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Europaudvalget 

REFERAT 

AF 14. EUROPAUDVALGSMØDE 

Mødedato: Torsdag den 13. marts 2008 

Tidspunkt: 5 min. efter mødet i Udenrigspolitisk Nævn, dog 

tidligst kl. 08.30 

Sted: Vær. 2-133 

  

Dagsorden Den 25. marts 2008 
 

1. Forelæggelse af møde i Det Europæiske Råd den 13.-14. marts 2008 

Forelæggelse ved statsministeren 

Det Europæiske Råd 13-14/3-08 – bilag 7 (formandskabets 

hyrdebrev af 12/3-08) 

Det Europæiske Råd 13-14/3-08 – bilag 6 (opdateret revideret 

udkast til konklusioner af 7/3-08)  

Det Europæiske Råd 13-14/3-08 – bilag 5 (henvendelse fra 

Forbrugerrådet af 5/3-08) 

Det Europæiske Råd 13-14/3-08 – bilag 1 (udkast til 

kommenteret dagsorden af 13/2-08) 

EUU alm. del (072) – bilag 163 (Kommissionens og 

Generalsekretærens dokument om "Klimaændringer og den 

internationale sikkerhed") 

 

Der er elektronisk adgang til samtlige rapporter tilgået DER 

via den dagsorden, der modtages pr. mail 
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2. Samråd med udenrigsministeren vedr. samrådsspørgsmål F om, hvilke 

initiativer regeringen vil iværksætte på EU-niveau foranlediget af EF-

Domstolens domme i hhv. Laval og Viking Line-sagen 

Forelæggelse ved udenrigsministeren 

EUU alm. del (072) – samrådsspørgsmål F (vedlagt) 

EUU alm. del (072) – bilag 113 (henvendelse fra Kristelig 

Fagbevægelse af 5/2-08) 

EUU alm. del (072) – svar på spørgsmål 9 (om Viking Line- og 

Laval-dommen) 

EUU alm. del (072) – svar på spørgsmål 17 (om Laval-dommen) 

EUU alm. del (072) – svar på spørgsmål 39-40 (om Viking Line- 

og Laval-dommen) 

EUU alm. del (072) – svar på spørgsmål 42 (om sagen Rüffert 

mod Land Niedersachsen) 

EU-note (072) – E 13 (notat af 18/12-07 om Vaxholm-dommen) 

EU-note (072) – E 11 (notat af 12/12-07 om Viking Line-

dommen) EU-note (06) – E 60 (notat af 25/5-07 om 

generaladvokatens udtalelse i sagen) 

Udvalgsmødereferat: 

EUU alm. del (072) – bilag 140, side 350  

L 3. Udvalgets behandling og eventuelle afgivning af høringssvar vedr. 

Kommissionens hvidbog om idræt 
KOM (2007) 0391 

KOM (2007) 0391 – bilag 1 (grundnotat af 31/8-07) 

KOM (2007) 0391 – bilag 4 (udtalelse fra KUU af 22/1-08) 

KOM (2007) 0391 – bilag 3 (høringssvar af 8/11-07)  

KOM (2007) 0391 – bilag 2 (anmodning om udtalelse, fra KUU) 

Udvalgsmødereferat: 

(061), side 1743 (senest behandlet i EUU 14/9-07) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 589 

 

L 4. Udvalgets behandling og eventuelle afgivning af høringssvar vedr. 

Kommissionens hvidbog om sundhedsproblemer i relation til ernæring, 

overvægt og fedme 

KOM (2007) 0279 

KOM (2007) 0279 – bilag 1 (grundnotat af 1/8-07) 

Rådsmøde 2837 – bilag 3 (tillæg til samlenotat af 22/11-07) 

Rådsmøde 2837 – svar på spørgsmål 2 (om transfedtsyre i 

fødevarer) 

KOM (2007) 0279 – bilag 3 (svar på FLF’s spm. 12om fremme af 

sund livsstil) 

KOM (2007) 0279 – bilag 2 (anmodning om udtalelse fra FLF) 

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (072) – bilag 49, side 71 (senest behandlet i EUU 

30/11-07) 

(061), side 1743 (behandlet i EUU 14/9-07) 

L 5. Eventuelt 
 
 
 
 
 
 
Andre arrangementer for Europaudvalgets medlemmer i uge 11: 
Fredag 14/3-08: Europaudvalgsmøde 
 
Praktiske oplysninger: 
Hvor intet andet er angivet, afholdes Europaudvalgets ordinære møder for åbne døre. Tilmelding 
for tilhørere skal ske senest kl. 12.00 dagen inden mødet ved Europaudvalgets sekretariat 
(europaudvalget@ft.dk; tlf. +45 33 37 36 10). Der vil være pladsbegrænsning. 
 
Anvendte forkortelser: 
L =Lukket behandling 

 

 


