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Redegørelse til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Udlændinge- og 

Integrationspolitik vedrørende ministeren for flygtninge, indvandrere og integrations 

dagsordenspunkter på rådsmødet (retlige og indre anliggender) den 4.-5. juni 2009 

 

Dagsordenspunkt 19): Opfølgning på rådskonklusionerne fra november 2008 om mis-

brug og omgåelse af retten til fri bevægelighed for personer 

 

Kommissionen oplyste, at Kommissionen forventer at kunne vedtage de lovede retningslinjer 

for fortolkning af opholdsdirektivet om fri bevægelighed den 2. juli 2009. Der var en generel 

drøftelse af sagen, hvor flere lande gav udtryk for behov for at overvåge eventuelle nye ten-

denser på området. Formanden konkluderede, at retningslinjerne blot er skridt på vejen i be-

stræbelserne på at bekæmpe misbrug af den fri bevægelighed i EU, og at sagen bør komme 

på et kommende rådsmøde for retlige og indre anliggender.  

  

Dagsordenspunkt 20): Status for gennemførelsen af visuminformationssystemet (VIS) 

 

Formanden oplyste, at det er hensigten, at VIS skal idriftsættes i december 2009. Medlems-

staterne blev opfordret til at overholde tidsplanen.  

 

Dagsordenspunkt 21): Kommissionens forslag om oprettelse af et europæisk asylstøt-

tekontor (KOM(2009)66)  

 

Formandskabet gav en status på forhandlingerne, og der var en samlet drøftelse af den så-

kaldte asylpakke fra Kommissionen, der omfatter forslag til fem retsakter jf. dagsordenspunk-

terne 21-25.  

 

Rådet havde en generel debat om forslagene i asylpakken og udtrykte tilfredshed med de 

fremskridt, der allerede er gjort. Der var dog fortsat mange indvendinger fra medlemslande-

ne – blandt andet blev det fremhævet, at det er vigtigt at undgå misbrug af asylsystemet og 

at undgå lempelser, der kan virke som en ”pull factor”.  

 

Der var generel opbakning til forslaget om oprettelse af et europæisk asylstøttekontor.  
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Side 2 

 

 

 

Mange lande var imod at behandle de fem forslag samlet og ønskede, at man f.eks. søger at 

opnå enighed om forslagene vedrørende asylstøttekontoret og EURODAC først og dernæst 

fortsætter med forhandlingerne om ændring af Dublin-forordningen og direktivet om modta-

gelsesforhold. 

 

Dagsordenspunkt 22): Forslag til beslutning om ændring af beslutning nr. 573/2007/EF 

om oprettelsen af Den Europæiske Flygtningefond for perioden 2008-2013 

(KOM(2009)67) 

 

Der henvises til dagsordenspunkt 21. 

  

Dagsordenspunkt 23): Forslag til ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forord-

ning om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat 

der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er 

indgivet af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs i en af medlemsstaterne (Dub-

lin-forordningen) (KOM(2008) 820 endelig)  

 

Der henvises til dagsordenspunkt 21.  

 

Dagsordenspunkt 24): Forslag til ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forord-

ning om oprettelse af ”EURODAC” til sammenligning af fingeraftryk med henblik på 

en effektiv anvendelse af Dublin-forordningen (EURODAC-forordningen) (KOM(2008) 

825 endelig)  

 

Der henvises til dagsordenspunkt 21. 

 

Dagsordenspunkt 25): Kommissionens forslag til ændring af direktivet om modtagel-

sesforhold for asylansøgere (KOM(2008) 815 endelig)  

 

Der henvises til dagsordenspunkt 21.  

 

Dagsordenspunkt 26): Ministerkonference om styrket samarbejde på migrationsområ-

det (Building Migration Partnerships) den 27.-28. april 2009 i Prag, Tjekkiet  

 

Formandskabet gav en afrapportering fra konferencen. 

  

Dagsordenspunkt 27): Forslag til et direktiv om en enkelt procedure for udstedelse af 

en samlet opholds- og arbejdstilladelse samt om et fælles rettighedssæt for arbejds-

kraftindvandrere, der opholder sig lovligt i en medlemsstat (KOM(2007)638)  

 

Punktet udgik inden rådsmødet. 

 

Dagsordenspunkt 28): Rådets afgørelser om henholdsvis undertegnelse og indgåelse 

af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Pakistan vedrørende tilbagetagel-

se af personer med ulovligt ophold (KOM(2009) 106 endelig)  

 



 

Side 3 

 

 

 

Afgørelserne blev vedtaget. 

 

Dagsordenspunkt 29): Ulovlig indvandring via Middelhavet  

 

Der var en drøftelse af sagen, og der var enighed blandt medlemslandene om, at der er tale 

om et alvorligt problem. Sagen vil blive drøftet videre under svensk formandskab med hen-

blik på at undersøge hvorledes man kan undgå menneskelige tragedier samt styrke kampen 

mod ulovlig indvandring. 

 

 


