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KU:s utskottsresa Berlin, Haag och Warszawa (24–28 februari) 
  

Programmen nedan är i vissa delar (avseende Haag och Warszawa) preliminära. 

 

– Berlin – 
 

Söndagen den 24 februari (ankomst sen eftermiddag/kväll) 

Kompletterande utdelning och inläsning av program/underlag  

 

Måndagen den 25 februari 

Frukostmöte med genomgång av program/underlaget 

Briefing med svenska ambassaden 

Möte med Manuel Sarrazin, ledamot i förbundsdagen  

Lunch 

Möte med Andrej Hunko, ledamot i förbundsdagen 

Möte med Peter Friedrich, EU-ministern i delstaten Baden-Württemberg och ordfö-

rande i förbundsrådets EU-utskott 

Möte med Thomas Silberhorn och Joachim Spatz, ledamöter i förbundsdagen och 

EU-utskottet 

Middag i residenset tillsammans med inbjudna gäster (inkl. föreläsning från professor 

Christoph Möllers) och ambassadpersonal 

 

Tisdagen den 26 februari 

Möte med Michael Stübgen, ledamot i förbundsdagen 

Möte med Dr. Nikolas Meyer-Landrut, rådgivare till förbundskanslern i europapoli-

tiska frågor 

Lunch 

Möte med Michael Roth, ledamot i förbundsdagen 

Flyg till Amsterdam (Haag) respektive Warszawa 

 

– Haag – 
 
Onsdagen den 27 februari  

Briefing och frukost i residenset 

Möte på nederländska parlamentet 
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Möte med Michiel Servaes och Pierre Heijnen, ledamöter i Generalstaternas andra 

kammare 

Möte på nederländska parlamentet 

Lunch 

Möte med Robert de Groot, enhetschef vid nederländska Utrikesdepartementet 

Möte på nederländska parlamentets EU-nämnd 

Möte på nederländska parlamentet inrikesutskott 

 

Torsdagen den 28 februari 

Möte med företrädare för den nederländska revisionsrätten 

Möte på nederländska parlamentet 

Möte med Tom de Bruijn, medlem av Raad van State (rådgivande organ till 

regeringen och förvaltningsdomstol) 

Arbetslunch i residenset med inbjudna gäster 

Transport till flygplatsen (Schiphol) 

Flyg till Stockholm 

 

– Warszawa – 
 

Onsdagen den 27 februari  

Möte med företrädare för konstitutionsdomstolen 

Möte med Ryszard Kalisz, ordförande i underhusets (Sejm) justitieutskott 

Möte med Witold Waszczykowski, vice ordförande i underhusets (Sejm) utrikesut-

skott 

Möte med ledamöter i underhusets/överhusets utskott för EU-frågor 

Lunch med polsk-svenska vänskapsgruppen 

Möte med företrädare för polska Utrikesdepartementet 

Middag i residenset tillsammans med inbjudna gäster och ambassadpersonal 

 

Torsdagen den 28 februari 

Briefing med svenska ambassaden 

Möte med president Komorowski alternativt rådgivare vid presidentkansliet 

Lunch 

Flyg till Stockholm/Köpenhamn  

 


