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Spørgsmål nr. S 1441 fra medlem af Folketinget Torsten Schack Pe-

dersen (V): 

”Mener ministeren, at den danske grænseregulering og rejsevej-

ledningspolitik afspejler den fælles erklæring, der blev givet af 

EU’s indenrigsministre som følge af det videomøde den 5. juni, 

som ministeren selv deltog i, hvor det blev tilkendegivet, at alle 

rejserestriktioner og grænsereguleringer vil blive baseret på ob-

jektive sundhedsrelaterede kriterier, der er ikkediskriminerende 

og proportionelle med sundhedsrisikoen ved rejser mellem EU’s 

medlemslande?

Begrundelse

Ministeren deltog i et videomøde blandt relevante ministre i EU 

den 5. juni 2020, hvor følgende fælles erklæring blev tilkende-

givet: »Ministers agreed that any remaining restrictions will be 

based on objective health-related criteria, non-discriminatory 

and proportionate. They will continue to coordinate closely and 

under the lead of the Commission.« Pressemeddelelse kan fin-

des på Rådets hjemmeside under overskriften »Videokonfe-

rence mellem indenrigsministrene, 5. juni 2020«.”

Svar: 

Der blev ikke vedtaget en skriftlig erklæring på videomødet for indenrigs-

ministre den 5. juni 2020, men jeg kan bekræfte, at formandskabet i en ef-

terfølgende pressemeddelelse konkluderede, at der var enighed om, at rej-

serestriktioner og grænsereguleringer bør baseres på objektive kriterier, der 

er ikke-diskriminerende og proportionelle.

Coronakrisen er en historisk alvorlig sundhedskrise. Vi har set over hele 

verden – ikke mindst i Europa – hvordan virussen har ramt mange rigtig 

hårdt, og hvordan lande, som vi plejer at rejse til, pludselig har lukket deres 

grænser for at bekæmpe smittespredningen. Det gjorde vi også i Danmark, 

og i dag er vi så heldigvis et andet sted. Vi er i gang med genåbningen.

Den 18. juni 2020 præsenterede regeringen en ny model for åbning af græn-

serne og lempelse af rejsevejledningerne for lande i EU- og Schengenområ-

det samt Storbritannien. Modellen, der træder i kraft den 27. juni 2020, fast-

sætter nogle objektive kriterier om bl.a. et lavt antal smittede, der fremover 

vil være afgørende for, hvilke af landene der åbnes op for. 
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