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Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 
Folketinget 
Christiansborg 
1240 København K 

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget har den 9. maj 2016 stillet følgende 

spørgsmål nr. 575 (alm. del) efter ønske fra Martin Henriksen (DF) til udlændinge-, 

integrations- og boligministeren, som hermed besvares. 

 

Spørgsmål nr. 575: 

 

Kan ministeren - på baggrund af brevet afsendt d 2. maj 2016 vedr. anmodning 

om at bringe artikel 29-proceduren i Schengengrænsekodeks i anvendelse 

(UUI alm. del – bilag 154) - oplyse om og i givet fald hvad EU-Kommissionen 

har svaret på den danske regerings anmodning, samt oplyse hvordan 

den videre proces bliver i forhold til at sikre den danske grænsekontrol 

fremadrettet? 

 

Svar: 

 

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet kan oplyse, at udlændinge- 

integrations- og boligministeren sammen med sine kolleger i Østrig, Tyskland, 

Frankrig og Sverige ved brev af 2. maj 2016 anmodede Kommissionen om i medfør 

af Schengen-grænsekodeksens artikel 29 at fremsætte et forslag til Rådet 

vedrørende opretholdelse eller indførelse af intern grænsekontrol på udvalgte 

dele af de pågældende medlemsstaters indre grænser.  

 

Den 4. maj 2016 fremsatte Europa-Kommissionen et forslag til Rådets 

gennemførelsesafgørelse.  

 

Den 12. maj 2016 vedtog Rådet gennemførelsesafgørelsen. Det fremgår af 

afgørelsen, at den danske, norske, svenske, tyske og østrigske grænsekontrol 

udgør en passende reaktion på den identificerede trussel mod den indre 

sikkerhed og den offentlige orden i overensstemmelse med Schengen-

grænsekodeksen, og at grænsekontrollen anses for nødvendig og proportional.  

 

Det fremgår endvidere af afgørelsen, at det henstilles til de pågældende 

medlemsstater at fortsætte den midlertidige proportionale grænsekontrol i en 

periode på maksimalt seks måneder fra afgørelsens vedtagelse. 
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Herudover fremgår det, at grænsekontrollen skal være målrettet og begrænset 

med hensyn til omfang, regelmæssighed, tid og sted, således at kontrollen ikke 

overstiger det, som er strengt nødvendigt for at imødegå den alvorlige trussel, og 

som kræves for at beskytte den offentlige orden og indre sikkerhed. De 

pågældende medlemsstater skal jævnligt vurdere nødvendigheden af kontrollen 

og justere den i forhold til det trusselsniveau, som adresseres, samt rapportere 

herom til Europa-Kommissionen hver anden måned. 

 

For så vidt angår Danmark fremgår det af afgørelsen, at der opretholdes en 

proportional midlertidig grænsekontrol i de danske havne med forbindelser til 

Tyskland og ved den dansk-tyske landgrænse i en periode på maksimalt seks 

måneder fra afgørelsens vedtagelse den 12. maj 2016.  

 

Den 1. juni 2016 har regeringen besluttet at følge henstillingen indeholdt i Rådets 

afgørelse. Grænsekontrollen vil således blive udført på de nævnte 

grænseovergangssteder, så længe betingelserne herfor er opfyldte, dog senest til 

den 12. november 2016. 

 

Det bemærkes, at udlændinge-, integrations- og boligministeren den 1. juni 2016 

har fremsendt orienteringsbreve til de øvrige medlemsstater, Europa-Parlamentet 

og Europa-Kommissionen.  
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