
PDF udgave (108 KB)

merne af Folketingets Europaudvalg

stedfortrædere
Journalnummer Kontor

400.C.2-0 EUK 18. november 2003

Med henblik på mødet i Folketingets Europaudvalg den 21. november 2003 – dagsordenspunkt
rådsmøde (retlige og indre anliggender) samt møde i Det Blandede Udvalg på ministerniveau med
deltagelse Norge og Island den 27.-28. november 2003 - vedlægges Justitsministeriets reviderede

samt supplerende notater vedrørende dagsordenspunkterne 8, 10, 12, 21 og 47.
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Kære udenrigsminister.

Vedlagt  sender  jeg  revideret  samt  supplerende  aktuelt  notat  vedrørende  de  sager  inden  for

Justitsministeriets samt Indenrigs- og Sundhedsministeriets ansvarsområder, der forventes behandlet på
rådsmødet (retlige og indre anliggender) den 27.-28. november 2003, idet jeg skal anmode om, at materialet

oversendes til Folketingets Europaudvalg.

Det  bemærkes,  at  det  reviderede  samt  supplerende  aktuelle  notat  ligeledes  vil  blive  oversendt  til
Folketingets Retsudvalg.

Med venlig hilsen

Lene Espersen



Revideret  samt  supplerende  aktuelt  notat  vedrørende  de  sager  inden  forJustitsministeriets samt Indenrigs- og Sundhedsministeriets ansvarsområder,
der forventes behandlet på rådsmødet (retlige og indre anliggender) og mødet i
Det Blandede Udvalg på ministerniveau med deltagelse af Norge og Island den
27.-28. november 2003. 

Side:
2 Dagsordenspunkt 8 Forslag  til  Rådets  direktiv  om  erstatning  til

ofre for forbrydelser (KOM (2002) 562 endelig

udgave af 21. oktober 2002). (Erstatter side
48-65 i aktuelt notat af 13. november 2003 –
UDGÅET punkt)

3 Dagsordenspunkt 10 Rammeafgørelse    om    ”ne    bis    in

idem”-princippet (princippet om den negative
retsvirkning   af   strafferetlige   afgørelser). 

(Erstatter side 75-82 i aktuelt notat af 13.
november 2003 – UDGÅET punkt)

4 Dagsordenspunkt 12 Rammeafgørelse   om   fuldbyrdelse   i   Den
Europæiske   Union   af   afgørelser   om

konfiskation. (Erstatter side 93-107 i aktuelt
notat af 13.  november 2003  – UDGÅET
punkt)

5-6 Dagsordenspunkt 21 Strategiske anbefalinger vedrørende terrorisme 

(Erstatter side 135-136 i aktuelt notat af 13.
november 2003 – REVIDERET punkt)

7-8 Dagsordenspunkt 47 Rådets henstillinger vedrørende overvågning af
den kemiske sammensætning af narkotika med

henblik  på  at  forbedre  efterforskningen  af
sager  om  narkotikasmugling  i  EU.  (NYT

punkt)
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Dagsordenspunkt  8:  Forslag  til  Rådets  direktiv  om  erstatning  til  ofre  for
forbrydelser (KOM (2002) 562 endelig udgave af 21. oktober 2002).

UDGÅET
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Dagsordenspunkt  10: Rammeafgørelse  om  ”ne  bis  in  idem”-princippet
(princippet om den negative retsvirkning af strafferetlige afgørelser).

UDGÅET
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Dagsordenspunkt  12:  Rammeafgørelse  om  fuldbyrdelse  i  Den  Europæiske
Union af afgørelser om konfiskation.

UDGÅET
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Dagsordenspunkt 21: Strategiske anbefalinger vedrørende terrorisme

Revideret notat. Ændringerne er angivet med kursiv.

1.   Baggrund.

På  rådsmødet  den  28.  –  29.  januar  2002  tog  Rådet  en  række  strategiske

anbefalinger  vedrørende  forebyggelse  og  bekæmpelse  af  terrorisme  til
efterretning.  Samtidig  blev  der  i  Rådet  opnået  enighed  om  en  række

retningslinjer  for  den  fremtidige  udarbejdelse  af  strategiske  anbefalinger  på
området.

En række strategiske anbefalinger, herunder enkelte konklusioner, med henblik på

forebyggelse  og  bekæmpelse  af  terrorisme  forventes  forelagt  på  rådsmødet
(retlige og indre anliggender) den 27. – 28. november 2003 med henblik på, at
Rådet tager anbefalingerne til efterretning og tilslutter sig konklusionerne.

1.   Indhold.



De seneste strategiske anbefalinger og konklusionerne heri vedrører bl.a. inddragelse
af  tiltrædelseslandene  i  evalueringsordningen  vedrørende  terrorisme  samt
muligheden for at tilbyde landene deltagelse i forskellige træningsprogrammer

med henblik på, at  disse landes mulige indsats i forhold til bekæmpelse af
terrorisme optimeres.

2.   Europa-Parlamentet.

Sagen har ikke været forelagt Europa-Parlamentet til udtalelse.

3.   Høring.

Der er ikke foretaget høring i anledning af sagen.

4.   Specialudvalget for politimæssigt og strafferetligt samarbejde.

Sagen  har  været  drøftet  på  et  møde  i  Specialudvalget  for  politimæssigt  og
strafferetligt samarbejde den 11. november 2003.

5.   Subsidiaritetsprincippet.

Subsidiaritetsprincippet ses ikke at have betydning for sagen.
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6.   Lovgivningsmæssige og statsfinansielle konsekvenser.

Sagen har ikke lovgivningsmæssige eller statsfinansielle konsekvenser.

7.   Tidligere forelæggelser for Folketingets Retsudvalg og Europaudvalg.

Sagen  har  ikke  tidligere  været  forelagt  for  Folketingets  Retsudvalg  og

Europaudvalg.

De strategiske anbefalinger vedrørende terrorisme for første halvår 2003 blev
forelagt  for  Folketingets  Europaudvalg  og  Retsudvalg  forud  for  rådsmødet
(retlige  og  indre  anliggender)  den  5.  –  6.  juni  2003.  Et  aktuelt  notat  blev

oversendt til Folketingets Europaudvalg og Retsudvalg den 26. maj 2003.
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Dagsordenspunkt  47:  Rådets  henstillinger  vedrørende  overvågning  af  den
kemiske  sammensætning  af  narkotika  med  henblik  på  at  forbedre
efterforskningen af sager om narkotikasmugling i EU.

Nyt notat.

1. Baggrund.

Rådet vedtog den 6. december 1999 Den Europæiske Unions narkotikastrategi for
2000-2004.

Som et led i den fortsatte indsats mod narkotikahandel har formandskabet fremsat et
udkast til Rådets henstillinger vedrørende overvågning af den kemiske sammensætning
af  narkotika,  der  forventes  forelagt  til  vedtagelse  på  rådsmødet  (retlige  og  indre
anliggender) den 27. – 28. november 2003. Der er tale om politiske anbefalinger, som
ikke er retligt bindende.

2. Indhold.

Forslaget  indeholder  en  række  konkrete  anbefalinger  vedrørende  udvikling  af
sammenlignelige    kemiske  analyser  af  beslaglagt  narkotika  for  derved  at  forbedre
efterforskningen af sager om narkotikasmugling. 

Medlemsstaterne opfordres bl.a. til, at dele de indsamlede oplysninger med Europol og
Eurojust med henblik på at kortlægge de lande og regioner, hvor narkotikaen bliver
produceret. 



3. Europa-Parlamentet.

Sagen har ikke været forelagt for Europa-Parlamentet.

4. Høring.

Der er ikke foretaget høring i anledning af sagen.

5. Specialudvalget for politimæssigt og retligt samarbejde.

Sagen  har  ikke  været  forelagt  for  Specialudvalget  for  politimæssigt  og  retligt
samarbejde.

6. Subsidiaritetsprincippet.
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Subsidiaritetsprincippet ses ikke at have betydning for sagen.

7. Lovgivningsmæssige og statsfinansielle konsekvenser.

Sagen har ikke lovgivningsmæssige og statsfinansielle konsekvenser.

8. Tidligere forelæggelser for Folketingets Europaudvalg og Retsudvalg.

Sagen har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Retsudvalg eller Europaudvalg.




