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Ressortkontor /
Traktatsektionen
-ministerium

1. Overordnet rådgivning om proceduren for
traktatindgåelse. For detaljer se efterfølgende

X

2. Identifikation af tekst som retligt bindende/ikkebindende

X

3. Klarlægning af karakteren, indholdet, omfanget og
de økonomiske konsekvenser af traktaten. Herunder
samspil med EU-retten, der kan medføre, at også
ikke-bindende tekster bliver retligt bindende samt
behov for inddragelse af Finans-, Stats- og
Udenrigsministeriet

X

4. Interministeriel koordination mhp. information af
Udenrigsministeriet og relevante ressortministerier og
disses mulighed for fremsættelse af kommentarer

X

5. Intern forelæggelse og inddragelse af
ressortansvarlige minister i tide, således at evt.
implikationer, regeringens holdning og mandatet er
kendt forud for forhandlingerne med fremmede parter

X

6. Orientering af Det Udenrigspolitiske Nævn og
fagudvalg så tidligt som muligt.
Nøje vurdering af behov for orientering af samme
også mht. retligt ikke-bindende tekster, som vurderes
at have større betydning.
7. Kontakt til landsstyrerne for Færøerne og Grønland
mhp. om de skal være omfattet af traktaten

8. Forhandlinger om tekst og afklaring af
fuldmagtsbehov og fuldmagtsgiver

X

X

X

9. Oversættelser til dansk af traktattekster

X

10. Udarbejdelse (på engelsk eller andet
fremmedsprog) af tekstudkast til forbehold,

X

erklæringer mv. til brug for godkendelse eller
ratifikation samt elektronisk kopi heraf
11. Færdiggørelse af tekstudkast, jf. pkt. 10
12. Underretning af berørte repræsentation om
kommende fuldmagt mv.
13. Fremskaffelse af fotokopi af "certified true copy"
af engelsk (fortrinsvis) traktattekst

X

X

X

14. Udfærdigelse af fuldmagt fra udenrigsminister/
akkrediteringsskrivelse / godkendelsesskrivelse /
ratifikationsinstrument

X

15. Deponering af godkendelsesskrivelse /
ratifikationsinstrument hos depositaren / via
repræsentationen

X

16. Underretning af ressortkontor / ministerium, når
deponering har fundet sted

X

17. Statusunderretning af parter i traktater, hvor
Danmark (dvs. UM) er depositar

X
(kun UMressortkontor)
X

18. Meddelelse til hjemmeside og til pressen

19. Anmodning om bekendtgørelse i Lovtidende C, når
traktaten er trådt i kraft

X

20. Bekendtgørelse af traktaten i Lovtidende C

X

21. Ajourføring af Lex Dania og Retsinformation

X
X

22. Kundgørelse på Færøerne og i Grønland

(Statsministeriet
varetager Grønland)

23. Underretning af ressortkontor/-ministerium om
bekendtgørelsens optagelse i www.lovtidende.dk

X

24. Fremsendelse af underskrevet original af
bekendtgørelsen til opbevaring i Traktatsamlingen,
DOK, JTK

X

25. Registrering af traktaten i De Forenede Nationer

X

