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Europaudvalget 

OFFENTLIGT REFERAT  

AF 36 EUROPAUDVALGSMØDE 

Mødedato: Fredag den 19. september 2008 

Tidspunkt: kl. 10.00  

Sted: Vær. 2-133 

  

Dagsorden Den 21. oktober 2015 

1. Modtagelse af deputation: Foreningen af legetøjsfabrikanter i Norden 

2. Samråd med økonomi- og erhvervsministeren om samrådsspørgsmål A 

ad KOM (2008) 396 om oplysninger om, hvad den danske regering agter 

at foretage sig for at forhindre, at dansk selskabsret undermineres af 

europæiske regler, hvis EU-kommissionens forslag om en ny 

selskabstype ”Societas Privata Europaea” (SPE) vedtages, idet der 

særligt henvises til, at kapitalkravet stort set stryges, ligesom ledelsen ved 

at omdanne etablerede selskaber til SPE-selskaber og flytte hjemsted kan 

slippe for reglerne om medarbejder-repræsentanter og andre regler i 

dansk ret, der tilsikrer en fair organisering 

KOM (2008) 0396 – samrådsspørgsmål A (vedlagt) 

FO 3. Rådsmøde nr. 2891 (konkurrenceevne) den 25.-26. september 2008 

Økonomi- og erhvervsministeren forelægger punkt 1-7 

Videnskabsministeren forelægger punkt 8-12 

4. Rådsmøde nr. 2990 (retlige og indre anliggender) den 25. september 

2008 

Forelæggelse ved integrationsministeren 

 

 

 

 

Europaudvalget 2007-08 (2. samling)
EUU Alm.del  Offentligt referat
Offentligt
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L 5. Udvalgets videre behandling af subsidiaritetstjek i forbindelse med forslag 

til rådsdirektiv om gennemførelse af princippet om ligebehandling mellem 

mennesker uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel 

orientering 

KOM (2008) 0426 

EU-note (072) – E 61 (notat af 18/9-08 om kriterier for 

subsidiaritetsprøvelse af forslag) 

EU-note (072) – EU 59 (notat af 3/9-08 om subsidiaritetstjek) 

KOM (2008) 0426 – bilag 2 (subsidiaritetsnotat af 22/7-08) 

KOM (2008) 0426 – bilag 3 (henvendelse af 28/8-08 fra Dansk 

Arbejdsgiverforening) 

L 6. Eventuelt 

 

 

Der vedlægges foreløbig oversigt over de under punkter 3 - 4 nævnte møder  

 
 
 
 
Andre arrangementer for Europaudvalgets medlemmer i uge 39: 
Ingen møder 
 
Praktiske oplysninger: 
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. +45 33 37 36 10). Der vil være pladsbegrænsning. 
 
Anvendte forkortelser: 
FO =Forhandlingsoplæg 
L =Lukket behandling 
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Rådsmøde (konkurrenceevne) den 25.-26. september 2008 

Revideret foreløbig oversigt, 2. udgave 

 

Indre marked 

1. Europæisk strategi for industriel ejendomsret 

– Rådskonklusioner 

KOM (2008) 0465 

Rådsmøde 2891 – bilag 4 (revideret samlenotat side 2) 

2. Bedre regulering 

– Rådskonklusioner 

Rådsmøde 2891 – bilag 4 (revideret samlenotat side 10) 

Rådsmøde 2784 – bilag 1 (samlenotat vedr. rådsmøde 

konkurrenceevne 19/2-07 indeholdende høringssvar) 

EUU alm. del (042) – bilag 215 (regeringens liste over 50 danske 

forslag til regelforenkling af 7/7-05) 

KOM (2006) 0689 – svar på spørgsmål 1 (om tiltag til at sikre 

reduktion af administrative byrder) 

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (072) – bilag 151, side 402 (senest behandlet i 

EUU 8/2-08 under økofin) 

FO 3. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sikkerhedskrav til 

legetøj (revision af legetøjsdirektivet) 

– Udveksling af synspunkter 

KOM (2008) 0009 

Rådsmøde 2891 – bilag 4 (revideret samlenotat side 16) 

KOM (2008) 0009 – bilag 4 (henvendelse fra Forbrugerrådet 

af 17/9-08) 

KOM (2008) 0009 – bilag 2 (grundnotat af 31/3-08) 

KOM (2008) 0009 – bilag 3 (høringssvar af 12/8-08) 

4. Kommissionens handlingsplan for bæredygtigt forbrug, bæredygtig 

produktion og bæredygtig industripolitik 

– Rådskonklusioner 

KOM (2008) 0397, KOM (2008) 0400, KOM (2008) 0401, KOM (2008) 

0402 

Rådsmøde 2891 – bilag 4 (revideret samlenotat side 37) 

KOM (2008) 0397 – bilag 1 (grundnotat af 1/9-08) 

KOM (2008) 0401 – bilag 1 (grundnotat af 1/9-08) 

KOM (2008) 0400 – bilag 1 (grundnotat af 1/9-08) 

KOM (2008) 0402 – bilag 1 (grundnotat af 1/9-08) 
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FO 5. Forslag til Rådets forordning om en fællesskabsordning for kontrol med 

udførslen af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse 

– Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmødet (konkurrenceevne) den 

25.-26. september 2008, men forventes sat på dagsordenen for et 

snarligt rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) 

med henblik på vedtagelse 

KOM (2006) 0829 

Rådsmøde 2891 – bilag 4 (revideret samlenotat side 55) 

KOM (2006) 0829 – bilag 2 (grundnotat af 26/2-07) 

6. Meddelelse om standardisering i forbindelse med innovation 

– Udveksling af synspunkter 

KOM (2008) 0133 

Rådsmøde 2891 – bilag 4 (revideret samlenotat side 61) 

KOM (2008) 0133 – bilag 1 (henvendelse fra Forbrugerrådet 

af 17/9-08) 

Udvalgsmødereferat: 

EUU alm. del (072) – bilag 305, side 864 (seneste behandling i 

EUU 23/5-08) 

7. Kommissionens meddelelse om ”Small Business Act” 

– Udveksling af synspunkter 

KOM (2008) 0394 

Rådsmøde 2891 – bilag 3 (tillæg til samlenotat) 

KOM (2008) 0394 – bilag 2 (grundnotat af 18/7-08) 

EUU alm. del (072) – bilag 234 (regeringens høringssvar til 

Kommissionen) 

Rumpolitik 

8. Rådsresolution om fremtiden for europæisk rumforskning 

– Vedtagelse af rådsresolution 

KOM (2008) 0056 

Rådsmøde 2891 – bilag 2 (samlenotat side 2) 

Forskning 

9. Nanoteknologi 

– Rådskonklusioner 

KOM (2008) 0366 

Rådsmøde 2891 – bilag 2 (samlenotat side 7) 

10. Forskermobilitet  

– Rådskonklusioner 

KOM (2008) 0317 

Rådsmøde 2891 – bilag 2 (samlenotat side 13) 
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11. Mod fælles programmering inden for forskning. Samarbejde for at tackle 

fælles udfordringer mere effektivt 

– Præsentation ved Kommissionen / orienterende debat 

KOM (2008) 0468 

Rådsmøde 2891 – bilag 2 (samlenotat side 19) 

12. Alzheimers 

– Rådskonklusioner 

Rådsmøde 2891 – bilag 2 (samlenotat side 24) 

13. Eventuelt 

 

Punkt 1-7 hører under Økonomi- og Erhvervsministerens ressort 

Punkt 8-12 hører under Videnskabsministerens ressort  

 

14. Siden sidst 

Ingen punkter 
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Rådsmøde (retlige og indre anliggender) den 25. september 2008 

Revideret foreløbig oversigt, 2. udgave 

1. Ophold for tredjelandsstatsborgere, der er gift med EU-borgere og 

bekæmpelse af ulovlig indvandring – Opfølgning på EF-domstolens dom i 

sag C-127/08, Metock m.fl. mod Irland 

– Drøftelse 

Rådsmøde 2890 – bilag 2 (tillæg til samlenotat)  

EU-note (072) – E 57 (notat af 26/8-08 om behandling af 

opholdsdirektivet) 

EU-note (072) – E 56 (oversigt af 21/8-08 over EU-domme om 

familiesammenføring og fri bevægelighed) 

EU-note (072) – E 51 (notat af 28/7-08 om EF-Domstolen 

evaluering af krav om opholdstilladelse for tredjelandborgere af 

28/7-08) 

EU-note (072) – E 54 (notat af 8/10-03 om dom fra EF-domstolen 

vedr. retten til opholdstilladelse for udenlandske ægtefæller) 

EU-note (072) – E 53 (notat af 24/7+2 om EF-Domstolens dom 

om opholdstilladelse til udlændinge, som er gift med EU-

statsborgere) 

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (072) – bilag 407, side 1219 (senest behandlet i 

EUU 12/8-08) 

2. Forslag om europæisk immigrations- og asylpagt  

– Politisk enighed 

Rådsmøde 2890 – bilag 1 (samlenotat side 2) 

Udvalgsmødereferater: 

Rådsmøde 2887 – bilag 3 (skriftlig forelæggelse af rådsmøde 

RIA 24-25/7-08) 

EUU alm. del (072) – bilag 237, side 738 (seneste behandling i 

EUU 11/4-08) 

3. Forslag til direktiv om betingelser for indrejse og ophold for 

højtkvalificerede arbejdstagere * 

– Drøftelse med henblik på politisk enighed 

KOM (2007) 0637 

Rådsmøde 2890 – bilag 1 (samlenotat side 7) 

KOM (2005) 0669 – bilag 1 (grundnotat af 10/5-06) 

Udvalgsmødereferater: 

Rådsmøde 2887 – bilag 3 (skriftlig forelæggelse af rådsmøde 

RIA 24-25/7-08) 

EUU alm. del (072) – bilag 49, side 96 (seneste behandling i 

EUU 30/11-07) 

EUU alm. del (071) – bilag 51, side 156 (behandlet i EUU 2/11-

07) 
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Udg. 4. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sanktioner over for 

arbejdsgivere, der ansætter tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold * 

– Drøftelse 

KOM (2007) 0249 

Rådsmøde 2890 – bilag 1 (samlenotat side 13) 

Udvalgsmødereferat: 

Rådsmøde 2887 – bilag 3 (skriftlig forelæggelse af rådsmøde 

RIA 24-25/7-08) 

5. Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/109/EF for at 

udvide dets anvendelsesområde til at omfatte personer under 

international beskyttelse * 

– Politisk enighed 

KOM (2007) 0298 

Rådsmøde 2890 – bilag 1 (samlenotat side 19) 

Udvalgsmødereferat: 

Rådsmøde 2887 – bilag 3 (skriftlig forelæggelse af rådsmøde 

RIA 24-25/7-08) 

EUU alm. del (072) – bilag 237, side 733 (behandlet i EUU 11/4-

08) 

6. Opfølgning på asylkonferencen den 8.-9. september 2008, herunder mulig 

drøftelse af genbosætning af irakiske flygtninge   

– Drøftelse og vedtagelse af rådskonklusioner 

Rådsmøde 2890 – bilag 1 (samlenotat side 23) 

Udvalgsmødereferat: 

Rådsmøde 2887 – bilag 3 (skriftlig forelæggelse af rådsmøde 

RIA 24-25/7-08) 

Udg. 7. Rådskonklusioner om udrulning og udvikling af VIS   

– Vedtagelse 

Rådsmøde 2890 – bilag 1 (samlenotat side 26) 

Udvalgsmødereferat: 

Rådsmøde 2887 – bilag 3 (skriftlig forelæggelse af rådsmøde 

RIA 24-25/7-08) 

8. Eventuelt 

 

Alle punkter hører under Integrationsministeriets ressort 
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9. Siden sidst 

Ingen punkter 

 

 

 

  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.  

 
 


