
 

 

P7_TA(2014)0169 

Tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de 

passerar de yttre gränserna och de tredjeländer vars medborgare är 

undantagna från detta krav ***I 

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 27 februari 2014 om förslaget till 

Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 539/2001 

om fastställande av förteckningen över de tredje länder 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 (COM(2012)0650 – C7-

0371/2012 – 2012/0309(COD)) 

 

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 

(COM(2012)0650), 

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 77.2 a i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 

(C7-0371/2012), 

– 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 vid andra behandlingen i enlighet med 

artikel 294.8 a 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 (A7-0373/2013). 

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen. 

2. Europaparlamentet godkänner Europaparlamentets, rådets och kommissionens 

gemensamma uttalanden, som bifogas denna resolution. 

3. Europaparlamentet tar del av kommissionens uttalande, som bifogas denna resolution. 

4. 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. 

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

kommissionen och de nationella parlamenten. 



 

 

P7_TC1-COD(2012)0309 

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 27 februari 2014 

inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2014 om 

ändring av rådets förordning (EG) nr 539/2001 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 

 

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

parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) nr 509/2014.) 



 

 

BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN 

Europaparlamentets, rådets och kommissionens uttalande om en ytterligare bedömning 

av Colombia och Peru 

Europaparlamentet och rådet är medvetna om att det behövs en ytterligare bedömning av 

Colombias och Perus uppfyllande av de relevanta kriterierna innan kommissionen lämnar 

rekommendationer till rådet angående beslut att godkänna att förhandlingar om avtal om 

undantag från viseringskravet inleds med dessa länder.  

Kommissionen åtar sig att gå vidare med dessa bedömningar utan dröjsmål och att översända 

dem till Europaparlamentet och rådet så snart som möjligt efter det att denna förordning trätt i 

kraft. 

Europaparlamentet och rådet noterar detta åtagande av kommissionen. 

Kommissionens uttalande om information till Europaparlamentet 

Kommissionen välkomnar Europaparlamentets och rådets antagande av förslaget till ändring av 

förordning (EG) nr 539/2001 i syfte att uppdatera de bilagor som innehåller förteckningarna 

över tredjeländer vars medborgare omfattas av eller är undantagna från viseringskravet. 

I enlighet med ramavtalet av den 20 oktober 2010 om förbindelserna mellan Europaparlamentet 

och Europeiska kommissionen, särskilt punkt 23, upprepar kommissionen sitt åtagande att 

regelbundet informera Europaparlamentet om läget i förhandlingarna om avtal om undantag 

från viseringskravet till följd av att vissa länder överförs till bilaga II till förordning (EG) 

nr 539/2001. Kommissionen kommer att lägga fram uppdateringar för Europaparlamentets 

relevanta organ minst två gånger om året. 

 


