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Folketinget, Europaudvalget 

Christiansborg 

1240 København K 

 

Dato:  

J.nr.: 10/20882 

   

 

 

Ministeren for flygtninge, indvandrere og integrations besvarelse af KOM (2010) 0061, 
spørgsmål nr. 1. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Lone Dybkjær (RV). 

”KOM (2010) 0061 

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) 
nr. 2007/2004 om oprettelse af et europæisk agentur for forvaltning af det operative samar-
bejde ved EU-medlemsstaternes ydre grænser (Frontex) 
 

Spørgsmål nr. 1 

Vil ministeren oplyse, hvilke konsekvenser det retlige forbehold har for forslaget om ændring 

af Frontex-forordningen – KOM (2010) 0061 - og om regeringen agter at arbejde for, at 

Danmark tilslutter sig forslaget inden for 6 måneder fra forslagets eventuelle vedtagelse?” 

 

 

Svar: 

 

Forslaget er fremsat med hjemmel i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 

(TEUF) artikel 74 og artikel 77, stk. 1, litra b) og c).  

 

Ifølge artikel 1 i Protokollen om Danmarks Stilling deltager Danmark ikke i Rådets vedtagel-

se af foranstaltninger, der foreslås i henhold til tredje del, afsnit V i TEUF, og ifølge protokol-

lens artikel 2 er ingen af de foranstaltninger, der er vedtaget i henhold til dette afsnit, binden-

de for eller finder anvendelse i Danmark.  

 

Ifølge artikel 4 i Protokollen om Danmarks Stilling skal Danmark inden 6 måneder efter, at 

Rådet har truffet afgørelse om et forslag om eller et initiativ til udvikling af Schengen-reglerne 

træffe afgørelse om, hvorvidt det vil gennemføre forslaget i den nationale lovgivning.  

 

Forslaget udgør en videreudvikling af Schengen-reglerne.  

 

Regeringen agter efter forordningens vedtagelse at tilkendegive, jf. artikel 4 i Protokollen om 

Danmarks Stilling, at Danmark ønsker at gennemføre forordningen i dansk ret på mellem-

statsligt grundlag, ligesom det er tilfældet med den nugældende Frontex-forordning.  

 

Europaudvalget 2010
KOM (2010) 0061 endeligt svar på spørgsmål  1
Offentligt



Side 2 

 

 

Holbergsgade 6 · 1057 København K · T 3392 3380 · F 3311 1239 · E inm@inm.dk · www.nyidanmark.dk 

En gennemførelse af ændringerne på mellemstatsligt grundlag vil ikke få lovgivningsmæssi-

ge konsekvenser i Danmark.  

 

Der kan i øvrigt henvises til grundnotat, som den 31. maj 2010 blev oversendt til Folketingets 

Europaudvalg.  

 

 

Med venlig hilsen 

 
 
 

Birthe Rønn Hornbech 
 

 


