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Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Justitsministeriets redegørelse fra rådsmøde (retlige og indre 
anliggender) den 17. oktober 2000 samt redegørelse fra rådsmøde (retlige og indre anliggender/økonomi- og finansministre) 
den 17. oktober 2000.

Kære<DOCUMENT_START> udenrigsminister.

Vedlagt sendes en redegørelse for rådsmødet (retlige og indre anliggender) den 17. oktober 2000 samt en redegørelse for det 
fælles rådsmøde (retlige og indre anliggender/økonomi og finans) den 17. oktober 2000, idet jeg skal anmode om, at de to 
redegørelser oversendes til Folketingets Europaudvalg.

Det bemærkes, at begge redegørelser ligeledes vil blive oversendt til Folketingets Retsudvalg.

Med venlig hilsen

R E D E G Ø R E L S E 

for

rådsmødet (retlige og indre anliggender) den 17. oktober 2000

Europaudvalget 2000-01
EUU Alm.del  Bilag 177
Offentligt



Denne redegørelse omfatter alene dagsordenspunkter inden for Justitsministeriets og Skatteministeriets ansvarsområder. I 
redegørelsen er anvendt samme systematik som i de aktuelle notater, der blev oversendt til Folketingets Europaudvalg og 
Retsudvalg den 5. oktober 2000.

Det bemærkes, at Rådet i en erklæring fra mødet tog afstand fra det seneste terrordrab i Spanien og samtidig gav udtryk for 
vilje til at styrke samarbejdet om bekæmpelse af terrorisme.

Dagsordenspunkt 1: Udkast til Rådets afgørelse vedrørende samarbejde mellem finansielle efterretningsenheder i 
medlemslandene for så vidt angår udveksling af oplysninger.

Rådet vedtog afgørelsen.

Dagsordenspunkt 2: Udkast til rådsafgørelse om oprettelse af et sekretariat for de fælles tilsyns/kontrolorganer 
vedrørende databeskyttelse, der er oprettet i henhold til konventionen om oprettelse af en europæisk politienhed 
(Europol-konventionen), konventionen om brug af informationsteknologi på toldsområdet (CIS-konventionen) og 
konventionen om gennemførelse af Schengen-aftalen om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fæ ;lles grænser 
(Schengen-konventionen).

Rådet vedtog afgørelsen.

Dagsordenspunkt 3: Udkast til rammeafgørelse om bekæmpelse af svig og forfalskning i forbindelse med andre 
betalingsmidler end kontanter.

Sagen var ikke på den endelige dagsorden for rådsmødet.

Dagsordenspunkt 4: Kommissionens meddelelse om bekæmpelse af Internet-kriminalitet.

Sagen var ikke på den endelige dagsorden for rådsmødet.

Dagsordenspunkt 5: Udkast til rammeafgørelse om hvidvaskning af penge, identifikation, opsporing, indefrysning 
eller beslaglæggelse og konfiskation af redskaber og udbytte fra strafbart forhold.

Der blev på rådsmødet opnået politisk enighed om udkastet til rammeafgørelse, idet bl.a. Danmark dog opretholdt et generelt 
parlamentarisk forbehold.

Dagsordenspunkt 6: Udkast til konvention om forbedring af gensidig retshjælp, navnlig for så vidt angår 
bekæmpelse af organiseret kriminalitet, hvidvaskning af udbyttet fra strafbart forhold og økonomisk kriminalitet.

Der blev på rådsmødet opnået enighed om, at der bør kunne ydes gensidig retshjælp også i straffesager af fiskal art, og at 
nationale regler om bankhemmelighed ikke bør hindre indhentelsen og videregivelsen af oplysninger som led i den gensidige 
retshjælp i straffesager.

Konventionsudkastet vil blive undergivet fortsat behandling på arbejdsgruppe-niveau.

Dagsordenspunkt 7: Udkast til Rådets henstilling vedrørende Europols støttefunktion i forhold til fælles 
efterforskningshold oprettet af medlemsstaterne.

Sagen var ikke på den endelige dagsorden for rådsmødet.

Dagsordenspunkt 8: Taskforce af europæiske politichefer.

Formandskabet orienterede om resultaterne af de europæiske politichefers møde i Paris den 14. - 15. september 2000.

Rådet tog orienteringen til efterretning.

Danmark foreslog, at kandidatlandenes politichefer inviteres til at deltage i et kommende møde blandt de europæiske 
politichefer.

Dagsordenspunkt 9: Seminar i Paris den 13. - 15. september 2000 om organiseret kriminalitet og hvidvaskning af 
penge.

Formandskabet orienterede om seminaret i Paris den 13. - 15. september 2000 vedrørende organiseret kriminalitet og 
hvidvaskning af penge.



Rådet tog orienteringen til efterretning.

Dagsordenspunkt 10: Rapport om toldaktion Moneypenny.

Rådet godkendte rapporten.

Dagsordenspunkt 11: Udkast til rådsafgørelse om ændring af finansforordningen for SISNET.

Sagen var ikke på den endelige dagsorden for rådsmødet.

Dagsordenspunkt 12: Forslag til budget for C.SIS (anlæg og drift) for 2001.

Rådet vedtog budgetforslaget.

R E D E G Ø R E L S E

for

det fælles rådsmøde (retlige og indre anliggender/økonomi og finans) den 17. oktober 2000

Denne redegørelse omfatter alene det dagsordenspunkt inden for Justitsministeriets, Erhvervsministeriets, 

Skatteministeriets, Udenrigsministeriets og Økonomiministeriets ansvarsområder, der blev behandlet på det fælles 

rådsmøde. I redegørelsen følges samme systematik som i det aktuelle notat, der blev oversendt til Folketingets 

Retsudvalg og Europaudvalg henholdsvis den 5. og den 9. oktober 2000.

Dagsordenspunkt 2: Bekæmpelse af økonomisk kriminalitet og hvidvaskning af penge.

Rådet vedtog udkastet til konklusioner fra mødet. Konklusionerne vil blive oversendt til Folketingets Retsudvalg og 

Europaudvalg.


