
 

Yderligere information: www.euo.dk/dagsorden 836 

Europaudvalget 

REFERAT 

AF 26. EUROPAUDVALGSMØDE 

 

Mødedato: Fredag den 27. februar 2009 

Tidspunkt: kl. 10.00  

Sted: Vær. 2-133 

  

Dagsorden Den 14. oktober 2015 
 

FO 1. Rådsmøde nr. 2931 (økonomi- og finans) den 10. marts 2009 

Forelæggelse ved finansministeren 

FO 2. Rådsmøde nr. 2929 (konkurrenceevne - indre marked/industridelen) den 

5.-6. marts 2009 

Forelæggelse ved økonomi- og erhvervsministeren 

FO 3. Rådsmøde nr. 2928 (miljø) den 2. marts 2009  

Dagsordenspunkt 1-8 forelægges af miljøministeren 

Dagsordenspunkt 10 forelægges af klima- og energiministeren 

L 4. Samråd med beskæftigelsesministeren vedr. samrådsspørgsmål B om 

forhandlingerne om forslaget til ændringer af direktivet om visse aspekter i 

forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden  

Besvarelse ved beskæftigelsesministeren  

KOM (2005) 0246 

KOM (2005) 0246 – samrådsspørgsmål B (vedlagt) 

KOM (2005) 0246 – bilag 4 (henvendelse af 10/12-08 fra FTF, 

AC og LO vedr. arbejdstidsdirektivet) 

Udvalgsmødereferat:  

EUU alm. del (08) – bilag 142, side 568 (seneste behandling i 

EUU 12/12-08) 

5. Rådsmøde nr. 2930 (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og 

forbrugerbeskyttelse) den 9. marts 2009 

Forelæggelse ved beskæftigelsesministeren 

FO 6. Rådsmøde nr. 2929 (konkurrenceevne - forskningsdelen) den 5.-6. marts 

2009 

Forelæggelse ved videnskabsministeren 

Europaudvalget 2008-09
EUU Alm.del  Offentligt referat
Offentligt
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FO 7. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om 

interoperabilitetsløsninger for europæiske offentlige myndigheder (ISA) 

– Tidlig forelæggelse 

Forelæggelse ved videnskabsministeren 

KOM (2008) 0583 

KOM (2008) 0583 – bilag 3 (aktuelt notat af 20/2-09) 

KOM (2008) 0583 – bilag 2 (supplerende grundnotat af 10/2-09) 

KOM (2008) 0583 – bilag 1 (grundnotat af 29/10-08) 

FO 8. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. …/… om 

sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til 

konsum (”forordningen om animalske biprodukter”) 

– Tidlig forelæggelse  

Forelæggelse ved fødevareministeren 

KOM (2008) 0345 

KOM (2008) 0345 – bilag 3 (aktuelt notat af 19/2-09) 

KOM (2008) 0345 – bilag 2 (grundnotat af 7/7-08) 

KOM (2008) 0345 – svar på spørgsmål 1 (af 9/2-09 om 

anvendelse af animalske biprodukter) 

EU-note (08) – E 37 (notat om Europa-Parlamentets 

behandling) 

Udvalgsmødereferat: 

EUU alm. del (08) – bilag 181, side 666 (seneste behandling i 

EUU 14/1-09) – FO trukket tilbage 

L 9.  Politisk drøftelse og evt. afgivelse af betænkning over B 65 (tiltrædelse af 

stabiliserings- og associeringsaftale mellem De Europæiske Fællesskaber 

og deres medlemsstater på den ene side og Bosnien-Hercegovina på den 

anden side)  

B 65 (08) – Svar på spørgsmål 1 (om arbejdstageres frie 

bevægelighed) 

B 65 (08) – Bilag 2 (udkast til betænkning) 

L 10. Udvalgets behandling af Kommissionens grønbog "På vej mod en større 

integration i det transeuropæiske transportnet til gavn for den fælles 

transportpolitik" 

KOM (2009) 0044 

EU-note (08) – E 38 (notat af 26/2-09 om grønbogen) 

L 11. Udvalgets videre behandling af Kommissionens grønbog om kollektivt 

søgsmål for forbrugere (høringsfrist 1/3-09) 

KOM (2008) 0794 

KOM (2008) 0794 – bilag 3 (brev fra Retsudvalget) 

KOM (2008) 0794 – bilag 4 (Erhvervsudvalgets udtalelse om 

grønbogen) 

EU-note (08) – E 32 (notat af 12/1-09 om grønbogen) 
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L 12. Gennemgang og fastlæggelse af tidsplan over udvalgets behandling af 

følgende forslag: 

a) B 64 (regeringens godkendelse af EU-regnskaber) 

B 64 (08) – bilag 1 (udkast til tidsplan) 

 

b) B 70 (afvikling af EU's struktur- og samhørighedsfonde) 

B 70 (08) – bilag 1 (udkast til tidsplan) 

L 13. Udvalgets behandling af høringssvar fra Miljø- og Planlægningsudvalget 

ang. grønbogen om bioaffald 

KOM (2008) 0811 – bilag 1 (Miljø- og planlægningsudvalgets 

udtalelse om grønbogen) 

L 14. Eventuelt 
 

Der vedlægges foreløbig oversigter over de under punkter 1, 2, 3, 5 og 6 

nævnte møder. 
 
 
 
 
Andre arrangementer for Europaudvalgets medlemmer i uge 9: 
Søndag 1/3: Udvalgsrejse til Israel og de palæstinensiske områder 
 
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 (økonomi- og finans) den 10. marts 2009 

Dagsorden, 3. udgave 

1. Implementering af Stabilitets- og Vækstpagten   

a) Stabilitets- og konvergensprogrammerne 

– Vedtagelse af rådsudtalelser 

Rådsmøde 2931 – bilag 2 (samlenotat side 2) 

SEK (2009) 0187 

FO b) Proceduren for uforholdsmæssigt store underskud 

(ikke på dagsorden for kommende ECOFIN) 

Rådsmøde 2931 – bilag 2 (samlenotat side 21) 

2. Forberedelse af Det Europæiske Råd den 19.-20. marts 2009  

a) Key Issues Paper 

– Vedtagelse 

Rådsmøde 2931 – bilag 2 (samlenotat side 25) 

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (08) – bilag 138 side 428 (forhandlingsoplæg 

forelagt EUU 28/11-08 fsva. EU’s budgetmæssige aspekter) 

b) EU input til G20 

Rådsmøde 2931 – bilag 2 (samlenotat side 31) 

Den økonomiske situation 

Udvalgsmødereferat: 

EUU alm. del (08) – bilag 37, side 1454 (seneste behandling i 

EUU 3/10-08) 

 

Finansiel stabilitet 

Udvalgsmødereferat: 

EUU alm. del (08) – bilag 57, side 174 (seneste behandling i 

EUU 31/10-08) 

EUU alm. del (072) – bilag 368, side 1141 (behandlet i EUU 

20/6-08) 

EUU alm. del (072) – bilag 179, side 551 (behandlet i EUU 

29/2-08) 

EUU alm. del (07) – bilag 35, side 20 (behandlet i EUU 5/10-

07) 

c) Landespecifikke integrerede anbefalinger 

– Vedtagelse af rapport til Det Europæiske Råd 

KOM (2009) 0034 

Rådsmøde 2931 – bilag 1 (samlenotat side 6) 

d) Nedsat moms 

– Politisk enighed 

KOM (2008) 0428 

Rådsmøde 2931 – bilag 1 (samlenotat side 10) 

KOM (2008) 0428 – bilag 1 (grundnotat af 3/10-08) 
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Udvalgsmødereferat: 

EUU alm. del (08) – bilag 138, side 445 (behandlet i EUU 28/11-

08) 

EUU alm. del (08) – bilag 57, side 179 FO (forhandlingsoplæg 

forelagt EUU 3/10-08) 

EUU alm. del (08) – bilag 37, side 1465 (behandlet i EUU 3/10-

08) 

e) Finansiering inden for en global klimaaftale 

– Rådskonklusioner 

KOM (2009) 0039 

Rådsmøde 2931 – bilag 2 (samlenotat side 36) 

f) Bedre regulering 

– Rådskonklusioner 

KOM (2009) 0015 

Rådsmøde 2931 – bilag 1 (samlenotat side 14) 

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

forslag til bedre regulering) 

Udvalgsmødereferat: 

(behandlet i Statsministeriet 16/11-07 pga. valg, se rådsmøde 

2832 – bilag 4) 

 

Kommissionens handlingsprogram (behandlet på rådsmøde 

økofin 30/1-07) 

KOM (2005) 0097 – bilag 1 (grundnotat af 9/5-95) 

Bilag (012) 1032 (grundnotat af 8/8-02) 

Udvalgsmødereferat: 

EUU alm. del (06) – bilag 191, side 706 (seneste behandling i 

EUU 26/1-07) 

EUU alm. del (06) – bilag 28, side 18 (behandlet i EUU 6/10-06) 

(05) side 223 (behandlet i EUU 4/11-05) 

 

Kommissionens anden strategiske meddelelse 

Rådsmøde 2784 – bilag 1 (samlenotat vedr. rådsmøde 

konkurrenceevne 19/2-07 indeholdende høringssvar) 

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

reduktion i administrative byrder) 

Udvalgsmødereferat: 

EUU alm. del (072) – bilag 463, side 1304 (seneste behandling i 

EUU 19/9-08)  

3. Rådets prioriteter for EU’s budget for 2010 

– Rådskonklusioner 

Rådsmøde 2931 – bilag 1 (samlenotat side 19) 
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4. Eventuelt 

Dagsordenspunkterne 1a, 1b, 2a, 2b, 2c, 2e og 3 henhører under Finansministeriets ressort. 

Dagsordenspunkt 2d henhører under Skatteministeriets ressort.  Dagsordenspunkt 2f 

henhører under Finansministeriets og Økonomi- og Erhvervsministeriets ressort. 

5. Siden sidst 

Ingen punkter 
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Rådsmøde (konkurrenceevne – indre marked og industridelen) den 5.-6. 

marts 2009 

Dagsorden, 3. udgave 

1. Opfølgning på EU’s indre markedsstrategi  

– Udveksling af synspunkter  

– Vedtagelse af rådskonklusioner  

Rådsmøde 2929 – bilag 2 (samlenotat side 2) 

2. Bedre regulering  

– Fremskridtsrapport  

KOM (2009) 0015 

Rådsmøde 2929 – bilag 2 (samlenotat side 6) 

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

forslag til bedre regulering) 

Udvalgsmødereferat: 

(behandlet i Statsministeriet 16/11-07 pga. valg, se rådsmøde 

2832 – bilag 4) 

 

Kommissionens handlingsprogram (behandlet på rådsmøde 

økofin 30/1-07) 

KOM (2005) 0097 – bilag 1 (grundnotat af 9/5-95) 

Bilag (012) 1032 (grundnotat af 8/8-02) 

Udvalgsmødereferat: 

EUU alm. del (06) – bilag 191, side 706 (seneste behandling i 

EUU 26/1-07) 

EUU alm. del (06) – bilag 28, side 18 (behandlet i EUU 6/10-06) 

(05) side 223 (behandlet i EUU 4/11-05) 

 

Kommissionens anden strategiske meddelelse 

Rådsmøde 2784 – bilag 1 (samlenotat vedr. rådsmøde 

konkurrenceevne 19/2-07 indeholdende høringssvar) 

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

reduktion i administrative byrder) 

Udvalgsmødereferat: 

EUU alm. del (072) – bilag 463, side 1304 (seneste behandling i 

EUU 19/9-08) 

3. Lissabon-strategien: Rådets (konkurrenceevne) bidrag til Det Europæiske 

Råd  

– Politisk debat 

– Vedtagelse af nøglebudskaber (Key Issues Paper) 

Rådsmøde 2929 – bilag 2 (samlenotat side 11) 

4. Den europæiske bilindustri 

– Vedtagelse af rådskonklusioner 

Rådsmøde 2929 – bilag 2 (samlenotat side 17) 
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FO 5. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådets 

forordning om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for 

markedsføring af byggevarer  

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

5.-6. marts 2009, men forventes sat på dagsordenen for et snarligt 

rådsmøde med henblik på vedtagelse. 

KOM (2008) 0311 

Rådsmøde 2929 – bilag 2 (samlenotat side 21) 

KOM (2008) 0311 – bilag 2 (revideret grundnotat af 15/7-08) 

FO 6. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv om pesticidudbringningsudstyr og om ændring af direktiv 

2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner  

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

5.-6. marts 2009, men forventes sat på dagsordenen for et snarligt 

rådsmøde med henblik på vedtagelse. 

KOM (2008) 0535  

Rådsmøde 2929 – bilag 2 (samlenotat side 32) 

KOM (2008) 0535 – bilag 1 (grundnotat af 17/12-08) 

FO 7. Europa Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv 2006/116/EF om beskyttelsestiden for ophavsret og visse 

beslægtede rettigheder  

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

5.-6. marts 2009, men forventes sat på dagsordenen for et snarligt 

rådsmøde med henblik på vedtagelse. 

KOM (2008) 0464 

Rådsmøde 2929 – bilag 2 (samlenotat side 39) 

KOM (2008) 0464 – bilag 2 (grundnotat af 26/8-08) 

KOM (2008) 0464 – bilag 3 (supplerende grundnotat af 23/10-08) 

KOM (2008) 0464 – bilag 4 (henvendelse af 25/2-09 fra 

forbrugerrådet) 

Udvalgsmødereferat: 

EUU alm. del (08) – bilag 138 (blev ikke omtalt på mødet den 

28/11-08) 

8. Eventuelt  

Dagsordenspunkterne 1-5 hører under Økonomi- og Erhvervsministeriets ressort, 

dagsordenspunkt 6 hører under Beskæftigelsesministeriets ressort, dagsordenspunkt 7 

hører under Kulturministeriets ressort. 

9. Siden sidst 

Ingen punkter 
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Rådsmøde (miljø) den 2. marts 2009  

Dagsorden, 3. udgave 

1. Bidrag til Det Europæiske Råds forårsmøde (19.-20. marts 2009) 

– Vedtagelse af Rådets konklusioner 

Rådsmøde 2928 – bilag 1 (samlenotat side 2) 

Det Europæiske Råd 19-20/3-09 – bilag 2 (revideret 

kommenteret dagsorden for mødet i DER) 

Rådsmøde 2928 – bilag 3 (udtalelse fra MPU) 

2. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om industrielle 

emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening - IPPC) 

(omarbejdning) 

– Orienterende debat 

KOM (2007) 0844 

Rådsmøde 2928 – bilag 1 (samlenotat side 8) 

KOM (2007) 0844 – bilag 1 (grundnotat af 7/10-08) 

KOM (2007) 0844 – bilag 2 (svar på spm. i MPU om BREF-

dokumenterne) 

Udvalgsmødereferat: 

EUU alm. del (08) – bilag 138, side 454 (seneste behandling i 

EUU 28/11-08) 

3. Forslag til Rådets beslutning om et midlertidigt forbud mod brug og salg i 

Ungarn af genetisk modificeret majs (Zea mays L. linje MON 810), der 

udtrykker genet Bt cry1A(b), i overensstemmelse med Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF 

– Vedtagelse 

KOM (2009) 0012 

Rådsmøde 2928 – bilag 1 (samlenotat side 30) 

EUU alm. del (05) – bilag 410 (grundnotat af 12/9-06) 

Udvalgsmødereferat: 

EUU alm. del (06) – bilag 217, side 858 FO (forhandlingsoplæg 

forelagt 9/2-7) 

4. Forslag til Rådets beslutning om midlertidigt forbud mod brug og salg i 

Østrig af genetisk modificeret majs (Zea mays L. linje T25) i medfør af 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF 

og 

Forslag til Rådets beslutning om midlertidigt forbud mod brug og salg i 

Østrig af genetisk modificeret majs (Zea mays L. linje MON810) i medfør 

af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF  

– Vedtagelse 

KOM (2009) 0051 og KOM (2009) 0056 

Rådsmøde 2928 – bilag 1 (samlenotat side 38) 

EUU alm. del (04) – bilag 69 (grundnotat af 25/11-04) 

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (07) – bilag 43, side 132 (seneste behandling i EUU 

26/10-07) 

EUU alm. del (06) – bilag 130, side 637 (behandlet i EUU 15/12-06) 

(042) side 733 FO (forhandlingsoplæg forelagt 17/6-05) 
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FO  5.  EMAS – EU’s ordning for miljøledelse og miljørevision  

– Tidlig forelæggelse 

KOM (2008) 0402 

Rådsmøde 2928 – bilag 1 (samlenotat side 46) 

KOM (2008) 0402 – bilag 3 (revideret grundnotat af 25/9-08) 

Rådsmøde 2928 – bilag 3 (udtalelse fra MPU) 

 

Handlingsplanen for bæredygtigt forbrug og produktion 

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (08) – bilag 138, side 459 (seneste behandling i 

EUU 28/11-08) 

EUU alm. del (08) – bilag 44, side 52 (behandlet i EUU 10/10-08) 

EUU alm. del (072) – bilag 463, side 1312 (behandlet i EUU 

19/9-08) 

FO  6.  Miljømærker – Blomsten 

– Tidlig forelæggelse 

KOM (2008) 0401 

Rådsmøde 2928 – bilag 1 (samlenotat side 54) 

KOM (2008) 0401 – bilag 3 (revideret grundnotat af 25/9-08) 

KOM (2008) 0401 – bilag 5 (svar på spm. i MPU om 

blomsterforordningen) 

Rådsmøde 2928 – bilag 3 (udtalelse fra MPU) 

EUU alm. del (072) – svar på spørgsmål 169 (af 10/10-08 om at 

lade EU-miljømærket, blomsten, omfatte fødevarer) 

KOM (2008) 0401 – bilag 4 (henvendelse af 9/10-08 fra 

Forbrugerrådet) 

 

Handlingsplanen for bæredygtigt forbrug og produktion 

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (08) – bilag 138, side 459 (seneste behandling i 

EUU 28/11-08) 

EUU alm. del (08) – bilag 44, side 52 (behandlet i EUU 10/10-08) 

EUU alm. del (072) – bilag 463, side 1312 (behandlet i EUU 

19/9-08) 

FO  7.  Revision af biociddirektivet 

– Tidlig forelæggelse 

KOM (2008) 0618 

Rådsmøde 2928 – bilag 1 (samlenotat side 62) 

KOM (2008) 0618 – bilag 3 (revideret grundnotat af 15/12-08) 

Rådsmøde 2928 – bilag 3 (udtalelse fra MPU) 

FO  8.  Genvinding af benzindampe ved benzinpåfyldning (VOC) 

– Tidlig forelæggelse 

KOM (2008) 0812 

Rådsmøde 2928 – bilag 1 (samlenotat side 67) 

KOM (2008) 0812 – bilag 2 (grundnotat af 16/1-09) 

Rådsmøde 2928 – bilag 3 (udtalelse fra MPU) 
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9. Forslag til Rådets afgørelse om fastlæggelse af den holdning, der skal 

indtages på Det Europæiske Fællesskabs vegne til forslag til ændringer af 

den internationale konvention angående regulering af hvalfangst og dens 

vedtægter  

– Vedtagelse 

Sagen blev forelagt af udenrigsministeren fredag den 20. februar 2009 

KOM (2008) 0711 

10. Bidrag til DER 19. – 20. marts 2009: Videre udvikling af EU’s position med 

hensyn til en post 2012 klimaaftale 

KOM (2009) 0039 

KOM (2009) 0039 – bilag 1 (grundnotat af 24/2-09) 

Rådsmøde 2928 – bilag 2 (samlenotat) 

Rådsmøde 2928 – bilag 3 (udtalelse fra MPU) 

11. Eventuelt 

Dagsordenspunkterne 1-8 hører under Miljøministeriets ressort. Dagsordenspunkt 9 hører 

under Udenrigsministeriets ressort. Dagsordenspunkt 10 hører under Klima- og 

Energiministeriet ressort. 

12. Siden sidst 

Ingen punkter 
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Rådsmøde (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og 

forbrugerbeskyttelse) den 9. marts 2009 

Dagsorden, 3. udgave 

1.  Forberedelse af forårstopmødet    

a)  Nøglebudskaber baseret på b) til g)   

– Vedtagelse 

– Politisk debat 

Rådsmøde 2930 – bilag 1 (samlenotat side 3) 

b)  Meddelelse fra Kommissionen til Rådet: En europæisk 

genopretningsplan 

– Til baggrund  

KOM (2008) 0800  

Rådsmøde 2930 – bilag 1 (samlenotat side 7) 

EU-note (08) – E 21 

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (08) – bilag 142, side 567 (senest behandlet 2/12-

08) 

c)  Fælles beskæftigelsesrapport 2008/2009   

– Vedtagelse 

KOM (2009) 0034  

Rådsmøde 2930 – bilag 1 (samlenotat side 7) 

d)  Forslag til rådsbeslutning om Guidelines for medlemsstaternes 

beskæftigelsespolitikker  

– Generel indstilling 

KOM (2008) 0869 

Rådsmøde 2930 – bilag 1 (samlenotat side 7) 

e)  Implementering af Lissabon-strategien. Strukturelle reformer inden 

for rammerne af den europæiske genopretningsplan – årlig vurdering: 

Kommissionens anbefalinger til Rådets anbefalinger om 

implementeringen af medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker,  

– Politisk enighed 

KOM (2009) 0034  

Rådsmøde 2930 – bilag 1 (samlenotat side 7) 

f)  Fælles rapport om social beskyttelse og social inklusion,  

– Vedtagelse 

Rådsmøde 2930 – bilag 1 (samlenotat side 7) 

g)  Rapport fra Kommissionen om ligestilling mellem kvinder og mænd, 

2009 (Rapporten foreligger endnu ikke) 

– Vedtagelse 

Rådsmøde 2930 – bilag 1 (samlenotat side 7) 
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h) Forberedelse af det sociale trepartsmøde   

– Information fra formandskabet  

Rådsmøde 2930 – bilag 1 (samlenotat side 7) 

2.  Forslag til revision af forordningen for Den Europæiske Fond for 

Tilpasning til Globaliseringen (”Globaliseringsfonden”) 

– Fremskridtsrapport 

KOM (2008) 0867  

Rådsmøde 2930 – bilag 1 (samlenotat side 14) 

Udvalgsmødereferat: 

EUU alm. del (08) – bilag 138, side 428 FO (senest behandlet i 

EUU 28/11-08) 

3.  Rådskonklusioner om Kommissionens meddelelse: Nye kompetencer til 

nye job: at forudse og imødegå arbejdsmarkedets kompetencebehov 

– Vedtagelse af rådskonklusioner 

KOM (2008) 0868 

Rådsmøde 2930 – bilag 1 (samlenotat side 17) 

KOM (2008) 0868 – bilag 1 (henvendelse af 25/2-09 fra DLI) 

4.  Rådskonklusioner om Kommissionens meddelelse om virkningen af den 

fri bevægelighed for arbejdstagere i lyset af EU-udvidelsen 

– Vedtagelse af rådskonklusioner 

KOM (2008) 0765 

Rådsmøde 2930 – bilag 1 (samlenotat side 20) 

Udvalgsmødereferat: 

EUU alm. del (08) – bilag 142, side 574 (senest behandlet i EUU 

12/12-08) 

5.  Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets 

direktiv 92/85/EØF om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af 

sikkerheden og sundheden under arbejdet for arbejdstagere, som er 

gravide, som lige har født, eller som ammer – Graviditetsdirektivet 

– Politisk debat 

KOM (2008) 0637   

Rådsmøde 2930 – bilag 1 (samlenotat side 22) 

KOM (2008) 0637 – bilag 1 (grundnotat af 16/1-09) 

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

på medlemsstaternes territorium med henblik på at udøve 

økonomisk aktivitet (artikel 12)    

– Udveksling af synspunkter   

KOM (2007) 0638 

Rådsmøde 2930 – bilag 1 (samlenotat side 27) 

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

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (072) – bilag 49, side 98 (senest behandlet i EUU 

30/11-07) 

EUU alm. del (07) – bilag 51, side 158 (seneste behandling i 

EUU 2/11-07) 
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7.  Eventuelt 

 

Dagsordenspunkterne 1b, 1c, 1d, 1e, 1h, 3, 4 og 5 hører under Beskæftigelsesministeriets 

ressort. Dagsordenspunkterne 1f og 1g, hører under Velfærdsministeriets ressort. 

Dagsordenspunkt 1a er delt mellem de to ministerier. Dagsordenspunkt 6 hører under 

Integrationsministeriets ressort, men forhandlingerne om artikel 12 koordineres af 

Velfærdsministeriet. Dagsordenspunkt 2 hører under Udenrigsministeriets ressort.   

 

8. Siden sidst 

Ingen punkter     
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Rådsmøde (konkurrenceevne – forskningsdelen) den 5.-6. marts 2009 

Dagsorden, 3. udgave 

1. Lissabon agendaen: Key Issues Paper (KIP) 

– Udveksling af synspunkter vedrørende forskningsdelen af Key Issues 

Paper og links til Ljubljana processen 

Rådsmøde 2929 – bilag 1 (samlenotat side 2) 

Ljubljana-processen 

Udvalgsmødereferat: 

EUU alm. del (08) – bilag 138, side 418 (seneste behandling i 

EUU 28/11-08) 

EUU alm. del (072) – bilag 305, side 873 (behandlet i EUU 23/5-

08) 

2. ESFRI Roadmap 

– Udveksling af synspunkter 

Rådsmøde 2929 – bilag 1 (samlenotat side 5) 

Udvalgsmødereferat: 

EUU alm. del (06) – bilag 342, side 1269 (seneste behandling i 

EUU 16/5-07)  

FO 3. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om 

Fællesskabets deltagelse i et europæisk program for metrologisk 

forskning, der gennemføres af flere medlemsstater  

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

5.-6. marts 2009, men forventes sat på dagsordenen for et snarligt 

rådsmøde med henblik på vedtagelse. 

 KOM (2008) 0814 

Rådsmøde 2929 – bilag 1 (samlenotat side 8) 

4. Eventuelt 

 

Alle dagsordenspunkterne hører under Videnskabsministeriets ressort. 

 

5. Siden sidst 

Ingen punkter 

 

 

 

 

 


