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R E D E G Ø R E L S E  

for 

rådsmødet (retlige og indre anliggender) den 21. september 2009 for 

så vidt angår sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde. 

Henvisningerne til dagsordenspunkterne svarer til den systematik, der er 

anvendt i samlenotaterne til Folketingets Europaudvalg og Retsudvalg. 

Dagsordenspunkt 1: SIS II: Statusorientering 

Kommissionen fremlagde en rapport om visse spørgsmål vedrørende 

SIS II (om status for tilrettelæggelsen af første milepælstest). En samlet 

statusorientering for arbejdet med SIS II-projektet forventes at blive fore-

lagt på rådsmødet (retlige og indre anliggender) den 23. oktober 2009. 

Dagsordenspunkt 2: Forslag til Rådets afgørelse om oprettelse af et 

europæisk kriminalpræventivt net (EUCPN) og om ophævelse af af-

gørelse 2001/427/RIA 

Sagen var ikke på den endelige dagsorden for rådsmødet. 

Dagsordenspunkt 3: Undertegnelse af aftale mellem EU og Island og 

Norge om anvendelse af visse bestemmelser i Prüm-afgørelserne 

Rådet vedtog en afgørelse om undertegnelse af aftale mellem EU og Is-

land og Norge om anvendelse af visse bestemmelser i Prüm-afgørelserne. 

I medfør af TEU artikel 38, jf. artikel 24, stk. 5, afgav Danmark en er-

klæring om, at Danmark ikke er bundet af aftalen, før de krav, der gælder 

ifølge de danske forfatningsmæssige procedurer, er gennemført. 
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Dagsordenspunkt 4: Indgåelse af en aftale mellem EU og USA om 

udlevering og gensidig retshjælp i straffesager 

Sagen var ikke på den endelige dagsorden for rådsmødet. 

Dagsordenspunkt 5: Indledning af forhandlinger om en samarbejds-

aftale mellem Europol og Columbia 

Sagen var ikke på den endelige dagsorden for rådsmødet. 

Dagsordenspunkt 6: Indledning af forhandlinger om en samarbejds-

aftale mellem Europol og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Ma-

kedonien 

Sagen var ikke på den endelige dagsorden for rådsmødet. 
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