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Tidspunkt: Kl. 09.15  

Sted: Vær. 2-133 

  

Dagsorden 

 Den 14. oktober 2015 

1. Samråd med kulturministeren om samrådsspørgsmål A ad KOM (2007) 

0836 om en redegørelse for regeringens holdning til Kommissionens 

meddelelse vedrørende kreativt onlineindhold på det indre marked 

KOM (2007) 0836 – samrådsspørgsmål A (vedlagt) 

KOM (2007) 0836 – bilag 4 (henvendelse af 22/9-08 fra 

Forbrugerrådet) 

KOM (2007) 0836 – bilag 5 (henvendelse af 23/9-08 fra 

Telekommunikationsindustrien i Danmark) 

FO 2. Rådsmøde nr. 2892 (landbrug og fiskeri) den 29.-30. september 2008 

Forelæggelse ved beskæftigelsesministeren 

FO 3. Rådsmøde nr. 2893 (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og 

forbrugerbeskyttelse) den 2. oktober 2008 

Beskæftigelsesministeren forelægger punkterne 2 og 3 

Velfærdsministeren forelægger punkterne 1 samt 4 og 5 

L 4. 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 

subsidiaritetsprincippet 

EU-note (072) – E 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) 

Europaudvalget 2007-08 (2. samling)
EUU Alm.del  Offentligt referat
Offentligt
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L 5. Udvalgets behandling af Retsudvalgets høringssvar på Grønbog om 

skyldnerdata" 

KOM (2008) 128 

KOM (2008) 0128 – bilag 4 (høringssvar samt REUs udtalelse af 

24/9-08) 

L 6. Eventuelt 

 

Der vedlægges foreløbig oversigt over de under punkter 2 - 3 nævnte møder 
 
 
 
 
 
 
Andre arrangementer for Europaudvalgets medlemmer i uge 39: 
Ingen møder 
 
 
Andre arrangementer for Europaudvalgets medlemmer i uge 40: 
Tirsdag 30/9 kl. 12.45: Europaudvalgsmøde 
Torsdag 2/10: Klimakonference (Paris) 
Fredag 3/10 kl. 10.00: Europaudvalgsmøde 
 
 
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: 
FF =Forventet forhandlingsoplæg 
FO =Forhandlingsoplæg 
FL =Forventet lukket behandling 
L =Lukket behandling 
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Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 29.-30. september 2008 

Revideret foreløbig oversigt, 1. udgave 

1. Sundhedstjekket 

- Forslag til Rådets forordning om fælles regler for den fælles 

landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte til landbrugere og om 

fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere 

- Forslag til Rådets forordning om ændringer af den fælles 

landbrugspolitik ved ændring af forordning (EF) nr. 320/2006, (EF) nr. 

1234/2007, (EF) nr. 3/2008 og (EF) nr. […]/2008 

- Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 

1698/2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den 

Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) 

- Forslag til Rådets afgørelse om ændring af afgørelse 2006/144/EF om 

Fællesskabets strategiske retningslinjer for udvikling af landdistrikterne 

(programmeringsperioden 2007-2013) 

– Politisk drøftelse 

KOM (2008) 0306 

Rådsmøde 2892 – bilag 1 (samlenotat side 3) 

KOM (2008) 0306 - bilag 1 (grundnotat af 25/6-08) 

 

Kommissionens meddelelse om sundhedstjekket: 

KOM (2007) 0722 - bilag 2 (grundnotat af 19/12-07) 

KOM (2007) 0722 - bilag 1 (henvendelse fra Landbrugsrådet af 

28/11-07) 

KOM (2007) 0722 - bilag 3 (andre EU-landes holdninger) 

KOM (2007) 0722 - bilag 4 (Dansk Landbrugs holdning til 

sundhedstjekket af 20/5-08) 

EUU alm. del (072) - bilag 295 (regeringens strategi for afvikling 

af EU's landbrugsstøtte) 

EU-note (072) - E 20 (baggrundsnotat af 7/2-08 om 

sundhedstjekket) 

EUU alm. del (072) - svar på spm. 4 

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (072) – bilag 369, side 1194 (seneste behandling i 

EUU 4/7-08) 

EUU alm. del (072) - bilag 201, side 612 FO (forhandlingsoplæg 

forelagt EUU 14/3-08) 
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FO 2. Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) Nr. 

1290/2005 om finansieringen af den fælles landbrugspolitik og forordning 

(EF) Nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter 

og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter 

(fusionsmarkedsordningen) med henblik på oprettelsen af en 

skolefrugtordning. 

– Politisk drøftelse 

KOM (2008) 0442 

Rådsmøde 2892 – bilag 1 (samlenotat side 19) 

KOM (2008) 0442 – bilag 1 (grundnotat af 31/7-08) 

Udvalgsmødereferat: 

EUU alm. del (072) – bilag 369, side 1197 (seneste behandling i 

EUU 4/7-08) 

3. Forslag til ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 om 

finansieringen af den fælles landbrugspolitik og Rådets forordning (EF) nr. 

1234/2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om 

særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter 

(fusionsmarkedsordningen), for så vidt angår fødevarefordeling til de 

dårligst stillede i Fællesskabet 

– Politisk drøftelse 

KOM (2008) 0563  

Rådsmøde 2892 – bilag 1 (samlenotat side 25) 

4.  Forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 

3/2008 om oplysningskampagner og salgsfremstød for 

landbrugsprodukter på det indre marked og i tredjelande 

– Vedtagelse 

KOM (2008) 0431 

Rådsmøde 2892 – bilag 1 (samlenotat side 28) 

5. Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) Nr. 423/2004 

for så vidt angår genopretning af torskebestande og om ændring af 

forordning (EØF) nr. 2847/93 

– Politisk drøftelse 

KOM (2008) 0162 

Rådsmøde 2892 – bilag 1 (samlenotat side 30) 

KOM (2008) 0162 – bilag 1 (grundnotat af 30/4-08) 

Udvalgsmødereferat: 

EUU alm. del (072) – bilag 237, side 743 (seneste behandling i 

EUU 11/4-08) 

6. Fiskeriprotokollen mellem De Europæiske Fællesskaber og Den Islamiske 

Republik Mauretanien 

– Politisk drøftelse 

KOM (2008) 0537 

Rådsmøde 2892 – bilag 1 (samlenotat side 34) 
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FO 7. (Evt.) Cypriotisk statsstøtte på grund af konsekvenserne af tørken 

– Politisk enighed 

Rådsmøde 2892 – bilag 2 (tillæg til samlenotat) 

8. Eventuelt 

Alle punkter hører under Fødevareministeriets ressort. 

9. Siden sidst: 

a) Kommissionens rapport til Rådet og Europa-Parlamentet om 

anvendelsen af coccidiostatika og histonomostatika som 

fodertilsætningsstoffer 

KOM (2008) 0233 

KOM (2008) 0233 – bilag 1 (Grundnotat af 10/9-08) 

 

b) Forslag til Rådets forordning om bevarelse af fiskeressourcerne 

gennem tekniske foranstaltninger 

KOM (2008) 0324 

 KOM (2008) 0324 – bilag 1 (Grundnotat af 8/7-08)
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Rådsmøde (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og 

forbrugerbeskyttelse) den 2. oktober 2008 

Revideret foreløbig oversigt, 1. udgave 

 

1. Forslag til Rådets direktiv om gennemførelse af princippet om 

ligebehandling for alle uanset religion eller tro, handicap, alder eller 

seksuel orientering 

– Orienterende debat 

KOM (2008) 0426 

Rådsmøde 2893 – bilag 1 (samlenotat side 2) 

KOM (2008) 0426 – bilag 4 (grundnotat af 8/9-08) 

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

subsidiaritetsprøvelse af forslag om ligebehandling) 

EU-note (072) E 59 (note af 3/9-08 vedr. subsidiaritetstjek af 

Kommissionens forslag) 

EU-note (072) E 48 (note af 8/7-08 om ny social dagsorden) 

2. Foreløbig rapport fra Flexicurity-missionen, 

– Udveksling af synspunkter 

Rådsmøde 2893 – bilag 1 (samlenotat side 41) 

FO 3. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om 

indførelse af europæiske samarbejdsudvalg eller en procedure i 

fællesskabsvirksomheder og fællesskabskoncerner med henblik på at 

informere og høre arbejdstagerne (omarbejdet udgave), 

– Status for arbejdet 

KOM (2008) 0419 

Rådsmøde 2893 – bilag 1 (samlenotat side 43) 

KOM (2008) 0419 – bilag 3 (grundnotat af 25/8-08) 

4. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om procedurer for 

implementering af forordning 883/04 om koordination af sociale 

sikringsordninger 

a)  Afsnit III (særlige bestemmelser for forskellige kategorier af ydelser), 

kapitel II (ydelser ved arbejdsulykker og erhvervssygdomme) og III 

(ydelser ved dødsfald) 

– Delvis generel orientering 

KOM (2006) 0016 

Rådsmøde 2893 – bilag 1 (samlenotat side 50) 

KOM (2006) 0016 – bilag 2 (grundnotat af 15/3-06) 

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (072) – bilag 367, side 1038 (senest behandlet i 

EUU 4/6-08) 
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b) (evt.) Afsnit V (forskellige overgangs- og slutbestemmelser) 

– Delvis generel orientering 

KOM (2006) 0016  

Rådsmøde 2893 – bilag 1 (samlenotat side 50) 

KOM (2006) 0016 – bilag 2 (grundnotat af 15/3-06) 

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (072) – bilag 367, side 1038 (senest behandlet i 

EUU 4/6-08) 

5. Afgørelse fra Europa-Parlamentet og Rådet om det europæiske år til 

bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse 

– Vedtagelse 

KOM (2007) 0797  

Rådsmøde 2893 – bilag 1 (samlenotat side 56) 

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (072) – bilag 367, side 1045 (senest behandlet i 

EUU 4/6-08) 

6. Eventuelt 

 

Punkterne 1 samt 4-5 hører under Velfærdsministeriets ressort.  

Punkterne 2-3 hører under Beskæftigelsesministeriets ressort. 

 

 

7. Siden sidst 

Ingen punkter 

 


