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Tegnforklaring 

 * Høringsprocedure 

 *** Godkendelsesprocedure 

 ***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling) 

 ***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling) 

 ***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling) 

 

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 

retsakt) 

 

 

 

 

 

Ændringsforslag til et udkast til retsakt 

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner 

 

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. 

Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. 

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne. 

 

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 

angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 

ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 

formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 

linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 

heri der er berørt. 

 

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst 

 

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 

markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 

markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 

slettes eller overstreges. 

Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 

berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 

ikke markeret. 
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 DA 

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING 

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets 

forordning (EF) nr. 1683/1995 af 29. maj 1995 om ensartet udformning af visa 

(COM(2015)0303 – C8–0164/2015 – 2015/0134(COD)) 

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling) 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 

(COM(2015)0303), 

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 77, stk.2 i traktaten om Den Europæiske 

Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 

Parlamentet (C8-0164/2015), 

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 59, 

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 

Anliggender og udtalelse fra Retsudvalget (A8-0028/2016), 

1. vedtager sin holdning ved førstebehandling, hvormed Kommissionens forslag 

overtages; 

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 

væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst; 

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 

til de nationale parlamenter. 
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BEGRUNDELSE 

Indførelsen af ensartet udformning af visa er et vigtigt skridt i EU's visumpolitik. 

 

En ensartet udformning af visa skal indeholde alle nødvendige oplysninger og opfylde 

særdeles høje tekniske krav, især med hensyn til beskyttelse mod efterligning og forfalskning. 

Det skal desuden kunne anvendes i alle medlemsstater og være forsynet med universelt 

genkendelige sikkerhedstræk, som kan ses med det blotte øje. 

 

Den nuværende sikkerhedskoncept for ensartet udformning af visa går tilbage til 1995, hvor 

det oprindeligt blev udviklet som led i det mellemstatslige Schengen-samarbejde. Med 

forordning (EF) nr. 1683/1995 om ensartet udformning af visa blev det indarbejdet i EU-

retten. Siden da er det blevet ændret betydeligt to gange
1
. 

 

I løbet af de sidste par år er forfalskede visummærkater blevet set i flere medlemsstater. Det 

nuværende mærkat er i følge specialister ikke længere sikker.  

 

Det udvalg, der er nedsat ved artikel 6 i forordning (EF) nr. 1683/1995, har afholdt adskillige 

møder i løbet af de seneste år med henblik på at udarbejde et nyt sikkerhedskoncept og en 

udformning, der skal øge beskyttelsen mod forfalskning. Kommissionen fremlagde i juni i år 

et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) 

nr. 1683/1995 om ensartet udformning af visa, der baserer sig på dette udvalgs arbejde. 

Ændringsforordningen er baseret på artikel 77, stk. 2, litra a), i TEUF.  

 

Generelt bør Kommissionen foreslå en omarbejdning af en forordning efter tredje væsentlige 

ændring. Ordføreren mener, at de argumenter, der er fremsat af Kommissionen for ikke at 

gøre det, i dette tilfælde er entydige og forståelige: den disponerende tekst i forordningen er 

ikke blevet væsentligt ændret af Kommissionens forslag, og der er kun foretaget ændringer i 

bilaget til den forordning, der indeholder de hemmelige tekniske specifikationer for 

produktionen af visummærkater. Da forfalskede mærkater er i omløb, er der et presserende 

behov for at udarbejde nye visummærkater, der ikke kan forfalskes. Kommissionen har 

desuden givet udsigt til, at forordningen kan stå over for en kodificering, efter at den er 

vedtaget.  

 

Ifølge Kommissionen overstiger udgifterne til indførelsen af den nye visummærkat ikke de 

gamle. 

 

Endelig er ordføreren overbevist om, at Kommissionens forslag bør vedtages uden ændringer, 

således at der hurtigt kan gennemføres en lovgivning om forfalskningssikre visummærkater. 

                                                 
1
 Rådets forordning (EF) nr. 334/2002 af 18. februar 2002.  

Rådets forordning (EF) nr. 1791/2006 af 20. november 2006. 
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12.1.2016 

UDTALELSE FRA RETSUDVALGET 

til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning 

(EF) nr. 1683/1995 af 29. maj 1995 om ensartet udformning af visa  

(COM(2015)0303 – C8-0164/2015 – 2015/0134(COD)) 

Ordfører for udtalelse: Angel Dzhambazki 

 

 

KORT BEGRUNDELSE 

I Rådets forordning (EF) nr. 1683/95 om ensartet udformning af visa overtoges den model, 

der blev vedtaget af Schengenstaterne, og i forordningens betragtninger anføres det, at disse 

dokumenter skal indeholde alle nødvendige oplysninger og opfylde særdeles høje tekniske 

krav, navnlig med hensyn til sikring mod efterligning og forfalskning. Siden indførelsen af 

den ensartede udformning af visa er der vedtaget to betydelige ændringer af den oprindelige 

forordning, hvilket har bidraget til udstedelsen af sikrede dokumenter, der opfylder meget 

høje tekniske krav. Der er imidlertid konstateret alvorlige tilfælde af efterligning og 

forfalskning i forbindelse med visummærkaten i flere medlemsstater. Kommissionen mener, 

at den nuværende visummærkat, der har været i omløb i 20 år, må betragtes som truet. Den 

har på den baggrund foreslået en ny model med flere sikkerhedselementer med henblik på at 

gøre visummærkaten mere sikker og forhindre forfalskning. Der er ingen væsentlige 

ændringer i den pågældende forordnings dispositive bestemmelser; bilaget bliver blot erstattet 

med et nyt med et billede og en generel beskrivelse af den nye visummærkat.  

I lyset af ovenstående mener ordføreren, at forslaget bør godkendes uden ændringer. 

****** 

Udenrigsudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 

Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at foreslå, at Europa-Parlamentet fastlægger 

sin holdning ved førstebehandling, hvormed Kommissionens forslag overtages. 
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PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG 
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