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ÆNDRINGSFORSLAG 001-002 
af Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Betænkning
Claude Moraes A8-0047/2019
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, for så 
vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af EU

Forslag til forordning (COM(2018)0745 – C8-0483/2018 – 2018/0390(COD))

_____________________________________________________________

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Det Forenede Kongeriges regering 
har erklæret, at den ikke har nogen 
intention om at indføre visumpligt for 
borgere fra EU–27 i forbindelse med korte 
ophold i forretnings– eller turistøjemed fra 
den dato, hvor EU-retten ophører med at 
finde anvendelse på Det Forenede 
Kongerige. Hvis Det Forenede Kongerige 
i fremtiden indfører visumpligt for 
statsborgere fra mindst én medlemsstat, 
bør gensidighedsmekanismen i henhold til 
[artikel 1, stk. 4, i forordning (EF) nr. 
539/2001]27 finde anvendelse. Europa-
Parlamentet, Rådet, Kommissionen og 
medlemsstaterne bør tage øjeblikkelige 
skridt til at anvende mekanismen.

(6) Det Forenede Kongeriges regering 
har erklæret, at den ikke har nogen 
intention om at indføre visumpligt for 
borgere fra EU–27 i forbindelse med korte 
ophold i forretnings- eller turistøjemed fra 
den dato, hvor EU-retten ophører med at 
finde anvendelse på Det Forenede 
Kongerige.

_________________

27 Se fodnote 23.
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Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Denne afgørelse er baseret på en 
forventning om, at Det Forenede 
Kongerige med henblik på at opretholde 
tætte forbindelser vil indrømme 
statsborgere fra alle medlemsstater fuld 
visumgensidighed. Hvis Det Forenede 
Kongerige i fremtiden indfører visumpligt 
for statsborgere fra mindst én 
medlemsstat, bør 
gensidighedsmekanismen i henhold til 
[artikel 1, stk. 4, i forordning (EF) nr. 
539/2001]1a finde anvendelse. Europa-
Parlamentet, Rådet, Kommissionen og 
medlemsstaterne bør tage øjeblikkelige 
skridt til at anvende mekanismen. 
Kommissionen bør løbende overvåge 
overholdelsen af princippet om 
gensidighed og straks underrette Europa-
Parlamentet og Rådet om enhver 
udvikling, der kan bringe overholdelsen 
af dette princip i fare.
_________________
1a Se fodnote 23.


