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Forslag til forordning 

– 

EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG* 

til Kommissionens forslag 

--------------------------------------------------------- 

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) …/… 

af … 

om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de 

tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre 

grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav 

(Georgien) 

 

                                                 
* Ændringer: Ny eller ændret tekst er markeret med fede typer og kursiv; udgået tekst er markeret med 

symbolet ▌. 
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EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR – 

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 77, 

stk. 2, litra a), 

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, 

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter, 

efter den almindelige lovgivningsprocedure1, og 

                                                 
1 Europa-Parlamentets holdning af … [(EUT …)/(endnu ikke offentliggjort i EUT)] og Rådets 

afgørelse af … . 



 

AM\1115505DA.docx 3/9 PE598.430v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

ud fra følgende betragtninger: 

(1) I Rådets forordning (EF) nr. 539/20011 fastlægges listen over de tredjelande, hvis 

statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af medlemsstaternes ydre 

grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav. 

Sammensætningen af listerne over tredjelande i bilag I og II bør til enhver tid være i 

overensstemmelse med kriterierne i forordning (EF) nr. 539/2001. Tredjelande, hvis 

situation har ændret sig med hensyn til disse kriterier, bør overføres fra det ene bilag 

til det andet, når det er relevant. 

(2) Georgien anses for at opfylde alle benchmarks i den handlingsplan for 

visumliberalisering, der blev forelagt den georgiske regering i februar 2013, og 

landet opfylder derfor de relevante kriterier for, at dets statsborgere kan fritages for 

visumkravet, når de rejser til medlemsstaternes område. Georgiens fortsatte 

opfyldelse af disse kriterier, især vedrørende bekæmpelse af organiseret 

kriminalitet, vil blive behørigt overvåget af Kommissionen i overensstemmelse med 

den relevante mekanisme i forordning (EF) nr. 539/2001. 

                                                 
1 Rådets forordning (EF) nr. 539/2001 af 15. marts 2001 om fastlæggelse af listen over de 

tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, 

og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (EFT L 81 af 

21.3.2001, s. 1). 
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(3) Henvisningen til Georgien bør således overføres fra bilag I til forordning (EF) nr. 

539/2001 til nævnte forordnings bilag II. Visumfritagelsen bør kun gælde for 

indehavere af biometriske pas, der er udstedt af Georgien i overensstemmelse med 

standarderne fra Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO). 

(4) Denne forordning udgør en udvikling af de bestemmelser i Schengenreglerne, som 

Det Forenede Kongerige ikke deltager i, jf. Rådets afgørelse 2000/365/EF1; Det 

Forenede Kongerige deltager derfor ikke i vedtagelsen af denne forordning, som ikke 

er bindende for og ikke finder anvendelse i Det Forenede Kongerige. 

                                                 
1 Rådets afgørelse 2000/365/EF af 29. maj 2000 om anmodningen fra Det Forenede Kongerige 

Storbritannien og Nordirland om at deltage i visse bestemmelser i Schengen-reglerne (EFT L 

131 af 1.6.2000, s. 43). 
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(5) Denne forordning udgør en udvikling af de bestemmelser i Schengenreglerne, som 

Irland ikke deltager i, jf. Rådets afgørelse 2002/192/EF1; Irland deltager derfor ikke i 

vedtagelsen af denne forordning, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse 

i Irland. 

(6) For så vidt angår Island og Norge udgør denne forordning en udvikling af de 

bestemmelser i Schengenreglerne, jf. aftalen indgået mellem Rådet for Den 

Europæiske Union og Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters 

associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne2, der 

henhører under det område, som er nævnt i artikel 1, litra B, i Rådets afgørelse 

1999/437/EF3. 

                                                 
1 Rådets afgørelse 2002/192/EF af 28. februar 2002 om anmodningen fra Irland om at deltage i 

visse bestemmelser i Schengen-reglerne (EFT L 64 af 7.3.2002, s. 20). 
2  EFT L 176 af 10.7.1999, s. 36. 
3 Rådets afgørelse 1999/437/EF af 17. maj 1999 om visse gennemførelsesbestemmelser til den 

aftale, som Rådet for Den Europæiske Union har indgået med Republikken Island og 

Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og den videre 

udvikling af Schengen-reglerne (EFT L 176 af 10.7.1999, s. 31). 
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(7) For så vidt angår Schweiz udgør denne forordning en udvikling af de bestemmelser i 

Schengenreglerne, jf. aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske 

Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i 

gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne1, der henhører 

under det område, der er nævnt i artikel 1, litra B, i afgørelse 1999/437/EF 

sammenholdt med artikel 3 i Rådets afgørelse 2008/146/EF2. 

                                                 
1  EUT L 53 af 27.2.2008, s. 52. 
2 Rådets afgørelse 2008/146/EF af 28. januar 2008 om indgåelse, på Det Europæiske 

Fællesskabs vegne, af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og 

Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, 

anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne (EUT L 53 af 27.2.2008, s. 1). 
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(8) For så vidt angår Liechtenstein udgør denne forordning en udvikling af de 

bestemmelser i Schengenreglerne, jf. protokollen mellem Den Europæiske Union, 

Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet 

Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den 

Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det 

Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af 

Schengenreglerne1, der henhører under det område, der er nævnt i artikel 1, litra B, i 

afgørelse 1999/437/EF sammenholdt med artikel 3 i Rådets afgørelse 2011/350/EU2 

— 

VEDTAGET DENNE FORORDNING: 

                                                 
1  EUT L 160 af 18.6.2011, s. 21. 
2 Rådets afgørelse 2011/350/EU af 7. marts 2011 om indgåelse, på Den Europæiske Unions 

vegne, af protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det 

Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins 

tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det 

Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, 

anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne, navnlig for så vidt angår afskaffelsen af 

kontrollen ved de indre grænser og personbevægelser (EUT L 160 af 18.6.2011, s. 19). 
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Artikel 1 

I forordning (EF) nr. 539/2001 foretages følgende ændringer: 

a) I bilag I, del 1, ("STATER") udgår henvisningen til Georgien. 

b) I bilag II, del 1, ("STATER") indsættes følgende henvisning: 

"Georgien* 

______________ 

* Visumfritagelsen begrænses til indehavere af biometriske pas, der er udstedt af 

Georgien i overensstemmelse med standarderne fra Organisationen for 

International Civil Luftfart (ICAO)." 
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Artikel 2 

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske 

Unions Tidende* ▌. 

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i medlemsstaterne i 

overensstemmelse med traktaterne. 

Udfærdiget i  , 

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne 

Formand Formand 

 

Or. en 

 

                                                 
*  EUT: Denne forordnings publikationsdato og ikrafttrædelsesdato skal være den samme, og 

må under ingen omstændigheder være før, publikationsdatoen og ikrafttrædelsesdatoen for 

PE-CONS 58/16 (COD 2016/0142), forordning om ændring af forordning (EF) nr. 

539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i 

besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis 

statsborgere er fritaget for dette krav (revision af suspensionsmekanismen). 


