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Svar på § 20-spørgsmål nr. S 588 stillet den 1. marts 2018 af 

Holger K. Nielsen til udenrigsministeren. 
 
 
Spørgsmål 
Hvad er regeringens holdning til EU’s Ombudsmands henstilling af 9. 
februar 2018 om fejladministration af dokumenter fra Rådet, og vil 
regeringen støtte Ombudsmandens anbefalinger – i bekræftende fald 
hvilke, og i benægtende fald hvorfor ikke?  
 
Svar 
EU’s ombudsmand har i sin henstilling af 9. februar 2018 anbefalet 
følgende til Rådet: 1) at føre systematisk referat over medlemsstaternes 
positioner i de forberedende organer i Rådet, 2) at udvikle klare og 
offentligt tilgængelige kriterier i overensstemmelse med EU-retten for 
anvendelsen af klassificeringen ”LIMITE” (t i l  t j e n e s t e b r u g) og 3) 
at foretage en systematisk revurdering af ”LIMITE”-klassifikationen på 
dokumenter på et tidligt tidspunkt og inden endelig vedtagelse af en 
retsakt, herunder inden uformelle forhandlinger i triloger. 
Ombudsmanden har udbedt sig svar fra Rådet inden den 9. maj 2018.  
 
Regeringen har noteret sig ombudsmandens anbefalinger, som vi er ved at 
se på sammen med de andre medlemsstater i Rådet.  
 
Fra dansk side støtter vi generelt tiltag, der skaber øget gennemsigtighed 
og åbenhed i EU, idet der dog selvsagt også skal tages hensyn til 
effektiviteten af Rådets behandling af lovgivningssager. 
 
Herudover bemærkes, at det også i høj grad er op til enhver europæisk 
regering at informere offentligheden og de nationale parlamenter om deres 
positioner i lovgivningssager. I Danmark har Folketingets Europaudvalg 
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via den løbende inddragelse i EU-sager og den dokumentadgang, der er 
aftalt med regeringen, en udstrakt adgang til at følge EU-sagerne på et 
velinformeret grundlag. 
 
 
 

Med venlig hilsen 
 
 
 

Anders Samuelsen 
 
 
 

 
 


