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Spørgsmål nr. S 1442 fra medlem af Folketinget Torsten Schack Pe-

dersen (V): 

”Mener ministeren, at det er et udtryk for koordinering med 

Kommissionen, jf. den fælles erklæring, der blev givet af EU’s 

indenrigsministre som følge af det videomøde 5. juni, som mi-

nisteren selv deltog i, når Danmark vælger ikke at følge Kom-

missionens anbefalinger om at genetablere normal mobilitetsret 

og grænseforhold fra slutningen af juni?

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: 

EU-Kommissionen har løbende fremlagt retningslinjer og anbefalinger om 

medlemsstaternes grænseforanstaltninger. Kommissionen har også her tid-

ligere anbefalet en gradvis tilgang til spørgsmålet om genåbning af græn-

serne. 

Vi deler selvfølgelig Kommissionens målsætning om at genåbne grænserne 

hurtigst muligt. Derfor har vi også arbejdet på en model for genåbning af 

vores grænser mod EU- og Schengenlandene samt Storbritannien, som sik-

rer, at genåbningen kan ske på en forsvarlig og tryg måde. 

Med virkning fra den 27. juni 2020 erstattes de nuværende indrejserestrik-

tioner af en ny model for åbning for EU- og Schengenområdet samt Storbri-

tannien baseret på visse kriterier, som tager udgangspunkt i den sundheds-

mæssige situation i de pågældende lande og bygger på et forsigtighedsprin-

cip. 
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