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Ændringsforslag af Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ændringsforslag 22
Punkt 4 a (nyt)

4a. opfordrer Rådet til at sikre, at denne afgørelse først træder i kraft, når Rådets 
rammeafgørelse om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med det 
politimæssige og strafferetlige samarbejde (2005/XX/RIA) er trådt i kraft;

Or. de

Begrundelse

Det er af største vigtighed, at rammeafgørelsen er trådt i kraft, før denne afgørelse træder i 
kraft. Det er derfor vigtigt at understrege dette forhold, så det kan indgå som basis for 
Parlamentets beslutning. 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag af Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ændringsforslag 23
Betragtning 1

(1) Med Rådets beslutning 2004/512/EF af 
8. juni 2004 om indførelse af 
visuminformationssystemet (VIS)7 blev VIS 
indført som et system til udveksling af 
visumoplysninger mellem medlemsstaterne. 
Indførelsen af VIS udgør et af de vigtigste 
initiativer inden for Den Europæiske Unions 
politikker vedrørende retfærdighed, frihed 
og sikkerhed. Et af formålene med VIS er at 
bidrage til en bedre forvaltning af den fælles 
visumpolitik og til den indre sikkerhed samt 
til bekæmpelse af terrorisme.

(1) Med Rådets beslutning 2004/512/EF af 
8. juni 2004 om indførelse af 
visuminformationssystemet (VIS)7 blev VIS 
indført som et system til udveksling af 
visumoplysninger mellem medlemsstaterne. 
Indførelsen af VIS udgør et af de vigtigste 
initiativer inden for Den Europæiske Unions 
politikker vedrørende retfærdighed, frihed 
og sikkerhed. Formålet med VIS er at 
bidrage til en bedre forvaltning af den fælles 
visumpolitik. Forbedring af den indre 
sikkerhed samt af bekæmpelsen af 
terrorisme er afledte fordele af systemet.

Or. en

Begrundelse

Der bør klart skelnes mellem hovedformålet med VIS og de afledte fordele heraf.

Ændringsforslag af Stavros Lambrinidis

Ændringsforslag 24
Betragtning 1

(1) Med Rådets beslutning 2004/512/EF af 
8. juni 2004 om indførelse af 
visuminformationssystemet (VIS)7 blev VIS 
indført som et system til udveksling af 
visumoplysninger mellem medlemsstaterne. 
Indførelsen af VIS udgør et af de vigtigste 
initiativer inden for Den Europæiske Unions 
politikker vedrørende retfærdighed, frihed 
og sikkerhed. Et af formålene med VIS er 
at bidrage til en bedre forvaltning af den 

(1) Med Rådets beslutning 2004/512/EF af 
8. juni 2004 om indførelse af 
visuminformationssystemet (VIS)7 blev VIS 
indført som et system til udveksling af 
visumoplysninger mellem medlemsstaterne. 
Indførelsen af VIS udgør et af de vigtigste 
initiativer inden for Den Europæiske Unions 
politikker vedrørende retfærdighed, frihed 
og sikkerhed. VIS bør have til formål at 
sikre en bedre forvaltning af den fælles 
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fælles visumpolitik og til den indre 
sikkerhed samt til bekæmpelse af terrorisme.

visumpolitik og bør også, på nøje fastlagte 
og overvågede betingelser, bidrage til den 
indre sikkerhed samt til bekæmpelse af 
terrorisme.

Or. en

Ændringsforslag af Ioannis Varvitsiotis

Ændringsforslag 25
Betragtning 3

(3) I forbindelse med bekæmpelsen af 
terrorisme og andre alvorlige strafbare 
handlinger er det vigtigt, at de ansvarlige 
tjenester råder over så fuldstændige og 
ajourførte oplysninger som muligt på deres 
respektive områder. De kompetente 
nationale tjenester i medlemsstaterne har 
brug for oplysninger, hvis de skal kunne 
udføre deres opgaver. Oplysningerne i VIS 
kan være vigtige med henblik på at 
forebygge og bekæmpe terrorisme og 
alvorlige strafbare handlinger, og de 
myndigheder, der har ansvaret for den indre 
sikkerhed, bør derfor kunne søge i dem.

(3) I forbindelse med bekæmpelsen af 
terrorisme og andre alvorlige strafbare 
handlinger er det vigtigt, at de ansvarlige 
tjenester råder over så fuldstændige og 
ajourførte oplysninger som muligt på deres 
respektive områder. De kompetente 
nationale tjenester i medlemsstaterne har 
brug for oplysninger, hvis de skal kunne 
udføre deres opgaver. Oplysningerne i VIS 
kan være vigtige med henblik på at 
forebygge og bekæmpe terrorisme og 
alvorlige strafbare handlinger, og de 
myndigheder, der har ansvaret for den indre 
sikkerhed, bør derfor kunne søge i dem, på 
de betingelser, der fastsættes i nærværende 
afgørelse.

Or. el

Begrundelse

Der skal tages højde for de betingelser, som adgangen til VIS-databasen er underlagt i 
forbindelse med efterforskning af alvorlige strafbare handlinger.

Ændringsforslag af Ioannis Varvitsiotis

Ændringsforslag 26
Betragtning 6

(6) Det er nødvendigt at opstille en liste over 
de kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne, der har ansvaret for den 

(6) Det er nødvendigt at opstille en liste over 
de kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne, der har ansvaret for den 
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indre sikkerhed, og de centrale 
adgangspunkter, hvis behørigt bemyndigede 
medarbejdere skal have adgang til at søge i 
VIS-data med henblik på de specifikke 
formål forebyggelse, afsløring og 
efterforskning af terrorhandlinger og de 
former for kriminalitet og de 
lovovertrædelser, som hører ind under 
Europols kompetenceområde, i det omfang 
det er nødvendigt for udførelsen af deres 
opgaver.

indre sikkerhed, og de centrale 
adgangspunkter, hvis behørigt bemyndigede 
medarbejdere skal have adgang til at søge i 
VIS-data, på de betingelser, der fastsættes i 
nærværende afgørelse, med henblik på de 
specifikke formål forebyggelse, afsløring og 
efterforskning af terrorhandlinger og de 
former for kriminalitet og de 
lovovertrædelser, som hører ind under 
Europols kompetenceområde, i det omfang 
det er nødvendigt for udførelsen af deres 
opgaver.

Or. el

Begrundelse

Der skal tages højde for de betingelser, som adgangen til VIS-databasen er underlagt i 
forbindelse med efterforskning af alvorlige strafbare handlinger.

Ændringsforslag af Martine Roure og Michael Cashman

Ændringsforslag 27
Betragtning 7

(7) Med henblik på beskyttelse af 
personoplysninger og specielt for at 
udelukke rutinemæssig adgang bør VIS-data 
kun behandles i specifikke tilfælde. De 
myndigheder, der har ansvaret for den indre 
sikkerhed, og Europol bør således kun søge i 
de data, som findes i VIS, når der foreligger 
rimelige årsager og konkrete indicier.

(7) Med henblik på beskyttelse af 
personoplysninger og specielt for at 
udelukke rutinemæssig adgang bør VIS-data 
kun behandles i specifikke tilfælde. De 
myndigheder, der har ansvaret for den indre 
sikkerhed, og Europol bør således kun søge i 
de data, som findes i VIS, når der foreligger 
rimelige årsager og konkrete indicier, og når 
de på baggrund af sagens kendsgerninger 
kan godtgøre, at behandlingen af VIS-
personoplysninger er nødvendig for 
forebyggelsen, efterforskningen, 
afsløringen eller retsforfølgningen af en 
straffelovsovertrædelse.

Or. fr

Begrundelse

Det er vigtigt at fremhæve princippet om, at oplysninger kun må bruges til et tydeligt 
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defineret formål.

Ændringsforslag af Ioannis Varvitsiotis

Ændringsforslag 28
Betragtning 7

(7) Med henblik på beskyttelse af 
personoplysninger og specielt for at 
udelukke rutinemæssig adgang bør VIS-data 
kun behandles i specifikke tilfælde. De 
myndigheder, der har ansvaret for den indre 
sikkerhed, og Europol bør således kun søge i 
de data, som findes i VIS, når der foreligger 
rimelige årsager og konkrete indicier.

(7) Med henblik på beskyttelse af 
personoplysninger og specielt for at 
udelukke rutinemæssig adgang bør VIS-data 
kun behandles og være tilgængelige i 
specifikke tilfælde. De myndigheder, der har 
ansvaret for den indre sikkerhed, og Europol 
bør således kun søge i de data, som findes i 
VIS, på de betingelser, der er fastsat i 
nærværende afgørelse.

Or. el

Begrundelse

Der skal tages højde for de betingelser, som adgangen til VIS-databasen er underlagt i 
forbindelse med efterforskning af alvorlige strafbare handlinger.

Ændringsforslag af Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ændringsforslag 29
Betragtning 7 a (ny)

(7a) Bestemmelserne om databeskyttelse i 
denne afgørelse supplerer bestemmelserne i 
Rådets rammeafgørelse om beskyttelse af 
personoplysninger i forbindelse med det 
politimæssige og strafferetlige samarbejde 
(2005/XX/RIA), som skal være trådt i kraft, 
før nærværende afgørelse kan træde i 
kraft.

Or. en

Begrundelse

Med denne ændring tilføjes indholdet af artikel 13, stk. 2, litra b, i Kommissionens forslag til 
betragtninger.
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Ændringsforslag af Stavros Lambrinidis

Ændringsforslag 30
Artikel 1

I denne afgørelse fastlægges betingelserne 
for, at de myndigheder i medlemsstaterne, 
der har ansvaret for den indre sikkerhed, og 
Den Europæiske Politienhed kan få adgang 
til at søge i visuminformationssystemet med 
henblik på forebyggelse, afsløring og 
efterforskning af terrorhandlinger og andre 
alvorlige strafbare handlinger.

I denne afgørelse fastlægges betingelserne 
for, at de myndigheder i medlemsstaterne, 
der har ansvaret for den indre sikkerhed, og 
Den Europæiske Politienhed, under særlige 
omstændigheder og strenge 
sikkerhedshensyn, i de enkelte sager kan få 
adgang til at søge i 
visuminformationssystemet med henblik på 
forebyggelse, afsløring og efterforskning af 
terrorhandlinger og andre alvorlige strafbare 
handlinger.

Or. en

Ændringsforslag af Ioannis Varvitsiotis

Ændringsforslag 31
Artikel 3, stk. 1

1. De myndigheder, der har ansvaret for den 
indre sikkerhed, og som i hver medlemsstat 
har tilladelse til at få adgang til VIS-data 
efter denne afgørelse, er anført i bilaget.

1. De myndigheder, der har ansvaret for den 
indre sikkerhed, og som, efter godkendelse 
fra den kompetente retslige myndighed, i 
hver medlemsstat har tilladelse til at få 
adgang til VIS-data efter denne afgørelse, er 
anført i bilaget.

Or. el

Begrundelse

Det er nødvendigt, at de forskellige efterforskninger og anmodninger om adgang til VIS-
databasen underlægges retslig kontrol for at forhindre systematisk, ukontrolleret adgang.
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Ændringsforslag af Ioannis Varvitsiotis

Ændringsforslag 32
Artikel 4, stk. 3

3. Hvert centralt adgangspunkt søger i VIS 
på vegne af de myndigheder, der har 
ansvaret for den indre sikkerhed i den 
medlemsstat, som det er udpeget af.

3. Hvert centralt adgangspunkt søger i VIS 
på vegne af de myndigheder, der har 
ansvaret for den indre sikkerhed i den 
medlemsstat, som det er udpeget af, og efter 
godkendelse fra de kompetente 
retsmyndigheder.

Or. el

Begrundelse

Det er nødvendigt, at de forskellige efterforskninger og anmodninger om adgang til VIS-
databasen underlægges retslig kontrol for at forhindre systematisk, ukontrolleret adgang.

Ændringsforslag af Martine Roure og Michael Cashman

Ændringsforslag 33
Artikel 5, stk. 1, litra a a (nyt)

(aa) der kan kun gives adgang til søgning 
sag for sag, under nærmere fastlagte 
omstændigheder og til definerede formål;

Or. fr

Begrundelse

Det er vigtigt at minde om, at de kompetente myndigheder kun skal have adgang til 
oplysninger, som ikke er indsamlet med henblik på at forebygge og afsløre strafbare 
handlinger, på sagsbasis og i overensstemmelse med formålsprincippet for at forhindre 
rutinemæssig adgang.

Ændringsforslag af Stavros Lambrinidis

Ændringsforslag 34
Artikel 5, stk. 1, litra b
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(b) adgangen til søgning skal være 
nødvendig med henblik på forebyggelse, 
afsløring eller efterforskning af 
terrorhandlinger eller andre alvorlige 
strafbare handlinger

(b) adgangen til søgning skal være 
nødvendig, fyldestgørende og proportional 
med henblik på forebyggelse, afsløring eller 
efterforskning af terrorhandlinger eller andre 
alvorlige strafbare handlinger

Or. en

Ændringsforslag af Ioannis Varvitsiotis

Ændringsforslag 35
Artikel 5, stk. 1, litra d a (nyt)

(da) på grundlag af de ovennævnte 
betingelser skal adgangen godkendes af de 
kompetente retsmyndigheder.

Or. el

Begrundelse

Det er nødvendigt, at de forskellige efterforskninger og anmodninger om adgang til VIS-
databasen underlægges retslig kontrol for at forhindre systematisk, ukontrolleret adgang.

Ændringsforslag af Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ændringsforslag 36
Artikel 5, stk. 2 a (nyt)

2a. Datafelterne i henhold til stk. 2, litra e), 
"Formål med rejsen", og stk. 2, litra i), 
"Fotografier", kan begge bruges i 
kombination med et andet datafelt. 

Or. de

Begrundelse

Denne ændring har til formål at bekæmpe faren ved "profilering" og afskaffe hyppige 
fejlkilder i forbindelse med matchende fotografier, som hyppigt optræder i den nuværende 
fase af de tekniske fremskridt (jf. også s. 4 i udtalelsen fra den europæiske tilsynsførende for 
databeskyttelse). Ændringen skal ses i forbindelse med forslaget fra ordføreren, Baronesse 
Ludford, til artikel 5, stk. 2, litra a (nyt).
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Ændringsforslag af Ioannis Varvitsiotis

Ændringsforslag 37
Artikel 6, stk. 1, litra a

(a) på de betingelser, som er fastsat i artikel 
5, stk. 1, litra b)-d), og

(a) på de betingelser, som er fastsat i artikel 
5, stk. 1, litra b)-da), og

Or. el

Begrundelse

Det er nødvendigt, at de forskellige efterforskninger og anmodninger om adgang til VIS-
databasen underlægges retslig kontrol for at forhindre systematisk, ukontrolleret adgang.

Ændringsforslag af Ioannis Varvitsiotis

Ændringsforslag 38
Artikel 6, stk. 2 a (nyt)

2a. Nærværende afgørelses artikel 8 om 
beskyttelse af personoplysninger og artikel 
10 om registrering finder også anvendelse i 
dette tilfælde.

Or. el

Begrundelse

Har til formål at opfylde målet om databeskyttelse.

Ændringsforslag af Sarah Ludford

Ændringsforslag 39
Artikel 8, stk. 1

1. Rådets rammeafgørelse om beskyttelse af 
personoplysninger i forbindelse med det 
politimæssige og strafferetlige samarbejde 

1. Rådets rammeafgørelse om beskyttelse af 
personoplysninger i forbindelse med det 
politimæssige og strafferetlige samarbejde 



(Ekstern oversættelse)

PE 372.109v01-00 10/15 AM\611177DA.doc

DA

(2005/XX/RIA) finder anvendelse på 
behandling af personoplysninger efter denne 
afgørelse. Behandlingen af 
personoplysninger overvåges af den 
uafhængige nationale tilsynsmyndighed for 
databeskyttelse eller de myndigheder, som er 
omhandlet i artikel 30 i den nævnte 
rammeafgørelse.

(2005/XX/RIA) finder anvendelse på 
behandling af personoplysninger efter denne 
afgørelse. Medlemsstaternes behandling af 
personoplysninger overvåges af den 
uafhængige nationale tilsynsmyndighed for 
databeskyttelse eller de myndigheder, som er 
omhandlet i artikel 30 i den nævnte 
rammeafgørelse.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag træder i stedet for ændringsforslag 9.
Det skal præciseres, at denne artikel vedrører medlemsstaternes behandling af 
personoplysninger.

Ændringsforslag af Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ændringsforslag 40
Artikel 8, stk. 1

1. Rådets rammeafgørelse om beskyttelse af 
personoplysninger i forbindelse med det 
politimæssige og strafferetlige samarbejde 
(2005/XX/RIA) finder anvendelse på 
behandling af personoplysninger efter denne 
afgørelse. Behandlingen af 
personoplysninger overvåges af den 
uafhængige nationale tilsynsmyndighed for 
databeskyttelse eller de myndigheder, som er 
omhandlet i artikel 30 i den nævnte 
rammeafgørelse.

1. Rådets rammeafgørelse om beskyttelse af 
personoplysninger i forbindelse med det 
politimæssige og strafferetlige samarbejde 
(2005/XX/RIA) finder anvendelse på 
behandling af personoplysninger efter denne 
afgørelse. Behandlingen af 
personoplysninger overvåges af den 
uafhængige nationale tilsynsmyndighed for 
databeskyttelse eller de myndigheder, som er 
omhandlet i artikel 30 i den nævnte 
rammeafgørelse. Dette gælder også for de 
myndigheder, der er ansvarlige for den 
indre sikkerhed i en medlemsstat, som ikke 
er omfattet af VIS-forordningen.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at understrege det forhold, at Rådets rammeafgørelse, som nævnes i stk. 1, i 
nærværende artikel, også finder anvendelse over for de medlemsstater, som ikke er omfattet 
af VIS-forordningen, hvilket betyder, at disse medlemsstater også skal behandle 
personoplysninger i overensstemmelse med bestemmelserne i Rådets rammeafgørelse.
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Ændringsforslag af Martine Roure og Michael Cashman

Ændringsforslag 41
Artikel 8, stk. 2

2. Europols behandling af personoplysninger 
efter denne afgørelse skal være i 
overensstemmelse med Europol-
konventionen og overvåges af den 
uafhængige fælles kontrolinstans, som er 
oprettet ved konventionens artikel 24.

2. Europols behandling af personoplysninger 
efter denne afgørelse skal være i 
overensstemmelse med Europol-
konventionen og Rådets rammeafgørelse 
om beskyttelse af personoplysninger i 
forbindelse med det politimæssige og 
strafferetlige samarbejde (2005/XX/RIA) og 
skal overvåges af den uafhængige fælles 
kontrolinstans, som er oprettet ved 
konventionens artikel 24.

Or. fr

Begrundelse

Europa-Parlamentets betænkning om Rådets rammeafgørelse om beskyttelse af 
personoplysninger i forbindelse med det politimæssige og strafferetlige samarbejde 
(2005/XX/RIA) sikrer i sidste ende konvergens mellem beskyttelsesbestemmelserne i 
henholdsvis Europol-konventionen og rammeafgørelsen.

Ændringsforslag af Martine Roure og Michael Cashman

Ændringsforslag 42
Artikel 8, stk. 5

5. Det er forbudt for de myndigheder, der 
har ansvaret for den indre sikkerhed, og for 
Europol at overføre personoplysninger, som 
er opnået ved adgang til VIS, undtagen når 
oplysningerne fremsendes til kompetente 
myndigheder, der har ansvaret for den indre 
sikkerhed i medlemsstaterne, på de 
betingelser og til de formål, som er fastsat i 
artikel 5 og 6, og under fuld overholdelse af 
de gældende regler om beskyttelse af 
personoplysninger, der er omhandlet i denne 
artikel.

5. Det er forbudt for de myndigheder, der 
har ansvaret for den indre sikkerhed, og for 
Europol at overføre personoplysninger, som 
er opnået ved adgang til VIS, undtagen når 
oplysningerne fremsendes til kompetente 
myndigheder, der har ansvaret for den indre 
sikkerhed i medlemsstaterne, på de 
betingelser og til de formål, som er fastsat i 
artikel 5 og 6, og under fuld overholdelse af 
de gældende regler om beskyttelse af 
personoplysninger, der er omhandlet i denne 
artikel. Den/de nationale myndighed(er) 
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med ansvar for overvågning af 
databeskyttelse skal sikre, at enhver 
efterfølgende dataoverførsel til en anden 
kompetent myndighed i en medlemsstat 
sker i overensstemmelse med det 
oprindelige formål, som lå til grund for 
datasøgningen.

Or. fr

Begrundelse

En efterfølgende dataoverførsel må ikke forårsage et brud på databeskyttelsen. Det skal kun 
være muligt at foretage en efterfølgende dataoverførsel, hvis den modtagende kompetente 
myndighed skal bruge oplysningerne til det samme formål, som lå til grund for den 
oprindelige søgning i VIS-databasen.

Ændringsforslag af Stavros Lambrinidis

Ændringsforslag 43
Artikel 8, stk. 7 a (nyt)

7a. Medlemsstaterne skal fastsætte effektive 
sanktioner, som står i rimeligt forhold til 
overtrædelsens grovhed og har 
afskrækkende virkning for ulovlige 
handlinger, som er begået med overlæg, og 
som udgør alvorlige overtrædelser af de 
bestemmelser, der vedtages i henhold til 
nærværende afgørelse.  
Sanktioner med afskrækkende virkning, 
hvilket bl.a. kan omfatte administrative 
eller strafferetlige sanktioner, omfatter
også tilfælde af alvorlig uagtsomhed fra de 
autoriserede brugeres side. 

Or. en
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Ændringsforslag af Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ændringsforslag 44
Artikel 10, stk. 3 a (nyt)

3a. Denne artikel gælder også for de 
myndigheder, der er ansvarlige for den 
indre sikkerhed i en medlemsstat, som ikke 
er omfattet af VIS-forordningen.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at understrege det forhold, at Rådets rammeafgørelse, som nævnes i stk. 1, i 
nærværende artikel, også finder anvendelse over for de medlemsstater, som ikke er omfattet 
af VIS-forordningen, hvilket betyder, at disse medlemsstater også skal behandle 
personoplysninger i overensstemmelse med bestemmelserne i Rådets rammeafgørelse.

Ændringsforslag af Sarah Ludford

Ændringsforslag 45
Artikel 12, stk. 1

1. Kommissionen sørger for, at der oprettes 
systemer til kontrol af, hvordan VIS 
fungerer i forhold til denne afgørelse set i 
forhold til de mål, der er fastlagt for 
resultater, omkostningseffektivitet og 
tjenesternes kvalitet.

1. Kommissionen sørger for, at der oprettes 
systemer til kontrol af, hvordan VIS 
fungerer i forhold til denne afgørelse set i 
forhold til de mål, der er fastlagt for 
resultater, omkostningseffektivitet og 
tjenesternes kvalitet og lovligheden af 
sagsbehandlingen.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag tjener kun til yderligere præcisering. Det træder i stedet for 
ændringsforslag 19.
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Ændringsforslag af Sarah Ludford

Ændringsforslag 46
Artikel 12, stk. 2

2. To år efter idriftsættelsen af VIS og
derefter hvert andet år forelægger 
Kommissionen Europa-Parlamentet og 
Rådet en rapport om, hvordan VIS fungerer 
teknisk set. Rapporten skal indeholde 
oplysninger om, hvordan VIS fungerer set i 
forhold til de kvantitative indikatorer, som 
på forhånd er fastsat af Kommissionen.

2. To år efter idriftsættelsen af VIS og 
derefter hvert andet år forelægger 
Kommissionen Europa-Parlamentet og 
Rådet en rapport om lovligheden af 
sagsbehandlingen, og om, hvordan VIS 
fungerer teknisk set. Rapporten skal 
indeholde en evaluering af de 
registreringer, der henvises til i artikel 10, 
samt oplysninger om, hvordan VIS fungerer 
set i forhold til de kvantitative indikatorer, 
som på forhånd er fastsat af Kommissionen. 
Den skal behandles af Europa-Parlamentet 
og Rådet. Medlemsstaterne og Europol skal 
i den forbindelse besvare ethvert spørgsmål 
fra institutionerne.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag træder i stedet for ændringsforslag 20. Det er kun en tilføjelse om, at 
Europol også skal besvare spørgsmål fra institutionerne.

Ændringsforslag af Sarah Ludford

Ændringsforslag 47
Artikel 12, stk. 3

3. Fire år efter idriftsættelsen af VIS og 
derefter hvert fjerde år udarbejder 
Kommissionen en samlet evaluering af VIS i 
forhold til denne afgørelse. Denne 
evaluering skal omfatte en gennemgang af 
de opnåede resultater set i forhold til målene 
og en vurdering af, om de principper, som 
ligger til grund for denne afgørelse, stadig er 
gyldige, og eventuelle konsekvenser for den 
fremtidige drift. Kommissionen forelægger 
evalueringsrapporterne for Europa-

3. Fire år efter idriftsættelsen af VIS og 
derefter hvert fjerde år udarbejder 
Kommissionen en samlet evaluering af VIS i 
forhold til denne afgørelse. Denne 
evaluering skal omfatte en gennemgang af 
de opnåede resultater set i forhold til målene,
herunder lovligheden af sagsbehandlingen, 
og en vurdering af, om de principper, som 
ligger til grund for denne afgørelse, stadig er 
gyldige, og eventuelle konsekvenser for den 
fremtidige drift. Kommissionen forelægger 
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Parlamentet og Rådet. evalueringsrapporterne for Europa-
Parlamentet og Rådet. Rapporterne skal 
behandles af Europa-Parlamentet og 
Rådet. Medlemsstaterne og Europol skal i 
den forbindelse besvare ethvert spørgsmål 
fra institutionerne.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag tjener kun til yderligere præcisering. Det træder i stedet for 
ændringsforslag 21.


