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Tidspunkt: Kl. 10.00  

Sted: Vær. 2-133 

  

Dagsorden Den 17. juni 2010 
 
 

 

FO 1. Rådets behandling af EU’s budget for 2011 

- Tidlig forelæggelse 

SEC (2010) 0473 

EUU alm. del (09) – bilag 424 (aktuelt notat side 2) 

EUU alm. del (09) – bilag 434 (finansudvalgets indstiling) 

Forelæggelse ved finansministeren 

2. Rådsmøde nr. 3024 (transport, telekommunikation og energi - 

transportdelen) den 24. juni 2010   

Forelæggelse ved fødevareministeren 

FO 3. Rådsmøde nr. 3025 (landbrug og fiskeri) den 29. juni 2010  

Forelæggelse ved fødevareministeren 

L 4. Eventuelt 

  

Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkt 2 og 3 nævnte 

møder. 
 
 
 
 
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 

Europaudvalget 2009-10
EUU Alm.del  Offentligt referat
Offentligt
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Rådsmøde (transport, telekommunikation og energi - transportdelen) 

den 24. juni 2010 

Dagsorden, 3. udgave 

 

1. Luftfartsaftale med USA  

– Vedtagelse 

KOM (2010) 0208 og KOM (2010) 0209 

Rådsmøde 3024 – bilag 1 (samlenotat side 2) 

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (09) – bilag 318 (side 778, senest behandlet i EUU 

5/3-10) (ikke omtalt) 

EUU alm. del (09) – bilag 166 (side 508, behandlet i EUU 11/12-

09) 

2. Konsekvenserne af de vulkanske askeskyer i det europæiske luftrum 

– Præsentation fra Kommissionen 

Rådsmøde 3024 – bilag 1 (samlenotat side 6) 

Udvalgsmødereferat: 

EUU alm. del (09) – bilag 405 (side 971, senest behandlet i EUU 

3/5-10) 

3. Handlingsplan for bytrafikken 

– Vedtagelse af Rådskonklusioner 

KOM (2009) 0490  

Rådsmøde 3024 – bilag 1 (samlenotat side 9) 

KOM (2009) 0490 – bilag 1 (grundnotat af 13/9-09) 

Udvalgsmødereferat: 

EUU alm. del (09) – bilag 166 (side 514, senest behandlet i EUU 

11/12-09) 

4. Transportsektorens rolle i Europa 2020-strategien 

– Politisk drøftelse 

KOM (2010) 2020 

Rådsmøde 3024 – bilag 1 (samlenotat side 26) 

5. Eventuelt 

6. Siden sidst 

 

 

 

 

 

Alle punkter henhører under Transportministeriets ressort. 
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Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 29. juni 2010 

Dagsorden, 3. udgave 

 

 FO 1.  Forslag til Rådets beslutning om tilladelse til markedsføring af produkter, 

der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret majs 

MON88017xMON810 under Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

(EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer  

– Vedtagelse 

KOM (2010) 0277 

Rådsmøde 3025 – bilag 1 (samlenotat side 3) 

EUU alm. del (09) – bilag 214 (grundnotat af 1/2-10) 

FO 2. Forslag til Rådets beslutning om tilladelse til markedsføring af produkter, 

der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret majs 

1507x59122 under Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 

1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer  

– Vedtagelse 

KOM (2010) 0276 

Rådsmøde 3025 – bilag 1 (samlenotat side 10) 

EUU alm. del (09) – bilag 217 (grundnotat af 1/2-10) 

FO 3. Forslag til Rådets beslutning om tilladelse til markedsføring af produkter, 

der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret majs 

1507x59122xNK603 under Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

(EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer  

– Vedtagelse 

KOM (2010) 0275 

Rådsmøde 3025 – bilag 1 (samlenotat side 15) 

EUU alm. del (09) – bilag 215 (grundnotat af 1/2-10) 

FO 4. Forslag til Rådets beslutning om tilladelse til markedsføring af produkter, 

der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret majs 

MON89034xNK603 under Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

(EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer 

– Vedtagelse 

KOM (2010) 0299  

Rådsmøde 3025 – bilag 1 (samlenotat side 19) 

EUU alm. del (09) – bilag 267 (grundnotat af 1/3-10) 
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FO 5. Forslag til Rådets beslutning om tilladelse til markedsføring af produkter, 

der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret majs 

Bt11xGA21 under Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 

1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer 

– Vedtagelse 

KOM (2010) 0294 

Rådsmøde 3025 – bilag 1 (samlenotat side 26) 

EUU alm. del (09) – bilag 268 (grundnotat af 1/3-10) 

FO 6. Forslag til Rådets beslutning om forlængelse af eksisterende tilladelse til 

markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af 

genetisk modificeret majs Bt11 under Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og 

foderstoffer 

– Vedtagelse 

KOM (2010) 0298  

Rådsmøde 3025 – bilag 1 (samlenotat side 33) 

EUU alm. del (09) – bilag 269 (grundnotat af 1/3-10) 

7. Kommissionens grønbog om reformen af den fælles fiskeripolitik  

– Drøftelse 

KOM (2009) 0163  

Rådsmøde 3025 – bilag 1 (samlenotat side 39) 

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

KOM (2009) 0163 – bilag 4 (udtalelse fra Nordisk Råd af 16/12-09) 

KOM (2009) 0163 – bilag 5 (regeringens høringssvar af 

23/12-09) 

KOM (2009) 0163 – bilag 6 (udtalelse fra Europaudvalget og 

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri af 21/12-09) 

KOM (2009) 0163 – bilag 7 (svar fra Kommissionen vedr. udtalelsen 

af 15/3-10) 

KOM (2009) 0163 – bilag 8 (henvendelse af 28/4-10 fra WWF) 

EUU alm. del (08) – bilag 99 (Fødevareministeriets rapport af 3/10-

08 om en ny europæisk fiskeripolitik) 

EU-note (08) – E 60 (notat af 10/7-09 om grønbogen) 

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (09) – bilag 402 (side 925, senest behandlet i EUU 

16/4-10) 

EUU alm. del (08) – bilag 451 (side 1272, behandlet i EUU 20/5-

09) 
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8. Meddelelse fra Kommissionen – høring om fiskerimuligheder for 2011  

– Drøftelse 

KOM (2010) 0241 

Rådsmøde 3025 – bilag 1 (samlenotat side 48) 

9. Kvartalsrapport fra Kommissionen om markedet for mejeriprodukter 

– Præsentation 

KOM (2009) 0385  

Rådsmøde 3025 – bilag 1 (samlenotat side 54) 

Udvalgsmødereferat: 

EUU alm. del (09) – bilag 340 (side 861, seneste behandlet i 

EUU 26/3-10) 

 

Kommissionens meddelelse (KOM (2009) 0385) 

EUU alm. del (08) – bilag 522 (side 1528 FO, forhandlingsoplæg 

forelagt 10/7-09) 

10. Forenkling af den fælles landbrugspolitik 

– Præsentation og udveksling af synspunkter 

KOM (2009) 0128 

Rådsmøde 3025 – bilag 1 (samlenotat side 58) 

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (09) – bilag 166 (side 519, senest behandlet i EUU 

11/12-09) 

EUU alm. del (08) – bilag 451 (side 1274, behandlet i EUU 20/5-09) 

EUU alm. del (08) – bilag 356 (side 1103, behandlet i EUU 17/4-09) 

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

09) 

11. Den europæiske landbrugs- og fødevaresektorens internationale 

konkurrenceevne  

– Rådskonklusioner 

Rådsmøde 3025 – bilag 1 (samlenotat side 60) 

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (09) – bilag 408 (side 1097, senest behandlet i 

EUU 12/5-09) 

EUU alm. del (09) – bilag 340 (side 856 – fødevareforsynings-

kæden – behandlet i EUU 26/3-10) 

EUU alm. del (08) – bilag 572 (side 1584, behandlet i EUU 2/9-

09) 

 

   

  

Alle punkter henhører under Fødevareministeriets ressort. 
 


