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Europaudvalget 

REFERAT 

AF 16. EUROPAUDVALGSMØDE 

Mødedato: Fredag den 12. december 2008 

Tidspunkt: Kl. 10.00  

Sted: Vær. 2-133 

  

Dagsorden Den 14. oktober 2015 
 

FO 1. Rådsmøde nr. 2916 (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og 

forbrugerbeskyttelse) den 17. december 2008 

Beskæftigelsesministeren forelægger dagsordenspunkterne 1a), 1 c), 1 f), 

2, 3 og 4. 

Velfærdsministeren forelægger dagsordenspunkterne 1 b), 1 d), 1 e), 5, 6, 

7, 8 og 9 

FO 2. Rådsmøde nr. 2917 (landbrug og fiskeri) den 18. – 19. december 2008 

Forelæggelse ved fødevareministeren  

3. Samråd med fødevareministeren om samrådsspørgsmål K vedr. 

braklægningsordningen 

EUU alm. del (08) – samrådsspørgsmål K (vedlagt) 

KOM (2007) 0523 – bilag 1 (svar fra Udvalget for Fødevarer, 

Landbrug og Fiskeri af 21/9-07) 

KOM (2007) 0523 – svar på spørgsmål 1 af 16/1-08 

KOM (2007) 0523 – svar på spørgsmål 2-3 af 21/11-08 

KOM (2007) 0523 – spørgsmål 4 af 21/11-08 

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (08) – bilag 54, side 122 (svar på samråd D) 

EUU alm. del (071) – bilag 7, side 1781 FO (forhandlingsoplæg 

forelagt 21/9-07) 

L 4.  Udvalgets videre behandling af høringssvar til Kommissionens 

grønbog om kvalitetsstandarder i landbrugsprodukter 

KOM (2008) 0641 

KOM (2008) 0641 – bilag 3 (udtalelse fra FLF) 

L 5. Eventuelt 
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Der vedlægges foreløbig oversigter over de under punkter 1 og 2 nævnte 

møder  
 

 
 
 
Andre arrangementer for Europaudvalgets medlemmer i uge 50: 
Onsdag 17/12 5 min. efter UPN, dog tidl. Kl. 09.00: Afrapportering fra DER 11-12/12-08 
 
 
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 (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og 

forbrugerbeskyttelse) den 17. december 2008  

Dagsorden, 3. udgave 

 

1. De sociale følger af krisen, beskæftigelsessituationen og den videre 

gennemførelse af den sociale dagsorden 

– Drøftelse 

Rådsmøde 2916 – bilag 5 (samlenotat side 4) 

a) Udtalelse fra Beskæftigelseskomiteen (EMCO) om den europæiske 

økonomiske genopretningsplan for vækst og beskæftigelse og 

finanskrisens følger for de europæiske arbejdsmarkeder  

– Godkendelse af udtalelsen 

Rådsmøde 2916 – bilag 5 (samlenotat side 4) 

b) Fælles udtalelse fra Beskæftigelseskomiteen (EMCO) og Komiteen for 

Social Beskyttelse (SPC) om den reviderede sociale dagsorden  

– Godkendelse af den fælles udtalelse 

Rådsmøde 2916 – bilag 5 (samlenotat side 4) 

c) Gennemførelse af de fælles principper for flexicurity som led i 

Lissabonstrategiens cyklus for 2008-2010 

– Rapport fra flexicurity-missionen 

Rådsmøde 2916 – bilag 5 (samlenotat side 4) 

d) Udtalelse fra Komitéen for Social Beskyttelse (SPC) om forstærkelse 

af den åbne koordinationsmetode  

– Godkendelse af udtalelse fra SPC 

Rådsmøde 2916 – bilag 5 (samlenotat side 4) 

e) Anvendelse af fællesskabets regler for sociale serviceydelser af 

generel interesse: Operationelle konklusioner fra Komiteen for Social 

Beskyttelse (SPC)  

– Godkendelse af konklusioner fra SPC 

Rådsmøde 2916 – bilag 5 (samlenotat side 7) 
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f) Initiativer fra Kommissionen 

i) Meddelelse fra Kommissionens til DER: En europæisk økonomisk 

genopretningsplan  

KOM (2008) 0800  

ii) Nye færdigheder til nye jobs: Hvordan kan arbejdsmarkedets behov 

for færdigheder forudses og opfyldes?  

iii) Forslag til ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

1081/2006 om Den Europæiske Socialfond med henblik på at 

udvide de udgiftskategorier, der kan modtage bidrag fra ESF  

– Forelæggelse ved Kommissionen 

KOM (2008) 0813 

Rådsmøde 2916 – bilag 5 (samlenotat side 9) 

2. (Evt.) Ændringsforslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om 

ændring af direktiv 93/104/EF vedrørende organisering af arbejdstiden  

– Information fra formandskabet 

KOM (2005) 0246 

Rådsmøde 2916 – bilag 5 (samlenotat side 13) 

KOM (2004) 0607 – bilag 1 (grundnotat af 27/10-04 om det 

oprindelige forslag) 

KOM (2005) 0246 – bilag 4 (henvendelse fra FTF, AC og LO 

af 10/12-08 vedr. arbejdstidsdirektivet) 

KOM (2005) 0246 – svar på spørgsmål 2 (om opt out-modellen) 

KOM (2005) 0246 – svar på spørgsmål 1 (om henvendelse fra 

Skleroseforeningen om opt out-modellen) 

Info-note (05) I 10 (referat af åbent samråd 11/11-05 om 

arbejdstidsdirektivet) 

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (072) – bilag 367, side 1019 (senest behandlet i 

EUU 4/6-08) 

EUU alm. del (072) – bilag 49, side 43 (behandlet i EUU 30/11-

07) 

(05) side 279 FO (forhandlingsoplæg forelagt EUU 11/11-05) 

(042) side 523 FO (forhandlingsoplæg forelagt EUU 27/5-05) 

(041) side 344 FO (forhandlingsoplæg forelagt EUU 3/12-04) 
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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)  

– (Evt.) Politisk enighed 

KOM (2008) 0419 

Rådsmøde 2916 – bilag 5 (samlenotat side 21) 

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

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (072) – bilag 464, side 1388 FO 

(forhandlingsoplæg forelagt EUU 26/9-08) 

4. Meddelelse fra Kommissionen om konsekvenserne af arbejdskraftens frie 

bevægelighed som følge af udvidelsen af EU 

– Præsentation ved Kommissionen 

KOM (2008) 0765 

Rådsmøde 2916 – bilag 5 (samlenotat side 28)  

FO 5. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om procedurer for 

implementering af forordning 883/04 om koordination af sociale 

sikringsordninger  

– Vedtagelse af fælles holdning 

KOM (2006) 0016 

Rådsmøde 2916 – bilag 5 (samlenotat side 31) 

KOM (2006) 0016 – bilag 2 (grundnotat af 1673-06) 

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (072) – bilag 464, side 1391 (senest behandlet i EUU 

26/9-08) 

EUU alm. del (072) – bilag 367, side 1038 (behandlet i EUU 4/6-08) 

FO 6. Forordningsforslag til ændring af forordning 883/04 om koordination af 

social sikring, forslag til bilagene  

– Vedtagelse af fælles holdning 

KOM (2007) 0376, KOM (2006) 0007  

Rådsmøde 2916 – bilag 5 (samlenotat side 42) 

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (072) – bilag 367, side 1040 (senest behandlet i 

EUU 4/6-08) 

7. Forslag til rådskonklusioner om aktiv integration af mennesker, der 

udstødt fra arbejdsmarkedet  

– Vedtagelse af rådskonklusioner 

Rådsmøde 2916 – bilag 5 (samlenotat side 47) 
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8. Forslag til Rådets direktiv om gennemførelse af princippet om 

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

seksuel orientering  

– Statusrapport 

KOM (2008) 0426 

Rådsmøde 2916 – bilag 5 (samlenotat side 51) 

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) 

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (072) – bilag 464, side 1383 (senest behandlet i 

EUU 26/9-08) 

9.  Opfølgning på Beijing handlingsplanen  

a) Kvinder i væbnede konflikter  

– Vedtagelse af rådskonklusioner  

Rådsmøde 2916 – bilag 5 (samlenotat side 87) 

b) Sammenhæng mellem familie- og arbejdsliv  

– Vedtagelse af rådskonklusioner 

Rådsmøde 2916 – bilag 5 (samlenotat side 89) 

10.  Eventuelt 

 

 

Punkterne 1a, 1c, 2, 3 og 4 hører under Beskæftigelsesministeriets ressort. Punkterne 1d, 1e, 5, 

6, 7, 8 og 9 hører under Velfærdsministeriets ressort. Punktet 1b er delt mellem de to ministerier. 

1f hører under Økonomi- og Erhvervsministeriets ressort. Endelig er et dagsordenspunkt om 

direktiv om søfarendes arbejdsforhold blevet forelagt Folketingets Europaudvalget af økonomi- 

og erhvervsministeren den 28. november 2008  
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Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 18.-19. december 2008  

Dagsorden, 3. udgave 

 

1. Kommissionens grønbog om landbrugsprodukters kvalitet: 

produktstandarder, produktionskrav og kvalitetsordninger 

– Drøftelse 

KOM (2008) 0641 

Rådsmøde 2917 – bilag 1 (samlenotat side 2) 

KOM (2008) 0641 – bilag 3 (udtalelse af 11/12-08 fra Udvalget 

for Fødevarer, landbrug og Fiskeri) 

KOM (2008) 0641 – bilag 2 (grundnotat af 13/11-08) 

EU-note (08) – E 13 (notat af 7/11-08 om grønbogen) 

2. Forslag til Rådets forordning om gennemførelse af Europa-Parlamentets 

og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 for så vidt angår anvendelse af 

antimikrobielle stoffer til at fjerne overfladeforurening fra 

fjerkræslagtekroppe 

–  Vedtagelse 

KOM (2008) 0430 

Rådsmøde 2917 – bilag 1 (samlenotat side 6) 

EUU alm. del (072) – bilag 293 (grundnotat af 30/5-08) 

EUU alm. del (072) – bilag 294 (høringssvar af 30/5-08) 

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (072) – bilag 369, side 1201 FO 

(forhandlingsoplæg forelagt EUU 4/7-08) 

3. Udkast til rådskonklusioner om memorandum vedrørende Frankrigs 

initiativ ”Import af levnedsmidler, foder, dyr og planter: sikkerhed og 

overholdelse af Fællesskabets regler” 

– Vedtagelse 

Rådsmøde 2917 – bilag 1 (samlenotat side 14) 

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (08) – bilag 109, side 305 (senest behandlet i EUU 

14/11-08) 

FO 4. Forslaget til Rådets forordning om fastsættelse for 2009 af 

fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse grupper af 

fiskebestande gældende for EF-farvande og for EF-fartøjer i andre 

farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger  

–  Politisk enighed 

KOM (2008) 0709 

Rådsmøde 2917 – bilag 1 (samlenotat side 19) 

 

 

Alle punkter hører under Fødevareministeriets ressort.  


