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Svar på § 20-spørgsmål nr. S 860 stillet den 31. maj 2018 af 

Holger K. Nielsen til udenrigsministeren. 
 
 
Spørgsmål 
Vil udenrigsministeren redegøre for, hvad den danske regering har svaret 
på ombudsmandens kritiske rapport, og om regeringen i Rådsregi eller på 
anden måde har taget initiativer med henblik på at give ombudsmanden et 
rettidigt og fyldestgørende svar, og i givet fald hvilke? 
 
 
Svar 
Regeringen har tidligere oplyst sin overordnede holdning til 
ombudsmandens henstilling i svaret på S 588 af 7. marts 2018. Jeg henviser 
således til svaret på dette spørgsmål, der vedlægges som bilag.  
 
Jeg kan herudover oplyse, at Rådssekretariatet på vegne af Rådet den 23. 
april 2018 sendte et brev til ombudsmanden, hvor det blev nævnt, at et 
endeligt svar vil være klar i begyndelsen af juli. Der henvises til, at 
ombudsmandens henstillinger og forslag kræver nøje overvejelse og 
drøftelse på politisk niveau, hvorfor det ikke var muligt at svare endeligt 
inden den 9. maj. Brevet vedlægges ligeledes som bilag.  
 
Ombudsmanden svarede på Rådssekretariatets brev ved brev den 7. maj 
2018, hvori det blev oplyst, at man agtede at gå videre med sagen på det 
foreliggende grundlag. Svaret er offentligt tilgængeligt på ombudsmandens 
hjemmeside: 
 
https://www.ombudsman.europa.eu/da/cases/correspondence.faces/da
/94920/html.bookmark) 
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Ombudsmanden oversendte efterfølgende den 16. maj 2018 en rapport til 
Europa-Parlamentet i overensstemmelse med artikel 3(7) i Europa-
Parlamentets afgørelse af 9. marts 1994 vedrørende ombudsmandens 
statut og de almindelige betingelser for udøvelsen af hans hverv. Der 
henvises ligeledes til ombudsmandens hjemmeside:  
 
https://www.ombudsman.europa.eu/da/cases/specialreport.faces/en/9
4921/html.bookmark#_ftn1  
 
Ombudsmandens henstilling er rettet til Rådet som institution. Regeringen 
finder det derfor rigtigst, at ombudsmanden får et samlet svar fra Rådet, 
som for indeværende er i færd med at tilvejebringe det 
beslutningsgrundlag, der skal til for at sikre, at dette bliver så korrekt og 
fyldestgørende som muligt. Under disse drøftelser vil regeringen arbejde 
for at sikre størst mulig gennemsigtighed i lovgivningsprocessen i EU 
under samtidig hensyntagen til effektiviteten af Rådets behandling af 
lovgivningssager. 
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