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Spørgsmål nr. 47 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Ministeren bedes oversende den arbejdsplan, som regeringen 

efter statsministerens udsagn vil udarbejde hen over julen 2016 

med henblik på at få aftalen om Danmarks tilknytning til Eu-

ropol sikkert gennem EU-processen (herunder særligt Europa-

Parlamentet). Arbejdsplanen bedes oversendt, så snart den fo-

religger. Spørgsmålet stilles som opfølgning på statsministe-

rens forelæggelse for Europaudvalget den 20. december 2016.” 

 

Svar: 

 

Jeg kan indledningsvis oplyse, at jeg den 13. januar 2017 holdt et møde 

med partiernes EU- og retsordførere med henblik på at orientere om den 

forventede proces omkring indgåelse af en aftale om dansk tilknytning til 

Europol efter 1. maj 2017. 

 

Processen indebærer som bekendt et betydeligt tidspres, fordi processen 

efter det gældende retsgrundlag (rådsafgørelsen om Europol) skal være 

afsluttet inden 1. maj 2017, hvor rådsafgørelsen erstattes af en forordning. 

Det er en udfordring særligt i forhold til Europa-Parlamentet, bl.a. fordi 

Europa-Parlamentet skal gennemføre de nødvendige høringsprocedurer 

hurtigere end normalt. 

 

Der er derfor behov for at gøre en særlig indsats i forhold til Europa-

Parlamentet. I Europa-Parlamentet vil det være Udvalget om Borgernes 

Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (LIBE-udvalget), som be-

handler sagen. 

 

Statsministeren planlægger at mødes med den nye formand for Europa-

Parlamentet samt en række af de centrale gruppeformænd under Parlamen-

tets samling i februar.  

 

Udenrigsministeren forventes at mødes med en række gruppeformænd 

under samlingen i marts. 

 

Jeg var selv den 17. januar 2017 i Strasbourg under Parlamentets januar-

samling og mødtes med bl.a. formanden for LIBE-udvalget og andre cen-

trale aktører i udvalget.  

 

Det vil være nyttigt, at partierne også tager egne kontakter til deres parti-

fæller i Europa-Parlamentet. Regeringen bistår selvsagt gerne i videst mu-

ligt omfang partierne i den forbindelse. 


