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Spørgsmål 
Ministeren bedes redegøre for, om den østrigske indenrigsminister, 
Herbert Kickl, har været medlem af EU’s High Level Group on combating 
racism, xenophobia and other forms of intolerance, og hvis dette kan 
bekræftes, hvorvidt den østrigske indenrigsminister fortsat er medlem, 
eller om han er blevet ekskluderet fra EU’s High Level Group. Hvis 
eksklusion er tilfældet, bedes ministeren videre redegøre for, med hvilken 
begrundelse eksklusionen fandt sted, hvilke formålsparagraffer eller 
vedtægter han menes at have overtrådt, og hvorvidt den østrigske 
indenrigsminister har indgivet en formel klage over eksklusionen. 
 
 
Svar 
Der henvises til svar på EUU alm. del spørgsmål 31 for en nærmere 
beskrivelse af medlemssammensætningen i EU’s High Level Group on 
combating racism, xenophobia and other forms of intolerance. 
 
Som det fremgår heraf, er det EU’s medlemsstater, der er medlem af 
højniveaugruppen, og højniveaugruppens sammensætning er fleksibel og 
kan variere fra møde til møde alt efter hvilket indhold, der forventes 
drøftet på mødet. 
 
For medlemsstaterne gælder, at de kan deltage i møderne med op til to 
deltagere, som udpeges af medlemsstaten selv ud fra det pågældende 
mødes indhold.  
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Det fremgår af højniveaugruppens hjemmeside  
(http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=51025), 
at det sjette møde i højniveaugruppen fandt sted i Wien den 16. og 17. 
oktober med det østrigske Indenrigsministerium som vært og co-
organisator på vegne af det østrigske formandskab for Rådet.  
 
Jeg har noteret mig, at spørgsmålet om den østrigske indenrigsministers 
deltagelse har tiltrukket sig presseinteresse i forløbet op til mødet i Wien. 
Jeg har også noteret mig, at det det østrigske indenrigsministerium i den 
forbindelse har oplyst til pressen, at indenrigsministeren ikke deltog af 
kalendermæssige årsager.  
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