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Retsudvalget 

Folketinget 

Christiansborg 

1240 København K 

Retsudvalget har den 16. marts 2021 stillet følgende spørgsmål nr. 801 (alm. del) 

efter ønske fra Peter Skaarup (DF) til udlændinge- og integrationsministeren, som 

hermed besvares. 

 

Spørgsmål nr. 801: 

 

Vil ministeren i forlængelse af REU alm. del - svar på spm. 672 redegøre for, om EU-

reglerne tillader udvisning af en anden EU-borger, hvis udvisningen skyldes alvor-

lige hensyn til den offentlige orden eller den offentlige sikkerhed, samt om regerin-

gen mener, at LTF-medlemmer, der dømmes i en stor bandesag for vold af særlig 

rå og brutal karakter, våbenhandel, våbenbesiddelse, afpresning, dokumentfalsk, 

indbrud og narkohandel, udgør et problem for den offentlige orden eller den of-

fentlige sikkerhed? 

 

Svar: 

 

1. Jeg kan bekræfte, at der inden for rammerne af EU-reglerne om fri bevægelighed 

er mulighed for at udvise unionsborgere af hensyn til den offentlige orden eller sik-

kerhed, idet der skal der foretages en konkret proportionalitetsafvejning i hvert en-

kelt tilfælde. Jeg henviser i den forbindelse til min besvarelse af spørgsmål nr. 98 

(alm. del) fra Folketingets Europaudvalg, hvor de relevante udvisningsbestemmel-

ser i opholdsdirektivet (direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004) gennemgås.  

 

2. For så vidt angår vurderingen af de kriminalitetsformer, der spørges til, vil jeg 

gerne understrege, at det er regeringens klare holdning, at kriminelle udlændinge, 

herunder bandemedlemmer, som misbruger deres ophold i Danmark til at begå kri-

minalitet, ikke har noget at gøre i det danske samfund. Det skal have mærkbare 

konsekvenser, hvis man vælger at følge en kriminel løbebane. Det er derfor også 

regeringens holdning, at kriminelle udlændinge skal udvises i videst muligt omfang.  
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