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Europaudvalget 

REFERAT 

AF 37. EUROPAUDVALGSMØDE 

Mødedato: Torsdag den 23. juni 2011 

Tidspunkt: Kl. 10.00  

Sted: Vær. 2-133 

  

Dagsorden 

 Den 14. oktober 2015 

FO 1.  Rådsmøde nr. 3104 (landbrug og fiskeri) den 27-28. juni 2011 

Forelæggelse ved fødevareministeren  

2. Ekstraordinært rådsmøde (konkurrenceevne – indre markedsdelen) den 

27. juni 2011 

Forelæggelse ved fødevareministeren  

3. Orientering om verserende sag ved EU-Domstolen på Skatteministeriets 

område: C-94/10 – Danfoss og Sauer-Danfoss 

Forelæggelse ved skatteministeren 

EUU alm. del (09) – bilag 409 (afgivelse af indlæg i sag) 

 

Mødet genoptages kl. 11.15,  med følgende dagsorden: 

4. Forelæggelse af møde i Det Europæiske Råd den 23.– 24. juni 2011  

Forelæggelse ved statsministeren 

Det Europæiske Råd 23-24/06-11 – bilag 1 (udkast til 

kommenteret dagsorden) 

Det europæiske Råd 23-24/6-11 – bilag 3 (fortrolig) (udkast til 

konklusioner af 20/6-11) 

Det europæiske Råd 23-24/6-11 – bilag 4 (hyrdebrev af 22/6-

11) 

Det europæiske Råd 23-24/6-11 – bilag 5 (fortrolig) 

(erklæring om det sydlige naboskab af 22/6-11) 

EUU alm. del (10) – svar på spørgsmål 152 

 

Europaudvalget 2010-11 (1. samling)
EUU Alm.del  Offentligt referat
Offentligt
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5. Ekstraordinært rådsmøde (konkurrenceevne – forskningsdelen) den 27. 

juni 2011 

Forelæggelse ved videnskabsministeren 

L 6. Udvalgets behandling af Kommissionens grønbog om frihedsberøvelse på 

det strafferetlige område 

KOM (2011) 327 

L 7. Eventuelt 

 
 
 
Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkterne 1-2 og 5 
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: 
FF =Forventet forhandlingsoplæg 
FO =Forhandlingsoplæg 
FL =Forventet lukket behandling 
L =Lukket behandling 
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Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 27. - 28. juni 2011 

Dagsorden, 3. udgave 

 

 

1.  Meddelelse fra Kommissionen om høring om fiskerimuligheder 

–  Præsentation ved Kommissionen og udveksling af synspunkter 

KOM (2011) 0298 

Rådsmøde 3104 – bilag 1 (samlenotat side 2) 

2.  Fødevaresikkerhed, konsekvenser for markedet og iværksættelsen af 

eventuelle krisetiltag i frugt- og grøntsagssektoren efter udbruddet af E. 

coli VTEC O104 

– Orientering ved Kommissionen og udveksling af synspunkter 

Rådsmøde 3104 – bilag 1 (samlenotat side 6) 

Ekstraordinært rådsmøde 7/6-11 – bilag 1 (skriftlig forelæggelse) 

FO 3. Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en protokol om fastsættelse 

af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i 

fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og 

Kongeriget Marokko 

 Forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse på Den Europæiske 

Unions vegne og midlertidig anvendelse af protokollen om fastsættelse af 

de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i 

fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og 

Kongeriget Marokko 

 Forslag til Rådets forordning om tildeling af de fiskerimuligheder, der er 

fastsat i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og 

Kongeriget Marokko  

– Tidlig forelæggelse 

KOM (2011) 0313, KOM (2011) 0314 og KOM (2011) 0310 

Rådsmøde 3104 – bilag 1 (samlenotat side 12) 

EUU alm. del (10) – bilag 454 (fortrolig)  (uofficiel note om 

fiskeriaftalen om Marokko af 21/6-11) 

EUU alm. del (10) – bilag 453 (fortrolig)  (evalueringsrapport 

vedr. EU’s fiskeripartnerskabsaftale med Marokko) 

EUU alm. del (10) – bilag 443 (fortrolig) (evalueringsrapport vedr. 

EU's fiskeripartnerskabsaftaler med hhv. Mauretanien og 

Marokko) 

Udvalgsmødereferat: 
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EUU alm. del (10) – bilag 333 (side 837 FO, forhandlingsoplæg 

forelagt EUU 11/2-11) 

4. Siden sidst 

5. Eventuelt 

 

 

Alle punkter hører under Fødevareministeriets ressort.  
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Ekstraordinært rådsmøde (konkurrenceevne) den 27. juni 2011 

Dagsorden, 3. udgave 

 

 

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

af et forstærket samarbejde om indførelse af beskyttelse af et 

enhedspatent 

 

Forslag til Rådets forordning om gennemførelse af et forstærket 

samarbejde om indførelse af beskyttelse af et enhedspatent, for så vidt 

angår gældende oversættelsesordninger 

- Generel indstilling 

KOM (2011) 0215, KOM(2011) 0216 

Ekstraordinært konkurrenceevne 27/6-11 – bilag 2 (samlenotat 

side 2) 

KOM (2010) 0350 – bilag 1 (grund- og nærhedsnotat af 21/7-10) 

KOM (2010) 0350 – bilag 2 (henvendelse af 26/11-10 fra Dansk 

Erhverv) 

EUU alm. del (09) – bilag 554 (uformelt referat af fællesmøde 

med kommissær Banier) 

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (10) – bilag 452 (foreløbigt referat af EUU-mødet 

27/5-11) 

Side 476 FO (forhandlingsoplæg forelagt EUU 3/12-10 som 

lukket punkt)  

EUU alm. del (10) – bilag 94 (side 206 FO, forhandlingsoplæg 

forelagt EUU 5/11-10) 

UDG. 2. Punktet udgår (behandles under punkt 1) 

3. (Evt.) Forslag til Rådets afgørelse om Det Europæiske 

Atomenergifællesskabs rammeprogam for forskning og uddannelse på det 

nukleare område (2012-2013). 

– Generel indstilling 

KOM (2011) 0072 

Ekstraordinært rådsmøde 27/6-11 – bilag 1 (samlenotat side 2) 

KOM (2011) 0072 – Bilag 1 (grundnotat af 13/4-11) 

KOM (2011) 0072 – bilag 2 (henvendelse fra den grønne gruppe 

i Europa-Parlamentet af 19/5-11) 

EUU alm. del (09) - bilag 445 (formandskabets konklusioner fra 

det 2. og 3. møde i ITER Task Forcen) 

EUU alm. del (09) - bilag 431 (status for arbejdet med ITER Task 

Forcen) 

KOM (2011) 0072 - svar på spørgsmål 1  
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KOM (2011) 0072 - spørgsmål 2  

KOM (2011) 0072 - spørgsmål 3  

KOM (2011) 0072 - spørgsmål 4  

EUU alm. del (09) - svar på spørgsmål 16 

EUU alm. del (09) - svar på spørgsmål 26 

EUU alm. del (09) - svar på spørgsmål 74 

EUU alm. del (09) - svar på spørgsmål 75 

EUU alm. del (09) - svar på spørgsmål 76 

EUU alm. del (09) - svar på spørgsmål 77 

EUU alm. del (09) - svar på spørgsmål 105 

EUU alm. del (09) - svar på spørgsmål 106 

EUU alm. del (09) - svar på spørgsmål 107 

EUU alm. del (09) - svar på spørgsmål 108 

EUU alm. del (09) - svar på spørgsmål 109 

EUU alm. del (09) - svar på spørgsmål 110 

EUU alm. del (09) - svar på spørgsmål 111 

EUU alm. del (09) - svar på spørgsmål 112 

Udvalgsmødereferater: 

Senest behandlet i EUU 19/5-11, referat foreligger endnu ikke) 

EUU alm. del (09) - bilag 490 (side 1524 FO, forhandlingsoplæg 

forelagt i EUU 9/7-10) 

EUU alm. del (09) - bilag 126 (referat af samråd om ITER 18/11-

09) 

UDG. 4. Forslag til Rådets forordning om statutten for det europæiske selskab 

– Politisk enighed 

KOM (2008) 0396 

Ekstraordinært konkurrenceevne 27/6-11 – bilag 2 (samlenotat 

side 2) 

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) 

KOM (2008) 0396 – bilag 5 (Henvendelse af 18/11-09 fra LO) 

KOM (2008) 0396 – bilag 6 (Henvendelse af 1/12-09 fra FTF)  

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (10) – bilag 452 (foreløbigt referat af EUU-mødet 

27/5-11) 

EUU alm. del (09) – bilag 158 (side 346 FO, senest behandlet i 

EUU 27/11-09)  

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

med økonomi- og erhvervsministeren 19/9-08) 
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5. Siden sidst 

6. Eventuelt  

 

 

 Dagsordenspunkt 1hører under Økonomi- og Erhvervsministeriets ressort og 

dagsordenspunkt 3 hører under Videnskabsministeriets ressort 


