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REFERAT 

AF 2. EUROPAUDVALGSMØDE 

 

Mødedato: Fredag den 14. oktober 2011 

Tidspunkt: Kl. 10.00  

Sted: Vær. 2-133 

  

Dagsorden Den 13. oktober 2011 

FO 1. Rådsmøde nr. 3120 (landbrug og fiskeri) den 20.-21. oktober 2011 

L 2.  Udvalgets videre behandling af udtalelse om Kommissionens forslag om 

energieffektivitet 

KOM (2011) 0370 

KOM (2011) 0370 – bilag 2 (nærhedsudtalelser om forslag om 

energieffektivitet af 12/10-11) 

EU-note (11) – E 3 (notat af 10/10-11 om forslag om 

energieffektivisering) 

L 3. Eventuelt 

 

 

 

 

 

Der vedlægges en foreløbig oversigt over det under punkt 1 nævnte 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 (landbrug og fiskeri) den 20.-21. oktober 2011 

Dagsorden, 2. udgave 

FO 1.  Forslag til Rådets forordning om fastsættelse for 2012 af fiskerimuligheder 

for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande i Østersøen 

- Politisk enighed  

KOM (2011) 0562  

Rådsmøde 3120 – bilag 1 (samlenotat side 4) 

2.  Konsultationer mellem EU og Norge om fiskerimuligheder for 2012 

- Udveksling af synspunkter 

Rådsmøde 3120 – bilag 1 (samlenotat side 10)  

3. (Evt.) Forberedelse af årsmøde i Den Internationale Kommission for 

bevarelse af tunfiske-bestanden i Atlanterhavet (ICCAT) i Istanbul den 9. -

19. november 2011 

- Udveksling af synspunkter  

Rådsmøde 3120 – bilag 1 (samlenotat side 14) 
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4. Reformpakke om den fælles landbrugspolitik 

(i) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om regler for 

den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte til landbrugere 

(forordningen om direkte støtte), og 

KOM (2011) 0625 

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af 

Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 for så vidt angår anvendelse af 

overgangsforanstaltninger i forbindelse med året 2013 

- Præsentation ved Kommissionen og udveksling af synspunkter  

KOM (2011) 0630 

Rådsmøde 3120 – bilag 1 (samlenotat side 17) 

EUU alm. del (11) – bilag 30 (henvendelse af 13/10-11 fra 

Concord Danmark) 

 (ii) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en fælles 

markedsordning for landbrugsprodukter 

(fusionsmarkedsordningsforordningen), 

KOM (2011) 0626 

Forslag til Rådets forordning om foranstaltninger til fastsættelse af 

støtte og restitutioner i forbindelse med den fælles markedsordning for 

landbrugsprodukter, og  

KOM (2011) 0629 

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af 

forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning for 

landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse 

landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningsforordningen) for så vidt 

angår reglerne i forbindelse med enkeltbetalingsordningen og støtten 

til vinavlere  

- Præsentation ved Kommissionen og udveksling af synspunkter  

KOM (2011) 0631 

Rådsmøde 3120 – bilag 1 (samlenotat side 22) 

EUU alm. del (11) – bilag 30 (henvendelse af 13/10-11 fra 

Concord Danmark) 
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(iii) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om støtte til 

udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for 

Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (forordning om udvikling af 

landdistrikterne) 

- Præsentation ved Kommissionen og udveksling af synspunkter  

KOM (2011) 0627 

Rådsmøde 3120 – bilag 1 (samlenotat side 25) 

EUU alm. del (11) – bilag 30 (henvendelse af 13/10-11 fra 

Concord Danmark) 

(iv) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om finansiering, 

forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik (den 

horisontale forordning) 

- Præsentation ved Kommissionen og udveksling af synspunkter  

KOM (2011) 0628 

Rådsmøde 3120 – bilag 1 (samlenotat side 29) 

EUU alm. del (11) – bilag 30 (henvendelse af 13/10-11 fra 

Concord Danmark) 

FO 5. (Evt.) Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om 

ændring af forordning (EF) nr. 1290/2005 om finansiering af den fælles 

landbrugspolitik og forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles 

markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for 

visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen), for så vidt angår 

uddeling af fødevarer til de socialt dårligst stillede personer i Fællesskabet 

- Politisk drøftelse 

KOM (2008) 0563, KOM (2010) 0486, KOM (2010) 0799 og KOM (2011) 

0634 

Rådsmøde 3120 – bilag 1 (samlenotat side 33) 

KOM (2008) 0563 – bilag 1 (grundnotat af 20/10-08) 

KOM (2010) 0799 – bilag 1 (nærhedsudtalelse af 7/3-11) 

Rådsmødereferater: 

EUU alm. del (11) – bilag 8 (behandlet i Statsministeriet pga. 

valget 19/9-11) 

EUU alm. del (10) – bilag 38 (senest behandlet i EUU 24/9-10) 

EUU alm. del (08) – bilag 109 (behandlet i EUU 14/11-08) 

EUU alm. del (072) – bilag 464 (behandlet i EUU 26/9-08) 
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6. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af 

Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte til udvikling af 

landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af 

Landdistrikterne for så vidt angår visse bestemmelser om finansiel 

forvaltning for visse medlemsstater, der er i eller trues af alvorlige 

vanskeligheder med hensyn til deres finansielle stabilitet 

- Tidlig forelæggelse 

KOM (2011) 0481  

Rådsmøde 3120 – bilag 1 (samlenotat side 39) 

KOM (2011) 0481 – bilag 1 (grundnotat af 9/9-11) 

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

Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 om Den Europæiske Fiskerifond for 

så vidt angår visse bestemmelser om finansiel forvaltning for visse 

medlemsstater, som er i eller trues af alvorlige vanskeligheder med 

hensyn til deres finansielle stabilitet 

- Tidlig forelæggelse 

KOM (2011) 0484 

Rådsmøde 3120 – bilag 1 (samlenotat side 42) 

KOM (2011) 0484 – bilag 1 (grundnotat af 9/9-11) 
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8. Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en protokol mellem Den 

Europæiske Union og Republikken Guinea-Bissau om de 

fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i 

fiskeripartnerskabsaftalen mellem de to parter, 

 

Forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse af protokollen på EU's 

vegne og midlertidig anvendelse af den indgåede protokol mellem Den 

Europæiske Union og Republikken Guinea-Bissau om de 

fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i 

fiskeripartnerskabsaftalen mellem de to parter, 

 

Forslag til Rådets forordning om fordeling af fiskerimuligheder i henhold til 

protokollen mellem Den Europæiske Union og Republikken Guinea-

Bissau om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle 

modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem de to 

parter, og 

 Henstilling fra Kommissionen til Rådet om bemyndigelse af 

Kommissionen til at indlede forhandlinger på Den Europæiske Unions 

vegne om en ny protokol til fiskeripartnerskabsaftalen med Guinea-Bissau 

- Tidlig forelæggelse 

KOM (2011) 0603, KOM (2011) 0604 og KOM (2011) 0602 

Rådsmøde 3120 – bilag 1 (samlenotat side 45) 

EUU alm. del (10) – bilag 514 (evalueringsrapport vedr. Guinea-

Bissau 

9. Forslag til Rådets afgørelse om fastlæggelse af Den Europæiske Unions 

holdning for så vidt angår resolutioner, der skal behandles og vedtages 

inden for rammerne af Den internationale Vinorganisation (OIV) 

- Vedtagelse 

Rådsmøde 3120 – bilag 2 (supplerende samlenotat side 2) 

 

10. Eventuelt 

11. Siden sidst 

Ingen punkter 

 

Alle punkter hører under Fødevareministeriets ressort.  


