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Europaudvalget 

REFERAT 

AF 40. EUROPAUDVALGSMØDE 

Mødedato: Fredag den 29. maj 2009 

Tidspunkt: Kl. 07.00 – 09.00 

Sted: Vær. 2-133 

  

Dagsorden Den 14. oktober 2015 

1. Samråd med integrationsministeren vedr. samrådsspørgsmål V om 

retningslinjer på udlændingeområdet som følge af Metock-dommen 

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

EUU alm. del (072) – bilag 266 (Danmarks indlæg i Metock-

sagen) 

EU-note (072) – E 51 (notat af 28/7-08 om dommen) 

EU-note (03) – E 1 (notat af 8/10-03 om Akrich-dommen) 

EU-note (012) – E 17 (notat af 24/7-02 om Carpenter-dommen) 

Udvalgsmødereferat: 

EUU alm. del (072) – bilag 407, side 1219 (besvarelse af 

samrådsspørgsmål 12/8-09 om konsekvenserne af dommen) 

(02) – side 1530 FO (forhandlingsoplæg forelagt 19/9-03 vedr. 

direktivet om fri bevægelighed) 

2. Rådsmøde nr. 2946 (retlige og indre anliggender) den 4.-5. juni 2009 

Integrationsministeren forelægger punkterne 19-29 

FO 3. Kommissionens forslag til Rådets forordning om beskyttelse af dyr på 

aflivningstidspunktet 

– Tidlig forelæggelse  

– Politisk enighed på rådsmødet (landbrug og fiskeri) den 22.-23. juni 

2009 

Forelæggelse ved justitsministeren 

KOM (2008) 0553 

KOM (2008) 0553 – bilag 4 (aktuelt notat) 

KOM (2008) 0553 – bilag 2 (grundnotat af 23/10-08) 

KOM (2008) 0553 – bilag 3 (supplerende grundnotat af 17/12-08) 

4. Rådsmøde nr. 2946 (retlige og indre anliggender) den 4.-5. juni 2009 

Justitsministeren forelægger punkterne 1-18 
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EUU Alm.del  Offentligt referat
Offentligt
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L 5. Eventuelt  
 

 

 

Der vedlægges foreløbig oversigt over det under punkt 2 og 4 nævnte møde 
 
 
 
 
Andre arrangementer for Europaudvalgets medlemmer i uge 22: 
Ingen møder 
 
 
Andre arrangementer for Europaudvalgets medlemmer i uge 23: 
Torsdag 4/6 kl. 10.00: EUU-møde 
 
 
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 (retlige og indre anliggender) den 4.-5. juni 2009 

Dagsorden, 3. udgave 

1. SIS II: Statusorientering og rådskonklusioner om projektets videre retning  

– Orientering, drøftelse og vedtagelse 

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

Rådsmøde 2946 – bilag 1 (samlenotat side 5) 

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

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (08) – bilag 325, side 1077 (senest behandlet i EUU 

3/4-09) 

EUU alm. del (08) – bilag 279, side 804 (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 konklusioner om en EU-koordineret tilgang til modtagelse af 

tidligere indsatte i forbindelse med beslutningen om at lukke 

Guantánamo-lejren 

– Vedtagelse 

Rådsmøde 2946 – bilag 1 (samlenotat side 10) 

EUU alm. del (08) – bilag 213, side 703 (behandlet i EUU d. 

23/1-09) 

3. Status for EU’s indsats mod terrorisme 

– Orientering 

Rådsmøde 2946 – bilag 1 (samlenotat side 15) 

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (08) – bilag 109, side 256 (senest behandlet i EUU 

14/11-08) 

EUU alm. del (072) – bilag 49, side 85 (behandlet i EUU 30/11-07) 

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

EUU alm. del (06) – bilag 110, side 487 (behandlet i EUU 1/12-06) 

(05) side 1374 (behandlet i EUU 24/5-06) 

(05) side 391 (behandlet i EUU 25/11-05) 

(03) side 807 FO (forhandlingsoplæg forelagt EUU 18/3-04) 

4. Udkast til rådskonklusioner om oprettelse af et uformelt EU-netværk af 

nationale rapportører eller tilsvarende mekanismer til overvågning af 

menneskehandel 

– Vedtagelse 

Rådsmøde 2946 – bilag 1 (samlenotat side 20) 
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5. Meddelelse fra Kommissionen om en fællesskabsstrategi til forebyggelse 

af naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer 

– Præsentation 

KOM (2009) 0082 

Rådsmøde 2946 – bilag 1 (samlenotat side 22) 

KOM (2009) 0082 – bilag 1 (grundnotat af 18/5-09) 

6. Rådskonklusioner om ”Public Awareness-Raising” i tilfælde af større 

katastrofer 

– Vedtagelse 

Rådsmøde 2946 – bilag 1 (samlenotat side 28) 

7. 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* 

– Orientering om Europa-Parlamentets afstemning 

KOM (2008) 0893 

Rådsmøde 2946 – bilag 1 (samlenotat side 32) 

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

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (08) – bilag 325, side 1092 (senest behandlet i 

EUU 3/4-09) 

8. 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* 

– Politisk enighed 

KOM (2008) 0894 

Rådsmøde 2946 – bilag 1 (samlenotat side 38) 

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

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (08) – bilag 325, side 1092 (senest behandlet i 

EUU 3/4-09) 
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9. Udkast til rådskonklusioner om det videre arbejde med en fælles 

referenceramme for europæisk aftaleret 

– Vedtagelse 

Rådsmøde 2946 – bilag 1 (samlenotat side 44) 

Bilag (02) 923 (grundnotat af 5/5-03) 

KOM (2007) 0447 (Kommissionens anden statusrapport af 25/7-07 

om den fælles referenceramme) 

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (08) – bilag 109, side 246 (senest behandlet i EUU 

14/11-08) 

EUU alm. del (072) – bilag 237, side 723 (behandlet i EUU 28/4-08) 

EUU alm. del (06) – bilag 308, side 1092 (behandlet i EUU 13/4-07) 

10. Forslag til Rådets rammeafgørelse om bekæmpelse af seksuelt misbrug 

af børn, seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi og om ophævelse 

af rammeafgørelse 2004/68/RIA 

– Orientering 

KOM (2009) 0135 

Rådsmøde 2946 – bilag 1 (samlenotat side 54) 

KOM (2009) 0135 – bilag 1 (grundnotat af 20/5-09) 

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (08) – bilag 325, side 1081 (senest behandlet i 

EUU 3/4-09) 

11. Forslag til Rådets rammeafgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af 

menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor og om ophævelse af 

rammeafgørelsen 2002/629/RIA 

– Orientering 

KOM (2009) 0136 

Rådsmøde 2946 – bilag 1 (samlenotat side 72) 

KOM (2009) 0136 – bilag 1 (grundnotat af 20/5-09) 

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (08) – bilag 325, side 1082 (senest behandlet i 

EUU 3/4-09) 
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12. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 

2005/35/EF om forurening fra skibe og om indførelsen af sanktioner for 

overtrædelser 

– Orientering 

KOM (2008) 0134 

Rådsmøde 2946 – bilag 1 (samlenotat side 83) 

KOM (2008) 0134 - bilag 2 (grundnotat af 15/4-08) 

Udvalgsmødereferater 

EUU alm. del (08) – bilag 279, side 806 FO (forhandlingsoplæg 

forelagt EUU 20/2-09)  

EUU alm. del (072) - bilag 315, side 963 (behandlet i EUU 30/5-08) 

13. Endelig rapport om den fjerde runde af gensidige evalueringer – den 

praktiske anvendelse af den europæiske arrestordre 

– Drøftelse og vedtagelse 

Rådsmøde 2946 – bilag 1 (samlenotat side 90) 

14. E-justice – Rapport fra arbejdsgruppen 

– Drøftelse 

Rådsmøde 2946 – bilag 1 (samlenotat side 94) 

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (08) – bilag 325, side 1082 (senest behandlet i 

EUU 3/4-09 – ingen omtale) 

EUU alm. del (08) – bilag 279, side 802 (behandlet i EUU 20/2-

09 – ingen omtale) 

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

15. Uddannelse af dommere, anklagere samt andet personale i retsvæsenet 

– orientering om gennemførelsen af Rådets resolution af 24. oktober 2008 

– Orientering 

Rådsmøde 2946 – bilag 1 (samlenotat side 101) 

Udvalgsmødereferat: 

EUU alm. del (08) – bilag 41, side 50 (senest behandlet i EUU 

10/10-08) 

 

16. Eksterne relationer inden for retlige og indre anliggender 

– Orientering 

Rådsmøde 2946 – bilag 1 (samlenotat side 105) 



 

 

 

 1285 

 

17. Ændring af Rådets afgørelse af 28. november 2002 om oprettelse af et 

europæisk netværk til beskyttelse af fremtrædende personer 

– Vedtagelse 

– A-punkt 

Rådsmøde 2946 – bilag 1 (samlenotat side 107) 

18. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om ændring af 

Rådets beslutning 2001/470/EF om oprettelse af et europæisk retligt 

netværk på det civil- og handelsretlige område* 

– Vedtagelse 

– A-punkt 

KOM (2008) 0380 

Rådsmøde 2946 – bilag 1 (samlenotat side 111) 

KOM (2008) 0380 – bilag 1 (grundnotat af 19/8-08) 

KOM (2008) 0380 – bilag 2 (høringssvar af 4/11-08) 

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (08) – bilag 109, side 249 (senest behandllet i EUU 

14/11-08) 

19. Opfølgning på rådskonklusionerne fra november 2008 om misbrug og 

omgåelse af retten til fri bevægelighed for personer  

– Status og drøftelse 

Rådsmøde 2946 – bilag 2 (samlenotat side 3) 

EU-note (08) – E 44 (notat af 6/4-09 om initiativbetænkning om 

gennemførelsen af opholdsdirektivet) 

EU-note (08) – E 27 (notat af 6/1-09 om EF-Domstolens 

stadfæstelse af Metock-dommen) 

EU-note (08) – E 22 (notat af 17/12-08 om Kommissionens 

rapport om opholdsdirektivet) 

EUU alm. del (072) – Svar på spørgsmål 180 af 31/10 om ophold 

i medlemsstater for tredjelandsstatsborgere 

EU-note (072) – E 57 (notat af 26/8-08 om behandling af 

opholdsdirektivet) 

EU-note (072) – E 56 (oversigt af 21/8-08 over EU-domme om 

familiesammenføring og fri bevægelighed) 

EU-note (072) – E 51 (notat af 28/7-08 om EF-Domstolens 

evaluering af krav om opholdstilladelse for tredjelandsborgere) 

EU-note (072) – E 54 (notat af 8/10-03 om dom fra EF-

Domstolen 

vedr. retten til opholdstilladelse for udenlandske 

ægtefæller) 

EU-note (072) – E 53 (notat af 24/7-02 om EF-Domstolens dom 

om opholdstilladelse til udlændinge som er gift med EU-

statsborgere) 
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Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (08) – bilag 279, side 811 (seneste behandling i EUU 

20/2-09 

EUU alm. del (08) – bilag 129, side 353 (behandlel i EUU 26/11-08) 

EUU alm. del (08) – bilag 30, side 2 (besvarelse af samråd om 

Metock-dommen) 

EUU alm. del (072) – bilag 463, side 1327 (behandlet i EUU 

19/9-08) 

EUU alm. del (072) – bilag 407, side 1219 (behandlet i EUU 

12/8-08) 

20. Status for gennemførelsen af visuminformationssystemet (VIS) 

– Orientering om status 

Rådsmøde 2946 – bilag 2 (samlenotat side 8) 

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (08) – bilag 325, side 1085 (seneste behandling i 

EUU 3/4-09 – ingen omtale) 

EUU alm. del (08) – bilag 279, side 819 (behandlet i EUU 20/2-09 

– ingen omtale) 

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

21. Kommissionens forslag om oprettelse af et europæisk asylstøttekontor* 

– Orientering om status  

KOM (2009) 0066 

Rådsmøde 2946 – bilag 2 (samlenotat side 11) 

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (08) – bilag 325, side 1089 (seneste behandling i 

EUU 3/4-09) 

EUU alm. del (08) – bilag 279, side 814 (behandlet i EUU 20/2-09) 

22. Forslag til beslutning om ændring af beslutning nr. 573/2007/EF om 

oprettelsen af Den Europæiske Flygtningefond for perioden 2008-2013* 

– Orientering om status  

KOM (2009) 0067 

Rådsmøde 2946 – bilag 2 (samlenotat side 20) 

23. Forslag til ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om 

fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat 

der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international 

beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs i 

en af medlemsstaterne (Dublin-forordningen)* 

– Orientering om status  

KOM (2008) 0820  

Rådsmøde 2946 – bilag 2 (samlenotat side 23) 

KOM (2008) 0820 – bilag 1 (grundnotat af 14/4-09) 



 

 

 

 1287 

 

24. Forslag til ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om 

oprettelse af ”EURODAC” til sammenligning af fingeraftryk med henblik på 

en effektiv anvendelse af Dublin-forordningen (EURODAC-forordningen)* 

– Orientering om status  

KOM (2008) 0825  

Rådsmøde 2946 – bilag 2 (samlenotat side 37) 

KOM (2008) 0825 – bilag 1 (grundnotat af 14/4-09) 

25. Kommissionens forslag til ændring af direktivet om modtagelsesforhold for 

asylansøgere* 

– Orientering om status  

KOM (2008) 0815  

Rådsmøde 2946 – bilag 2 (samlenotat side 47) 

KOM (2008) 0360 – bilag 1 (grundnotat om strategisk plan på 

asylområdet af 19/12-08) 

Udvalgsmødereferat: 

EUU alm. del (08) – bilag 129, side 371 (seneste behandling i 

EUU 26/11-08 – ingen omtale) 

26. Ministerkonference om styrket samarbejde på migrationsområdet 

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

– Orientering  

Rådsmøde 2946 – bilag 2 (samlenotat side 60) 

Udvalgsmødereferat: 

EUU alm. del (08) – bilag 325, side 1089 (seneste behandling i 

EUU 3/4-09) 

27. Forslag til et direktiv om en enkelt procedure for udstedelse af en samlet 

opholds- og arbejdstilladelse samt om et fælles rettighedssæt for 

arbejdskraftindvandrere, der opholder sig lovligt i en medlemsstat* 

– Drøftelse 

KOM (2007) 0638 

Rådsmøde 2946 – bilag 2 (samlenotat side 63) 

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

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (08) – bilag 325, side 1086 (seneste behandling i 

EUU 3/4-09) 

EUU alm. del (08) – bilag 129, side 361 (behandlet i EUU 26/11-

08 – ingen omtale) 

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) 
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28. Rådets afgørelser om henholdsvis undertegnelse og indgåelse af en 

aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Pakistan vedrørende 

tilbagetagelse af personer med ulovligt ophold* 

– Vedtagelse 

KOM (2009) 0106 

Rådsmøde 2946 – bilag 2 (samlenotat side 68) 

29. Ulovlig indvandring via Middelhavet 

– Orientering 

Rådsmøde 2946 – bilag 2 (samlenotat side 71) 

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (08) – bilag 357, side 1130 (seneste behandling i 

EUU 24/4-09 (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) – 

ingen omtale) 

EUU alm. del (08) – bilag 279, side 816 (behandlet i EUU 20/2-09) 

30. Eventuelt 

 

Punkterne 1-4 og 7-18 hører under Justitsministeriets ressort. Punkterne 5-6 hører under 

Forsvarsministeriets ressort. Punkterne 19-29 hører under Integrationsministeriets ressort. 

 

31. Siden sidst: 

Ingen punkter 

 

* Forslaget er fremsat helt eller delvist med hjemmel i TEF, afsnit IV. Protokollen om Danmarks 

stilling, der er knyttet til Amsterdamtraktaten, finder derfor anvendelse. 

 


