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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION 

om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet mellan 

Europeiska unionen och Samväldet Bahamas om ändring av avtalet mellan Europeiska 

gemenskapen och Samväldet Bahamas om undantag från viseringskravet för kortare 

vistelser 

(12389/2017 – C8-0173/2018 – 2017/0169(NLE)) 

(Godkännande) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av utkastet till rådets beslut (12389/2017), 

– med beaktande av utkastet till avtal mellan Europeiska unionen och Samväldet Bahamas 

om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Samväldet Bahamas om 

undantag från viseringskravet för kortare vistelser (12388/2017),  

– med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med 

artikel 77.2 a samt artikel 218.6 andra stycket a led v i fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt (C8-0173/2018), 

– med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen, 

– med beaktande av rekommendationen från utskottet för medborgerliga fri- och 

rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0304/2018). 

1. Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås. 

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 

rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i 

Samväldet Bahamas. 
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MOTIVERING 

Detta avtal om viseringsundantag för kortare vistelser är ett resultat av de fördjupade 

förbindelserna mellan Europeiska unionen och Samväldet Bahamas, som är av stor politisk 

betydelse inom ramen för Cotonouavtalet. Ändringsavtalet säkerställer rättslig konsekvens 

och harmonisering mellan medlemsstaterna genom att det införlivar den nya definitionen av 

kortare vistelse enligt ändringen av kodexen om Schengengränserna, som ger en entydig 

tolkning av ”kortare vistelse”. 

Bahamas är medlem i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, 

sammanslutningen av karibiska stater, Karibiska gemenskapen (emellertid inte Caricoms 

gemensamma marknad och ekonomi), Alliansfria rörelsen, Amerikanska 

samarbetsorganisationen och Förenta nationerna. 

Bahamas hör till de rikaste länderna i Västindien. I dag är det ett betydande ekonomiskt 

centrum och landet har ett av de största fartygsregistren i världen sett till registrerat 

bruttotonnage.  

Politiskt sett är Bahamas en konstitutionell monarki som erkänner Drottning Elizabeth II som 

statsöverhuvud. En generalguvernör väljs på uppdrag av regeringen och företräder 

Drottningen. Landet är en parlamentarisk demokrati med en lagstiftande 

tvåkammarförsamling. 

Den politiska dialog som EU för med vart och ett av AVS-länderna, och med Bahamas i 

synnerhet, intensifieras gradvis. Genom avtalet kan vi få möjlighet att fortsätta vårt 

partnerskap inom en tydlig rättslig ram. Ändringen om viseringsundantag kommer att vara 

ytterligare ett positivt tecken på stöd för landet och de ansträngningar det gör. 

Dessutom understryker föredraganden den positiva effekt som undantaget från 

viseringskravet skulle få för närmandet mellan människor från Europa och från Samväldet 

Bahamas. Det nya avtalet om undantag från viseringskravet gör att medborgarna inte bara kan 

dra full nytta av partnerskapet mellan AVS och EU utan att de även kan fortsätta att delta i 

detta genom att resa till en ekonomiskt och praktiskt sett lägre kostnad inom en tydligare och 

enhetligare rättslig ram.  

 

Föredraganden välkomnar i detta avseende den roll som ledamöterna i den gemensamma 

parlamentariska AVS–EU-församlingen spelat. De har bidragit avsevärt till ingåendet av 

avtalet, som bland annat kommer att underlätta deras deltagande i sammanträdena i denna 

församling.  

 

Särskilda bestämmelser 

Förenade kungarikets och Irlands särskilda ställning har beaktats i ingressen. Förenade 

kungariket och Irland deltar därför inte i det ingångna avtalet och omfattas inte av dess 

bestämmelser. 

Norges, Islands, Schweiz och Liechtensteins nära associering till genomförandet, 

tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket kommer likaledes till uttryck i en 
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gemensam förklaring som bifogas avtalet. I förklaringen uppmanas dessa länders myndigheter 

att snarast möjligt ingå bilaterala avtal med Samväldet Bahamas om undantag från 

viseringskravet för kortare vistelser på liknande villkor som i detta avtal. 

** 

Slutligen rekommenderar föredraganden ledamöterna i parlamentets utskott för medborgerliga 

fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att ge sitt stöd till detta betänkande och 

Europaparlamentet att ge sitt godkännande. 
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ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET 
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