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Europaudvalget 

REFERAT 

AF 31. EUROPAUDVALGSMØDE 

Mødedato: Fredag den 3. april 2009 

Tidspunkt: Kl. 10.00  

Sted: Vær. 2-133 

  

Dagsorden Den 14. oktober 2015 

1. Rådsmøde nr. 2936 (retlige og indre anliggender) den 6.-7. april 2009 

Justitsministeren forelægger punkterne 1-13 og 20-21 

Integrationsministeren forelægger punkterne 14-19 

L 2. Politisk drøftelse og evt. afgivelse af betænkning over følgende 

forslag: 

a) B 64 (om at pålægge regeringen ikke at godkende EU-regnskaber 

med høje grader af uregelmæssigheder og svig) 

B 64 (08) – bilag 2 (udkast til betænkning) 

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

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

B 70 (08) – bilag 2 (udkast til betænkning) 

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

L 3. Eventuelt  

 

Der vedlægges foreløbig oversigt over det under punkt 1 nævnte møde 

 
 
Andre arrangementer for Europaudvalgets medlemmer i uge 15: 
Søndag 5/4 – mandag 6/4: Konference i Prag om de løbende udfordringer for europæisk sikkerhed 
 
Andre arrangementer for Europaudvalgets medlemmer i uge 16: 
Onsdag 15/4 – torsdag 16/4: Udvalgsrejse til Stockholm 
Fredag 17/4 kl. 09.30: Møde med de danske medlemmer af Europa-Parlamentet 
Fredag 17/4 kl. 11.00: 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: 
L =Lukket behandling 
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Rådsmøde (retlige og indre anliggender) den 6.-7. april 2009 

Dagsorden, 3. udgave 

1. SIS II: Statusorientering  

– Orientering  

KOM (2005) 0236, KOM (2005) 0230 og KOM (2005) 0237  

Rådsmøde 2936 – bilag 1 (samlenotat side 3) 

KOM (2005) 0230 – bilag 1 (grundnotat af 13/9-05) 

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (08) – bilag 279, side 804 (senest behandlet i EUU 

20/2-09) 

EUU alm. del (08) – bilag 109, side 260 (behandlet i EUU 14/11-08) 

EUU alm. del (08) – bilag 41, side 51 (behandlet i EUU 10/10-08) 

Rådsmøde 2887 – bilag 4 (skriftlig forelæggelse i forbindelse med 

RIA 24-25/7-08) 

EUU alm. del (072) – bilag 164, side 504 (behandlet i EUU 22/2-08) 

2. Udkast til rådskonklusioner om SIRENE-kontorernes udvikling inden for 

rammerne af Schengen-informationssystemet  

– Vedtagelse  

Rådsmøde 2936 – bilag 1 (samlenotat side 6) 

3. Schengen-evaluering af Schweiz: Orientering om ophævelse af 

luftgrænsekontrollen i forhold til Schweiz 

– Orientering 

Rådsmøde 2936 – bilag 1 (samlenotat side 10) 

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (08) – bilag 279, side 809 (senest behandlet i EUU 

20/2-09 – ikke omtalt) 

EUU alm. del (08) – bilag 109, side 261 FO (forhandlingsoplæg 

forelagt EUU 14/11-08) 

(041) side 178 (behandlet i EUU 12/11-04) 

4. Udnævnelse af direktøren for Europol  

– Vedtagelse  

Rådsmøde 2936 – bilag 1 (samlenotat side 13) 

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (08) – bilag 279, side 804 (senest behandlet i EUU 

20/2-09) 

5. Slutrapport fra ESRIF 

– Orientering 

Rådsmøde 2936 – bilag 1 (samlenotat side 16) 
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6. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om lovvalg, 

kompetence, anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser samt 

administrative foranstaltninger på arverets- og testamentsområdet* 

– Præsentation af forslaget  

KOM (2005) 0065 

Rådsmøde 2936 – bilag 1 (samlenotat side 19) 

KOM (2005) 0065 – bilag 2 (grundnotat af 14/7-05 om grønbog 

om arv og testamente) 

KOM (2005) 0065 – bilag 3 (høringssvar vedr. grønbog om arv 

og testamente) 

7. Forslag til Rådets rammeafgørelse om forebyggelse af bilæggelse af 

konflikter om jurisdiktion i straffesager  

– Politisk enighed  

Rådsmøde 2936 – bilag 1 (samlenotat side 30) 

EUU alm. del (08) – bilag 212 (grundnotat af 10/2-08) 

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (08) – bilag 279, side 802 (senest behandlet i EUU 

20/2-09) 

8. Forslag til ændring af Rådets rammeafgørelse om bekæmpelse af seksuel 

udnyttelse af børn og børnepornografi  

– Præsentation af forslaget  

KOM (2009) 0135 

Rådsmøde 2936 – bilag 1 (samlenotat side 38) 

9. Forslag til ændring af Rådets rammeafgørelse om bekæmpelse af 

menneskehandel  

– Præsentation af forslaget  

KOM (2009) 0136 

Rådsmøde 2936 – bilag 1 (samlenotat side 42) 

10. Ofres stilling i straffesager  

– Orientering  

Rådsmøde 2936 – bilag 1 (samlenotat side 45) 

11. E-justice: Eksisterende EU-finansieringsmuligheder  

– Orientering  

Rådsmøde 2936 – bilag 1 (samlenotat side 49) 

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (08) – bilag 279, side 802 (senest behandlet i EUU 

20/2-09 – ingen omtale) 

EUU alm. del (06) – bilag 382, side 1432 (behandlet i EUU 8/6-07) 

12. Forhandlinger om en samarbejdsaftale mellem Europol og Israel  

– Godkendelse  

A-punkt  

Rådsmøde 2936 – bilag 1 (samlenotat side 56) 
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13. Forhandlinger om en samarbejdsaftale mellem Europol og Rusland  

– Godkendelse  

Rådsmøde 2936 – bilag 1 (samlenotat side 62) 

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

fællesskabskodeks for visa (Visumkodeksen)** 

A-punkt 

KOM (2006) 0403 

Rådsmøde 2936 – bilag 2 (samlenotat side 2) 

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (08) – bilag 279, side 816 (senest behandlet i EUU 

20/2-09) 

EUU alm. del (08) – bilag 129, side 364 (behandlet i EUU 26/11-08) 

15. Status for gennemførelsen af visuminformationssystemet (VIS) 

– Orientering om status 

Rådsmøde 2936 – bilag 2 (samlenotat side 17) 

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (08) – bilag 279, side 819 (senest behandlet i EUU 

20/2-09 – ikke omtalt) 

EUU alm. del (06) – bilag 382, side 1427 (behandlet i EUU 8/6-07) 

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

medlemsstaternes territorium med henblik på at udøve økonomisk 

aktivitet**   

– Drøftelse 

KOM (2007) 0638 

Rådsmøde 2936 – bilag 2 (samlenotat side 20) 

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

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (08) – bilag 129, side 361 (senest behandlet i EUU 

26/11-08 – ikke omtalt) 

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

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

Udg. 17. Rådets afgørelser om henholdsvis undertegnelse og indgåelse af en 

aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Marokko vedrørende 

tilbagetagelse af personer med ulovligt ophold* 

– Orientering om status 

Rådsmøde 2936 – bilag 2 (samlenotat side 25) 

18. Ministerkonference om styrket samarbejde på migrationsområdet 

(Building Migration Partnerships) den 27.-28. april 2009 i Prag, Tjekkiet 

– Tidlig forelæggelse 

Rådsmøde 2936 – bilag 2 (samlenotat side 28) 
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19. Kommissionens forslag om oprettelse af et europæisk asylstøttekontor** 

– Tidlig forelæggelse 

KOM (2009) 0066 

Rådsmøde 2936 – bilag 3 (tillæg til samlenotat) 

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (08) - bilag 279, side 814 (senest behandlet i EUU 

20/2-09) 

20. Forslag til Rådets forordning om indførelse af en procedure for forhandling 

og indgåelse af bilaterale aftaler mellem medlemsstater og tredjelande om 

sektorspørgsmål vedrørende retternes kompetence, anerkendelse og 

fuldbyrdelse af domme og retsafgørelser i ægteskabssager, 

forældreansvar og underholdspligt samt lovvalgsregler i forbindelse med 

underholdspligt** 

– Tidlig forelæggelse 

KOM (2008) 0894 

Rådsmøde 2936 – bilag 4 (tillæg til samlenotat) 

KOM (2008) 0894 – bilag 2 (grundnotat af 23/3-09) 

21. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af en 

procedure for forhandling og indgåelse af bilaterale aftaler mellem 

medlemsstater og tredjelande om sektorspørgsmål vedrørende 

lovvalgsregler for kontraktlige forpligtelser og forpligtelser uden for 

kontraktforhold** 

– Tidlig forelæggelse 

KOM (2008) 0893 

Rådsmøde 2936 – bilag 4 (tillæg til samlenotat) 

KOM (2008) 0893 – bilag 2 (grundnotat af 23/3-09) 

22. Eventuelt 

 

Punkterne 1-13 og 20-21 hører under Justitsministeriets ressort. Punkterne 14-19 hører under 

Integrationsministeriets ressort. 

 

23. Siden sidst  

Ingen punkter 

 

* Forslaget er endnu ikke fremsat, men forventes at have helt eller delvist hjemmel i TEF, afsnit 

IV. Protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet til Amsterdam-traktaten, finder derfor 

anvendelse 

 

** 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 


