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P5_TA(2003)0038

Afgifte van visa aan de grens *

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het initiatief van het Koninkrijk
Spanje met het oog op de aanneming van een verordening van de Raad betreffende
wijzigingen in de Schengen-voorschriften betreffende de afgifte van visa aan de grens,
inclusief aan zeelieden (8372/2002 – C5-0289/2002 –2002/0810(CNS))
(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

– gezien het initiatief van het Koninkrijk Spanje (8372/2002)1,

– gelet op artikel 62 van het EG-Verdrag,

– geraadpleegd door de Raad overeenkomstig artikel 67 van het EG-Verdrag en het Protocol
tot opneming van het Schengen-acquis in het kader van de Europese Unie (C5-0289/2002),

– gelet op artikel 67 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en
binnenlandse zaken (A5-0006/2003),

1. hecht zijn goedkeuring aan het initiatief van het Koninkrijk Spanje, zoals geamendeerd door
het Parlement;

2. verzoekt de Raad de tekst dienovereenkomstig te wijzigen;

3. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement
goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende
wijzigingen aan te brengen in het initiatief van het Koninkrijk Spanje;

5. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement en de Raad te doen toekomen aan
de Commissie en de regering van het Koninkrijk Spanje.

                                                
1 PB C 139 van 12.6.2002, blz. 6.
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Door het Koninkrijk Spanje voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement 2
Overweging 1

(1) De voorschriften voor de afgifte aan de
grens van visa aan transiterende zeelieden
behoeven verduidelijking en bijwerking,
inzonderheid om het mogelijk te maken dat
aan de grens collectieve transitvisa worden
afgegeven aan zeelieden van dezelfde
nationaliteit die in groep reizen, voor
zover de duur van de doorreis beperkt is.

(1) De voorschriften voor de afgifte aan de
grens van visa aan transiterende zeelieden
behoeven verduidelijking en bijwerking,
inzonderheid om het mogelijk te maken dat
aan de grens collectieve transitvisa worden
afgegeven aan zeelieden die in groep
reizen, voor zover de duur van de doorreis
beperkt is.

Amendement 3
Overweging 3 bis (nieuw)

(3 bis) De maatregelen die noodzakelijk
zijn voor de tenuitvoerlegging van deze
verordening moeten worden vastgesteld
overeenkomstig het Besluit 1999/468/EG
van de Raad van 28 juni 1999 tot
vaststelling van de voorwaarden van de
uitoefening van de aan de Commissie
verleende uitvoeringsbevoegdheden1.
_____________
1 PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.
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Amendement 4
Artikel 1, lid 1, inleidende formule

1. Bij wijze van uitzondering kan aan een
onderdaan van een derde land die bij het
overschrijden van de buitengrenzen van de
lidstaten over een visum dient te
beschikken aan de grens een visum voor
kort verblijf worden afgegeven, indien de
betrokkene:

1. In uitzondering op de algemene regels,
volgens welke de visa dienen te worden
afgegeven door de diplomatieke en
consulaire autoriteiten zoals genoemd in
artikel 12, lid 1 van de op 19 juni 1990
gesloten overeenkomst ter uitvoering van
het Akkoord van Schengen1, hierna te
noemen "Schengen-overeenkomst", kan
aan een onderdaan van een derde land die
bij het overschrijden van de buitengrenzen
van de lidstaten over een visum dient te
beschikken aan de grens een visum worden
afgegeven, indien de betrokkene:
______________
1 PB L 239, 22.9.2000, blz.19.

Amendement 5
Artikel 1, lid 1, letter a)

a) voldoet aan de voorwaarden als bedoeld
in artikel 5, lid 1, onder a), c), d) en e), van
de op 19 juni 1990 ondertekende
Overeenkomst ter uitvoering van het
Akkoord van Schengen van 19851, hierna
de "Schengen-overeenkomst" genoemd;
_______________
1 PB L 239, 22.9.2000, blz.19.

a) voldoet aan de voorwaarden als vereist
in artikel 5, lid 1, onder a), c), d) en e), van
de Schengen-overeenkomst.

Amendement 6
Artikel 1, lid 1, letter a bis) (nieuw)

a bis) niet eerder een visum heeft kunnen
aanvragen;

Amendement 7
Artikel 1, lid 2, inleidende zin

2. Aan de grens kunnen, indien aan de
voorwaarden in lid 1 is voldaan,
afhankelijk van het geval de volgende visa
worden afgegeven:

2. Aan de grens kunnen, indien aan de
voorwaarden in lid 1 is voldaan, worden
afgegeven: reisvisa of doorreisvisa,
overeenkomstig het bepaalde in artikel 11,
lid 1 van de Schengen-overeenkomst, die:

Amendement 8
Artikel 1, lid 2, letter a)
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a) een eenvormig visum; of a) geldig zijn voor alle lidstaten die de
bepalingen van Titel II, hoofdstuk 3 van
de Schengen-overeenkomst toepassen; of

Amendement 9
Artikel 1, lid 2, letter b)

b) een visum met territoriaal beperkte
geldigheid in de zin van artikel 10, lid 3,
van de Schengen-overeenkomst.

b) een territoriaal beperkte geldigheid
hebben in de zin van artikel 10, lid 3, van
de Schengen-overeenkomst.

Amendement 10
Artikel 1, lid 2, alinea 2

In beide gevallen mag het visum niet voor
meer dan één binnenkomst geldig zijn. In
geval van een visum voor kort verblijf mag
de geldigheidsduur niet meer dan 15 dagen
bedragen.

In beide gevallen mag het visum niet voor
meer dan één binnenkomst geldig zijn. In
geval van een reisvisum mag de
geldigheidsduur niet meer dan 15 dagen
bedragen. Indien het gaat om een
doorreisvisum bedraagt de geldigheid niet
meer dan vijf dagen.

Amendement 11
Artikel 1, lid 3

3. Een onderdaan van een derde land die
aan de grens een doorreisvisum aanvraagt,
dient in het bezit te zijn van de visa die hij
nodig heeft om zijn reis voort te zetten naar
doorreislanden buiten de Europese Unie,
en voor het land van bestemming. Het
doorreisvisum moet rechtstreekse doorreis
over het grondgebied van de betrokken
lidstaat of lidstaten mogelijk maken.

De geldigheidsduur van het doorreisvisum
bedraagt niet meer dan 5 dagen.

3. Een onderdaan van een derde land die
aan de grens een doorreisvisum aanvraagt,
dient in het bezit te zijn van de visa die hij
nodig heeft om zijn of haar reis voort te
zetten naar doorreislanden buiten de
Europese Unie die de bepalingen van
hoofdstuk 3, titel II van de Schengen-
overeenkomst toepassen, en voor het land
van bestemming. Het doorreisvisum moet
rechtstreekse doorreis over het
grondgebied van de betrokken lidstaat of
lidstaten mogelijk maken.

Amendement 12
Artikel 1, lid 4 bis (nieuw)

4 bis. In ieder geval dienen de regels inzake
de bescherming van de persoonsgegevens
altijd in acht genomen te worden.

Amendement 14
Artikel 2, lid 1, letter a)
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a) voldoet aan de voorwaarden in artikel 1,
lid 1, onder a) en c), en

a) voldoet aan de voorwaarden in artikel 1,
leden 1 en 3, en

Amendement 15
Artikel 2, lid 1, alinea 2

Het doorreisvisum dient te vermelden dat
de houder zeeman is.

Het doorreisvisum wordt afgegeven
overeenkomstig het bepaalde in artikel 1,
lid 2 en dient voorts te vermelden dat de
houder zeeman is.

Amendement 16
Artikel 2, lid 2

2. Aan zeelieden van dezelfde nationaliteit
die in een groep van ten minste vijf en ten
hoogste vijftig personen reizen, kan aan de
grens een collectief doorreisvisum worden
afgegeven indien elk van de zeelieden van
die groep voldoet aan de vereisten in lid 1.

2. Aan zeelieden die in een groep van ten
minste vijf en ten hoogste vijftig personen
reizen, kan aan de grens een collectief
doorreisvisum worden afgegeven indien
elk van de zeelieden van die groep voldoet
aan de vereisten in lid 1.

Amendement 17
Artikel 2, lid 4 bis (nieuw)

4 bis. Bovendien moeten gegevens worden
uitgewisseld over de vlag en de registratie
van de desbetreffende schepen.

Amendement 18
Artikel 3

De Raad wijzigt indien nodig, op initiatief
van een van zijn leden of op voorstel van
de Commissie, met gekwalificeerde
meerderheid de bijlagen I en II.

1. De Commissie wordt bijgestaan door
het comité dat is opgericht bij artikel 6
van Verordening (EG) nr. 1683/95 van de
Raad van 29 mei 1995 betreffende de
invoering van een uniform visummodel1.
2. Wanneer wordt verwezen naar dit lid,
zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit
1999/468/EG van de Raad van toepassing.
3. Het comité stelt zijn interne reglement
vast.
________________
1 PB L 164 van 14.7.1995, blz. 1.

Amendement 19
Artikel 5, lid 1, letter c)

c) Bijlage XIV van het
Gemeenschappelijk Handboek.

Schrappen.
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Amendement 20
Artikel 5, lid 2

2. Punt 5 en punt 5.1 van deel II van het
Gemeenschappelijk Handboek worden
vervangen door de volgende verwijzing
naar deze verordening:

2. Punt 5 en punt 5.1 van deel II van het
Gemeenschappelijk Handboek worden
vervangen door de volgende tekst:

"De voorschriften inzake de afgifte van
visa aan de grens zijn opgenomen in
Verordening (EG) nr. .../2002 van de Raad
van ........ betreffende de afgifte van visa
aan de grens, inclusief aan transiterende
zeelieden".

"De voorschriften inzake de afgifte van
visa aan de grens zijn opgenomen in
Verordening (EG) nr. .../2002 van de Raad
van .......[tot wijziging van de
Schengenvoorschriften betreffende de
afgifte van visa aan de grens, inclusief aan
transiterende zeelieden] (zie Bijlage 14)".

Amendement 21
Artikel 5, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. De eerste zin van bijlage 14 van het
Gemeenschappelijk Handboek wordt
vervangen door de volgende tekst:
"De voorschriften inzake afgifte van visa
aan de grens, met inbegrip van visa voor
transiterende zeelieden, zijn opgenomen
in Verordening (EG) nr. .../2003 [tot
wijziging van de Schengen-voorschriften
betreffende de afgifte van visa aan de
grens, inclusief aan zeelieden], of worden
vastgesteld op basis van deze
verordening".
De rest van bijlage 14 komt te vervallen.


