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Europaudvalget 

REFERAT 

AF 11. EUROPAUDVALGSMØDE 

Mødedato: Onsdag den 26. november 2008 

Tidspunkt: kl. 07.00  

Sted: Vær. 2-133 

  

Dagsorden Den 29. oktober 2015 
 
 

1. Rådsmøde nr. 2908 (retlige og indre anliggender – integrationsdelen) den 

27.-28. november 2008 

Forelæggelse ved integrationsministeren 

L 2. Drøftelse af høring om euroen 

L 3. Eventuelt 
 
 
 
 
 
Andre arrangementer for Europaudvalgets medlemmer i uge 48: 
Onsdag 26/11 kl. 9.45-12.30: Laval-høring i Landstingssalen 
Onsdag 26/11 kl. 19.00-22: Hulemøde om GMO med miljøministeren 
Torsdag 27/11 kl. 16.00: Årlig middag med fødevareministeren 
Fredag 28/11 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 (retlige og indre anliggender - integrationsdelen) den 27. – 

28. november 2008 

Dagsorden, 3. udgave 

1. Fri bevægelighed for personer: Misbrug og grundlæggende problemer 

– Drøftelse 

Rådsmøde 2908 – bilag 3 (samlenotat side 3) 

EUU alm. del (072) – Svar på spørgsmål 180 af 31/10 om ophold 

i medlemsstater for tredjelandsstatsborgere 

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-Domstolens 

evaluering af krav om opholdstilladelse for tredjelandsborgere) 

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 24/7-02 om EF-Domstolens dom 

om opholdstilladelse til udlændinge som er gift med EU-

statsborgere) 

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (072) – bilag 463, side 1327 (senest behandlet i 

EUU 19/9-08) 

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

12/8-08) 

2. Ministerkonference om migration og udvikling den 25. november 2008 i 

Paris (Rabat II) 

– Orientering  

Rådsmøde 2908 – bilag 3 (samlenotat side 6) 

3. Styrkelse af EU’s samlede migrationsstrategi  

– Vedtagelse af rådskonklusioner 

KOM (2008) 0611  

Rådsmøde 2908 – bilag 3 (samlenotat side 9) 

4. Rådets konklusioner om initiativer på integrationsområdet 

– Vedtagelse af rådskonklusioner 

Rådsmøde 2908 – bilag 3 (samlenotat side 13) 
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5. Forslag til direktiv om betingelser for indrejse og ophold for 

højtkvalificerede arbejdstagere* 

– Vedtagelse  

KOM (2007) 0637 

Rådsmøde 2908 – bilag 3 (samlenotat side 16) 

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

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (072) – bilag 463, side 1341 (senest behandlet i 

EUU 19/9-08) 

Rådsmøde 2887 – bilag 3 (skriftlig forelæggelse af rådsmøde RIA 

24-25/7-08) 

EUU alm. del (072) – bilag 49, side 96 (behandlet i EUU 30/11-07) 

EUU alm. del (071) – bilag 51, side 156 (behandlet i EUU 2/11-07) 

6. Forslag til rammedirektiv om status for personer, der er indrejst på 

medlemsstaternes territorium med henblik på at udøve økonomisk 

aktivitet* 

– Orientering om status 

KOM (2007) 0638 

Rådsmøde 2908 – bilag 3 (samlenotat side 22) 

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

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (072) – bilag 49, side 96 (senest behandlet i EUU 

30/11-07) 

EUU alm. del (071) – bilag 51, side 158 (behandlet i EUU 2/11-07) 

7. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sanktioner over for 

arbejdsgivere, der ansætter tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold* 

– Politisk enighed 

KOM (2007) 0249  

Rådsmøde 2908 – bilag 3 (samlenotat side 27) 

Udvalgsmødereferater: 

Rådsmøde 2887 – bilag 3 (skriftlig forelæggelse af rådsmøde 

RIA 24-25/7-08) 
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8. Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/109/EC for at 

udvide dets anvendelsesområde til at omfatte personer under 

international beskyttelse* 

– Politisk enighed  

KOM (2007) 0298 

Rådsmøde 2908 – bilag 3 (samlenotat side 34) 

Udvalgsmødereferater: 

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) 

9. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af de 

fælles konsulære instrukser til de diplomatiske og konsulære 

repræsentationer med hensyn til indførelse af biometriske kendetegn, 

herunder bestemmelser om organisering af modtagelsen og 

behandlingen af visumansøgninger* 

– Politisk enighed  

KOM (2006) 0269 

Rådsmøde 2908 – bilag 3 (samlenotat side 38) 

Udvalgsmødereferater: 

Rådsmøde 2887 – bilag 3 (skriftlig forelæggelse af rådsmøde RIA 

24-25/7-08) 

EUU alm. del (072) – bilag 315, side 968 (behandlet i EUU 30/5-08) 

EUU alm. del (071) – bilag 51, side 159 (behandlet i EUU 2711-07) 

10. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en 

fællesskabskodeks for visa (Visumkodeksen)* 

– Orientering om status   

KOM (2006) 0403  

Rådsmøde 2908 – bilag 3 (samlenotat side 44) 

11. Rådets konklusioner om etablering af arbejdsgruppen ”Friends of the VIS” 

– Vedtagelse 

Rådsmøde 2908 – bilag 3 (samlenotat side 58) 

12. Kommissionens fact finding mission til Jordan og Syrien 

– Orientering 

Rådsmøde 2908 – bilag 3 (samlenotat side 61) 
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13. Præsentation af asylforslag* 

– Orientering 

Rådsmøde 2908 – bilag 3 (samlenotat side 64) 

14. Rådets afgørelse om bemyndigelse af Kommissionen til at indlede 

forhandlinger om indgåelse at en aftale mellem Det Europæiske 

Fællesskab og Georgien vedrørende lempelser af reglerne for udstedelse 

af visa til korttidsophold* 

– Vedtagelse 

SEC (2008) 2497  

Rådsmøde 2908 – bilag 3 (samlenotat side 68) 

15. Rådets afgørelse om bemyndigelse af Kommissionen til at indlede 

forhandlinger om indgåelse af en aftale mellem Det Europæiske 

Fællesskab og Georgien om tilbagetagelse* 

– Vedtagelse 

SEC (2008) 2496 

Rådsmøde 2908 – bilag 3 (samlenotat side 72) 

16. Rådets afgørelser om undertegnelse og indgåelse af aftaler mellem Det 

Europæiske Fællesskab og henholdsvis Antigua og Barbuda, Bahamas, 

Barbados, Mauritius, Saint Kitts og Nevis og Seychellerne om fritagelse 

for visum til korttidsophold 

– Vedtagelse 

Rådsmøde 2908 – bilag 3 (samlenotat side 75) 

Alle punkter 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.  

 
 
 
 
 


