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Oversigt over kommende EU-retsakter inden for Justitsministeriets 

område til gennemførelse af Stockholm-programmet, som vurderes 

omfattet af retsforbeholdet1 

 

Ny samlet retlig ramme for databeskyttelse 

Henstilling om bemyndigelse til forhandling af en aftale med Amerikas Forenede Sta-

ter om beskyttelse af personoplysninger med henblik på retshåndhævelse 

Forordning om EU-hotlines for meldinger om savnede børn 

Lovgivningsforslag om et samlet instrument for beskyttelse af ofre og handlingsplan 

for praktiske foranstaltninger, herunder udvikling af en europæisk beskyttelsesordre 

Lovgivningsforslag om oversættelse og tolkning 

Lovgivningsforslag vedrørende oplysninger om rettigheder og om tiltalen 

Lovgivningsforslag om juridisk rådgivning og retshjælp 

Lovgivningsforslag om kommunikation med slægtninge, arbejdsgivere og konsulære 

myndigheder 

Lovgivningsforslag om særlig beskyttelse af mistænkte eller tiltalte, som er sårbare 

Lovgivningsforslag om et samlet instrument til fremskaffelse af bevismateriale i straf-

fesager baseret på princippet om gensidig anerkendelse, og som omfatter alle former 

for bevismateriale 

Lovgivningsforslag om indførelse af fælles standarder for indsamling af bevismateriale 

i straffesager for at sikre, at det kan anerkendes 

Forslag til forordning om at tillægge Eurojust beføjelser til at indlede undersøgelser, 

gøre Eurojusts interne struktur mere effektiv og inddrage Europa-Parlamentet og de 

nationale parlamenter i evalueringen af Eurojusts aktiviteter 

Lovgivningsforslag om gensidig anerkendelse af rettighedsfrakendelser 

Lovgivningsforslag om gensidig anerkendelse af økonomiske sanktioner, herunder i 

forbindelse med færdselsforseelser 

Lovgivningsforslag om revision af forordning (EF) nr. 44/2001 om retternes kompe-

tence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsret-

                                                 
1  Justitsministeriet har vurderet, om det forventes, at forslagene vil blive fremsat med 

hjemmel i Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde tredje del, afsnit V. 

Protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet til Lissabon-Traktaten, vil i givet 

fald finde anvendelse. Det vil indebære, at foranstaltningerne ikke vil være bindende 

for eller finde anvendelse i Danmark. Det bemærkes, at det ikke vil kunne udelukkes, 

at enkelte af forslagene vil blive fremsat med hjemmel i andre bestemmelser i trak-

taten (og dermed ikke omfattet af det retlige forbehold). 
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lige område (Bruxelles-I)2 

Forslag til en forordning om lovvalgsregler i sager om formueforhold mellem ægtefæl-

ler, herunder spørgsmålet om retlig kompetence og gensidig anerkendelse, og forslag 

til forordning om de formueretlige følger af ugifte pars separation 

Kommissionens henstilling om tinglysning af testamenter efterfulgt af Rådets og Euro-

pa-Parlamentets vedtagelse af forordningen om kompetence, lovvalg, anerkendelse og 

fuldbyrdelse af retsafgørelser og officielt bekræftede dokumenter vedrørende arv og 

om indførelse af et europæisk arvebevis 

Lovgivningsforslag til supplement af direktiv 2008/99/EF om strafferetlig beskyttelse 

af miljøet og direktiv 2009/123/EF om forurening fra skibe 

Rapport om anvendelsen af forordning (EF) nr. 1393/2007 om forkyndelse af doku-

menter i civile og kommercielle sager, eventuelt efterfulgt af et forslag om revision, 

som kunne omfatte udarbejdelse af fælles minimumsstandarder3 

Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2201/2003 om kompe-

tence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager samt i 

sager vedrørende forældremyndighed, herunder udarbejdelse af fælles minimumsstan-

darder for anerkendelse af afgørelser om forældreansvar efterfulgt af en rapport om 

dens anvendelse 

Lovgivningsforslag med sigte på at gøre EU's eksisterende civile retsplejeregler mere 

konsekvente 

Forordning om forældelsesfrister for grænseoverskridende trafikulykker 

Lovgivningsforslag om gensidig anerkendelse af virkningerne af visse personlige do-

kumenter (f.eks. i relation til fødsel, slægtskab, adoption, navn) 

Lovgivningsforslag om dispensation for formaliteterne med hensyn til legalisering af 

dokumenter mellem medlemsstaterne 

Forslag til forordning om en mere effektiv fuldbyrdelse af retsafgørelser i Den Euro-

pæiske Union: udlæg i bankindeståender 

Lovgivningsforslag om en fælles referenceramme (Europæisk aftaleret) 

Forslag til forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1346/2000 om insolvensbe-

handling efterfulgt af en rapport om anvendelsen 

Forslag til forordning om en mere effektiv fuldbyrdelse af retsafgørelser i Den Euro-

pæiske Union: adgang til oplysninger om skyldneres aktiver 

Henstilling om bemyndigelse til at forhandle en aftale mellem EU og Norge, Island og 

Schweiz om retligt samarbejde om forkyndelse af dokumenter og bevisoptagelse  

Henstilling om bemyndigelse til at forhandle og ajourføre det nuværende mandat for 

UNIDROIT-rumprotokollen 

Forslag til bemyndigelse af visse medlemsstater til at tiltræde Haagerkonventionen om 

forkyndelse af dokumenter og bevisoptagelse i EU’s interesse 

Forslag om EU’s indgåelse af Luxembourgprotokollen om rullende jernbanemateriel 

Forslag om EU’s indgåelse af Haagerkonventionen fra 2005 om lovvalg 

Forslag om EU’s undertegnelse og indgåelse af protokollen om rumudstyr 

Forslag om EU’s tiltrædelse af UNIDROIT-konventionen 

Lovgivningsforslag om en fælles EU-tilgang til brug af passagerlisteoplysninger med 

                                                 
2+3 Det bemærkes, at de pågældende forslag er omfattet af to aftaler mellem Danmark og 

Fællesskabet (såkaldte parallelaftaler), som giver Danmark mulighed for på folkeret-

ligt grundlag at anvende bestemmelserne i den gældende Bruxelles I-forordning og 

forkyndelsesforordning. Aftalerne indebærer, at Danmark har mulighed for på folke-

retligt grundlag at gennemføre eventuelle ændringer af forordningerne.    
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henblik på retshåndhævelse 

Forslag til bemyndigelse til at forhandle og forhandling af aftaler om passagerlisteop-

lysninger mellem Den Europæiske Union og relevante tredjelande 

Lovgivningsforslag til et europæisk register for domfældte tredjelandsstatsborgere 

Forslag til en forordning om Europol 

Forslag til informationsudveksling mellem Europol, Eurojust og Frontex 

Lovgivningsforslag om oprettelse af et observationscenter for kriminalitetsforebyggel-

se (OPC) 

Eventuelt lovgivningsforslag om en europæisk klassifikation af kriminalitetstyper 

Forslag til et direktiv om bekæmpelse af menneskehandel 

Forslag til et direktiv om bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn, seksuel udnyttelse 

af børn og børnepornografi 

Lovgivningsforslag om et moderniseret agentur for net- og informationssikkerhed mv. 

Lovgivningsforslag om angreb på informationssystemer 

Foranstaltninger, herunder lovgivningsforslag om indførelse af kompetenceregler for 

cyberspace på europæisk og internationalt niveau 

Forslag til en ny retlig ramme for inddrivelse af aktiver 

Lovgivningsforslag om strafferetlige foranstaltninger til håndhævelse af intellektuelle 

ejendomsrettigheder  

Lovgivningsforslag om ajourføring af de europæiske strafferetlige rammer for hvid-

vaskning af penge 

Udvikling og ibrugtagen af Schengeninformationssystemet II (SIS II)4 

                                                 
4  Det bemærkes, at Danmark ved foranstaltninger, der vedrører forslag om eller initia-

tiv til udbygning af Schengen-reglerne efter bestemmelserne i Traktaten om Den Eu-

ropæiske Unions Funktionsmåde tredje del, afsnit V, inden 6 måneder træffer foran-

staltning om, hvorvidt Danmark vil gennemføre denne foranstaltning i dansk lovgiv-

ning. En dansk beslutning herom vil skabe en folkeretlig forpligtelse mellem Dan-

mark og de øvrige medlemsstater (og associerede Schengen-lande). 


