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Folketingets Europaudvalg 

Status på revision af forordning 883/2004 
 

I opfølgning på mit brev af 29. marts om status på revision af forordning 883 vil 

jeg oplyse, at Europa-Parlamentet den 18. april har besluttet at udskyde afstemnin-
gen om sin egen førstelæsning af forslaget om revision af forordning 883. 
 
Jeg glæder mig over, at det nu står klart, at der ikke bliver opnået en aftale inden 
Europaparlamentsvalget, og at sagen derfor står stille, indtil et nyt Europa-
Parlament er trådt sammen. Den aktive danske indsats for at undgå en dårlig aftale, 
der går imod danske prioriteter, er derved lykkedes i denne omgang. 

 
Det giver regeringen nye muligheder for at påvirke udfaldet, og dem skal vi natur-

ligvis gribe. 
 
Derfor fortsætter regeringen arbejdet med at danne alliancer og prøve at trække re-

sultatet i vores retning, så vi forhåbentlig kan lande en mere fornuftig og rimelig 
aftale end den, der lå på bordet. 
 

Jeg følger naturligvis fortsat situationen tæt og vil orientere udvalget, hvis der 
kommer afgørende nyt i denne vigtige sag. 
 

På møde i Beskæftigelsesministeriet den 27. marts aftalte vi, at jeg ville oversende 
en orientering til udvalget med indholdet i den endelige aftale, samt fakta vedrø-

rende bl.a. EU-borgere, der modtager og eksporterer danske dagpenge.  

 
Som det fremgår af orienteringen ovenfor, er der nu væsentlig usikkerhed om ud-
sigterne til en endelig aftale, men når der foreligger en endelig aftale, vil jeg sende 

et notat til udvalget om indholdet. 
  
På mødet den 27. marts blev der også spurgt ind til fakta vedrørende bl.a. EU-
borgere, der modtager og eksporterer danske dagpenge.  
 
I 2018 har jeg orienteret udvalget om fakta vedrørende antallet af personer, der får 
sammenlagt perioder fra andre EU-lande med henblik på at opfylde de danske krav 
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for ret til dagpenge, samt hvor mange personer, der eksporterer danske dagpenge til 
et andet EU-land.  
  
De aktuelle tal for 2018 er ved at blive udarbejdet og forventes at foreligge inden 
for kort tid. Når tallene foreligger, vil jeg sende en orientering, herunder relateret til 
nationalitet.  
   

 
Venlig hilsen 
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