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PR_COD_1am

Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna 

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna 

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. I samband med 
ändringsakter ska de delar av en återgiven befintlig rättsakt som inte ändrats 
av kommissionen, men som parlamentet önskar ändra, markeras med fet stil. 
Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras enligt följande: [...]. Kursiv 
stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella 
problem i texten. Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt 
som det finns skäl att korrigera innan den slutliga texten produceras 
(exempelvis om en språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar 
textavsnitt). Dessa förslag underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning 
(EG) nr 562/2006 när det gäller användningen av informationssystemet för viseringar 
(VIS) enligt kodexen om Schengengränserna
(KOM(2008)0101 – C6-0086/2008 – 2008/0041(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2008)0101),

– med beaktande av artikel 251.2 och artikel 62.2 a i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0086/2008),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor (A6-0208/2008).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

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 delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Ändringsförslag 1

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I undantagsfall får sökningar göras i VIS 
på grundval enbart av numret på 
viseringsmärket eller, vid slumpmässigt 
urval, numret på viseringsmärket i 
kombination med verifiering av 
viseringsinnehavarens fingeravtryck.
Följande villkor måste vara uppfyllda för 
att detta undantag ska gälla: 



PE405.724v02-00 6/8 RR\726646SV.doc

SV

i) Trafikintensiteten gör att väntetiden vid 
gränsövergången blir orimligt lång.
ii) Alla resurser när det gäller personal, 
medel och organisation har uttömts till 
fullo.
iii) En bedömning har gjorts att ingen risk 
föreligger beträffande den inre 
säkerheten och olaglig invandring.
Råder det emellertid någon tvekan om 
viseringsinnehavarens identitet och/eller 
viseringens äkthet, ska sökningar göras i 
VIS på grundval av numret på 
viseringsmärket i kombination med 
verifiering av viseringsinnehavarens 
fingeravtryck.
Beslutet att söka i VIS i enlighet med 
första stycket ska fattas av den 
gränskontrolltjänsteman som är 
befälhavande vid gränsövergångsstället 
eller av överordnad till denne. 
Varje medlemsstat ska årligen rapportera 
till Europaparlamentet och kommissionen 
om tillämpningen av denna artikel. I 
dessa rapporter ska anges antalet 
tredjelandsmedborgare som kontrollerats i 
VIS på grundval enbart av numret på 
viseringsmärket.
Tre år efter det att denna förordning har 
börjat tillämpas ska kommissionen 
översända en utvärdering av 
tillämpningen av denna artikel till 
parlamentet och rådet. Vid behov kan 
parlamentet eller rådet, på grundval av 
denna utvärdering, uppmana 
kommissionen att föreslå lämpliga 
ändringar i denna förordning
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MOTIVERING

Europaparlamentet deltar i medbeslutandeförfarandet om ändring av 
förordning (EG) nr 562/2006 när det gäller användningen av informationssystemet för 
viseringar (VIS) enligt kodexen om Schengengränserna. De ändringar som kommissionen 
föreslagit till kodexen om Schengengränserna om användningen av informationssystemet för 
viseringar (VIS) innebär att noggranna gränskontroller av tredjelandsmedborgare som innehar 
visering även ska inkludera sökning i VIS i enlighet med bestämmelserna i VIS-förordningen 
(kontroll av viseringsnumret och fingeravtryck på samtliga tredjelandsmedborgare varje gång 
de passerar gränsen). Syftet med förslaget är att komplettera VIS-förordningen genom att 
fastställa allmänna regler i det avseendet genom en ändring av kodexen om 
Schengengränserna för att se till att VIS används effektivt och enhetligt vid de yttre gränserna.

I VIS-förordningen fastställs ändamålet, funktionen och ansvarsfördelningen för VIS, medan 
ändringen av de gemensamma konsulära anvisningarna kommer att skapa den rättsliga grund 
som behövs för att medlemsstaterna ska kunna registrera de viseringssökandes obligatoriska 
biometriska uppgifter. I enlighet med VIS-förordningen har gränskontrolltjänstemännen 
möjlighet att söka i VIS i kontrollsyfte genom att använda numret på viseringsmärket i 
kombination med viseringsinnehavarens fingeravtryck. Under högst tre år efter det att 
systemet har tagits i drift kan sökningen genomföras enbart med hjälp av numret på 
viseringsmärket. Perioden på tre år kan förkortas när det gäller luftgränser.

Systematiska kontroller av tredjelandsmedborgare som innehar visering genom sökning i VIS 
varje gång de passerar de yttre gränserna kommer att förlänga väntetiderna vid 
gränsövergångarna, framför allt under turistsäsongen och i början och slutet av allmänna 
helgdagar. Eftersom Europa under de senaste åren har blivit ett mycket attraktivt turistmål, 
även för tredjelandsmedborgare som behöver visering för att komma in i EU, måste alla 
eventuella konsekvenser av att införa VIS vid de yttre gränserna mildras på lämpligt sätt. 
Föredraganden föreslår därför att befälhavande gränskontrolltjänsteman ska kunna besluta att 
osystematiskt göra sökningar i VIS. En sådan ordning skulle bli till hjälp för EU-medborgare 
och tredjelandsmedborgare som inte behöver visering för att komma in i Europeiska unionen, 
eftersom det kommer att minska köerna vid gränsövergångarna.

Gränskontrolltjänstemännen kommer fortfarande att kontrollera om tredjelandsmedborgare 
uppfyller samtliga krav för att komma in i EU (enligt artikel 5 i kodexen om 
Schengengränserna) och kommer att söka i VIS på grundval av egen erfarenhet och 
information, vilket på ett adekvat sätt kommer att bidra till att en hög säkerhetsnivå i EU 
garanteras.
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