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Til: Udlændinge- og Integrationsministeriet.
 
Høring over udkast til lovforslag om ændring af Udlændingeloven (Ændring 
forordning om Frontex, grænse-
 
Høringsbrev af 30. januar 2017-
 
Svar til: uim@uim.dk og amm@uim.dk
 
Att: Kontoret for Humanitært Ophold mv. 
 
Retspolitisk Forening må – desværre endnu en gang 
urimelig kort – 5½ arbejdsdag. Det medfører, at høringsparterne ikke gives tid til at udarbejde 
mere tilfredsstillende høringssvar, hvilket er til skade for den videre proces i regering og 
Folketing. I sagen her er der oven i købet tale om nogle meget principielle juridiske forhold i 
relation til Grundloven, EU-implementering, DK
 
Danmark er pga. retsforbeholdet ikke umiddelbart (overstatsligt) omfattet af forordninger om 
Frontex, herunder om europæisk grænse
fremgår, at med vedtagelse af lovforslaget gives der samtidig samtykke efter Grl. § 19 til,
har besluttet at gennemføre forordningen i dansk ret 
2016 om den europæiske grænse- 
 
Ministeriet vurderer herudover (side 5 øverst), at gennemførelsen i dansk ret af forordningen som 
sådan kun kræver eksplicit ny dansk lovgivning som ændring af udlændingelovens § 30a på ét 
punkt, nemlig om udpegning af et nationalt, kompetent organ til at føre tilsyn med (især) 
tvangsmæssige udsendelser/tilbagesendelser i Frontex
skulle føre tilsyn med andre landes myndigheder, der forestår tvangsmæssige udsendelser mv.
 
Foreningen stiller sig i relation til emnerne i de to lige ovenfor nævnte afsnit kritisk overfor, om 
DK pga. retsforbeholdet kan implementere (tiltrædelse
foreslået af regeringen.  
 
Vi foreslår derfor, at folketingsudvalget, så snart lovforslaget fremsættes, anmoder Folketingets 
sekretariat (Juridisk konsulent el. lign.) om at vurdere disse principielle statsretlige og E
spørgsmål, hvortil kommer spørgsmålet om en dansk myndigheds kompetencer i relation til en 
udenlandsk myndighed (her ved tvangsudsendelser i Frontex
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HØRINGSSVAR 
 

Integrationsministeriet. 

Høring over udkast til lovforslag om ændring af Udlændingeloven (Ændring 
- og kystvagt mv.) 

- med svarfrist 7. februar 2017, - kl. 12.00. 

amm@uim.dk 

Humanitært Ophold mv. – sagsnr. 2016-14107 

desværre endnu en gang – konstatere, at høringsfristen i sagen her er 
5½ arbejdsdag. Det medfører, at høringsparterne ikke gives tid til at udarbejde 

nde høringssvar, hvilket er til skade for den videre proces i regering og 
Folketing. I sagen her er der oven i købet tale om nogle meget principielle juridiske forhold i 

implementering, DK-retsforbeholdet mv. 

sforbeholdet ikke umiddelbart (overstatsligt) omfattet af forordninger om 
Frontex, herunder om europæisk grænse- og kystvagt mv. I høringsmaterialet (side 3 midtpå) 
fremgår, at med vedtagelse af lovforslaget gives der samtidig samtykke efter Grl. § 19 til,
har besluttet at gennemføre forordningen i dansk ret – Forordning nr. 2016/1624 af 14. september 

 og kystvagt m. fl.  

Ministeriet vurderer herudover (side 5 øverst), at gennemførelsen i dansk ret af forordningen som 
dan kun kræver eksplicit ny dansk lovgivning som ændring af udlændingelovens § 30a på ét 

punkt, nemlig om udpegning af et nationalt, kompetent organ til at føre tilsyn med (især) 
tvangsmæssige udsendelser/tilbagesendelser i Frontex-regi. Tilsynsorganet vil eksempelvis
skulle føre tilsyn med andre landes myndigheder, der forestår tvangsmæssige udsendelser mv.

Foreningen stiller sig i relation til emnerne i de to lige ovenfor nævnte afsnit kritisk overfor, om 
DK pga. retsforbeholdet kan implementere (tiltrædelse, ”parallel-aftale”) forordningen som 

Vi foreslår derfor, at folketingsudvalget, så snart lovforslaget fremsættes, anmoder Folketingets 
sekretariat (Juridisk konsulent el. lign.) om at vurdere disse principielle statsretlige og E
spørgsmål, hvortil kommer spørgsmålet om en dansk myndigheds kompetencer i relation til en 
udenlandsk myndighed (her ved tvangsudsendelser i Frontex-regi). 
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, at høringsfristen i sagen her er 
5½ arbejdsdag. Det medfører, at høringsparterne ikke gives tid til at udarbejde 

nde høringssvar, hvilket er til skade for den videre proces i regering og 
Folketing. I sagen her er der oven i købet tale om nogle meget principielle juridiske forhold i 

sforbeholdet ikke umiddelbart (overstatsligt) omfattet af forordninger om 
og kystvagt mv. I høringsmaterialet (side 3 midtpå) 

fremgår, at med vedtagelse af lovforslaget gives der samtidig samtykke efter Grl. § 19 til, at DK 
Forordning nr. 2016/1624 af 14. september 

Ministeriet vurderer herudover (side 5 øverst), at gennemførelsen i dansk ret af forordningen som 
dan kun kræver eksplicit ny dansk lovgivning som ændring af udlændingelovens § 30a på ét 

punkt, nemlig om udpegning af et nationalt, kompetent organ til at føre tilsyn med (især) 
eksempelvis også 

skulle føre tilsyn med andre landes myndigheder, der forestår tvangsmæssige udsendelser mv. 

Foreningen stiller sig i relation til emnerne i de to lige ovenfor nævnte afsnit kritisk overfor, om 
aftale”) forordningen som 

Vi foreslår derfor, at folketingsudvalget, så snart lovforslaget fremsættes, anmoder Folketingets 
sekretariat (Juridisk konsulent el. lign.) om at vurdere disse principielle statsretlige og EU-retlige 
spørgsmål, hvortil kommer spørgsmålet om en dansk myndigheds kompetencer i relation til en 
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Folketingets Ombudsmand fører i dag efter gældende udlændingelov tilsyn med politiets 
virksomhed med tvangsudsendelser/tilbagesendelser – især om ledsagede udsendelser, hvor 
tvangsmæssige indgreb mod den/de udrejsende jævnligt finder sted.  
 
Efter lovudkastet vil Ombudsmanden herudover skulle føre tilsyn efter Forordningen og dennes 
regler (Frontex-regi mv.), herunder som nævnt også i relation til udenlandske myndigheders 
håndtering af udsendelserne.  
 
Vort spørgsmål er her, om Ombudsmanden vil være det rimeligste bud på en sådan dansk 
”extern” myndighedsindsats, og om Ombudsmanden er indstillet på at påtage sig opgaven. Andre 
instanser kunne overvejes, såsom Ankestyrelsen, Politiklagemyndigheden, Statsforvaltningen, 
Institut for Menneskerettigheder m.fl. 
 
Kopi af dette høringssvar er samtidig tilsendt Folketingets Ombudsmand til orientering. 
 
 
København, den 6. februar 2017 
 
Bjørn Elmquist Peter Arnborg 
Formand  bestyrelsesmedlem 

 
  

 


