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Dagsorden Den 14. oktober 2015 

1. Modtagelse af deputation: Byggefagenes Samvirke vedr. Vaxholm-

dommens konsekvenser for den danske fagbevægelse 

2. Samråd med beskæftigelsesministeren vedr. samrådsspørgsmål E til 

beskæftigelsesministeren om konsekvenserne af EF-Domstolens dom i 

sag C-438/06 Viking Line, herunder betydningen af, og hvilke 

konsekvenser regeringen eventuelt vil drage af, at dommen fastslår, at 

konfliktretten er underlagt fællesskabsretten og det indre markeds 

bestemmelser om fri bevægelighed 

EUU alm. del (072) – samrådsspørgsmål E (vedlagt) 

EUU alm. del (072) – bilag 113 (henvendelse fra Kristelig 

Fagbevægelse af 5/2-08) 

EUU alm. del (072) – svar på spørgsmål 9 (om Viking Line- og 

Laval-dommen afsagt af EF-Domstolen 30/1-08) 

EU-note (072) - E 11 (notat af 12/12-07om Viking Line dommen) 

3. Samråd med beskæftigelsesministeren vedr. samrådsspørgsmål D om 

konsekvenserne af Vaxholm-dommen (sag C-431/05), og hvilke initiativer 

regeringen vil tage for at undgå, at EF-Domstolen i fremtiden vil kunne 

underkende en faglig dansk aktion med henvisning til det indre marked 

EUU alm. del (072) – samrådsspørgsmål D (vedlagt) 

EUU alm. del (072) – bilag 113 (henvendelse fra Kristelig 

Fagbevægelse af 5/2-08) 

EUU alm. del (072) – svar på spørgsmål 9 (om Viking Line- og 

Laval-dommen afsagt af EF-Domstolen 30/1-08) 

EUU alm. del (072) – svar på spørgsmål 17 (om Laval-dommen 

11/1-08) 
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EU-note (072) – E 13 (notat af 18/12-07) om Vaxholm-dommen) 

EU-note (06) – E 60 (notat af 25/5-07) om generaladvokatens 

udtalelse i sagen) 

EU-note (06) – E 30 (notat af 19/1-07 om indledning af sagen 

ved Domstolen) 

FO 4. Rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) 

den 18. februar 2008 – dagsordenspunkt 9 - Forhandlingerne om 

de økonomiske partnerskabsaftaler (EPA) mellem EU og AVS-

landene. 

– Orientering fra Kommissionen og evt. drøftelse 

Forelæggelse ved udviklingsministeren 

Rådsmøde 2850+2851 – bilag 1 (samlenotat side 1) 

KOM (2007) 0717 – svar på spørgsmål 1-10 (om EPA-aftaler) 

KOM (2007) 0717 – svar på spørgsmål 11 (om EPA-aftaler) 

KOM (2007) 0717 – svar på spørgsmål 12-20 (om EPA-aftaler) 

KOM (2007) 0717 – bilag 1 (fortroligt) (erklæring om økonomiske 

partnerskabsaftaler) 

Alm. del (072) – bilag 74 (henvendelse af 10/1-08 fra ATTAC, 

Ibis og Afrika vedr. EPA-forhandlingerne) 

EU-note (072) – E 12 (notat om økonomiske partnerskabsaftaler) 

Udvalgsmødereferat: 

Alm. del (072) – bilag 82, side 244 (senest behandling i EUU 

19/12-07) 

Alm. del (072) – bilag 51, side 157 (behandlet i EUU 7/12-07) 

L 5. Eventuelt 
 
 
Note: 
Arbejdsmarkedsudvalget er inviteret til at deltage i det åbne samråd 
 
 
 
 
Andre arrangementer for Europaudvalgets medlemmer i uge 6: 
Fredag 8/2 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 
L =Lukket behandling 


