
 

 

 

 

 

 

 

Resultater under EU-formandskabet i sager under  

Justitsministeriets ressort  

 

Pr. 26. juni 2012 

 

 

Politisk enighed mellem Rådet og Parlamentet og efterfølgende vedtagelse/ 

indgåelse  

 

1. Direktiv om adgang til information i straffesager 

2. Arveretsforordningen 

3. Aftale mellem USA og EU om PNR-oplysninger 

4. Ændring af flygtningefonden med mulighed for øgede midler til genbosætning i 

2013 

 

 

Afsluttede forhandlinger med Europa-Parlamentet  

 

1. Direktiv om angreb på it-systemer 

2. Ændring af Schengen-grænsekodeksen og Schengen-konventionen (tekniske 

ændringer) 

 

 

Politisk enighed mellem Rådet og Parlamentet forventes inden afslutning af det 

danske formandskab  

 

1. Ændring af Dublin-forordningen (alle væsentlige elementer) 

2. Ændring af direktivet om modtageforhold for asylansøgere 

3. Visumforordningen (beskyttelsesklausul) 

4. Forordning om markedsføring og brug af sprængstofprækursorer (de væsentligste 

elementer) 
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Politisk enighed i Rådet (Generel indstilling)  

 

1. Direktiv om retten til advokatbistand i straffesager og ret til kommunikation ved 

anholdelse 

2. Direktiv om minimumsstandarder for ofre for kriminalitet 

3. Bruxelles I forordningen 

4. PNR-direktivet  

5. Asylproceduredirektivet 

6. Forordning med fælles regler for midlertidig genindførelse af grænsekontrol ved de 

indre grænser under ekstraordinære omstændigheder 

7. Forordning om indførelse af en Schengen-evaluerings- og overvågningsmekanisme 

8. Revideret visumlempelsesaftale med Moldova 

9. Revideret visumlempelsesaftale med Ukraine 

10. Rådsafgørelse om flerårig ramme for Den Europæiske Unions Agentur for 

Grundlæggende Rettigheder for 2013-2017  

11. Genoptagelse af forhandlingerne med Europarådet om EU’s tiltrædelse af Den 

Europæiske Menneskerettighedskonvention 

 

Politisk enighed i Rådet om visse elementer i forslag (delvis generel indstilling) 

  

1. Forordning, der fastlægger finansieringsprogrammet i perioden 2014-2020 på 

området for retligt samarbejde i civil- og strafferetlige spørgsmål og juridisk 

uddannelse 

2. Forordning, der fastlægger finansieringsprogrammet i perioden 2014-2020 om 

programmet for rettigheder, ligestilling og unionsborgerskab 

3. Direktiv om strafferetlige sanktioner for insiderhandel og kursmanipulation 

 

Politiske retningslinjer udstukket af de 27 landes justits- og indenrigsministre 

(rådskonklusioner)  

 

1. En fælles ramme for reel og praktisk solidaritet over for de medlemsstater, hvis 

asylsystemer er under særligt pres 

2. Retningslinjer for en styrket politisk styring af Schengen-samarbejdet 

3. EU's indsats mod migrationspresset – en strategisk reaktion 

4. Den samlede strategi for migration og mobilitet 
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5. Oprettelse af et europæisk center til bekæmpelse af it-kriminalitet 

6. Styrket og mere effektiv anvendelse af Europols informationssystem i indsatsen 

mod grænseoverskridende kriminalitet, der bl.a. begås af omrejsende kriminelle 

7. En ny EU-narkotikastrategi 

8. Afradikalisering og afstandtagen fra terrorvirksomhed 

9. Oprettelsen af en global alliance mod seksuelt misbrug af børn på internettet 

10. Godkendelse af EU-arbejdsprogrammet for 2011-2013 vedrørende yderligere 

foranstaltninger, der skal maksimere tryghed og sikkerhed i forbindelse med 

sportsbegivenheder, især fodboldkampe, med en international dimension 

11. Den 10. Eurojust-rapport (kalenderåret 2011) 

12. Kommissionens 2011-rapport om anvendelsen af EU's Charter om grundlæggende 

rettigheder 

 

Konferencer/seminarer/møder på dansk jord   

 

1. Uformelt rådsmøde 

2. Innovativ grænseforvaltning  

3. Bekæmpelse af børneporno på internettet 

4. E-justice  

5. Multidisciplinær tilgang til bekæmpelse af organiseret kriminalitet 

6. Praktisk anvendelse af EU’s Charter om grundlæggende rettigheder 

7. Gruppesøgsmål  

8. Det europæiske netværk for kriminalitetsforebyggelse (EUCPN)  

9. Det europæiske politikollegium (CEPOL) 

10. SIS Tech 

11. Det europæiske retlige netværk (EJN) 

12. Narkotikakoordinatorer  

13. Netværket for lovgivningssamarbejder mellem EU’s justitsministerier (RCLUE)  

14. Centeret for studier af samfundssikkerhed og -sårbarhed særligt med hensyn til 

kemiske, biologiske, radioaktive, nukleare og eksplosive materialer (CBRNE) 

15. Uformelt møde i den strategiske komité for indvandring, grænser og asyl (SCIFA) 

16. Genbosætning af kvoteflygtninge 

17. Uledsagede mindreårige asylansøgere 

18. EU-USA ministermøde og embedsmandsmøde på højt niveau  

 


