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Tilmelding for tilhørere skal ske senest kl. 12.00 dagen inden mødet ved Europaudvalgets 
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Rådsmøde (retlige og indre anliggender) og møde i Det Blandede Udvalg på 

ministerniveau med deltagelse af henholdsvis Norge og Island og af Schweiz  

den 12.-13. juni 2007 

Revideret foreløbig oversigt, 2. udgave 

 

FO 1. Rådets rammeafgørelse om tilrettelæggelsen og indholdet af udvekslinger af 

oplysninger fra strafferegistre mellem medlemsstaterne 

– Politisk enighed 

KOM (2005) 0690 

Rådsmøde 2807 – bilag 1 (samlenotat side 5) 

KOM (2005) 0690 – bilag 2 (grundnotat af 9/3-06)  

2.  Rådets rammeafgørelse om visse proceduremæssige rettigheder i straffesager i den 

Europæiske Union 

– Politisk enighed 

KOM (2004) 0328 

Rådsmøde 2807 – bilag 1 (samlenotat side 25) 

KOM (2004) 0328 – bilag 1 (grundnotat af 16/12-04) 

Udvalgsmødereferater: 

Alm. del (06) – bilag 308, side 1074 (senest behandlet i EUU 13/4-07) 

Alm. del (06) – bilag 110, side 483, behandlet i EUU 1/12-06)  

3.  Rådets rammeafgørelse om anerkendelse af og tilsyn med betingede straffe og 

alternative sanktioner 

– Drøftelse af visse spørgsmål 

Rådsmøde 2807 – bilag 1 (samlenotat side 46) 

Alm. del (06) – bilag 233 (grundnotat af 5/3-07)  

4.  Europol:  

a) Rådsafgørelse om oprettelse af Den Europæiske Politienhed (Europol): Budget- 

og personalemæssige spørgsmål samt kapitel 1 (artikel 1-9) 

– Politisk enighed 

 KOM (2006) 0817 

 

b)  Europols gennemførelse af kortsigtede forbedringer inden for de eksisterende 

rammer 

– Statusorientering 

Rådsmøde 2807 – bilag 1 (samlenotat side 61) 

KOM (2006) 0817 – bilag 2 (grundnotat af 14/3-07) 

Udvalgsmødereferater: 

Alm. del (06) – bilag 308, side 1088 (senest behandlet i EUU 13/4-07)  
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5.  Rådets rammeafgørelse om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med det 

politimæssige og strafferetlige samarbejde 

– Statusorientering og rådskonklusioner 

KOM (2005) 0475 

Rådsmøde 2807 – bilag 1 (samlenotat side 70) 

KOM (2005) 0475 – bilag 2 (grundnotat af 30/1-06) 

Udvalgsmødereferater: 

Alm. del (06) - bilag 308, side 1087 (senest behandlet i EUU 13/4-07) 

Alm. del (06) – bilag 110, side 484 (behandlet i EUU 1/12-06) 

(05) side 1088 (behandlet i EUU 21/4-06)   

6. Rådskonklusioner om adgang til Eurodac for medlemsstaternes politimyndigheder 

og  retshåndhævende myndigheder samt Europol 

– Vedtagelse 

(Evt.) A-punkt 

Rådsmøde 2807 – bilag 1 (samlenotat side 85)  

7.  Omdannelse af Prüm-traktaten til EU-lovgivning  

– Politisk enighed 

Rådsmøde 2807 – bilag 1 (samlenotat side 89) 

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: 

Alm. del (06) – bilag 217, side 808 FO (forhandlingsoplæg forelagt EUU 9/2-

07)  

8. Rådsafgørelse om politimyndigheders og Europols adgang til søgning i 

visuminformationssystemet (VIS)  

– Politisk enighed  

KOM (2005) 0600 

Rådsmøde 2807 – bilag 1 (samlenotat side 101) 

KOM (2005) 0600 – bilag 2 (grundnotat af 3/3-06) 

KOM (2004) 0835 – bilag 2 (grundnotat af 23/8-05) 

Udvalgsmødereferater: 

Alm. del (06) – bilag 308, side 1076 FO (forhandlingsoplæg forelagt EUU 13/4-

07) 

(05) side 30 FO (forhandlingsoplæg forelagt EUU 7/10-05)  
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9. Schengen-informationssystemet  

a) SISone4all  

– Rådskonklusioner 

 

b)  tilpasning af finansforordningen for C.SIS 

– Godkendelse 

 

c)  SIS II * 

– Statusorientering 

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

 

d)  Opfølgning på Schengen-evaluering af de nye medlemsstater 

– Rådskonklusioner 

(Evt.) A-punkt 

 

e)  Anvendelse af Schengen-reglernes bestemmelser om Schengen-

informationssystemet i de nye medlemsstater  

– Godkendelse 

(Evt.) A-punkt 

Rådsmøde 2807 – bilag 1 (samlenotat side 114)  

10. Horisontal tilgang til visse kategorier af lovovertrædelser på den såkaldte ”positiv-

liste”  

– Status 

Rådsmøde 2807 – bilag 1 (samlenotat side 120) 

KOM (2006) 0331 – bilag 1 (grundnotat af 12/7-06) 

Udvalgsmødereferater: 

(05) side 1899 (senest behandlet i EUU 29/9-06)  

11. Proceduren for den fremtidige behandling af forslag til instrumenter af betydning for 

det strafferetlige samarbejde, som er fremsat indenfor 1. søjle 

– Statusorientering og rådskonklusioner 

Rådsmøde 2807 – bilag 1 (samlenotat side 123) 

KOM (2007) 0051 – svar på spørgsmål 1 (redegørelse for dommen om 

miljøstraffe) 

Alm. del (042) – svar på spørgsmål 21 (konsekvenser for det retlige forbehold 

m.v.) 

Alm. del (042) – svar på spørgsmål 23 (redegørelse for dommen) 

Alm. del (05) – svar på spørgsmål 6 (talepapir af 14/10-05) 

EU-note (042) – E 23 (notat om sagen af 1579-05) 

Udvalgsmødereferater: 

(05) side 781 (senest behandlet i EUU 17/2-06) 
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12. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om strafferetlig beskyttelse af miljøet 

– Statusorientering 

KOM (2007) 0051 

Rådsmøde 2807 – bilag 1 (samlenotat side 128) 

KOM (2007) 0051 – bilag 2 (grundnotat af 21/3-07) 

KOM (2007) 0051 – svar på spørgsmål 1 (redegørelse for dommen om 

miljøstraffe) 

13. E-justice 

– Rådskonklusioner 

Rådsmøde 2807 – bilag 1 (samlenotat side 145)  

14. EU-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om 

lovvalgsregler for forpligtelser uden for kontraktforhold (ROM II)* 

– Orientering fra formandskabet om resultatet af forligsforhandlingerne med Europa-

Parlamentet 

KOM (2003) 0427 som ændret ved KOM (2006) 0083 

Rådsmøde 2807 – bilag 1 (samlenotat side 150) 

KOM (2006) 0399 – bilag 3 (grundnotat af 5/9-06) 

Info-note (05) I 69 (notat af 5/9-06) 

Udvalgsmødereferater: 

Alm. del (06) – bilag 308, side 1093 (senest behandlet i EUU 13/4-07)  

15. Voldelige video og computerspil  

– Statusrapport og rådskonklusioner 

Rådsmøde 2807 – bilag 1 (samlenotat side 173)  

16. Rådets beslutning om etablering af Fællesskabets civilbeskyttelsesordning 

(omarbejdet) 

– Politisk enighed 

A-punkt 

Rådsmøde 2807 – bilag 1 (samlenotat side 176) 

KOM (2006) 0029 – bilag 2 (grundnotat af 5/4-06)  

17. Rådsresolution om grænseoverskridende anvendelse af politiagenter 

– Vedtagelse 

A-punkt 

Rådsmøde 2807 – bilag 1 (samlenotat side 184)  
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18. Status for EU’s indsats mod terrorisme 

– Orientering og godkendelse 

A-punkt 

Rådsmøde 2807 – bilag 1 (samlenotat side 188) 

Udvalgsmødereferater: 

Alm. del (06) – bilag 110, side 487 (senest behandlet i EUU 1/12-06) 

(05) side 1374 (behandlet i EUU 24/5-06) 

(05) side 391 (behandlet i EUU 25/11-05) 

(03) side 807 FO (forhandlingsoplæg forelagt EUU 18/3-04)  

19. Europols budget for 2008 

– Vedtagelse 

A-punkt 

Rådsmøde 2807 – bilag 1 (samlenotat side 197)  

20. Rådskonklusioner om begrænsning af tilgængeligheden af våben og eksplosivstoffer 

i forhold til terrorister og andre kriminelle samt styrkelse af relevante 

sikkerhedsforanstaltninger inden for EU 

– Vedtagelse 

A-punkt 

Rådsmøde 2807 – bilag 1 (samlenotat side 200)  

21. Ændret forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 

1030/2002 om ensartet udformning af opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere* 

– Politisk enighed 

KOM (2006) 0110 

Rådsmøde 2807 – bilag 2 (samlenotat side 3) 

Udvalgsmødereferater: 

(03) side 320 FO (forhandlingsoplæg forelagt EUU 21/11-03)  

22. Europa-Parlamentets og Rådets forordning om visuminformationssystemet (VIS) og 

udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne om visa til kortvarigt ophold* 

– Vedtagelse 

KOM (2004) 0835 

Rådsmøde 2807 – bilag 2 (samlenotat side 7) 

KOM (2004) 0835 – bilag 2 (grundnotat af 23/8-05) 

Udvalgsmødereferater: 

Alm. del (06) – bilag 308, side 1101 (senest behandlet i EUU 13/4-07) 
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23. Kommissionens tredje rapport om visumreciprocitet i forhold til visse tredjelande i 

overensstemmelse med artikel 2 i Rådets forordning nr. 851/2005 af 2. juni 2005, der 

ændrer Rådets forordning nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, 

hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og 

listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav 

(Visumforordningen) 

– Orientering og drøftelse 

Rådsmøde 2807 – bilag 2 (samlenotat side 18) 

24. Rådets afgørelser om undertegnelse og indgåelse af aftaler mellem Det Europæiske 

Fællesskab og henholdsvis Albanien, Bosnien-Hercegovina, FYROM Makedonien, 

Montenegro, Serbien og Moldova vedrørende lempelser i udstedelsen af visa til 

borgere i nævnte lande* 

– Vedtagelse 

Rådsmøde 2807 – bilag 2 (samlenotat side 21) 

25. Rådets afgørelser om undertegnelse og indgåelse af aftaler mellem Det Europæiske 

Fællesskab og henholdsvis Bosnien-Hercegovina, FYROM Makedonien, Montenegro, 

Moldova og Serbien vedrørende tilbagetagelse af personer med ulovligt ophold* 

– Vedtagelse 

Rådsmøde 2807 – bilag 2 (samlenotat side 25) 

26. Rådskonklusioner om evaluering af resultaterne af Kommissionens forhandlinger på 

fællesskabets vegne om tilbagetagelsesaftaler med tredjelande 

A-punkt 

Rådsmøde 2807 – bilag 2 (samlenotat side 29) 

27. Rådskonklusioner om forbedring af samarbejdet mellem medlemsstaterne, 

Kommissionen og Frontex om udsendelse 

A-punkt 

Rådsmøde 2807 – bilag 2 (samlenotat side 32) 

28. Flygtningesituationen i Irak og nærområdet 

– Orientering 

Rådsmøde 2807 – bilag 2 (samlenotat side 35) 

Udvalgsmødereferater: 

Alm. del (06) – bilag 308, side 1098 (senest behandlet i EUU 13/4-07) 

29. Evalueringsrapporter vedrørende anvendelsen af Dublin-forordningen og Eurodac-

forordningen  

– Orientering  

Rådsmøde 2807 – bilag 2 (samlenotat side 38) 
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30. Kommissionens grønbog vedrørende gennemførelse af anden fase af det fælles 

europæiske asylsystem  

– Præsentation og evt. drøftelse 

Rådsmøde 2807 – bilag 2 (samlenotat side 41)  

31. Kommissionens forslag til direktiv om status som fastboende udlænding for 

personer med international beskyttelse* 

– Præsentation 

Rådsmøde 2807 – bilag 2 (samlenotat side 44) 

32. Rådets konklusioner om styrkelse af integrationspolitikker i den Europæiske Union 

gennem fremme af samhørighed i forskellighed  

– Vedtagelse  

Rådsmøde 2807 – bilag 2 (samlenotat side 47) 

33. Kommissionens meddelelse om cirkulær migration og mobilitetspartnerskaber 

mellem EU og tredjelande  

– Præsentation og drøftelse  

 KOM (2007) 0248 

Rådsmøde 2807 – bilag 2 (samlenotat side 50) 

34. Kommissionens meddelelse om anvendelse af den samlede migrationsstrategi også 

over for de østlige og sydøstlige regioner, der er naboer til EU  

– Præsentation og drøftelse  

 KOM (2007) 0247 

Rådsmøde 2807 – bilag 2 (samlenotat side 56) 

35. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sanktioner over for 

arbejdsgivere, der ansætter tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold*  

– Præsentation 

KOM (2007) 0249 

Rådsmøde 2807 – bilag 2 (samlenotat side 60) 

36. Perspektiver for det operationelle europæiske samarbejde om grænsesikkerhed: 

Udfaldet af det internationale symposium afholdt den 15.-17. april 2007 i Boppard 

– Orientering 

A-punkt 

Rådsmøde 2807 – bilag 2 (samlenotat side 65) 

37. Eventuelt 
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Punkterne 1 til 14 og 17 til 20 hører under Justitsministeriets ressort. Punkt 15 hører under 

Kulturministeriets ressort og punkt 16 hører under Forsvarsministeriets ressort. Punkterne 21-36 hører 

under Integrationsministeriets ressort. 

 

 

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

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

 

38. Siden sidst 

Ingen punkter 
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Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 11. – 12. juni 2007 

Revideret foreløbig oversigt, 2. udgave 

 

1.  Rapport fra Kommissionen til Rådet om anvendelse af 

krydsoverensstemmelsessystemet 

– Vedtagelse af rådskonklusioner 

KOM (2007) 0147 

Rådsmøde 2806 – bilag 3 (samlenotat side 4) 

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

forbindelse med krydsoverensstemmelser) 

EU-note (06) – E 54 (notat af 4/4-07 om Kommissionens rapport om 

krydsoverensstemmelser) 

Udvalgsmødereferater: 

Alm. del (06) – bilag 330, side 1170 (senest behandlet i EUU 2/5-07) 

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

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

2.  Forslag til Rådets forordning om én fælles markedsordning for landbrugsprodukter 

og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter  

– Politisk enighed  

KOM (2006) 0822 

Rådsmøde 2806 – bilag 3 (samlenotat side 8) 

KOM (2006) 0822 – bilag 1 (grundnotat af 1/2-07) 

Udvalgsmødereferater: 

Alm. del (06) – bilag 264, side 1004 (senest behandlet i EUU 16/3-07) 

FO 3.  Forslag til Rådets forordning om særlige regler for frugt og grøntsektoren og om 

ændring af visse forordninger  

– Politisk enighed  

KOM (2007) 0017 

Rådsmøde 2806 – bilag 3 (samlenotat side 13) 

KOM (2007) 0017 – bilag 1 (grundnotat af 5/3-07) 

Udvalgsmødereferater: 

Alm. del (06) – bilag 308, side 1104 (senest behandlet i EUU 13/4-07) 

Alm. del (06) – bilag 264, side 1013 (behandlet i EUU 16/3-07) 

Alm. del (06) – bilag 191, side 714 (behandlet i EUU 26/1-07) 
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4.  Forslag til Rådets forordning om økologisk produktion samt mærkning af økologiske 

produkter samt ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 2092/91 af 24. juni 1991 om 

økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter og om angivelse heraf på 

landbrugsprodukter og levnedsmidler  

– Politisk enighed/vedtagelse 

KOM (2005) 0671 

Rådsmøde 2806 – bilag 3 (samlenotat side 21) 

KOM (2005) 0671 – bilag 2 (grundnotat af 21/2-06) 

Udvalgsmødereferater: 

Alm. del (06) – bilag 130, side 652 (senest behandlet i EUU 15/12-06) 

Alm. del (06) – bilag 50, side 133 (behandlet i EUU 13/10-06) 

5. Forslag til Rådets direktiv om bekæmpelse af kartoffelcystenematoder 

– Politisk enighed/vedtagelse 

KOM (2005) 0151 

Rådsmøde 2806 – bilag 3 (samlenotat side 34) 

KOM (2005) 0151 – bilag 2 (grundnotat af 18/5-05) 

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

europæiske ål 

– Politisk enighed  

KOM (2005) 0472 

Rådsmøde 2806 – bilag 3 (samlenotat side 37) 

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

Udvalgsmødereferater: 

Alm. del (06) – bilag 330, side 1178 (senest behandlet i EUU 2/5-07) 

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

7. 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 

– Vedtagelse  

KOM (2007) 0074 

Rådsmøde 2806 – bilag 3 (samlenotat side 49) 

Udvalgsmødereferater: 

Alm. del (06) – bilag 330, side 1180 (senest behandlet i EUU 2/5-07) 

Alm. del (06) – bilag 308, side 1116 (behandlet i EUU 13/4-07) 
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FO 8.  Forslag til Rådets forordning om en flerårig plan for torskebestandene i Østersøen og 

fiskeriet, der udnytter disse bestande    

– Politisk enighed 

KOM (2006) 0411 

Rådsmøde 2806 – bilag 3 (samlenotat side 51) 

KOM (2006) 0411 – bilag 2 (grundnotat af 24/8-06) 

KOM (2006) 0411 – bilag 3 (henvendelse af 12/10-06 fra WWF, 

Verdensnaturfonden) 

Rådsmøde 2793 – svar på spørgsmål 1 (om eksisterende sanktioner) 

Udvalgsmødereferater: 

Alm. del (06) – bilag 308, side 1109 (senest behandlet i EUU 13/4-07) 

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 

– Politisk enighed  

KOM (2006) 0804 

Rådsmøde 2806 – bilag 3 (samlenotat side 56) 

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

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

Udvalgsmødereferater: 

Alm. del (06) – bilag 330, side 1187 FO (forhandlingsoplæg forelagt EUU 2/5-

07) 

10. Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet: En politik, der skal 

reducere uønskede bifangster og eliminere udsmid i europæisk fiskeri  

– Rådskonklusioner/Formandskabets konklusioner  

KOM (2007) 0136 

Rådsmøde 2806 – bilag 3 (samlenotat side 60) 

11. Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 894/97, (EF) nr. 

812/2004 og (EF) nr. 2187/2005 for så vidt angår drivgarn  

– Vedtagelse (evt. på et kommende rådsmøde) 

– Punktet blev forelagt EUU fredag den 1/6-07  

KOM (2006) 0511 

12. Forslag til Rådets forordning om indførelse af bevarelses- og 

håndhævelsesforanstaltninger gældende for det område, som reguleres af 

Organisationen for Fiskeriet i det Nordvestlige Atlanterhav   

– Vedtagelse på et kommende rådsmøde  

KOM (2006) 0609 

Rådsmøde 2806 – bilag 3 (samlenotat side 65) 
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13. Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1941/2006, (EF) nr. 

2015/2006 og (EF) nr. 41/2007 for så vidt angår fiskerimuligheder og dertil knyttede 

betingelser for visse fiskebestande 

– Vedtagelse (evt. på et kommende rådsmøde) 

– Punktet blev forelagt EUU fredag den 1/6-07  

KOM (2007) 0201 

14. Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 379/2004 for så vidt 

angår forhøjelse af toldkontingenterne for fiskevarer for perioden 2007-2009  

– Vedtagelse på et kommende rådsmøde 

Rådsmøde 2806 – bilag 5 (tillæg til samlenotat) 

15. Forslag til Rådets forordning om afsætning af kød fra kvæg som højst er tolv 

måneder gammelt  

– Politisk enighed/vedtagelse 

KOM (2006) 0487 

Rådsmøde 2806 – bilag 4 (tillæg til samlenotat) 

KOM (2006) 0487 – bilag 1 (grundnotat af 30/10-06) 

Udvalgsmødereferater: 

Alm. del (06) – bilag 264, side 1010 FO (forhandlingsoplæg forelagt EUU 16/3-

07) 

16.  Eventuelt 

 

 
Punkterne fra 1-14 hører under Fødevareministeriets ressort.  

Punkt 15 hører under Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggenders ressort.  

 

17.  Siden sidst 

Ingen punkter  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


