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Folketinget — Europaudvalget
Christiansborg, den 21. november 2005

Til
udvalgets medlemmer og stedfortrædere.

Minikonference om Kommissionens arbejdsprogram 2006 og EU's
tænkepause
Fredag den 2. december 2005, kl. 9.00 – 11.00 afholdes en minikonference i Fællessalen om Kommissionens arbejdsprogram 2006 samt om EU’s tænkepause,
herunder Kommissionens såkaldte plan D: demokrati, dialog og debat.
Minikonferencen afløser den ellers påtænkte forespørgselsdebat i folketingssalen om Kommissionens arbejdsprogram for 2006.
Udover medlemmer og stedfortrædere af Europaudvalget vil også Folketingets
fagudvalg og de danske medlemmer af Europa-Parlamentet være inviteret.
Det foreløbige program ser ud som følger:
kl. 9.00

Velkomst/indledning ved Folketingets formand
Christian Mejdahl

kl. 9.05

Kort oplæg fra:
udenrigsminister Per Stig Møller (en generel vurdering af Kommissionens arbejdsprogram og Kommissionens plan D: demokrati, dialog, debat) – afventer bekræftelse
Herefter følger korte oplæg fra
kommissær Mariann Fischer Boel (landbrug og udvikling af
landdistrikter)
kommissær Markos Kyprianou (sundhed/forbruger)
kommissær Neelie Kroes – (konkurrence)
Bekræftelse fra to sidstnævnte kommissærer afventes

Efter oplæggene vil der være tid til spørgsmål og debat (medlemmer af Folketinget samt danske medlemmer af Europa-Parlamentet har ret til at stille
spørgsmål).
kl. 10.50:

Afrunding/konklusion ved Europaudvalgets formand
Elisabeth Arnold

Åbent møde:
Mødet er åbent for pressen og offentligheden, idet der dog vil være et begrænset antal pladser for offentligheden.
Taleret:
Ret til at stille spørgsmål og deltage i debatten med udenrigsministeren og
kommissærerne har alene medlemmer af Folketinget og de danske medlemmer af Europa-Parlamentet.
Tilmelding:
Tilmelding for interesserede medlemmer og stedfortrædere kan ske på vedhæftede tilmeldingsblanket eller til Europaudvalgets sekretariat (Charlotte
Friis, lokal 3625) senest mandag den 28. november kl. 12.00.
Yderligere spørgsmål vedrørende minikonferencen kan rettes til Europaudvalgets formand Elisabeth Arnold eller fuldmægtig i EU-Sekretariatet Peter
Riis (lokal (3604).

Med venlig hilsen

Peter Riis,
Udvalgssekretær.
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Minikonference fredag den 2/12 2005 kl. 9.00-11.00

Undertegnede



Ønsker at deltage i konference



Kan ikke deltage

MF navn: _____________________________________________
Evt. kontaktperson: ___________________________________________
Evt. bemærkninger: ___________________________________________

Retur til
Europaudvalgets Sekretariat
(att.: Charlotte Friis, lokal 3625)
senest mandag den 28. november 2005
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