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INM 303 

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 21. september 

2009 

Dagsordenspunkt 7) Meddelelse fra Kommissionen om retningslinjer for bedre gen-

nemførelse og anvendelse af opholdsdirektivet om fri bevægelighed for unionsborge-

re og deres familiemedlemmer 

 

Punktet var sat på dagsordenen efter ønske fra Danmark. Der blev vedtaget rådskonklusio-

ner, som følger op på Kommissionens retningslinjer. Det fremgår af rådskonklusionerne, at 

medlemsstaterne skal overvåge misbrug, og hvis der konstateres systematisk misbrug ind-

berette det til Kommissionen. Det anføres desuden, at Rådet – hvis der konstateres syste-

matisk misbrug – vil vende tilbage til sagen på grundlag af en rapport fra Kommissionen om, 

hvilke tiltag der kan iværksættes for at bekæmpe systematisk misbrug. 

 

Danmark erklærede sig tilfreds med rådskonklusionerne, men fremhævede samtidig vigtig-

heden af at fortsætte bekæmpelsen af omgåelse og misbrug, herunder ved indberetninger til 

Kommissionen. Kommissionen tilkendegav, at man var glad for konklusionerne og opfordre-

de medlemslandene til at indberette evt. misbrug, så Kommissionen kan reagere på det.  

 

Dagsordenspunkt 8) Etablering af en europæisk genbosætningsordning 

 

Kommissionen præsenterede forslag til henholdsvis et fælles EU-genbosættelsesprogram 

og ændring af den Europæiske Flygtningefond. Der var umiddelbart en bred opbakning til 

forslagene, og mange lande udtrykte tilfredshed med det foreslåede princip om frivillig delta-

gelse. Der lægges op til en hurtig opfølgning på forslagene. 

  

                                                      

 Forslaget er fremsat helt eller delvist med hjemmel i TEF, afsnit IV. Protokollen om Danmarks Stilling, 

der er knyttet til Amsterdam-traktaten, finder derfor anvendelse.  
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Dagsordenspunkt 9) Uledsagede mindreårige 

 

Der var en generel debat om de særlige udfordringer, som mange medlemslande står over 

for, med et øget antal uledsagede mindreårige. Kommissionen vil udarbejde en handlings-

plan på området primo 2010. 

 

Dagsordenspunkt 10) Kommissionens forslag om oprettelse af et europæisk  

asylstøttekontor 

 

Punktet var ikke på dagsordenen for rådsmødet. 

 

Dagsordenspunkt 11) Opfølgning på konklusioner fra Det Europæiske Råds møde den 

18.-19. juni 2009 om bekæmpelse af ulovlig indvandring 

 

Kommissionen orienterede om de aktiviteter, der er iværksat med henblik på at bekæmpe 

ulovlig indvandring via Middelhavet, herunder pilotprojektet på Malta om frivillig genbosæt-

ning af flygtninge. Spørgsmålet om en styrkelse af Frontex blev desuden drøftet.  

 

Dagsordenspunkt 12) 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 

 

Punktet udgik inden rådsmødet. 

 

Dagsordenspunkt 13) Status for gennemførelsen af visuminformationssystemet (VIS) 

 

Det blev konstateret, at både Kommissionen og visse medlemslande er forsinkede i gen-

nemførelsesprocessen, hvorefter den operationelle igangsættelse næppe vil ske før sep-

tember 2010. Formandskabet og Kommissionen vil sammen fremlægge forslag til en ny 

tidsplan. 

 

Dagsordenspunkt 14) Kommissionens femte rapport om visumreciprocitet 

 

Punktet udgik inden rådsmødet 

 

 

 

 

                                                      

 Forslaget er fremsat helt eller delvist med hjemmel i TEF, afsnit IV. Protokollen om Danmarks Stilling, 

der er knyttet til Amsterdam-traktaten, finder derfor anvendelse.  
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Dagsordenspunkt 15) Visse spørgsmål vedrørende asyl i Den Europæiske Union 

 

Punktet var sat på dagsordenen efter ønske fra Tyskland. Der var fokus på spørgsmålet om 

en generel evaluering af det fælles asylsystem inden yderligere forslag fremsættes på områ-

det.  


