
Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 00. februar 2017

Udkast
til

Betænkning
over

Forslag til folketingsbeslutning om et dansk militært bidrag til en amerikansk
hangarskibsgruppe, herunder til støtte for den internationale koalitions indsats

mod ISIL i Irak og Syrien samt fremme af maritim sikkerhed
[af udenrigsministeren (Anders Samuelsen)]

1. Udvalgsarbejdet
Beslutningsforslaget blev fremsat den 20. januar 2017 og

var til 1. behandling den 26. januar 2017. Beslutningsforsla-
get blev efter 1. behandling henvist til behandling i For-
svarsudvalget.

Møder
Udvalget har behandlet beslutningsforslaget i 2 møder.

Spørgsmål
Udvalget har stillet 4 spørgsmål til udenrigsministeren og

4 spørgsmål til forsvarsministeren til skriftlig besvarelse,
som disse har besvaret.

2. Indstillinger <og politiske bemærkninger>
<>
Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for be-

tænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i
udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med
indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt
i betænkningen. Der gøres opmærksom på, at et flertal eller
et mindretal i udvalget ikke altid vil afspejle et flertal/
mindretal ved afstemning i Folketingssalen.

Marie Krarup (DF)  Søren Espersen (DF)  Jan Erik Messmann (DF)  Jeppe Jakobsen (DF)  Henrik Brodersen (DF)

Ib Poulsen (DF)  Peter Juel Jensen (V)  Jakob Ellemann-Jensen (V)  Marcus Knuth (V)  Kristian Pihl Lorentzen (V)

Torsten Schack Pedersen (V)  Michael Aastrup Jensen (V)  Villum Christensen (LA)  Carsten Bach (LA)
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Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.
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Dansk Folkeparti (DF) 37
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 34
Enhedslisten (EL) 14
Liberal Alliance (LA) 13
Alternativet (ALT) 10
Radikale Venstre (RV) 8

Det Konservative Folkeparti (KF) 6
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Tjóðveldi (T) 1
Javnaðarflokkurin (JF) 1
Uden for folketingsgrupperne (UFG) 1
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Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende B 56

Bilagsnr. Titel
1 Oversættelse af FN Resolutioner der indgår som baggrund for behand-

lingen af beslutningsforslag B 56
2 Tidsplan for udvalgsbehandlingen af beslutningsforslaget
3 Orientering om ændring i trusselsniveau for Bab al-Mandeb-strædet,

fra forsvarsministeren

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende B 56

Spm.nr. Titel
1 Spm. om en uddybning af formålet med at stille en dansk fregat til rå-

dighed for den amerikanske hangarskibsgruppe, til udenrigsministe-
ren, og ministerens svar herpå

2 Spm. om, hvor mange gange i 2016 hangarskibsgruppen har været in-
volveret i pirateribekæmpelse, til forsvarsministeren, og ministerens
svar herpå

3 Spm. om, hvor mange gange i 2016 hangarskibsgruppen er blevet an-
grebet, til forsvarsministeren, og ministerens svar herpå

4 Spm. om Danmark er blevet bedt om at bidrage med en fregat til mis-
sionen og i så fald af hvem, til udenrigsministeren, og ministerens svar
herpå

5 Spm. om, hvorfor regeringen mener, at en dansk fregat i højere grad
bidrager til bekæmpelsen af ISIL end hvis Danmark bidrog med våben
og udstyr til de kurdiske styrker, til udenrigsministeren, og ministe-
rens svar herpå

6 Spm. om ministeren kan garantere, at de radarbilleder og data, der ind-
samles og deles med de øvrige enheder i hangarskibsgruppen, ikke
bruges i operationer Danmark ikke deltager i, til forsvarsministeren,
og ministerens svar herpå

7 Spm. om, hvilken plan koalitionen har for Syrien for tiden efter ned-
kæmpelse af ISIL, til udenrigsministeren, og ministerens svar herpå

8 Spm. om, hvor meget den danske fregat forventes at skulle anvendes
til piratbekæmpelse sammenlignet med, hvor meget den forventes an-
vendt til bekæmpelse af ISIL og til træning af mandskab etc., til for-
svarsministeren, og ministerens svar herpå
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