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Til høringsparterne på vedlagte høringsliste
 
Høring over vedtagne retsakter inden for det strafferetlige og politimæssige samarbejde, der er 
omfattet af det danske retsforbehold
 
Regeringen, Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti indgik den 10. december 
2014 den politiske aftale ”Danmark i Europol”. Det følger af aftalen, at aftalepartierne ønsker at 
omdanne retsforbeholdet til en tilvalgsordning. Tilvalgsordningen betyder, at Danmark selv kan vælge, 
hvilke retsakter på området for retlige og indre anliggender Danmark ønsker at deltage i. 
 
Det fremgår af aftalen, at der skal gennemføres en analyse af EU-lovgivningen på området for retlige 
og indre anliggender med fokus på de retsakter, som Danmark på grund af retsforbeholdet ikke er en 
del af i dag.  Dette arbejde varetages af en analysegruppe, hvor Justitsministeriet har formandskabet. 
Analysegruppens kommissorium er vedhæftet. Til analysegruppen er tilknyttet en politisk følgegruppe 
bestående af EU- og retspolitiske ordførere fra de partier, der står bag den politiske aftale.
 
Analysegruppen og den politiske følgegruppe skal den 1. februar 2015 præsentere en samlet status for 
forligskredsen. På den baggrund træffer forligspartierne i enighed beslutning om, hvilke af de 
eksisterende retsforbeholdsramte retsakter, de ønsker at tilvælge.
 
Det fremgår af kommissoriet, at analysegruppen har mulighed for at indhente oplysninger og 
vurderinger fra eksterne parter. På denne baggrund skal Justitsministeriet anmode om eventuelle 
bemærkninger til nedenstående vedtagne retsakter inden for det strafferetlige og politimæssige 
samarbejde, der er omfattet af det danske retsforbehold.
 

http://stm.dk/_p_14101.html


Justitsministeriet skal anmode om bemærkninger til de enkelte retsakter senest mandag den 12. 
januar 2014. Bemærkninger bedes sendt pr. e-mail til lst@jm.dk med kopi til jm@jm.dk. 
 
Vedtagne retsakter inden for det strafferetlige og politimæssige samarbejde, der er omfattet af det 
danske retsforbehold:
 

         Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og 
bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor og om ophævelse af rammeafgørelse 
2002/629/RIA (link)

         Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2011/93/EU af 13. december 2011 om bekæmpelse af 
seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi og om erstatning af Rådets 
rammeafgørelse 2004/68/RIA (link)

         Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2013/40/EU af 12. august 2013 om angreb på 
informationssystemer og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2005/222/RIA (link)

         Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2014/41/EU af 3. april 2014 om den europæiske 
efterforskningskendelse i straffesager (link)

         Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2014/42/EU af 3. april 2014 om indefrysning og 
konfiskation af redskaber og udbytte fra strafbart forhold i Den Europæiske Union (link)

         Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2014/57/EU af 16. april 2014 om strafferetlige sanktioner 
mod markedsmisbrug  (link)

         Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2014/62/EU af 15. maj 2014 om strafferetlig beskyttelse af 
euroen og andre valutaer mod forfalskning og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2000/383/RIA 
(link)

         Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2010/64/EU af 20. oktober 2010 om retten til tolke- og 
oversætterbistand i straffesager (link)

         Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2012/13/EU af 22. maj 2012 om ret til information under 
straffesager (link) 

         Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2012/29/EU af 25. oktober 2012 om minimumsstandarder 
for ofre for kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse og om erstatning af Rådets 
rammeafgørelse 2001/220/RIA (link)

         Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2013/48/EU af 22. oktober 2013 om ret til adgang til 
advokatbistand i straffesager og i sager angående europæiske arrestordrer og om ret til at få en 
tredjemand underrettet ved frihedsberøvelse og til at kommunikere med tredjemand og med 
konsulære myndigheder under frihedsberøvelsen (link)

         Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2011/99/EU af 13. december 2011 om den europæiske 
beskyttelsesordre (link)

         Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 606/2013 af 12. juni 2013 om gensidig 
anerkendelse af beskyttelsesforanstaltninger i civilretlige spørgsmål (link)

 
Ovennævnte retsakter kan findes via linket indsat ved de enkelte retsakter. Samlenotater og andet 
materiale, der er tilgået Folketinget under forhandlingen af de ovennævnte retsakter, kan findes via EU-
Oplysningens funktion ”Følg en EU-sag”: http://www.eu-oplysningen.dk/dokumenter/status/. 
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Materiale vedrørende de enkelte retsakter kan findes ved hjælp af f.eks. KOM-nummeret eller 
procedurenummeret. Begge disse numre fremgår under fanen ”Procedure” under de enkelte retsakter i 
EUR-Lex, jf. links ovenfor. 
 
Eksempelvis kan menneskehandelsdirektivet findes ved at indtaste procedurenummeret 
2010/0065/COD eller KOM-nummeret COM (2010) 95 i  EU-Oplysningens søgefunktion. 
Samlenotater mv. findes ved at klikke på ”gå til oversigten” under ”Relaterede dokumenter” i højre 
side.
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