
380.050 euro (2.827.450 kroner) i en 
rullekuffert under en seng. 320.000 
euro (2.380.605 kroner) bag en pap-
kasse i garderoben. 150.000 euro 
(1.115.591 kroner) i en luksuskuffert. 
Flere hundred tusind euro under nogle 
bleer og en sutteflaske i en taske.

Det var nogle af de fund, belgisk politi 
gjorde den 9. december 2022.

Det lyder som noget fra en dårlig ac-
tionfilm. Men i virkeligheden var det 
starten på den største korruptionssag, 
der har ramt EU-systemet i mange år.

EU-POLITIKERE LOD SIG BESTIKKE
Den ene kuffert med penge blev fun-
det hjemme hos Eva Kaili, daværen-
de næstformand for EU-Parlamentet. 
Både hun og hendes kæreste Franc-
esco Giorgi, en central rådgiver i Kailis 
socialdemokratiske gruppe, blev an-
holdt.

En anden pengekuffert blev fundet 
hjemme hos den tidligere formand for 
menneskerettighedsudvalget i EU-Par-
lamentet og magtfuld NGO-boss, Pier 
Antonio Panzeri. Han blev også anholdt. 
Det blev Niccolò Figà-Talamanca også. 
Figà-Talamanca er generalsekretær for 
en anden NGO, som deler adresse med 
Panzeris NGO.  

Siden har yderligere to EU-Parla-
mentsmedlemmer fået frataget deres 
immunitet. Den nye formand for men-
neskerettighedsudvalget er gået af. Og 
der kommer hele tiden nye detaljer om 
bestikkelsesskandalen frem.

QATAR OG MAROKKO BETALTE GIL-
DET
Det mest opsigtsvækkende ved sagen 
er anklagen om, hvor pengene kom-
mer fra. Belgisk politi mener nemlig at 
vide, at fremmede lande – nærmere 
bestemt Qatar og Marokko – har købt 
sig til indflydelse i EU.

Eva Kaili, daværende vicepræsident for EU-Parlamentet, er blandt de anholdte. © Europæiske Union, 2022

For Qatars vedkommende drejede det 
sig om at skaffe god omtale forud for 
VM i Qatar. Det internationale samfund 
har været meget kritisk overfor Qatars 
stadions byggeri, der har kostet tusind-
vis af menneskeliv på grund af umen-
neskelige arbejdsforhold. Den dårlig 
omtale ville Qatar gerne have vendt. 

For Marokkos vedkommende drejede 
det sig mere konkret om at beskytte 
Marokkos økonomiske interesser og 
fjerne fokus fra menneskerettigheds 
krænkelser i Vestsahara, et område 
som Marokko besætter. 

ROSER TIL QATAR
Noget tyder på, at Qatar og Marokkos 
bestræbelser har båret frugt.

Eva Kaili, som ud over at være vice-
præsident i EU-Parlamentet også sad i 
delegationen for EU’s Forbindelser med 
Den Arabiske Halvø, var på officielt be-
søg i Qatar kort før VM. Her kaldte hun 
Qatar et ”foregangsland” i forhold til ar-
bejdstagerrettigheder og roste landet 
for store fremskridt. 

Ligeledes forud for VM fik Qatar roser 
med på vejen af formanden for EU-Par-
lamentets menneskerettighedsudvalg. 
Her blev der også sagt, at VM havde en 
del af æren for de store forbedringer.

Samtidig blev hård kritik af Qatar ned-
stemt i EU-Parlamentet. 

MAROKKO GÅR FRI
På lignende vis har Marokko undgået 
ellers berettiget kritik. På trods af at 
landet besætter Vestsahara, som kal-
des ”Afrikas sidste koloni”, har EU og 
Marokko fastholdt tætte venskabelige 
forbindelser. 

Inden denne bestikkelsessag kom frem, 
havde EU-Parlamentet ikke stemt om 
en menneskerettighedsudtalelse om 
Marokko i et kvart århundrede. 

SKANDALEN FORTSÆTTER
Omfanget af skandalen vokser nær-
mest dagligt. 

Folk i Bevægelse giver et detaljeret over-
blik på side 4-5.

KORRUPTION I EU-PARLAMENTETKORRUPTION I EU-PARLAMENTET

Korruptionsskandalen i EU

Side 4-5 Side 6-7 Side 3

En markant stemme mod EU er blevet 
tavs. Gamle kampfæller skriver minde-
ord. 

Kæmpe bestikkelsessag rammer EU-systemet. Alt tyder på, at Qatar og Marokko har købt sig til indflydelse 
i EU’s mest demokratiske organ. 

Annullationssøgsmål Mindeord: Ib Christensen 
Regeringen vil stoppe EU-mindsteløn. 
Men hvordan foregår det rent praktisk. 
Få overblikket.

Kufferter med kontanter, mistænkelige 
møder og uheldige udtalelser. Læs alt 
om «Qatargate»/»Marokkogate».
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nuar fortæller om EU-lobbyismens ne-
gative konsekvenser for demokratiet. 
Det sker med udgangspunkt i bogen 
”Kapitalens Europa” og med et fokus på 
energipolitik og klimakrisen. 
FAGLIGT NETVÆRK
Debatrækken i anledning af 50-året 
for dansk EU-medlemskab har været 
en god mulighed for at styrke kontak-
ten til fagbevægelsen rundt omkring i 
landet. Således blev debatterne i både 
Horsens, Faxe og Frederikssund alle 
gennemført i tæt samarbejde med 3F. 
I de to førstnævnte byer blev arrange-
mentet tilmed afholdt i fagforeningens 
egne lokaler og målrettet opreklameret 
blandt medlemmerne.  
Dette har været en fin anledning til at 
knytte personlige kontakter og støbe 
grundlaget for fremtidigt samarbejde, 
lyder vurderingen fra flere sider.   
I Horsens blev der eksempelvis dis-
kuterer konkrete initiativer i forhold til 
kampagnen imod EU’s mindsteløn med 
fagligt aktive fra flere jyske byer. Denne 
diskussion var en del af det pres, som 
har ført til, at den nye regering har be-
sluttet at rejse et såkaldt annullations-
søgsmål ved EU-Domstolen for at få 
afprøvet lovligheden af EU’s mindste-
løn. Men kampen stopper ikke her.    
3F HOLDER EU I ØRENE 
Formand for 3F Frederiksværk-Fre-
derikssund, Jesper Olsen, afslørede 
til Folkebevægelsens debatmøde, at 
fagbevægelsen allerede nu deltager i 
et regeringsudvalg, som diskuterer de 

mulige scenarier, som mindstelønssa-
gen ved EU-domstolen kan føre til. 
Man vil følge den kommende retssag 
tæt og samtidig forberede sig på, hvad 
der skal ske, hvis Danmark taber sagen. 
”Emnet er afgørende for fagbevæ-
gelsen de næste mange år, og man er 
begyndt at forberede sig på, hvad der 
skal ske hvis søgsmålet falder. Der er 
jo meget få, som støtter en EU-mind-
steløn i fagbevægelsen. Men den er po-
pulær hos de kristelige, som kan se en 
konkurrencefordel, hvis lovgivningen 
flyttes væk fra det fagretslige system,” 
slog Jesper Olsen fast til debatmødet i 
Frederikssund.     
En anden grund til, at fagbevægelsen 
følger EU med et kritisk blik, er, at man 
betragter mindstelønnen som det før-
ste skridt til at undergrave velfærds-
staten. 
”Næste skridt er privatisering af vores 
velfærd, som vi kender den.”
KRITISKE, DIGITALE INDSPARK
Det har også været muligt at dele så-
danne kritiske EU-holdninger digitalt. 
Flere medlemmer af Folkebevægelsen 
mod EU har meldt synspunkter ind på 
Folketingets hjemmeside eu.dk/50, 
hvor Folkebevægelsens forskellige ar-
rangementer også løbende blev an-
nonceret. 
De forskellige indspark fra 50-års mar-
keringen bliver afleveret til Folketinget 
til inspiration i deres EU-arbejde.
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Mens etablerede medier og politike-
re har hyldet dansk indmeldelse i EF i 
1972/73, så har ildsjæle i Folkebevæ-
gelsens lokalkomiteer benyttet jubilæ-
et som en anledning til at sætte fokus 
på Unionens mange skyggesider.
Særligt EU’s rolle på det danske ar-
bejdsmarked, men også lobbyisme 
grimme ansigt og truslerne mod den 
danske arbejdsmarkedsmodel har væ-
ret på dagsordenen. Det er sket så for-
skellige steder som Horsens, Faxe og 
Slagelse i 2022. 
I begyndelsen af det nye år har der også 
været rig lejlighed til at blive kloge-
re på Danmarks historiske og aktuelle 
problemener med EU. I Frederikssund 
med den lokale 3F-formand og det 
nye landsledelsesmedlem Flemming 
Petersen under overskriften Hvorfor er 
EU’s mindsteløn et problem?. Og i den 
flotte, gamle byrådssal i Roskilde dis-
kuterede de fremmødte EU’s natur- og 
klimapolitik i et internationalt perspek-
tiv med repræsentanter for miljøorga-
nisationen NOAH og Global Aktion.
RØNNE OG SVENDBORG
Som nævnt i sidste nummer af Folk i 
Bevægelse, så er debatmøderne finan-
sieret af midler fra Europa-Nævnet og 
afvikles i samarbejde med Folketinget. 
Det betyder, at der har været særlige 
krav til blandt andet det grafiske udtryk 
af plakater, annoncer og løbesedler ved 
foromtale af arrangementerne.    
De formelle krav har dog på ingen måde 
begrænset lokalkomiteernes indflydel-
se på emne, oplægsholdere og indhold 
til møderne. 
Det bliver tydeligt på Rønne Bibliotek 
onsdag den 18. januar, hvor der er invi-
teret til debat om ”Danmarks 50 år i EU 
– med løfter og trusler”. Her bliver ordet 
givet til Sven Skovmand, der er tidlige-
re medlem af Folketinget for Radikale 
Venstre og forhenværende medlem af 
EU-parlamentet for Folkebevægelsen 
mod EU. Deltagerne kan desuden op-
leve formand Susanna Dyre-Greensite 
og ledelsesmedlem Lave Broch fortæl-
le om erfaringerne med EU og komme 
med deres syn på fremtiden for Europa.   
I Svendborg bliver rammen den lokal 
byskole, når Kenneth Haar den 26. ja-

50-ÅR I EU SKABER DEBAT50-ÅR I EU SKABER DEBAT
Medlemmer og nysgerrige over hele landet har benyttet 50-året for dansk EU-medlemskab til kritisk debat 
om mindsteløn, lobbyisme og klimapolitik. Det har styrket de faglige netværk og lagt pres på Christiansborg.  

Af Rune Eltard-Sørensen
Projektansat, Folkebevægelsen mod EU

Debatmøde i den gamle byrådssal i Roskilde. Foto: Rune Eltard-Sørensen

Ib Christensen, som var en vidende, flit-
tig, inspirerende og markant politiker 
og modstander af EF, som senere blev 
til EU, er ikke længere. Han sov stille ind 
d. 3. januar i en alder af 92 år.

I sit civile liv læste han oprindeligt Hi-
storie, men hans civile beskæftigelse 
var psykotekniker. 

Som mangeårig landsformand, folke-
tingsmedlem og medlem af EF-parla-
mentet forfægtede Ib Retsforbundets 
synspunkter med gennemslagskraft, 
og han sagde aldrig nej til at komme ud 
til debatter, uanset hvem der var ned, 
eller hvor store arrangementerne var. 

Masser af debatindlæg og læserbreve 
er kommet fra Ibs hånd. Ikke mindst 
koblede han Retsforbundets ideolo-
gi med den dagsaktuelle politik især i 
forhold til skattepolitik og boligpolitik, 
men hele Retsforbundets frihedshold-
ning forfægtede han med stor aplomb. 

Personlig frihed og ikke mindst frihan-
delsideerne lå ham meget på sinde 
uanset konjunkturerne for den politik. 
Ligeså stod han for en skarp og kon-
stant kritik af forringelsen af dansk 
demokrati og med forslag om en helt 
anden samarbejdsform og inddragelse 
af vælgerne i form af flere folkeafstem-
ninger.

Ib var på den måde stærkt medvirken-
de til, at Retsforbundet igen blev re-
præsenteret i Folketinget i 1973 efter 
13 år udenfor.

Lige fra den spæde start talte han EF/
EU imod – før EF-afstemningen i 1972, 
hvor han var fremtrædende i debatten 
på Nej-siden som landsformand for 
Retsforbundet; siden som folketings-
medlem for Retsforbundet i to perio-
der fra 1973-1975 og 1977-1981 og 
EU-parlamentariker (1978-1979) for 
Retsforbundet og senere som medlem 
af EU-parlamentet for Folkebevægel-
sen mod EU i en 10-årig periode fra 
1984 til 1994. 

Han var med til at stifte Folkebevæ-
gelsen mod EF og var også den eneste 
parlamentariker, som blev hos Folke-
bevægelsen da de 3 andre gik til en 
konkurrerende bevægelse. 

Ib Christensen gik ofte på talerstolen til 
landsmøder og andre arrangementer, 
og så blev der lyttet, når han talte EU/
Bruxelles midt imod ud fra et internati-
onalistisk perspektiv, hvor han gang på 

gang betonede især FN, Det nordiske 
samarbejde, Europarådet og EFTA som 
alternativ til EF/EU.

Ib betonede hele tiden det frie interna-
tionale samarbejde sammen med den 
nationale selvbestemmelsesret uden 
at det nogensinde kammede over i en 
gold nationalisme. 

Hvil i fred Ib. Du vil blive savnet og vores 
tanker går både til dig og din familie.

EN MARKANT STEMME MOD EU ER EN MARKANT STEMME MOD EU ER 
BLEVET TAVS: BLEVET TAVS: 
IB CHRISTENSEN 1930-2023IB CHRISTENSEN 1930-2023
Af Mette Langdal & Poul Gerhard Kristian-
sen
Hhv. næstformand og tidl. landssekretær 
for Folkebevægelsen mod EU

Ib Christensen i 1993. Foto: © Communautés Européennes 1993

Ib Christensen, nyvalgt for Folkebevægelsen i 1984. Foto: © European Union 1984 - EP
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Bruxelles er i øjeblikket rystet over 
bestikkelsessagen, der skiftevis kal-
des Qatargate og Marokkogate efter de 
to lande, der er under mistanke for at 
have infiltreret EU-systemet. Fire højt-
placerede personer i EU-systemet er 
indtil videre anholdt, og flere er under 
mistanke.

EU’s traktater forpligter Danmarks 
støtte til EU’s udenrigspolitik ”aktivt og 
uforbeholdent”. EU’s udenrigspolitik er 
dermed Danmarks udenrigspolitik. Er 
EU’s og Danmarks udenrigspolitik da 
købt og betalt af disse fremmede lan-
de?

EFTERFORSKNINGENS BEGYNDEL-
SE
Den belgiske efterretningstjeneste 
VSSE fik i 2021 et tip fra en anden 
europæisk efterretningstjeneste om, at 
Marokko havde købt sig til indflydelse i 
EU-Parlamentet. 

I foråret 2022 bryder belgiske agenter 
ind hos Pier Antonio Panzeri, en 67-
årig italiener og NGO-boss, som også 
er tidligere medlem af EU-Parlamen-
tet. Som medlem af EU-Parlamentet 
var han formand for Marokko-udvalget 
og Menneskerettighedsudvalget. Det 
gjorde Panzeri til EU-diplomatiets an-
sigt udadtil i Marokko.

Agenterne bryder ind, mens Panze-
ri ikke er hjemme. De finder en rulle-
kuffert under hans seng med 7.601 
50-euro-sedler. I garderoben gem-
mer der sig et pengeskab. I det finder 
de en bog, en dvd og en papkasse. Og 
380.050 euro. 

I alt fandt agenterne altså kontanter 
svarende til en værdi af over 5 millioner 
kroner hjemme hos Panzeri. De forlod 
stedet igen uden at efterlade sig nogen 
spor. Efterforskningen var i gang. 

SUSPEKTE REJSER TIL MAROKKO
Panzeris telefon bliver nu aflyttet. Ef-
terforskerne fanger blandt andet et 
telefonopkald mellem Panzeri og hans 
kone Maria Colleoni i juni 2022. Colleo-
ni er på besøg i Marokko, og Marokkos 
ambassadør i Polen, Abderrahim At-
moun, er vært.

”Alt gik godt, vi blev behandlet som vig-
tige folk. Vi fik kaffe hos Atmoun,” be-
retter Colleoni.

Panzeri vil vide, om hun har ”set æsker-
ne?” 

Det har hun, forsikrer hun. Atmoun 
havde åbnet dem og vist hende indhol-
det. Så havde han puttet noget ekstra 
ned i og sagt, at det skulle betragtes 
som ”en gave fra Atmoun”. 

De belgiske efterforskere mente der-
med at have bevis for, at Panzeri mod-
tog gaver i bytte for sin indflydelse i EU.

Det er ikke første gang, Panzeri-famili-
en deltager i rejser planlagt af Marokko. 
I 2011 insisterer den Marokkanske am-
bassade i EU på, at Panzeri skal besøge 
en lejr med flygtninge fra Vestsahara. 
Det er nødvendigt, skriver marokka-
nerne i et lækket notat, så Panzeri kan 
fremstå neutral. Vestsaharas befri-
elsesbevægelse Polisario er nemlig 
allerede begyndt at kalde Panzeri for 
pro-Marokkansk, og han skulle nødigt 
afsløres som andet end fuldstændigt 
neutral i konflikten.

I 2014 tager Panzeri til Marokko for at 
modtage den prestigefyldte Wissam 
Alaoui-orden af Kong Mohammed VI 
selv. Samme dag modtager Abder-
rahim Atmoun også en medalje. 

SUSPEKTE REJSER TIL QATAR
Panzeri familiens Marokkobesøg er 
langt fra de eneste rejser, der vækker 
mistanke. 

Panzeris efterfølger i rollen som for-
mand for EU-Parlamentets Menne-
skerettighedsudvalg, belgieren Marie 
Arena, tog i maj 2022 til Qatar. Qatar 
betalte hele rejsen. Også med på turen 
var den nu fængslede italiener Niccolò 
Figà-Talamanca, generalsekretæren for 
NGO’en No Peace Without Justice, som 
myndighederne mistænker for korrup-
tion, hvidvask og deltagelse i kriminelle 
netværk. Hans tur var også købt og be-
talt af Qatar.

Formålet med Arena og Figà-Talaman-

KORRUPTIONSSKANDALEN I EUKORRUPTIONSSKANDALEN I EU
Kufferter med kontanter, mistænkelige møder og uheldige udtalelser. Hvordan gik det egentlig til, at Qatar 
og Marokko købte sig til indflydelse i EU-toppen?

Af Susanna Dyre-Greensite
Formand, Folkebevægelsen mod EU

cas rejse var at deltage i en konference 
planlagt af Qatars menneskerettig-
hedsudvalg. Konferencen havde titlen 
”Den Europæiske Union og menneske-
rettighederne”. 

Det er ikke i strid med EU-regler at 
deltage i en tur fuldt betalt af et andet 
land. Der er dog krav om, at sådanne 
rejser skal rapporteres til EU-Parla-
mentet. Det gjorde Arena ikke. Arena 
giver sin sekretær skylden og siger, at 
der blot var tale om en administrativ 
forseelse. 

Den samme administrative forseelse 
begik Arenas lands- og partifælle og 
kollega Marc Tarabella to år tidlige-
re, når han ligeledes tog på en rejse 
til Qatar med det hele betalt af Qatar. 
Han havde rejst derned for at se stadi-
onbyggeriet forud for VM. 

Belgisk politi har ønsket at efterforske 
Marc Tarabella, som i januar derfor fik 
frataget sin parlamentariske immuni-
tet. Arena har beholdt sin immunitet, 
men efter at detaljer om rejsen samt 
information om et mistænkeligt tæt 
forhold til Per Antonio Panzeri er kom-
met frem i pressen, har hun valgt at 
trække sig som formand for Menne-
skerettighedsudvalget.

Både Tarabella og Arena nægter sig 
skyldige i andet end administrative for-
seelser.  

HOTELVÆRELSER OG TYKKE KUF-
FERTER
Det er ikke kun på udlandsrejser, at 
der foregår suspekte aktiviteter. Det 
sker også i EU’s hovedstad Bruxelles. 
Her har Qatars beskæftigelsesminister 
Ali ben Samikh Al-Marri et ynglings 
5-stjernet hotel, Steigenberger Wilt-
cher’s hotel på den eksklusive shopping 
gade Avenue Louise.

Det er på dette hotel, nærmere be-
stemt i suite 412, at Al-Marri den 9. 
oktober 2022 mødes med Pier Antonio 
Panzeri og Panzeris tidligere assistent, 
den 35-årige Italiener Francesco Gior-
gi. Giorgi arbejder fortsat som rådgi-
ver i den socialdemokratiske gruppe i 
EU-Parlamentet. Privat er han kære-
ster med daværende næstformand i 
EU-Parlamentet, den 44-årig græker 
Eva Kaili. 

Mødet den 9. oktober varer en time og 
tyve minutter. Hotellets overvågnings-
kameraer viser, at Panzeri forlader mø-
det med en tykkere kuffert, end han 
den kom ind med. 

ANHOLDELSERNE
Tidligt om morgenen den 9. december, 
anholder belgisk politi Francesco Giorgi. 
De venter, indtil Giorgi forlader sit hjem, 

som han deler med Eva Kaili. Hjemmet 
må de nemlig ikke ransage, fordi Kai-
li har parlamentarisk immunitet, som 
kun kan ophæves af EU-parlamentet, 
eller hvis hun tages på fersk gerning i 
ulovligheder.

Efter Giorgi anholdes, fortager politiet 
16 ransagninger i Bruxelles. Hos Pier 
Antonio Panzeri finder politiet 600.000 
euro i kontanter. Han bliver anholdt li-
gesom Niccolò Figà-Talamanca.

En fortvivlet Eva Kaili ringer til sin far 
og beder om hjælp. Faren indvilliger 
i at transportere en taske med flere 
hundred tusind euro i 50-euro-sedler 
gemt under bleer og en sutteflaske. 
Politiet anholder Kailis far, hvorefter 
”fersk gerning ”-kriteriet er overholdt. 
Herefter ransager de Kaili og Giorgis 
hjem, hvor de finder 150.000 euro for-
delt i kabine- og luksuskufferter. Eva 
Kaili arresteres klokken 17:09. 

HVAD QATAR FIK UD AF DET
Francesco Giorgi erklærer sig skyldig og 
fortæller om Qatars motiv. Qatar havde 
behov for at skabe et bedre omdøm-
me i det internationale samfund forud 
for VM i Qatar. Kritikken har haglet ned 
over Qatar i årevis, fordi migrantarbej-
dere er blevet udnyttet på det groveste 
til at bygge fodboldstadions, hvilket har 
kostet i tusindvis af migrantarbejdere 
livet. 

Qatar benyttede en tretrinsraket med 
deres ”venner” i EU: Første trin var at 
stoppe kritik fra andre lande, andet trin 
var at promovere positive sider af Qa-
tar og tredje trin var at angribe andre 
lande. 

Trinnet med at stoppe kritik virkede i 
det omfang, at flere kritiske udtalelser 
blev stemt ned i EU-parlamentet, et 
muligt resultat af korrupte politikeres 

indblanding. Trinnet med at promere 
positive sider virkede til fulde, da både 
Kaili og Arena skamroste Qatar for 
store fremskridt på arbejdstagerret-
tigheder. Tredje trin havde Qatar også 
stor succes med. Qatar kontrollerede 
i praksis flere magtfulde NGO’er med 
tætte forbindelser til EU-Parlamentets 
Menneskerettighedsudvalg. NGO’erne 
rapporterede ivrigt om problemer i lan-
de, Qatar har fjendtlige relationer med. 

HVAD MAROKKO FIK UD AF DET
Lækkede dokumenter fra Marokkos 
ambassade i Bruxelles viser, at Marok-
ko har forsøgt at bruge Pier Antonio 
Panzeri, som beskrives som ”en god 
ven af Marokko”, til at slå ned på kritik 
af Marokkos besættelse af Vestsahara. 
Det skulle være foregået, mens Panzeri 
stadig sad i EU-parlamentet.

Selv nægter Panzeri at have været kor-
rupt, mens han sad i EU-Parlamentet. 
Han fortæller, at han først modtog pen-
ge fra Marokko, efter han ikke opnåe-
de genvalg i 2019. Da var målet, ifølge 
Panzeri, selv at lobbye imod negativ 
omtale af Marokko i form af resolutio-
ner. 

I januar 2023 vedtog EU-Parlamentet 
en kritisk resolution om Marokko. Det 
er første gang det er sket i 25 år, og det 
skete altså først efter anholdelserne.

SKANDALEN FORTSÆTTER
Der kommer nærmest dagligt nye de-
taljer og nye navne frem i bestikkel-
sesskandalen. Individuelle retssager vil 
afgøre personansvar. EU-Parlamentet 
har også vedtaget kosmetiske ændrin-
ger i sine åbenhedsregler. Skandalens 
omfang gør det dog muligt allerede 
nu at slå fast, at EU-Parlamentet som 
helhed har et alvorligt troværdigheds-
problem. 

Der blev fundet tasker med kontanter hos flere toppolitikere i EU. Foto: Angelo DAmico/ Shutterstock

Det belgiske politi afspærrede Eva Kailis kontor. Foto: Alexandros Michailidis/ Shutterstock
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ANNULLATIONSSØGSMÅL OG DIREK-ANNULLATIONSSØGSMÅL OG DIREK-
TIVET OM MINDSTELØNTIVET OM MINDSTELØN
Næsten alle danske partier er imod EU’s nyligt vedtagne mindstelønsdirektiv. Det samme er fagbevægelsen, 
som frygter at direktivet vil føre til lønpres i form af en lovbestemt og ringe mindsteløn. Arbejdsgiverorgani-
sationerne er også imod direktivet, da de ser det som et angreb mod den danske model og den frie aftaleret. 

Danmark blev overtrumfet i EU, når direktivet skulle vedtages. Danmark har stået ret alene med sin mod-
stand, fordi den danske arbejdsmarkedsmodel er ret unik, og mindstelønsdirektivet derfor ikke udgør lige 
så stor en trussel i andre lande. 

Danmark har dog én sidste mulighed for at stoppe direktivet: Et annullationssøgsmål. 

Regeringen lover i Regeringsgrundlaget at rejse et annullationssøgsmål i EU om mindstelønsspørgsmålet. 
Men hvad er et annullationssøgsmål? Og kan det vindes? Folk i Bevægelse giver dig overblik. 

HVAD? 
Et annullationssøgsmål er et forsøg på 
at få hele eller dele af nyligt vedtaget 
EU-lovgivning erklæret ugyldigt.

I sagen om mindsteløn: Danmark ønsker 
at få mindstelønsdirektivet erklæret 
ugyldigt. Lovens fulde navn er Euro-
pa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 
2022/2041 af 19. oktober 2022 om pas-
sende mindstelønninger i Den Europæiske 
Union

HVEM? 
Både et medlemsland, EU-Parlamen-
tet, Rådet og Kommissionen har ret til 
at anlægge et annullationssøgsmål.

I sagen om mindsteløn: Danmark anlæg-
ger sag som medlemsland. Den sven-
ske fagbevægelse har på det kraftigste 
opfordret den svenske regering til at gå 
med i sagen, men det har de (ved dette 
blads deadline) afvist. Sverige har ellers 
langt hen ad vejen delt Danmarks mod-
stand mod direktivet, da den svenske 
model minder om den danske. 

HVORFOR? 
Ovenstående aktører kan ikke blot an-
lægge et annullationssøgsmål, hvis de 
er generelt utilfredse med et stykke 
lovgivning. Man skal kunne påberåbe 
sig et eller flere af følgende retslige 
grunde: 

o Inkompetence.
o Væsentlige formelle mangler.
o Overtrædelse af traktaterne eller af 
retsregler vedrørende deres gennem-
førelse.
o Magtfordrejning.

I sagen om mindsteløn: Tilhængere af 
annullationssøgsmål om mindsteløn 
har peget på inkompetence og over-
trædelse af traktaterne som grunde til 
at anlægge søgsmål. Artikel 153 stk. 
5 i Traktaten om den Europæiske Uni-
ons funktionsmåde udelukker nemlig 
EU fra at lovgive om ”lønforhold” med 
hjemmel i artikel 153. Det er, mener 
Danmark, lige præcis det EU gør med 
mindstelønsdirektivet. Rådets juridiske 
tjeneste har dog tidligere udtalt, at de 
ikke mener, at det er tilfældet.

HVORNÅR?
Et annullationssøgsmål skal anlægges 
senest to måneder efter lovgivningens 
offentliggørelse i EU-tidende.

I sagen om mindsteløn: Danmark havde 
deadline for at anlægge annullations-
søgsmål den 18. januar 2023.

HVOR? 
EU-Domstolen afgør som hovedregel 
annullationssøgsmål om lovgivning 
vedtaget af Europa-Parlamentet og/
eller Rådet. Domstolens lavere instans, 
Retten, tager derimod stilling til nogle 
bestemte sager eksempelvis vedrøren-
de statsstøtte. 

I sagen om mindsteløn: Det forventes, at 
EU-Domstolen afgør spørgsmålet om 
mindsteløn.

HVORDAN?
Efter der er anlagt annullationssøgs-
mål, tager EU-Domstolen stilling. Det 
tager i gennemsnit 16,6 måneder. Et 
annullationssøgsmål har i udgangs-
punktet ikke opsættende virkning. Det 
vil sige medlemslandene er stadig for-
pligtede til at implementere lovgivnin-
gen inden for deadline. 

EU-domstolen kan ende med ikke at 
give klagen medhold, at kende hele 
lovgivningen ugyldig eller kende dele af 
den ugyldig.

I sagen om mindsteløn: Danmark er for-
pligtet til at implementere direktivet 
om mindsteløn senest den 15. novem-
ber 2024, medmindre Domstolen giver 
dispensation. Det bliver spændende at 
se, om EU-Domstolen når frem til en 
afgørelse inden da. Afgørelsen vil under 
alle omstændigheder præcisere om og 
hvordan Danmark skal implementere 
lovgivningen.

Tidligere danske annullationssøgsmål:
BROMEREDE FLAMMEHÆMMERE 
Den 11. januar 2006 gik Danmark sammen med EU-Parlamentet imod EU-Kommissionen. 

Kommissionen havde fjernet ”bromerede flammehæmmere” (bestemte kemikalier, der for-
hindrer brand) fra listen over forbudte stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr. 

Danmark og EU-Parlamentet mente, at Kommissionen manglede at bevise, at der ikke eksi-
sterede bedre alternativer til de bromerede flammehæmmere.

Domstolen gav Danmark og EU-Parlamentet ret i, at Kommissionen havde forsømt sin pligt. 
Domstolen annullerede Kommissionens beslutning den 1. april 2008. 

HEKTARSTØTTESAGEN
Den 19. marts 2009 anlagde Danmark igen sag imod EU-Kommissionen. 

Kommissionen havde besluttet, at Danmark ikke skulle have refunderet et beløb på knap 750 
millioner kroner EU-landbrugsstøtte, fordi Danmark ikke havde overholdt krav til udtagne 
arealer.

Danmark ønskede beslutningen annulleret.

Domstolen gav EU-Kommissionen ret i en dom afsagt den 3. juli 2012. 

Kilde: Folketinget, 07/01/2023, ”EU-Note: Annullationssøgsmål og direktivet om mindsteløn”
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