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PR_COD_1amCom

Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 
markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med 
fetkursiv stil i högerspalten.

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 
vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 
ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 
innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 
anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 
som ändringsförslaget avser.

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 
gäller följande:

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 
symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 
att ny text markeras med i fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 
markeras med genomstrykning. 
Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 
avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 
inte.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning 
(EU) 2018/1806 om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är 
skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen 
över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (Kuwait, Qatar)
(COM(2022)0189 – C9-0160/2022 – 2022/0135(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2022)0189),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 77.2 led a i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt 
förslag för parlamentet (C9-0160/2022),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor (A9-0288/2022).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för 
parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt 
förslag.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 
rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Kuwait och Quatar medför liten 
risk för irreguljär migration till unionen 
och de utfärdar biometriska pass som 
uppfyller normerna från Internationella 
civila luftfartsorganisationen. 

(3) Enligt kommissionens bedömning 
uppfyller Kuwait och Qatar kriterierna i 
förordning (EU) 2018/1806, vilket gör det 
möjligt att föra upp dem på förteckningen 
över de tredjeländer vars medborgare är 
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Säkerhetssamarbetet med dessa länder 
har intensifierats på senare år. Vad gäller 
ekonomiska intressen är Kuwait och 
Qatar viktiga ekonomiska partner för 
unionen, i synnerhet på energiområdet. 
Även om utmaningar återstår i fråga om 
de mänskliga rättigheterna och 
grundläggande friheterna har samhällena i 
Kuwait och Qatar förändrats och 
förbättrats när det gäller kvinnors 
rättigheter, arbetstagarnas rättigheter, 
religionsfrihet och ekumenisk dialog, och 
förändringarna väntas fortsätta leda till 
framsteg och reformer. De långsiktiga 
fördelarna med viseringsfria inresor till 
EU kan stärka den positiva utvecklingen 
på dessa områden.

undantagna från viseringskravet. Båda 
länderna har visat sig vara viktiga partner 
för EU på senare tid. Med hänsyn till den 
regionala samstämmigheten och med 
beaktande av kriterierna i förordning 
(EU) 2018/1806 vore det också lämpligt 
att föra upp Oman på förteckningen över 
de tredjeländer vars medborgare är 
undantagna från viseringskravet utan att 
det påverkar kommissionens fortsatta 
bedömning i enlighet med förordning 
(EU) 2018/1806. Kuwait, Qatar och Oman 
utfärdar också biometriska pass som 
uppfyller normerna från Internationella 
civila luftfartsorganisationen. Det är dock 
en nyckelförpliktelse att de mänskliga 
rättigheterna och grundläggande friheterna 
beaktas i den bedömning som görs i varje 
enskilt fall av kriterierna i förordning 
(EU) 2018/1806 och som leder till 
fastställande av de tredjeländer vars 
medborgare är undantagna från 
viseringskravet. 

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Såsom anges i kommissionens 
bedömning (arbetsdokument från 
kommissionens avdelningar om huruvida 
Kuwait och Qatar uppfyller kriterierna i 
artikel 1 i förordning (EU) 2018/1806), i 
Europeiska utrikestjänstens årsrapport 
för 2021 om mänskliga rättigheter och 
demokrati i världen (landsrapporter) och i 
olika rapporter från icke-statliga 
organisationer kvarstår allvarliga 
farhågor och många utmaningar när det 
gäller mänskliga rättigheter och 
grundläggande friheter i Kuwait, Qatar 
och Oman, trots pågående och nyligen 
genomförda samhällsförändringar och 
lagstiftningsändringar, såsom också 
Internationella arbetsorganisationen 



RR\1268481SV.docx 7/18 PE736.470v02-00

SV

(ILO) och Internationella fackliga 
samorganisationen (IFS) rapporterat. För 
att de bilaterala avtalen om undantag från 
viseringskravet ska kunna garantera att 
undantaget från viseringskravet är 
ändamålsenligt och fullständigt 
ömsesidigt bör de säkerställa att alla 
hinder undanröjs som försvårar för 
förmånstagarna att ta del av fördelarna 
med viseringsfria inresor när de passerar 
medlemsstaternas yttre gränser genom att 
förmånstagarna beviljas tillgång på 
icke-diskriminerande grund, i synnerhet 
oberoende tillgång till inresor för kvinnor, 
hbtqi+-personer och statslösa. Sådana 
villkor bör återspeglas i de bilaterala avtal 
om undantag från viseringskravet som 
bör ingås mellan unionen och dessa 
länder.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 3b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3b) En fullödig, officiell 
människorättsdialog bör föras med 
Kuwait, Qatar och Oman, som bör äga 
rum åtminstone på årsbasis, och resultatet 
av denna dialog bör rapporteras till 
Europaparlamentet. Denna dialog bör 
leda till påtagliga förbättringar och 
resultat bland annat när det gäller 
arbetstagares rättigheter, inbegripet 
migrantarbetares rättigheter och deras 
tillgång till ersättningsprogram och 
ersättningssystem, kvinnors rättigheter, 
hbtqi+-personers rättigheter, jämställdhet, 
religionsfrihet, förbud mot tortyr, 
yttrandefrihet, mediefrihet, mötesfrihet 
och förbud mot dödsstraffet och bör 
inbegripa synpunkter från oberoende 
civilsamhällesaktörer. De bilaterala avtal 
om undantag från viseringskravet som 
bör ingås med unionen bör innehålla 
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uttryckliga och konkreta åtaganden i 
detta syfte.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 3c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3c) Ecuador har gjort betydande 
framsteg och infört lagändringar inför 
uppförandet på förteckningen över de 
tredjeländer vars medborgare är 
undantagna från viseringskravet, 
inbegripet införandet av biometriska pass. 
De bilaterala förbindelserna mellan 
Ecuador och unionen har förstärkts de 
senaste åren, bland annat genom en årlig 
politisk högnivådialog. Ecuadorianer 
utgör också en stor befolkningsgrupp i 
unionen.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 3d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3d) Ecuador har konsekvent visat sitt 
åtagande när det gäller respekten för de 
mänskliga rättigheterna, men farhågor 
kvarstår på olika områden. Den 
människorättsdialog som upprättats med 
unionen bör fortsätta och bör leda till 
ytterligare förbättringar och resultat, 
särskilt när det gäller 
fängelseförhållanden, kvinnors och 
flickors rättigheter, urbefolkningars och 
människorättsförsvarares rättigheter samt 
flyktingskyddet i landet.
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Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Följaktligen bör medborgarna i de 
länderna vara undantagna från 
viseringskravet för vistelser som 
sammanlagt inte överstiger 90 dagar under 
en 180-dagarsperiod, och länderna bör 
överföras till bilaga II till förordning (EU) 
2018/1806.

(4) Med anledning av de långsiktiga 
fördelarna med viseringsfria inresor, som 
underlättar kontakter mellan människor 
och bidrar till stärkta politiska, 
ekonomiska, forskningsrelaterade, 
utbildningsmässiga, kulturella och sociala 
utbyten, kan främja en positiv utveckling 
också när det gäller mänskliga rättigheter 
och grundläggande friheter bör 
medborgarna i Ecuador, Kuwait, Oman 
och Qatar vara undantagna från 
viseringskravet för vistelser som 
sammanlagt inte överstiger 90 dagar under 
en 180-dagarsperiod, och länderna bör 
överföras till bilaga II till förordning 
(EU) 2018/1806.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) I enlighet med förordning 
(EU) 2018/1806 bör 
kommissionen regelbundet övervaka och 
till Europaparlamentet rapportera om 
människorättssituationen i de tredjeländer 
vars medborgare är undantagna från 
viseringskravet. För att de fördelar, 
resultat och eventuella förbättringar som 
är kopplade till det ömsesidiga undantaget 
från viseringskravet ska kunna bedömas 
bör de bilaterala avtal om undantag från 
viseringskravet som bör ingås med 
unionen föreskriva att kommissionen 
årligen ska utvärdera hur avtalens 
bestämmelser genomförs, med särskild 
uppmärksamhet ägnad åt de aspekter som 
rör mänskliga rättigheter och säkerhet. 
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Kommissionen bör också överlämna 
denna årliga utvärdering utan dröjsmål 
till Europaparlamentet och till rådet.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 4b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4b) De bilaterala avtalen om undantag 
från viseringskravet bör också innehålla 
en tydlig bestämmelse om att underlåtelse 
att genomföra de åtaganden som avtalats i 
människorättsdialogerna, eller 
kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna i det berörda landet, kan 
medföra att undantaget från 
viseringskravet upphävs. Användning av 
dödsstraffet bör automatiskt medföra att 
undantaget från viseringskravet upphävs.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Undantaget från viseringskravet för 
medborgare i Kuwait och Qatar hindrar 
inte tillämpningen av EU:s restriktiva 
åtgärder som antas i kraft av artikel 29 i 
EU-fördraget och artikel 215 i EUF-
fördraget.

(5) Undantaget från viseringskravet för 
medborgare i Ecuador, Kuwait, Oman och 
Qatar hindrar inte tillämpningen av 
EU:s restriktiva åtgärder som antas i kraft 
av artikel 29 i EU-fördraget och 
artikel 215 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Undantaget från viseringskravet för 
medborgare i Kuwait och Qatar bör inte 
tillämpas innan bilaterala avtal om 
viseringsfrihet mellan unionen och Kuwait 
respektive Qatar har ingåtts, bland annat 
för att säkerställa fullständig ömsesidighet.

(6) Undantaget från viseringskravet för 
medborgare i Ecuador, Kuwait, Oman och 
Qatar bör inte tillämpas innan bilaterala 
avtal om viseringsfrihet mellan 
Europeiska unionen och dessa länder har 
ingåtts, bland annat för att säkerställa 
fullständig ömsesidighet. 

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Förhandlingar om det bilaterala 
avtalet om undantag från viseringskravet 
mellan Europeiska unionen och Kuwait 
bör inledas först när ett moratorium för 
dödsstraffet införs i Kuwait.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 6b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6b) Kommissionen bör bedöma 
Omans och Ecuadors efterlevnad av 
kriterierna i denna förordning inom 
tre månader efter denna 
ändringsförordnings ikraftträdande innan 
den inleder förhandlingar om bilaterala 
avtal om undantag från viseringskravet 
med Oman och Ecuador.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 6c (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6c) Innan det bilaterala avtalet om 
undantag från viseringskravet ingås 
mellan unionen och Kuwait bör 
kommissionen göra en ny bedömning av 
huruvida Kuwait uppfyller kriterierna i 
artikel 1 i förordning (EU) 2018/1806. 
Europaparlamentet skulle inte samtycka 
till att avtalet om undantag från 
viseringskravet ingås mellan 
Europeiska unionen och Kuwait om 
kommissionen inte har gjort en sådan ny 
bedömning.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 6d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6d) Enligt modellen för den 
nuvarande processen med den nya 
generationen avtal enligt förordning 
(EU) 2018/1806 bör kommissionen utan 
dröjsmål bedöma situationen för andra 
tredjeländer som eventuellt kan komma i 
fråga för undantag från viseringskravet.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 1 – led a
Förordning (EU) 2018/1806
Bilaga II – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) I bilaga I punkt 1 (”Stater”) ska 
hänvisningarna till Kuwait och Quatar 
utgå.

a) I bilaga I punkt 1 (”Stater”) ska 
hänvisningarna till Ecuador, Kuwait, 
Oman och Quatar utgå.
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Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 1 – led b – led i
Förordning (EU) 2018/1806
Bilaga II – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Kuwait (*)(**)” ”Kuwait (*)(**)(***)”

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 1 – led b – led i
Förordning (EU) 2018/1806
Bilaga II – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(***) Förhandlingar om det bilaterala 
avtalet om undantag från viseringskravet 
ska inledas först när ett moratorium för 
dödsstraffet införs i Kuwait.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 1 – led b – led iia (nytt)
Förordning (EU) 2018/1806
Bilaga II – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iia) Mellan hänvisningen till … och 
till …., ska följande hänvisning föras in:
”Oman (*)(**)(***)”
(*) Undantaget från viseringskravet ska 
tillämpas från och med den dag då ett 
avtal om undantag från viseringskravet 
med unionen träder i kraft.
(**) Undantaget från viseringskravet ska 
bara tillämpas på innehavare av 
biometriska pass som utfärdats i enlighet 
med Internationella civila 
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luftfartsorganisationens (Icao) 
standarder.
(***) Förhandlingar om det bilaterala 
avtalet om undantag från viseringskravet 
ska inledas först tre månader efter denna 
ändringsförordnings ikraftträdande efter 
Europeiska kommissionens positiva 
bedömning av olika kriterier i artikel 1 i 
förordning (EU) 2018/1806.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 1 – led b – led iib (nytt)
Förordning (EU) 2018/1806
Bilaga II – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iib) Mellan hänvisningen till … och 
till …., ska följande hänvisning föras in:
”Ecuador (*)(**)(***)”
(*) Undantaget från viseringskravet ska 
tillämpas från och med den dag då ett 
avtal om undantag från viseringskravet 
med unionen träder i kraft.
(**) Undantaget från viseringskravet ska 
bara tillämpas på innehavare av 
biometriska pass som utfärdats i enlighet 
med Internationella civila 
luftfartsorganisationens (Icao) 
standarder.
(***) Förhandlingar om det bilaterala 
avtalet om undantag från viseringskravet 
ska inledas först tre månader efter denna 
ändringsförordnings ikraftträdande efter 
Europeiska kommissionens positiva 
bedömning av olika kriterier i artikel 1 i 
förordning (EU) 2018/1806.
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MOTIVERING

Kommissionens förslag syftar till att ändra förordning (EU) 2018/1806 så att medborgare i 
Kuwait och Qatar är undantagna från kravet på att inneha visering när de passerar 
medlemsstaternas yttre gränser för vistelser som inte överstiger 90 dagar under 
en 180-dagarsperiod. Den rättsliga grunden för detta förslag är artikel 77.2 a i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Förslaget till förordning innebär en 
utveckling av Schengenregelverket.

Beslut om de tredjeländer vars medborgare är undantagna från viseringskravet fattas efter en 
bedömning som görs i varje enskilt fall av olika kriterier i artikel 1 i förordning 
(EU) 2018/1806. Kriterierna avser bland annat: ”olaglig invandring, allmän ordning och 
säkerhet, ekonomiska fördelar, i synnerhet i fråga om turism och utrikeshandel, samt unionens 
yttre förbindelser med de berörda tredjeländerna, inbegripet i synnerhet hänsyn till de 
mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna, liksom konsekvenserna för den 
regionala sammanhållningen och ömsesidigheten”.

Ett avtal om undantag från viseringskravet, med skyddsbestämmelser avseende de kriterier i 
förordning (EU) 2018/1806 som ligger till grund för viseringsfriheten, måste ingås mellan 
vart och ett av länderna och EU för att undantaget ska kunna träda i kraft. Efter tillämpningen 
av det föreslagna undantaget från viseringskravet kan mekanismerna för ömsesidighet och 
upphävande i förordning (EU) 2018/1806 tillämpas om fullständig ömsesidighet i 
viseringsfrågor inte säkerställs, om viseringsfriheten missbrukas eller om missbruk är en följd 
av undantaget från viseringskravet.

De resenärer som omfattas av viseringsfriheten kommer även fortsättningsvis att kontrolleras 
med avseende på huruvida de uppfyller inresekraven vid EU:s yttre gränser, bland annat 
genom slagningar i Schengens informationssystem och medlemsstaternas nationella 
databaser. Dessutom kommer resenärer som omfattas av viseringsundantaget och som 
besöker Schengenområdet att bli föremål för EU-systemet för in- och utresor och 
EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) så snart dessa är i full drift.

Både Kuwait och Qatar är viktiga ekonomiska partner för unionen, i synnerhet vad gäller 
energi och med tanke på EU:s målsättningar att diversifiera sin energiförsörjning. Samarbetet 
mellan EU och Kuwait och Qatar har också förstärkts inom flera politikområden på senare år, 
till exempel inom säkerhetsområdet såväl på bilateral nivå som genom Gulfstaternas 
samarbetsråd (GCC). Både Kuwait och Qatar utfärdar dessutom biometriska pass.

Allvarliga farhågor och brister kvarstår dock när det gäller mänskliga rättigheter och 
grundläggande friheter. Trots de lagstiftningsreformer och politiska initiativ som nyligen 
genomförts återstår många utmaningar på flera områden samt för efterlevnaden av den 
lagsstiftning som nyligen antagits, vilket bland annat har påpekats i kommissionens egen 
bedömning, i EU:s årsrapport om mänskliga rättigheter från Europeiska utrikestjänsten för 
2021 och i årsrapporterna från Amnesty International och Human Rights Watch. I detta 
sammanhang har särskild uppmärksamhet ägnats åt migrantarbetarnas arbetsvillkor till följd 
av det kommande världsmästerskapet i fotboll. Det finns emellertid även andra orosområden, 
bland annat vad gäller kvinnors rättigheter, hbtqi+-personers rättigheter, religionsfrihet, 
förbud mot tortyr, yttrandefrihet, mötesfrihet och förbud mot dödsstraffet.
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Viseringsfrihet kan spela en central roll för att främja partnerskapet mellan de båda regionerna 
och för att stärka den politiska dialogen och ekonomiska, forskningsrelaterade, 
utbildningsmässiga, kulturella och sociala utbyten. Officiella människorättsdialoger ska vara 
en integrerad del av de åtaganden som följer av de bilaterala avtal som ska ingås mellan 
unionen och Quatar och Kuwait, och en kontinuerlig utvärdering av sådana dialoger ska också 
föreskrivas. Med tanke på att dessa bilaterala avtal blir de första att antas inom ramen för det 
nya regelverk som föreskrivs i förordning (EU) 2018/1806 anser föredraganden att införandet 
av sådana bestämmelser kommer att tjäna som ett gott exempel med gynnsamma 
spridningseffekter för liknande avtal i framtiden.

Införandet av viseringsfrihet är av stor betydelse för medborgarna i Qatar och Kuwait samt för 
EU-medborgarna. Det kommer att bidra till fördjupade kontakter och utbyten mellan 
människor och till stärkta sociala och kulturella förbindelser. I detta avseende är det viktigt att 
säkerställa att samtliga medborgare på båda sidor bereds lika och icke-diskriminerande 
tillgång till fördelarna med viseringsfriheten.

För att kunna bedöma de faktiska fördelarna med och resultaten av viseringsfriheten och 
eventuella behov av förbättringar anser föredraganden att det är lämpligt att regelbundet 
utvärdera ett sådant regelverk genom att en uttrycklig bestämmelse om kommissionens 
utvärdering och rapportering införs i alla framtida bilaterala avtal om viseringsfrihet.

Mot bakgrund av de fördelar som viseringsfriheten skulle kunna medföra för de berörda 
parterna bör EU öka ansträngningarna för att samarbeta med andra tredjeländer som är 
intresserade av viseringsfria inresor till EU. De föreslagna undantagen från viseringskravet för 
medborgare i Qatar och Kuwait bör ge kommissionen drivkraft att inleda konkreta samtal 
med andra länder på grundval av de kriterier och det förfarande som fastställs i förordning 
(EU) 2018/1806 och att i god tid utvärdera de länder som eventuellt kan komma i fråga och är 
intresserade.

Slutligen anser föredraganden att Europaparlamentet genom att anta detta förslag från 
kommissionen bekräftar sitt åtagande att stärka de mellanmänskliga förbindelserna och de 
samhällsinriktade utbytena med Kuwait och Qatar. Med hänsyn till den betydelse som en 
liberalisering av viseringsbestämmelserna har för alla parter rekommenderar föredraganden 
således att ledamöterna i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och 
inrikes frågor ger sitt stöd till detta betänkande.
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