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PR_COD_1amCom 

 

 

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 

förordning (EG) nr 810/2009 av den 13 juli 2009 om införande av en gemenskapskodex 

om viseringar (viseringskodex) 

(KOM(2011)0516 – C7-0226/2011 – 2011/0223(COD)) 

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 

(KOM(2011)0516), 

– med beaktande av artiklarna 294.2 och led a i artikel 77.2 i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram 

sitt förslag för parlamentet (C7-0226/2011), 

– 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 (A7-0441/2011). 

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 

Skäl 10 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(10) Vad gäller Cypern utgör denna 

förordning en akt som utvecklar 

Schengenregelverket eller som på annat 

sätt har samband med detta i den mening 

som avses i artikel 3.2 i 2003 års 

anslutningsakt. 

(10) Vad gäller Cypern utgör denna 

förordning en akt som utvecklar 

Schengenregelverket eller som på annat 

sätt har samband med detta i den mening 

som avses i artikel 3.1 i 2003 års 

anslutningsakt. 
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Motivering 

Skälen 10 och 11 bör följa samma logik som skäl 38 i viseringskodexen och hänvisa till 

artikel 3.1 i 2003 års anslutningsakt respektive artikel 4.1 i 2005 års anslutningsakt, eftersom 

bestämmelserna om visering för flygplatstransitering är bindande och gäller för Cypern, 

Rumänien och Bulgarien från och med dessa länders anslutningsdatum.  

 

Ändringsförslag  2 

Förslag till förordning 

Skäl 11 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(11) Denna förordning utgör en akt som 

utvecklar Schengenregelverket eller som 

på annat sätt har samband med detta i den 

mening som avses i artikel 4.2 i 2005 års 

anslutningsakt. 

(11) Denna förordning utgör en akt som 

utvecklar Schengenregelverket eller som 

på annat sätt har samband med detta i den 

mening som avses i artikel 4.1 i 2005 års 

anslutningsakt. 

Motivering 

Skälen 10 och 11 bör följa samma logik som skäl 38 i viseringskodexen och hänvisa till 

artikel 3.1 i 2003 års anslutningsakt respektive artikel 4.1 i 2005 års anslutningsakt, eftersom 

bestämmelserna om visering för flygplatstransitering är bindande och gäller för Cypern, 

Rumänien och Bulgarien från och med dessa länders anslutningsdatum.  
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MOTIVERING 

Syftet med detta förslag är att ändra förordning (EG) nr 810/2009 om införande av 

en gemenskapskodex om viseringar (viseringskodex) med målet att förtydliga reglerna om 

transitering genom det internationella transitområdet på flygplatser för att säkerställa 

rättssäkerhet och öppenhet.  

Förordning (EG) nr 810/2009 gäller sedan den 5 april 2010. I enlighet med viseringskodexen 

utarbetades handläggningsanvisningar för den praktiska tillämpningen av bestämmelserna 

i förordningen genom kommissionens beslut om införande av en handledning för 

handläggning av viseringsansökningar och ändring av utfärdade viseringar, som antogs den 

19 mars 2010.  

Under utarbetandet av handledningen noterades att formuleringen av artikel 3.5 b och c om 

undantag från kraven på visering för flygplatstransitering var oklar. Eftersom det 

i handledningen inte kan fastställas rättsligt bindande skyldigheter för medlemsstaterna, måste 

viseringskodexen ändras i syfte att skapa rättssäkerhet och en harmoniserad tillämpning av 

reglerna. Ett sådant klargörande är av praktisk betydelse för enskilda resande och för 

flygbolag. 

De aspekter som omfattas av förslaget har diskuterats i viseringskommittén och 

i arbetsgruppen för visering, och medlemsstaterna har stött kommissionens initiativ till 

en begränsad ändring av viseringskodexen. 

Tredjelandsmedborgare som omfattas av kravet på visering för flygplatstransitering, som 

innehar en giltig visering som utfärdats av en medlemsstat, Kanada, Japan eller 

Förenta staterna, eller som innehar ett giltigt uppehållstillstånd som utfärdats av 

en medlemsstat, Andorra, Förenta staterna, Japan, Kanada, eller San Marino är enligt 

förordning (EG) nr 810/2009 undantagna från kravet på visering för flygplatstransitering. 

Förslaget är begränsat till en teknisk ändring som består i att förtydliga att  

• tredjelandsmedborgare med en giltig visering eller ett giltigt uppehållstillstånd som 

utfärdats av en medlemsstat som ännu inte tillämpar alla bestämmelser 

i Schengenregelverket fullt ut ska omfattas undantaget från visering för 

flygplatstransitering, 

• undantaget från visering för flygplatstransitering ska omfatta personer som innehar 

en giltig visering när de reser till det tredjeland som utfärdade viseringen, eller till något 

annat tredjeland samt när de efter att ha använt viseringen återvänder från det tredjeland 

som utfärdade viseringen. 

Föredragandens ståndpunkt 

Föredraganden påpekar att detta är en teknisk justering av bestämmelserna om visering för 

flygplatstransitering. Denna justering kommer inte att ändra det sätt på vilket medlemsstaterna 

genomför dessa bestämmelser. I den ändrade förordningen fastställs att 

tredjelandsmedborgare med en giltig visering eller ett giltigt uppehållstillstånd som utfärdats 

av en medlemsstat som (ännu) inte tillämpar alla bestämmelser i Schengenregelverket fullt ut 
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(Förenade kungariket, Irland, Cypern, Bulgarien och Rumänien) ska omfattas av undantaget 

från kravet på visering för flygplatstransitering. 

Föredraganden anser att ändringen är logisk. Det är nämligen meningslöst att på nytt 

kontrollera en person som redan innehar en visering eller ett uppehållstillstånd, eftersom 

denne redan har kontrollerats och därmed inte har bedömts utgöra någon risk för olaglig 

invandring. Förslaget bör dessutom minska den administrativa bördan för medlemsstaterna. 

Föredraganden föreslår två tekniska ändringsförslag som syftar till att justera skälen 10 och 11 

i förslaget. 

Föredraganden stöder förslaget och föreslår att utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter 

samt rättsliga och inrikes frågor antar denna resolution. 
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