
 

 

P7_TA(2014)0168 

Personkontroller vid de yttre gränserna ***I 

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 27 februari 2014 om förslaget till 

Europaparlamentets och rådets beslut om en förenklad ordning för personkontroller vid 

de yttre gränserna på grundval av Kroatiens och Cyperns unilaterala erkännande av 

vissa handlingar såsom likställda med de egna nationella viseringarna för transitering 

genom dessa länders territorium eller planerade vistelser på deras territorium som inte 

överstiger 90 dagar under en 180-dagarsperiod och om upphävande av 

Europaparlamentets och rådets beslut nr 895/2006/EG och beslut nr 582/2008/EG 

(COM(2013)0441 – C7-0186/2013 – 2013/0210(COD)) 

 

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 

(COM(2013)0441), 

– med beaktande av artikel 294.2 leden a och b och artikel77.2 i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt 

förslag för parlamentet (C7-0186/2013), 

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

– med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 5 februari 2014 

att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt, 

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 

rättsliga och inrikes frågor (A7-0082/2014). 

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen. 

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 

den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt. 

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 

kommissionen och de nationella parlamenten. 



 

 

P7_TC1-COD(2013)0210 

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 27 februari 2014 

inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut nr .../2014/EU om en förenklad 

ordning för personkontroller vid de yttre gränserna på grundval av Bulgariens, 

Kroatiens, Cyperns och Rumäniens unilaterala erkännande av vissa handlingar såsom 

likställda med de egna nationella viseringarna för transitering genom dessa länders 

territorium eller planerade vistelser på deras territorium som inte överstiger 90 dagar 

under en 180-dagarsperiod och om upphävande av beslut nr 895/2006/EG och 

582/2008/EG 
 

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar 

parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, beslut nr 565/2014/EU.) 


