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Folketingets Europaudvalg
Christiansborg, den 10. juni 2004

Europaudvalgets sekretariat

Til

udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Udvalgsrejse til Haag den 1.-2. september 2004

Den 1.-2. september drager Folketingets Europaudvalg på sin halvårlige

udvalgsrejse til EU-formandskabslandet, som i 2. halvår af 2004 varetages af

Holland. Udvalget skal besøge den hollandske hovedstad, Haag.

På turen vil Europaudvalget få lejlighed til at møde sine søsterudvalg i det

hollandske parlament (Senat og Repræsentanternes Hus), blandt andet for at drøfte
det hollandske EU-formandskabs prioriteter, COSAC-samarbejdet, herunder

nærhedsprincippet og ”early warning”. Der arbejdes også i øjeblikket på, at

Europaudvalget skal møde den hollandske udenrigsminister og/eller europaminister

samt en relevant fagminister. Sidst men ikke mindst er der planer om at besøge den

nye Internationale Straffedomstol, som p.t. giver anledning til intense diskussioner

mellem USA og EU-landene.

Programmet er endnu ikke endelig fastlagt, så forslag er meget velkomne.

Programmet bliver rundsendt som info-note, når det foreligger.

Forventet afrejse er den 31. august om aftenen, og forventet hjemrejse er den 2.

september ligeledes om aftenen (evt. hjemrejse fredag morgen den 3. september

afhængig af programmet for turen. Der er ikke møde i EUU den 3. september).

Interesserede medlemmer og stedfortrædere af Europaudvalget bedes tilmelde sig
ved at indsende vedlagte tilmeldingsslip til Europaudvalgets sekretariat (att. Else

Risum, lokal 3621) snarest muligt og senest den 9. juli 2004. Spørgsmål vedrørende
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rejsen kan rettes til undertegnede på tlf. 3337 3329 eller  thomas.sarup@ft.dk . 

Med venlig hilsen

Thomas Søndergaard Sarup

(Løbenr. 20912)
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Udvalgsrejse til Haag 
den 1.-2. september 2004

* Ja, jeg ønsker at deltage i ovennævnte udvalgsrejse

* Nej, jeg kan desværre ikke deltage 

MF navn: ______________________________________________

Evt. kontaktperson: ______________________________________________

Evt. bemærkninger: ______________________________________________

Parlamentarisk Afdeling
Europaudvalgets Sekretariat,

Folketinget

(attn. Else Risum)

Mail: else.risum@ft.dk

senest den 9. juli 2004


