
 

Holbergsgade 6 · 1057 København K · T 3392 3380 · F 3311 1239 · E inm@inm.dk · www.nyidanmark.dk 

Folketinget, Europaudvalget 

Christiansborg 

 

 

Dato: 9. december 2010 

J.nr.: 10/30484 

   

 

 

Ministeren for flygtninge, indvandrere og integrations besvarelse af spørgsmål nr. 1 
vedrørende KOM(2009) 0554. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Pia Adelsteen (DF). 

KOM(2009) 0554 

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om minimumsstandarder for procedurer i 

medlemsstaterne for tildeling og fratagelse af international beskyttelse (omarbejdning) 

 

Spørgsmål 1 

Ministeren bedes – i forlængelse af mødet i Europaudvalget den 5. november 2010 - over-

sende et notat, der belyser, hvorvidt forslaget om fastsættelse af minimumsstandarder for 

anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsløse som flygtninge vil kræve en ændring 

af de danske regler, såfremt retsforbeholdet afskaffes? 

 

Svar: 

Kommissionen fremsatte den 21. oktober 2009 ændringsforslag til asylproceduredirektivet 

(2005/85/EF) ved forslag KOM (2009) 0054 og til flygtningedefinitionsdirektivet om anerken-

delse af tredjelandsstatsborgere eller statsløse som flygtninge (2004/83/EF) ved forslag 

KOM (2009) 551.  

 

Jeg går ud fra, at der med spørgsmålet henvises til ændringsforslaget til asylproceduredirek-

tivet (KOM(2009) 0554) og ikke flygtningedefinitionsdirektivet (KOM(2009) 0551).  

 

Grundnotat om asylproceduredirektivet blev oversendt til Folketingets Europaudvalg den 12. 

maj 2010, mens grundnotat om flygtningedefinitionsdirektivet blev oversendt til Folketingets 

Europaudvalg den 24. marts 2010, ligesom der blev udarbejdet et opdateret samlenotat for-

ud for rådsmødet den 2.-3. december 2010.  

 

Der er endnu ikke enighed i Rådet om indholdet af ændringsforslaget til asylproceduredirek-

tivet, som medlemsstaterne generelt finder omkostningskrævende og forlængende for sags-

behandlingstiden.  

 

Kommissionen har på baggrund af medlemsstaternes tilkendegivelser i forbindelse med 

rådsmødet for retlige og indre anliggender den 8.-9. november 2010 tilkendegivet, at der i 

første halvår 2011 vil blive fremsat et revideret ændringsforslag vedrørende asylproceduredi-

rektivet.  

Europaudvalget 2009
KOM (2009) 0554 endeligt svar på spørgsmål 1
Offentligt
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Hvorvidt Danmark vil skulle ændre de danske regler, såfremt retsforbeholdet afskaffes, vil 

afhænge af indholdet i det ændrede asylproceduredirektiv og kan ikke afklares nærmere på 

nuværende tidspunkt.  

 
 

Med venlig hilsen 

 
 

Birthe Rønn Hornbech 
 

 


