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från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Betänkande
Claude Moraes A8-0047/2019
Förteckning över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar 
de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna 
från detta krav, vad gäller Förenade kungarikets utträde ur EU

Förslag till förordning (COM(2018)0745 – C8-0483/2018 – 2018/0390(COD))

_____________________________________________________________

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Förenade kungarikets regering har 
meddelat sin avsikt att inte kräva visering 
av medborgare i EU-27 som reser till 
Förenade kungariket för kortare vistelser 
för affärer eller turism från och med den 
dag då unionsrätten upphör att vara 
tillämplig på Förenade kungariket. Om 
Förenade kungariket inför viseringskrav 
för medborgare i åtminstone en 
medlemsstat i framtiden, bör den 
ömsesidighetsmekanism som föreskrivs i 
[artikel 1.4 i förordning (EG) nr 
539/2001]26 tillämpas. 
Europaparlamentet, rådet, kommissionen 
och medlemsstaterna bör agera utan 
dröjsmål vid tillämpningen av 
mekanismen.

(6) Förenade kungarikets regering har 
meddelat sin avsikt att inte kräva visering 
av medborgare i EU-27 som reser till 
Förenade kungariket för kortare vistelser 
för affärer eller turism från och med den 
dag då unionsrätten upphör att vara 
tillämplig på Förenade kungariket.

_________________
26 Se fotnot 23.
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Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Detta beslut grundar sig på 
förväntningen att Förenade kungariket, 
för att upprätthålla nära förbindelser, 
kommer att ge medborgare från alla 
medlemsstater fullständig ömsesidighet i 
fråga om viseringar. Om Förenade 
kungariket inför viseringskrav för 
medborgare i åtminstone en medlemsstat i 
framtiden, bör den 
ömsesidighetsmekanism som föreskrivs i 
[artikel 1.4 i förordning (EG) 
nr 539/2001]1a tillämpas. 
Europaparlamentet, rådet, kommissionen 
och medlemsstaterna bör agera utan 
dröjsmål vid tillämpningen av 
mekanismen. Kommissionen bör 
fortlöpande övervaka respekten för 
ömsesidighetsprincipen och omedelbart 
informera Europaparlamentet och rådet 
om alla händelser som kan äventyra 
respekten för denna princip.
_________________
1A Se fotnot 23.


