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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING 

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen 

mellem Den Europæiske Union og Republikken Colombia om visumfritagelse for 

kortvarige ophold 

(12095/2015 – C8-0390/2015 – 2015/0201(NLE)) 

(Godkendelse) 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til udkast til Rådets afgørelse (12095/2015), 

– der henviser til udkast til aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken 

Colombia om visumfritagelse for kortvarige ophold (12094/2015), 

– der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 77, 

stk. 2, litra a), og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), i traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0390/2015), 

– der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1, første og tredje afsnit, og stk. 2, og 

artikel 108, stk. 7, 

– der henviser til henstilling fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 

Anliggender (A8-0000/2016), 

1. godkender indgåelsen af aftalen; 

2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 

til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Republikken Colombias regering og 

parlament. 
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KORT BEGRUNDELSE 

Aftalens almindelige betingelser 

 

Som en del af ændringen af forordning (EF) nr. 539/2001 ved Europa-Parlaments og Rådets 

forordning (EU) nr. 509/2014 blev Republikken Colombia overført til bilag II, der indeholder 

en liste over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for visumkrav ved passage af 

medlemsstaternes ydre grænser. Forordning (EF) nr. 539/2001 som ændret finder anvendelse i 

alle medlemsstater med undtagelse af Irland og Det Forenede Kongerige.  

Det fremgår af betragtning 5 i ændringsforordning (EU) nr. 509/2014, at der bør foretages en 

yderligere vurdering af situationen i landet ud fra de i artikel 1 i denne forordning nævnte 

kriterier, inden der indledes forhandlinger om bilaterale aftaler om visumfritagelse med 

Colombia. I oktober 2014 vedtog Kommissionen en rapport1 ledsaget af et arbejdsdokument2 

med en detaljeret gennemgang af situationen i Colombia på grundlag af disse kriterier og med 

en vurdering af mulige risikoscenarier som følge af en visumliberalisering.  

 

I lyset af den overvejende positive udvikling i Colombia vedtog Rådet den 19. maj 2015 en 

afgørelse om bemyndigelse af Kommissionen til at indlede forhandlinger om indgåelse af en 

bilateral aftale mellem EU og Republikken Colombia. Forhandlingerne fandt sted den 20. maj 

2015, og aftalen blev paraferet af chefforhandlerne den 9. juni 2015. Sideløbende med 

topmødet mellem EU og CELAC blev der afholdt en officiel ceremoni den 10. juni 2015. 

Undertegnelsen af denne aftale fandt sted den 2. december 2015 i Bruxelles. Siden denne dato 

finder aftalen midlertidig anvendelse i afventen af Europa-Parlamentets godkendelse.  

 

Den undertegnede aftale indeholder bestemmelser om visumfritagelse for unionsborgere og 

statsborgere i Colombia ved indrejse i den anden kontraherende parts område med henblik på 

ophold i en periode på højst 90 dage inden for en periode på 180 dage. Visumfritagelsen 

gælder alle kategorier af personer (indehavere af almindeligt pas, diplomatpas, tjenestepas, 

officielt pas eller særligt pas) for indrejse til ethvert formål undtagen med henblik på udøvelse 

af lønnet beskæftigelse.  

** 

Ordførerens holdning 

Denne aftale om visumfritagelse for korte ophold er et resultat af uddybningen af 

forbindelserne mellem Den Europæiske Union og Republikken Colombia og et yderligere 

middel til at styrke de økonomiske og kulturelle forbindelser og intensivere den politiske 

dialog om forskellige spørgsmål, herunder spørgsmål om menneskerettigheder og 

grundlæggende frihedsrettigheder. Aftalen vil også gøre det muligt at styrke den regionale 

sammenhæng, idet Colombia hører til et mindretal af latinamerikanske lande, hvis 

statsborgere stadig skal have visum, og den er fortsat en ikke uvæsentlig katalysator for en 

tilnærmelse mellem europæere og colombianere.   

Colombia er EU's fjerdestørste handelspartner i regionen med en handel, der andrager 

                                                 
1 COM(2014) 665 af 29.10.2014.  
2 SWD(2014) 329 final. 
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11,884 milliarder EUR. EU er Colombias næststørste handelspartner. Udenrigshandlen udgør 

ca. 20 % af BNP. Visumfritagelsen vil forenkle rejsevilkårene for iværksættere, styrke de 

økonomiske forbindelser mellem virksomheder og lette investeringerne. Republikken 

Colombia er en af de mest dynamiske og åbne økonomier i regionen. Den har en støt vækst 

(+ 20 % mellem 2009 og 2013 og + 4 % i 2014) på grund af landets betydelige naturlige og 

landbrugsmæssige ressourcer og udviklingen i olie- og gassektoren og minesektoren, der 

tiltrækker stadig flere investeringer. Denne aftale vil gøre det muligt at styrke forbindelserne 

mellem de to parter og sætte fornyet skub i samhandelen. For så vidt angår turismen har der i 

de seneste år været et stigende antal colombianske turister i EU (en årlig stigning på 5 %). En 

række europæiske virksomheder har allerede foretaget betydelige investeringer i hotel- og 

turismeinfrastrukturen, særlig i områderne omkring Santa Marta, Cartagena og San Andrés, 

og visumfritagelsen kan yderligere øge turiststrømmene mellem parterne og styrke 

investeringerne inden for turismen.  

Med hensyn til den politiske og institutionelle situation er Republikken Colombia et af 

kontinentets ældste demokratier med et forholdsvis stabilt styre.  Den politiske dialog mellem 

Den Europæiske Union og Colombia er baseret på Romerklæringen af 1996 og et 

aftalememorandum, der blev undertegnet i 2009. Den styrkes og institutionaliseres gennem 

aftalen om politisk dialog og samarbejde mellem EU og landene i Det Andinske Fællesskab. 

På grund af den langvarige interne konflikt med FARC-guerillaen har EU siden 2008 nøje 

fulgt menneskerettighedssituationen i Colombia inden for rammerne af den institutionelle 

menneskerettighedsdialog. Der er sket fremskridt, navnlig med gennemførelsen af loven om 

ofre og tilbagegivelse af jord fra juni 2011 og fredsforhandlingerne mellem regeringen og 

FARC i Havana siden november 2012, som snart kan føre til indgåelse af en endelig 

fredsaftale. Visumfritagelsesaftalen vil gøre det muligt at samarbejde yderligere om 

menneskerettighederne og at føre en afbalanceret, regelmæssig og indgående politisk dialog 

om mere specifikke spørgsmål såsom straffrihed, menneskerettighedsforkæmpere og 

beskyttelse af kvinder og børn i væbnede konflikter, alt sammen spørgsmål, som EU fortsat 

prioriterer højt.  

Med hensyn til mobilitet viser data vedrørende nægtelse af indrejse, anholdelser og 

tilbagesendelser, at Colombia i de seneste år har udgjort en risiko hvad angår ulovlig 

migration. Det må dog konstateres, at der er sket en klar forbedring af situationen. I 2014 

opnåede langt størstedelen af de personer, der ansøgte om Schengenvisa, et visum til et 

kortvarigt ophold, idet afslagsprocenten var på ca. 4,3 % i 2014.  Antallet af afslag faldt med 

over 50 % mellem 2010 og 2014. Desuden fik 69,3 % af ansøgerne i 2014 visum til flere 

indrejser, sammenlignet med 40,9 % i 2013, hvilket er et tegn på større tillid fra 

medlemsstaternes side. Der er også sket en væsentlig forbedring af tilbagesendelsestallene 

siden 2010. Ordføreren understreger betydningen af at styrke samarbejdet inden for rammerne 

af denne aftale mellem EU og Colombia for så vidt angår ulovlig migration. 

I øvrigt indeholder aftalen en fælles erklæring om samarbejde vedrørende ulovlig migration, 

hvori Unionen og Colombia erindrer om deres forpligtelse hvad angår tilbagetagelse af ulovlige 

migranter.  

Colombia kan også blive en central partner på området sikkerhed og bekæmpelse af 

organiseret kriminalitet, herunder narkotikahandel, hvilket kan udgøre et vigtigt aspekt af 

samarbejdet.  Undertegnelsen af en aftale om strategisk samarbejde med Den Europæiske 

Politienhed (Europol) er et vigtigt skridt til styrkelse af samarbejdet mellem EU og Colombia 
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om bekæmpelse af organiseret kriminalitet og viser vilje til at fortsætte samarbejdet på 

området.  Dette er fælles udfordringer for Den Europæiske Union og Republikken Colombia 

og viser vigtigheden af og behovet for et styrket samarbejde gennem en aftale om 

visumfritagelse for kortvarige ophold.  

Gennemførelse og overvågning af aftalen 

Med hensyn til gennemførelsen og overvågningen af aftalen opfordrer ordføreren 

Kommissionen til at overvåge de eventuelle udviklinger vedrørende de kriterier, der 

oprindeligt førte til overførslen fra bilag I til bilag II til forordning nr. 509/2014. Disse 

kriterier omfatter ikke blot illegal indvandring, offentlig orden og sikkerhed, men også 

Unionens eksterne forbindelser med de pågældende tredjelande, herunder navnlig med hensyn 

til overholdelse af menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder.  

Endvidere opfordrer ordføreren Europa-Kommissionen og myndighederne i Colombia til at 

sikre fuld gensidig visumfritagelse, der skal sikre ligebehandling mellem alle borgere, især 

EU-borgere.  

Ordføreren henleder opmærksomheden på, at EU i det blandede udvalg til forvaltning af 

aftalen (artikel 6) kun er repræsenteret af Europa-Kommissionen. Europa-Parlamentet bør 

som en institution, der er direkte valgt af europæiske borgere, og som forkæmper for 

demokratiet, menneskerettighederne og Den Europæiske Unions grundlæggende principper 

kunne inddrages i arbejdet i det blandede udvalg. Ordføreren opfordrer på ny Kommissionen 

til at revurdere sammensætningen af de blandede udvalg til forvaltning af fremtidige aftaler. 

Tilsvarende sætter ordføreren spørgsmålstegn ved den praksis, hvorefter undertegnelsen af 

visumfritagelsesaftaler og deres midlertidige anvendelse finder sted inden Europa-

Parlamentets godkendelse. Ordføreren bemærker, at denne praksis har tendens til at 

indskrænke Europa-Parlamentets råderum og er så meget mere problematisk, fordi 

Parlamentet ikke informeres rettidigt om udviklingen i de bilaterale forhandlinger. 

** 

Særlige bestemmelser 

Der tages hensyn til Det Forenede Kongeriges og Irlands særlige situation i præamblen. Det 

Forenede Kongerige og Irland deltager således ikke i aftalen og er ikke omfattet af 

bestemmelserne heri. 

Norges, Islands, Schweiz' og Liechtensteins tætte associering i Schengenreglernes 

gennemførelse, anvendelse og udvikling fremgår ligeledes af en fælles erklæring, der er 

knyttet til aftalen. Erklæringen opfordrer myndighederne i disse lande til hurtigst muligt at 

indgå bilaterale aftaler med Republikken Colombia om visumfritagelse for kortvarige ophold 

svarende til denne aftale. 

Aftalen indeholder bestemmelser om dens territoriale anvendelse: For Frankrigs og 

Nederlandenes vedkommende finder visumfritagelsesaftalen kun anvendelse på disse 

medlemsstaters europæiske områder. 
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** 

Endelig anbefaler ordføreren, at medlemmerne af Parlamentets Udvalg om Borgernes 

Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender støtter denne betænkning, og at Europa-

Parlamentet godkender aftalen. 


