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BETÆNKNING OVER MEDDELELSE OM 
REKOMMANDATION 

 

 

Retningslinjer for Nordisk Ministerråds 
samarbejde med Nordvestrusland 

1. Rekommandation 

Rekommandationen har følgende ordlyd: 
 

Nordisk Råd rekommanderer Nordisk Ministerråd, 

at under hensyntagen til de synspunkter, som fremkommer i  
denne betænkning (B 288/præsidiet) at gennemføre 
retningslinjerne for Nordisk Ministerråds samarbejde med 
Nordvestrusland 

2. Meddelelse fra Nordisk Ministerråd 

Nordisk Ministerråd anser det også for meget positivt, at Nordisk Råd har 
deltaget i processen vedrørende revision af retningslinjerne for 
samarbejdet med Nordvestrusland fra 2014. Nordisk Råds rapportør for 
den Nordlige Dimension og Nordvestrusland har deltaget i et møde med 
den af MR-SAM nedsatte arbejdsgruppe og Nordisk Råd har sendt 
skriftlige synspunkter til de reviderede retningslinjer.  
 
Nordisk Ministerråd bemærker, at Nordisk Råd også ser positivt på 
processen vedrørende udarbejdelse af retningslinjerne, og at man gerne 
vil medvirke i den videre dialog om samarbejdet med Nordvestrusland.  
 
Nordisk Ministerråd noterer sig, at Nordisk Råd udtrykker støtte til 
prioriteringen af demokrati, civilsamfund og samarbejde med NGO’er i 
retningslinjerne.  
 
Nordisk Ministerråd anser på den baggrund at rekommandationen kan 
afskrives.  
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3. Præsidiets betænkning 

Nordisk Råd udtrykte i forbindelse med udarbejdelsen af ”Retningslinjer 
for Nordisk Ministerråds samarbejde med Nordvestrusland” støtte til 
prioriteringen af demokrati, civilsamfund og samarbejde med NGO’er. 
 
Dette formål er ikke blevet mindre aktuelt efter behandlingen af 
retningslinjerne på sessionen i Oslo i 2013. Desto vigtigere er det, at 
Nordisk Ministerråd fortsætter sit arbejde i Nordvestrusland med denne 
prioritering. 
 
Nordisk Råd var aktiv i forbindelse med udarbejdelsen af de nye 
retningslinjer, og kan nu godkende at rekommandationen afskrives.   
 
På baggrund af ovenstående foreslår Præsidiet, 

at Nordisk Råd tager meddelelsen til efterretning og anser  
Rek. 23/2013/præsidiet som færdigbehandlet for rådets 
vedkommende. 
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