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ÆNDRINGSFORSLAG 

Udenrigsudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 

Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag: 

Ændringsforslag  1 

Forslag til forordning 

Led 1 a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

  under henvisning til Den Europæiske 

Unions charter om grundlæggende 

rettigheder, 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til forordning 

Led 1 b (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

  under henvisning til den internationale 

konvention om barnets rettigheder (FN's 

Børnekonvention), og især artikel 3, stk. 

1, og artikel 11, 20 og 22, 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til forordning 

Betragtning 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) Kontrol ved de ydre grænser er en 

af de vigtigste sikkerhedsforanstaltninger i 

området uden kontrol ved de indre grænser. 

Den foretages i alle medlemsstaternes 

interesse. Et af formålene med kontrollen 

er at forebygge enhver trussel mod 

medlemsstaternes indre sikkerhed og 

offentlige orden, uanset hvor en sådan 

(1) Kontrol ved de ydre grænser er en 

af de vigtigste sikkerhedsforanstaltninger i 

området uden kontrol ved de indre grænser. 

Den foretages i alle medlemsstaternes 

interesse og under fuld overholdelse af de 

grundlæggende rettigheder. Et af 

formålene med kontrollen er at forebygge 

enhver trussel mod medlemsstaternes indre 

sikkerhed og offentlige orden, uanset hvor 
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trussel stammer fra. en sådan trussel stammer fra, også når 

disse trusler kommer fra EU-borgere. 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til forordning 

Betragtning 1 d (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (1d)  Der bør tages hensyn til 

forordningen om beskyttelse af EU-

borgernes personoplysninger. 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til forordning 

Betragtning 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) Fænomenet med udenlandske 

terrorkrigere, hvoraf mange er EU-

borgere, viser, at det er nødvendigt at 

styrke kontrollen ved de ydre grænser for 

så vidt angår EU-borgere. 

(2) Fænomenet med udenlandske 

terrorkrigere viser, at det er nødvendigt at 

sikre en fælles europæisk reaktion, at 

styrke grænsesikkerheden hurtigst muligt, 
at styrke kontrollen ved de ydre grænser 

for så vidt angår EU-borgere og at gøre 

bedre brug af de eksisterende 

instrumenter, såsom udveksling af 

oplysninger mellem medlemsstaterne og 

de relevante EU-agenturer. 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til forordning 

Betragtning 2 a (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (2a) Et tilsvarende sikkerhedsniveau bør 

garanteres EU-borgere i hele EU's 

område. 
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Ændringsforslag  7 

Forslag til forordning 

Betragtning 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) Rådets forordning (EF) nr. 

2252/2004 indførte ansigtsbillede og 

fingeraftryk som sikkerhedselementer i 

EU-borgeres pas. Disse 

sikkerhedselementer er indført for at gøre 

passene sikrere og opretholde en pålidelig 

forbindelse mellem indehaveren og passet. 

Medlemsstaterne bør derfor kontrollere 

disse biometriske identifikationer, hvis der 

er tvivl om passets ægthed eller 

indehaverens identitet. 

(6) Rådets forordning (EF) nr. 

2252/2004 indførte ansigtsbillede og 

fingeraftryk som sikkerhedselementer i 

EU-borgeres pas. Disse 

sikkerhedselementer er indført for at gøre 

passene sikrere og opretholde en pålidelig 

forbindelse mellem indehaveren og passet. 

Medlemsstaterne bør derfor kontrollere 

disse biometriske identifikationer, hvis der 

er tvivl om passets ægthed eller 

indehaverens identitet. De samme 

foranstaltninger bør finde anvendelse i 

forbindelse med kontrol af 

tredjelandsstatsborgere, når dette er 

muligt. 

__________________ __________________ 

9 Rådets forordning (EF) nr. 2252/2004 af 

13. december 2004 om standarder for 

sikkerhedselementer og biometriske 

identifikationer i pas og rejsedokumenter, 

som medlemsstaterne udsteder (EUT L 385 

af 29.12.2004, s. 1). 

9 Rådets forordning (EF) nr. 2252/2004 af 

13. december 2004 om standarder for 

sikkerhedselementer og biometriske 

identifikationer i pas og rejsedokumenter, 

som medlemsstaterne udsteder (EUT L 385 

af 29.12.2004, s. 1). 

 

Ændringsforslag  8 

Forslag til forordning 

Betragtning 8 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(8) Medlemsstaterne er forpligtet til 

systematisk at kontrollere 

tredjelandsstatsborgere i alle databaser ved 

indrejse. Det bør sikres, at en sådan kontrol 

også foretages systematisk ved udrejse. 

(8) Medlemsstaterne er forpligtet til 

systematisk at kontrollere 

tredjelandsstatsborgere i alle databaser ved 

indrejse. Medlemsstaterne skal på samme 

måde sikre, at en sådan kontrol foretages 

systematisk ved udrejse. 
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Ændringsforslag  9 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – litra a 

Forordning (EF) nr. 562/2006 

Artikel 7 – stk. 2 – litra b – afsnit 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Hvis den kontrol ved de ydre land- og sø 

grænser, der er nævnt i første afsnit, litra a) 

og b), får uforholdsmæssigt store 

virkninger for trafikstrømmen, kan 

medlemsstaterne foretage målrettet kontrol 

baseret på en vurdering af risiciene for den 

indre sikkerhed, den offentlige orden, 

medlemsstaternes internationale 

forbindelser eller den offentlige sundhed. 

Hvis den kontrol ved de ydre land- og sø 

grænser, der er nævnt i første afsnit, litra a) 

og b), får uforholdsmæssigt store 

virkninger for trafikstrømmen, kan de 

berørte medlemsstater foretage målrettet 

kontrol, forudsat at en vurdering af 

risiciene viser, at denne undtagelse ikke 

skader Unionens indre sikkerhed, den 

offentlige orden eller medlemsstaternes 

internationale forbindelser og ikke udgør 

en trussel for den offentlige sundhed. 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – litra a 

Forordning (EF) nr. 562/2006 

Artikel 7 – stk. 2 – litra b – afsnit 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne sender deres 

risikovurdering til Det Europæiske Agentur 

for Forvaltning af det Operative 

Samarbejde ved EU-Medlemsstaternes 

Ydre Grænser oprettet ved forordning (EF) 

nr. 2007/2004 og afgiver hver tredje måned 

rapport til Kommissionen og til agenturet 

om, hvordan der er foretaget målrettet 

kontrol. 

Medlemsstaterne sender deres 

risikovurdering og ajourføringen af denne 

til Det Europæiske Agentur for Forvaltning 

af det Operative Samarbejde ved EU-

Medlemsstaternes Ydre Grænser oprettet 

ved forordning (EF) nr. 2007/2004 og 

afgiver hver tredje måned rapport til 

Kommissionen og til agenturet om, 

hvordan der er foretaget målrettet kontrol. 

Kommissionen er forpligtet til at følge 

situationen nøje og holde Parlamentet 

underrettet inden for rammerne af de 

halvårlige rapporter til Parlamentet og 

Rådet om, hvordan Schengenområdet 

fungerer. 
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PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG 

Titel Styrkelse af kontrollen i relevante databaser ved de ydre grænser 
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