
 

 

 NOTAT 

 

Dato: 9. decemner 2010 

Kontor: Internationalt Kontor 

J.nr.: 10/15165 

Sagsbeh.: MDS 

  

   

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 2. – 3. december 

2010 

 

Dagsordenspunkt 21): Det belgiske formandskabs status på det fælles europæiske 

asylsystem (CEAS) og indvandringsområdet 

Formandskabet gjorde status på de seneste 6 måneders forhandlinger på asyl- og indvan-

dringsområdet såvel som den fremadrettede proces for de kommende fire formandskaber, 

hvor de kommende formandskaber i en fælles erklæring tilkendegav at ville arbejde videre 

med sagerne. Under eventuelt var der på ny en generel debat om de udfordringer, som EU 

står over for i forhold til Grækenland og anvendelsen af Dublin-systemet, herunder den græ-

ske handlingsplan. 

 

Dagsordenspunkt 22): Kommissionens forslag til omarbejdelse af flygtningedefiniti-

onsdirektivet (KOM(2009)551)* 

Punktet var ikke på dagsordenen for rådsmødet. 

 

Dagsordenspunkt 23) Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv om status 

som fastboende udlænding for at udvide dets anvendelsesområde til at omfatte per-

soner under international beskyttelse (KOM (2007) 298 endelig) 

Punktet var ikke på dagsordenen for rådsmødet. 

 

Dagsordenspunkt 24) Dagsordenspunkt 24): Direktiv om en samlet procedure for ud-

stedelse af en opholds- og arbejdstilladelse samt om et fælles rettighedssæt for ar-

bejdskraftsindvandrere (Single Permit) - KOM(2007)638)*   

Punktet var ikke på dagsordenen for rådsmødet. 

 

Dagsordenspunkt 25) Oprettelse af et it-agentur på området frihed, sikkerhed og ret-

færdighed (KOM(2010)93)* 

Sagen blev drøftet under frokosten. Der var tilslutning til, at der snarest tages formel beslut-

ning om beliggenheden af IT-agenturet som en delt løsning mellem Estland og Frankrig.  

 

 

                                                      
 Forslagene til asylretsakter blev oprindeligt fremsat helt eller delvist med hjemmel i TEF, afsnit IV. Ef-

ter Lissabontraktatens ikrafttræden har forslagene nu hjemmel i TEUF afsnit V. Protokollen om Dan-
marks Stilling finder fortsat anvendelse.  
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Dagsordenspunkt 26) Kommissionens rapport om gennemførelsen af Rådets konklu-

sioner om 29 foranstaltninger til styrkelse af beskyttelsen af de ydre grænser og be-

kæmpelse af ulovlig indvandring 

Kommissionen præsenterede sit netop fremlagte statuspapir vedrørende opfølgning på de 

29 foranstaltninger, der blev vedtaget som rådskonklusioner på rådsmødet den 25.-26. fe-

bruar 2010 (retlige og indre anliggender) (SEC (2010) 1480 final).  

 


