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REFERAT AF 

50. EUROPAUDVALGSMØDE 

 

Mødedato: Fredag den 11. september 2009 

Tidspunkt: Kl. 11.00  

Sted: vær. 2-133 

  

Dagsorden Den 14. oktober 2015 
 
 
 

FO 1. Rådsmøde nr. 2960+2961 (almindelige anliggender og eksterne 

forbindelser) den 14.-15. september 2009 

Forelæggelse ved udenrigsministeren 

2. Rådsmøde nr. 2962 (retlige og indre anliggender - justitsdelen) den 21. 

september 2009 

Forelæggelse ved justitsministeren, dagsordenspunkterne 1-6 samt 17 i) 

UDG 3. Rådsmøde nr. 2963 (konkurrenceevne - forskningsdelen) den 24.-25. 

september 2009 

4. Samråd med integrationsministeren vedr. samrådsspørgsmål Ø om 

Metock 

EUU alm. del (08) – samrådsspørgsmål Ø (vedlagt) 

5. Rådsmøde nr. 2962 (retlige og indre anliggender - integrationsdelen) den 

21. september 2009 

Forelæggelse ved integrationsministeren, dagsordenspunkterne 7-15 

samt 17 a) – h) 

L 6. Udvalgets videre behandling af Kommissionens hvidbog om 

modernisering af informations- og kommunikationsteknologier (ikt-

standardisering) 

KOM (2009) 0324 

KOM (2009) 0324 – bilag 2 (Udtalelse fra ERU) 

KOM (2009) 0324 – bilag 1 (grundnotat af 31/8-09) 

EU-note (08) – E 59 (notat af 8/7-09 om hvidbogen) 

Europaudvalget 2009-10
EUU Alm.del  Offentligt referat
Offentligt
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L  7. Udvalgets videre behandling af nærhedstjek af forslag til Rådets 

rammeafgørelse om retten til tolkning og oversættelse i forbindelse 

med straffesager 

KOM (2009) 0338,  

EUU alm. del (08) – bilag 474 (COSAC-nærhedstjek af 

forslaget) 

EU-note (08) – E 61 (notat af 14/7-09 om subsidiaritetstjek) 

KOM (2009) 0338 – bilag 1 (udtalelse fra REU) 

L 8.  Udvalgets videre behandling af høringssvar til Europa-Parlamentets 

udvalg for Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 

(LIBE) om Stockholm-programmet 

KOM (2009) 0262 

KOM (2009) 0262 – bilag 1 (grundnotat om 

Stockholmprogrammet af 27/7-09) 

KOM (2009) 0262 – bilag 2 (grundnotat om Haagprogrammet 

af 11/8-09) 

EU-note (08) – E 52 (DIIS-artikel om Stockholmprogrammet) 

L 9. Eventuelt  

 

Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkt 1, 2 og 5 

nævnte møder. 

 
Andre arrangementer for Europaudvalgets medlemmer i uge 37: 
Tirsdag 8/9-09 kl. 09.00-10.00: Møde med kommissæren for udvidelsen 
Fredag 11/9-09 kl. 09.30-11.00: MEP-møde 
Søndag 13/9-09-fredag 18/9-09: Udvalgsrejse til Washington 
 
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: 
FF =Forventet forhandlingsoplæg 
FO =Forhandlingsoplæg 
FL =Forventet lukket behandling 
L =Lukket behandling 
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Rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 14.-

15. september 2009 

Dagsorden, 3. udgave 

 

1. Forberedelse af Det Europæiske Råd den 29.-30. oktober 2009 

– Politisk drøftelse 

Rådsmøde 2960+2961 – bilag 1 (samlenotat side 2) 

Det Europæiske Råd 29-30/10-09 – bilag 1 (formandskabets 

udkast til dagsorden af 9/9-09) 

2.  Udvidelsen – albansk EU-medlemskabsansøgning 

– Politisk drøftelse  

– Sagen er ikke på rådsmødet (almindelige anliggender) den 14.-15. 

september 2009, men forventes vedtaget på et senere rådsmøde 

Rådsmøde 2960+2961 – bilag 4 (revideret samlenotat) 

3.  Afghanistan 

– Politisk drøftelse  

Rådsmøde 2960+2961 – bilag 1 (samlenotat side 6) 

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (08) – bilag 477, side 1426 (senest behandlet i 

EUU 12/6-09) 

EUU alm. del (08) – bilag 303, side 978 (behandlet i EUU 10/3-

09) 

EUU alm. del (08) – bilag 279, side 779 (behandlet i EUU 20/2-

09) 

4.  Iran 

– Politisk drøftelse 

Rådsmøde 2960+2961 – bilag 1 (samlenotat side 8) 

Udvalgsmødereferater: 

Rådsmøde 2957+2958 – bilag 3 (skriftlig forelæggelse 23/7-09) 

Rådsmøde 2957+2958 – bilag 4 (Redegørelse af 31/7-09) 

5. Sydkaukasus 

– Politisk drøftelse 

Rådsmøde 2960+2961 – bilag 1 (samlenotat side 11) 

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (08) – bilag 357 (behandlet i EUU 24/4-09) 

Rådsmøde 2957+2958 – bilag 3 (skriftlig forelæggelse 23/7-09) 

Rådsmøde 2957+2958 – bilag 4 (Redegørelse af 31/7-09) 
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FO 6. EU’s strategi for Østersøregionen 

– Tidlig forelæggelse  

KOM (2009) 0248 

Rådsmøde 2960+2961 – bilag 1 (samlenotat side 13) 

KOM (2009) 0248 – bilag 2 (grundnotat af 6/7-09 

EUU alm. del (08) – samrådsspørgsmål R (vedr. EU-strategi for 

Østersøregionen) 

EUU alm. del (08) – bilag 381 (talepapir vedr. besvarelsen af 

samrådsspørgsmålet 15/5-09) 

Udvalgsmødereferater: 

Rådsmøde 2957+2958 – bilag 3 (skriftlig forelæggelse 23/7-09) 

Rådsmøde 2957+2958 – bilag 4 (Redegørelse af 31/7-09) 

EUU alm. del (08) – bilag 444, side 1201 (behandlet i EUU 15/5-

09) 

7. Forslag fra Kommissionen til Rådet om ændring af Rådets forordning (EF) 

nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger 

mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, 

Al-Qaida-organisationen og Taliban 

– Tidlig forelæggelse 

KOM (2009) 0187 

Rådsmøde 2960+2961 – bilag 1 (samlenotat side 18) 

EUU alm. del (08) – svar på spørgsmål 123 

8. Samarbejds- og verifikationsmekanismen for Bulgarien og Rumænien 

– Rådskonklusioner 

KOM (2009) 0401, KOM (2009) 0402  

Rådsmøde 2960+2961 – bilag 2 (tillæg til samlenotat side 2) 

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (072) – bilag 459 (senest behandlet i EUU 12/9-08) 

9. Honduras 

– Rådskonklusioner 

Rådsmøde 2960+2961 – bilag 3 (tillæg til samlenotat) 

10. Sudan 

– Rådskonklusioner 

Rådsmøde 2960+2961 – bilag 5 (tillæg til samlenotat) 

11. Eventuelt 

 

Alle dagsordenspunkter henhører under Udenrigsministeriets ressort  
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Rådsmøde (retlige og indre anliggender) den 21. september 2009 

Dagsorden, 3. udgave 

 

1. SIS II: Statusorientering  

– Orientering 

KOM (2005) 0236, KOM (2005) 0230 og KOM (2005) 0237 

Rådsmøde 2962 – bilag 1 (samlenotat side 3) 

KOM (2005) 0230 – bilag 1 (grundnotat af 13/9-05) 

Rådsmøde 2732 – bilag 9 (beslutningsreferat vedr. rådsmøde 

RIA 1-2/6-06) 

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (08) – bilag 452, side 1317 (seneste behandling i 

EUU 29/5-09) 

EUU alm. del (08) – bilag 325, side 1077 (behandlet i EUU 

3/4-09) 

EUU alm. del (08) – bilag 279, side 804 (behandlet i EUU 20/2-

09) 

2. Forslag til Rådets afgørelse om oprettelse af et europæisk 

kriminalpræventivt net (EUCPN) og om ophævelse af afgørelse 

2001/427/RIA 

– Politisk enighed 

Rådsmøde 2962 – bilag 1 (samlenotat side 5) 

EUU alm. del (08) – bilag 557 (grundnotat af 2/9-09) 

3. Undertegnelse af aftale mellem EU og Island og Norge om anvendelse af 

visse bestemmelser i Prüm-afgørelserne 

– Vedtagelse 

A-punkt 

Rådsmøde 2962 – bilag 1 (samlenotat side 10) 

Alm. del (06) – bilag 159 (notat om Prüm-traktaten af 12/1-07)  

Alm. del (06) – bilag 203 (høringssvar vedr. Prüm-traktaten)  

Alm. del (06) – bilag 199 (henvendelse fra Retssikkerhedsfonden 

af 7/2-07)  

EU-note (06) – E 37 (notat om Prüm-traktaten af 7/2-07)  

Udvalgsmødereferater:  

EUU alm. del (06) – bilag 382, side 1426 (seneste behandling i 

EUU 8/6-07) 

Alm. del (06) – bilag 217, side 808 FO (forhandlingsoplæg 

forelagt EUU 9/2-07)  
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4. Indgåelse af aftale mellem EU og USA om udlevering og gensidig 

retshjælp i straffesager 

– Vedtagelse 

A-punkt   

Rådsmøde 2962 – bilag 1 (samlenotat side 15) 

Udvalgsmødereferat: 

Side 1304 (fortroligt referat) (seneste behandling i EUU 28/5-03) 

5. Indledning af forhandlinger om en samarbejdsaftale mellem Europol og 

Columbia 

– Godkendelse 

A-punkt   

Rådsmøde 2962 – bilag 1 (samlenotat side 20) 

6. Indledning af forhandlinger om en samarbejdsaftale mellem Europol og 

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien  

– Godkendelse 

A-punkt  

Rådsmøde 2962 – bilag 1 (samlenotat side 25) 
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7. Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om 

retningslinjer for en bedre gennemførelse og anvendelse af direktiv 

2004/38/EF om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at 

færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område 

– Drøftelse, eventuel vedtagelse af rådskonklusioner 

KOM (2009) 0313  

Rådsmøde 2962 – bilag 2 (samlenotat side 2) 

KOM (2009) 0313 – svar på spørgsmål 1 (om retningslinjerne for 

gennemførelse af opholdsdirektivet) 

EU-note (08) – E 44 (notat af 6/4-09 om initiativbetænkning om 

gennemførelsen af opholdsdirektivet) 

EU-note (08) – E 27 (notat af 6/1-09 om EF-Domstolens 

stadfæstelse af Metock-dommen) 

EU-note (08) – E 22 (notat af 17/12-08 om Kommissionens 

rapport om opholdsdirektivet) 

EUU alm. del (072) – Svar på spørgsmål 180 af 31/10 om ophold 

i medlemsstater for tredjelandsstatsborgere 

EU-note (072) – E 57 (notat af 26/8-08 om behandling af 

opholdsdirektivet) 

EU-note (072) – E 56 (oversigt af 21/8-08 over EU-domme om 

familiesammenføring og fri bevægelighed) 

EU-note (072) – E 51 (notat af 28/7-08 om EF-Domstolens 

evaluering af krav om opholdstilladelse for tredjelandsborgere) 

EU-note (072) – E 54 (notat af 8/10-03 om dom fra EFDomstolen 

vedr. retten til opholdstilladelse for udenlandske 

ægtefæller) 

EU-note (072) – E 53 (notat af 24/7-02 om EF-Domstolens dom 

om opholdstilladelse til udlændinge som er gift med 

EUstatsborgere) 

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (08) – bilag 452, side 1298 (seneste behandling i 

EUU 29/5-09) 

EUU alm. del (08) – bilag 279, side 811 (behandlet i EUU 

20/2-09) 

EUU alm. del (08) – bilag 129, side 353 (behandlet i EUU 26/11-

08) 

EUU alm. del (08) – bilag 30, side 2 (besvarelse af samråd om 

Metock-dommen 8/10-08) 

EUU alm. del (072) – bilag 463, side 1327 (behandlet i EUU 

19/9-08) 

EUU alm. del (072) – bilag 407, side 1219 (behandlet i EUU 

12/8-08) 
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8. Etablering af en europæisk genbosætningsordning*  

– Præsentation  

Rådsmøde 2962 – bilag 2 (samlenotat side 7) 

9. Uledsagede mindreårige 

– Drøftelse 

Rådsmøde 2962 – bilag 2 (samlenotat side 12) 

10. Kommissionens forslag om oprettelse af et europæisk  

asylstøttekontor* 

– Orientering  

KOM (2009) 0066  

Rådsmøde 2962 – bilag 2 (samlenotat side 14) 

KOM (2009) 0066 – svar på spørgsmål 1 (om de økonomiske 

konsekvenser for Danmark) 

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (08) – bilag 452, side 1300 (seneste behandling i 

EUU 29/5-09) 

EUU alm. del (08) – bilag 325, side 1089 (behandlet i 

EUU 3/4-09) 

EUU alm. del (08) – bilag 279, side 814 (behandlet i EUU 20/2-

09) 

11. Opfølgning på konklusioner fra Det Europæiske Råds møde den 18.-19. 

juni 2009 om bekæmpelse af ulovlig indvandring 

– Orientering 

Rådsmøde 2962 – bilag 2 (samlenotat side 26) 

12. Forslag til et direktiv om en enkelt procedure for udstedelse af en samlet 

opholds- og arbejdstilladelse samt om et fælles rettighedssæt for 

arbejdskraftindvandrere, der opholder sig lovligt i en medlemsstat* 

– Generel indstilling 

KOM (2007) 0638 

Rådsmøde 2962 – bilag 2 (samlenotat side 29) 

KOM (2005) 0669 – bilag 1 (grundnotat af 10/5-06) 

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (08) – bilag 452, side 1309 (seneste behandling i 

EUU 29/5-09 – ingen omtale) 

EUU alm. del (08) – bilag 325, side 1086 (behandlet i 

EUU 3/4-09) 

EUU alm. del (08) – bilag 129, side 361 (behandlet i EUU 26/11- 

08 – ingen omtale) 

EUU alm. del (072) – bilag 49, side 96 (behandlet i EUU 30/11-

07) 
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13. Status for gennemførelsen af visuminformationssystemet (VIS) 

– Orientering  

Rådsmøde 2962 – bilag 2 (samlenotat side 35) 

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (08) – bilag 452, side 1299 (seneste behandling i 

EUU 29/5-09 – ingen omtale) 

EUU alm. del (08) – bilag 325, side 1085 (behandlet i 

EUU 3/4-09 – ingen omtale) 

EUU alm. del (08) – bilag 279, side 819 (behandlet i EUU 20/2-

09 

– ingen omtale) 

EUU alm. del (06) – bilag 382, side 1427 (behandlet i EUU 8/6-

07) 

14. Kommissionens femte rapport om visumreciprocitet  

– Punktet er taget af rådsmødedagsordenen 

Rådsmøde 2962 – bilag 2 (samlenotat side 38) 

Udvalgsmødererat: 

Rådsmøde 2887 – bilag 3 (skriftlig forelæggelse af rådsmøde 

retlige og indre anliggender 24-25/7-08) 

15. Visse spørgsmål vedrørende asyl i Den Europæiske Union  

– Drøftelse  

16. Eventuelt 

 

Punkterne 1-6 hører under Justitsministeriets ressort. Punkterne 7-15 hører under 

Integrationsministeriets ressort. 

 

 

* Forslaget er eller ventes fremsat helt eller delvist med hjemmel i TEF, afsnit IV. Protokollen om 

Danmarks Stilling, der er knyttet til Amsterdam-traktaten, finder derfor anvendelse. 

 

 

17. Siden sidst:  

Mundtlig orientering om væsentlige, verserende retssager ved  

EF-Domstolen på Integrationsministeriets område 

a) C-310/08, Ibrahim 

EUU alm. del (08) – bilag 563 (notat om afgivelse af indlæg) 

b) C-480/08, Teixeira 

EUU alm. del (08) – bilag 236 (notat om afgivelse af indlæg) 
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c) C-34/09, Zambrano 

EUU alm. del (08) – bilag 380 (notat om afgivelse af indlæg) 

d) C-145/09, Tsakourdis 

EUU alm. del (08) – bilag 532 (notat om afgivelse af indlæg) 

e) C-303/08, Bozkurt 

EUU alm. del (08) – bilag 38 (notat om afgivelse af indlæg) 

f) C-371/08, Örnek 

EUU alm. del (08) – bilag 106 (notat om afgivelse af indlæg) 

g) C-462/08, Bekleyen 

EUU alm. del (08) – bilag 227 (notat om afgivelse af indlæg) 

h) C-14/09, Genc 

EUU alm. del (08) – bilag 344 (notat om afgivelse af indlæg) 

 

Mundtlig orientering om væsentlige, verserende retssager ved  

EF-Domstolen på Justitsministeriets område 

 

i) C-123/08, Wolzenburg 

EUU alm. del (072) – bilag 391 (notat af 11/8-08 om afgivelse 

af indlæg) 


