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Europaudvalget 

REFERAT 

AF 34. EUROPAUDVALGSMØDE 

Mødedato: Onsdag den 1. juni 2011 

Tidspunkt: kl. 7.00 – 8.15 

Sted: Vær. 2-133 

  

Dagsorden Den 31. maj 2011 

FO 1.  Rådsmøde nr. 3096 (retlige og indre anliggender - justitsdelen) den 9.-10. 

juni 2011 

Justitsministeren forelægger dagsordenspunkterne 1-16 samt 30 

FO 2. Forslag til direktiv om oprettelse af et fælles europæisk jernbaneområde 

(omarbejdning) 

– Generel indstilling 

KOM (2010) 0475 

Forelæggelse ved transportministeren 

Rådsmøde 3098 – bilag 2 (samlenotat side 2) 

KOM (2010) 0475 – bilag 1 (grundnotat af 18/10-10) 

3. Rådsmøde nr. 3097 (transport, telekommunikation og energi – energi-

delen) den 10. juni 2011 

Skriftlig forelæggelse 

4. Rådsmøde nr. 3096 (retlige og indre anliggender - integrationsdelen) den 

9.-10. juni 2011 

Skriftlig forelæggelse af dagsordenspunkterne 17-29 

L 5. Eventuelt 

 

Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkterne 1,3 og 4 
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 
FL =Forventet lukket behandling 
L =Lukket behandling  

Europaudvalget 2010-11 (1. samling)
EUU Alm.del  Offentligt referat
Offentligt
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Rådsmøde (retlige og indre anliggender) den 9.-10. juni 2011 

Dagsorden, 3. udgave 

1.  Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om den europæiske 

efterforskningskendelse i straffesager* 

– Status 

COD (2010) 0817 

Rådsmøde 3096 – bilag 1 (samlenotat side 4) 

COD (2010) 0817 – bilag 1(grund- og nærhedsnotat af 16/9-10) 

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (10) – bilag 393 (side 1131, senest behandlet i 

EUU 8/4-11) 

EUU alm. del (10) – bilag 157 (side 365, behandlet i EUU 26/11-

10) 

EUU alm. del (10) – bilag 94 (side 190, behandlet i EUU 5/11-10) 

2.  Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om angreb på 

informationssystemer og om ophævelse af Rådets rammeafgørelse 

2005/222/RIA* 

– Generel indstilling 

KOM (2010) 0517 

Rådsmøde 3096 – bilag 1 (samlenotat side15) 

KOM (2010) 0517 – bilag 1 (grund- og nærhedsnotat af 4/11-10) 

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (10) – bilag 393 (side 1136, senest behandlet i 

EUU 8/4-11) 

EUU alm. del (10) – bilag 333 (side 752, behandlet i EUU 11/2-

11) 

EUU alm. del (10) – bilag 94 (side 194, behandlet i EUU 5/11-10) 

3.  Forslag til Rådets resolution om en køreplan for styrkelsen af ofres 

rettigheder i straffesager mv. og præsentation af Kommissionens 

offerpakke 

– Vedtagelse af resolution og præsentation af Kommissionens offerpakke 

KOM (2011) 0274, KOM (2011) 0275, KOM (2011) 0276 

Rådsmøde 3096 – bilag 1 (samlenotat side 27) 

4.  Rådskonklusioner om styrkelse af forbindelsen mellem interne og 

eksterne aspekter af EU’s indsats mod terror 

– Vedtagelse 

Rådsmøde 3096 – bilag 1 (samlenotat side 31) 

5.  Rådskonklusioner om prioriterede indsatsområder for EU’s indsats mod 

organiseret kriminalitet i 2011-2013 

– Vedtagelse 

Rådsmøde 3096 – bilag 1 (samlenotat side 35) 

Udvalgsmødereferat:  

EUU alm. del (10) – bilag 94 (side 192, justitsministeren nævnte 

ikke dette punkt) 



 

 

 

 1376 

 

6.  E-justice 

– Status 

Rådsmøde 3096 – bilag 1 (samlenotat side 39) 

EUU alm. del (09) – bilag 324 (handlingsplan for e-justice af 

15/4-10) 

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (10) – bilag 158 (side 408, behandlet i EUU 27/11-

09) 

7. Kommissionens forslag til Rådets forordning om elektronisk 

offentliggørelse af Den Europæiske Unions Tidende 

– Politisk enighed 

KOM (2011) 0162 

Rådsmøde 3096 – bilag 1 (samlenotat side 50) 

Udvalgsmødereferat: 

EUU alm. del (10) – bilag 393 (side 1141, senest behandlet i 

EUU 8/4-11) 

8.  Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om lovvalg, 

kompetence, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser og officielt 

bekræftede dokumenter vedrørende arv og om indførelse af et europæisk 

arvebevis* 

– Politisk enighed 

KOM (2009) 0154 

Rådsmøde 3096 – bilag 1 (samlenotat side 55) 

KOM (2009) 0154 – bilag 4 (grundnotat af 8/2-10) 

KOM (2009) 0154 – bilag 3 (udkast til udtalelse fra EUU og REU 

af 2/12-09) 

KOM (2009) 0154 – bilag 1 (foreløbigt subsidiaritetsnotat) 

EU-note (09) – E 5 (subsidiaritetstjek af forslag om arvesager på 

tværs af EU's grænser) 

Udvalgsmødereferat: 

EUU alm. del (10) – bilag 393 (side 1140, senest behandlet i 

EUU 8/4-11) 

FO 9. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gennemførelse 

af artikel 10 i De Forenede Nationers protokol om skydevåben og 

fastsættelse af udførselstilladelse samt indførsels- og 

transitforanstaltninger for skydevåben og dele, komponenter samt 

ammunition hertil 

– Tidlig forelæggelse 

KOM (2010) 0273 

Rådsmøde 3096 – bilag 1 (samlenotat side 75) 

KOM (2010) 0273 – bilag 1 (grund- og nærhedsnotat 22/7-10) 



 

 

 

 1377 

 

10.  EU’s tiltrædelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention 

– Status 

SEK (2010) 0305 

Rådsmøde 3096 – bilag 1 (samlenotat side 90) 

EUU alm. del (09) – bilag 353 (grundnotat af 28/4-10) 

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (09) – bilag 447 (FO, side 1159, forhandlingsoplæg 

forelagt 28/5-10) 

EUU alm. del (09) – bilag 402 (side 916, behandlet i EUU 16/4-

10) 

EUU alm. del (09) – bilag 266 (side 683, senest behandlet i EUU 

12/2-10) 

11. SIS II 

– Status 

KOM (2010) 0633 

Rådsmøde 3096 – bilag 1 (samlenotat side 95) 

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (10) – bilag 157 (side 368, behandlet i EUU 26/11-

10) 

12. Bulgariens og Rumæniens indtræden i det fulde Schengen-samarbejde 

– Status 

KOM (2011) 0080, KOM (2011) 0081 

Rådsmøde 3096 – bilag 1 (samlenotat side 99) 

EUU alm. del (10) – bilag 416 (åbent brev til regeringen fra 

danske MEP’ere) 

EUU alm. del (10) – bilag 421 (brev fra det rumænske parlament) 

Udvalgsmødereferat: 

EUU alm. del (10) – bilag 333 (side 755, senest behandlet i EUU 

11/2-11) 

13.  Retningslinjer for den metodiske fremgangsmåde i forbindelse med 

vurderingen af de grundlæggende rettigheder i Rådets forberedende 

organer 

– Orientering fra formandskabet 

Rådsmøde 3096 – bilag 1 (samlenotat side 105) 

14. Rådskonklusioner om Eurojusts årsrapport for 2010 

– Rådskonklusioner 

Rådsmøde 3096 – bilag 1 (samlenotat side 108) 

15.  Møde mellem EU’s og USA’s justits- og indenrigsministre (den 13.-14. 

april 2011 i Budapest/Gödöllö) 

– Orientering fra formandskabet 

Rådsmøde 3096 – bilag 1 (samlenotat side 110) 
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16. EU-Rusland partnerskabsmøde 

– Orientering fra formandskabet 

Rådsmøde 3096 – bilag 1 (samlenotat side 112) 

17.  EU’s sydlige naboer – Opfølgning på Det Europæiske Råds erklæring af 

11. marts 2011 og 24.-25. marts 2011, rådskonklusioner (retlige og indre 

anliggender) af 11.-12. april 2011 og rådsmøde den 12. maj 2011 

– Politisk drøftelse /(evt.) rådskonklusioner 

KOM (2011) 0183, KOM (2011) 0200, KOM (2011) 0292 

Rådsmøde 3096 – bilag 2 (samlenotat side 2) 

Rådsmøde 3071 – bilag 5 (skriftlig forelæggelse vedr. rådsmøde 

retlige og indre anliggender 24-25/2-11, pkt. 25 om tunesiske 

migranter) 

Det Europæiske Råd 11/3-11 – bilag 3 (erklæring fra DER) 

KOM (2011) 0200 – bilag 1 (henvendelse af 7/4-11 fra Concord) 

Det Europæiske Råd 24-25/3-11 – bilag 6 (konklusioner fra DER 

mødet) 

Rådsmøde 3085 – bilag 5 (redegørelse fra rådsmødet) 

EU-note (10) - E 39 (note af 11/3-11 om det sydlige 

middelhavsområde) 

Udvalgsmødereferat/-er: 

(Blev senest behandlet i EUU 6/5-11 – endnu intet referat) 

EUU alm. del (10) – bilag 393 (side 1160, behandlet i EUU 8/4-

11) 

18.  Forslag til ændring af Frontex-forordningen* 

– Politisk drøftelse / (evt.) politisk enighed  

KOM (2010) 0061 

Rådsmøde 3096 – bilag 2 (samlenotat side 8) 

KOM (2010) 0061 – bilag 1 (grundnotat af 31/5-10) 

KOM (2010) 0061 – svar på spørgsmål 1 

Udvalgsmødereferat: 

EUU alm. del (10) – bilag 393 (side 1166, behandlet i EUU 8/4-11) 

EUU alm. del (10) – bilag 333 (side 820, behandlet i EUU 11/2-11) 
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19.  Status på det fælleseuropæiske asylsystem (CEAS) samt orientering om 

fremsættelse af nye ændringsforslag til modtagelsesdirektivet og 

asylproceduredirektivet*  

– Status 

KOM (2008) 0815, KOM (2008) 0820, KOM (2008) 0825,  

KOM (2009) 0066, KOM (2009) 0344, KOM (2009) 0447,  

KOM (2009) 0456, KOM (2009) 0551, KOM (2009) 0554,  

KOM (2010) 0555 

Rådsmøde 3096 – bilag 2 (samlenotat side 19) 

KOM (2009) 0554 – bilag 1 (grundnotat af 17/5-10) 

KOM (2009) 0551 – bilag 1 (grundnotat af 24/3-10) 

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

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

KOM (2008) 0360 – bilag 1 (grundnotat af 19/12-08) 

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (10) – bilag 157 (side 385, senest behandlet i EUU 

26/11-10)  

EUU alm. del (10) – bilag 93 (side 1674, behandlet i EUU 

1/10-10) 

EUU alm. del (09) – bilag 158 (side 414, behandlet i EUU 27/11- 

09) 

EUU alm. del (09) – bilag 57 (side 96, behandlet i EUU 16/10-09) 

EUU alm. del (09) – bilag 13 (side 1643, behandlet i EUU 11/9- 

09) 

EUU alm. del (08) – bilag 452 (side 1303, 1306 og 1307, 

behandlet i EUU 29/5-09) 

20.  Evaluering af EU-tilbagetagelsesaftaler 

– Politisk drøftelse /(evt.) rådskonklusioner 

KOM (2011) 0076 

Rådsmøde 3096 – bilag 2 (samlenotat side 27) 

Udvalgsmødereferat: 

På mødet den 6/5-11, referat er endnu ikke færdigt 

EUU alm. del (10) – bilag 333 (side 825, behandlet i EUU 11/2-

11) 

21.  Forslag til direktiv om indrejse- og opholdsbetingelser for 

virksomhedsinternt udstationerede tredjelandsstatsborgere* 

– Status 

KOM (2010) 0378  

Rådsmøde 3096 – bilag 2 (samlenotat side 35) 

KOM (2010) 0378 – bilag 2 (grund- og nærhedsnotat af 22/9-10) 

Udvalgsmødereferat: 

EUU alm. del (09) – bilag 93 (side1677, senest behandlet i EUU 

1/10-10) 
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22.  Kommissionens forslag om ændring af Visumforordningen 

–  Præsentation / politisk drøftelse 

KOM (2011) 0290 

Rådsmøde 3096 – bilag 2 (samlenotat side 45) 

23. Udarbejdelse af liste over rejsedokumenter, der giver indehaveren ret til at 

passere de ydre grænser, og som kan forsynes med visum, og om 

oprettelse af en mekanisme til føring af denne liste 

– Politisk drøftelse / (evt.) politisk enighed 

KOM (2010) 0662 

Rådsmøde 3096 – bilag 2 (samlenotat side 48) 

KOM (2010) 0662 – bilag 1 (grundnotat af 24/2-11) 

24.  Kommissionens meddelelse om Migration og Asyl i 2010 ledsaget af 

afrapportering på den europæiske pagt om indvandring og asyl  

– Præsentation / politisk drøftelse 

KOM (2011) 0291 

Rådsmøde 3096 – bilag 2 (samlenotat side 53) 

25. Kommissionens meddelelse om migration af 4. maj 2011 

– Politisk drøftelse 

KOM (2011) 0248 

Rådsmøde 3096 – bilag 4 (supplerende samlenotat side 2) 

26.  Forslag til direktiv om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse 

og ophold med henblik på sæsonarbejde* 

– Status 

KOM (2010) 0379  

Rådsmøde 3096 – bilag 4 (supplerende samlenotat side 6) 

KOM (2010) 0379 – bilag 3 (grund- og nærhedsnotat af 22/9-10) 

KOM (2010) 0379 – bilag 1 (henvendelse af 27/8-10 fra LO) 

KOM (2010) 0379 – bilag 2 (notat af 21/9-10 om den østrigske 

udtalelse) 

Udvalgsmødereferat: 

EUU alm. del (09) – bilag 93 (side 1679, senest behandlet i EUU 

1/10-10) 
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27. Kommissionens forslag til et direktiv om en enkelt procedure for 

udstedelse af en samlet opholds- og arbejdstilladelse samt om et fælles 

rettighedssæt for arbejdskraftsindvandrere, der opholder sig lovligt i en 

medlemsstat* 

– Status 

KOM (2007) 0638  

Rådsmøde 3096 – bilag 4 (supplerende samlenotat side 14) 

KOM (2007) 0638 – svar på spørgsmål 3 

KOM (2007) 0638 – svar på spørgsmål 2 

KOM (2007) 0638 – svar på spørgsmål 1 

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (10) – bilag 157 (side 389, senest behandlet i EUU 

26/11-10) 

Rådsmøde 2887 – bilag 3 (skriftlig forelæggelse af rådsmøde 

RIA 24-25/7-08) 

28. Gennemførelsen af visuminformationssystemet (VIS) 

– Status 

KOM (2010) 0588 

Rådsmøde 3096 – bilag 4 (supplerende samlenotat side 20) 

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (10) – bilag 393 (senest behandlet 8/4-11, punktet 

blev ikke omtalt) 

29. Oprettelse af et it-agentur på området frihed, sikkerhed og retfærdighed*  

– Status 

KOM (2010) 0093 

Rådsmøde 3096 – bilag 4 (supplerende samlenotat side 23) 

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

KOM (2010) 0093 - svar på spørgsmål 1  

Udvalgsmødereferater: 

På EUU-mødet den 6/5-11 – referat foreligger endnu ikke 

EUU alm. del (10) - bilag 393 (side 1167, senest behandlet i EUU 

8/4-11) 

EUU alm. del (10) - bilag 157 (side 391, behandlet i EUU 26/11-

10) 
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30. Forslag til rådsafgørelser om undertegnelse og indgåelse af en aftale 

mellem Den Europæiske Union og Australien om luftfartsselskabers 

behandling og overførsel af passagerlisteoplysninger (Passenger Name 

Record (PNR)) til de australske told- og grænsekontrolmyndigheder* 

– Vedtagelse 

KOM (2011) 0280, KOM (2011) 0281, [KOM (2010) 0252],  

[KOM (2010) 0492] og [KOM (2011) 0032] 

Rådsmøde 3096 – bilag 3 (samlenotat side 2) 

EU-note (10) – E 9 (notat af 2/11-10) 

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (10) – bilag 169 (side 417, senest behandlet i EUU) 

EUU alm. del (10) – bilag 157 (side 370, 371 og 372, behandlet i 

EUU 26/11-10) 

EUU alm. del (10) – bilag 94 (side 195, udgik af dagsordenen for 

mødet i EUU 5/11-10) 

EUU alm. del (10) – bilag 93 (side 1670, behandlet i EUU 

1/10-10) 

31. Siden sidst 

32. Eventuelt 
 
 
 
 
 
Punkterne 1-16 samt 30 hører under Justitsministeriets ressort. Punkterne17-29 hører under 
Integrationsministeriets ressort. 

 
 
 Forslaget er fremsat helt eller delvist med hjemmel i TEUF, afsnit V. Protokollen om Danmarks 
stilling, der er knyttet til Lissabon-traktaten, finder derfor anvendelse, hvilket indebærer, at 
foranstaltningerne ikke vil være bindende for eller finde anvendelse i Danmark. 
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Rådsmøde (transport, telekommunikation og energi - energidelen) den 

10. juni 2011 

Dagsorden, 3. udgave 

1.  Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om integritet og 

gennemsigtighed på energimarkederne (REMIT)  

– Fremskridtsrapport 

KOM (2010) 0726 

Rådsmøde 3097 – bilag 1 (samlenotat side 2) 

KOM (2010) 0726 – bilag 1 (grundnotat af 10/2-11) 

Udvalgsmødereferat: 

EUU alm. del (10) – bilag 339 (side 873, senest behandlet i EUU 

25/2-11) 

2.  Meddelelse om revision af energieffektivitetsplanen (EEAP) 

– Vedtagelse af rådskonklusioner             

KOM (2011) 0109 

Rådsmøde 3097 – bilag 1 (samlenotat side 12) 

KOM (2011) 0109 – bilag 1 (grund- og nærhedsnotat af 5/5-11) 

KOM (2011) 0109 – bilag 2 (henvendelse fra Greenpeace) 

3.  Energi Road Map 2050  

– Opfølgning på det uformelle energirådsmøde den 2.-3. maj 2011 i 

Budapest 

KOM (2011) 0112 

Rådsmøde 3097 – bilag 1 (samlenotat side 27) 

KOM (2011) 0112 – bilag 2 (henvendelse fra Greenpeace) 

4.  Stress test af kernekraftværker  

– Orientering fra Kommissionen 

Rådsmøde 3097 – bilag 2 (samlenotat side 1) 

Ekstraordinært transport, tele og energi 21/03-11 – bilag 1 

(skriftlig forelæggelse forud for rådsmøde 21/3-11) 

5.  Internationale energirelationer  

– Orientering fra Kommissionen og formandskabet 

Rådsmøde 3097 – bilag 1 (samlenotat side 29) 

6.  Siden sidst 

7. Eventuelt 
 

 
 
 
 
Alle dagsordenspunkter hører under Klima- og Energiministeriets ressort 
 
 


