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AF 39. EUROPAUDVALGSMØDE 
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Tidspunkt: Kl. 10.00  

Sted: Vær. 2-133 

  

Dagsorden Den 14. oktober 2015 

L 1. Afgivelse af beretning om decharge til Kommissionen for gennemførelsen 

af EU's budget 

EUU alm. del (08) – bilag 385 (udkast til beretning om decharge) 

2. Samråd med økonomi- og erhvervsministeren vedr. samrådsspørgsmål A 

om kapital- og hedgefonde 

KOM (2009) 0207 

KOM (2009) 0207 – samrådsspørgsmål A (vedlagt) 

KOM (2009) 0207 – bilag 1 (Poul Nyrup Rasmussens brev til 

Barroso om direktivforslaget) 

EUU alm. del (072) – bilag 373 (Europaudvalgets beretning af 

30/5-08) 

EUU alm. del (08) – bilag 89 (Europaudvalgets beretning af 

14/11-08) 

EU-note (08) – E 49 (notat af 18/5-09 fra den økonomiske 

konsulent) 

FO 3. Rådsmøde nr. 2945 (konkurrenceevne) den 28.-29. maj 2009 

Økonomi- og erhvervsministeren forelægger dagsordenspunkterne 1-5 og 11 

Videnskabsministeren forelægger dagsordenspunkerne 6-10 

4. Samråd med fødevareministeren vedr. samrådsspørgsmål U om 

braklægning 

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

EUU alm. del (08) – bilag 337 (Europaudvalgets beretning af 

24/4-09) 

EUU alm. del (08) – bilag 384 (Fødevareministerens talepapir fra 

høringen om Brak og Grøn Vækst 18/5-09) 

 

Europaudvalget 2008-09
EUU Alm.del  Offentligt referat
Offentligt



 

 

 

 1231 

 

EUU alm. del (08) – bilag 383 (præsentationer fra 

oplægsholderne fra høringen om Brak og Grøn Vækst) 

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 1-4 

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (08) – bilag 356, side 1110 (besvarelse af 

samrådsspørgsmål T 17/4-09) 

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 

samrådsspørgsmål D 24/10-08) 

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

forelagt 21/9-07) 

5. Rådsmøde nr. 2944 (landbrug og fiskeri) den 25. maj 2009 

Forelæggelse ved fødevareministeren 

L 6. Evt. afgivelse af betænkning over følgende beslutningsforslag: 

a) B 63 om EF-Domstolens arbejde 

B 63 (08) – bilag 2 (udkast til betænkning) 

b) B 139 om at sikre virksomheder og arbejdere mod uretfærdig 

konkurrence 

B 139 (08) – bilag 2 (udkast til betænkning) 

c) B 152 om Europa-Parlamentets beslutningsgrundlag for at godkende 

Rådet for Den Europæiske Unions regnskab 

B 152 (08) – bilag 2 (udkast til betænkning) 

L 7. Eventuelt  

 

 

Der vedlægges foreløbig oversigt over det under punkt 3 og 5 nævnte møde 

 

 
Andre arrangementer for Europaudvalgets medlemmer i uge 22: 
Fredag 29/5 kl. 07.00: 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: 
FO =Forhandlingsoplæg 
L =Lukket behandling 
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Rådsmøde (konkurrenceevne) den 28.-29. maj 2009 

Dagsorden, 3. udgave 

 

Indre marked og industridelen: 

1. Integreret industripolitik  

– Politisk drøftelse  

– Vedtagelse af rådskonklusioner  

Rådsmøde 2945 – bilag 2 (samlenotat side 2) 

2. Small Business Act  

– Politisk drøftelse 

Rådsmøde 2945 – bilag 2 (samlenotat side 6) 

KOM (2008) 0394 – bilag 2 (grundnotat af 18/7-08) 

EUU alm. del (072) – bilag 234 (regeringens høringssvar vedr. 

Small Business Act) 

 

Statutten for det europæiske private selskab: 

KOM (2008) 0396 – bilag 2 (grundnotat af 19/9-08) 

KOM (2008) 0396 – bilag 3 (supplerende grundnotat af 24/10-08) 

KOM (2008) 0396 – bilag 4 (økonomi- og erhvervsministerens 

talepapir vedr. teknisk gennemgang af forordningen) 

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (08) – bilag 138, side 411 (seneste behandling i 

EUU 28/11-08) 

EUU alm. del (072) – bilag 463, side 1296 (referat af samråd 

med økonomi- og erhvervsministeren 19/9-08) 
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3. Bedre regulering  

– Vedtagelse af rådskonklusioner 

Rådsmøde 2945 – bilag 2 (samlenotat side 10) 

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

forslag til bedre regulering) 

Udvalgsmødereferat: 

EUU alm. del (08) – bilag 302, side 879 (seneste behandling i 

EUU 27/2-09)  

(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) 

4. Oprettelse af et fælles europæisk EF-patent og etablering af en fælles 

europæisk patentdomstol 

– Fremskridtsrapport 

KOM (2007) 0165 

Rådsmøde 2945 – bilag 2 (samlenotat side 15) 

KOM (2007) 0165 – bilag 1 (grundnotat af 31/5-07) 

Rådsmøde 2836 – svar på spørgsmål 1 (om en europæisk 

patentdomstol) 

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (08) – bilag 138, side 413 (seneste behandling i 

EUU 28/11-08 – punktet blev ikke omtalt) 

EUU alm. del (072) – bilag 305, side 867 (behandlet i EUU 23/5-08) 

Behandlet i Statsministeriet pga. valg – se rådsmøde 2832 – 

bilag 4) 

Rådsmøde 2945 – bilag 2 (samlenotat side 24) 
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FO 5. Forslag til Kommissionsforordning om gennemførelse af Europa-

Parlamentets og Rådets forordning om handel med ikke EU-lande 

angående indsamling af statistik for import og eksport, dataudveksling 

mellem told- og statistikmyndighederne og om rapportering af 

kvalitetsoplysninger 

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

28.-29. maj 2009, men forventes sat på dagsordenen for et snarligt 

rådsmøde med henblik på vedtagelse 

Rådsmøde 2945 – bilag 2 (samlenotat side 24) 

 

Forskningsdelen: 

Rumpolitik: 

6. Europæisk rumpolitik 

– Vedtagelse af konklusionstekst 

Rådsmøde 2945 – bilag 1 (samlenotat side 2) 

 

Forskning: 

FO 7. Kommissionens forslag til Rådets forordning (EF) om EF-

rammebestemmelser for en europæisk forskningsinfrastruktur 

– Politisk enighed 

KOM (2008) 0467 

Rådsmøde 2945 – bilag 1 (samlenotat side 5) 

KOM (2008) 0467 – bilag 1 (grundnotat af 22(8-08) 

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (08) – bilag 138, side 421 FO (forhandlingsoplæg 

forelagt EUU 28/11-08)  

8. Evaluering og effektvurdering af rammeprogrammet for forskning, 

udvikling og demonstration (forskningsrammeprogram 6) 

– Vedtagelse af rådskonklusioner og udveksling af synspunkter 

– Kommissionens præsentation af statusrapport fsva 

forskningsrammeprogram 7 

KOM (2009) 0209, KOM (2009) 0210 

Rådsmøde 2945 – bilag 1 (samlenotat side 11) 

9. Europæiske forskningsinfrastrukturer og den regionale dimension af Det 

Europæiske Forskningsrum 

– Vedtagelse af rådskonklusioner 

Rådsmøde 2945 – bilag 1 (samlenotat side 17) 

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (08) – bilag 302, side 942 (seneste behandling i 

EUU 27/2-09) 

EUU alm. del (06) – bilag 342, side 1269 (behandlet i EUU 16/5-07) 
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10. Realiseringen af vision 2020 for Det Europæiske Forskningsrum 

– Vedtagelse af rådskonklusioner 

Rådsmøde 2945 – bilag 1 (samlenotat side 20) 

 

Ljubljana-processen: 

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (08) – bilag 302, side 941 (seneste behandling i EUU 

27/2-09) 

EUU alm. del (08) – bilag 138, side 418 (behandlet i EUU 28/11-08) 

EUU alm. del (072) – bilag 305, side 873 (behandlet i EUU 23/5-08) 

(behandlet i Statsministeriet 16/11-07 pga. valg, se rådsmøde 2832 

– bilag 4) 

11. Google Books 

– Rådskonklusioner 

Rådsmøde 2945 – bilag 3 (tillæg til samlenotat) 

12. Eventuelt 

 

Punkterne 1-5 hører under Økonomi- og Erhvervsministeriets ressort. Punkterne 6-10 hører 

under Videnskabsministeriets ressort. Punkt 11 hører under Kulturministeriets ressort. 

 

13.  Siden sidst 

– Ingen punkter 
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Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 25. maj 2009 

Dagsorden, 3. udgave 

 

1. Kommissionens grønbog: Reform af den fælles fiskeripolitik  

– Udveksling af synspunkter 

KOM (2009) 0163 

Rådsmøde 2944 – bilag 1 (samlenotat side 2) 

KOM (2009) 0163 – bilag 2 (grundnotat af 18/5-09) 

KOM (2009) 0163 – bilag 1 (henvendelse af 13/5-09 fra 

Greenpeace) 

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

3/10-08 om en ny europæisk fiskeripolitik) 

Udvalgsmødereferat: 

EUU alm. del (08) – bilag 356, side 1104 (seneste behandling i 

EUU 17/4-09) 

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

forenklet landbrugspolitik for Europa til fordel for alle” 

– Vedtagelse af rådskonklusioner og udveksling af synspunkter  

KOM (2009) 0128 

Rådsmøde 2944 – bilag 1 (samlenotat side 7) 

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (08) – bilag 356, side 1103 (seneste behandling i EUU 

17/4-09) 

EUU alm. del (08) – bilag 305, side 1008 (behandlet i EUU 20/3-09) 

3. Eventuelt 

 

Begge punkter hører under Fødevareministeriets ressort 

 

4. Siden sidst 

– Ingen punkter 


