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Kære Anne-Mette Winther Christiansen, 

 

Kommissionen fremsætter i løbet af året en række dokumenter, hvortil der er knyttet en 

høringsfrist – primært hvidbøger, grønbøger og meddelelser - og hvor Folketinget dermed 

har mulighed for at komme med en udtalelse til Kommissionen. Dokumenterne giver Fol-

ketinget en mulighed for at påvirke kommende EU-lovgivning på det tidspunkt, hvor 

chancen for indflydelse er størst – nemlig mens bestemmelserne stadig er under udarbej-

delse. Samtidig giver de pågældende dokumenter en første indikation af, hvilke nye initia-

tiver der er på vej fra Kommissionen.  

 

Europaudvalget orienteres løbende om de høringsdokumenter, som Kommissionen frem-

sætter. Europaudvalget overvejer i den forbindelse, om dokumentet vedrører et område, 

hvor et andet af Folketingets stående udvalg fagligt er bedre rustet til at substansbehandle 

sagen. Europaudvalget fremsender i så fald dokumentet til det/de relevante fagudvalg 

sammen med en opfordring til at behandle sagen og orientere Europaudvalget om udval-

gets indstilling. 

 

I relation til Kommissionens grønbog om Det Europæiske Migrationsnetværks fremtid, 

besluttede Europaudvalget på udvalgsmødet den 27. januar 2006 at anmode Udvalget for 

Udlændinge og Integration om at behandle grønbogen.  
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Jeg vil derfor gerne opfordre Udvalget for Udlændinge og Integration til at behandle grøn-

bogen og på baggrund heraf komme med en indstilling til Europaudvalget indeholdende 

udvalgets vurdering af Kommissionens initiativ. 

 

Høringssvar skulle ifølge grønbogen allerede have været Kommissionen i hænde ved ud-

gangen af januar 2006. Derfor vil jeg anmode om, at Europaudvalget modtager et eventuelt 

bidrag fra Udvalget for Udlændinge og Integration snarest muligt og senest den onsdag 

den 15. februar 2006.  

 

Grønbogen (på engelsk) vedlægges til orientering. En dansk version foreligger endnu ikke. 

Regeringens grundnotat af 17. januar 2006 vedlægges. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Elisabeth Arnold 
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