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                 43. EUU-MØDE   

 

For yderligere information se 

www.euo.dk/dagsorden 

14/10 2015 

4. udgave 

FO=Forhandlingsoplæg 

L=Lukket behandling 

Europaudvalget 

holder åbent møde: 

fredag den 21. september 2007, kl. 10.00 

i værelse 2-133 

 

Dagsorden: 

1. Rådsmøde nr. 2821 (transport, telekommunikation og energi - søtransportdelen) den 

1.-2. oktober 2007 

Forelæggelse ved økonomi- og erhvervsministeren 

FO 2. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kvartalsstatistikker over 

ledige stillinger i Fællesskabet 

Forelæggelse ved økonomi- og erhvervsministeren  

KOM (2007) 0076  

KOM (2007) 0076 – bilag 3 (aktuelt notat) 

3. Rådsmøde nr. 2820 (konkurrenceevne) den 28. september 2007 

Økonomi- og erhvervsministeren forelægger dagsordenspunkt 6 

Videnskabsministeren forelægger dagsordenspunkterne 1-5 

4. Rådskonklusioner vedrørende Kommissionens meddelelse til Rådet, Europa-

Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget – 

ITU’s verdensomspændende radiokommunikationskonference i 2007 (WRC-07) 

Forelæggelse ved videnskabsministeren 

KOM (2007) 0371 

KOM (2007) 0371 – bilag 3 (aktuelt notat) 

KOM (2007) 0371 – bilag 1 (grundnotat af 19/7-07) 

KOM (2007) 0371 – bilag 2 (supplerende grundnotat af 27/8-07) 

FO 5. Rådsmøde nr. 2819 (landbrug og fiskeri) den 26.-27. september 2007 

Fødevareministeren forelægger dagsordenspunkterne 1-3 og 7 

Familie- og forbrugerministeren forelægger dagsordenspunkterne 4-6 

Europaudvalget 2007-08 (1. samling)
EUU Alm.del  Offentligt referat
Offentligt
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L 6. Eventuelt 

 

Der vedlægges foreløbig oversigt over det under punkt 1, 3 og 5 nævnte møde 

 

 

 

 

Andre arrangementer for Europaudvalgets medlemmer i uge 38: 

Søndag 23/9-onsdag 26/9: Delegationsrejse til Lissabon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 (transport, telekommunikation og energi - søtransportdelen) den 1.-2. 

oktober 2007 

Revideret foreløbig oversigt, 2. udgave 

 

1. Oprettelse af et europæisk center for modtagelse af data til identifikation og sporing 

af skibe (EU LRIT-center) 

– Rådsbeslutning 

Rådsmøde 2821 – bilag 1 (samlenotat side 1) 

Udvalgsmødereferater: 

Alm. del (06) – bilag 380, side 1356 FO (forhandlingsoplæg forelagt EUU 1/6-

07) 

2. Eventuelt 

 

 

Punkt 1 hører under Økonomi- og Erhvervsministeriets ressort.  

 

 

3. Siden sidst 

Ingen punkter   
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Rådsmøde (konkurrenceevne) den 28. september 2007 

Revideret foreløbig oversigt, 2. udgave 

 

1. Forslag til Rådets forordning om oprettelse af et fælles foretagende for initiativet om 

innovative lægemidler (IMI) 

– Information fra Kommissionen 

– Udveksling af synspunkter 

KOM (2007) 0241 

Rådsmøde 2820 – bilag 1 (samlenotat side 2) 

2.  Forslag til Rådets forordning om oprettelse af "ARTEMIS-fællesforetagendet" til 

gennemførelse af det fælles teknologiinitiativ vedrørende indlejrede 

computersystemer 

– Information fra Kommissionen 

– Udveksling af synspunkter 

KOM (2007) 0243 

Rådsmøde 2820 – bilag 1 (samlenotat side 8) 

3.  Forslag til Rådets forordning om oprettelse af fællesforetagendet "Clean Sky" 

– Information fra Kommissionen 

– Udveksling af synspunkter 

KOM (2007) 0315 

Rådsmøde 2820 – bilag 1 (samlenotat side 14) 

KOM (2007) 0315 – bilag 1 (grundnotat af 23/7-07) 

Rådsmøde 2801 – bilag 5 (samlenotat vedr. rådsmøde konkurrenceevne 21-

22/5-07) 

4.  Forslag til Rådets forordning om oprettelse af "ENIAC-fællesforetagendet" 

– Information fra Kommissionen 

– Udveksling af synspunkter 

KOM (2007) 0356 

Rådsmøde 2820 – bilag 1 (samlenotat side 20) 
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5. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om Fællesskabets deltagelse i 

et forsknings- og udviklingsprogram, der har til formål at forbedre ældres 

livskvalitet gennem brug af ny informations- og kommunikationsteknologi (IKT), og 

som gennemføres af en række forskellige medlemsstater. "Længst muligt i eget hjem" 

("Ambient Assisted Living" – AAL) 

– Information fra Kommissionen 

– Første udveksling af synspunkter 

KOM (2007) 0329 

Rådsmøde 2820 – bilag 1 (samlenotat side 25) 

KOM (2007) 0329 – bilag 1 (grundnotat af 23/7-07) 

Rådsmøde 2801 – bilag 2 (samlenotat vedr. rådsmøde konkurrenceevne 21-

22/5-07 – side 6) 

6. Konkurrenceevne Politik 

a)  Meddelelse fra Kommissionen om midtvejsevalueringen af industri politikken 

– Præsentation af Kommissionen 

KOM (2007) 0374 

Rådsmøde 2820 – bilag 2 (samlenotat side 2) 

 

b) Meddelelse fra Kommissionen om en strategi for E-færdigheder i det 21. 

århundrede 

– Præsentation af Kommissionen 

KOM (2007) 0496 

Rådsmøde 2820 – bilag 2 (samlenotat side 2) 

 

c)  Midtvejsevaluering af SMV politikken 

– Status 

– Politisk debat 

KOM (2005) 0551 

Rådsmøde 2820 – bilag 2 (samlenotat side 2) 
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7. Eventuelt 

  

 

Punkterne 1-5 og 6b hører under Videnskabsministeriets ressort. Punkt 6a og 6c hører under Økonomi- og 

Erhvervsministeriets ressort. 

 

 

8. Siden sidst 

Ingen punkter    
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Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 26.-27. september 2007 

Revideret foreløbig oversigt, 2. udgave 

  

1.  Meddelelse fra Kommissionen om: 

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

markedsordning for sukker og Rådets forordning (EF) nr. 320/2006 om en 

midlertidig ordning for omstrukturering af sukkerindustrien i Fællesskabet 

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

midlertidig ordning for omstrukturering af sukkerindustrien i Fællesskabet 

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

fælles markedsordning for sukker 

– Politisk enighed 

KOM (2007) 0227  

Rådsmøde 2819 – bilag 1 (samlenotat side 3) 

KOM (2007) 0227 – bilag 1 (grundnotat af 27/6-07) 

Udvalgsmødereferater: 

Alm. del (06) – bilag 443, side 1702 FO (seneste behandling i EUU 13/7-07) 

Alm. del (06) – bilag 330, side 1174 (behandlet i EUU 2/5-07) 

2.  Forslag til Rådets forordning om den fælles markedsordning for vin og om ændring 

af visse forordninger 

– Drøftelse  

KOM (2007) 0372 

Rådsmøde 2819 – bilag 1 (samlenotat side 10) 

KOM (2007) 0372 – bilag 1 (grundnotat af 26/7-07) 

Udvalgsmødereferater: 

Alm. del (06) – bilag 443, side 1700 (seneste behandling i EUU 13/7-07) 
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3.  Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om 

fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte 

støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere og forordning (EF) 

nr. 1698/2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske 

Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) 

– Præsentation 

KOM (2007) 0484  

Rådsmøde 2819 – bilag 1 (samlenotat side 19) 

 

Om krydsoverensstemmelsessystemet: 

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 382, side 1454 (seneste behandling i EUU 8/6-07) 

Alm. del (06) – bilag 330, side 1170 (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) 

FO 4. Forslag til Rådets beslutning om tilladelse til markedsføring af produkter 

indeholdende, bestående af eller fremstillet af genetisk modificeret majs 59122 under 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 

– Vedtagelse 

KOM (2007) 0397 

Rådsmøde 2819 – bilag 2 (samlenotat side 2) 

KOM (2007) 0397 – bilag 1 (revideret grundnotat af 23/7-07) 

Alm. del (06) – bilag 356 (grundnotat af 6/6-07 om komitésag) 

FO 5. Forslag til Rådets beslutning om tilladelse til markedsføring af produkter 

indeholdende, bestående af eller fremstillet af genetisk modificeret majs 1507xNK603 

under Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003  

– Vedtagelse 

KOM (2007) 0402 

Rådsmøde 2819 – bilag 2 (samlenotat side 10) 

KOM (2007) 0402 – bilag 2 (grundnotat af 15/8-07) 

Alm. del (06) – bilag 297 (grundnotat af 13/4-07 om komitésag) 
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FO 6.  Forslag til Rådets beslutning om tilladelse til markedsføring af produkter 

indeholdende, bestående af eller fremstillet af genetisk modificeret majs 

NK603xMON810 under Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 

1829/2003 

– Vedtagelse 

KOM (2007) 0403 

Rådsmøde 2819 – bilag 2 (samlenotat side 16) 

KOM (2007) 0403 – bilag 2 (grundnotat af 20/8-07) 

Alm. del (06) – bilag 298 (grundnotat af 13/4-07 om komitésag) 

FO 7. Forslag til Rådets forordning om fravigelse af forordning (EF) nr. 1782/2003 om 

fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte 

støtte og om fastsættelse af visse støtteordninger for landbrugere for så vidt angår 

udtagningsåret 2008 

– Præsentation og evt. vedtagelse 

KOM (2007) 0523 

Rådsmøde 2819 – bilag 3 (tillæg til samlenotat) 

8. Eventuelt 

 

 

Punkterne 1-3 og 7 hører under Fødevareministeriets ressort. Punkterne 4-6 hører Ministeriet for Familie- 

og Forbrugeranliggenders ressort. 

 

 

9. Siden sidst 

Fødevareministeriets ressort:  

a) Forslag til Rådets forordning om tilladelse til fiskeriaktiviteter af Fællesskabets 

fiskerifartøjer uden for Fællesskabets farvande og adgangen for tredjelandes 

fartøjer til Fællesskabets farvande 

 KOM (2007) 0330 

KOM (2007) 0330 – bilag 2 (grundnotat af 23/7-07)   

 

 

 

 

 


