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Dagsorden: 

1. Rådsmøde nr. 2798 (økonomi- og finansministre) den 8. maj 2007 

Forelæggelse ved finansministeren 

FO 2. Rådsmøde nr. 2797 (landbrug og fiskeri) den 7.-8. maj 2007 

Pkt. 6-7 og pkt. 10: Forelæggelse ved justitsministeren 

Pkt. 1-5 og pkt. 8-9: Forelæggelse ved fødevareministeren 

L 3. Eventuelt afgivelse af følgende beretninger: 

a) Beretning om EU’s terrorlister 

Alm. del (06) – bilag 314 (udkast til beretning om EU’s terrorlister) 

 

b) Beretning om forelæggelse af Berlin-erklæringen 

Alm. del (06) – bilag 315 (udkast til beretning om forelæggelse af Berlin-

erklæringen) 

L 4. Eventuelt 

 

Der vedlægges foreløbig oversigt over det under punkt 1 og 2 nævnte møde. 

 

Andre arrangementer for Europaudvalgets medlemmer i uge 18: 

Ingen 

 

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. 
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Offentligt
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Rådsmøde (økonomi- og finansministre) den 8. maj 2007 

Revideret foreløbig oversigt, 2. udgave 

1. Kommissionens foreløbige forslag til EU’s budget for 2008 

– Præsentation ved Kommissionen 

Rådsmøde 2798 – bilag 1 (samlenotat side 2) 

Udvalgsmødereferat: 

Alm. del (06) – bilag 277, side 1039 (seneste behandling i EUU 23/3-07) 

2. Finansielle tjenesteydelser 

a)  Hedgefonde 

– Rådskonklusioner 

KOM (2006) 0686 

Rådsmøde 2798 – bilag 1 (samlenotat side 5) 

KOM (2006) 0686 – bilag 1 (grundnotat af 21/12-06) 

Udvalgsmødereferat: 

(06) side 693 (seneste behandling i EUU 18/1-07) 

 

b) Hvidbog om forbedring af EU´s indre marked – reguleringen for 

investeringsfonde 

– Rådskonklusioner 

KOM (2006) 0686 

Rådsmøde 2798 – bilag 1 (samlenotat side 9) 

KOM (2006) 0686 – bilag 1 (grundnotat af 21/12-06) 

Udvalgsmødereferat: 

(06) side 693 (seneste behandling i EUU 18/1-07) 

 

c) Aldring og finansielle markeder 

– Rådskonklusioner 

Rådsmøde 2798 – bilag 1 (samlenotat side 12) 

d) Lamfalussy-processen 

– Statusrapport fra den interinstitutionelle overvågningsgruppe og Kommissionen 

Rådsmøde 2798 – bilag 1 (samlenotat side 14) 

Udvalgsmødereferat: 

(041) side 367 (seneste behandling i EUU 3/12-04) 

Udg. e) IASB – finansiering og organisering 

– Statusrapport fra Kommissionen 

Rådsmøde 2798 – bilag 1 (samlenotat side 16) 

Udvalgsmødereferat: 

(05) side 1692 (seneste behandling i EUU 30/6-07) 
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3. Kommissionens ændringsforslag nr. 4 til EU’s budget for 2007 

– Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmødet (ECOFIN) den 8. maj 2007, men forventes 

behandlet på et kommende rådsmøde 

SEK (2007) 0483 

Rådsmøde 2798 – bilag 1 (samlenotat side 20) 

4. Eventuelt 

 

Dagsordenspunkterne 1 og 3 henhører under Finansministeriets ressort, og dagsordenspunkt 2 henhører 

under Økonomi- og Erhvervsministeriets ressort. 

 

5. Siden sidst 

 Ingen punkter 

 

 



 1160 

Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 7. – 8. maj 2007 

Revideret foreløbig oversigt, 2. udgave 

1.  Rapport fra Kommissionen til Rådet om anvendelse af 

krydsoverensstemmelsessystemet 

– Politisk drøftelse 

KOM (2007) 0147 

Rådsmøde 2797 – bilag 1 (samlenotat side 3) 

Rådsmøde 2777 – svar på spørgsmål 1 (om regler der er sat i værk i 

forbindelse med krydsoverensstemmelser) 

EU-note (06) – E 54 (notat om Kommissionens rapport om 

krydsoverensstemmelser af 4/4-07) 

Udvalgsmødereferater: 

Alm. del (06) – bilag 308, side 1105 (seneste behandling i EUU 13/4-07) 

Alm. del (06) – bilag 191, side 722 (behandlet i EUU 26/1-07) 

2.  Den fælles markedsordning for korn: 

a)  Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1784/2003 om 

den fælles markedsordning for korn 

– Drøftelse og vedtagelse på et kommende rådsmøde  

KOM (2006) 0755 

Rådsmøde 2797 – bilag 1 (samlenotat side 6) 

Udvalgsmødereferater: 

Alm. del (06) – bilag 308, side 1114 FO (forhandlingsoplæg forelagt 13/4-07) 

Alm. del (06) – bilag 264, side 999 (behandlet i EUU 16/3-07) 

Alm. del (06) – bilag 191, side 722 (behandlet i EUU 26/1-07) 

b)  Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EØF) nr. 1883/78 om 

almindelige regler for finansiering af interventioner gennem den Europæiske 

Udviklings- og Garantifond for Landbruget, Garantisektionen 

– Drøftelse og vedtagelse på et kommende rådsmøde  

KOM (2007) 0012 

Rådsmøde 2797 – bilag 1 (samlenotat side 9) 

Udvalgsmødereferater: 

Alm. del (06) – bilag 308, side 1116 FO (forhandlingsoplæg forelagt 13/4-07) 

Alm. del (06) – bilag 264, side 999 (behandlet i EUU 16/3-07) 

Alm. del (06) – bilag 191, side 722 (behandlet i EUU 26/1-07) 
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3.  Sukker 

Rådsmøde 2797 – bilag 1 (samlenotat side 12) 

a)  Forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 320/2006 

af 20. februar 2006 om en midlertidig ordning for omstrukturering af 

sukkerindustrien i Fællesskabet  

– Præsentation 

b)  Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 318/2006 om den 

fælles markedsordning for sukker  

– Præsentation 

c)  Meddelelse fra Kommissionen om forslag om ændring af Rådets forordning nr. 

318/2006 om den fælles markedsordning for sukker og Rådets forordning (EF) nr. 

320/2006 af 20. februar 2006 om en midlertidig ordning for omstrukturering af 

sukkerindustrien i Fællesskabet 

– Præsentation  

4.  Forslag til Rådets forordning om foranstaltninger til genopretning af bestanden af 

europæiske ål 

– Politisk enighed  

KOM (2005) 0472 

Rådsmøde 2797 – bilag 1 (samlenotat side 18) 

KOM (2005) 0472 – bilag 2 (grundnotat af 4/11-05) 

Udvalgsmødereferat: 

Alm. del (06) – bilag 308, side 1106 FO (forhandlingsoplæg forelagt 13/4-07) 

5. Forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 41/2007 for 

så vidt angår den genopretningsplan for almindelig tun, som Den internationale 

Kommission for Bevarelse af Tunbestanden i Atlanterhavet har anbefalet 

– Politisk enighed  

KOM (2007) 0074 

Rådsmøde 2797 – bilag 1 (samlenotat side 28) 

Udvalgsmødereferat: 

Alm. del (06) – bilag 308, side 1116 (seneste behandling i EUU 13/4-07) 
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FO 6.  Forslag til Rådets direktiv om minimumsforskrifter til beskyttelse af slagtekyllinger  

– Politisk enighed 

KOM (2005) 0221 

Rådsmøde 2797 – bilag 2 (samlenotat side 2) 

KOM (2005) 0221 – bilag 3 (grundnotat af 6/10-05) 

Rådsmøde 2676 – svar på spørgsmål 3 (svar af 28/9-05 om regler for kontrol) 

EU-note (042) – E 9 (notat af 8/6-05 om direktivforslaget) 

Udvalgsmødereferat: 

(05) side 1564 FO (forhandlingsoplæg forelagt 16/6-06) 

7.  Rådskonklusioner i anledning af konferencen ”Animal Welfare – Improving by 

Labelling?”  

– Politisk drøftelse/Vedtagelse af Rådskonklusioner  

Rådsmøde 2797 – bilag 2 (samlenotat side 20) 

8.  Forslag til Rådets konklusioner om bedre lovgivning vedrørende sektorerne for 

plantesorter og frø 

– Vedtagelse  

Rådsmøde 2797 – bilag 1 (samlenotat side 31) 

FO 9.  Forslag til Rådets forordning om indgåelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det 

Europæiske Fællesskab på den ene side og den danske regering og det grønlandske 

landsstyre på den anden side 

– Vedtagelse på et kommende rådsmøde  

KOM (2006) 0804, KOM (2006) 0727 

Rådsmøde 2797 – bilag 1 (samlenotat side 33) 

KOM (2006) 0804 – bilag 1 (grundnotat af 5/2-07) 

Rådsmøde 2774 – bilag 9 (skriftlig forelæggelse af 18/12-06) 

FO 10. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forbud mod 

markedsføring og indførsel i og udførsel fra Fællesskabet af skind fra hunde og katte 

samt produkter, hvori sådanne skind indgår 

– Vedtagelse på et kommende rådsmøde  

 KOM (2006) 0684   

Rådsmøde 2797 – bilag 2 (samlenotat side 27) 

Rådsmøde 2777 – svar på spørgsmål 2 (om omfanget af kattedefinitionen 

”Felis Catus”) 

Udvalgsmødereferat: 

Alm. del (06) – bilag 264, side 719 (seneste behandling i EUU 26/1-07) 
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11. Eventuelt 

 

 

Punkterne 1-5 og 8-9 henhører under Fødevareministeriets ressort. Punkterne 6-7 og punkt 10 henhører 

under Justitsministeriets ressort.  

 

12. Siden sidst 

 Ingen punkter 


