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R E D E G Ø R E L S E 

 

for 

 

rådsmødet (retlige og indre anliggender) den 8.-9. november 2007 for 

så vidt angår sager inden for Justitsministeriets område 

 

Henvisningerne til dagsordenspunkterne svarer til den systematik, der er 

anvendt i samlenotaterne til Folketingets Europaudvalg og Retsudvalg. 

 

Dagsordenspunkt 1: Rådets beslutning om gennemførelse af forord-

ning (EF) nr. 168/2007 for så vidt angår vedtagelse af en flerårig 

ramme for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende 

Rettigheder for 2007-2012 

 

Sagen var ikke på den endelige dagsorden for rådsmødet. 

 

Dagsordenspunkt 2: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om 

visse aspekter af mægling på det civil- og handelsretlige område* 

 

Der blev opnået politisk enighed om Europa-Parlamentets og Rådets di-

rektiv om visse aspekter af mægling på det civil- og handelsretlige områ-

de. 

 

 

                                                 
* Forslaget er fremsat helt eller delvist med hjemmel i TEF, afsnit IV. Protokollen om 

Danmarks stilling, der er knyttet til Amsterdam-traktaten, finder derfor anvendelse. 
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Dagsordenspunkt 3: Rådets rammeafgørelse om beskyttelse af per-

sonoplysninger i forbindelse med det politimæssige og strafferetlige 

samarbejde 

 

Der blev opnået politisk enighed om udkastet til Rådets rammeafgørelse 

om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med det politimæssige 

og strafferetlige samarbejde.  

 

Der udestår herefter alene at færdiggøre præambelteksten. 

 

Dagsordenspunkt 4: Rådskonklusioner om Schengen-evalueringen af 

de nye medlemsstater og gennemførelsen af SISone4all 

 

Rådet vedtog en række konklusioner om Schengen-evalueringen af de 

nye medlemsstater og gennemførelsen af SISone4all.  

 

Rådet konkluderede i den forbindelse bl.a., at der foreligger en tilfreds-

stillende evaluering af anvendelsen af Schengen-reglerne i de ni lande, 

der deltager i SISone4all, og at forudsætningerne dermed er til stede, for 

at Rådet kan træffe afgørelse om at ophæve den indre grænsekontrol 21. 

december 2007 for sø- og landegrænser og 30. marts 2008 for luftgræn-

ser.   

 

Dagsordenspunkt 5: Schengen-informationssystemet 

a. SIS kommunikationsnetværk 

b. SIS II(*) 
 

Som led i arbejdet med at finde en løsning på spørgsmålet om, hvilket 

netværk SIS skal drives på, fra den nuværende kontrakt udløber i novem-

ber 2008, og frem til SIS II er klar til brug, godkendte Rådet, at der ind-

gås kontrakt med det firma, der vandt den gennemførte licitationsrunde 

om drift af et netværk for SIS1+ fra november 2008.  

 

Der blev endvidere opnået politisk enighed om udkastet til de retsakter, 

som vil være nødvendige i tilfælde af, at SIS1+ i stedet skal overflyttes 

til netværket s-TESTA.  

 

Formandskabet orienterede herudover om, at arbejdet med udviklingen af 

SIS II fortsat skrider fremad, men at problemer i testfasen har øget risi-

                                                 
* Forslaget er fremsat helt eller delvist med hjemmel i TEF, afsnit IV. Protokollen om 

Danmarks stilling, der er knyttet til Amsterdam-traktaten, finder derfor anvendelse. 
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koen for yderligere forsinkelse af systemet. En overholdelse af tidspla-

nen, således at SIS II er klar til brug den 17. december 2008, er stadig 

mulig, men det kræver, at alt fremover forløber planmæssigt. 

 

Dagsordenspunkt 6: Europol 

a. Rådsafgørelse om oprettelse af Den Europæiske Politien-

hed (Europol) for så vidt angår kapitel 2-3 (artikel 10-21) 

b. Køreplan for vedtagelse af rådsafgørelsen og indførelse af 

fællesskabsfinansiering af Europol 

 

Der blev opnået politisk enighed om kapitel 2 og 3 (artikel 10-21) i udka-

stet til rådsafgørelse om oprettelse af Den Europæiske Politienhed (Euro-

pol).  

 

Køreplanen for vedtagelse af rådsafgørelsen og indførelse af fællesskabs-

finansiering blev endvidere godkendt. 

 

Dagsordenspunkt 7: Rådets afgørelse om gennemførelse af Rådets 

afgørelse om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, 

navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kri-

minalitet 

 

Der blev opnået politisk enighed om udkastet til rådsafgørelse om gen-

nemførelse af Rådets afgørelse om intensivering af det grænseoverskri-

dende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseover-

skridende kriminalitet. 

 

Dagsordenspunkt 8: Rådsafgørelse om forbedring af samarbejdet 

mellem EU-medlemsstaternes særlige indsatsenheder i krisesituatio-

ner. 

 

Der blev opnået politisk enighed om udkastet til rådsafgørelse om for-

bedring af samarbejdet mellem EU-medlemsstaternes særlige indsatsen-

heder i krisesituationer. 

 

Dagsordenspunkt 9: Orientering om mødet den 4.-5. oktober 2007 i 

Brdo, Slovenien, på ministerniveau (retlige og indre anliggender) 

mellem EU og landene i det vestlige Balkan  
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Rådet noterede sig formandskabets orientering om mødet den 4.-5. okto-

ber 2007 i Brdo, Slovenien, på ministerniveau (retlige og indre anliggen-

der) mellem EU og landene i det vestlige Balkan. 

 

Dagsordenspunkt 10: Rådskonklusioner om cyberkriminalitet 

 

Rådet vedtog en række konklusioner om cyberkriminalitet. 

 

Dagsordenspunkt 11: Rådskonklusioner om menneskehandel 

 

Rådet vedtog en række konklusioner om menneskehandel. 

 

Dagsordenspunkt 12: Budget for C.SIS 

a. Udkast til anlægs- og driftsbudget for C.SIS i 2008 

b. Udkast til flerårigt anlægs- og driftsbudget for C.SIS 

2008-2010 

 

De to udkast til henholdsvis anlægs- og driftsbudget for C.SIS i 2008 og 

flerårigt anlægs- og driftsbudget for C.SIS 2008-2010 blev godkendt. 

 

Dagsordenspunkt 20: Rammeafgørelse om anerkendelse af og tilsyn 

med betingede straffe og alternative sanktioner 

 

Rådet drøftede på baggrund af et oplæg fra formandskabet tre spørgsmål 

i forhold til udkastet til rammeafgørelse om anerkendelse af og tilsyn 

med betingede straffe og alternative sanktioner. De pågældende spørgs-

mål vedrører henholdsvis udpegning af kompetente myndigheder, kom-

petencefordelingen mellem domsstaten og fuldbyrdelsesstaten samt 

sprog. 

 

På baggrund af drøftelserne konkluderede formandskabet, at der er en 

fælles forståelse blandt medlemsstaterne om de tre spørgsmål, men at der 

ikke endnu kunne konstateres egentlig politisk enighed herom. De tre 

spørgsmål vil derfor skulle drøftes igen på arbejdsgruppeniveau, og det 

forventes, at formandskabet på det kommende rådsmøde i december vil 

søge at opnå politisk enighed om de tre spørgsmål samt de øvrige dele af 

rammeafgørelsen.   


