen av 



PR\926770SV.doc 9/9 PE504.389v01-00

SV

avtalen. Föredraganden uppmanar kommissionen att respektera skyldigheten att till fullo 
informera Europaparlamentet om alla steg i avtalsförfarandet, vilket bör ske åtminstone var 
sjätte månad. När det gäller de avtal som är i kraft uppmanar föredraganden kommissionen att 
direkt delge parlamentet all information som den får och som skulle kunna leda till att ett 
avtal upphävs.

Med avseende på de kriterier som finns i ett skäl uppmanar föredraganden kommissionen att 
överväga en ändring av förordningen för att inkludera dessa kriterier i en artikel och göra dem 
mer detaljerade. Detta bör inte minska flexibiliteten, som självklart är nödvändig inom 
viseringspolitiken, men skulle kunna ha den fördelen att det möjliggör mer öppenhet.

Eftersom denna förordning är central för den gemensamma viseringspolitiken föreslås det 
slutligen att bilagorna hålls uppdaterade så att de förblir referenspunkten för att fastställa vem 
som behöver visering för att resa in i Schengenområdet. Det bör i detta syfte införas 
delegerade akter för att hålla bilagorna uppdaterade.


