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Regeringen besluttede den 4. januar 2016 midlertidigt at indføre grænsekontrol 

ved de indre Schengengrænser i overensstemmelse med Schengengrænsekodek-

sens artikel 23 og 25 (nu artikel 25 og 27) fra den 4. januar 2016, kl. 12, og indtil 

den 14. januar 2016.  

 

Regeringen meddelte ved brev af 13. januar 2016 Europa-Kommissionen, at græn-

sekontrollen blev forlænget indtil den 3. februar 2016. Ved brev af 2. februar 2016 

meddelte regeringen Europa-Kommissionen, at grænsekontrollen blev forlænget 

indtil den 23. februar 2016. Ved brev af 22. februar 2016 meddelte regeringen 

Europa-Kommissionen, at grænsekontrollen blev forlænget indtil den 4. marts 

2016. Ved brev af 3. marts 2016 meddelte regeringen Europa-Kommissionen, at 

grænsekontrollen blev forlænget indtil den 3. april 2016. Ved brev af 31. marts 

2016 meddelte regeringen Europa-Kommissionen, at grænsekontrollen blev for-

længet indtil den 3. maj 2016. Ved brev af 29. april 2016 meddelte regeringen 

Europa-Kommissionen, at grænsekontrollen blev forlænget indtil den 2. juni 2016.  

 

Regeringen underrettede ved brev af 1. juni 2016 Europa-Kommissionen, Europa-

Parlamentet og de øvrige medlemsstater om, at regeringen havde besluttet at 

tiltræde Rådets henstilling af 12. maj 2016 om at opretholde den midlertidige 

grænsekontrol indtil den 12. november 2016. Ved brev af 11. november 2016 

underrettede regeringen Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet og de øvrige 

medlemsstater om, at regeringen havde besluttet at tiltræde Rådets henstilling og 

opretholde den midlertidige grænsekontrol indtil den 12. februar 2017. Ved brev 

af 9. februar 2017 underrettede regeringen Europa-Kommissionen, Europa-

Parlamentet og de øvrige medlemsstater om, at regeringen havde besluttet at 

tiltræde Rådets henstilling og opretholde den midlertidige grænsekontrol indtil 

den 12. maj 2017. Ved brev af 11. maj 2017 underrettede regeringen Europa-

Kommissionen, Europa-Parlamentet og de øvrige medlemsstater om, at regerin-

gen havde besluttet at tiltræde Rådets henstilling af samme dato om at oprethol-

de den midlertidige grænsekontrol indtil den 12. november 2017. 

 

Regeringen har dags dato besluttet at videreføre den midlertidige grænsekontrol 

ved de indre Schengengrænser i overensstemmelse med Schengengrænsekodek-

sens artikel 25 og 27 fra den 12. november 2017 og indtil den 12. maj 2018.  
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Regeringen har på denne baggrund ved brev af dags dato underrettet Europa-

Kommissionen og de øvrige medlemsstater om beslutningen. 

 

Kopi af regeringens brev til Europa-Kommissionen vedlægges til orientering. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Inger Støjberg 


