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42. EUU-MØDE
4. udgave

L=Lukket behandling

Europaudvalget
holder åbent møde:
fredag den 14. september 2007, kl. 11.00
i værelse 2-133
Dagsorden:
1. Rådsmøde nr. 2818 (retlige og indre anliggender) samt møde i Det Blandede Udvalg
på ministerniveau med deltagelse af Norge, Island og Schweiz den 18. september
2007
Integrationsministeren forelægger dagsordenspunkterne 8-12
Justitsministeren forelægger dagsordenspunkterne 1-7 og 13
L

2. Udvalgets behandling af følgende høringsdokumenter fra Kommissionen:
a) Kommissionens grønbog om klimaændringer (høringsfrist 30/11-07)
KOM (2007) 0354
EU-note (06) – E 77 (notat om grønbogen)
b) Kommissionens hvidbog om sport
KOM (2007) 0391
KOM (2007) 0391 – bilag 1 (grundnotat af 31/8-07)
c) Kommissionens hvidbog om en EU-strategi om sundhedsproblemer i relation til
ernæring, overvægt og fedme
KOM (2007) 0279
KOM (2007) 0279 – bilag 1 (grundnotat af 1/8-07)

L

3. Udvalgets videre behandling af Kommissionens grønbog om ophugning af skibe
(høringsfrist 30/9-07)
KOM (2007) 0269
KOM (2007) 0269 – bilag 1 (grundnotat af 11/7-07)
KOM (2007) 0269 – bilag 2 (anmodning om udtalelse til MPU)
KOM (2007) 0269 – bilag 3 (anmodning om udtalelsen til ERU)
EU-note (06) – E 73 (notat af 3/8-07 om grønbogen)
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L

4. Eventuelt

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

Andre arrangementer for Europaudvalgets medlemmer i uge 37:
Torsdag 13/9 kl. 18.30: Udvalgsmiddag med udenrigsministeren i Udenrigsministeriet
Fredag 14/9 kl. 9.30-11.00: Møde med de danske MEP’ere
Fredag 14/9 efter EUU-mødet: Underudvalgsmøde
Fredag 14/9 kl. 14.30: Møde med Kroatiens statsminister (sammen med Det
Udenrigspolitiske Nævn) – Mødet er aflyst

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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Rådsmøde (retlige og indre anliggender) samt møde i Det Blandede Udvalg på
ministerniveau med deltagelse af Norge, Island og Schweiz
den 18. september 2007
Revideret foreløbig oversigt, 2. udgave

1. Rådets rammeafgørelse om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med det
politimæssige og strafferetlige samarbejde
– Drøftelse af visse spørgsmål
KOM (2005) 0475
Rådsmøde 2818 – bilag 1 (samlenotat side 3)
KOM (2005) 0475 – bilag 2 (grundnotat af 30/1-06)
Udvalgsmødereferater:
Alm. del (06) – bilag 382, side 1425 (seneste behandling i EUU 8/6-07)
Alm. del (06) – bilag 308, side 1087 (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)
2. Rammeafgørelse om den europæiske kontrolordre under procedurer forud for
domsafsigelse mellem Den Europæiske Unions medlemsstater
– Orienterende drøftelse
KOM (2006) 0468
Rådsmøde 2818 – bilag 1 (samlenotat side 18)
KOM (2006) 0468 – bilag 2 (grundnotat af 22/11-06)
3. Schengen-informationssystemet:
Rådsmøde 2818 – bilag 1 (samlenotat side 35)
Udvalgsmødereferat:
Alm. del (06) – bilag 382, side 1428 (seneste behandling i EUU 8/6-07)
a) SISone4all
– Status
b) Netværk til Schengen-informationssystemet
– Status
c) SIS II(*)
– Status
KOM (2005) 0236*, KOM (2005) 0230 og KOM (2005) 0237
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4. Ændring af bestemmelser i EF-Domstolens statut med henblik på at indføre en særlig
hasteprocedure
– Præsentation
Rådsmøde 2818 – bilag 1 (samlenotat side 38)
5. Fælles EU/Europarådserklæring om etablering af en ”Europæisk dag mod
Dødsstraf”
– Drøftelse
A-punkt
Rådsmøde 2818 – bilag 1 (samlenotat side 44)
6. Rådets rammeafgørelse om anerkendelse af og tilsyn med betingede straffe og
alternative sanktioner
– Statusorientering
Rådsmøde 2818 – bilag 1 (samlenotat side 47)
Alm. del (06) – bilag 233 (grundnotat af 5/3-07)
Udvalgsmødereferater:
Alm. del (06) – bilag 382, side 1423 (seneste behandling i EUU 8/6-07)
7. Rådets afgørelse om undertegnelse af konventionen mellem Det Europæiske
Fællesskab og Republikken Island, Kongeriget Norge, Det Schweiziske Forbund og
Kongeriget Danmark om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse
af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (ny Lugano-konvention)*
– Vedtagelse
A-punkt
KOM (2007) 0387
Rådsmøde 2818 – bilag 1 (samlenotat side 62)
8. Rådskonklusioner om den aktuelle situation ved EU’s sydlige søgrænser
– Drøftelse og evt. vedtagelse
Rådsmøde 2818 – bilag 2 (samlenotat side 2)
9. Frontex: et centralt register for teknisk udstyr, et europæisk patruljeringsnetværk
samt implementering af Rabit-forordningen – status
– Orientering
Rådsmøde 2818 – bilag 2 (samlenotat side 5)
Udvalgsmødereferat:
Alm. del (06) – bilag 308, side 1097 (seneste behandling i EUU 13/4-07)
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10. Frontex årsberetning 2006
– Rådet tager til efterretning
A-punkt
Rådsmøde 2818 – bilag 2 (samlenotat side 8)
11. 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 2818 – bilag 2 (samlenotat side 10)
Udvalgsmødereferater
Alm. del (06) – bilag 382, side 1433 (seneste behandling i EUU 8/6-07)
(03) side 320 FO (forhandlingsoplæg forelagt 21/11-03)
12. 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
Rådsmøde 2818 – bilag 2 (samlenotat side 15)
13. Rådskonklusioner om Libyen
– Vedtagelse
A-punkt
Rådsmøde 2818 – bilag 3 (tillæg til samlenotat)
14. Eventuelt

Punkterne 1-3, 6 og 7 hører under Justitsministeriets ressort. Punkt 4, 5 og 13 hører under
Udenrigsministeriets ressort. Punkt 8 – 12 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.

15. Siden sidst
Ingen punkter

