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Europaudvalget har den 4. april 2016 stillet følgende spørgsmål nr. 1 KOM (2015) 

0671 efter ønske fra Kenneth Kristensen Berth (DF) til udlændinge-, integrations- 

og boligministeren, som hermed besvares. 

 

Spørgsmål 1: 

 

Ministeren bedes forklare, hvorfor der ikke er tale om suverænitetsafgivelse, 

når Rådet kan tvinge et medlemsland til at indføre grænsekontrol ved hele eller 

dele af landets interne grænser (som foreslået i KOM (2015) 0671), idet 

dette jo er et indgreb i forhold til et medlemslands kompetence til at beskytte 

eget territorium. Spørgsmålet stilles på baggrund af ministerens forelæggelse 

for Europaudvalget den 1. april 2016. 

 

Svar: 

 

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har til brug for besvarelsen af dette 

spørgsmål indhentet bidrag fra Justitsministeriet. 

 

Justitsministeriets bidrag er modtaget den 13. april 2016 og vedlægges i kopi.  

 

Det bemærkes, at Rådet i medfør af artikel 18, stk. 8, i kompromisforslag af 8. 

april 2016 om en europæisk grænse- og kystvagt under nærmere angivne 

omstændigheder kan henstille til en eller flere medlemsstater at genindføre 

grænsekontrol ved alle deres indre grænser eller ved bestemte dele heraf i en 

periode på op til seks måneder. Dette tidsrum kan forlænges op til tre gange med 

et yderligere tidsrum på højst seks måneder. Der er således ikke tale om, at Rådet 

kan tvinge en eller flere medlemsstater til at indføre grænsekontrol ved alle eller 

bestemte dele af deres indre grænser. Rådet kan alene henstille hertil. Dette er 

endvidere i overensstemmelse med den kompetence, som Rådet har i medfør af 

artikel 29, stk. 2 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/ 399 

(Schengen-grænsekodeks).  
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