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Bemærk mødedag  

Europaudvalget 

 

holder åbent møde: 

onsdag den 7. februar 2007, kl. 10.30 

i værelse 2-133 

 

 

Dagsorden: 

FO 1. Rådsmøde nr. 2784 (konkurrenceevne) den 19. februar 2007 

Dagsordenspunkterne 1b, 3 og 5 forelægges af økonomi- og erhvervsministeren 

Dagsordenspunkt 1.a fælles forelæggelse ved økonomi- og erhvervsministeren og 

videnskabsministeren 

2. Samråd med videnskabsministeren vedr. samrådsspørgsmål A (om roaming) 

Besvarelse ved videnskabsministeren 

KOM (2006) 0382 

KOM (2006) 0382 – samrådsspørgsmål A (vedlagt)  

EU-note (06) - E 36 (Notat af 5/2-07 om Europa-Parlamentets behandling) 

Alm. del (06) – bilag 72, side 274 FO (forhandlingsoplæg forelagt EUU 3/11-

06) 

3. Rådsmøde nr. 2786 (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse) 

den 22. februar 2007 

Dagsordenspunkt 4 forelægges af socialministeren 

Dagsordenspunkt 1 fælles forelægges af beskæftigelsesministeren og 

socialministeren 

Dagsordenspunkterne 2-3 og 5-7 forelægges af beskæftigelsesministeren 

 

Europaudvalget 2006-07
EUU Alm.del  Offentligt referat
Offentligt
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L 4. Udvalgets videre behandling af Kommissionens grønbog om sporing af 

terrorvåben. (Høringsfrist 10/1-07) 

KOM (2006) 0474 

KOM (2006) 0474 – bilag 3 (udtalelse fra REU af 15/2) 

KOM (2006) 0474 – bilag 1 (grundnotat af 22/12-06) 

L 5. Eventuelt 

 

Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkter 1 og 3 nævnte møder 

 

 

 

 

 

 

Andre arrangementer for Europaudvalgets medlemmer i uge 6: 

Fredag 9/2 kl. 09.30-11.00: Møde med de danske MEP’er 

Fredag 9/2 kl. 11.00: Europaudvalgsmøde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 33 37 36 10). Der vil være pladsbegrænsning. 

 

mailto:europaudvalget@ft.dk
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Rådsmøde (konkurrenceevne) den 19. februar 2007 

Revideret foreløbig oversigt, 2. udgave 

 

1. Lissabon-strategien og forberedelse af Det Europæiske Råd den 8.-9. marts 2007 

a) Udkast til Key Issue Paper (KIP) 

– Politisk debat 

– Vedtagelse 

Rådsmøde 2784 – bilag 1 (samlenotat side 2) 

 

b) Bedre regulering/reduktion af de administrative byrder 

– Præsentation ved Kommissionen 

– Udveksling af synspunkter  

KOM (2007) 0023 

Rådsmøde 2784 – bilag 1 (samlenotat side 7) 

Udvalgsmødereferater: 

Alm. del (06) – bilag 191, side 17 (senest behandlet i EUU 26/1-07 under 

økofin) 

Alm. del (06) – bilag 10, side 519 (behandlet i EUU 1/12-06) 

Udg. 2. Kommissionens meddelelse om varernes frie bevægelighed, herunder revision af 

den nye metode og gensidige anerkendelse på det uharmoniserede område 

– Præsentation ved Kommissionen  

– Første udveksling af synspunkter 

3.  (Evt.) Kommissionens meddelelse om CARS 21 (Automobilindustriens rammevilkår 

i det 21. århundrede) 

– Præsentation ved Kommissionen  

– Første udveksling af synspunkter 

Rådsmøde 2784 – bilag 1 (samlenotat side 14) 

Udg. 4. Direktivforslag om Aktionærrettigheder 

– Information fra Kommissionen 

KOM (2006) 0685 
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FO 5. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af 

Rådets direktiv 89/665/EØF og 92/13/EØF for så vidt angår forbedring af 

effektiviteten af klageprocedurerne i forbindelse med indgåelse af offentlige 

kontrakter  

– Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmødet (indre marked, industri og forskning) den 19. 

februar 2007, men forventes sat på dagsordenen for et snarligt rådsmøde med henblik på 

vedtagelse 

KOM (2006) 0195  

Rådsmøde 2784 – bilag 1 (samlenotat side 16) 

KOM (2006) 0195 – bilag 1 (grundnotat af 5/7-06) 

Udg. 6. Rapport fra Kommissionen ”Forskningens bidrag til nationale reformprogrammer” 

(Lissabon-strategien og 3%-målet) 

– Præsentation ved Kommissionen 

– Udveksling af synspunkter 

Udg. 7. ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures) køreplan for 

europæisk infrastruktur 

– Præsentation ved Kommissionen 

– Udveksling af synspunkter 

8. Eventuelt 

 

Dagsordenspunkt 1.a. er et fælles punkt for økonomi- og erhvervsministeren og 

videnskabsministeren. De øvrige punkter hører under økonomi- og erhvervsministerens ressort.  

 

9. Siden sidst 

Økonomi- og erhvervsministerens ressort: 

a) Kommissionens grønbog ”Det globale Europa – Europas defensive 

handelsinstrumenter i en global økonomi i forandring” 

KOM (2006) 0763 

KOM (2006) 0763 – bilag 1 (grundnotat af 21/12-06) 

KOM (2006) 0763 – bilag 2 (EUU’s anmodning til ERU om en udtalelse) 
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Rådsmøde (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse) 

 den 22. februar 2007  

Revideret foreløbig oversigt, 2. udgave 

 

1. Forberedelse af forårstopmødet 

a) Nøglebudskaber baseret på b til f 

– Vedtagelse 

Rådsmøde 2786 – bilag 1 (samlenotat side 3) 

   

b) Fælles beskæftigelsesrapport 2006/2007 

– Vedtagelse 

KOM (2006) 0816 

Rådsmøde 2786 – bilag 1 (samlenotat side 7) 

Alm. del (06) – bilag 12 (regeringens rapport om fremskridt med det nationale 

reformprogram) 

 

c) Fælles rapport om social beskyttelse og social inklusion 

– Vedtagelse 

 KOM (2007) 0013 

Rådsmøde 2786 – bilag 1 (samlenotat side 11) 

 

d) Rapport fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og 

Sociale Udvalg og Regionsudvalget om lighed mellem kvinder og mænd, 2007 

– Vedtagelse 

Rådsmøde 2786 – bilag 1 (samlenotat side 15) 

 

e) Meddelelse fra Kommissionen til DER: Implementering af den reviderede 

Lissabonstrategi for vækst og beskæftigelse: "Et år med gennemførelse" 

KOM (2006) 0816 

Rådsmøde 2786 – bilag 2 (tillæg til samlenotat) 

 

f) Kommissionens anbefalinger til Rådets anbefalinger vedr. 2007-opdatering af de 

integrerede retningslinjer for medlemsstaternes og Fællesskabets økonomiske 

politikker og om implementering af medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker 

– Politisk enighed  

Der henvises til samlenotatet vedr. pkt. 1e 

Rådsmøde 2786 – bilag 2 (tillæg til samlenotat) 
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2.  Forberedelse af det sociale trepartstopmøde 

– Information fra Formandskabet 

KOM (2006) 0816, KOM (2006) 0708 

Rådsmøde 2786 – bilag 1 (samlenotat side 17) 

EU-note (06) - E 13 (notat af 27/11-06 om grønbogen om arbejdsret) 

3.  EMCO’s arbejdsprogram 2007 

– Information fra formanden 

Rådsmøde 2786 – bilag 1 (samlenotat side 19) 

4.  SPC’s arbejdsprogram 2007 

– Information fra formanden 

Rådsmøde 2786 – bilag 1 (samlenotat side 21) 

5. Muligheder og udfordringer som følge af den demografiske udvikling i Europa  

a) Struktur for den europæiske debat om demografiske ændringer  

– Udveksling af synspunkter 

KOM (2006) 0571 

b) Udkast til Rådsresolution: Muligheder og udfordringer som følge af 

demografiske ændringer i Europa: Ældres bidrag til økonomisk og social 

udvikling  

– Rådskonklusioner 

KOM (2006) 0571 

Rådsmøde 2786 – bilag 1 (samlenotat side 23) 

Udg. 6.  Forslag til direktiv om ændring og forenkling af procedurerne i eksisterende 

arbejdsmiljødirektiver 

– (Evt.) generel indstilling 

KOM (2006) 0390 

Rådsmøde 2786 – bilag 1 (samlenotat side 27) 

KOM (2006) 0390 – bilag 3 (revideret grundnotat af 1/11-06) 

Udvalgsmødereferater: 

Alm. del (06) – bilag 110, side 455 FO (forhandlingsoplæg forelagt EUU 24/11-

06) 

7.  (Evt.) Meddelelse fra Kommissionen om ”Ny Fællesskabsstrategi for arbejdsmiljø 

2007-2012” 

– Information fra Kommissionen 

Rådsmøde 2786 – bilag 1 (samlenotat side 32) 
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8. Eventuelt 

 

 Punkterne 2-3 og 5-7 hører under Beskæftigelsesministeriets ressort. Punkt 4 hører under 

Socialministeriets ressort. Punkt 1 er delt ressort mellem Beskæftigelsesministeriet og 

Socialministeriet. 

 

9. Siden sidst 

Ingen punkter 


