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Oversigt 

 

over 

 

vedtagne retsakter, der er omfattet af Danmarks retsforbehold 
 
 
 
 
Dette bilag indeholder en oversigt over vedtagne retsakter på området for retlige og indre 

anliggender, der er omfattet af Danmarks retsforbehold. Visse af retsakterne er siden ophævet og 

erstattet af nye retsakter, som opregnes, men som Danmark ikke deltager i på grund af retsforbeholdet. 

 
Det drejer sig om retsakter, der er vedtaget med hjemmel i Traktaten om den Europæiske Unions 

Funktionsmåde (Traktaten), tredje del, afsnit V, og retsakter, der er vedtaget med hjemmel i de 

tilsvarende bestemmelser i den dagældende Traktat om oprettelse af det Europæiske Fællesskab (EF-

Traktaten). 

 
Retsakterne er inddelt efter de forskellige kategorier af samarbejdet på området for retlige og indre 

anliggender: Politikkerne for grænsekontrol, asyl og indvandring, samarbejde om civilretlige 

spørgsmål, retligt samarbejde i straffesager og politisamarbejde samt almindelige bestemmelser om 

samarbejdet på området for retlige og indre anliggender. 

 
Oversigten omfatter de bindende retsakter på området. Det fremgår af Traktatens artikel 288, at 

EU’s bindende retsakter består af forordninger, direktiver og afgørelser/beslutninger. 

 
Forordninger er almengyldige. De er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver 

medlemsstat. 

 
Direktiver er med hensyn til det tilsigtede mål bindende for enhver medlemsstat, som de rettes til, 

men det overlades til de nationale myndigheder at bestemme form og midler for gennemførelsen. 

 
Afgørelser/beslutninger er bindende i alle enkeltheder. De kan have generel gyldighed eller være 

rettet mod en bestemt modtager. 

 
Danmark deltager som udgangspunkt på grund af retsforbeholdet ikke i retsakterne på området for 

retlige og indre anliggender. Det bemærkes, at de retsforbeholdsramte retsakter, som Danmark 

deltager i via en parallelaftale, er angivet i oversigten med følgende bemærkning: (parallelaftale). 

Det bemærkes, at de retsforbeholdsramte retsakter, som Danmark deltager i via den såkaldte 

”Schengen-teknikalitet” i forbeholdsprotokollens artikel 4, er angivet i oversigten med følgende 
bemærkning: (Schengen). 

 
Endelig bemærkes det, at oversigten er udarbejdet på baggrund af oplysninger fra Kommissionens 

database over EU-lovgivning, EUR-Lex
1
, og at der kan forekomme unøjagtigheder. 

 
 
1 http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=da 
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Politikkerne for grænsekontrol, asyl og indvandring (EUF-Traktatens artikel 77-79) 

 

 Retsakt Kategori  Hjemmel 

 Forordninger    
     

1. Rådets forordning (EF) nr. 2725/2000 af 11. december Politikkerne for  EF-Traktatens 
 2000 om oprettelse af "Eurodac" til sammenligning af grænsekontrol, asyl og  artikel 63, nr. 1, 

 fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af indvandring  litra a) 

 Dublin-konventionen (parallelaftale)    

2. Rådets forordning (EF) nr. 1030/2002 af 13. juni 2002 Politikkerne for  EF-Traktatens 
 om ensartet udformning af opholdstilladelser til grænsekontrol, asyl og  artikel 63, nr. 3 

 tredjelandsstatsborgere (Schengen) indvandring   

3. Rådets forordning (EF) nr. 693/2003 af 14. april 2003 Politikkerne for  EF-Traktatens 
 om indførelse af et særligt, forenklet transitdokument grænsekontrol, asyl og  artikel 62, nr. 2 

 (FTD) og et forenklet jernbanetransitdokument (FRTD) indvandring   

 samt om ændring af de fælles konsulære instrukser og    

 Den Fælles Håndbog (Schengen)    

4. Rådets forordning (EF) nr. 694/2003 af 14. april 2003 Politikkerne for  EF-Traktatens 

 om ensartet udformning af forenklede grænsekontrol, asyl og  artikel 62, nr. 2 

 transitdokumenter (FTD) og forenklede indvandring   

 jernbanetransitdokumenter (FRTD) som omhandlet i    

 forordning (EF) nr. 693/2003 (Schengen)    

5. Rådets forordning (EF) nr. 859/2003 af 14. maj 2003 Politikkerne for  EF-Traktatens 
 om udvidelse af bestemmelserne i forordning (EØF) nr. grænsekontrol, asyl og  artikel 63, nr. 4 

 1408/71 og forordning (EØF) nr. 574/72 til at omfatte indvandring   

 tredjelandsstatsborgere, der ikke allerede er dækket af    

 disse bestemmelser udelukkende på grund af deres    

 nationalitet    

6. Rådets forordning (EF) nr. 1295/2003 af 15. juli 2003 Politikkerne for  EF-Traktatens 
 om foranstaltninger med henblik på at lette grænsekontrol, asyl og  artikel 62, stk. 2, 

 procedurerne for ansøgning om og udstedelse af visum indvandring  litra a) og litra b), 

 til medlemmer af den olympiske familie, der deltager i   nr. ii) 

 De Olympiske eller De Paralympiske Lege i Athen i    

 2004 (Schengen)    

7. Rådets forordning (EF) nr. 377/2004 af 19. februar Politikkerne for  EF-Traktatens 
 2004 om oprettelse af et netværk af grænsekontrol, asyl og  artikel 63, nr. 3, 

 indvandringsforbindelsesofficerer (Schengen) indvandring  litra b), og artikel 

    66 

8. Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004 af 26. oktober Politikkerne for  EF-Traktatens 

 2004 om oprettelse af et europæisk agentur for grænsekontrol, asyl og  artikel 62, stk. 2, 

 forvaltning af det operative samarbejde ved EU- indvandring  litra a), og artikel 

 medlemsstaternes ydre grænser (Schengen)   66 

9. Rådets forordning (EF) nr. 2252/2004 af 13. december Politikkerne for  EF-Traktatens 

 2004 om standarder for sikkerhedselementer og grænsekontrol, asyl og  artikel 62, nr. 2, 

 biometriske identifikatorer i pas og rejsedokumenter, indvandring  litra a) 

 som medlemsstaterne udsteder (Schengen)    

10. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. Politikkerne for  EF-Traktatens 
 2046/2005 af 14. december 2005 om foranstaltninger grænsekontrol, asyl og  artikel 62, nr. 2, 

 med henblik på at lette procedurerne for ansøgning om indvandring  litra a) og b), ii) 

 og udstedelse af visum til medlemmer af den olympiske    

 familie, der deltager i De Olympiske og/eller De    
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 Paralympiske Vinterlege 2006 i Torino (Schengen)   
    

11. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. Politikkerne for EF-Traktatens 
 562/2006 af 15. marts 2006 om indførelse af en grænsekontrol, asyl og artikel 62, nr. 1 og 

 fællesskabskodeks for personers grænsepassage indvandring nr. 2, litra a) 

 (Schengen-grænsekodeks)   

 (Schengen)   

12. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. Politikkerne for EF-Traktatens 
 1931/2006 af 20. december 2006 om fastsættelse af grænsekontrol, asyl og artikel 62, nr. 2 

 regler for lokal grænsetrafik ved medlemsstaternes ydre indvandring  

 landgrænser og om ændring af Schengen-konventionen   

 (Schengen)   

13. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. Politikkerne for EF-Traktatens 
 1987/2006 af 20. december 2006 om oprettelse, drift og grænsekontrol, asyl og artikel 62, nr. 2, 

 brug af anden generation af Schengen- indvandring litra a), artikel 63, 

 informationssystemet (SIS II)  nr. 3, litra b), og 

 (Schengen)  artikel 66 

14. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. Politikkerne for EF-Traktatens 
 863/2007, af 11. juli 2007 om indførelse af en ordning grænsekontrol, asyl og artikel 62, nr. 2, 

 for oprettelse af hurtige grænseindsatshold og ændring indvandring litra a), og 

 af Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004 med hensyn til  artikel 66 

 denne ordning og om regulering af gæstemedarbejderes   

 opgaver og beføjelser   

 (Schengen)   

15. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. Politikkerne for EF-Traktatens 
 296/2008 af 11. marts 2008 om ændring af forordning grænsekontrol, asyl og artikel 62, nr. 1 og 

 (EF) nr. 562/2006 om indførelse af en indvandring nr. 2, litra a) 

 fællesskabskodeks for personers grænsepassage   

 (Schengen-grænsekodeks), for så vidt angår de   

 gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen   

 (Schengen)   

16. Rådets forordning (EF) nr. 380/2008 af 18. april 2008 Politikkerne for EF-Traktatens 
 om ændring af forordning (EF) nr. 1030/2002 om grænsekontrol, asyl og artikel 63, nr. 3, 

 ensartet udformning af opholdstilladelser til indvandring litra a) 

 tredjelandsstatsborgere (Schengen)   

17. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. Politikkerne for EF-Traktatens 
 767/2008 af 9. juli 2008 om visuminformationssystemet grænsekontrol, asyl og artikel 62, nr. 2, 

 (VIS) og udveksling af oplysninger mellem indvandring litra b), nr. ii), og 

 medlemsstaterne om visa til kortvarigt ophold (VIS-  artikel 66 

 forordningen) (Schengen)   

18. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. Politikkerne for EF-Traktatens 
 390/2009 af 23. april 2009 om ændring af de fælles grænsekontrol, asyl og artikel 62, nr. 2, 

 konsulære instrukser til de diplomatiske og konsulære indvandring litra b), nr. ii) 

 repræsentationer med hensyn til indførelse af   

 biometriske identifikatorer, herunder bestemmelser om   

 organisering af modtagelsen og behandlingen af   

 visumansøgninger (Schengen)   

19. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 

444/2009 af 28. maj 2009 om ændring af Rådets 

forordning (EF) nr. 2252/2004 om standarder for 

sikkerhedselementer og biometriske identifikatorer i pas 

og rejsedokumenter, som medlemsstaterne udsteder 

(Schengen) 

Politikkerne for 

grænsekontrol, asyl og 

indvandring 

EF-Traktatens artikel 

62, nr. 2, litra a) 
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20. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. Politikkerne for EF-Traktatens 
 810/2009 af 13. juli 2009 om en fællesskabskodeks for grænsekontrol, asyl og artikel 62, nr. 2, 

 visa (visumkodeks) (Schengen) indvandring litra a), og litra b), 

   nr. ii) 

21. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. Politikkerne for Traktatens artikel 
 265/2010 af 25. marts 2010 om ændring af grænsekontrol, asyl og 77, stk. 2, litra b) 

 konventionen om gennemførelse af Schengen-aftalen og indvandring og c), og artikel 

 forordning (EF) nr. 562/2006, hvad angår bevægelighed  79, stk. 2, litra a) 

 for indehavere af visum til længerevarende ophold   

 (Schengen)   

22. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. Politikkerne for Traktatens 
 439/2010 af 19. maj 2010 om oprettelse af et europæisk grænsekontrol, asyl og artikel 74 og 

 asylstøttekontor indvandring artikel 78, stk. 1 

   og 2 

23. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. Politikkerne for Traktatens artikel 
 1231/2010 af 24. november 2010 om udvidelse af grænsekontrol, asyl og 79, stk. 2, litra b) 

 forordning (EF) nr. 883/2004 og forordning (EF) nr. indvandring  

 987/2009 til at omfatte tredjelandsstatsborgere, der ikke   

 allerede er omfattet af disse forordninger udelukkende   

 på grund af deres nationalitet   

24. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 

493/2011 af 5. april 2011 om ændring af Rådets 

forordning (EF) nr. 377/2004 om oprettelse af et netværk 

af indvandringsforbindelsesofficerer (Schengen) 

Politikkerne for 

grænsekontrol, asyl og 

indvandring 

 

Traktatens artikel 

74 og artikel 79, 

stk. 2, litra c)      

 

25. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. Politikkerne for Traktatens artikel 
 1342/2011 af 13. december 2011 om ændring af grænsekontrol, asyl og 77, stk. 2, litra b) 

 forordning (EF) nr. 1931/2006 med henblik på at indvandring  

 inddrage Kaliningrad-enklaven og bestemte polske   

 administrative distrikter i et område, der betragtes som   

 grænseområde (Schengen)   

26. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. Politikkerne for Traktatens artikel 
 1168/2011 af 25. oktober 2011 om ændring af Rådets grænsekontrol, asyl og 74 og artikel 77, 

 forordning (EF) nr. 2007/2004 om oprettelse af et indvandring stk. 2, litra b) og 

 europæisk agentur for forvaltning af det operative  d), 

 samarbejde ved EU-medlemsstaternes ydre grænser   

 (Schengen)   

27. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. Politikkerne for Traktatens artikel 
 1077/2011 af 25. oktober 2011 om oprettelse af et grænsekontrol, asyl og 74, artikel 77, stk. 

 europæisk agentur for den operationelle forvaltning af indvandring 2, litra a) og b), 

 store it-systemer inden for området med frihed,  artikel 78, stk. 2, 

 sikkerhed og retfærdighed (Schengen) Samarbejde om litra e), artikel 79, 

  civilretlige spørgsmål stk. 2, litra c), 

   artikel 82, stk. 1, 

   litra d), artikel 85, 

   stk. 1, artikel 87, 

   stk. 2, litra a), og 

   artikel 88, stk. 2 

28. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. Politikkerne for Traktatens artikel 
 154/2012 af 15. februar 2012 om ændring af forordning grænsekontrol, asyl og 77, stk. 2, litra a) 

 (EF) nr. 810/2009 om en fællesskabskodeks for visa indvandring  

 (visumkodeks) (Schengen)   

29. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. Politikkerne for Traktatens artikel 
 1051/2013 af 22. oktober 2013 om ændring af grænsekontrol, asyl og 77, stk. 1 og 2 

 forordning (EF) nr. 562/2006 for at fastsætte fælles indvandring  

 

regler for midlertidig genindførelse af grænsekontrol ved 

de indre grænser under ekstraordinære omstændigheder 
(Schengen)   
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30. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. Politikkerne for Traktatens artikel 

 1052/2013 af 22. oktober 2013 om oprettelse af det grænsekontrol, asyl og 77, stk. 2, litra d) 

 europæiske grænseovervågningssystem (Eurosur) indvandring  

 (Schengen)   

31. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. Politikkerne for Traktatens artikel 
 603/2013 af 26. juni 2013 om oprettelse af ”Eurodac” grænsekontrol, asyl og 78, stk. 2, litra e), 

 til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en indvandring artikel 87, stk. 2, 

 effektiv anvendelse af forordning (EU) nr. 604/2013  litra a), og artikel 

 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse  88, stk. 2, litra a) 

 af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for   

 behandlingen af en ansøgning om international   

 beskyttelse, der er indgivet i en af medlemsstaterne af   

 en tredjelandsstatsborger eller en statsløs og om   

 medlemsstaternes retshåndhævende myndigheders og   

 Europols adgang til at indgive anmodning om   

 sammenligning med Eurodacoplysninger med henblik   

 på retshåndhævelse og om ændring af forordning (EU)   

 nr. 1077/2011 om oprettelse af et europæisk agentur for   

 den operationelle forvaltning af store it-systemer inden   

 for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed   

 (parallelaftale)   

32. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. Politikkerne for Traktatens artikel 
 604/2013 af 26. juni 2013 om fastsættelse af kriterier grænsekontrol, asyl og 78, stk. 2, litra e) 

 og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der indvandring  

 er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om   

 international beskyttelse, der er indgivet af en   

 tredjelandsstatsborger eller en statsløs i en af   

 medlemsstaterne (parallelaftale)   

33. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. Politikkerne for Traktatens artikel 

 610/2013 af 26. juni 2013 om ændring af Europa- grænsekontrol, asyl og 77, stk. 2 

 Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 indvandring  

 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers   

 grænsepassage (Schengen-grænsekodeks),   

 konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen,   

 Rådets forordning (EF) nr. 1683/95 og (EF) nr.   

 539/2001 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning   

 (EF) nr. 767/2008 og (EF) nr. 810/2009   

 (Schengen)   

34. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. Politikkerne for Traktatens artikel 
 514/2014 af 16. april 2014 om almindelige grænsekontrol, asyl og 78, stk. 2, artikel 

 bestemmelser om Asyl-, Migrations- og indvandring 79, stk. 2 og 4, 

 Integrationsfonden og om instrumentet for finansiel  artikel 82, stk. 1, 

 støtte til politisamarbejde, forebyggelse og bekæmpelse  artikel 84 og 

 af kriminalitet samt krisestyring  artikel 87, stk. 2 

35. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. Politikkerne for Traktatens artikel 
 515/2014 af 16. april 2014 om oprettelse af et grænsekontrol, asyl og 77, stk. 2 

 instrument for finansiel støtte til forvaltning af de ydre indvandring  

 grænser og den fælles visumpolitik som en del af   

 Fonden for Intern Sikkerhed og om ophævelse af   

 beslutning nr. 574/2007/EF (Schengen)   
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36. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. Politikkerne for Traktatens artikel 

 516/2014 af 16. april 2014 om oprettelse af asyl-, grænsekontrol, asyl og 78, stk. 2, og 

 migrations- og integrationsfonden, om ændring af indvandring artikel 79, stk. 2 

 Rådets beslutning 2008/381/EF og om ophævelse af  og 4 

 Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr.   

 573/2007/EF og nr. 575/2007/EF og Rådets beslutning   

 2007/435/EF   

37. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. Politikkerne for Traktatens artikel 
 656/2014 af 15. maj 2014 om regler for overvågning af grænsekontrol, asyl og 77, stk. 2, litra d) 

 de ydre søgrænser inden for rammerne af det operative indvandring  

 samarbejde, der samordnes af Det Europæiske Agentur   

 for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-   

 medlemsstaternes Ydre Grænser (Schengen)   

38. Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. Politikkerne for Traktatens artikel 
 565/2014/EU af 15. maj 2014 om indførelse af en grænsekontrol, asyl og 77, stk. 2, litra a) 

 forenklet ordning for personkontrol ved de ydre indvandring og b) 

 grænser, som bygger på, at Bulgarien, Kroatien, Cypern   

 og Rumænien ensidigt anerkender visse dokumenter   

 som ligestillede med deres nationale visa til transit   

 gennem eller forventet ophold på deres område af en   

 varighed på højst 90 dage inden for en given periode på   

 180 dage og om ophævelse af beslutning nr.   

 895/2006/EF og nr. 582/2008/EF   

39. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

2016/93 af 20. januar 2016 om ophævelse af visse 

retsakter henhørende under Schengenreglerne 

(Schengen) 
 

 

 

 

Politikkerne for 

grænsekontrol, asyl og 

indvandring 

 

 

 

 

 

Traktatens artikel 

77, stk. 2, litra a), b) 

og d), artikel 78, 

stk. 2, litra e) og g), 

artikel 79, stk. 2, 

litra c) og d), og 

artikel 87, stk. 2, 

litra a) 

40. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

2016/399 af 9. marts 2016 om en EU-kodeks for 

personers grænsepassage (kodifikation) (Schengen) 

Politikkerne for 

grænsekontrol, asyl og 

indvandring 

Traktatens artikel 

77, stk. 2, litra b) og 

e) 

41. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

2016/1624 af 14. september 2016 om den europæiske 

grænse- og kystvagt og om ændring af Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/399 og om 

ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

(EF) nr. 863/2007 Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004, 

og Rådets beslutning 2005/267/EF (Schengen) 

Politikkerne for 

grænsekontrol, asyl og 

indvandring 

 

 

 

 

Traktatens artikel 

77, stk. 2, litra b) og 

d), og artikel 79, 

stk. 2, litra c) 

 

 

 

42. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

2016/1953 af 26. oktober 2016 om indførelse af et 

europæisk rejsedokument til brug ved tilbagesendelse af 

tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold og om 

ophævelse af Rådets henstilling af 30. november 1994 

(Schengen) 

Politikkerne for 

grænsekontrol, asyl og 

indvandring 

 

 

 

Traktatens artikel 

79, stk. 2, litra c) 

 

 

 

 

43. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

2017/458 af 15. marts 2017 om ændring af forordning 

(EU) 2016/399, for så vidt angår en styrkelse af 

kontrollen i relevante databaser ved de ydre grænser 

(Schengen) 

Politikkerne for 

grænsekontrol, asyl og 

indvandring 

 

 

Traktatens artikel 

77, stk. 2, litra b) 

 

 

 

44. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

2017/1954 af 25. oktober 2017 om ændring af Rådets 

forordning (EF) nr. 1030/2002 om ensartet udformning 

af opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere 

(Schengen) 

Politikkerne for 

grænsekontrol, asyl og 

indvandring 

 

 

Traktatens artikel 

79, stk. 2, litra a) 
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45. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

2017/2226 af 30. november 2017 om oprettelse af et 

ind- og udrejsesystem til registrering af ind- og 

udrejseoplysninger og oplysninger om nægtelse af 

indrejse vedrørende tredjelandsstatsborgere, der 

passerer medlemsstaternes ydre grænser, om 

fastlæggelse af betingelserne for adgang til ind- og 

udrejsesystemet til retshåndhævelsesformål og om 

ændring af konventionen om gennemførelse af 

Schengenaftalen og forordning (EF) nr. 767/2008 og 

(EU) nr. 1077/2011 

Politikkerne for 

grænsekontrol, asyl og 

indvandring 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traktatens artikel 

77, stk. 2, litra b) og 

d) og artikel 87, stk. 

2, litra a) 

 

 

 

 

 

 

 

46. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

2017/2225 af 30. november 2017 om ændring af 

forordning (EU) 2016/399, for så vidt angår brugen af 

ind- og udrejsesystemet (Schengen) 

Politikkerne for 

grænsekontrol, asyl og 

indvandring 

 

Traktatens artikel 

77, stk. 2, litra b) 

 

 

47. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

2018/1240 af 12. september 2018 om oprettelse af et 

europæisk system vedrørende rejseinformation og 

rejsetilladelse (ETIAS) og om ændring af forordning 

(EU) nr. 1077/2011, (EU) nr. 515/2014, (EU) 2016/399 

(EU) 2016/1624 og (EU) 2017/2226 

Politikkerne for 

grænsekontrol, asyl og 

indvandring 

 

 

 

Traktatens artikel 

77, stk. 2, litra b) og 

d) og artikel 87, stk. 

2, litra a) 

 

 

48. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

2018/1861 af 28. november 2018 om oprettelse, drift og 

brug af Schengeninformationssystemet (SIS) på området 

ind- og udrejsekontrol, om ændring af konventionen om 

gennemførelse af Schengenaftalen og om ændring og 

ophævelse af forordning (EF) nr. 1987/2006 (Schengen) 

Politikkerne for 

grænsekontrol, asyl og 

indvandring 

 

Traktatens artikel 

77, stk. 2, litra b) og 

d), og artikel 79, 

stk. 2, litra c) 

49. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

2019/1896 af 13. november 2019 om den europæiske 

grænse- og kystvagt og om ophævelse af forordning 

(EU) nr. 1052/2013 og (EU) 2016/1624 (Schengen) 

Politikkerne for 

grænsekontrol, asyl og 

indvandring 

 

Traktatens artikel 

77, stk. 2, litra b) og 

d), og artikel 79, 

stk. 2, litra c) 

50. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

2019/1155 af 20. juni 2019 om ændring af forordning 

(EF) nr. 810/2009 om en fællesskabskodeks for visa 

(visumkodeks) (Schengen) 

Politikkerne for 

grænsekontrol, asyl og 

indvandring 

 

Traktatens artikel 

77, stk. 2, litra a) 

51. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

2018/2000 af 12. december 2018 om ændring af Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 516/2014, 

for så vidt angår indgåelse af forpligtelser på ny for de 

resterende beløb, der blev indgået forpligtelser for til 

støtte for gennemførelsen af Rådets afgørelse (EU) 

2015/1523 og (EU) 2015/1601 eller tildelingen af disse 

beløb til andre aktioner inden for rammerne af de 

nationale programmer 

Politikkerne for 

grænsekontrol, asyl og 

indvandring 

 

Traktatens artikel 

78, stk. 2, og artikel 

79, stk. 2 og 4 

52. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

2018/1860 af 28. november 2018 om brug af 

Schengeninformationssystemet i forbindelse med 

tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt 

ophold (Schengen) 

Politikkerne for 

grænsekontrol, asyl og 

indvandring 

Traktatens artikel 79, 

stk. 2, litra c) 

53. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

2020/1543 af 21. oktober 2020 om ændring af forordning 

(EU) nr. 514/2014 for så vidt angår 

frigørelsesproceduren 

Politikkerne for 

grænsekontrol, asyl og 

indvandring 

 

Traktatens artikel 

78, stk. 2, artikel 

79, stk. 2 og 4, 

artikel 82, stk. 1, 

artikel 84 og artikel 

87, stk. 2 

 Direktiver   
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54. Rådets direktiv 2001/40/EF af 28. maj 2001 om Politikkerne for EF-Traktatens 
 gensidig anerkendelse af afgørelser om udsendelse af grænsekontrol, asyl og artikel 63, nr. 3) 

 tredjelandsstatsborgere (Schengen) indvandring  

55. Rådets direktiv 2001/51/EF af 28. juni 2001 om Politikkerne for EF-Traktatens 

 fastsættelse af supplerende bestemmelser til artikel 26 i grænsekontrol, asyl og artikel 61, litra a), 

 konventionen om gennemførelse af Schengen-aftalen af indvandring og artikel 63, stk. 

 14. juni 1985  3, litra b) 

 (Schengen)   

56. Rådets direktiv 2001/55/EF af 20. juli 2001 om Politikkerne for EF-Traktatens 
 minimumsstandarder for midlertidig beskyttelse i grænsekontrol, asyl og artikel 63, nr. 2, 

 tilfælde af massetilstrømning af fordrevne personer og indvandring litra a) og b) 

 om foranstaltninger, der skal fremme en ligelig   

 fordeling mellem medlemsstaterne af indsatsen med   

 hensyn til modtagelsen af disse personer og følgerne   

 heraf   

57. Rådets direktiv 2002/90/EF af 28. november 2002 om Politikkerne for EF-Traktatens 
 definition af hjælp til ulovlig indrejse og transit samt grænsekontrol, asyl og artikel 61, litra a), 

 ulovligt ophold (Schengen) indvandring og artikel 63, stk. 

   3, litra b) 

58. Rådets direktiv 2003/9/EF af 27. januar 2003 om Politikkerne for EF-Traktatens 

 fastlæggelse af minimumsstandarder for modtagelse af grænsekontrol, asyl og artikel 63, stk. 1, 

 asylansøgere i medlemsstaterne indvandring nr. 1, litra b) 

59. Rådets direktiv 2003/86/EF af 22. september 2003 om Politikkerne for EF-Traktatens 
 ret til familiesammenføring grænsekontrol, asyl og artikel 63, nr. 3), 

  indvandring litra a) 

60. 

Rådets direktiv 2003/110/EF af 25. november 2003 om 

bistand ved gennemrejse i forbindelse med udsendelse 

Politikkerne for 

grænsekontrol, asyl og 

EF-traktatens 

artikel 63, nr. 3, 

 med fly (Schengen) indvandring litra b) 

61. Rådets direktiv 2003/109/EF af 25. november 2003 om Politikkerne for EF-Traktatens 

 tredjelandsstatsborgeres status som fastboende grænsekontrol, asyl og artikel 63, nr. 3) 

 udlænding indvandring og 4) 

62. Rådets direktiv 2004/82/EF af 29. april 2004 om Politikkerne for EF-Traktatens 
 transportvirksomheders forpligtelse til at fremsende grænsekontrol, asyl og artikel 62, stk. 2, 

 oplysninger om passagerer (Schengen) indvandring litra a), og artikel 

   63, stk. 3, litra b) 

63. Rådets direktiv 2004/81/EF af 29. april 2004 om Politikkerne for EF-Traktatens 
 udstedelse af opholdstilladelser til grænsekontrol, asyl og artikel 63, nr. 3) 

 tredjelandsstatsborgere, der har været ofre for indvandring  

 menneskehandel, eller som er indrejst som led i ulovlig   

 indvandring, og som samarbejder med de kompetente   

 myndigheder   

64. Rådets direktiv 2004/114/EF af 13. december 2004 om Politikkerne for EF-Traktatens 
 betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og grænsekontrol, asyl og artikel 63, stk. 1, 

 ophold med henblik på studier, elevudveksling, ulønnet indvandring nr. 3, litra a), og 

 erhvervsuddannelse eller volontørtjeneste  nr. 4 

65. Rådets direktiv 2005/85/EF af 1. december 2005 om Politikkerne for EF-Traktatens 
 minimumsstandarder for procedurer for tildeling og grænsekontrol, asyl og artikel 63, stk. 1, 

 fratagelse af flygtningestatus i medlemsstaterne indvandring nr. 1, litra d) 

66. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/115/EF af Politikkerne for EF-Traktatens 

 16. december 2008 om fælles standarder og procedurer i grænsekontrol, asyl og artikel 63, nr. 3, 

 medlemsstaterne for tilbagesendelse af indvandring litra b) 

 tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold (Schengen)   

67. Rådets direktiv 2005/71/EF af 12. oktober 2005 om en Politikkerne for EF-Traktatens 
 særlig indrejseprocedure for tredjelandsstatsborgere grænsekontrol, asyl og artikel 63, nr. 3, 

 med henblik på videnskabelig forskning indvandring litra a), og nr. 4 

68. Rådets direktiv 2009/50/EF af 25. maj 2009 om Politikkerne for EF-Traktatens 
 indrejse- og opholdsbetingelser for grænsekontrol, asyl og artikel 63, første 

 tredjelandsstatsborgere med henblik på højt kvalificeret indvandring afsnit, nr. 3, litra 



 

9 

 

 beskæftigelse  a), og nr. 4 

69. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/52/EF af Politikkerne for EF-Traktatens 

 18. juni 2009 om minimumsstandarder for sanktioner grænsekontrol, asyl og artikel 63, stk. 1, 

 og foranstaltninger over for arbejdsgivere, der indvandring nr. 3, litra b) 

 beskæftiger tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold   

70. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/51/EU af Politikkerne for Traktatens artikel 
 11. maj 2011 om ændring af Rådets direktiv grænsekontrol, asyl og 79, stk. 2, litra a) 

 2003/109/EF for at udvide dets anvendelsesområde til at indvandring og b) 

 omfatte personer med international beskyttelse   

71. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/95/EU af Politikkerne for Traktatens artikel 
 13. december 2011 om fastsættelse af standarder for grænsekontrol, asyl og 78, stk. 2, litra a) 

 anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsløse indvandring og b) 

 som personer med international beskyttelse, for en   

 ensartet status for flygtninge eller for personer, der er   

 berettiget til subsidiær beskyttelse, og for indholdet af   

 en sådan beskyttelse   

72. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/98/EU af Politikkerne for Traktatens artikel 
 13. december 2011 om én enkelt ansøgningsprocedure grænsekontrol, asyl og 79, stk. 2, litra a) 

 for en kombineret tilladelse til tredjelandsstatsborgere indvandring og b) 

 

til at opholde sig og arbejde på en medlemsstats område 

og om et sæt fælles rettigheder for arbejdstagere fra   

 tredjelande, der har lovligt ophold i en medlemsstat   

73. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/32/EU af Politikkerne for Traktatens artikel 

 26. juni 2013 om fælles procedurer for tildeling og grænsekontrol, asyl og 78, stk. 2, litra d) 

 fratagelse af international beskyttelse indvandring  

    

74. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/33/EU af Politikkerne for Traktatens artikel 
 26. juni 2013 om fastlæggelse af standarder for grænsekontrol, asyl og 78, stk. 2, litra f) 

 modtagelse af ansøgere om international beskyttelse indvandring  

    

75. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/36/EU af Politikkerne for Traktatens artikel 
 26. februar 2014 om betingelserne for grænsekontrol, asyl og 79, stk. 2, litra a) 

 tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik indvandring og b) 

 på arbejde som sæsonarbejdere   

76. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/66/EU af Politikkerne for Traktatens artikel 
 15. maj 2014 om indrejse- og opholdsbetingelser for grænsekontrol, asyl og 79, stk. 2, litra a) 

 virksomhedsinternt udstationerede indvandring og b) 

 tredjelandsstatsborgere   

77. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/801 

af 11. maj 2016 om betingelserne for 

tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik 

på forskning, studier, praktik, volontørtjeneste, 

elevudvekslingsprogrammer eller uddannelsesprojekter, 

og au pair-ansættelse 

Politikkerne for 

grænsekontrol, asyl og 

indvandring 

Traktatens artikel 79, 

stk. 2, litra a) og b) 

 Afgørelser/beslutninger   
    

78. Schengen-reglerne - Aftale om Den Hellenske Politikkerne for EF-Traktatens 
 Republiks tiltrædelse af konventionen om grænsekontrol, asyl og artikel 62 

 gennemførelse af Schengen-aftalen af 14. juni 1985 indvandring  

 mellem regeringerne for staterne i Den Økonomiske   

 Union Benelux, Forbundsrepublikken Tyskland og Den   

 Franske Republik om gradvis ophævelse af kontrollen   

 ved de fælles grænser, undertegnet i Schengen den 19.   

 juni 1990, og tiltrådt af Den Italienske Republik ved   

 aftale undertegnet i Paris den 27. november 1990 og af   

 Kongeriget Spanien og Den Portugisiske Republik ved   

 aftaler undertegnet i Bonn den 25. juni 1991   
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 (Schengen)   

79. Schengen-reglerne - Konvention om gennemførelse af Politikkerne for EF-Traktatens 
 Schengen-aftalen af 14. juni 1985 mellem regeringerne grænsekontrol, asyl og artikel 62 

 for staterne i Den Økonomiske Union Benelux, indvandring  

 Forbundsrepublikken Tyskland og Den Franske   

 Republik om gradvis ophævelse af kontrollen ved de   

 fælles grænser   

 (Schengen)   

80. Schengen-reglerne – Eksekutivkomitéens afgørelse af Politikkerne for EF-Traktatens 
 14. december 1993 om ministrenes og grænsekontrol, asyl og artikel 62 

 statssekretærernes erklæringer (SCH/Com-ex (93) 10) indvandring  

 (Schengen)   
    

81. Schengen-reglerne – Eksekutivkomitéens afgørelse af Politikkerne for EF-Traktatens 
 14. december 1993 om finansieringsordningen for grænsekontrol, asyl og artikel 62 

 oprettelse og driftsudgifter for Schengen- indvandring  

 informationssystemet (C.SIS) (SCH/Com-ex (93) 16)   

 (Schengen)   

82. Schengen-reglerne – Eksekutivkomitéens afgørelse af 
26. april 1994 om udstedelse af ensartet visum ved 
grænsen (SCH/Com-ex (94) 2) 

Politikkerne for EF-Traktatens 

 
grænsekontrol, asyl og 
indvandring artikel 62 

 (Schengen)   

83. Schengen-reglerne - Eksekutivkomitéens afgørelse af Politikkerne for EF-Traktatens 
 21. november 1994 om erhvervelse af fælles ind- og grænsekontrol, asyl og artikel 62 

 udrejsestempler (SCH/Com-ex (94) 16 rev.) indvandring  

 (Schengen)   

84. Schengen-reglerne - Eksekutivkomitéens afgørelse af Politikkerne for EF-Traktatens 
 21. november 1994 om indførelse af en edb-procedure grænsekontrol, asyl og artikel 62 

 for høring af de centrale myndigheder, der er omhandlet indvandring  

 i artikel 17, stk. 2, i konventionen (SCH/Com-ex (94)   

 15 rev.)   

 (Schengen)   

85. Schengen-reglerne - Eksekutivkomitéens afgørelse af Politikkerne for EF-Traktatens 
 22. december 1994 om iværksættelse af konventionen grænsekontrol, asyl og artikel 62 

 om gennemførelse af Schengen-aftalen af 19. juni 1990 indvandring  

 (SCH/Com-ex (94) 29 rev. 2)   

 (Schengen)   

86. Schengen-reglerne - Eksekutivkomitéens afgørelse af 5. Politikkerne for EF-Traktatens 
 maj 1995 om fælles visumpolitik. Afgørelsen er grænsekontrol, asyl og artikel 62 

 indeholdt i referatet af eksekutivkomitéens møde den indvandring  

 28. april 1995 i Bruxelles (SCH/Com-ex (95) PV 1 rev.)   

 (Schengen)   

87. Schengen-reglerne - Eksekutivkomitéens afgørelse af Politikkerne for EF-Traktatens 
 25. april 1997 om indgåelse af en aftale om grænsekontrol, asyl og artikel 62 

 forundersøgelsen vedrørende SIS II (SCH-COM-ex (97) indvandring  

 2 rev. 2)   

 (Schengen)   

88. Schengen-reglerne - Eksekutivkomitéens afgørelse af 7. Politikkerne for EF-Traktatens 
 oktober 1997 om Norges og Islands andel i udgifterne grænsekontrol, asyl og artikel 62 

 til oprettelse og drift af C.SIS (SCH-COM-ex (97) 18) indvandring  

 (Schengen)   

89. Schengen-reglerne - Eksekutivkomitéens afgørelse af 7. Politikkerne for EF-Traktatens 
 oktober 1997 om udvikling af SIS (SCH-COM-ex (97) grænsekontrol, asyl og artikel 62 

 24) indvandring  

 (Schengen)   

90. Schengen-reglerne - Eksekutivkomitéens afgørelse af 7. Politikkerne for EF-Traktatens 
 oktober 1997 om anvendelse af Schengen-konventionen grænsekontrol, asyl og artikel 62 

 i Grækenland (SCH-COM-ex (97) 29 rev. 2) indvandring  



 

11 

 

 (Schengen)   

91. Schengen-reglerne - Eksekutivkomitéens afgørelse af Politikkerne for EF-Traktatens 
 15. december 1997 om gennemførelse af den fælles grænsekontrol, asyl og artikel 62 

 aktion vedrørende ensartet udformning af indvandring  

 opholdstilladelse (SCH/Com-ex (97) 34 rev.)   

 (Schengen)   

92. Schengen-reglerne - Eksekutivkomitéens afgørelse af Politikkerne for EF-Traktatens 
 15. december 1997 om ændring af grænsekontrol, asyl og artikel 62 

 finansieringsordningen for C.SIS (SCH/Com-ex (97) indvandring  

 35)   

 (Schengen)   

93. Schengen-reglerne - Eksekutivkomitéens afgørelse af Politikkerne for EF-Traktatens 
 15. december 1997 om retningslinjer for bevismidler og grænsekontrol, asyl og artikel 62 

 

indicier i forbindelse med tilbagetagelsesaftaler mellem 

Schengen-stater (SCH/Com-ex (97) 39 rev.)   indvandring  

 (Schengen)   

94. Schengen-reglerne - Eksekutivkomitéens afgørelse af Politikkerne for EF-Traktatens 
 21. april 1998 om taskforcens aktiviteter (SCH/Com-ex grænsekontrol, asyl og artikel 62 

 (98) 1 rev. 2) indvandring  

 (Schengen)   

95. Schengen-reglerne - Eksekutivkomitéens afgørelse af Politikkerne for EF-Traktatens 
 21. april 1998 om C.SIS med 15/18 tilslutninger grænsekontrol, asyl og artikel 62 

 (SCH/Com-ex (98) 11) indvandring  

 (Schengen)   

96. Schengen-reglerne - Eksekutivkomitéens afgørelse af Politikkerne for EF-Traktatens 
 23. juni 1998 om de foranstaltninger, der skal træffes grænsekontrol, asyl og artikel 62 

 over for lande, som volder problemer med hensyn til indvandring  

 udstedelse af dokumenter, som er nødvendige for   

 udsendelse fra Schengen-området (SCH/Com-ex (98)   

 18 rev.)   

 (Schengen)   

97. Schengen-reglerne - Eksekutivkomitéens afgørelse af Politikkerne for EF-Traktatens 
 23. juni 1998 om monegaskiske opholdstilladelser grænsekontrol, asyl og artikel 62 

 (SCH/Com-ex (98) 19) indvandring  

 (Schengen)   

98. Schengen-reglerne - Eksekutivkomitéens afgørelse af Politikkerne for EF-Traktatens 
 23. juni 1998 om stempling af visumansøgeres pas grænsekontrol, asyl og artikel 62 

 (SCH/Com-ex (98) 21) indvandring  

 (Schengen)   

99. Schengen-reglerne - Eksekutivkomitéens afgørelse af Politikkerne for EF-Traktatens 
 23. juni 1998 om en opfejningsklausul, som skal dække grænsekontrol, asyl og artikel 62 

 samtlige tekniske Schengen-regler (SCH/Com-ex (98) indvandring  

 29 rev.)   

 (Schengen)   

100. Schengen-reglerne - Eksekutivkomitéens afgørelse af Politikkerne for EF-Traktatens 
 16. september 1998 om videregivelse af den fælles grænsekontrol, asyl og artikel 62 

 håndbog til ansøgerlandene (SCH/Com-ex (98) 35 rev. indvandring  

 2)   

 (Schengen)   

101. Schengen-reglerne - Eksekutivkomitéens afgørelse af Politikkerne for EF-Traktatens 
 16. september 1998 om nedsættelse af et ad hoc-udvalg grænsekontrol, asyl og artikel 62 

 vedrørende Grækenland (SCH/Com-ex (98) 43 rev.) indvandring  

 (Schengen)   

102. Schengen-reglerne - Eksekutivkomitéens afgørelse af Politikkerne for EF-Traktatens 
 27. oktober 1998 om foranstaltninger til bekæmpelse af grænsekontrol, asyl og artikel 62 

 illegal indvandring (SCH/Com-ex (98) 37 def. 2) indvandring  

 (Schengen)   

103. Schengen-reglerne - Centralgruppens afgørelse af 27. Politikkerne for EF-Traktatens 
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 oktober 1998 om vedtagelse af foranstaltninger til grænsekontrol, asyl og artikel 62 

 bekæmpelse af illegal indvandring (SCH/C (98) 117) indvandring  

 (Schengen)   

104. Schengen-reglerne - Eksekutivkomitéens afgørelse af Politikkerne for EF-Traktatens 
 16. december 1998 om Schengen-konventionens grænsekontrol, asyl og artikel 62 

 anvendelse i Grækenland (SCH/Com-ex (98) 49 rev. 3) indvandring  

 (Schengen)   

105. Schengen-reglerne - Eksekutivkomitéens afgørelse af 
16. december 1998 om koordineret anvendelse af 

Politikkerne for 
grænsekontrol, asyl og 

EF-Traktatens 
artikel 62 

 dokumentrådgivere (SCH/Com-ex (98) 59 rev.) indvandring  

 (Schengen)   

106. Schengen-reglerne - Eksekutivkomitéens afgørelse af Politikkerne for EF-Traktatens 
 28. april 1999 om budgettet for helpdesken i 1999 grænsekontrol, asyl og artikel 62 

 (SCH/Com-ex (99) 3) indvandring  

 (Schengen)   

107. Schengen-reglerne - Eksekutivkomitéens afgørelse af Politikkerne for EF-Traktatens 
 28. april 1999 om udgifter til oprettelse af C.SIS grænsekontrol, asyl og artikel 62 

 (SCH/Com-ex (99) 4) indvandring  

 (Schengen)   

108. Schengen-reglerne - Eksekutivkomitéens afgørelse af Politikkerne for EF-Traktatens 
 28. april 1999 om ajourføring af Sirene-håndbogen grænsekontrol, asyl og artikel 62 

 (SCH/Com-ex (99) 5) indvandring  

 (Schengen)   

109. Schengen-reglerne - Eksekutivkomitéens afgørelse af Politikkerne for EF-Traktatens 
 28. april 1999 om indførelse af en håndbog over grænsekontrol, asyl og artikel 62 

 dokumenter, der kan forsynes med visum (SCH/Com-ex indvandring  

 (99) 14)   

 (Schengen)   

110. Initiativ fra Republikken Finland med henblik på Politikkerne for EF-Traktatens 
 vedtagelse af Rådets forordning om fastlæggelse af grænsekontrol, asyl og artikel 63, nr. 3, 

 medlemsstaternes indbyrdes forpligtelser med hensyn til indvandring litra b) 

 tilbagetagelse af tredjelandsstatsborgere   

111. Initiativ fra Den Portugisiske Republik med henblik på Politikkerne for EF-Traktatens 
 vedtagelse af Rådets forordning om den periode, i grænsekontrol, asyl og artikel 62, nr. 3 

 hvilken tredjelandsstatsborgere, som er fritaget for indvandring  

 visumtvang, frit kan rejse inden for medlemsstaternes   

 område   

112. 2001/87/EF: Rådets afgørelse af 8. december 2000 om Politikkerne for EF-Traktatens 
 undertegnelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af grænsekontrol, asyl og artikel 47, artikel 

 De Forenede Nationers konvention om bekæmpelse af indvandring 62, nr. 2, litra a), 

 grænseoverskridende organiseret kriminalitet og  artikel 63, første 

 tilhørende protokoller om bekæmpelse af  afsnit, nr. 3, litra 

 menneskehandel, navnlig med kvinder og børn, og  b), og artikel 95 

 smugling af indvandrere til lands, til vands og i luften  sammenholdt med 

   artikel 300, stk. 2, 

   første afsnit 

113. 2001/258/EF: Rådets afgørelse af 15. marts 2001 om Politikkerne for EF-Traktatens 
 indgåelse af en aftale mellem Det Europæiske grænsekontrol, asyl og artikel 63, stk. 1, 

 Fællesskab og Republikken Island og Kongeriget Norge indvandring sammenholdt med 

 om kriterier og mekanismer for fastsættelse af, hvilken  artikel 300, stk. 2, 

 stat der er ansvarlig for behandlingen af en  første afsnit, andet 

 asylansøgning indgivet i en medlemsstat eller i Island  punktum, og 

 eller Norge (parallelaftale)  artikel 300, stk. 3, 

   første afsnit 

114. 2002/179/EF: Rådets afgørelse af 17. december 2001 Bl.a. politikkerne for EF-Traktatens 
 om indgåelse af en rammeaftale mellem Det grænsekontrol, asyl og artikel 13, 61, 95, 

 Europæiske Fællesskab og Republikken Tyrkiet om de indvandring 129, 137, 149, stk. 
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 almindelige betingelser for Republikken Tyrkiets  4, 150, stk. 4, 151, 

 deltagelse i Fællesskabets programmer  stk. 5, 152, stk. 4, 

   
153, stk. 4, 156, 
157, 166, 175, stk. 

   1, og 308 

   sammenholdt med 

 

 

 artikel 300, stk. 2, 

  første afsnit, andet 

   punktum, artikel 

   300, stk. 3, andet 

   afsnit, og artikel 

   300, stk. 4, 

115. 2002/78/EF: Rådets afgørelse af 17. december 2001 om Bl.a. politikkerne for EF-Traktatens 
 indgåelse af en rammeaftale mellem Det Europæiske grænsekontrol, asyl og artikel 13, 61, 95, 

 Fællesskab og Republikken Cypern om de generelle indvandring 129, 137, 149, stk. 

 principper for Republikken Cyperns deltagelse i  4, artikel 150, stk. 

 Fællesskabets programmer  4, artikel 151, stk. 

   5, artikel 152, stk. 

   4, artikel 153, stk. 

   4, artikel 156, 157, 

   166, 175, stk. 1, og 

   artikel 308, 

   sammenholdt med 

   artikel 300, stk. 2, 

   første afsnit, andet 

   punktum, artikel 

   300, stk. 3, andet 

   afsnit, og artikel 

   300, stk. 4, 

116. 2002/39/EF: Rådets afgørelse af 17. december 2001 om Bl.a. politikkerne for EF-Traktatens 
 indgåelse af en rammeaftale mellem Det Europæiske grænsekontrol, asyl og artikel 13, 61, 95, 

 Fællesskab og Republikken Malta om de almindelige indvandring 129, 137, 149, stk. 

 betingelser for Republikken Maltas deltagelse i  4, 150, stk. 4, 151, 

 Fællesskabets programmer  stk. 5, 152, stk. 4, 

   153, stk. 4, 156, 

   157, 175, stk. 1, og 

   308 sammenholdt 

   med artikel 300, 

   stk. 2, første afsnit, 

   andet punktum, 

   artikel 300, stk. 3, 

   andet afsnit, og 

   artikel 300, stk. 4, 

117. 2004/80/EF: Rådets afgørelse af 17. december 2003 om Politikkerne for EF-Traktatens 

 undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske grænsekontrol, asyl og artikel 63, stk. 3, 

 Fællesskab og regeringen for Folkerepublikken Kinas indvandring litra b), 

 særlige administrative område Hongkong om  sammenholdt med 

 tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden  artikel 300, stk. 2, 

 tilladelse  første afsnit, andet 

   punktum, og stk. 

   3, første afsnit 

118. 2004/265/EF: Rådets afgørelse af 8. marts 2004 om Politikkerne for EF-Traktatens 
 indgåelse af aftalememorandummet mellem Det grænsekontrol, asyl og artikel 62, nr. 2, 

 Europæiske Fællesskab og Folkerepublikken Kinas indvandring litra b), nr. ii) og 

 nationale turistadministration om visumspørgsmål og  iv), og artikel 63, 
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 dermed forbundne anliggender vedrørende turistgrupper  nr. 3, litra b), 

 fra Folkerepublikken Kina (ADS)  sammenholdt med 

   artikel 300, stk. 2, 

   første afsnit, andet 

   punktum, og 

   artikel 300, stk. 3, 

   første afsnit 

119. 2004/191/EF: Rådets beslutning af 23. februar 2004 om Politikkerne for EF-Traktatens 
 fastsættelse af kriterier og nærmere bestemmelser for grænsekontrol, asyl og artikel 63, nr. 3 

 udligning af de finansielle ubalancer, som følger af indvandring  

 anvendelsen af direktiv 2001/40/EF om gensidig   

 anerkendelse af afgørelser om udsendelse af   

 tredjelandsstatsborgere (Schengen)   

120. 2004/424/EF: Rådets afgørelse af 21. april 2004 om Politikkerne for EF-Traktatens 
 indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab grænsekontrol, asyl og artikel 63, nr. 3, 

 og Folkerepublikken Kinas særlige administrative indvandring litra b), 

 region Macao om tilbagetagelse af personer, der er  sammenholdt med 

 bosiddende uden tilladelse  artikel 300, stk. 2, 

   første afsnit, andet 

   punktum, og 

   artikel 300, stk. 3, 

   første afsnit 

121. 2004/573/EF: Rådets beslutning af 29. april 2004 om Politikkerne for EF-Traktatens 
 tilrettelæggelse af samlet udsendelse med fly fra to eller grænsekontrol, asyl og artikel 63, stk. 3, 

 flere medlemsstaters område af tredjelandsstatsborgere, indvandring litra b) 

 der er omfattet af individuelle afgørelser om udsendelse   

 (Schengen)   

122. 2004/860/EF: Rådets afgørelse af 25. oktober 2004 om Politikkerne for EF-Traktatens 
 undertegnelse, på Det Europæiske Fællesskabs vegne, grænsekontrol, asyl og artikel 62, artikel 

 af og midlertidig anvendelse af visse bestemmelser i indvandring 63, første afsnit, 

 aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske  nr. 3, artikel 66 og 

 Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det  artikel 95 

 Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen,  sammenholdt med 

 anvendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne  artikel 300, stk. 2 

 (Schengen)   

123. 2004/927/EF: Rådets afgørelse af 22. december 2004  EF-Traktatens 
 om at få visse områder, der er omfattet af afsnit IV i  artikel 67, stk. 2, 

 tredje del i traktaten om oprettelse af Det Europæiske  andet led 

 Fællesskab, underlagt proceduren i artikel 251 i   

 traktaten   

124. 2005/372/EF: Rådets afgørelse af 3. marts 2005 om Politikkerne for EF-Traktatens 
 indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab grænsekontrol, asyl og artikel 63, nr. 3, 

 og Den Demokratiske Socialistiske Republik Sri Lanka indvandring litra b), 

 om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden  sammenholdt med 

 tilladelse  artikel 300, stk. 2, 

   første afsnit, andet 

   punktum, og 

   artikel 300, stk. 3, 

   første afsnit 

125. 2005/371/EF: Rådets afgørelse af 3. marts 2005 om Politikkerne for EF-Traktatens 
 indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab grænsekontrol, asyl og artikel 63 

 og Republikken Albanien om tilbagetagelse af personer, indvandring  
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 der er bosiddende uden tilladelse   

126. 2005/367/EF: Rådets beslutning af 14. april 2005 om Politikkerne for EF-Traktatens 
 bemyndigelse af medlemsstaterne til i Det Europæiske grænsekontrol, asyl og artikel 62, nr. 2, 

 Fællesskabs interesse at ratificere Den Internationale indvandring litra b), nr. i), 

 Arbejdsorganisations konvention om søfarendes  sammenholdt med 

 identitetsdokumenter (konvention nr. 185)  artikel 300, stk. 2, 

   første afsnit, første 

   punktum, og stk. 

   3, første afsnit 

127. 2005/809/EF: Rådets afgørelse af 7. november 2005 om Politikkerne for EF-Traktatens 
 indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab grænsekontrol, asyl og artikel 63, stk. 3, 

 og Republikken Albanien om tilbagetagelse af personer, indvandring litra b), 

 der er bosiddende uden tilladelse  sammenholdt med 

   artikel 300, stk. 2, 

   første afsnit, andet 

   punktum, og 

   artikel 300, stk. 3, 

   første afsnit 

128. 2006/188/EF: Rådets afgørelse af 21. februar 2006 om Politikkerne for EF-Traktatens 

 indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab grænsekontrol, asyl og artikel 63, stk. 1, 

 og Kongeriget Danmark om udvidelse af indvandring nr. 1, litra a), 

 bestemmelserne i Rådets forordning (EF) nr. 343/2003  sammenholdt 

 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse  med artikel 300, 

 af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for  stk. 2, første afsnit, 

 behandlingen af en asylansøgning, der er indgivet af en  første punktum, og 

 tredjelandsstatsborger i en af medlemsstaterne, og  artikel 

 Rådets forordning (EF) nr. 2725/2000 om oprettelse af  300, stk. 3, første 

 Eurodac til sammenligning af fingeraftryk med henblik  afsnit 

 på en effektiv anvendelse af Dublin-konventionen til   

 også at omfatte Danmark (parallelaftale)   

129. 2006/167/EF: Rådets afgørelse af 21. februar 2006 om Politikkerne for EF-Traktatens 

 indgåelse af en protokol til aftalen mellem Det grænsekontrol, asyl og artikel 63, stk. 1, 

 Europæiske Fællesskab og Republikken Island og indvandring nr. 1, litra a), 

 Kongeriget Norge om kriterier og mekanismer for  sammenholdt med 

 fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for  artikel 300, stk. 2, 

 behandlingen af en asylansøgning indgivet i en  første afsnit, første 

 medlemsstat eller i Island eller Norge (parallelaftale)  punktum, og 

   artikel 300, stk. 3, 

   første afsnit 

130. Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. Politikkerne for EF-Traktatens 

 896/2006/EF af 14. juni 2006 om indførelse af en grænsekontrol, asyl og artikel 62, nr. 2, 

 forenklet ordning for personkontrol ved de ydre grænser indvandring litra a) 

 på grundlag af medlemsstaternes ensidige anerkendelse   

 af visse opholdstilladelser udstedt af Schweiz og   

 Liechtenstein i forbindelse med transit gennem deres   

 område (Schengen)   

131. 2006/617/EF: Rådets afgørelse af 24. juli 2006 om Politikkerne for EF-Traktatens 
 indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af grænsekontrol, asyl og artikel 62, nr. 2, 

 protokollen om bekæmpelse af menneskesmugling til indvandring artikel 63, nr. 3, og 

 lands, ad søvejen og ad luftvejen til supplering af De  artikel 66 

 Forenede Nationers konvention om bekæmpelse af  sammenholdt med 

 grænseoverskridende organiseret kriminalitet for så vidt  artikel 300, stk. 2, 
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 angår protokollens bestemmelser, i det omfang  første afsnit, og 

 protokollens bestemmelser falder ind under  artikel 300, stk. 3, 

 anvendelsesområdet for tredje del, afsnit IV, i traktaten  første afsnit 

 om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab   

132. 2006/619/EF: Rådets afgørelse af 24. juli 2006 om Politikkerne for EF-Traktatens 
 indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af grænsekontrol, asyl og artikel 62, nr. 2, 

 protokollen om forebyggelse, bekæmpelse og indvandring artikel 63, nr. 3, og 

 retsforfølgning af menneskehandel, særlig handel med  artikel 66, 

 kvinder og børn, til supplering af De Forenede  sammenholdt med 

 Nationers konvention om bekæmpelse af  artikel 300, stk. 2, 

 grænseoverskridende organiseret kriminalitet for så vidt  første afsnit, og 

 angår protokollens bestemmelser, i det omfang  artikel 300, stk. 3, 

 protokollens bestemmelser falder ind under  første afsnit 

 anvendelsesområdet for tredje del, afsnit IV, i traktaten   

 om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab   

133. 2006/688/EF: Rådets beslutning af 5. oktober 2006 om Politikkerne for EF-Traktatens 
 etablering af en mekanisme for gensidig informering grænsekontrol, asyl og artikel 66 

 om medlemsstaternes foranstaltninger på asyl- og indvandring  

 indvandringsområdet   

134. 2007/511/EF: Rådets afgørelse af 15. februar 2007 om Politikkerne for EF-Traktatens 
 indgåelse på Fællesskabets vegne, af en aftale mellem grænsekontrol, asyl og artikel 62, stk. 2, 

 Det Europæiske Fællesskab og Republikken Island og indvandring litra a), og artikel 

 Kongeriget Norge om vilkårene for disse staters  66, sammenholdt 

 deltagelse i Det Europæiske Agentur for Forvaltning af  med artikel 300, 

 det Operative Samarbejde ved de Ydre Grænser  stk. 2, første afsnit, 

 (Schengen)  første punktum, og 

   stk. 3, første afsnit 

135. 2007/512/EF: Rådets afgørelse af 15. februar 2007 om Politikkerne for EF-Traktatens 

 undertegnelse, på Fællesskabets vegne, og om grænsekontrol, asyl og artikel 62, stk. 2, 

 midlertidig anvendelse af aftalen mellem Det indvandring litra a), og artikel 

 Europæiske Fællesskab og Republikken Island og  66, sammenholdt 

 Kongeriget Norge om vilkårene for disse staters  med artikel 300, 

 deltagelse i Det Europæiske Agentur for Forvaltning af  stk. 2, første afsnit, 

 det Operative Samarbejde ved de Ydre Grænser  første punktum, og 

 (Schengen)  stk. 3, første afsnit 

136. 2007/340/EF: Rådets afgørelse af 19. april 2007 om Politikkerne for EF-Traktatens 
 indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab grænsekontrol, asyl og artikel 62, nr. 2, 

 og Den Russiske Føderation om lettelse af udstedelsen indvandring litra b), nr. i) og 

 af visa til kortvarigt ophold  ii), sammenholdt 

   med artikel 300, 

   stk. 2, første afsnit, 

   første punktum, og 

   stk. 3, første afsnit 

137. 2007/341/EF: Rådets afgørelse af 19. april 2007 om Politikkerne for EF-Traktatens 
 indgåelse af tilbagetagelsesaftalen mellem Det grænsekontrol, asyl og artikel 63, stk. 3, 

 Europæiske Fællesskab og Den Russiske Føderation indvandring litra b), 

   sammenholdt med 

   artikel 300, stk. 2, 

   første afsnit, første 

   punktum, og stk. 

   3, første afsnit 

138. 2007/821/EF: Rådets afgørelse af 8. november 2007 om Politikkerne for EF-Traktatens 
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 indgåelse af en aftale mellem Det Europæiske grænsekontrol, asyl og artikel 62, stk. 2, 

 Fællesskab og Republikken Albanien om lempelse af indvandring litra b), nr. i) 

 reglerne for udstedelse af visa  og ii), 

   sammenholdt med 

   artikel 300, stk. 2, 

   første afsnit, første 

   punktum, og 

   artikel 300, stk. 3, 

   første afsnit 

139. 2007/825/EF: Rådets afgørelse af 8. november 2007 om Politikkerne for EF-Traktatens 
 indgåelse af en aftale mellem Det Europæiske grænsekontrol, asyl og artikel 62, stk. 2, 

 Fællesskab og Republikken Serbien om lempelse af indvandring litra b), nr. i) 

 reglerne for udstedelse af visa  og ii), 

   sammenholdt med 

   artikel 300, stk. 2, 

   første afsnit, første 

   punktum, og 

   stk. 3, første afsnit 

140. 2007/824/EF: Rådets afgørelse af 8. november 2007 om Politikkerne for EF-Traktatens 

 indgåelse af en aftale mellem Det Europæiske grænsekontrol, asyl og artikel 62, stk. 2, 

 Fællesskab og Den Tidligere Jugoslaviske Republik indvandring litra b), nr. i) 

 Makedonien om lempelse af reglerne for udstedelse af  og ii), 

 visa  sammenholdt med 

   artikel 300, stk. 2, 

   første afsnit, første 

   punktum, og 

   artikel 300, stk. 3, 

   første afsnit 

141. 2007/823/EF: Rådets afgørelse af 8. november 2007 om Politikkerne for EF-Traktatens 
 indgåelse af en aftale mellem Det Europæiske grænsekontrol, asyl og artikel 62, stk. 2, 

 Fællesskab og Republikken Montenegro om lempelse af indvandring litra b), nr. i) 

 reglerne for udstedelse af visa  og ii), 

   sammenholdt med 

   artikel 300, stk. 2, 

   første afsnit, første 

   punktum, og 

   artikel 300, stk. 3, 

   første afsnit 

142. 2007/822/EF: Rådets afgørelse af 8. november 2007 om Politikkerne for EF-Traktatens 
 indgåelse af en aftale mellem Det Europæiske grænsekontrol, asyl og artikel 62, stk. 2, 

 Fællesskab og Bosnien-Hercegovina om lempelse af indvandring litra b), nr. i) 

 reglerne for udstedelse af visa  og ii), 

   sammenholdt med 

   artikel 300, stk. 2, 

   første afsnit, første 

   punktum, og 

   artikel 300, stk. 3, 

   første afsnit 

143. 2007/820/EF: Rådets afgørelse af 8. november 2007 om Politikkerne for EF-Traktatens 
 indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab grænsekontrol, asyl og artikel 63, stk. 3, 

 og Bosnien-Hercegovina om tilbagetagelse af personer, indvandring litra b), 

 der er bosiddende uden tilladelse  sammenholdt med 
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   artikel 300, stk. 2, 

   første afsnit, første 

   punktum, og 

   artikel 300, stk. 3, 

   første afsnit 

144. 2007/817/EF: Rådets afgørelse af 8. november 2007 om Politikkerne for EF-Traktatens 
 indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab grænsekontrol, asyl og artikel 63, nr. 3, 

 og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien indvandring litra b), 

 om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden  sammenholdt med 

 tilladelse  artikel 300, stk. 2, 

   første afsnit, første 

   punktum, og 

   artikel 300, stk. 3, 

   første afsnit 

145. 2007/819/EF: Rådets afgørelse af 8. november 2007 om Politikkerne for EF-Traktatens 
 indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab grænsekontrol, asyl og artikel 63, stk. 3, 

 og Republikken Serbien om tilbagetagelse af personer, indvandring litra b), 

 der er bosiddende uden tilladelse  sammenholdt med 

   artikel 300, stk. 2, 

   første afsnit, første 

   punktum, og 

   artikel 300, stk. 3, 

   første afsnit 

146. 2007/818/EF: Rådets afgørelse af 8. november 2007 om Politikkerne for EF-Traktatens 

 indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab grænsekontrol, asyl og artikel 63, stk. 3, 

 og Republikken Montenegro om tilbagetagelse af indvandring litra b), 

 personer, der er bosiddende uden tilladelse  sammenholdt med 

   artikel 300, stk. 2, 

   første afsnit, første 

   punktum, og 

   artikel 300, stk. 3, 

   første afsnit 

147. 2007/827/EF: Rådets afgørelse af 22. november 2007 Politikkerne for EF-Traktatens 

 om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske grænsekontrol, asyl og artikel 62, stk. 2, 

 Fællesskab og Republikken Moldova om lettelse af indvandring litra b), nr. i) 

 udstedelsen af visa  og ii), 

   sammenholdt med 

   artikel 300, stk. 2, 

   første afsnit, første 

   punktum, og 

   stk. 3, første afsnit 

148. 2007/826/EF: Rådets afgørelse af 22. november 2007 Politikkerne for EF-Traktatens 
 om indgåelse af aftale mellem det Europæiske grænsekontrol, asyl og artikel 63, stk. 3, 

 Fællesskab og Republikken Moldova om tilbagetagelse indvandring litra b), 

 af personer, der er bosiddende uden tilladelse  sammenholdt med 

   artikel 300, stk. 2, 

   første afsnit, første 

   punktum, og stk. 

   3, første afsnit 

149. 2007/840/EF: Rådets afgørelse af 29. november 2007 Politikkerne for EF-Traktatens 
 om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske grænsekontrol, asyl og artikel 62, stk. 2, 

 Fællesskab og Ukraine om lempelse af reglerne for indvandring litra b), nr. i) og 
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 udstedelse af visa  ii), sammenholdt 

   med artikel 300, 

   stk. 2, første afsnit, 

   første punktum, og 

   stk. 3, første afsnit 

150. 2007/839/EF: Rådets afgørelse af 29. november 2007 Politikkerne for EF-Traktatens 
 om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske grænsekontrol, asyl og artikel 63, stk. 3, 

 Fællesskab og Ukraine om tilbagetagelse af personer indvandring litra b), 

   sammenholdt med 

   artikel 300, stk. 2, 

   første afsnit, første 

   punktum, og stk. 

   3, første afsnit 

151. 2008/146/EF: Rådets afgørelse af 28. januar 2008 om Politikkerne for EF-Traktatens 

 indgåelse, på Det Europæiske Fællesskabs vegne, af grænsekontrol, asyl og artikel 62, 

 aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske indvandring artikel 63, stk. 1, 

 Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det  nr. 3, og artikel 66 

 Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen,  og 95, 

 anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne  sammenholdt med 

 (Schengen)  artikel 300, stk. 2, 

   første afsnit, andet 
   punktum, og 

   artikel 300, stk. 3, 

   første afsnit 

152. 2008/147/EF: Rådets afgørelse af 28. januar 2008 om Politikkerne for EF-Traktatens 
 indgåelse, på Det Europæiske Fællesskabs vegne, af grænsekontrol, asyl og artikel 63, stk. 1, 

 aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det indvandring litra a), 

 Schweiziske Forbund om kriterier og mekanismer for  sammenholdt med 

 fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for  artikel 300, stk. 2, 

 behandlingen af en asylansøgning indgivet i en  første afsnit, første 

 medlemsstat eller i Schweiz (parallelaftale)  punktum, og 

   artikel 300, stk. 3, 

   første afsnit 

153. 2008/261/EF: Rådets afgørelse af 28. februar 2008 om Politikkerne for EF-Traktatens 
 undertegnelse, på Det Europæiske Fællesskabs vegne, grænsekontrol, asyl og artikel 62, artikel 

 af og midlertidig anvendelse af visse bestemmelser i indvandring 63, stk. 3, litra a) 

 protokollen mellem Den Europæiske Union, Det  og b), og artikel 66 

 Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og  og 95 

 Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet  sammenholdt med 

 Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den  artikel 300, stk. 2, 

 Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det  første afsnit, andet 

 Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds  punktum 

 associering i gennemførelsen, anvendelsen og   

 udviklingen af Schengen-reglerne   

 (Schengen)   

154. Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. Politikkerne for EF-Traktatens 
 586/2008/EF af 17. juni 2008 om ændring af beslutning grænsekontrol, asyl og artikel 62, nr. 2, 

 nr. 896/2006/EF om indførelse af en forenklet ordning indvandring litra a) 

 for personkontrol ved de ydre grænser på grundlag af   

 medlemsstaternes ensidige anerkendelse af visse   

 opholdstilladelser udstedt af Schweiz og Liechtenstein i   

 forbindelse med transit gennem deres område   
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 (Schengen)   

155. 2009/487/EF: Rådets afgørelse af 24. oktober 2008 om Politikkerne for EF-Traktatens 
 indgåelse af en protokol mellem Det Europæiske grænsekontrol, asyl og artikel 63, stk. 1, 

 Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og indvandring litra a), 

 Fyrstendømmet Liechtenstein til aftalen mellem Det  sammenholdt med 

 Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund  artikel 300, stk. 2, 

 om kriterier og mekanismer for fastsættelse af, hvilken  første afsnit, første 

 stat der er ansvarlig for behandlingen af en  punktum, og 

 asylansøgning indgivet i en medlemsstat eller i Schweiz  artikel 300, stk. 3, 

 (parallelaftale)  første afsnit 

156. 2010/491/EF: Rådets afgørelse af 27. juli 2009 om Politikkerne for EF-Traktatens 
 undertegnelse på Fællesskabets vegne af aftalen mellem grænsekontrol, asyl og artikel 62, stk. 2, 

 Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Det indvandring litra a), og artikel 

 Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein  66, sammenholdt 

 på den anden side om vilkårene for disse staters  med artikel 300, 

 deltagelse i Det Europæiske Agentur for Forvaltning af  stk. 2, første afsnit, 

 det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes  første punktum 

 Ydre Grænser   

 (Schengen)   

157. 2009/989/EF, Euratom: Rådets og Kommissionens Politikkerne for EF-Traktatens 
 afgørelse af 17. november 2009 om indgåelse af en grænsekontrol, asyl og artikel 44, stk. 2, 

 partnerskabs- og samarbejdsaftale om oprettelse af et indvandring artikel 47, stk. 2, 

 partnerskab mellem De Europæiske Fællesskaber og  sidste punktum, 

 deres medlemsstater på den ene side og Republikken  artikel 55, 

 Tadsjikistan på den anden side  artikel 57, stk. 2, 

   artikel 63, stk. 3, 

   artikel 71, 

   artikel 80, stk. 2, 

   artikel 93, 94, 133 

   og 181 A 

   sammenholdt med 

   artikel 300, stk. 2, 

   første afsnit, sidste 

   punktum, og 

   artikel 300, stk. 3, 

   andet afsnit 

158. 2009/990/EF, Euratom: Rådets og Kommissionens Politikkerne for EF-Traktatens 
 afgørelse af 17. november 2009 om indgåelse af grænsekontrol, asyl og artikel 44, stk. 2, 

 protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen indvandring artikel 47, stk. 2, 

 mellem De Europæiske Fællesskaber og deres  sidste punktum, og 

 medlemsstater på den ene side og Republikken  artikel 55, 

 Tadsjikistan på den anden side for at tage hensyn til  artikel 57, stk. 2, 

 Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af  artikel 63, stk. 3, 

 Den Europæiske Union  artikel 71, 

   artikel 80, stk. 2, 

   artikel 93, 94, 133 

   og artikel 181A 

   sammenholdt med 

   artikel 300, stk. 2, 

   andet punktum, og 

   artikel 300, stk. 3, 

   første afsnit 
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159. Rådets afgørelse af 30. november 2009 om Politikkerne for EF-Traktatens 

 undertegnelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne og grænsekontrol, asyl og artikel 62, stk. 2, 

 om midlertidig anvendelse af aftalen mellem Det indvandring sammenholdt med 

 Europæiske Fællesskab og Republikken Island,  artikel 300, stk. 2, 

 Kongeriget Norge, Det Schweiziske Forbund og  første afsnit, første 

 Fyrstendømmet Liechtenstein om supplerende regler  punktum 

 om Fonden for De Ydre Grænser for perioden 2007-   

 2013   

 (Schengen)   

160. 2010/706/EU: Rådets afgørelse af 3. juni 2010 om Politikkerne for Traktatens artikel 
 undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af grænsekontrol, asyl og 77, stk. 2, litra a), 

 aftalen mellem Den Europæiske Union og Georgien om indvandring sammenholdt med 

 lettelse af udstedelsen af visa  artikel 218, stk. 5 

161. 2012/192/EU: Rådets afgørelse af 12. juli 2010 om Politikkerne for Traktatens artikel 

 undertegnelse på Unionens vegne af ordningen mellem grænsekontrol, asyl og 74, 77 og 79 

 Den Europæiske Union og Republikken Island, indvandring sammenholdt med 

 Fyrstendømmet Liechtenstein, Kongeriget Norge og  artikel 218, stk. 5 

 Det Schweiziske Forbund om disse staters deltagelse i   

 arbejdet i de udvalg, der bistår Europa-Kommissionen i   

 udøvelsen af dens gennemførelsesbeføjelser, hvad angår   

 gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af   

 Schengenreglerne   

 (Schengen)   

162. 2010/490/EU: Rådets afgørelse af 26. juli 2010 om Politikkerne for Traktatens artikel 
 indgåelse på Unionens vegne af aftalen mellem Det grænsekontrol, asyl og 77, stk. 2, litra b), 

 Europæiske Fællesskab på den ene side og Det indvandring og artikel 74, 

 Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein  sammenholdt med 

 på den anden side om vilkårene for disse staters  artikel 218, stk. 6, 

 deltagelse i Det Europæiske Agentur for Forvaltning af  litra a), nr. v) 

 det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes   

 Ydre Grænser   

 (Schengen)   

163. 2010/649/EU: Rådets afgørelse af 7. oktober 2010 om Politikkerne for Traktatens 
 indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab grænsekontrol, asyl og artikel 79, stk. 3, 

 og Den Islamiske Republik Pakistan om tilbagetagelse indvandring sammenholdt med 

 af personer, der er bosiddende uden tilladelse  artikel 218, stk. 6, 

   litra a), nr. v) 

164. Rådets afgørelse af 21. oktober 2010 om den holdning, Politikkerne for Traktatens artikel 
 som Den Europæiske Union skal indtage i det grænsekontrol, asyl og 79, stk. 2, litra b), 

 associeringsråd, der er nedsat i henhold til Euro- indvandring sammenholdt med 

 Middelhavs-aftalen om oprettelse af en associering  artikel 218, stk. 9 

 mellem De Europæiske Fællesskaber og deres   

 medlemsstater på den ene side og Den Tunesiske   

 Republik på den anden side, om vedtagelse af   

 bestemmelser om koordinering af sociale   

 sikringsordninger   

165. Rådets afgørelse af 21. oktober 2010 om den holdning, Politikkerne for Traktatens artikel 

 som Den Europæiske Union skal indtage i det grænsekontrol, asyl og 79, stk. 2, litra b), 

 associeringsråd, der er nedsat i henhold til Euro- indvandring sammenholdt med 

 Middelhavs-aftalen om oprettelse af en associering  artikel 218, stk. 9 

 mellem Det Europæiske Fællesskab og dets   

 medlemsstater på den ene side og Den Demokratiske   
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 Folkerepublik Algeriet på den anden side, om   

 vedtagelse af bestemmelser om koordinering af sociale   

 sikringsordninger   

166. Rådets afgørelse af 21. oktober 2010 om den holdning, Politikkerne for Traktatens artikel 
 som Den Europæiske Union skal indtage i det grænsekontrol, asyl og 79, stk. 2, litra b), 

 associeringsråd, der er nedsat i henhold til Euro- indvandring sammenholdt med 

 Middelhavs-aftalen om oprettelse af en associering  artikel 218, stk. 9 

 mellem De Europæiske Fællesskaber og deres   

 medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko   

 på den anden side, om vedtagelse af bestemmelser om   

 koordinering af sociale sikringsordninger   

167. Rådets afgørelse af 21. oktober 2010 om den holdning, Politikkerne for Traktatens artikel 
 som Den Europæiske Union skal indtage i det grænsekontrol, asyl og 79, stk. 2, litra b), 

 associeringsråd, der er nedsat i henhold til Euro- indvandring sammenholdt med 

 Middelhavs-aftalen om oprettelse af en associering  artikel 218, stk. 9 

 mellem De Europæiske Fællesskaber og deres   

 medlemsstater på den ene side og Staten Israel på den   

 anden side, om vedtagelse af bestemmelser om   

 koordinering af sociale sikringsordninger   

168. Rådets afgørelse af 21. oktober 2010 om den holdning, Politikkerne for Traktatens artikel 
 som Den Europæiske Union skal indtage i det grænsekontrol, asyl og 79, stk. 2, litra b), 

 stabiliserings- og associeringsråd, der er oprettet i indvandring sammenholdt med 

 henhold til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem  artikel 218, stk. 9 

 De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på   

 den ene side og Republikken Kroatien på den anden   

 side, om vedtagelse af bestemmelser om koordinering   

 af sociale sikringsordninger   

169. Rådets afgørelse af 21. oktober 2010 om den holdning, Politikkerne for Traktatens artikel 
 som Den Europæiske Union skal indtage i det grænsekontrol, asyl og 79, stk. 2, litra b), 

 stabiliserings- og associeringsråd, der er oprettet i indvandring sammenholdt med 

 henhold til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem  artikel 218, stk. 9 

 De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på   

 den ene side og Den Tidligere Jugoslaviske Republik   

 Makedonien på den anden side, om vedtagelse af   

 bestemmelser om koordinering af sociale   

 sikringsordninger   

170. 2010/687/EU: Rådets afgørelse af 8. november 2010 Politikkerne for Traktatens artikel 
 om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af grænsekontrol, asyl og 79, stk. 3, 

 aftalen mellem Den Europæiske Union og Georgien om indvandring sammenholdt med 

 tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden  artikel 218, stk. 5 

 tilladelse   

171. 2011/505/EU: Rådets afgørelse af 6. december 2010 om Politikkerne for Traktatens artikel 

 den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage grænsekontrol, asyl og 79, stk. 2, litra b), 

 i det blandede udvalg, der er nedsat i henhold til aftalen indvandring sammenholdt med 

 mellem Det Europæiske Fællesskab og dets  artikel 218, stk. 9 

 medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske   

 Forbund på den anden side om fri bevægelighed for   

 personer for så vidt angår erstatningen af nævnte aftales   

 bilag II om koordinering af sociale sikringsordninger   

172. 2011/117/EU: Rådets afgørelse af 18. januar 2011 om Politikkerne for Traktatens artikel 
 indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og grænsekontrol, asyl og 77, stk. 2, litra a), 

 Georgien om lempelse af reglerne for udstedelse af visa indvandring sammenholdt med 

    



 

23 

 

 

   artikel 218, stk. 6, 

   litra a) 

173. 2011/118/EU: Rådets afgørelse af 18. januar 2011 om Politikkerne for Traktatens artikel 
 indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og grænsekontrol, asyl og 79, stk. 3, 

 Georgien om tilbagetagelse af personer, der er indvandring sammenholdt med 

 bosiddende uden tilladelse  artikel 218, stk. 6, 

   litra a), nummer v) 

174. Rådets afgørelse af 7. marts 2011 om indgåelse, på Den Politikkerne for Traktatens artikel 
 Europæiske Unions vegne, af protokollen mellem Den grænsekontrol, asyl og 16, artikel 74, 

 Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det indvandring artikel 77, stk. 2, 

 Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein  og artikel 79, stk. 

 om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen  2, litra a) og c), 

 mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske  sammenholdt med 

 Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det  artikel 218, stk. 6, 

 Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen,  litra a) 

 anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne,   

 navnlig for så vidt angår afskaffelsen af kontrollen ved   

 de indre grænser og personbevægelser (Schengen)   

175. Rådets afgørelse af 7. marts 2011 om indgåelse af en Politikkerne for Traktatens artikel 

 protokol mellem Det Europæiske Fællesskab, Det grænsekontrol, asyl og 78, stk. 2, litra e), 

 Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein indvandring sammenholdt med 

 om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen  artikel 218, stk. 6, 

 mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske  litra a) 

 Forbund om kriterier og mekanismer for fastsættelse af,   

 hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en   

 asylansøgning indgivet i en medlemsstat eller i Schweiz   

176. Rådets afgørelse af 7. marts 2011 om indgåelse, på Den Politikkerne for Traktatens artikel 
 Europæiske Unions vegne, af protokollen mellem Den grænsekontrol, asyl og 16, artikel 79, stk. 

 Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det indvandring 2, litra c), artikel 

 Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein  82, stk. 1, litra b) 

 om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen Retligt samarbejde i og d), artikel 87, 

 mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske straffesager stk. 2 og 3, artikel 

 Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det  89 og artikel 114 

 Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, Politisamarbejde sammenholdt med 

 anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne,  artikel 218, stk. 6, 

 navnlig for så vidt angår retligt samarbejde i  litra a) 

 straffesager og politisamarbejde (Schengen)   

177. 2011/305/EU: Rådets afgørelse af 21. marts 2011 om Politikkerne for Traktatens artikel 
 indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af en aftale grænsekontrol, asyl og 77, stk. 2, litra d), 

 mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken indvandring sammenholdt med 

 Island, Kongeriget Norge, Det Schweiziske Forbund og  artikel 218, stk. 6, 

 Fyrstendømmet Liechtenstein om supplerende regler  litra a), nr. v) 

 om Fonden for De Ydre Grænser for perioden 2007-   

 2013 (Schengen)   

178. Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. Politikkerne for Traktatens artikel 
 1105/2011/EU af 25. oktober 2011 om listen over grænsekontrol, asyl og 77, stk. 2 

 rejsedokumenter, der giver indehaveren ret til at passere indvandring  

 de ydre grænser, og som kan forsynes med et visum, og   

 om oprettelse af en mekanisme til at opstille denne liste   

 (Schengen)   

179. 2012/418/EU: Rådets afgørelse af 21. december 2011 Politikkerne for Traktatens artikel 
 om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af grænsekontrol, asyl og 79, stk. 3, artikel 
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 og om midlertidig anvendelse af visse bestemmelser i indvandring 91, artikel 100, 

 partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem Den  artikel 192, stk. 1, 

 Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene  artikel 194, artikel 

 side og Republikken Irak på den anden side  207 og artikel 209 

   sammenholdt med 

   artikel 218, stk. 5 

180. 2012/193/EU: Rådets afgørelse af 13. marts 2012 om Politikkerne for Traktatens artikel 

 indgåelse på Unionens vegne af ordningen mellem Den grænsekontrol, asyl og 74, 77 og 79 

 Europæiske Union og Republikken Island, indvandring sammenholdt med 

 Fyrstendømmet Liechtenstein, Kongeriget Norge og  artikel 218, stk. 6, 

 Det Schweiziske Forbund om disse staters deltagelse i  litra a), 

 arbejdet i de udvalg, der bistår Europa-Kommissionen i   

 udøvelsen af dens gennemførelsesbeføjelser, hvad angår   

 gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af   

 Schengenreglerne (Schengen)   

181. 2013/2/EU: Rådets afgørelse af 17. december 2012 om Politikkerne for Traktatens artikel 
 undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af grænsekontrol, asyl og 77, stk. 2, litra a), 

 aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken indvandring sammenholdt med 

 Armenien om lettelse af udstedelsen af visa  artikel 218, stk. 5 

182. 2013/296/EU: Rådets afgørelse af 13. maj 2013 om Politikkerne for Traktatens artikel 
 indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og grænsekontrol, asyl og 77, stk. 2, litra a), 

 Republikken Moldova om ændring af aftalen mellem indvandring sammenholdt med 

 Det Europæiske Fællesskab og Republikken Moldova  artikel 218, stk. 6, 

 om lettelse af udstedelsen af visa  litra a) 

183. 2013/297/EU: Rådets afgørelse af 13. maj 2013 om Politikkerne for Traktatens artikel 
 indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og grænsekontrol, asyl og 77, stk. 2, litra a), 

 Ukraine om ændring af aftalen mellem Det Europæiske indvandring sammenholdt med 

 Fællesskab og Ukraine om lettelse af udstedelsen af  artikel 218, stk. 6, 

 visa  litra a) 

184. 2012/279/EU: Rådets afgørelse af 14. maj 2012 om Politikkerne for Traktatens artikel 
 undertegnelse på Unionens vegne af rammeaftalen grænsekontrol, asyl og 79, stk. 3, artikel 

 mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater indvandring 91, 100, 207 og 

 på den ene side og Den Socialistiske Republik Vietnam  209 sammenholdt 

 på den anden side om et alsidigt partnerskab og  med artikel 218, 

 samarbejde  stk. 5 

185. 2012/272/EU: Rådets afgørelse af 14. maj 2012 om Politikkerne for Traktatens artikel 
 undertegnelse på Unionens vegne af rammeaftalen om grænsekontrol, asyl og 79, stk. 3, artikel 

 partnerskab og samarbejde mellem Den Europæiske indvandring 91, 100, 191, stk. 

 Union og dens medlemsstater på den ene side og  4, 207 og 209 

 Republikken Filippinerne på den anden side  sammenholdt med 

   artikel 218, stk. 5 

186. 2012/273/EU: Rådets afgørelse af 14. maj 2012 om Politikkerne for Traktatens artikel 
 undertegnelse på Unionens vegne af rammeaftalen grænsekontrol, asyl og 79, stk. 3, artikel 

 mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater indvandring 207 og 209, 

 på den ene side og Mongoliet på den anden side om  sammenholdt med 

 partnerskab og samarbejde  artikel 218, stk. 5 

187. 2012/353/EU: Rådets afgørelse af 22. juni 2012 om Politikkerne for Traktatens artikel 
 undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af grænsekontrol, asyl og 77, stk. 2, litra a), 

 aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken indvandring sammenholdt med 

 Moldova om ændring af aftalen mellem Det Europæiske  artikel 218, stk. 5 

 Fællesskab og Republikken Moldova om lettelse af   

 udstedelsen af visa   
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188. 2012/499/EU: Rådets afgørelse af 26. juni 2012 om Politikkerne for Traktatens artikel 

 undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af grænsekontrol, asyl og 79, stk. 3, 

 aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken indvandring sammenholdt med 

 Tyrkiet om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende  artikel 218, stk. 5 

 uden tilladelse   

189. 2012/773/EU: Rådets afgørelse af 6. december 2012 om Politikkerne for Traktatens artikel 
 den holdning, der skal indtages på vegne af Den grænsekontrol, asyl og 79, stk. 2, litra b), 

 Europæiske Union i det stabiliserings- og indvandring sammenholdt med 

 associeringsråd, der er oprettet ved stabiliserings- og  artikel 218, stk. 9 

 associeringsaftalen mellem De Europæiske   

 Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og   

 Republikken Albanien på den anden side, for så vidt   

 angår vedtagelsen af bestemmelser om koordinering af   

 sociale sikringsordninger   

190. 2012/774/EU: Rådets afgørelse af 6. december 2012 om Politikkerne for Traktatens artikel 
 den holdning, der skal indtages på vegne af Den grænsekontrol, asyl og 79, stk. 2, litra b), 

 Europæiske Union i det stabiliserings- og indvandring sammenholdt med 

 associeringsråd, der er oprettet ved stabiliserings- og  artikel 218, stk. 9 

 associeringsaftalen mellem De Europæiske   

 Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og   

 Republikken Montenegro på den anden side, for så vidt   

 angår vedtagelsen af bestemmelser om koordinering af   

 sociale sikringsordninger   

191. 2012/775/EU: Rådets afgørelse af 6. december 2012 om Politikkerne for Traktatens artikel 

 den holdning, der skal indtages på vegne af Den grænsekontrol, asyl og 79, stk. 2, litra b), 

 Europæiske Union i det samarbejdsudvalg, der er indvandring sammenholdt med 

 oprettet ved aftalen om samarbejde og om toldunion  artikel 218, stk. 9 

 mellem Det Europæiske Fællesskab og dets   

 medlemsstater på den ene side og Republikken San   

 Marino på den anden side, for så vidt angår vedtagelsen   

 af bestemmelser om koordinering af sociale   

 sikringsordninger   

192. 2013/156/EU: Rådets afgørelse af 21. marts 2013 om Politikkerne for Traktatens artikel 

 undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af grænsekontrol, asyl og 79, stk. 3, 

 aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken indvandring sammenholdt med 

 Armenien om tilbagetagelse af personer, der er  artikel 218, stk. 5 

 bosiddende uden tilladelse   

193. 2012/428/EU: Rådets afgørelse af 23. juli 2012 om Politikkerne for Traktatens artikel 
 undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af grænsekontrol, asyl og 77, stk. 2, litra a), 

 aftalen mellem Den Europæiske Union og Ukraine om indvandring sammenholdt med 

 ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab  artikel 218, stk. 5 

 og Ukraine om lettelse af udstedelsen af visa   

194. 2013/521/EU: Rådets afgørelse af 7. oktober 2013 om Politikkerne for Traktatens artikel 
 indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og grænsekontrol, asyl og 77, stk. 2, litra a), 

 Republikken Kap Verde om lempelse af reglerne for indvandring sammenholdt med 

 udstedelse af visa til kortvarigt ophold til statsborgere i  artikel 218, stk. 6, 

 Republikken Kap Verde og Den Europæiske Union  litra a) 

195. 2013/522/EU: Rådets afgørelse af 7. oktober 2013 om Politikkerne for Traktatens artikel 
 indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og grænsekontrol, asyl og 79, stk. 3, 

 Republikken Kap Verde om tilbagetagelse af personer indvandring sammenholdt med 

 med ulovligt ophold  artikel 218, stk. 6, 

   litra a), nr. v), 
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196. 2012/649/EU: Rådets afgørelse af 15. oktober 2012 om Politikkerne for Traktatens artikel 

 undertegnelse på Unionens vegne af aftalen mellem grænsekontrol, asyl og 77, stk. 2, litra a), 

 Unionen og Republikken Kap Verde om lempelse af indvandring sammenholdt med 

 reglerne for udstedelse af visa til kortvarigt ophold til  artikel 218, stk. 5 

 statsborgere i Republikken Kap Verde og Den   

 Europæiske Union   

197. 2013/628/EU: Rådets afgørelse af 22. oktober 2013 om Politikkerne for Traktatens artikel 

 indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og grænsekontrol, asyl og 77, stk. 2, litra a), 

 Republikken Armenien om lettelse af udstedelsen af indvandring sammenholdt med 

 visa  artikel 218, stk. 6, 

   andet afsnit, litra 

   a) 

198. 2013/629/EU: Rådets afgørelse af 22. oktober 2013 om Politikkerne for Traktatens artikel 
 indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og grænsekontrol, asyl og 79, stk. 3, 

 Republikken Armenien om tilbagetagelse af personer, indvandring sammenholdt med 

 der er bosiddende uden tilladelse  artikel 218, stk. 6, 

   andet afsnit, litra 

   a) 

199. 2013/695/EU: Rådets afgørelse af 25. november 2013 Politikkerne for Traktatens artikel 
 om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af grænsekontrol, asyl og 77, stk. 2, litra a), 

 aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken indvandring sammenholdt med 
 Aserbajdsjan om lempelse af reglerne for udstedelse af  artikel 218, stk. 5 

 visa   

200. 2014/185/EU: Rådets afgørelse af 11. februar 2014 om Politikkerne for Traktatens artikel 
 undertegnelse på Unionens vegne af ordningen mellem grænsekontrol, asyl og 74 og artikel 78, 

 Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund indvandring stk. 1 og 2, 
 om vilkårene for landets deltagelse i Det Europæiske  sammenholdt med 

 Asylstøttekontor  artikel 218, stk. 5 

201. 2014/186/EU: Rådets afgørelse af 11. februar 2014 om Politikkerne for Traktatens artikel 
 undertegnelse på Unionens vegne af ordningen mellem grænsekontrol, asyl og 74 og artikel 78, 
 Den Europæiske Union og Fyrstendømmet indvandring stk. 1 og 2, 
 Liechtenstein om vilkårene for landets deltagelse i Det  sammenholdt med 

 Europæiske Asylstøttekontor  artikel 218, stk. 5 

202. 2014/194/EU: Rådets afgørelse af 11. februar 2014 om Politikkerne for Traktatens artikel 
 undertegnelse på Unionens vegne af ordningen mellem grænsekontrol, asyl og 74 og artikel 78, 
 Den Europæiske Union og Republikken Island om indvandring stk. 1 og 2, 

 vilkårene for landets deltagelse i Det Europæiske  sammenholdt med 

 Asylstøttekontor  artikel 218, stk. 5 

203. 2014/107/EU: Rådets afgørelse af 11. februar 2014 om Politikkerne for Traktatens artikel 
 undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af grænsekontrol, asyl og 79, stk. 3, 
 aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken indvandring sammenholdt med 

 Aserbajdsjan om tilbagetagelse af personer, der er  artikel 218, stk. 5 

 bosiddende uden tilladelse   

204. 2014/204/EU: Rådets afgørelse af 11. februar 2014 om 

undertegnelse på Unionens vegne og midlertidig 

anvendelse af ordningen mellem Den Europæiske Union 

og Kongeriget Norge om vilkårene for landets deltagelse 

i Det Europæiske Asylstøttekontor  

Politikkerne for 

grænsekontrol, asyl og 

indvandring 

 

 

Traktatens artikel 

74 og artikel 78, 

stk. 1 og 2, 

sammenholdt med 

artikel 218, stk. 5 

205. 2014/242/EU: Rådets afgørelse af 14. april 2014 om Politikkerne for Traktatens artikel 
 indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og grænsekontrol, asyl og 77, stk. 2, litra a), 

 Republikken Aserbajdsjan om lempelse af reglerne for indvandring sammenholdt med 

 udstedelse af visa  artikel 218, stk. 6, 

   andet afsnit, litra 

   a) 
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206. 2014/252/EU: Rådets afgørelse af 14. april 2014 om Politikkerne for Traktatens artikel 

 indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og grænsekontrol, asyl og 79, stk. 3, 

 Republikken Tyrkiet om tilbagetagelse af personer, der indvandring sammenholdt med 

 er bosiddende uden tilladelse  artikel 218, stk. 6, 

   litra a) 
    

207. 2014/231/EU: Rådets afgørelse af 14. april 2014 om Politikkerne for Traktatens artikel 
 indgåelse af rammeaftalen mellem Det Europæiske grænsekontrol, asyl og 79, stk. 3, 

 Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og indvandring sammenholdt med 

 Republikken Indonesien på den anden side om et  artikel 218, stk. 6, 

 alsidigt partnerskab og samarbejde for så vidt angår  litra a) 

 tilbagetagelsesspørgsmål   

208. 2014/210/EU: Rådets afgørelse af 14. april 2014 om Politikkerne for Traktatens artikel 

 indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen grænsekontrol, asyl og 79, stk. 3, 

 om politisk dialog og samarbejde mellem Det indvandring sammenholdt med 

 Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den  artikel 218, stk. 6, 

 ene side og Costa Rica, El Salvador, Guatemala,  litra a) 

 Honduras, Nicaragua og Panama på den anden side for   

 så vidt angår artikel 49, stk. 3   

209. 2014/239/EU: Rådets afgørelse af 14. april 2014 om Politikkerne for Traktatens artikel 

 indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og grænsekontrol, asyl og 79, stk. 3, 

 Republikken Aserbajdsjan om tilbagetagelse af indvandring sammenholdt med 

 personer, der er bosiddende uden tilladelse  artikel 218, stk. 6, 

   litra a) 
    

210. 2014/279/EU: Rådets afgørelse af 12. maj 2014 om Politikkerne for Traktatens artikel 
 indgåelse af rammeaftalen mellem Den Europæiske grænsekontrol, asyl og 79, stk. 3, 

 Union og dens medlemsstater på den ene side og indvandring sammenholdt med 

 Republikken Korea på den anden side vedrørende  artikel 218, stk. 6, 

 tilbagetagelsesspørgsmål  litra a) 

211. 2014/344/EU: Rådets afgørelse af 19. maj 2014 om Politikkerne for Traktatens artikel 
 indgåelse af ordningen mellem Den Europæiske Union grænsekontrol, asyl og 74 og artikel 78, 

 og Fyrstendømmet Liechtenstein om vilkårene for indvandring stk. 1 og 2, 

 landets deltagelse i Det Europæiske Asylstøttekontor  sammenholdt med 

   artikel 218, stk. 6, 

   litra a) 

212. 2014/301/EU: Rådets afgørelse af 19. maj 2014 om Politikkerne for Traktatens artikel 
 indgåelse af ordningen mellem Den Europæiske Union grænsekontrol, asyl og 74 og artikel 78, 

 og Kongeriget Norge om vilkårene for landets indvandring stk. 1 og 2, 

 deltagelse i Det Europæiske Asylstøttekontor  sammenholdt med 

   artikel 218, stk. 6, 

   litra a) 

213. 2014/669/EU: Rådets afgørelse af 23. juni 2014 om Politikkerne for Traktatens artikel 
 undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af grænsekontrol, asyl og 79, stk. 2, litra b), 

 associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og indvandring sammenholdt med 

 Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres  artikel 218, stk. 5 

 medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden   

 side for så vidt angår bestemmelserne vedrørende   

 behandling af tredjelandsstatsborgere, der er lovligt   

 beskæftigede arbejdstagere på den anden parts område   

214. Rådets afgørelse (EU) 2015/1523 af 14. september 2015 

om midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien og 

for Grækenland på området international beskyttelse 

Politikkerne for 

grænsekontrol, asyl og 

indvandring 

Traktatens artikel 
78, stk. 3 
 

215. Rådets afgørelse (EU) 2015/1601 af 22. september 2015 

om midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien og 

Grækenland på området international beskyttelse 

Politikkerne for 

grænsekontrol, asyl og 

indvandring 

Traktatens artikel 
78, stk. 3 
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216. Rådets afgørelse (EU) 2015/1817 af 6. oktober 2015 om 

den holdning, der skal indtages på Den Europæiske 

Unions vegne på 66. samling i Eksekutivkomitéen for 

Programmet under FN’s Flygtningehøjkommissariat 

Politikkerne for 

grænsekontrol, asyl og 

indvandring 

 

Traktatens artikel 
78, stk. 2, 
sammenholdt med 
artikel 218, stk. 9 

217. Rådets afgørelse (EU) 2015/2289 af 3. december 2015 

om fastlæggelse af den holdning, der på Den Europæiske 

Unions vegne skal indtages i det blandede udvalg, der er 

nedsat i henhold til aftalen mellem Den Europæiske 

Union og Republikken Kap Verde om lempelse af 

reglerne for udstedelse af visa til kortvarigt ophold til 

statsborgere i Republikken Kap Verde og Den 

Europæiske Union, vedrørende vedtagelse af fælles 

retningslinjer for aftalens anvendelse 

Politikkerne for 

grænsekontrol, asyl og 

indvandring 

 

 

 

 

 

 

Traktatens artikel 

77, stk. 2, litra a), 

sammenholdt med 

artikel 218, stk. 9 

 

 

 

 

 

218. Rådets afgørelse (EU) 2016/350 af 25. februar 2016 om 

indgåelse af ordningen mellem Den Europæiske Union 

og Det Schweiziske Forbund om vilkårene for landets 

deltagelse i Det Europæiske Asylstøttekontor 

 

 

Politikkerne for 

grænsekontrol, asyl og 

indvandring 

 

 

 

Traktatens artikel 

74 og artikel 78, 

stk. 1 og 2, 

sammenholdt med 

artikel 218, stk. 6, 

litra a) 

219. Rådets afgørelse (EU) 2016/551 af 23. marts 2016 om 

fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på Den 

Europæiske Unions vegne i Det Blandede 

Tilbagetagelsesudvalg, for så vidt angår en afgørelse 

truffet af det Det Blandede Tilbagetagelsesudvalg om 

gennemførelsesforanstaltninger til at sikre anvendelsen 

af artikel 4 og 6 i aftalen mellem Den Europæiske Union 

og Republikken Tyrkiet om tilbagetagelse af personer, 

der er bosiddende uden tilladelse, fra den 1. juni 2016 

Politikkerne for 

grænsekontrol, asyl og 

indvandring 

 

 

 

 

 

 

Traktatens artikel 

79, stk. 3, 

sammenholdt med 

artikel 218, stk. 9 

 

 

 

 

 

220. Rådets afgørelse (EU) 2016/630 af 11. april 2016 om 

den holdning, der skal indtages på Den Europæiske 

Unions vegne i det blandede tilbagetagelsesudvalg, der 

er oprettet ved aftalen mellem Det Europæiske 

Fællesskab og Den Russiske Føderation om 

tilbagetagelse, om en henstilling vedrørende 

tilbagetagelsesanmodninger, der kræver afhøringer 

Politikkerne for 

grænsekontrol, asyl og 

indvandring 

 

 

 

 

Traktatens artikel 

79, stk. 3, 

sammenholdt med 

artikel 218, stk. 9 

 

 

 

221. Rådets afgørelse (EU) 2016/1780 af 29. september 2016 

om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på 

Den Europæiske Unions vegne i det blandede udvalg, 

der er nedsat ved aftalen mellem Den Europæiske Union 

og Georgien om lettelse af udstedelsen af visa, for så 

vidt angår vedtagelsen af fælles retningslinker for 

gennemførelsen af nævnte aftale 

Politikkerne for 

grænsekontrol, asyl og 

indvandring 

 

 

 

 

Traktatens artikel 

77, stk. 2, litra a), 

sammenholdt med 

artikel 218, stk. 9 

 

 

 

222. Rådets afgørelse (EU) 2017/479 af 8. december 2016 om 

undertegnelse på Unionens vegne og midlertidig 

anvendelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og 

Kongeriget Norge om supplerende regler vedrørende 

instrumentet for finansiel støtte til forvaltning af de ydre 

grænser og den fælles visumpolitik som en del af 

Fonden for Intern Sikkerhed for perioden 2014-2020 

(Schengen) 

Politikkerne for 

grænsekontrol, asyl og 

indvandring 

 

 

 

 

Traktatens artikel 

77, stk. 2, 

sammenholdt med 

artikel 218, stk. 5 

 

 

 

223. Rådets afgørelse (EU) 2017/1249 af 16. juni 2017 om 

indgåelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den 

Europæiske Union og Kongeriget Norge om supplerende 

regler vedrørende instrumentet for finansiel støtte til 

forvaltning af de ydre grænser og den fælles 

visumpolitik som en del af Fonden for Intern Sikkerhed 

for perioden 2014-2020 (Schengen) 

Politikkerne for 

grænsekontrol, asyl og 

indvandring 

 

 

 

 

Traktatens artikel 

77, stk. 2, 

sammenholdt med 

artikel 218, stk. 6, 

litra a) 
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224. Rådets afgørelse (EU) 2018/201 af 23. januar 2018 om 

den holdning, der skal indtages på Unionens vegne i Det 

Blandede Udvalg vedrørende Lempelse af Reglerne for 

Visa, der er nedsat ved aftalen mellem Den Europæiske 

Union og Republikken Aserbajdsjan om lempelse af 

reglerne for udstedelse af visa, for så vidt angår 

vedtagelsen af udvalgets forretningsorden 

Politikkerne for 

grænsekontrol, asyl og 

indvandring 

 

 

 

 

Traktatens artikel 

77, stk. 2, litra a), 

sammenholdt med 

artikel 218, stk. 9 

 

 

 

225. Rådets afgørelse (EU) 2018/311 af 27. februar 2018 om 

fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på 

Unionens vegne i det blandede udvalg, der er nedsat i 

henhold til aftalen mellem Den Europæiske Union og 

Republikken Aserbajdsjan om lempelse af reglerne for 

udstedelse af visa, for så vidt angår vedtagelsen af fælles 

retningslinjer for nævnte aftales gennemførelse 

Politikkerne for 

grænsekontrol, asyl og 

indvandring 

 

 

 

 

Traktatens artikel 

77, stk. 2, litra a), 

sammenholdt med 

artikel 218, stk. 9 

 

 

 

226. Rådets afgørelse (EU) 2018/404 af 13. marts 2018 om 

undertegnelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den 

Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund om 

supplerende regler vedrørende instrumentet for finansiel 

støtte til forvaltning af de ydre grænser og den fælles 

visumpolitik som en del af Fonden for Intern Sikkerhed 

for perioden 2014-2020 (Schengen) 

Politikkerne for 

grænsekontrol, asyl og 

indvandring 

 

 

 

 

Traktatens artikel 

77, stk. 2, 

sammenholdt med 

artikel 218, stk. 5 

 

 

 

227. Rådets afgørelse (EU) 2018/929 af 25. juni 2018 om 

indgåelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den 

Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund om 

supplerende regler vedrørende instrumentet for finansiel 

støtte til forvaltning af de ydre grænser og den fælles 

visumpolitik som en del af Fonden for Intern Sikkerhed 

for perioden 2014-2020 (Schengen) 

Politikkerne for 

grænsekontrol, asyl og 

indvandring 

 

 

 

 

Traktatens artikel 

77, stk. 2, 

sammenholdt med 

artikel 218, stk. 6, 

litra a) 

 

 

228. Rådets afgørelse (EU) 2018/948 af 25. juni 2018 om 

indgåelse på den Europæiske Unions vegne af aftalen 

mellem Den Europæiske Union og Island om 

supplerende regler vedrørende instrumentet for finansiel 

støtte til forvaltning af de ydre grænser og den fælles 

visumpolitik som en del af Fonden for Intern Sikkerhed 

for perioden 2014-2020 (Schengen) 

Politikkerne for 

grænsekontrol, asyl og 

indvandring 

 

 

 

 

Traktatens artikel 

77, stk. 2, 

sammenholdt med 

artikel 218, stk. 6, 

litra a) 

 

 

229. Rådets afgørelse (EU) 2018/1031 af 13. juli 2018 om 

undertegnelse på Unionens vegne af statusaftalen 

mellem Den Europæiske Union og Republikken 

Albanien om tiltag, som gennemføres af Det Europæiske 

Agentur for Grænse- og Kystbevogtning i Republikken 

Albanien (Schengen) 

Politikkerne for 

grænsekontrol, asyl og 

indvandring 

 

 

 

Traktatens artikel 

77, stk. 2, litra b) og 

d), artikel 79, stk. 2, 

litra c), 

sammenholdt med 

artikel 218, stk. 5 

230. Rådets afgørelse (EU) 2018/1535 af 28. september 2018 

om undertegnelse på Unionens vegne af statusaftalen 

mellem Den Europæiske Union og den tidligere 

jugoslaviske republik Makedonien om tiltag, som 

gennemføres af Det Europæiske Agentur for Grænse- og 

Kystbevogtning i den tidligere jugoslaviske republik 

Makedonien (Schengen) 

Politikkerne for 

grænsekontrol, asyl og 

indvandring 

 

 

 

 

Traktatens artikel 

77, stk. 2, litra b) og 

d), artikel 79, stk. 2, 

litra c), 

sammenholdt med 

artikel 218, stk. 5 
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231. Rådets afgørelse (EU) 2018/1609 af 28. september 

2018 om fastlæggelse af den holdning, som på Den 

Europæiske Unions vegne skal indtages i De 

Forenede Nationers Økonomiske Kommission for 

Europas (UNECE's) arbejdsgruppe for toldspørgsmål 

i relation til transport og i UNECE's 

Landtransportkomité med hensyn til vedtagelsen af 

konventionen om lettelse af procedurer for 

grænsepassage for passagerer, bagage og uledsaget 

bagage i forbindelse med international 

jernbanetransport (Schengen) 

Politikkerne for 

grænsekontrol, asyl og 

indvandring 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traktatens artikel 

77, stk. 2, litra a), 

sammenholdt med 

artikel 218, stk. 9 

 

 

 

 

 

 

 

232. 

Rådets afgørelse (EU) 2019/453 af 19. marts 2019 om 

undertegnelse på Unionens vegne af statusaftalen 

mellem Den Europæiske Union og Montenegro om 

tiltag, som gennemføres af Det Europæiske Agentur for 

Grænse- og Kystbevogtning i Montenegro (Schengen) 

Politikkerne for 

grænsekontrol, asyl og 

indvandring 

 

Traktatens artikel 

77, stk. 2, litra b) og 

d), og artikel 79, 

stk. 2, litra c), 

sammenholdt med 

artikel 218, stk. 5 

233. Rådets afgørelse (EU) 2019/400 af 22. januar 2019 om 

undertegnelse på Unionens vegne af statusaftalen 

mellem Den Europæiske Union og Republikken Serbien 

om tiltag, som gennemføres af Det Europæiske Agentur 

for Grænse- og Kystbevogtning i Republikken Serbien 

(Schengen) 

Politikkerne for 

grænsekontrol, asyl og 

indvandring 

 

Traktatens artikel 

77, stk. 2, litra b) og 

d), og artikel 79, 

stk. 2, litra c), 

sammenholdt med 

artikel 218, stk. 5 

234. Rådets afgørelse (EU) 2019/267 af 12. februar 2019 om 

indgåelse af statusaftalen mellem Den Europæiske 

Union og Republikken Albanien om tiltag, som 

gennemføres af Det Europæiske Agentur for Grænse- og 

Kystbevogtning i Republikken Albanien (Schengen) 

Politikkerne for 

grænsekontrol, asyl og 

indvandring 

 

Traktatens artikel 

77, stk. 2, litra b) og 

d), og artikel 79, 

stk. 2, litra c), 

sammenholdt med 

artikel 218, stk. 6, 

andet afsnit, litra a), 

nr. v) 

235. Rådets afgørelse (EU) 2019/634 af 9. april 2019 om 

undertegnelse på Unionens vegne af statusaftalen 

mellem Den Europæiske Union og Bosnien-Hercegovina 

om tiltag, som gennemføres af Det Europæiske Agentur 

for Grænse- og Kystbevogtning i Bosnien-Hercegovina 

(Schengen) 

Politikkerne for 

grænsekontrol, asyl og 

indvandring 

 

Traktatens artikel 

77, stk. 2, litra b) og 

d), og artikel 79, 

stk. 2, litra c), 

sammenholdt med 

artikel 218, stk. 5 

236. Rådets Afgørelse (EU) 2019/1915 af 14. oktober 2019 

om undertegnelse på Unionens vegne af aftalen mellem 

Den Europæiske Union og Republikken Hviderusland 

om lempelse af reglerne for udstedelse af visa 

Politikkerne for 

grænsekontrol, asyl og 

indvandring 

 

Traktatens artikel 

77, stk. 2, litra a), 

sammenholdt med 

artikel 218, stk. 5 

237. Rådets afgørelse (EU) 2020/865 af 26. maj 2020 om 

indgåelse af statusaftalen mellem Den Europæiske 

Union og Republikken Serbien om tiltag, som 

gennemføres af Det Europæiske Agentur for Grænse- og 

Kystbevogtning i Republikken Serbien (Schengen) 

Politikkerne for 

grænsekontrol, asyl og 

indvandring 

 

Traktatens artikel 

77, stk. 2, litra b) og 

d), og artikel 79, 

stk. 2, litra c), 

sammenholdt med 

artikel 218, stk. 6, 

andet afsnit, litra a), 

nr. v) 

238.  Rådets afgørelse (EU) 2020/752 af 27.maj 2020 om 

indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og 

Republikken Hviderusland om lempelse af reglerne for 

udstedelse af visa 

Politikkerne for 

grænsekontrol, asyl og 

indvandring 

 

Traktatens artikel 

77, stk. 2, litra a), 

sammenholdt med 

artikel 218, stk. 6, 

andet afsnit, litra a) 
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239. Rådets afgørelse (EU) 2020/729 af 26. maj 2020 om 

indgåelse af statusaftalen mellem Den Europæiske 

Union og Montenegro om tiltag, som gennemføres af 

Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning 

i Montenegro (Schengen) 

Politikkerne for 

grænsekontrol, asyl og 

indvandring 

 

Traktatens artikel 

77, stk. 2, litra b) og 

d), og artikel 79, 

stk. 2, litra c), 

sammenholdt med 

artikel 218, stk. 6, 

andet afsnit, litra a), 

nr. v) 

240. Rådets afgørelse (EU) 2020/751 af 27. maj 2020 om 

indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og 

Republikken Hviderusland om tilbagetagelse af 

personer, der er bosiddende uden tilladelse 

Politikkerne for 

grænsekontrol, asyl og 

indvandring 

 

Traktatens særlig 

artikel 79, stk. 3, 

sammenholdt med 

artikel 218, stk. 6, 

litra a) 

241. Rådets afgørelse (EU) 2019/2228 af 19. december 2019 

om undertegnelse på Unionens vegne af aftalen mellem 

Den Europæiske Union og Republikken Hviderusland 

om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden 

tilladelse 

Politikkerne for 

grænsekontrol, asyl og 

indvandring 

 

Traktatens artikel 

79, stk. 3, 

sammenholdt med 

artikel 218, stk. 5 

242. Rådets afgørelse (EU) 2017/1947 af 23. oktober 2017 

om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på 

vegne af Den Europæiske Union i det blandede udvalg, 

der er nedsat ved aftalen mellem Den Europæiske Union 

og Republikken Armenien om lettelse af udstedelsen af 

visa, for så vidt angår vedtagelse af fælles retningslinjer 

for gennemførelsen af nævnte aftale 

Politikkerne for 

grænsekontrol, asyl og 

indvandring 

 

Traktatens artikel 

77, stk. 2, litra a), 

sammenholdt med 

artikel 218, stk. 9 

243. Rådets afgørelse (EU) 2017/657 af 3. april 2017 om 

indgåelse på den Europæiske Unions vegne af aftalen 

mellem Den Europæiske Union og Fyrstendømmet 

Liechtenstein om supplerende regler vedrørende 

instrumentet for finansiel støtte til forvaltning af de ydre 

grænser og den fælles visumpolitik som en del af 

Fonden for Intern Sikkerhed for perioden 2014-2020 

(Schengen) 

Politikkerne for 

grænsekontrol, asyl og 

indvandring 

 

Traktatens artikel 

77, stk. 2, og artikel 

218, stk. 6, litra a) 

244. Rådets afgørelse (EU) 2017/866 af 11. maj 2017 om 

undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af 

Europarådets konvention til forebyggelse og 

bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet, for 

så vidt angår asyl og nonrefoulement 

Politikkerne for 

grænsekontrol, asyl og 

indvandring 

 

Traktatens artikel 

78, stk. 2, 

sammenholdt med 

artikel 218, stk. 5 

245. Rådets afgørelse (EU) 2016/1754 af 29. september 2016 

om ændring af afgørelse (EU) 2015/1601 om 

midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien og 

Grækenland på området international beskyttelse 

Politikkerne for 

grænsekontrol, asyl og 

indvandring 

 

Traktatens artikel 

78, stk. 3 

246. Rådets afgørelse (EU) 2016/946 af 9. juni 2016 om 

indførelse af midlertidige foranstaltninger til fordel for 

Sverige på området international beskyttelse i henhold til 

artikel 9 i afgørelse (EU) 2015/1523 og artikel 9 i 

afgørelse (EU) 2015/1601 om midlertidige 

foranstaltninger til fordel for Italien og for Grækenland 

på området international beskyttelse 

Politikkerne for 

grænsekontrol, asyl og 

indvandring 

 

Traktatens artikel 

78, stk. 3 

247. Rådets afgørelse (EU) 2017/1248 af 11. juli 2017 om 

indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af 

associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og 

Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres 

medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden 

side for så vidt angår de bestemmelser, der vedrører 

behandling af tredjelandsstatsborgere, der er lovligt 

beskæftigede arbejdstagere på den anden parts område 

Politikkerne for 

grænsekontrol, asyl og 

indvandring 

 

Traktatens artikel 

79, stk. 2, litra b), 

sammenholdt med 

artikel 218, stk. 6, 

litra a), og artikel 

218, stk. 8, første 

afsnit  
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Samarbejde om civilretlige spørgsmål (EUF-Traktatens artikel 81) 
 

 Retsakt Kategori  Hjemmel 

 Forordninger    
     

248. Rådets forordning (EF) nr. 1346/2000 af 29. maj 2000 Samarbejde om  EF-Traktatens 
 om konkurs civilretlige spørgsmål  artikel 61, litra c), 

    og artikel 67, stk. 

    1 

249. Rådets forordning (EF) nr. 1347/2000 af 29. maj 2000 om 

kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af 

retsafgørelser i ægteskabssager samt i sager vedrørende 

forældremyndighed over ægtefællernes fælles børn 

Samarbejde om 

civilretlige spørgsmål 

 

  

EF-traktatens 

artikel 61, litra c) 

og artikel 67, stk. 1 

 

250. Rådets forordning (EF) nr. 1206/2001 af 28. maj 2001 Samarbejde om  EF-Traktatens 
 om samarbejde mellem medlemsstaternes retter om civilretlige spørgsmål  artikel 61, litra c), 

 bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område   og artikel 67, stk. 

    1 

251. Rådets forordning (EF) nr. 743/2002 af 25. april 2002 Samarbejde om  EF-Traktatens 
 om fastlæggelse af en generel fællesskabsramme for civilretlige spørgsmål  artikel 61, litra c), 

 aktiviteter med henblik på at lette iværksættelsen af det   og artikel 67, stk. 

 civilretlige samarbejde   1 

252. Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003 af 27. november Samarbejde om  EF-Traktatens 
 2003 om kompetence og om anerkendelse og civilretlige spørgsmål  artikel 61, litra c), 

 fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager   og artikel 67, stk. 

 vedrørende forældreansvar og om ophævelse af   1 

 forordning (EF) nr. 1347/2000    

253. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. Samarbejde om  EF-Traktatens 
 805/2004 af 21. april 2004 om indførelse af et europæisk civilretlige spørgsmål  artikel 61, litra c), 

 tvangsfuldbyrdelsesdokument for ubestridte krav   og artikel 67, stk. 

    5, andet led 

254. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. Samarbejde om  EF-Traktatens 

 1896/2006 af 12. december 2006 om indførelse af en civilretlige spørgsmål  artikel 61, litra c) 

 europæisk betalingspåkravsprocedure    

255. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. Samarbejde om  EF-Traktatens 
 861/2007 af 11. juli 2007 om indførelse af en europæisk civilretlige spørgsmål  artikel 61, litra c), 

 småkravsprocedure   og artikel 67 

256. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. Samarbejde om  EF-Traktatens 
 864/2007 af 11. juli 2007 om lovvalgsregler for civilretlige spørgsmål  særlig artikel 61, 

 forpligtelser uden for kontrakt (Rom II-forordningen)   litra c), og 

    artikel 67 

257. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. Samarbejde om  EF-Traktatens 
 1393/2007 af 13. november 2007 om forkyndelse i civilretlige spørgsmål  artikel 61, litra c), 

 medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter   og artikel 67, 

 i civile og kommercielle sager (forkyndelse af   stk. 5, andet led 

 dokumenter) og om ophævelse af Rådets forordning    

 (EF) nr. 1348/2000 (parallelaftale)    

258. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. Samarbejde om  EF-Traktatens 
 593/2008 af 17. juni 2008 om lovvalgsregler for civilretlige spørgsmål  artikel 61, litra c), 

 kontraktlige forpligtelser (Rom I-forordningen)   og artikel 67, 

    stk. 5, andet led 

259. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. Samarbejde om  EF-Traktatens 
 1103/2008 af 22. oktober 2008 om tilpasning til Rådets civilretlige spørgsmål  artikel 61, litra c), 

 afgørelse 1999/468/EF af visse retsakter, der er omfattet   artikel 63, stk. 1, 

 af proceduren i artikel 251 i traktaten, for så vidt angår   nr. 1), litra a), og 

 
forskriftsproceduren med kontrol — Tilpasning til 

forskriftsproceduren med kontrol — Del 3   
artikel 67 
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260. Rådets forordning (EF) nr. 4/2009 af 18. december 2008 Samarbejde om EF-Traktatens 
 om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse civilretlige spørgsmål artikel 61, litra c), 

 af retsafgørelser og samarbejde vedrørende  og artikel 67, 

 underholdspligt  stk. 2 

261. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. Samarbejde om EF-Traktatens 
 662/2009 af 13. juli 2009 om indførelse af en procedure civilretlige spørgsmål artikel 61, litra c), 

 for forhandling og indgåelse af visse aftaler mellem  artikel 65 og 

 medlemsstater og tredjelande vedrørende lovvalgsregler  artikel 67, stk. 5 

 for kontraktlige forpligtelser og forpligtelser uden for   

 kontraktforhold   

262. Rådets forordning (EF) nr. 664/2009 af 7. juli 2009 om Samarbejde om EF-Traktatens 

 indførelse af en procedure for forhandling og indgåelse civilretlige spørgsmål artikel 61, litra c), 

 af aftaler mellem medlemsstater og tredjelande om  artikel 65 og 

 kompetence, anerkendelse og fuldbyrdelse af domme og  artikel 67, stk. 2 

 retsafgørelser i ægteskabssager, sager om forældreansvar  og 5 

 og sager om underholdspligt samt lovvalgsregler   

 vedrørende underholdspligt   

263. Rådets forordning (EU) nr. 1259/2010 af 20. december Samarbejde om Traktatens artikel 
 2010 om indførelse af et forstærket samarbejde om civilretlige spørgsmål 81, stk. 3 

 lovvalgsreglerne i forbindelse med skilsmisse og   

 separation   

264. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. Samarbejde om Traktatens artikel 
 650/2012 af 4. juli 2012 om kompetence, lovvalg, civilretlige spørgsmål 81, stk. 2 

 anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser   

 vedrørende arv, og om accept og fuldbyrdelse af officielt   

 bekræftede dokumenter vedrørende arv og om indførelse   

 af et europæisk arvebevis   

265. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. Samarbejde om Traktatens artikel 
 1215/2012 af 12. december 2012 om retternes civilretlige spørgsmål 67, stk. 4, og 

 kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af  artikel 81, stk. 2, 

 retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område  litra a), c) og e) 

 (omarbejdning) (parallelaftale)   

266. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. Samarbejde om Traktatens artikel 

 606/2013 af 12. juni 2013 om gensidig anerkendelse af civilretlige spørgsmål 81, stk. 2, litra a), 

 beskyttelsesforanstaltninger i civilretlige spørgsmål  e) og f) 

267. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. Samarbejde om Traktatens artikel 
 1382/2013 af 17. december 2013 om oprettelse af et civilretlige spørgsmål 81, stk. 1 og 2, 

 program for retlige anliggender for perioden 2014 til  artikel 82, stk. 1, 

 2020  og artikel 84 

268. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. Samarbejde om Traktatens artikel 

 542/2014 af 15. maj 2014 om ændring af forordning civilretlige spørgsmål 81, stk. 2, litra a), 

 (EU) nr. 1215/2012 med hensyn til de regler, der skal  c) og e) 

 anvendes for så vidt angår Den Fælles Patentdomstol og   

 Beneluxdomstolen (parallelaftale)   
    

269. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. Samarbejde om Traktatens artikel 
 655/2014 af 15. maj 2014 om indførelse af en procedure civilretlige spørgsmål 81, stk. 2, litra a), 

 for en europæisk kendelse til sikring af bankindeståender  e) og f) 

 med henblik på at lette grænseoverskridende   

 gældsinddrivelse på det civil- og handelsretlige område   

    

270. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

2015/848 af 20. maj 2015 om insolvensbehandling 

Samarbejde om 

civilretlige spørgsmål 

Traktatens artikel 

81 
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271. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

2015/2421 af 16. december 2015 om ændring af 

forordning (EF) nr. 861/2007 om indførelse af en 

europæisk småkravsprocedure og forordning (EF) nr. 

1896/2006 om indførelse af en europæisk 

betalingspåkravsprocedure 

Samarbejde om 

civilretlige spørgsmål 

 

 

Traktatens artikel 

81 
 
 

272. Rådets forordning (EU) 2016/1103 af 24. juni 2016 om 

indførelse af et forstærket samarbejde på området for 

kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af 

retsafgørelser i sager vedrørende formueforholdet mellem 

ægtefæller 

Samarbejde om 

civilretlige spørgsmål 

 

 

 

Traktatens artikel 

81, stk. 3 
 
 
 

273. Rådets forordning (EU) 2016/1104 af 24. juni 2016 om 

indførelse af et forstærket samarbejde på området for 

kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af 

retsafgørelser i sager vedrørende de formueretlige 

virkninger af registrerede partnerskaber 

Samarbejde om 

civilretlige spørgsmål 

 

 

 

Traktatens artikel 

81, stk. 3 
 
 
 

274. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

2017/353 af 15. februar 2017 om erstatning bilag A og B 

til forordning (EU) 2015/848 om insolvensbehandling 

Samarbejde om 

civilretlige spørgsmål 

 

Traktatens artikel 

81 
 

275. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

2018/946 af 4. juli 2018 om erstatning af bilag A og B til 

forordning (EU) 2015/848 om insolvensbehandling 

Samarbejde om 

civilretlige spørgsmål 

 

Traktatens artikel 

81 
 

276. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

2020/1783 af 25. november 2020 om samarbejde mellem 

medlemsstaternes retter om bevisoptagelse på det civil- 

og handelsretlige område (bevisoptagelse) 

(omarbejdning) 

Samarbejde om 

civilretlige spørgsmål 

 

Traktatens artikel 

81, stk. 2 

277. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

2020/1784 af 25. november 2020 om forkyndelse i 

medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i 

civil- og handelsretlige sager (forkyndelse af dokumenter) 

(omarbejdning) (parallelaftale) 

Samarbejde om 

civilretlige spørgsmål 

 

Traktatens artikel 

81, stk. 2 

278. Rådets forordning (EU) 2019/1111 af 25. juni 2019 om 

kompetence, anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser i 

ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar og 

om internationale børnebortførelser 

Samarbejde om 

civilretlige spørgsmål 

 

Traktatens artikel 

81, stk. 3 

  

Direktiver 

  
    

     

279. Rådets direktiv 2002/8/EF af 27. januar 2003 om Samarbejde om EF-Traktatens 
 forbedret adgang til domstolene i grænseoverskridende civilretlige spørgsmål artikel 61, litra c), 
 tvister gennem fastsættelse af fælles mindsteregler for  og artikel 67 

 retshjælp i forbindelse med tvister af denne art   

280. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/52/EF af Samarbejde om EF-Traktatens 
 21. maj 2008 om visse aspekter af mægling på det civil- civilretlige spørgsmål artikel 61, litra c), 
 og handelsretlige område  og artikel 67, stk. 

    5 

 
 Afgørelser/beslutninger   

     

281. 2003/882/EF: Rådets beslutning af 27. november 2003 Samarbejde om EF-Traktatens 
 om bemyndigelse af de medlemsstater, der er civilretlige spørgsmål artikel 61, litra c), 
 kontraherende parter i Paris-konventionen af 29. juli  og artikel 67, stk. 

 1960 om ansvar over for tredjemand på den nukleare  5 sammenholdt 
 energis område, til i Det Europæiske Fællesskabs  med artikel 300, 
 interesse at undertegne protokollen om ændring af  stk. 2, første 

 nævnte konvention  afsnit 

282. 2004/246/EF: Rådets beslutning af 2. marts 2004 om Samarbejde om EF-Traktatens 
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 bemyndigelse af medlemsstaterne til i Det Europæiske civilretlige spørgsmål artikel 61, litra c), 
 Fællesskabs interesse at undertegne, ratificere eller  sammenholdt med 

 tiltræde protokollen af 2003 til den internationale  artikel 300, stk. 2, 
 konvention om oprettelse af en international fond for  første afsnit, og 
 erstatning af skader ved olieforurening 1992 og om  stk. 3, andet afsnit 

 bemyndigelse af Luxembourg og Østrig til i Det   
 Europæiske Fællesskabs interesse at tiltræde de   

 underliggende instrumenter   

283. 2004/294/EF: Rådets beslutning af 8. marts 2004 om Samarbejde om EF-Traktatens 
 bemyndigelse af de medlemsstater, der er kontraherende civilretlige spørgsmål artikel 61, litra c), 
 parter i Paris-konventionen af 29. juli 1960 om ansvar  og artikel 67, 
 over for tredjemand på den nukleare energis område, til i  sammenholdt med 

 Det Europæiske Fællesskabs interesse at ratificere eller  artikel 300, stk. 2, 
 tiltræde protokollen om ændring af nævnte konvention  første afsnit, og 

    stk. 3, andet afsnit 

284. 2005/790/EF: Rådets afgørelse af 20. september 2005 Samarbejde om EF-Traktatens 
 om undertegnelse på Fællesskabets vegne af aftalen civilretlige spørgsmål artikel 61, litra c), 
 mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget  sammenholdt med 
 Danmark om retternes kompetence og om anerkendelse  artikel 300, stk. 2, 

 og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og  første afsnit, 

 handelsretlige område (parallelaftale)  første punktum 

285. 2005/794/EF: Rådets afgørelse af 20. september 2005 Samarbejde om EF-Traktatens 
 om undertegnelse på Fællesskabets vegne af aftalen civilretlige spørgsmål artikel 61, litra c), 

 mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget  sammenholdt med 

 Danmark om forkyndelse af retslige og udenretslige  artikel 300, stk. 2, 

 dokumenter i civile og kommercielle sager  første afsnit, 

 (parallelaftale)  første punktum 

286. 
 
 
 
 
 
 

 

2006/325/EF: Rådets afgørelse af 27. april 2006 om 

indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab 

og Kongeriget Danmark og retternes kompetence og om 

anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det 

civil- og handelsretlige område (parallelaftale) 

 

 
 

Samarbejde om 
civilretlige spørgsmål 

 

 

 

 

 

 

EF-Traktatens 

artikel 61, litra c), 

sammenholdt med 

artikel 300, stk. 2, 

første afsnit, første 

punktum, og artikel 

300, stk. 3, første 

afsnit  

287. 2006/326/EF: Rådets afgørelse af 27. april 2006 om Samarbejde om EF-Traktatens 

 indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab civilretlige spørgsmål artikel 61, litra c), 

 og Kongeriget Danmark om forkyndelse af retslige og  sammenholdt med 

 udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager  artikel 300, stk. 2, 

 (parallelaftale)  første afsnit, 

   første punktum, 
   og artikel 300, 

   stk. 3, første 

   afsnit 

288. 2006/719/EF: Rådets afgørelse af 5. oktober 2006 om Samarbejde om EF-Traktatens 
 Det Europæiske Fællesskabs tiltrædelse af civilretlige spørgsmål artikel 61, litra c), 

 Haagerkonferencen om International Privatret  sammenholdt med 

   artikel 300, stk. 2, 

   første afsnit, og 

   artikel 300, stk. 3, 

   andet afsnit 

289. Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. Samarbejde om EF-Traktatens 
 1149/2007/EF af 25. september 2007 om et særprogram civilretlige spørgsmål artikel 61, litra c), 

 om civilret for perioden 2007-2013 som en del af det  og artikel 67, stk. 

 generelle program om grundlæggende rettigheder og  5 

 retfærdighed   

290. 2007/712/EF: Rådets afgørelse af 15. oktober 2007 om Samarbejde om EF-Traktatens 

 undertegnelse på vegne af Fællesskabet af konventionen civilretlige spørgsmål artikel 61, litra c), 
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 om retternes kompetence og om anerkendelse og  sammenholdt med 

 fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og  artikel 300, stk. 2, 

 handelsretlige område  første afsnit 

291. 2007/727/EF: Rådets beslutning af 8. november 2007 Samarbejde om EF-Traktatens 
 om bemyndigelse af Republikken Slovenien til i Det civilretlige spørgsmål artikel 61, litra c), 

 Europæiske Fællesskabs interesse at ratificere  og artikel 67 

 protokollen af 12. februar 2004 om ændring af Paris-  sammenholdt med 

 konventionen af 29. juli 1960 om ansvar over for  artikel 300, stk. 2, 

 tredjemand på den nukleare energis område  første afsnit, og 

   stk. 3, andet afsnit 

292. 2008/431/EF: Rådets beslutning af 5. juni 2008 om Samarbejde om EF-Traktatens 

 bemyndigelse af visse medlemsstater til i Det civilretlige spørgsmål artikel 61, litra c), 

 Europæiske Fællesskabs interesse at ratificere eller  og artikel 67, stk. 

 tiltræde Haagerkonventionen af 1996 om kompetence,  1, sammenholdt 

 lovvalg, anerkendelse, fuldbyrdelse og samarbejde  med artikel 300, 

 vedrørende forældreansvar og foranstaltninger til  stk. 2, første 

 beskyttelse af børn og om bemyndigelse af visse  afsnit, og artikel 

 

medlemsstater til at fremsætte en erklæring om 

anvendelsen af de relevante interne fællesskabsretlige  

300, stk. 3, første 

afsnit 

 regler   

293. 
 
 
 
 
 
 

2009/430/EF: Rådets afgørelse af 27. november 2008 om 
indgåelse af konventionen om retternes kompetence og 
om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det 
civil- og handelsretlige område – Erklæringer 
 
 
 

Samarbejde om 

civilretlige spørgsmål 
 
 
 
 
 

EF-Traktatens 

artikel 61, litra c), 

sammenholdt med 

artikel 300, stk. 2, 

første afsnit, og 

artikel 300, stk. 4, 

andet afsnit 

294. 2009/370/EF: Rådets afgørelse af 6. april 2009 om Det Samarbejde om EF-Traktatens 

 Europæiske Fællesskabs tiltrædelse af konventionen om civilretlige spørgsmål artikel 61, litra c), 

 internationale sikkerhedsrettigheder i mobilt udstyr og  sammenholdt med 

 protokollen til nævnte konvention om specifikke forhold  artikel 300, stk. 2, 

 for flymateriel, vedtaget samlet i Cape Town den 16.  første afsnit, og 

 november 2001  stk. 3, første 

   afsnit 

295. 2009/397/EF: Rådets afgørelse af 26. februar 2009 om Samarbejde om EF-Traktatens 
 Det Europæiske Fællesskabs undertegnelse af civilretlige spørgsmål artikel 61, litra c), 

 konventionen om værnetingsaftaler  sammenholdt med 

   artikel 300, stk. 2, 

   første afsnit 

296. Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. Samarbejde om EF-Traktatens 
 568/2009/EF af 18. juni 2009 om ændring af Rådets civilretlige spørgsmål artikel 61, litra c) 

 beslutning 2001/470/EF om oprettelse af et europæisk  og d), artikel 66 

 retligt netværk på det civil- og handelsretlige område  og artikel 67, stk. 

   5, andet led 

297. 2009/940/EF: Rådets afgørelse af 30. november 2009 Samarbejde om EF-Traktatens 
 om Det Europæiske Fællesskabs undertegnelse af civilretlige spørgsmål artikel 61, litra c), 

 protokollen om specifikke forhold for rullende  sammenholdt med 

 jernbanemateriel i tilknytning til konventionen om  artikel 300, stk. 2, 

 internationale sikkerhedsrettigheder i mobilt udstyr,  første afsnit 

 vedtaget i Luxembourg den 23. februar 2007   

298. 2009/941/EF: Rådets afgørelse af 30. november 2009 Samarbejde om EF-Traktatens 

 om Det Europæiske Fællesskabs indgåelse af civilretlige spørgsmål artikel 61, litra c), 

 Haagerprotokollen af 23. november 2007 om, hvilken  sammenholdt med 

 lov der finder anvendelse på underholdspligt  artikel 300, stk. 2, 

   første afsnit, 

   andet punktum, 

   og artikel 300, 

   stk. 3, første 
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   afsnit 

299. 2009/942/EF: Rådets afgørelse af 30. november 2009 Samarbejde om EF-Traktatens 
 om ændring af afgørelse 2006/325/EF med henblik på civilretlige spørgsmål artikel 61, litra c), 

 fastsættelse af en procedure til gennemførelse af artikel  sammenholdt med 

 5, stk. 2, i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og  artikel 300, stk. 2, 

 Kongeriget Danmark om retternes kompetence og om  første afsnit, 

 anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det  første punktum, 

 civil- og handelsretlige område (parallelaftale)  og stk. 3, første 

   afsnit 

300. 2009/943/EF: Rådets afgørelse af 30. november 2009 Samarbejde om EF-Traktatens 
 om ændring af afgørelse 2006/326/EF med henblik på civilretlige spørgsmål artikel 61, litra c), 

 fastsættelse af en procedure til gennemførelse af artikel  sammenholdt med 

 5, stk. 2, i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og  artikel 300, stk. 2, 

 Kongeriget Danmark om forkyndelse af retslige og  første afsnit, 

 udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager  første punktum, 

 (parallelaftale)  og stk. 3, første 

   afsnit 

301. 2011/220/EU: Rådets afgørelse af 31. marts 2011 om 

undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af 

Samarbejde om 

civilretlige spørgsmål 

Traktatens artikel 

81, stk. 3, første 

 Haagerkonventionen af 23. november 2007 om  afsnit, 
 international inddrivelse af børnebidrag og andre former  sammenholdt med 

 for underholdsbidrag til familiemedlemmer  artikel 218, stk. 5 

302. 2011/432/EU: Rådets afgørelse af 9. juni 2011 om Samarbejde om Traktatens artikel 
 godkendelse på Den Europæiske Unions vegne af civilretlige spørgsmål 81, stk. 3, første 

 Haagerkonventionen af 23. november 2007 om  afsnit, 

 international inddrivelse af børnebidrag og andre former  sammenholdt med 

 for underholdsbidrag  artikel 218, stk. 6, 

   litra b), og artikel 

   218, stk. 8, andet 

   afsnit, første 

   punktum 

303. 2012/23/EU: Rådets afgørelse af 12. december 2011 om Samarbejde om Traktatens artikel 
 Den Europæiske Unions tiltrædelse af protokollen af civilretlige spørgsmål 81, stk. 1 og 

 2002 til Athenkonventionen om transport af passagerer  artikel 81, stk. 2, 

 og deres bagage til søs, 1974 med hensyn til artikel 10  litra a) og c), 

 og 11  sammenholdt med 

   artikel 218, stk. 6, 

   litra a), og artikel 

   218, stk. 8, første 

   afsnit 

304. 2013/434/EU: Rådets afgørelse af 15. juli 2013 om Samarbejde om Traktatens artikel 

 bemyndigelse af visse medlemsstater til i Den civilretlige spørgsmål 81, stk. 2, 

 Europæiske Unions interesse at ratificere eller tiltræde  sammenholdt med 

 protokollen om ændring af Wienkonventionen af 21. maj  artikel 218, stk. 6, 

 1963 om civilretligt ansvar for nuklear skade og til at  litra a) 

 fremsætte en erklæring om anvendelsen af de relevante   

 interne EU-retlige regler   

305. 2014/218/EU: Rådets afgørelse af 9. april 2014 om Samarbejde om Traktatens artikel 
 ændring af bilag I, II og III til afgørelse 2011/432/EU civilretlige spørgsmål 81, stk. 3, første 

 om godkendelse på Den Europæiske Unions vegne af  afsnit, 

 Haagerkonventionen af 23. november 2007 om  sammenholdt med 

 international inddrivelse af børnebidrag og andre former  artikel 218, stk. 6, 

 for underholdsbidrag  andet afsnit, litra 

   b), og artikel 218, 

   stk. 8, andet 

   afsnit, første 

   punktum 

306. 2014/888/EU: Rådets afgørelse af 4. december 2014 om Samarbejde om Traktatens 
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 på vegne af Den Europæiske Union at godkende civilretlige spørgsmål artikel 81, stk. 2, 

 protokollen om specifikke forhold for rullende  sammenholdt med 

 jernbanemateriel i tilknytning til konventionen om  artikel 218, stk. 6, 

 internationale sikkerhedsrettigheder i mobilt udstyr, som  litra a) 

 blev vedtaget i Luxembourg den 23. februar 2007   

307. 2014/887/EU: Rådets afgørelse af 4. december 2014 om Samarbejde om Traktatens 
 godkendelse på Den Europæiske Unions vegne af civilretlige spørgsmål artikel 81, stk. 2, 

 Haagerkonventionen af 30. juni 2005 om  sammenholdt med 

 værnetingsaftaler  artikel 218, stk. 6, 

   andet afsnit, 

   litra a) 

308. Rådets afgørelse (EU) 2015/1023 af 15. juni 2015 om 

bemyndigelse af visse medlemsstater til i Den 

Europæiske Unions interesse at acceptere Andorras 

tiltrædelse af Haagerkonventionen af 1980 om de 

civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser 

Samarbejde om 

civilretlige spørgsmål 

 

 

 

Traktatens artikel. 

81, stk. 3, 

sammenholdt med 

artikel 218 

 

309. Rådets afgørelse (EU) 2015/1024 af 15. juni 2015 om 

bemyndigelse af visse medlemsstater til i Den 

Europæiske Unions interesse at acceptere Singapores 

tiltrædelse af Haagerkonventionen af 1980 om de 

civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser 

Samarbejde om 

civilretlige spørgsmål 

 

 

 

Traktatens artikel. 

81, stk. 3, 

sammenholdt med 

artikel 218 

 

310. Rådets afgørelse (EU) 2015/1878 af 8. oktober 2015 om 

bemyndigelse af henholdsvis Kongeriget Belgien og 

Republikken Polen til at ratificere og Republikken Østrig 

til at tiltræde Budapestkonventionen om transportaftalen 

ved godstransport ad indre vandveje (CMNI) 

Samarbejde om 

civilretlige spørgsmål 

 

 

 

Traktatens artikel 

81, stk. 2, 

sammenholdt med 

artikel 218, stk. 6, 

litra a) 

311. Rådets afgørelse (EU) 2015/2354 af 10. december 2015 

om bemyndigelse af visse medlemsstater til i Den 

Europæiske Unions interesse at acceptere Schchellernes  

tiltrædelse af Haagerkonventionen af 1980 om de 

civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser 

Samarbejde om 

civilretlige spørgsmål 

 

 

 

Traktatens artikel. 

81, stk. 3, 

sammenholdt med 

artikel 218 

 

312. Rådets afgørelse (EU) 2015/2355 af 10. december 2015 

om bemyndigelse af visse medlemsstater til i Den 

Europæiske Unions interesse at acceptere Den Russiske 

Føderations tiltrædelse af Haagerkonventionen af 1980 

om de civilretlige virkninger af internationale 

barnebortførelser 

Samarbejde om 

civilretlige spørgsmål 

 

 

 

 

Traktatens artikel. 

81, stk. 3, 

sammenholdt med 

artikel 218 

 

 

313. Rådets afgørelse (EU) 2015/2356 af 10. december 2015 

om bemyndigelse af visse medlemsstater til i Den 

Europæiske Unions interesse at acceptere Albaniens 

tiltrædelse af Haagerkonventionen af 1980 om de 

civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser 

Samarbejde om 

civilretlige spørgsmål 

 

 

 

Traktatens artikel. 

81, stk. 3, 

sammenholdt med 

artikel 218 

 

314. Rådets afgørelse (EU) 2015/2357 af 10. december 2015 

om bemyndigelse af visse medlemsstater til i Den 

Europæiske Unions interesse at acceptere Marokkos 

tiltrædelse af Haagerkonventionen af 1980 om de 

civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser 

Samarbejde om 

civilretlige spørgsmål 

 

 

 

Traktatens artikel. 

81, stk. 3, 

sammenholdt med 

artikel 218 

 

315. Rådets afgørelse (EU) 2015/2358 af 10. december 2015 

om bemyndigelse af visse medlemsstater til i Den 

Europæiske Unions interesse at acceptere Armeniens 

tiltrædelse af Haagerkonventionen af 1980 om de 

civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser 

Samarbejde om 

civilretlige spørgsmål 

 

 

 

Traktatens artikel. 

81, stk. 3, 

sammenholdt med 

artikel 218 
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316. Rådets afgørelse (EU) 2016/414 af 10. marts 2016 om 

bemyndigelse af Republikken Østrig til i Den Europæiske 

Unions interesse at undertegne og ratificere og af Malta 

til Den Europæiske Unions interesse at tiltræde 

Haagerkonventionen af 15. november 1965 om 

forkyndelse i udlandet af retslige og udenretslige 

dokumenter i sager om civile eller kommercielle 

spørgsmål 

Samarbejde om 

civilretlige spørgsmål 

 

 

 

 

 

 

Traktatens artikel 

81, stk. 2, 

sammenholdt med 

artikel 218, stk. 6, 

litra a) 

 

 

 

317. Rådets afgørelse (EU) 2016/2311 af 8. december 2016 

om bemyndigelse af visse medlemsstater til i Den 

Europæiske Unions interesse at acceptere Kasakhstans 

tiltrædelse af Haagerkonventionen af 1980 om de 

civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser 

Samarbejde om 

civilretlige spørgsmål 

 

 

 

Traktatens artikel 

81, stk. 3, 

sammenholdt med 

artikel 218 

 

318. Rådets afgørelse (EU) 2016/2312 af 8. december 2016 

om bemyndigelse af Republikken Østrig og Rumænien til 

i Den Europæiske Unions interesse at acceptere 

Kasakhstans tiltrædelse af Haagerkonventionen af 1980 

om de civilretlige virkninger af internationale 

barnebortførelser 

Samarbejde om 

civilretlige spørgsmål 

 

 

 

 

Traktatens artikel 

81, stk. 3, 

sammenholdt med 

artikel 218 

 

 

319. Rådets afgørelse (EU) 2016/2313 af 8. december 2016 

om bemyndigelse af visse medlemsstater til i Den 

Europæiske Unions interesse at acceptere Republikken 

Koreas tiltrædelse af Haagerkonventionen af 1980 om de 

civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser 

Samarbejde om 

civilretlige spørgsmål 

 

 

 

Traktatens artikel 

81, stk. 3, 

sammenholdt med 

artikel 218 

 

320. Rådets afgørelse (EU) 2017/770 af 25. april 2017 om 

medlemsstaternes ratifikation og tiltrædelse i Den 

Europæiske Unions interesse af protokollen af 2010 til 

den internationale konvention om ansvar og erstatning for 

skader opstået i forbindelse med søtransport af farlige og 

skadelige stoffer for så vidt angår de aspekter, der 

vedrører civilretligt samarbejde 

Samarbejde om 

civilretlige spørgsmål 

 

 

 

 

 

Traktatens artikel 

81, sammenholdt 

med artikel 218, 

stk. 6, litra a, nr. v 

 

 

 

321. Rådets afgørelse (EU) 2017/2424 af 18. december 2017 

om bemyndigelse af Rumænien til i Den Europæiske 

Unions interesse at acceptere Chiles, Islands og Bahamas’ 
tiltrædelse af Haagerkonventionen af 1980 om de 

civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser 

Samarbejde om 

civilretlige spørgsmål 

 

 

 

Traktatens artikel 

81, stk. 3, 

sammenholdt med 

artikel 218 

 

322. 

Rådets afgørelse (EU) 2017/2463 af 18. december 2017 

om bemyndigelse af Kroatien, Nederlandene, Portugal og 

Rumænien til i Den Europæiske Unions interesse at 

acceptere San Marinos tiltrædelse af Haagerkonventionen 

af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale 

barnebortførelser 

Samarbejde om 

civilretlige spørgsmål 

 

 

 

 

Traktatens artikel 

81, stk. 3, 

sammenholdt med 

artikel 218 

 

 

323. 

Rådets afgørelse (EU) 2017/2464 af 18. december 2017 

om bemyndigelse af Østrig og Rumænien til i Den 

Europæiske Unions interesse at acceptere Panamas, 

Uruguays, Colombias og El Salvadors tiltrædelse af 

Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige 

virkninger af internationale barnebortførelser 

Samarbejde om 

civilretlige spørgsmål 

 

 

 

 

Traktatens artikel 

81, stk. 3, 

sammenholdt med 

artikel 218 

 

 

324. 

Rådets afgørelse (EU) 2017/2462 af 18. december 2017 

om bemyndigelse af Luxembourg og Rumænien til i Den 

Europæiske Unions interesse at acceptere Georgiens og 

Sydafrikas tiltrædelse af Haagerkonventionen af 1980 om 

de civilretlige virkninger af internationale 

barnebortførelser 

Samarbejde om 

civilretlige spørgsmål 

 

 

 

 

Traktatens artikel 

81, stk. 3, 

sammenholdt med 

artikel 218 
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325. 

Rådets afgørelse (EU) 2019/305 af 18. februar 2019 om 

bemyndigelse af Østrig, Cypern, Kroatien, Luxembourg, 

Portugal, Rumænien og Det Forenede Kongerige til i Den 

Europæiske Unions interesse at acceptere Den 

Dominikanske Republiks tiltrædelse af 

Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige 

virkninger af internationale børnebortførelser 

Samarbejde om 

civilretlige spørgsmål 

 

Traktatens artikel 

81, stk. 3, 

sammenholdt med 

artikel 218, stk. 6, 

litra b) 

326. 

Rådets afgørelse (EU) 2019/307 af 18. februar 2019 om 

bemyndigelse af Østrig og Rumænien til i Den 

Europæiske Unions interesse at acceptere Honduras' 

tiltrædelse af Haagerkonventionen af 1980 om de 

civilretlige virkninger af internationale børnebortførelser 

Samarbejde om 

civilretlige spørgsmål 

 

Traktatens artikel 

81, stk. 3, 

sammenholdt med 

artikel 218, stk. 6, 

litra b) 

327. 

Rådets afgørelse (EU) 2019/308 af 18. februar 2019 om 

bemyndigelse af Østrig, Luxembourg og Rumænien til i 

Den Europæiske Unions interesse at acceptere 

Hvideruslands og Usbekistans tiltrædelse af 

Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige 

virkninger af internationale børnebortførelser 

Samarbejde om 

civilretlige spørgsmål 

 

Traktatens artikel 

81, stk. 3, 

sammenholdt med 

artikel 218, stk. 6, 

litra b) 

328. 

Rådets afgørelse (EU) 2019/306 af 18. februar 2019 om 

bemyndigelse af Østrig til i Den Europæiske Unions 

interesse at acceptere Ecuadors og Ukraines tiltrædelse af 

Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige 

virkninger af internationale børnebortførelser 

Samarbejde om 

civilretlige spørgsmål 

 

Traktatens artikel 

81, stk. 3, 

sammenholdt med 

artikel 218, stk. 6, 

litra b) 

 

Retligt samarbejde i straffesager og politisamarbejde (EUF-Traktatens artikel 82-89)  
 

   Retsakt Kategori Hjemmel  

   Forordninger    
       

 

329.  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 

513/2014 af 16. april 2014 om oprettelse af et instrument 

for finansiel støtte til politisamarbejde, forebyggelse og 

bekæmpelse af kriminalitet samt krisestyring som en del 

af Fonden for Intern Sikkerhed og om ophævelse af 

Rådets afgørelse 2017/125/RIA 

Retligt samarbejde i 

straffesager 

Politisamarbejde 

Traktatens artikel 

82, stk. 2, artikel 

84 og artikel 87, 

stk. 2 

 

 

330.  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 

543/2014 af 15. maj 2014 om ændring af Rådets afgørelse 

2015/681RIA om oprettelse af Det Europæiske 

Politiakademi (Cepol) 

Politisamarbejde Traktatens artikel 

87, stk. 2, litra b) 

 

 

331. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

2015/2219 af 25. november 2015 om Den Europæiske 

Unions Agentur for Uddannelse inden for 

Retshåndhævelse (Cepol) og om erstatning og 

ophævelse af Rådets afgørelse 2005/681/RIA 

Politisamarbejde 

 

 

 

 

Traktatens artikel 

87, stk. 2, litra b) 

 

 

  

 

332. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

2016/94 af 20. januar 2016 om ophævelse af visse 

retsakter henhørende under Schengenreglerne på 

området for politisamarbejde og retligt samarbejde i 

straffesager 

Retligt samarbejde i 

straffesager 

 

 

 

Traktatens artikel 

82, stk. 1, litra d), 

og artikel 87, stk. 

2, litra a) og c) 

  

 

333. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

2016/95 af 20. januar 2016 om ophævelse af visse 

retsakter på området for politisamarbejde og retligt 

samarbejde i straffesager 

 

Retligt samarbejde i 

straffesager 

 

 

 

Traktatens artikel 

82, stk. 1, artikel 

83, stk. 1, artikel 

87, stk. 2, og 

artikel 88, stk. 2  
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334. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

2016/794 af 11. maj 2016 om Den Europæiske Unions 

Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) 

og om erstatning og ophævelse af Rådets afgørelse 

2009/371/RIA, 2009/934/RIA, 2009/935/RIA, 

2009/936/RIA og 2009/968/RIA 

Politisamarbejde 

 

 

 

 

 

Traktatens artikel 

88 

 

 

 

  

 

335 Rådets forordning (EU) 2017/1939 af 12. oktober 2017 

om gennemførelse af et forstærket samarbejde om 

oprettelse af Den Europæiske Anklagemyndighed 

oprettelse af Den Europæiske Anklagemyndighed 

(»EPPO«) 

Retligt samarbejde i 

straffesager 

 

 

 

Traktatens artikel 

86 

 

 

  

 

336. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

2018/1241 af 12. september 2018 om ændring af 

forordning (EU) 2016/794 med henblik på oprettelse 

af et europæisk system vedrørende rejseinformation 

og rejsetilladelse (ETIAS) 

Politisamarbejde 

 

 

 

 

Traktatens artikel 

88 

 

 

  

 

337. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

2019/816 af 17. april 2019 om oprettelse af et centralt 

system til bestemmelse af, hvilke medlemsstater der 

ligger inde med oplysninger om straffedomme afsagt over 

tredjelandsstatsborgere og statsløse personer (ECRIS-

TCN) for at supplere det europæiske informationssystem 

vedrørende strafferegistre, og om ændring af forordning 

(EU) 2018/1726 

Retligt samarbejde i 

straffesager 

 

Traktatens artikel 

82, stk. 1, andet 

afsnit, litra d) 

 

 

338. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

2018/1805 af 14. november 2018 om gensidig 

anerkendelse af afgørelser om indefrysning og afgørelser 

om konfiskation 

Retligt samarbejde i 

straffesager 

 

Traktatens artikel 

82, stk. 1, litra a) 

 

 

339. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

2018/1862 af 28. november 2018 om oprettelse, drift og 

brug af Schengeninformationssystemet (SIS) på området 

politisamarbejde og strafferetligt samarbejde, om ændring 

og ophævelse af Rådets afgørelse 2007/533/RIA og om 

ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

(EF) nr. 1986/2006 og Kommissionens afgørelse 

2010/261/EU (Schengen) 

Retligt samarbejde i 

straffesager 

 

Traktatens artikel 

82, stk. 1, andet 

afsnit, litra d), 

artikel 85, stk. 1, 

artikel 87, stk. 2, 

litra a), og artikel 

88, stk. 2, litra a) 

 

 

340. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

2018/1727 af 14. november 2018 om Den Europæiske 

Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust), 

og om erstatning og ophævelse af Rådets afgørelse 

2002/187/RIA 

 

Retligt samarbejde i 

straffesager 

 

Traktatens artikel 

85 

 

 

341. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

2020/493 af 30. marts 2020 om systemet for falske og 

ægte dokumenter online (FADO) og om ophævelse af 

Rådets fælles aktion 98/700/RIA (Schengen) 

Politisamarbejde Traktatens artikel 

87, stk. 2, litra a) 

 
 

   
 

Direktiver    

       

 342. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/64/EU af Retligt samarbejde i Traktatens artikel  

  20. oktober 2010 om retten til tolke- og straffesager 82, stk. 2, litra b)  

  oversætterbistand i straffesager    

 343. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af Retligt samarbejde i Traktatens artikel  

  5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af straffesager 82, stk. 2, og  

  menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om  artikel 83, stk. 1  

  erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA    



 

42 

 

 

344. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/82/EU 

af 25. oktober 2011 om fremme af 

grænseoverskridende udveksling af oplysninger om 

trafiksikkerhedsrelaterede 

færdselslovsovertrædelser 

Retligt samarbejde i 

straffesager 

 

 

 

Traktatens artikel 

87, stk. 2, og 

artikel 294 

 

  

 345. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/99/EU af Retligt samarbejde i Traktatens artikel  

  13. december 2011 om den europæiske beskyttelsesordre straffesager 82, stk. 1, litra a)  

     og d)  

 346. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU af Retligt samarbejde i Traktatens artikel  

  13. december 2011 om bekæmpelse af seksuelt misbrug straffesager 82, stk. 2, og  

  og seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi og om  artikel 83, stk. 1  

  erstatning af Rådets rammeafgørelse 2004/68/RIA    

 347. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/13/EU af Retligt samarbejde i Traktatens artikel  

  22. maj 2012 om ret til information under straffesager straffesager 82, stk. 2  

      

 348. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/40/EU af Retligt samarbejde i Traktatens artikel  

  12. august 2013 om angreb på informationssystemer og straffesager 83, stk. 1  

  om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2005/222/RIA    

 349. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/48/EU af Retligt samarbejde i Traktatens artikel  

  22. oktober 2013 om ret til adgang til advokatbistand i straffesager 82, stk. 2, litra b)  

  straffesager og i sager angående europæiske arrestordrer    

  og om ret til at få en tredjemand underrettet ved    

  frihedsberøvelse og til at kommunikere med tredjemand    

  og med konsulære myndigheder under frihedsberøvelsen    

 350. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/29/EU af Retligt samarbejde i Traktatens artikel  

  25. oktober 2012 om minimumsstandarder for ofre for straffesager 82, stk. 2  

  kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte og 

beskyttelse og om erstatning af Rådets rammeafgørelse   

 

  

  2001/220/RIA    

 351. 
 
 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/41/EU af 3. 

april 2014 om indefrysning og konfiskation af redskaber 

og udbytte fra strafbart forhold i Den Europæiske Union 

Retligt samarbejde i 

straffesager 
 

Traktatens artikel 
82, stk. 1, litra a) 
  

352. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/42/EU af Retligt samarbejde i Traktatens 
 3. april 2014 om indefrysning og konfiskation af straffesager artikel 82, stk. 2, 
 redskaber og udbytte fra strafbart forhold i Den  og artikel 83, 

 Europæiske Union  stk. 1 

353. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/57/EU af Retligt samarbejde i Traktatens artikel 
 16. april 2014 om strafferetlige sanktioner for straffesager 83, stk. 2 

 markedsmisbrug   

354. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/62/EU af Retligt samarbejde i Traktatens artikel 
 15. maj 2014 om strafferetlig beskyttelse af euroen og straffesager 83, stk. 1 
 andre valutaer mod falskmøntneri og om erstatning af   

 Rådets rammeafgørelse 2000/383/RIA   

355. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 

2016/343 af 9. marts 2016 om styrkelse af visse 

aspekter af uskyldsformodningen og retten til at være 

til stede under retssagen i straffesager 

Retligt samarbejde i 

straffesager 

 

 

Traktatens artikel 

82, stk. 2, litra b) 

 

 

356. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 

2016/681 af 27. april 2016 om anvendelse af 

passagerlisteoplysninger (PNR-oplysninger) til at 

forebygge, opdage, efterforske og retsforfølge 

terrorhandlinger og grov kriminalitet 

Retligt samarbejde i 

straffesager 

 

 

 

Traktatens artikel 

82, stk. 1, litra d), 

og artikel 87, stk. 

2, litra a) 

 

357. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 

2016/800 af 11. maj 2016 om retssikkerhedsgarantier 

for børn, der er mistænkte eller tiltalte i straffesager 

Retligt samarbejde i 

straffesager 

 

Traktatens artikel 

83, stk. 1 
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358. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 

2016/1919 af 26. oktober 2016 om retshjælp til 

mistænkte og tiltalte i straffesager og til eftersøgte i 

sager angående europæiske arrestordrer 

Retligt samarbejde i 

straffesager 

 

 

Traktatens artikel 

82, stk. 2, litra b) 

 

 

359. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 

2017/541 af 15. marts 2017 om bekæmpelse af 

terrorisme og om erstatning af Rådets 

rammeafgørelse 2002/475/RIA og ændring af Rådets 

afgørelse 2005/671/RIA 

Retligt samarbejde i 

straffesager 

 

 

 

Traktatens artikel 

83, stk. 1 

 

 

 

360. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 

2017/1371 af 5. juli 2017 om strafferetlig bekæmpelse 

af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle 

interesser 

Retligt samarbejde i 

straffesager 

 

 

Traktatens artikel 

83, stk. 2 

 

 

361. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 

2017/2103 af 15. november 2017 om ændring af 

Rådets rammeafgørelse 2004/757/RIA med henblik på 

at inkludere nye psykoaktive stoffer i definitionen af 

»narkotika« og om ophævelse af Rådets afgørelse 

2005/387/RIA 

Retligt samarbejde i 

straffesager 

 

 

 

 

Traktatens artikel 

83, stk. 1 

 

 

 

 

362. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/884 af 

17. april 2019 om ændring af Rådets rammeafgørelse 

2009/315/RIA, for så vidt angår udveksling af 

oplysninger om tredjelandsstatsborgere og det europæiske 

informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS), 

og om erstatning af Rådets afgørelse 2009/316/RIA 

Retligt samarbejde i 

straffesager 

 

Traktatens artikel 

82, stk. 1, andet 

afsnit, litra d) 

363. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/713 af 

17. april 2019 om bekæmpelse af svig og forfalskning i 

forbindelse med andre betalingsmidler end kontanter og 

om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2001/413/RIA 

Retligt samarbejde i 

straffesager 

Traktatens artikel 

83, stk. 1 

364. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/1673 

af 23. oktober 2018 om strafferetlig bekæmpelse af 

hvidvask af penge 

Retligt samarbejde i 

straffesager 

Traktatens artikel 

83, stk. 1 

365. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1153 

af 20. juni 2019 om regler, der letter brugen af finansielle 

og andre oplysninger med henblik på forebyggelse, 

afsløring, efterforskning eller retsforfølgning af visse 

strafbare handlinger, og om ophævelse af Rådets 

afgørelse 2000/642/RIA 

Politisamarbejde Traktatens artikel 

87, stk. 2 

 Afgørelser/beslutninger   
    

366. 2010/411/EU: Rådets afgørelse af 28. juni 2010 om 

undertegnelse på Unionens vegne af aftalen mellem 

Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater 

om behandling og overførsel af finansielle 

betalingsdata fra Den Europæiske Union til USA til 

brug for programmet til sporing af finansiering af 

terrorisme 

Politisamarbejde 

 

 

 

 

 

 

Traktatens artikel 

87, stk. 2, litra a), 

og artikel 88, stk. 

2, sammenholdt 

med artikel 218, 

stk. 6, litra a) 

 

367. 2010/412/EU: Rådets afgørelse af 13. juli 2010 om 

indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union 

og Amerikas Forenede Stater om behandling og 

overførsel af finansielle betalingsdata fra Den 

Europæiske Union til USA til brug for programmet til 

sporing af finansiering af terrorisme 

Politisamarbejde 

 

 

 

 

 

Traktatens artikel 

87, stk. 2, litra a), 

og artikel 88, stk. 

2, sammenholdt 

med artikel 218, 

stk. 6, litra a)  
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368. 2010/616/EU: Rådets afgørelse af 7. oktober 2010 om 

indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og 

Japan om gensidig retshjælp i straffesager 

 

 

Retligt samarbejde i 

straffesager 

Politisamarbejde 

 

Traktatens artikel 

82, stk. 1. litra d), 

sammenholdt med 

artikel 218, stk. 6, 

litra a)  

369. 2010/482/EU: Rådets afgørelse af 26. juli 2010 om 

indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og 

Island og Norge om anvendelse af visse bestemmelser i 

Rådets afgørelse 2008/615/RIA om intensivering af det 

grænseoverskridende samarbejde, navnlig om 

bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende 

kriminalitet, og Rådets afgørelse 2008/616/RIA om 

gennemførelse af afgørelse 2008/615 om intensivering af 

det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om 

bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende 

kriminalitet, samt bilaget hertil 

Retligt samarbejde i 

straffesager 
Politisamarbejde 
 
 
 
 
 
 
 

 

Traktatens artikel 

82, stk. 1, litra d), 

og artikel 87, stk. 

2, litra a), 

sammenholdt med 

artikel 218, stk. 6, 

litra a) 

 

 

 

 

370. 2012/380/EU: Rådets afgørelse af 22. september 2011 Retligt samarbejde i Traktatens artikel 
 om undertegnelse på Unionens vegne af aftalen mellem straffesager 82, stk. 1, litra d), 

 Den Europæiske Union og Australien om  og artikel 87, stk. 
 luftfartsselskabers behandling og overførsel af Politisamarbejde 2, litra a), 
 passagerliste(PNR)-oplysninger til de australske told- og  sammenholdt med 

 grænsekontrolmyndigheder  artikel 218, stk. 5 

371. 2012/381/EU: Rådets afgørelse af 13. december 2011 Retligt samarbejde i Traktatens artikel 
 om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union straffesager 82, stk. 1, litra d), 
 og Australien om luftfartsselskabers behandling og  og artikel 87, stk. 

 overførsel af passagerliste(PNR)-oplysninger til de Politisamarbejde 2, litra a), 
 australske told- og grænsekontrolmyndigheder  sammenholdt med 

   artikel 218, stk. 6, 

   litra a) 

372. 2012/471/EU: Rådets afgørelse af 13. december 2011 Retligt samarbejde i Traktatens 
 om undertegnelse på Unionens vegne af aftalen mellem straffesager artikel 82, stk. 1, 

 Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union om  litra d), og 

 anvendelse og overførsel af passagerlisteoplysninger til Politisamarbejde artikel 87, stk. 2, 

 United States Department of Homeland Security  litra a), 

   sammenholdt med 

   artikel 218, stk. 5 

373. 2012/472/EU: Rådets afgørelse af 26. april 2012 om Retligt samarbejde i Traktatens artikel 
 indgåelse af aftalen mellem Amerikas Forenede Stater straffesager 82, stk. 1, litra d), 
 og Den Europæiske Union om anvendelse og overførsel  og artikel 87, stk. 

 af passagerlisteoplysninger til United States Department Politisamarbejde 2, litra a), 
 of Homeland Security  sammenholdt med 

   artikel 218, stk. 6, 

   litra a), 

374. 2012/305/EU: Rådets afgørelse af 7. juni 2012 om Retligt samarbejde i Traktatens artikel 
 indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og straffesager 82, stk. 1, litra d), 
 Republikken Island og Kongeriget Norge om  sammenholdt med 

 anvendelsen af visse bestemmelser i konventionen af 29.  artikel 218, stk. 6, 
 maj 2000 om gensidig retshjælp i straffesager mellem  litra a) 

 Den Europæiske Unions medlemsstater og protokollen   

 hertil fra 2001   

375. 2013/744/EU: Rådets afgørelse af 9. december 2013 om Retligt samarbejde i Traktatens artikel 
 undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af straffesager 82, stk. 1, artikel 

 protokollen om eliminering af ulovlig handel med 
tobaksvarer til WHO-rammekonventionen om 

Politisamarbejde stk. 2, 

sammenholdt med 
 bekæmpelse af tobaksrygning, for så vidt angår dens  artikel 218, stk. 5 

 bestemmelser om forpligtelser vedrørende retligt   
 samarbejde i straffesager, definitionen af strafbare   

 handlinger, og politisamarbejde   
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376. 2014/835/EU: Rådets afgørelse af 27. november 2014 Retligt samarbejde i Traktatens artikel 
 om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union straffesager 82, stk. 1, litra d), 
 og Republikken Island og Kongeriget Norge om  sammenholdt med 
 procedurerne for overgivelse mellem Den Europæiske  artikel 218, stk. 6, 

 Unions medlemsstater og Island og Norge  litra a) 

377. Rådets afgørelse (EU) 2015/1913 af 18. september 

2015 om undertegnelse på Den Europæiske Unions 

vegne af Europarådets konvention om forebyggelse 

af terrorisme (CETS nr. 196) 

Retligt samarbejde i 

straffesager 

 

 

Traktatens artikel 

83, stk. 1, 

sammenholdt med 

artikel 218, stk. 5 

378. Rådets afgørelse (EU) 2015/1914 af 18. september 

2015 om undertegnelse på Den Europæiske Unions 

vegne af tillægsprotokollen til Europarådets 

konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr. 

196) 

Retligt samarbejde i 

straffesager 

 

 

 

Traktatens artikel 

83, stk. 1, 

sammenholdt med 

artikel 218, stk. 5 

 

379. Rådets afgørelse (EU) 2015/2071 af 10. november 

2015 om bemyndigelse af medlemsstaterne til i Den 

Europæiske Unions interesse at ratificere 

2014-protokollen til Den Internationale 

Arbejdsorganisations konvention om tvangsarbejde 

af 1930 med hensyn til artikel 1-4 i protokollen for så 

vidt angår spørgsmål vedrørende retligt samarbejde i 

straffesager 

Retligt samarbejde i 
straffesager 

 

 

 

 

 

 

Traktatens artikel 

82, stk. 2, 

sammenholdt med 

artikel 218, stk. 6, 

litra a) 

 

 

 

380. Rådets afgørelse (EU) 2016/1750 af 17. juni 2016 om 

indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af 

protokollen om eliminering af ulovlig handel med 

tobaksvarer til WHO-rammekonventionen om 

bekæmpelse af tobaksrygning for så vidt angår dens 

bestemmelser om forpligtelser vedrørende retligt 

bestemmelser om forpligtelser vedrørende retligt 

samarbejde i straffesager og definitionen af strafbare 

handlinger 

Retligt samarbejde i 
straffesager 

 

 

 

 

 
 
 

Traktatens artikel 

82, stk. 1, og artikel 

83, sammenholdt 

med artikel 218, 

stk. 6, litra a) 

 

 

 

 

381. Rådets afgørelse (EU) 2017/865 af 11. maj 2017 om 

undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af 

Europarådets konvention til forebyggelse og 

bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet, 

for så vidt angår spørgsmål vedrørende retligt 

samarbejde i straffesager 

Retligt samarbejde i 
straffesager 

 

 

 

 

Traktatens artikel 

82, stk. 2 og artikel 

83, stk. 1, 

sammenholdt med 

artikel 218, stk. 5 

 

382. Rådets afgørelse (EU) 2018/889 af 4. juni 2018 om 

indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af 

Europarådets konvention om forebyggelse af 

Terrorisme 

 

Retligt samarbejde i 
straffesager 
 
 
 

Traktatens artikel 

83, stk. 1, 

sammenholdt med 

artikel 218, stk. 6, 

litra a) 

383. Rådets afgørelse (EU) 2018/890 af 4. juni 2018 om 

indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af 

tillægsprotokollen til Europarådets konvention om 

forebyggelse af terrorisme 

 

Retligt samarbejde i 
straffesager 
 
 
 

Traktatens artikel 

83, stk. 1, 

sammenholdt med 

artikel 218, stk. 6, 

litra a) 

384. Rådets afgørelse (EU) 2021/430 af 5. marts 2021 om den 

holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions 

vegne til Kyotoerklæringen om fremme af 

kriminalitetsforebyggelse, strafferetten og 

retsstatsprincippet: hen imod gennemførelsen af 2030-

dagsordenen for bæredygtig udvikling på FN's 14. 

kongres om kriminalitetsforebyggelse og strafferet, der 

afholdes den 7.-12. marts 2021 i Kyoto, Japan 

Retligt samarbejde i 
straffesager 
 

Traktatens artikel 

82, stk. 1, artikel 

83, stk. 1, og artikel 

84 sammenholdt 

med artikel 218, 

stk. 9 
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385. Rådets afgørelse (EU) 2019/1187 af 6. juni 2019 om 

undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne og om 

midlertidig anvendelse af visse bestemmelser i aftalen 

mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske 

Forbund om anvendelse af visse bestemmelser i Rådets 

afgørelse 2008/615/RIA om intensivering af det 

grænseoverskridende samarbejde, navnlig om 

bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende 

kriminalitet, i Rådets afgørelse 2008/616/RIA om 

gennemførelse af afgørelse 2008/615/RIA om 

intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, 

navnlig om bekæmpelse af terrorisme og 

grænseoverskridende kriminalitet, samt bilaget hertil, og i 

Rådets rammeafgørelse 2009/905/RIA om akkreditering 

af leverandører af kriminaltekniske ydelser, der udfører 

laboratorieaktiviteter 

Retligt samarbejde i 
straffesager 

Traktatens artikel 

82, stk. 1, andet 

afsnit, litra d), og 

artikel 87, stk. 2, 

litra a), 

sammenholdt med 

artikel 218, stk. 5 

386. Rådets afgørelse (EU) 2019/1172 af 6. juni 2019 om 

undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne og om 

midlertidig anvendelse af visse bestemmelser i aftalen 

mellem Den Europæiske Union og Fyrstendømmet 

Liechtenstein om anvendelse af visse bestemmelser i 

Rådets afgørelse 2008/615/RIA om intensivering af det 

grænseoverskridende samarbejde, navnlig om 

bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende 

kriminalitet, i Rådets afgørelse 2008/616/RIA om 

gennemførelse af afgørelse 2008/615/RIA om 

intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, 

navnlig om bekæmpelse af terrorisme og 

grænseoverskridende kriminalitet, samt bilaget hertil, og i 

Rådets rammeafgørelse 2009/905/RIA om akkreditering 

af leverandører af kriminaltekniske ydelser, der udfører 

laboratorieaktiviteter 

Retligt samarbejde i 
straffesager 

Traktatens artikel 

82, stk. 1, andet 

afsnit, litra d), og 

artikel 87, stk. 2, 

litra a), 

sammenholdt med 

artikel 218, stk. 5 

387. Rådets afgørelse (EU) 2021/3 af 23. november 2020 om 

den holdning, der skal indtages på Den Europæiske 

Unions vegne på det genindkaldte 63. møde i 

Narkotikakommissionen for så vidt angår opførelsen af 

cannabis og cannabisrelaterede stoffer i bilagene til 

enkeltkonventionen af 1961 angående narkotiske midler, 

som ændret ved protokollen af 1972, og konventionen af 

1971 om psykotrope stoffer 

Retligt samarbejde i 
straffesager 

Traktatens artikel 

83, stk. 1, 

sammenholdt med 

artikel 218, stk. 9 

388. Rådets afgørelse (EU) 2019/1086 af 18. juni 2019 om den 

holdning, som på Den Europæiske Unions vegne skal 

indtages på plenarmødet i Sammenslutningen af Stater 

mod Korruption (Greco) eller i Europarådets 

Ministerkomité til afgørelsen om at tildele Unionen 

observatørstatus i Greco 

Retligt samarbejde i 
straffesager 

Traktatens artikel 

83 sammenholdt 

med artikel 218, 

stk. 9 

389. Rådets afgørelse (EU) 2021/121 af 28. januar 2021 om 

den holdning, der skal indtages på Den Europæiske 

Unions vegne som svar på brevet fra Organisationen for 

International Civil Luftfart vedrørende ændring 28 til 

bilag 9, kapitel 9, afsnit D, til konventionen angående 

international civil luftfart 

Politisamarbejde Traktatens artikel 

16, stk. 2, og artikel 

87, stk. 2, litra a), 

sammenholdt med 

artikel 218, stk. 9 
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390. Rådets afgørelse (EU) 2020/276 af 17. februar 2020 om 

indgåelse af protokollen mellem Den Europæiske Union, 

Island og Kongeriget Norge til aftalen mellem Det 

Europæiske Fællesskab og Republikken Island og 

Kongeriget Norge om kriterier og procedurer for 

fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for 

behandlingen af en asylansøgning indgivet i en 

medlemsstat eller i Island eller Norge, vedrørende adgang 

til Eurodac med henblik på retshåndhævelse 

Politisamarbejde Traktatens artikel 

87, stk. 2, litra a), 

og artikel 88, stk. 2, 

første afsnit, litra 

a), sammenholdt 

med artikel 218, 

stk. 6, andet afsnit, 

litra a) 

391. Rådets afgørelse (EU) 2020/142 af 21. januar 2020 om 

indgåelse af protokollen mellem Den Europæiske Union, 

Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet 

Liechtenstein til aftalen mellem Det Europæiske 

Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om kriterier og 

procedurer for fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig 

for behandlingen af en asylansøgning indgivet i en 

medlemsstat eller i Schweiz, vedrørende adgang til 

Eurodac med henblik på retshåndhævelse 

Politisamarbejde Traktatens artikel 

87, stk. 2, litra a), 

og artikel 88, stk. 2, 

første afsnit, litra 

a), sammenholdt 

med artikel 218, 

stk. 6, andet afsnit, 

litra a) 

392. Rådets afgørelse (EU) 2019/2107 af 28. november 2019 

om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske 

Unions vegne i Rådet for Organisationen for International 

Civil Luftfart til revisionen af kapitel 9 i bilag 9 (Lettelse) 

til konventionen angående international civil luftfart for 

så vidt angår normer og anbefalede fremgangsmåder 

vedrørende passagerlisteoplysninger 

Politisamarbejde Traktatens artikel 

16, stk. 2, og artikel 

87, stk. 2, litra a), 

sammenholdt med 

artikel 218, stk. 9 

393. Rådets afgørelse (EU) 2019/836 af 13. maj 2019 om 

indgåelse af protokollen til aftalen mellem Det 

Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om 

fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, 

hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af 

en asylansøgning, der er indgivet i Danmark eller en 

anden EU-medlemsstat, og om Eurodac til 

sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv 

anvendelse af Dublin-konventionen vedrørende adgang til 

Eurodac med henblik på retshåndhævelse (parallelaftale) 

Politisamarbejde Traktatens artikel 

87, stk. 2, litra a), 

og artikel 88, stk. 2, 

første afsnit, litra 

a), sammenholdt 

med artikel 218, 

stk. 6, andet afsnit, 

litra a) 

394. Rådets afgørelse (EU) 2019/683 af 9. april 2019 om 

bemyndigelse af medlemsstaterne til i Den Europæiske 

Unions interesse at blive parter i Europarådets konvention 

om en integreret tilgang til tryghed, sikkerhed og service i 

forbindelse med fodboldkampe og andre 

sportsbegivenheder (CETS nr. 218) 

Politisamarbejde Traktatens artikel 

87, stk. 1, 

sammenholdt med 

artikel 218, stk. 6, 

litra a), nr. v), og 

artikel 218, stk. 8 

395. Rådets afgørelse (EU) 2019/395 af 7. marts 2019 om 

undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af 

protokollen til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab 

og Kongeriget Danmark om fastsættelse af kriterier og 

procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er 

ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, der er 

indgivet i Danmark eller en anden EU-medlemsstat, og 

om Eurodac til sammenligning af fingeraftryk med 

henblik på en effektiv anvendelse af Dublin-konventionen 

vedrørende adgang til Eurodac med henblik på 

retshåndhævelse (parallelaftale) 

Politisamarbejde Traktatens artikel 

87, stk. 2, litra a), 

og artikel 88, stk. 2, 

første afsnit, litra 

a), sammenholdt 

med artikel 218, 

stk. 5 
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396. Rådets afgørelse (EU) 2019/393 af 7. marts 2019 om 

undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af 

protokollen mellem Den Europæiske Union, Det 

Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein til 

aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det 

Schweiziske Forbund om kriterier og procedurer for 

fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for 

behandlingen af en asylansøgning indgivet i en 

medlemsstat eller i Schweiz, vedrørende adgang til 

Eurodac med henblik på retshåndhævelse 

Politisamarbejde Traktatens artikel 

87, stk. 2, litra a), 

artikel 88, stk. 2, 

første afsnit, litra 

a), sammenholdt 

med artikel 218, 

stk. 5 

397. Rådets afgørelse (EU) 2019/394 af 7. marts 2019 om 

undertegnelse på Den Europæiske Union vegne af 

protokollen mellem Den Europæiske Union, Island og 

Kongeriget Norge til aftalen mellem Det Europæiske 

Fællesskab og Republikken Island og Kongeriget Norge 

om kriterier og procedurer for fastsættelse af, hvilken stat 

der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning 

indgivet i en medlemsstat eller i Island eller Norge, 

vedrørende adgang til Eurodac med henblik på 

retshåndhævelse 

Politisamarbejde Traktatens artikel 

87, stk. 2, litra a), 

og artikel 88, stk. 2, 

første afsnit, litra 

a), sammenholdt 

med artikel 218, 

stk. 5 

 

Almindelige bestemmelser (EUF-Traktatens artikel 67-76) 
 

 Retsakt Kategori  Hjemmel 

 Forordninger    
     

398. Rådets forordning (EF) nr. 1988/2006 af 21. december Almindelige  EF-Traktatens 
 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 2424/2001 om bestemmelser  artikel 66 

 udviklingen af anden generation af Schengen-    

 informationssystemet (SIS II)    

 (Schengen)    

399. Rådets forordning (EU) nr. 542/2010 af 3. juni 2010 om 

ændring af afgørelse 2008/839/RIA om overgang fra 

Schengeninformationssystemet (SIS 1+) til anden 

generation af Schengeninformationssystemet (SIS II) 

(Schengen) 

Almindelige 

bestemmelser 

 

 

  

Traktatens artikel 

74 

 

 

 

400. Rådets forordning (EU) nr. 541/2010 af 3. juni 2010 om 

ændring af forordning (EF) nr. 1104/2008 om overgang 

fra Schengeninformationssystemet (SIS 1+) til anden 

generation af Schengeninformationssystemet (SIS II) 

(Schengen) 

Almindelige 

bestemmelser 

 

 

  

Traktatens artikel 

74 

 

 

 

401. Rådets forordning (EU) nr. 1273/2012 af 20. december 

2012 om migrering fra Schengeninformationssystemet 

(SIS 1+) til anden generation af 

Schengeninformationssystemet (SIS II) (omarbejdning) 

(Schengen) 

Almindelige 

bestemmelser 

 

 

  

Traktatens artikel 

74 

 

 

 

402. Rådets forordning (EU) nr. 1272/2012 af 20. december Almindelige  Traktatens artikel 
 2012 om migrering fra Schengen-informationssystemet bestemmelser  74 

 (SIS I+) til anden generation af Schengen-    

 informationssystemet (SIS II) (omarbejdning)    

 (Schengen)    

403. Rådets forordning (EU) nr. 1053/2013 af 7. oktober Almindelige  Traktatens artikel 
 2013 om indførelse af en evaluerings- og bestemmelser  70 

 overvågningsmekanisme til kontrol af anvendelsen af    
 Schengenreglerne og om ophævelse af    

 Eksekutivkomitéens afgørelse af 16. september 1998 om    
 nedsættelse af et stående udvalg for evaluering og    
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 anvendelse af Schengenreglerne (Schengen)    

404. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

2019/1240 af 20. juni 2019 om oprettelse af et europæisk 

netværk af indvandringsforbindelsesofficerer (Schengen) 

Almindelige 

bestemmelser 

 Traktatens artikel 

74 og artikel 79, stk. 

2 

405. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

2019/817 af 20. maj 2019 om fastsættelse af en ramme 

for interoperabilitet mellem EU-informationssystemer 

vedrørende grænser og visum og om ændring af Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2008, 

(EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 

2018/1726 og (EU) 2018/1861, Rådets beslutning 

2004/512/EF og Rådets afgørelse 2008/633/RIA 

(Schengen) 

Almindelige 

bestemmelser 

 Traktatens artikel 

16, stk. 2, artikel 74 

og artikel 77, stk. 2, 

litra a), b), d) og e) 

406. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/818 

af 20. maj 2019 om fastsættelse af en ramme for 

interoperabilitet mellem EU-informationssystemer 

vedrørende politisamarbejde og retligt samarbejde, asyl og 

migration og om ændring af forordning (EU) 2018/1726, 

(EU) 2018/1862 og (EU) 2019/816 (Schengen) 

Almindelige 

bestemmelser 

 Traktatens artikel 

16, stk. 2, artikel 74, 

artikel 78, stk. 2, 

litra e), artikel 79, 

stk. 2, litra c), 

artikel 82, stk. 1, 

litra d), artikel 85, 

stk. 1, artikel 87, 

stk. 2, litra a), og 

artikel 88, stk. 2 

407. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

2018/1726 af 14. november 2018 om Den Europæiske 

Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store 

IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og 

Retfærdighed (eu-LISA) og om ændring af forordning 

(EF) nr. 1987/2006 og Rådets afgørelse 2007/533/RIA og 

om ophævelse af forordning (EU) nr. 1077/2011 

(Schengen) 

Almindelige 

bestemmelser 

 Traktatens artikel 

74, artikel 77, stk. 2, 

litra a) og b), artikel 

78, stk. 2, litra e), 

artikel 79, stk. 2, 

litra c), artikel 82, 

stk. 1, litra d), 

artikel 85, stk. 1, 

artikel 87, stk. 2, 

litra a), og artikel 

88, stk. 2 

408. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 

1077/2011 af 25. oktober 2011 om oprettelse af et 

europæisk agentur for den operationelle forvaltning af 

store it-systemer inden for området med frihed, sikkerhed 

og retfærdighed (Schengen) 

Almindelige 

bestemmelser 

 Traktatens artikel 

74, artikel 77, stk. 2, 

litra a) og b), artikel 

78, stk. 2, litra e), 

artikel 79, stk. 2, 

litra c), artikel 82, 

stk. 1, litra d), 

artikel 85, stk. 1, 

artikel 87, stk. 2, 

litra a), og artikel 

88, stk. 2 

409. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 

493/2011 af 5. april 2011 om ændring af Rådets forordning 

(EF) nr. 377/2004 om oprettelse af et netværk af 

indvandringsforbindelsesofficerer (Schengen) 

 

Almindelige 

bestemmelser 

 Traktatens artikel 

79, stk. 2, litra c), 

og artikel 74 

 Afgørelser/beslutninger    
     

410. Schengen-reglerne - Eksekutivkomitéens afgørelse af Almindelige  EF-Traktatens 
 20. december 1995 om hurtig udveksling mellem bestemmelser  artikel 66 

 Schengen-staterne af statistiske og konkrete oplysninger    

 om mulige mangler ved de ydre grænser (SCH/Com-ex    
 (95) 21)    
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 (Schengen)    

411. 2004/512/EF: Rådets beslutning af 8. juni 2004 om Almindelige  EF-Traktatens 
 indførelse af visuminformationssystemet (VIS) bestemmelser  artikel 66 

 (Schengen)    

412. 2004/867/EF: Rådets beslutning af 13. december 2004 Almindelige  EF-Traktatens 
 om ændring af beslutning 2002/463/EF om vedtagelse af bestemmelser  artikel 66 
 et handlingsprogram for administrativt samarbejde på    

 områderne ydre grænser, visum, asyl og indvandring    

 (ARGO-programmet)    

413. 2005/267/EF: Rådets beslutning af 16. marts 2005 om Almindelige EF-Traktatens 
 oprettelse af et sikkert, webbaseret informations- og bestemmelser artikel 66 

 koordineringsnet for medlemsstaternes   

 indvandringsmyndigheder (delvis Schengen)   

414. 2008/381/EF: Rådets beslutning af 14. maj 2008 om Almindelige EF-Traktatens 
 oprettelse af et europæisk migrationsnetværk bestemmelser artikel 66 

415. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018/1549/EU: Rådets afgørelse af 11. oktober 2018 om 

undertegnelse på Unionens vegne af ordningen mellem 

Den Europæiske Union på den ene side og Kongeriget 

Norge, Republikken Island, Det Schweiziske Forbund og 

Fyrstendømmet Liechtenstein på den anden side om disse 

staters deltagelse i Det Europæiske Agentur for den 

Operationelle Forvaltning af store IT-Systemer inden for 

Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed 

(Schengen) 
 

 

 

 

 

Almindelige 

bestemmelser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traktatens artikel 

74, artikel 77, stk. 

2, litra a) og b), 

artikel 78, stk. 2, 

litra e), artikel 79, 

stk. 2, litra c), 

artikel 82, stk. 1, 

litra d), artikel 85, 

stk. 1, artikel 87, 

stk. 2, litra a), og 

artikel 88, stk. 2, 

sammenholdt med 

artikel 218, stk. 5 

416. Rådets afgørelse (EU) 2019/837 af 14. maj 2019 om 

indgåelse på Unionens vegne af ordningen mellem Den 

Europæiske Union på den ene side og Kongeriget Norge, 

Republikken Island, Det Schweiziske Forbund og 

Fyrstendømmet Liechtenstein på den anden side om disse 

staters deltagelse i Det Europæiske Agentur for den 

Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for 

Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed 

(Schengen) 

Almindelige 

bestemmelser 

Traktatens artikel 

74, artikel 77, stk. 

2, litra a) og b), 

artikel 78, stk. 2, 

litra e), artikel 79, 

stk. 2, litra c), 

artikel 82, stk. 1, 

litra d), artikel 85, 

stk. 1, artikel 87, 

stk. 2, litra a), og 

artikel 88, stk. 2, 

sammenholdt med 

artikel 218, stk. 6, 

litra a), nr. v) 
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