
Oversigt over Europaudvalgets aktiviteter i forbindelse med afstemningen om retsforbeholdet 

 

 

Lukket ekspertmøde om retsforbeholdet den 7. oktober 2015 

 Tilvalgsordningen og alternative modeller. Oplæg ved professor Henning Bang Fuglsang 

Madsen Sørensen, Syddansk Universitet 

 EU’s strafferet – reglerne for grænseoverskridende kriminalitet og konsekvenserne ved et ja 

eller nej til tilvalgsordningen. Oplæg ved professor Thomas Elholm, Juridisk Institut, Syddansk 

Universitet  

 Oplæg om EU’s familieret – reglerne ved skilsmisser, separation, dødsfald og konsekvenserne 

ved et ja eller nej til tilvalgsordningen ved Sys Rovsing, advokat og partner i advokatfirmaet 

Bech-Bruun 

 

Mødet var arrangeret af Europaudvalget, og underudvalget stod for udarbejdelsen af programmet. 

Mødet var lukket, men åbent for alle folketingsmedlemmer. 

 

 

Folkehøring om folkeafstemningen om retsforbeholdet den 14.-15. november 2015 

De knap 380 deltagere i folkehøringen var repræsentativt udvalgt af Gallup, så de udgjorde et 

”mini-Danmark”. Før høringen havde deltagerne svaret på et spørgeskema. Under høringen 

diskuterede deltagerne med hinanden, og formulerede spørgsmål til politikere, forskere og 

interesseorganisationer. Efter folkehøringen svarede deltagerne på det samme 

spørgeskema. Folkehøringen var dermed en meningsmåling tilsat information og dialog. 

 

Folkehøringen var arrangeret af Folketingets EU-oplysning i samarbejde med DR, Gallup og 

professor Kasper Møller Hansen. Folketingets formand åbnede høringen, og mange 

Europaudvalgsmedlemmer deltog. Europaudvalgets underudvalg var inde over 

programplanlægningen.  

 

 

Krydsforhør om retsforbeholdet den 26. november 2015 

 Tilvalgsordningen i suverænitetsbelysning. Oplæg ved Per Lachmann, seniorrådgiver, 

Tænketanken Europa  

 Tilvalgsordningen, Grundloven og afgivelsen af suverænitet. Kræver en tilslutning til 

tilvalgsordningen, at hele det retlige forbehold ophæves i forhold til Grundlovens § 20? Oplæg 

ved Peter Pagh, professor i jura, Københavns Universitet 

 Spørgsmål til de 2 oplægsholdere ved Morten Løkkegaard (V) og Kenneth Kristensen Berth 

(DF) 

 Fremtiden efter et ja eller et nej - de mulige scenarier. Oplæg ved Rebecca Adler-Nissen, lektor 

ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet 

 Retsforbeholdets politiske og praktiske betydning for dansk strafferet – og konsekvenserne ved 

et ja eller et nej. Oplæg ved Thomas Elholm, Juridisk Institut, Syddansk Universitet  

 Spørgsmål til de 2 oplægsholdere ved Trine Bramsen (S) og Søren Søndergaard (EL) 

 

Krydsforhøret/høringen var arrangeret af Europaudvalget og åbent for offentligheden. 

Underudvalget stod for udarbejdelsen af programmet.  
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