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til

Lov om ændring af udlændingeloven
(Indførelse af en offentlig sanktionsliste over udenlandske religiøse forkyndere m.fl., som kan udelukkes fra at indrejse)
§1
I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 412 af 9. maj
2016, som ændret senest ved lov nr. 1561 af 13. december
2016, foretages følgende ændringer:
1. I § 10, stk. 3, 1. pkt., ændres »§ 32, stk. 11« til: »§ 32, stk.
12«.
2. I § 10, stk. 4, 1. pkt., ændres »§ 32, stk. 1 og 11« til: »§
32, stk. 1 og 12«.
3. I § 10 indsættes som stk. 6:
»Stk. 6. En udlænding, som er optaget på den liste, der er
nævnt i § 29 c, stk. 1, kan ikke gives opholdstilladelse efter
§§ 7-9 f, 9 i-9 n eller 9 p, medmindre særlige grunde taler
derfor.«
4. Efter kapitel 5 b indsættes:
»Kapitel 5 c
Liste over udenlandske religiøse forkyndere m.fl., som kan
udelukkes fra at indrejse
§ 29 c. En udlænding kan optages på en liste, hvis udlændingen virker som religiøs forkynder eller på anden måde
udbreder en religion eller tro og hensynet til den offentlige
orden i Danmark tilsiger, at udlændingen ikke bør have ophold her i landet. Optagelse på listen sker for 2 år og kan
forlænges med 2 år ad gangen. En udlænding, som er omfattet af EU-reglerne, jf. § 2, stk. 3, eller har opholdstilladelse
her i landet, kan ikke optages på listen.
Stk. 2. Ved afgørelse om optagelse af en udlænding på
den liste, der er nævnt i stk. 1, finder forvaltningslovens §
19 ikke anvendelse.
Stk. 3. Optagelse af en udlænding på den liste, der er
nævnt i stk. 1, optages som meddelelse i Statstidende. Optagelse af en udlænding på listen gælder fra tidspunktet for

optagelse af meddelelse herom i Statstidende, medmindre
optagelse på listen forud for dette tidspunkt er meddelt den
pågældende udlænding.
Stk. 4. Den liste, der er nævnt i stk. 1, kan offentliggøres
med oplysninger om navn, nationalitet, fødselsdato og opholdsland og med ansigtsfoto.
Stk. 5. Efter anmodning fra udlændingen genoptager Udlændingestyrelsen sagen om at optage udlændingen på den
liste, der er nævnt i stk. 1. Ansøgning om genoptagelse har
ikke opsættende virkning.«
5. I § 32 indsættes efter stk. 9 som nyt stykke:
»Stk. 10. En udlænding, som er optaget på den liste, der er
nævnt i § 29 c, stk. 1, må ikke uden tilladelse indrejse og opholde sig her i landet (indrejseforbud). Indrejseforbuddet
gælder, så længe udlændingen er optaget på listen. Indrejseforbuddet bortfalder, hvis udlændingen ophører med at være
optaget på listen, eller hvis udlændingen af særlige grunde
meddeles opholdstilladelse her i landet.«
Stk. 10 og 11 bliver herefter stk. 11 og 12.
6. I § 44 a, stk. 12, indsættes som 3. og 4. pkt.:
»Persondatalovens § 7, stk. 8, finder heller ikke anvendelse ved behandling af sager om optagelse af en udlænding på
en liste, hvis udlændingen virker som religiøs forkynder eller på anden måde udbreder en religion eller tro og hensynet
til den offentlige orden i Danmark kan tilsige, at udlændingen ikke bør have ophold her i landet. Det samme gælder
ved behandling af sager, hvori akter vedrørende optagelse
på en sådan liste indgår.«
7. I § 46 a, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »§ 11, stk. 10,«: »§
29 c, stk. 1,«.
8. I § 52 b, stk. 1, indsættes som nr. 13:
»13) Afslag på sletning af den liste, der er nævnt i § 29 c,
stk. 1, i forbindelse med genoptagelse efter § 29 c, stk.
5.«

AX019522
Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., j.nr. 2016-11528

2

9. I § 58 g, stk. 1, nr. 6, ændres »efter § 7 eller« til: »efter §
7«, og i § 58 g, stk. 1, nr. 7, ændres »§ 25 b« til: »§ 25 b
eller«.
10. I § 58 g, stk. 1, indsættes som nr. 8:
»8) udlændingen er optaget på den liste, der er nævnt i § 29
c, stk. 1.«
§2
Loven træder i kraft den 1. januar 2017.

§3
Udlændinge- og integrationsministeren fremsætter forslag
om revision af loven i folketingsåret 2021-22.
§4
Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan
ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for
Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske
eller grønlandske forhold tilsiger.

Folketinget, den 19. december 2016
PIA KJÆRSGAARD
/ Bent Bøgsted

