
 

Yderligere information: www.euo.dk/dagsorden 1097 

Europaudvalget 

REFERAT 

AF 32. EUROPAUDVALGSMØDE 

 

Mødedato: Fredag den 17. april 2009 

Tidspunkt: Kl. 11.00  

Sted: Vær. 2-133 

  

Dagsorden Den 14. oktober 2015 
 

1. Rådsmøde nr. 2937 (landbrug og fiskeri) den 23.-24. april 2009 

Forelæggelse ved Fødevareministeren 

2. Samråd med fødevareministeren vedr. samrådsspørgsmål T om EU’s 

braklægningsordning 

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

EUU alm. del (08) – svar på spørgsmål 117 (om det videre forløb 

i sagen vedrørende tilbagebetaling af 750 mio. kr. i hektarstøtte) 

KOM (2007) 0523 – bilag 1 (besvarelse af spørgsmål fra 

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri vedr. 

udtagningsforpligtelsen i 2008 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 – svar på spørgsmål 4 (af 15/12-08) 

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (08) – bilag 305, side 998 (besvarelse af 

samrådsspørgsmål S 20/3-09) 

EUU alm. del (08) – bilag 142, side 593 (besvarelse af 

samrådsspørgsmål K 12/12-08) 

EUU alm. del (08) – bilag 54, side 122 (besvarelse af 

samrådspørgsmål D 24/10-08) 

EUU alm. del (07) – bilag 7, side 1781 FO (forhandlingsoplæg 

forelagt 21/9-07) 
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L 3. Politisk drøftelse af følgende beslutningsforslag: 

a) B 39 (om at respektere det irske nej og erklære Lissabontraktaten for 

død) (DF) 

B 39 (08) – bilag 1 (udkast til tidsplan) 

b) B 40 (om et nyt EU-forbehold) (DF) 

B 40 (08) – bilag 1 (udkast til tidsplan) 

L 4. Eventuelt  

 
 

Der vedlægges foreløbig oversigt over det under punkt 1 nævnte møde 
 
 
 
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 
 
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 (landbrug og fiskeri) den 23.-24. april 2009 

Dagsorden, 1. udgave 

 

1. Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om støtte 

til områder med naturbetingede ulemper  

– Præsentation og udveksling af synspunkter 

Rådsmøde 2937 – bilag 1 (samlenotat side 3) 

2. Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om ”En 

forenklet landbrugspolitik for Europa til fordel for alle” 

– Udveksling af synspunkter 

KOM (2009) 0128 

Rådsmøde 2937 – bilag 1 (samlenotat side 6) 

Udvalgsmødereferat: 

EUU alm. del (08) – bilag 305, side 1008 (seneste behandling i 

EUU 20/3-09) 

3. Kommissionens grønbog om reformen af den fælles fiskeripolitik  

– Præsentation 

KOM [2009] 0163 Foreligger endnu ikke 

Rådsmøde 2937 – bilag 1 (samlenotat side 9) 

EUU alm. del (08) – bilag 99 (Fødevareministeriets rapport af 

3/10-08 om en ny europæisk fiskeripolitik) 

4.  Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om en 

EF-handlingsplan for bevarelse og forvaltning af hajer 

– Vedtagelse af rådskonklusioner og udveksling af synspunkter  

KOM (2009) 0040  

Rådsmøde 2937 – bilag 1 (samlenotat side 12) 

5. Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om en 

strategi for bæredygtig udvikling af europæisk akvakultur 

– Præsentation 

KOM (2009) 0162 

Rådsmøde 2937 – bilag 1 (samlenotat side 15) 

Udvalgsmødereferat: 

EUU alm. del (08) – bilag 109, side 304 (seneste behandling i 

EUU 11/11-08 – ingen omtale) 
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6. Forslag til Rådets forordning om indgåelse af en fiskeripartnerskabsaftale 

mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Guinea 

KOM (2009) 0120 

Rådsmøde 2937 – bilag 1 (samlenotat side 18) 

og  

 

Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling 

om midlertidig anvendelse af protokollen om fastsættelse af de 

fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i 

partnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken 

Guinea om fiskeri ud for Guinea for perioden 1. januar 2009 til 31. 

december 2012  

– Tidlig forelæggelse 

KOM (2009) 0119 

Rådsmøde 2937 – bilag 1 (samlenotat side 18) 

7. Eventuelt 

 

 

Alle punkter hører under Fødevareministeriets ressort.  

 

8. Siden sidst 

Ingen punkter 
 


