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Spørgsmål nr. 137 (Alm. del) EUU fra Folketingets Europaudvalg: 

 

”Ministeren bedes oversende en redegørelse for, hvilke initia-

tiver – formelle som uformelle – regeringen har taget for aktivt 

at sikre en dansk parallelaftale om Europol?” 

 

Svar: 

 

Statsministeren og justitsministeren orienterede i december 2015 hen-

holdsvis Det Europæiske Råd og Rådet om resultatet af den danske folke-

afstemning om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning. End-

videre indledte statsministeren i december 2015 en dialog med kommissi-

onsformanden, Jean-Claude Juncker og formanden for Det Europæiske 

Råd, Donald Tusk om Danmarks ønske om fortsat tilknytning til Europol 

efter den 1. maj 2017. 

  

På baggrund af forhandlingsoplæg forelagt for Folketingets Europaudvalg 

den 13. maj 2016 anmodede justitsministeren den 17. maj 2016 på vegne 

af regeringen Kommissionen om bl.a., at der indledes forhandlinger om 

indgåelse af en international aftale mellem Danmark og Den Europæiske 

Union om den tættest mulige tilknytning for Danmark til Europol.  

 

Kommissionen har endnu ikke formelt besvaret den danske anmodning.  

 

Efter fremsendelse af den formelle anmodning til Kommissionen har 

statsministeren løbende været i dialog med kommissionsformanden.  

 

Statsministeren har endvidere haft flere samtaler med en række centrale 

aktører i de europæiske institutioner. Udenrigsministeren og justitsministe-

ren har ligeledes været i kontakt med relevante aktører i Kommissionen. 

Desuden har statsministeren rejst sagen på EU27-topmødet i Bratislava, og 

statsministeren, udenrigsministeren og justitsministeren har haft en række 

bi- og multilaterale drøftelser med andre medlemsstater, hvor spørgsmålet 

om dansk tilknytning til Europol er blevet rejst. 

 

Endelig kan det oplyses, at der løbende har været en række møder og kon-

takter på embedsmandsniveau med Kommissionen, Rådets Juridiske Tje-

neste, medlemmer af Europa-Parlamentet samt andre medlemsstater. Fra 

dansk side har der ved disse møder mv. deltaget repræsentanter fra enten 

Statsministeriet, Udenrigsministeriet, Justitsministeriet eller Danmarks Fa-

ste Repræsentation ved den Europæiske Union.  
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Regeringen arbejder fortsat intensivt for, at Danmark opnår den tættest 

mulige tilknytning til Europol.  

 

 

 

 


