Forbehold, tilvalgsordning og
parallelaftaler
Danmark har indtil nu kun deltaget i EU’s retspolitik,
når den er mellemstatslig. Og dog. Danmark er nemlig med i nogle af de fælles EU-regler via såkaldte
parallelaftaler: aftaler mellem EU og Danmark om,
at udvalgte regler alligevel skal gælde for Danmark.
Danmark kan ansøge om parallelaftaler, og EU vurderer så, om det er i de andre EU-landes interesse
at have Danmark med.

Den konkursramte
virksomhedsejer
EU’s åbne grænser tager livet af uduelige virksomheder og giver os forbrugere større fjernsyn og
mindre telefonregninger. Det skærper f.eks. konkurrencen, når Netto åbner i England og svenske Max
Hamburger åbner i Danmark.
Men ikke alle erobringstogter går som planlagt.
50.000 virksomheder går hvert år konkurs og efterlader værdier og ubetalte regninger i andre EU-lande. EU’s regler på området er et forsøg på at gøre
det lettere at afgøre, hvem der skal have hvad i
tilfælde af konkurs.

EU’s civil- og handelsret
•
•
•

regulerer, i hvilket land en konkurssag skal behandles,
skal gøre det lettere at indkræve gæld, og
pålægger banker at indefryse værdier på anmodning fra myndigheder i andre medlemslande.

VED FOLKEAFSTEMNINGEN SKAL DU BL.A.
OVERVEJE, OM DU ØNSKER, AT DISSE REGLER
SKAL GÆLDE I DANMARK.

Danmark har lige nu fire parallelaftaler og har fået
afslag på to. Parallelaftalerne handler bl.a. om reglerne for, hvilke lande der er ansvarlige for behandlingen af asylansøgninger.
Folkeafstemningen lægger op til at ændre retsforbeholdet til en tilvalgsordning, hvor Danmark afgiver selvbestemmelse (suverænitet), men selv kan
vælge, hvilke dele af EU’s retspolitik man vil deltage
i. Beslutningen om at deltage i nye EU-regler eller ej
vil så blive taget fra gang til gang i Folketinget. Storbritannien og Irland har i dag en tilvalgsordning ift.
EU’s retspolitik.
De politiske partier, som ønsker en tilvalgsordning,
har indgået en politisk aftale om, at 22 eksisterende EU- regler og de regler, hvor Danmark i dag har
parallelaftaler skal gælde i Danmark, hvis vi stemmer ja til tilvalgsordningen.
Modstandere af at opgive retsforbeholdet har også
lavet en aftale og taler for, at Danmark ikke skal
afgive suverænitet, men i stedet søge om f.eks. at
deltage i Europol via en parallelaftale eller gennem
en begrænset brug af tilvalgsordningen. På bagsiden af denne folder kan du se, hvilke partier der er
for eller imod tilvalgsordningen.
Du kan læse mere om parallelaftaler, retsforbehold
mv. på www.eu.dk/folkeafstemning

Danskerne skal til folkeafstemning om EU’s retspolitik den 3. december 2015. Socialdemokraterne, Venstre, Det Radikale Venstre, Socialistisk
Folkeparti og Det Konservative Folkeparti anbefaler et ja. Det gør Alternativet også, men med
andre argumenter.
Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance
og Folkebevægelsen mod EU anbefaler et nej.
Ja betyder, at:

JA

NEJ

Danmark tilvælger
EU-regler om bl.a.
politisamarbejde, men ikke
om asyl og indvandring.

DANMARKS RETSFORBEHOLD OG
EU’S RETSPOLITIK

Danmark overlader
suverænitet over
retspolitikken til EU.
Danmark kan bestemme,
hvilke dele af EU’s
retspolitik der skal gælde i
Danmark.
Nej betyder, at:

JA

NEJ

Danmark ikke ændrer det
nuværende retsforbehold, og
glider derfor gradvist ud af
EU’s retspolitik
Danmark bevarer suverænitet
over retspolitikken.
Danmark bl.a. skal ansøge
EU om parallelaftaler til de
regler, vi ønsker skal gælde i
Danmark.

Læs mere på: eu.dk/folkeafstemning
FOLKETINGETS EU-OPLYSNING
Christiansborg
1240 København K
telefon 3337 3337
euopl@folketinget.dk
www.eu.dk

Folkeafstemning om
retsforbeholdet
Hvorfor skal vi til folkeafstemning,
hvad skal vi stemme om, og hvad går
EU’s retspolitik ud på?

Hvorfor folkeafstemning?
Kanelsnegle, vindmøller og slagtegrise krydser dagligt EU’s grænser. Det samme gør narkosmugleren,
flygtningen, den fraskilte weekendfar og den konkursramte virksomhedsejer. De er hver især omfattet af EU’s retspolitik.
Den 3. december 2015 skal danskerne til folkeafstemning om EU’s retspolitik. Denne gang skal vi
stemme om det danske retsforbehold. Men hvad
handler dét om?
Retsforbeholdet betyder, at Danmark siden 1992
kun har deltaget i EU’s retspolitik, når den er mellemstatslig.Men stadig flere EU-regler om retspolitik
vedtages nu på det, der kaldes overstatsligt niveau.
Overstatsligt betyder, at EU kan vedtage regler, der
gælder direkte i Danmark. Og alle lande behøver
ikke at være enige, før nye regler og love kan vedtages.
I Europol – EU’s politisamarbejde – er samarbejdet
f.eks. på vej til at blive overstatsligt. På grund af det
danske retsforbehold vil Danmark derfor snart stå
uden for politisamarbejdet. Derfor ønsker et flertal
i Folketinget at ændre retsforbeholdet nu, så vi kan
være med i Europol på samme måde som hidtil. Det
kræver en folkeafstemning.
Men afstemningen handler ikke kun om Europol. Vi
skal helt konkret vælge, om vi vil beholde retsforbeholdet, eller om vi i stedet ønsker en såkaldt tilvalgsordning. I denne folder kan du læse mere om,
hvad tilvalgsordningen går ud på og finde eksempler på EU’s fælles retspolitik.

Den fraskilte weekendfar

Smugleren

Flygtningen

Det er let for EU-borgere at rejse til et andet EUland for at studere eller arbejde. Det kommer der en
masse ud af – heriblandt børn. Mere end en million
børn er født af forældre, som har mødt hinanden på
studieophold i et andet EU-land.

EU’s 500 mio. indbyggere bruger tilsammen mellem 135 og 225 mia. kr. på hash om året. EU’s indre
marked er nemlig også et marked for handel med
ulovlige stoffer, med mennesker, våben og billeder
af børn, som bliver misbrugt.

Flugt fra krig og fattigdom skaber flygtningestrømme. Derfor søger mere end 500.000 asylansøgere
til Europa hvert år.

Åbne grænser skaber familier af blandet nationalitet – og de bliver skilt lige så ofte som andre danske
familier. Når bruddet sker, efterlader det undertiden
far og mor i forskellige lande. EU har regler, som gør,
at familiesager kun skal behandles i et land. Dem er
vi ikke omfattet af i dag.

En del af EU’s retspolitik forsøger derfor at styrke
politiarbejdet på tværs af EU-landene. Politiet samarbejder om at fange forbrydere og terrorister. EU
arbejder også for, at man straffer for samme slags
kriminalitet i alle EU-landene.

EU’s familieret

•

•
•

•

skal sikre, at en skilsmisse fra Tyskland også
gælder i Frankrig,
bestemmer, at en sag om forældremyndighed
skal afgøres i det land, hvor barnet normalt opholder sig, og
giver arvinger mulighed for at få et arvebevis,
som bør lette arvesager i andre EU-lande.

EU’s politi og strafferet
•
•

organiserer efterforskning og samarbejde i den
fælles politienhed, Europol,
bestemmer, at trafficking skal kunne straffes
med fængsel i op til 10 år, og
forpligter politiet i et land til at afhøre vidner,
tage dna-prøver eller ransage boliger på anmodning fra andre EU-lande.

Du kan læse meget mere på:
www.eu.dk/folkeafstemning
VED FOLKEAFSTEMNINGEN SKAL DU BL.A.
OVERVEJE, OM DU ØNSKER, AT DISSE REGLER
SKAL GÆLDE I DANMARK.
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EU’s fælles asyl- og indvandringsregler er et forsøg
på at håndtere denne folkevandring. Senest har
EU-Kommissionen foreslået en kvoteordning, som
skal fordele byrderne mellem landene og sikre, at
alle flygtninge registreres og får deres asylsag behandlet.

EU’s asyl og indvandringspolitik
•
•
•

bestemmer, at flygtninge ikke må sendes tilbage til forfølgelse,
betaler tilskud til lande, der modtager mange
flygtninge, og
giver udlændinge ret til familiesammenføring.

VED FOLKEAFSTEMNINGEN ER DER LAGT OP TIL,
AT EU’S REGLER FOR ASYL OG INDVANDRING IKKE
SKAL GÆLDE I DANMARK.
MEN RENT TEKNISK VIL FOLKETINGET KUNNE
TILVÆLGE DETTE OMRÅDE PÅ ET SENERE
TIDSPUNKT, HVIS DET BLIVER ET JA.

