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Visumvoorschriften voor onderdanen van derde landen *

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening
van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 tot vaststelling van de lijst
van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het
bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van
die plicht zijn vrijgesteld (COM(2002) 679 – C5-0609/2002 – 2002/0280(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2002) 679),

– gelet op artikel 62 van het EG-Verdrag,

– geraadpleegd door de Raad overeenkomstig artikel 67 van het EG-Verdrag (C5-0609/2002),

– gelet op artikel 67 van het Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en
binnenlandse zaken (A5-0005/2003),

A. overwegende dat de Raad en de Commissie het, daar de vermelding van Ecuador als land
van herkomst van immigranten in Bijlage I van Verordening (EG) nr. 539/2001
(visumverplichting) een belangrijk noodsignaal is met betrekking tot de ernstige
economische situatie in het land, in het kader van hun respectieve bevoegdheden als een
prioritair doel moeten beschouwen Ecuador op de nemen in de programma's voor
ontwikkelingshulp en gezamenlijke ontwikkeling,

1. hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Commissie, als geamendeerd door het
Parlement;

2. verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 250, lid 2 van het EG-Verdrag
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 voorstel van de Commissie;

5. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en
de Commissie.
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement 2
OVERWEGING 4 BIS (nieuw)

(4 bis) dat de Raad en de Commissie het,
daar de vermelding van Ecuador als land
van herkomst van immigranten in Bijlage I
van Verordening (EG) nr. 539/2001
(visumverplichting) een belangrijk
noodsignaal is met betrekking tot de
ernstige economische situatie in het land,
in het kader van hun respectieve
bevoegdheden als een prioritair doel
moeten beschouwen Ecuador op de nemen
in de programma's voor ontwikkelingshulp
en gezamenlijke ontwikkeling,

Amendement 1
ARTIKEL 2 bis (nieuw)

Artikel 2 bis

De Commissie legt vóór 30 juni 2003 een
verslag aan het Europees Parlement en de
Raad voor over de gevolgen van de
visumplicht voor normale zaken, vrijetijds-
en studiereizen, met name vanuit
buurlanden van de Europese Unie. De
Commissie dient, indien zij dit raadzaam
acht, de nodige voorstellen in voor
vereenvoudiging van de procedures,
bijvoorbeeld door meer visa voor meerdere
reizen beschikbaar te stellen.


