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Europaudvalget 

OFFENTLIGT REFERAT  

AF 5. EUROPAUDVALGSMØDE 

Mødedato: Fredag den 4. november 2011 

Tidspunkt: Kl. 11.00  

Sted: Vær. 2-133 

  

Dagsorden Den 3. november 2011 
 
 
 

1. Rådsmøde nr. 3122 (økonomi og finans) den 8. november 2011 

Forelæggelse ved økonomi- og indenrigsministeren 

FO 2. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning om markedsføring 

og brug af sprængstofprækursorer 

Forelæggelse ved justitsministeren 

KOM (2010) 0473 

KOM (2010) 0473 – bilag 2 (aktuelt notat vedr. markedsføring og 

brug af sprængstofprækursorer) 

KOM (2010) 0473 – bilag 1 (grund- og nærhedsnotat af 29/10-

10) 

KOM (2010) 0473 – svar på spørgsmål 1, fra udenrigsministeren 

Udvalgsmødereferat: 

EUU alm. del (10) – bilag 94 (side 196, senest behandlet i EUU 

5/11-10) 

Europaudvalget 2011-12
EUU Alm.del  Offentligt referat
Offentligt
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L 3. Udvalgets behandling af eventuel udtalelse om Kommissionens forslag til 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) 

nr. 562/2006 for at fastsætte fælles regler for midlertidig genindførelse af 

grænsekontrol ved de indre grænser under ekstraordinære omstændig-

heder 

KOM (2011) 0560 

Rådsmøde 3111 – Bilag 1 (samlenotat vedr. rådsmøde retlige og 

indre anliggender 22-23/9-11, integrationsdelen) 

EU-note (11) – E 6 (EU-note af 12/10-11 - forslag om midlertidig 

kontrol ved Schengen-landenes indre grænser fremover skal be-

sluttes på EU-plan) 

EUU KOM (2011) 0560 – bilag 1 (den franske Nationalforsam-

lings nærhedsudtalelse om forslag om regler for midlertidig gen-

indførelse af grænsekontrol) 

L 4. Eventuelt 
 
 
 
 
 
 
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 (euro-
paudvalget@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 (økonomi og finans) den 8. november 2011 

Dagsorden, 3. udgave 

1) Kommissionens forslag vedr. en afgift på finansielle transaktioner 

– Præsentation af Kommissionen 

KOM (2011) 0594 

Rådsmøde 3122 – bilag 1 (samlenotat side 2) 

EU-note (11) – E 5 (notat af 11/10-11 fra den økonomiske konsu-

lent) 

Beskatning af den finansielle sektor: 

KOM (2010) 0254 - svar på spørgsmål 3 

KOM (2010) 0254 - svar på spørgsmål 4 

KOM (2010) 0549 - bilag 1 (henvendelse af 11/5 fra IBIS m.fl.) 

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (10) – bilag 503 (side 1236, senest behandlet i 

EUU 13/5-11) 

EUU alm. del (09) - bilag 449 (side 1265 FO, forhandlingsoplæg 

om bankafgifter forelagt EUU 4/6-10) 

2) (Evt.) Energibeskatningsdirektivet 

– Orienterende debat 

KOM (2011) 0169 

Rådsmøde 3122 – bilag 1 (samlenotat side 8) 

KOM (2011) 0169 – bilag 1 (grund- og nærhedsnotat af 1/7-11) 

3) Opfølgning på Det Europæiske Råd den 23. oktober og topmødet for 

stats- og regeringschefer den 26. oktober 2011 

– Udveksling af synspunkter 

Rådsmøde 3122 – bilag 1 (samlenotat side 17) 

EUU alm. del (11) – bilag 64 (erklæringer vedr. uformelt møde 

blandt EU's 27 stats- og regeringschefer) 

Det Europæiske Råd 17-18/10-11 – bilag 9 (konklusioner fra 

DER 23/10-11) 

EUU alm. del (11) – bilag 63 (skriftlig redegørelse fra topmødet 

26/10-11 vedr. gældskrisen) 

4) Opfølgning på G20-topmødet den 3.-4. november 2011 

– Udveksling af synspunkter 

Rådsmøde 3122 – bilag 1 (samlenotat side 23) 

Udvalgsmødereferat: 

EUU alm. del (11) – bilag 10 (skriftlig forelæggelse af rådsmøde 

økofin 4/10-11) 
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5) (Evt.) Implementering af Stabilitets- og Vækstpagten – rådsafgørelse om 

ændring af pålæg til Grækenland 

– Rådsbeslutning 

KOM (2011) 0703 

Rådsmøde 3122 – bilag 1 (samlenotat side 26) 

EUU alm. del (10) – svar på spørgsmål 38 (om det græske skat-

teamnesti) 

EUU alm. del (10) – svar på spørgsmål 92 (om forebyggende til-

tag for at undgå kriser) 

Udvalgsmødereferater: 

Side 1512 (senest behandlet i EUU 17/6-11 som lukket punkt) 

EUU alm. del (09) – bilag 318 (side 755, behandlet i EUU 5/3-10) 

6) Styrket økonomisk samarbejde – scoreboard til overvågning af makro-

økonomiske ubalancer 

– Rådskonklusioner 

KOM (2010) 0527 

Rådsmøde 3122 – bilag 1 (samlenotat side 29) 

KOM (2010) 0527 – samrådsspørgsmål A (om scoreboard og in-

dikatorer) 

KOM (2010) 0527 – bilag 2 (notat af 1/4-11 om indikatorer og 

scoreboard om overvågningen af makroøkonomiske ubalancer) 

KOM (2010) 0527 – bilag 1 (grund og nærhedsnotat af 24/11-10) 

EU-note (10) – E 42 (note om mødet i Det Europæiske Råd 24-

25/3-11) 

EU-note (10) – E 3 (note om Kommissionens lovgivningspakke 

om bedre styring af de offentlige finanser og de makroøkonomi-

ske forhold) 

KOM (2010) 0527 – svar på spørgsmål1 

KOM (2010) 0527 – svar på spørgsmål 2 

KOM (2010) 0527 – svar på spørgsmål 3 

KOM (2010) 0527 – svar på spørgsmål 4 

KOM (2010) 0527 – svar på spørgsmål 5 

KOM (2010) 0527 – svar på spørgsmål 6 

KOM (2010) 0527 – svar på spørgsmål 7 

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (11) – bilag 28 (side 1614, behandlet i EUU 9/9-11) 

EUU alm. del (11) – bilag 10 (skriftlig forelæggelse af rådsmøde 

økofin 4/10-11) 

EUU alm. del (10) – bilag 382 (side 1106, samråd med finansmi-

nisteren 6/4-11) 

EUU alm. del (10) – bilag 367 (side 1054 FO, forhandlingsoplæg 

om europagten forelagt 22/3-11) 

EUU alm. del (10) – bilag 333 (side 763 FO, forhandlingsoplæg 

forelagt 11/2-11) 
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7) Opstartsklimafinansiering – afrapportering fra 2011 

– Rådskonklusioner 

Rådsmøde 3122 – bilag 1 (samlenotat side 36) 

8) Eventuelt 

9) Siden sidst 

– Opfølgning på EU27’s stats- og regeringschefers møde den 26. oktober 

2011 

EUU alm. del (11) – bilag 63 (skriftlig redegørelse fra topmødet 

26/10-11 vedr. gældskrise) 

EUU alm. del (11) – bilag 64 (erklæringer vedr. uformelt møde 

blandt EU's 27 stats- og regeringschefer) 

 

 

Dagsordenspunkt 1 henhører under Økonomi- og Indenrigsministeriet og Skattemini-

steriets ressort. Dagsordenspunkt 2 henhører under Skatteministeriet og Økonomi- og 

Indenrigsministeriets ressort. Dagsordenspunkt 3, 4 og 6 henhører under Økonomi- og 

Indenrigsministeriet ressort. Dagsordenspunkt 5 henhører under Økonomi- og Inden-

rigsministeriet og Finansministeriets ressort. Dagsordenspunkt 7 henhører under Kli-

ma- og Energiministeriet og Finansministeriets ressort.  
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