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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 23. oktober 2009 

 

Dagsordenspunkt 8): Kommissionens forslag om oprettelse af et europæisk asylstøt-

tekontor 

Punktet var taget af dagsordenen for rådsmødet. 

 

Dagsordenspunkt 9): Præsentation af nye forslag på asylområdet – ændringsforslag 

til asylproceduredirektivet og flygtningedefinitionsdirektivet* 

Punktet blev mod forventning ikke sat på dagsordenen for rådsmødet. 

 

Dagsordenspunkt 10): Opfølgning på konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde 

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

Punktet blev mod forventning ikke sat på dagsordenen for rådsmødet. 

 

Dagsordenspunkt 11): Status for gennemførelsen af visuminformationssystemet (VIS) 

Formandskabet og Kommissionen orienterede om udarbejdelse af en ny tidsplan for idrift-

sættelsen for det såkaldte visuminformationssystem (VIS), som vil blive forelagt Rådet på 

det næste rådsmøde for retlige og indre anliggender den 30. november – 1. december 2009. 

                                                      

  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 12): Kommissionens femte rapport om visumreciprocitet 

Kommissionen præsenterede hovedpunkterne i sin rapport af 20. oktober 2009 om status på 

gensidighed i visumfritagelsen mellem visse tredjelande og EU-landene. Siden juli 2008 har 

EU opnået fuld visumgensidighed med tre ud af otte tredjelande på EU’s positivliste. der 

fortsat kræver visum for statsborgere i visse EU-lande. Hertil kommer, at der er opnået frem-

skridt i forhold til de fleste øvrige lande. 

 

Dagsordenspunkt 13): Kommissionens rapport om Canadas genindførelse af visum-

pligt over for statsborgere fra Tjekkiet 

Kommissionen fremlagde sin rapport af 20. oktober 2009 omhandlende Canadas genindfø-

relse af visumpligt over for tjekkiske statsborgere, hvor det fremgår, at Kommissionen anser 

situationen for beklagelig og ønsker den snarest muligt bragt til ophør. Kommissionen har 

bl.a. anmodet Canada om at fortsætte dialogen med Tjekkiet. 

 

Dagsordenspunkt 14): Eventuelt 

Slovenien præsenterede konklusionerne vedtaget på en ministerkonference i Bdro den 8.-9. 

september 2009, hvor de vestlige Balkanlandes bestræbelser på at få visumlempelse i Eu-

ropa var på dagsordenen. 

 

 


