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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 rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen 
och Antigua och Barbuda om undantag från viseringskravet för kortare vistelser
(KOM(2009)0049 – C7-0016/2009 – 2009/0013(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av förslaget till rådets beslut (KOM(2009)0049),

– med beaktande av artikel 62.2 b i och artikel 300.2 första stycket första meningen i 
EG-fördraget,

– med beaktande av artikel 300.3 första stycket i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet 
har hört parlamentet (C7-0016/2009),

– med beaktande av artikel 55 och artikel 90.8 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor (A7-0015/2009).

1. Europaparlamentet godkänner ingåendet av avtalet.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen samt 
regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och Antigua och Barbuda parlamentets 
ståndpunkt.
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MOTIVERING

Genom rådets förordning (EG) nr 1932/2006 ändrades rådets förordning (EG) nr 539/2001, i 
vilken det fastställs en förteckning över de tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha 
visering när de passerar Europeiska unionens yttre gränser (negativlistan) och en förteckning 
över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (positivlistan), bland 
annat genom att sex tredjeländer flyttades från negativlistan till positivlistan. De sex länderna 
är Antigua och Barbuda, Bahamas, Barbados, Mauritius, Saint Kitts och Nevis och 
Seychellerna. I förordningen påpekas också att undantaget från viseringskravet för 
medborgare i dessa länder inte ska börja gälla förrän Europeiska gemenskapen och de berörda 
länderna har ingått ett bilateralt avtal om undantag från viseringskravet och detta avtal har 
trätt i kraft. Förordningen antogs den 21 december 2006 och trädde i kraft i januari 2007. 

Den 15 januari 2007 införde Karibiska gemenskapen (Caricom) en särskild viseringsordning 
för medborgare från vissa EU-medlemsstater (EU-medborgarna behandlades inte lika, 
eftersom medborgare från de andra medlemsstaterna fortfarande var undantagna från 
viseringskravet) på grund av VM i cricket 2007, som hölls i Karibiska gemenskapen. Att detta 
viseringskrav infördes trots de förmånliga bestämmelserna i den nya gemenskapsförordningen 
ledde till att Europeiska gemenskapen sköt upp utarbetandet av förslag till 
förhandlingsmandat för förhandlingar med dessa tredjeländer om undantag från 
viseringskravet.

Med beaktande av att den tillfälliga viseringsordningen löpte ut den 15 maj 2007 
bemyndigade rådet kommissionen den 5 juni 2008 att förhandla fram ett avtal mellan 
Europeiska gemenskapen och Antigua och Barbuda om undantag från viseringskravet för 
kortare vistelser. Förhandlingarna om avtalet inleddes den 4 juli 2008 och avslutades den 
16 oktober 2008. Det avtal som paraferades i Bryssel den 19 november 2008 bör 
undertecknas, med förbehåll för att det senare ingås. Det slutliga innehållet i avtalet kan 
sammanfattas på följande sätt:

Avsikt: I detta avtal föreskrivs viseringsfrihet för medborgare i Europeiska unionen och för 
medborgare i Antigua och Barbuda vid resor på den andra avtalspartens territorium i högst 
tre månader under en sexmånadersperiod.

Antigua och Barbuda har redan undantagit medborgarna i vissa medlemsstater från 
viseringskravet. Avtalet innehåller en bestämmelse om att Antigua och Barbuda inte får 
avbryta tillämpningen av avtalet tillfälligt eller säga upp det om man inte gör det för alla 
medlemsstater i Europeiska gemenskapen samtidigt och att gemenskapen på motsvarande sätt 
inte får avbryta tillämpningen av avtalet tillfälligt eller säga upp det om man inte gör det på 
alla medlemsstaters vägnar samtidigt. Förenade kungarikets och Irlands särskilda ställning har 
beaktats i ingressen.

Räckvidd: Undantaget från viseringskravet gäller alla kategorier av personer (privatpersoner, 
diplomater och innehavare av tjänstepass eller officiella pass) som reser i olika syften, utom 
för att utöva avlönad verksamhet. För den kategorin får varje medlemsstat och Antigua och 
Barbuda även i fortsättningen kräva visering av den andra partens medborgare i enlighet med 
tillämplig gemenskapslagstiftning eller nationell lagstiftning. För att säkerställa ett 
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harmoniserat genomförande bifogas en gemensam förklaring till avtalet om tolkningen av 
kategorin personer som reser för att utöva avlönad verksamhet.

Vistelsens längd: I avtalet beaktas de medlemsstater ställning som ännu inte tillämpar 
Schengenregelverket fullt ut. Så länge Cypern, Bulgarien och Rumänien inte ingår i 
Schengenområdet utan inre gränser, ger undantaget från viseringskravet medborgare från 
Antigua och Barbuda rätt att uppehålla sig i var och en av dessa medlemsstater i tre månader, 
oberoende av den period som beräknats för hela Schengenområdet.

Territoriell tillämpning: När det gäller Frankrike och Nederländerna ger undantaget från 
viseringskravet medborgare i de sex länderna rätt att uppehålla sig endast på dessa 
medlemsstaters europeiska territorier.
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ÄRENDETS GÅNG 
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