Udenrigsminister Jeppe Kofod
skal i samråd om Ukrainelisten
fredag den 19. august kl.
13-14.
Tilmeldingsinformation.
Opdatering: Fra Folketingets hjemmeside:
Samrådet er åbent for alle, men tilmelding er nødvendig, også
for pressen. Der er et begrænset antal pladser, som tildeles
efter i først-til-mølle-princippet. Tilmelding skal ske senest
kl. 11.00, dagen inden samrådet bliver afholdt.
Tilmelding på e-mail
Samrådet finder sted i

vær. 2-133.

Gæster udefra bør beregne ekstra tid til registrering i
Besøgsindgangen på grund af sikkerhedstjek.
Samrådet

tv-optages

og

vil

blive

vist

direkte

her

på

hjemmesiden. Optagelsen vil efterfølgende kunne (gen)ses her
på siden og under “TV fra Folketinget”. Desuden vises samrådet
forskudt på Folketingets tv-kanal.
For regler for fotografering og optagelse af film og lyd under
åbne samråd, se linket her.
Aug. 5, 2022 (EIRNS)–COPENHAGEN, Aug. 5 (EIRNS) — Den 1.
august anmodede formanden for Folketingets Udenrigsudvalget
Bertel Haarder (Venstre) den danske udenrigsminister Jeppe
Kofod om et samråd om Ukraine-listen på vejen af udvalgsmedlem
Marie Krarup (uafhængig). Ethvert folketingsmedlem har ret til
at kræve, at enhver minister mundtligt besvarer skriftlige
spørgsmål, der tidligere er stillet. På Folketingets

hjemmeside
spørgsmål.

annonceres

anmodningen

om

samråd

og

de

to

På Folketingets hjemmeside:
Samrådsspm. om den ukrainske liste over udlændinge, som
“fremmer” den russiske fortælling mv., til udenrigsministeren
Samrådsspørgsmål U
Vil ministeren forholde sig til den ukrainske liste over
udlændinge, som “fremmer” den russiske fortælling, herunder
bedes ministeren svare på, om listen efter regeringens
opfattelse er udtryk for respekt for ytringsfrihed, demokrati
og andre værdier, som ministeren mener, Danmark bør fremme i
verden?

Mener ministeren, at Danmark fortsat kan begrunde sin støtte
til Ukraine med våben og penge med, at Danmark således er med
til at støtte demokratiske værdier uden for Danmark? Der
henvises til ”Ukraine offentliggør liste over udlændinge, som
fremmer ”russisk fortælling” om krigen i Ukraine, tre danskere
figurerer på listen”, bragt på www.mreast.dk den 29. juli
2022.
Af: Marie Krarup (UFG)
Til: udenrigsminister Jeppe Kofod ()
Dato: 01-08-2022
Status: Ikke besvaret
Emne: udenrigs- og sikkerhedspolitik

Link: https://www.ft.dk/samling/20211/almdel/URU/samspm/U/inde
x.htm
Billede: Michelle Rasmussen

