Afgive Suverænitet?
Der tales i debatten meget om EUROPOL og afgivelse af suverænitet. Danmark afgiver suverænitet i
grundlovens forstand, hvis der er flertal for et ja d. 3. december. Det har de andre medlemslande allerede
gjort, og vi har oven i købet en unik ordning. Vi kan frit vælge, hvad vi vil være med i inden for det retslige
samarbejde. Samme ordning har England og Irland, men alle andre lande er bundet til beslutninger taget i
EU systemet. Ved et ja deler vi en fælles suverænitet over fælles grænseoverskridende udfordringer.
Vi skal være suverænt medlem af EUROPOL. Vi skal være i førerhuset og have indflydelse og
medbestemmelse. Vi skal ikke sidde på bagsmækken og rette ind efter hvad de suveræne medlemmer har
besluttet.
Siger vi ja ved folkeafstemningen tiltræder vi samtidig 22 retsakter (fælles love), som det er yderst
fornuftigt at tilvælge. Det drejer sig om lovgivning inden for kvindehandel, pædofili og kriminalitet på
internettet (Cyberkriminalitet) og en række civilretlige forordninger som polititilhold, skilsmisseret, børns
rettigheder, samt en del almindelig borgerlig ret, som giver virksomheder, foreninger og borgere lettere
adgang til at inddrive tilgodehavender. Nej partierne er ikke kommet med et eneste konkret argument mod
bare en af disse forordninger.
Tilvalgsordningen betyder i virkeligheden, at Danmark får sin suverænitet tilbage ved fremtidige
forordninger og direktiver vedtaget af EU. Vi bestemmer i hvert enkel t tilfælde, om vi vil være med eller stå
udenfor. Så tales der fra nej siden om ”tilfældigt flertal” i Folketinget kan beslutte om vi skal være med i ny
lovgivning. Man skulle tro, at nej siden ville genindføre enevælden eller en eller anden form for diktatur.
Det vil de selvfølgelig ikke. De er bare nogle bangebukse, der er angste for fremtiden.
Lovgivning i Danmark og i EU er som bekendt en proces af fornyelse og justeringer. Hver gang en EU lov
bliver ændret har vi muligheden for at tiltræde, hvis vi er udenfor og fravælge hvis vi vil ikke vil være med.
Danmark skal være aktivt med i Europa og bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet. STEM JA
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