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Europaudvalget 

REFERAT 

AF 28. EUROPAUDVALGSMØDE 

 

Mødedato: Fredag den 20. april 2012 

Tidspunkt: Kl. 8.00  

Sted: Vær. 2-133 

  

Dagsorden Den 19. april 2012 

1. Rådsmøde nr. 3162 (retlige og indre anliggender) den 26.-27. april 2012 

Forelæggelse ved justitsministeren 

 

Mødet genoptages i Folketingets Europaudvalg fredag den 20. april 2012 kl. 

10.00 i værelse nr. 2-133 med følgende dagsorden: 

2. Modtagelse af deputation: Danmarks Pelagiske Producentorganisation og 

Sæby Fiskeindustri vedr. forordning om visse foranstaltninger over for 

lande, der tillader ikke-bæredygtigt fiskeri, med henblik på bevarelse af 

fiskebestande 

KOM (2011) 0888 

KOM (2011) 0888 – bilag 3 (henvendelse af 17/4-12 fra Danmarks 

Pelagiske producentorganisation og Sæby Fiskeindustri vedr. ikke-

bæredygtigt fiskeri) 

3. Rådsmøde nr. 3159 (udenrigsanliggender) den 23. april 2012 

Forelæggelse ved udenrigsministeren 

FO 4. Rådsmøde nr. 3160 (almindelige anliggender) den 24. april 2012 

Forelæggelse ved europaministeren 

FO 5. Rådsmøde nr. 3161 (landbrug og fiskeri) den 26.-27. april 2012 

Forelæggelse ved fødevareministeren 

L 6. Politisk drøftelse af beslutningsforslag B 31 (om Danmarks tilslutning til den 

internationale traktat om en styrket økonomisk union) 
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Offentligt
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L 7. Godkendelse af tidsplan for udvalgets behandling af B 40 (om afskaffelse af 

sommerhusreglen) 

B 40 (11) – bilag 1 (udkast til tidsplan) 

L 8. Eventuelt 

 

Der vedlægges foreløbig oversigt over de under punkterne 1 og 3-5 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 (retlige og indre anliggender) den 26.-27. april 2012 

Dagsorden, 3. udgave 

1. Køreplan for at sikre en fælles EU-tilgang til bekæmpelse af ulovlig 

indvandring  

 Vedtagelse 

Rådsmøde 3162 – bilag 1 (samlenotat side 4) 

2. SIS II 

 Status 

KOM (2008) 0196, KOM (2008) 0197, KOM (2011) 0907 

Rådsmøde 3162 – bilag 1 (samlenotat side 8) 

KOM (2008) 0196 – bilag 1 (nærhedsnotat af 14/5-08) 

KOM (2008) 0197 – bilag 1 (nærhedsnotat af 14/5-08) 

Udvalgsmødereferater: 

Senest behandlet i EUU 8/3-12 (referat endnu ikke omdelt) 

EUU alm. del (11) – bilag 210 (side 130, behandlet i EUU 25/10-

11) 

3. Det fælles europæiske asylsystem* 

 Status 

KOM (2008) 0820, KOM (2010) 0555, KOM (2011) 0319, KOM (2011) 0320 

Rådsmøde 3162 – bilag 1 (samlenotat side 12) 

KOM (2011) 0320 – bilag 1 (grundnotat af 20/10-11) 

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (11) – bilag 210 (side 132, senest behandlet i EUU 

26/11-10) 

4. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om anvendelse af 

passagerlisteoplysninger til at forebygge, opdage, efterforske og 

retsforfølge terrorhandlinger og grov kriminalitet* 

 Generel indstilling 

KOM (2011) 0032 

Rådsmøde 3162 – bilag 1 (samlenotat side 18) 

KOM (2011) 0032 – bilag 1 (grund- og nærhedsnotat af 21/3-10) 

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (10) – bilag 393 (side 1134, senest behandlet i EUU 

8/4-11) 

EUU alm. del (10) – bilag 133 (side 748, behandlet i EUU 11/2-11) 
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5. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om markedsføring og 

brug af sprængstofprækursorer 

 Politisk drøftelse  

KOM (2010) 0473 

Rådsmøde 3162 – bilag 1 (samlenotat side 35) 

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 (11) – bilag 211 (FO side 180, forhandlingsoplæg 

forelagt EUU 4/11-11) 

6. Rådskonklusioner om af-radikalisering og tilskyndelse til opgivelse af 

terroristiske aktiviteter 

 Vedtagelse 

Rådsmøde 3162 – bilag 1 (samlenotat side 52) 

7. EU’s samlede strategi for migration og mobilitet  

 Politisk drøftelse 

KOM (2011) 0743 (Kommissionens meddelelse om evaluering af den 

samlede migrationsstrategi) 

Rådsmøde 3162 – bilag 1 (samlenotat side 55) 

Udvalgsmødereferat: 

EUU alm. del (11) – bilag 365 (side 496, senest behandlet i EUU 

9/12-11, punktet ikke omtalt) 

8. Tilbagetagelsesaftaler*  

 Status 

KOM (2011) 0076 

Rådsmøde 3162 – bilag 1 (samlenotat side 58) 

9. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indefrysning og 

konfiskation af udbytte fra strafbart forhold i Den Europæiske Union*  

 Præsentation 

KOM (2012) 0085 

Rådsmøde 3162 – bilag 1 (samlenotat side 61) 

10. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om strafferetlige 

sanktioner for insiderhandel og kursmanipulation* 

 Delvis generel indstilling 

KOM (2011) 0654 

Rådsmøde 3162 – bilag 1 (samlenotat side 70) 

Udvalgsmødereferat: 

EUU alm. del (11) – bilag 210 (side 147, senest behandlet i EUU 

25/10-11, punktet ikke omtalt) 
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11. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gensidig 

anerkendelse af beskyttelsesforanstaltninger i civile sager* 

 Politisk drøftelse 

KOM (2011) 0276 

Rådsmøde 3162 – bilag 1 (samlenotat side 78) 

12. EU’s tiltrædelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention  

 Orienterende debat 

SEK (2010) 0305 

Rådsmøde 3162 – bilag 1 (samlenotat side 87) 

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

Rådsmøde 3018 – bilag 5 (beslutningsreferat af 4/6-10 

vedr. rådsmøde om retlige og indre anliggender 3-4/6-10) 

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (11) – bilag 365 (side 486, senest behandlet i EUU 

9/12-11, punktet ikke omtalt) 

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

forelagt 28/5-10) 

13. Gennemførelse af Rådets afgørelse 2009/316/RIA om indførelse af det 

europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS) og 

Rådets rammeafgørelse 2009/315/RIA om tilrettelæggelsen og indholdet af 

udvekslinger af oplysninger fra strafferegistre mellem medlemsstaterne  

 Status 

KOM (2008) 0332, KOM (2005) 0690 

Rådsmøde 3162 – bilag 1 (samlenotat side 93) 

KOM (2008) 0332 – bilag 2 (grundnotat af 2/7-08 om det 

europæiske informationssystem vedr. strafferegistre) 

KOM (2005) 0690 – bilag 2 (grundnotat af 9/3-06 om 

rammeafgørelse om tilrettelæggelsen og indholdet af udvekslinger 

af oplysninger fra strafferegistre mellem mellemmedlemsstater) 

KOM (2008) 0332 – svar på spørgsmål 1 

KOM (2008) 0332 – svar på spørgsmål 2 

KOM (2008) 0332 – svar på spørgsmål 3 

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (08) – bilag 279 (side 809, senest behandlet i EUU 

20/2-09) 

EUU alm. del (08) – bilag 41 (side 46, behandlet i EUU 10/10-08) 

EUU alm. del (06) – bilag 382 (FO side 1418, forhandlingsoplæg 

forelagt 8/6-07) 

14. Eventuelt 

15. Siden sidst 

 
 



 

 

 

 999 

 

 

*Forslaget er fremsat efter TEUF, tredje del, afsnit V. Protokollen om Danmark stilling, der er knyttet 

til Lissabon-traktaten, vil i så fald finde anvendelse, hvilket indebærer, at foranstaltningerne ikke vil 

være bindende for eller finde anvendelse i Danmark 

 

Alle dagsordenspunkterne hører under Justitsministeriets ressort 
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Rådsmøde (udenrigsanliggender) den 23. april 2012 

Dagsorden, 3. udgave 

1. Burma/Myanmar 

 Politisk drøftelse/rådskonklusioner 

Rådsmøde 3159 – bilag 1 (samlenotat side 2) 

Udvalgsmødereferater: 

Senest behandlet i EUU 18/1-12 (referat endnu ikke omdelt) 

EUU alm. del (10) – bilag 156 (side 1032, behandlet i EUU 19/11-

10) 

2. Syrien 

  Politisk drøftelse 

Rådsmøde 3159 – bilag 1 (samlenotat side 5) 

Udvalgsmødereferater: 

Senest behandlet i EUU 16/3-12 (referat endnu ikke omdelt) 

3. Afghanistan 

  Politisk drøftelse/rådskonklusioner 

Rådsmøde 3159 – bilag 1 (samlenotat side 7) 

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (11) – bilag 225 (side 197, senest behandlet i EUU 

11/11-11) 

4. Mellemøsten 

 Politisk drøftelse/evt. rådskonklusioner 

Rådsmøde 3159 – bilag 1 (samlenotat side 10) 

Udvalgsmødereferater: 

Senest behandlet i EUU 18/1-12 og 24/2-12 (referater endnu ikke 

omdelt) 

5. Iran 

 Orientering 

Rådsmøde 3159 – bilag 1 (samlenotat side 12) 

Udvalgsmødereferater: 

Senest behandlet i EUU 18/1-12 (referat endnu ikke omdelt)  

EUU alm. del (11) – bilag 315 (side 313, behandlet i EUU 25/11-

11) 

6. Afrika (Sahel/Mali, Sudan/Sydsudan og Guinea-Bissau) 

 Politisk drøftelse/rådskonklusioner 

Rådsmøde 3159 – bilag 1 (samlenotat side 14) 

Rådsmøde 3159 – bilag 3 (rev.samlenotat side 2) 
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7. CSDP-mission for regional maritim kapacitetsopbygning ved Afrikas Horn 

(RMCB) 

 Vedtagelse 

Rådsmøde 3159 – bilag 1 (samlenotat side 17) 

8. Argentinas nationalisering af det spanske energiselskab REPSOLs 

aktier i det argentinske energiselskab YPF 

 Politisk drøftelse 

Rådsmøde 3159 – bilag 2 (tillæg til samlenotat side 2) 

9. Eventuelt 

10. Siden sidst 

 

 

Dagsordenspunkterne henhører under Udenrigsministeriets ressort.  
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Rådsmøde (almindelige anliggender) den 24. april 2012 

Dagsorden, 3. udgave 

1. EU’s flerårige finansielle ramme for perioden 2014 til 2020 

 Politisk drøftelse 

KOM (2011) 0500, KOM (2011) 0403, KOM (2011) 0398,  

KOM (2011) 0510, KOM (2011) 0511, KOM (2011) 0512,  

KOM (2011) 0737, KOM (2011) 0738, KOM (2011) 0739, 

KOM (2011) 0740, KOM (2011) 0742  

Rådsmøde 3160 – bilag 1 (samlenotat side 2) 

KOM (2011) 0500 – bilag 3 (grund- og nærhedsnotat af 27/7-11) 

(udgiftssiden) 

KOM (2011) 0510 – bilag 1 (grund- og nærhedsnotat af 27/7-11) 

KOM (2011) 0500 – bilag 1 (den franske regerings erklæring) 

KOM (2011) 0500 – bilag 2 (henvendelse fra Europa-

Kommissionens repr. i Kbh.) 

KOM (2011) 0500 – bilag 4 (henvendelse fra Concord Danmark af 

9/11-11) (indtægtssiden) 

EU-note (10) – E 53 (note af 10/8-11 om EU’s flerårige finansielle 

ramme) 

Udvalgsmødereferater: 

Senest behandlet i EUU 23/3-12 (referat endnu ikke omdelt) 

Behandlet i EUU 20/1-12 (referat endnu ikke omdelt) 

EUU alm. del (11) – bilag 320 (side 402, behandlet i EUU 30/11-

11)  

2. Den fremtidige europæiske samhørighedspolitik 

 Politisk drøftelse 

KOM (2011) 0607, KOM (2011) 0610, KOM (2011) 0611, 

KOM (2011) 0612, KOM (2011) 0614, KOM (2011) 0615 

Rådsmøde 3160 – bilag 1 (samlenotat side 14) 

KOM (2011) 0615 – bilag 1 (grund- og nærhedsnotat af 21/11-11) 

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (11) – bilag 365 (side 470, senest behandlet 9/12-11) 
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FO 3. Revision af aktindsigtsforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-

Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter) 

 Tidlig forelæggelse 

KOM (2008) 0229 og KOM (2011) 0137  

Rådsmøde 3160 – bilag 1 (samlenotat side 23) 

KOM (2008) 0229 – bilag 2 (høringssvar af 17/10-08) 

KOM (2008) 0229 – bilag 1 (grundnotat af 20/6-08) 

EU-note (08) – E 39 (EU-note af 12/3-09 - Danmark og en række 

andre EU-lande går i forbøn for mere aktindsigt i EU-dokumenter) 

EU-note (08) – E 36 (EU-note af 21/1-09 - Kommissionens 

næstformand afviser kritik af forslaget om aktindsigt i EU-

dokumenter) 

EU-note (072) – E 62 (EU-note af 25/9-08 - EU’s ombudsmand og 

EU’s tilsynsmyndighed kritiserer forslag om aktindsigt i EU’s 

dokumenter) 

EU–note (072) - E 49 (EU-note af 14/6-08 - Kommissionen foreslår 

nye regler om aktindsigt i EU-dokumenter) 

4. Rapport fra revisionsretten om Kroatien og førtiltrædelsesmidler  

 Rådskonklusioner  

14/2011  

Rådsmøde 3160 – bilag 1 (samlenotat side 27) 

5. Eventuelt  

6. Siden sidst 
 
 
 
 
Dagsordenspunkt 1 hører under Finansministeriets ressort. De øvrige dagsordenspunkter hører 
under Udenrigsministeriets ressort. 
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Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 26.- 27. april 2012 

Dagsorden, 3. udgave 

1. Reformpakke om den fælles landbrugspolitik: 

a) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af 

regler for direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden 

for rammerne af den fælles landbrugspolitik  

 Orienterende debat 

KOM (2011) 0625 

Rådsmøde 3161 – bilag 1 (samlenotat side 2) 

KOM (2011) 0625 – bilag 1 (grundnotat af 8/11-11) 

EU-note (11) – E 11 (EU-note af 8/11-11 om reform af den fælles 

landbrugspolitik) 

KOM (2011) 0625 – bilag 2 (henvendelse af 9/11-11 fra Concord 

Danmark) 

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

Danmark) 

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (11) – bilag 225 (side 222, senest behandlet i EUU 

11/11-11) 

EUU alm. del (11) – bilag 127 (side 55, behandlet i EUU 14/10-11) 

2. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den fælles 

fiskeripolitik 

 Orienterende debat 

KOM (2011) 0425 

Rådsmøde 3161 – bilag 1 (samlenotat side 15) 

KOM (2011) 0417 – bilag 3 (grund- og nærhedsnotat af 12/8-11) 

KOM (2011) 0417 – bilag 1 (henvendelse af 7/7-11 fra 

Greenpeace) 

KOM (2009) 0163 – bilag 5 (regeringens høringssvar af 23/12-09 

på Kommissionens Grønbog om reform af den fælles fiskeripolitik) 

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) 

EUU alm. del (08) – bilag 99 (Fødevareministeriets rapport af  

3/10-08 om en ny europæisk fiskeripolitik) 

Udvalgsmødereferater: 

Senest behandlet i EUU 16/3-12, referatet er endnu ikke omdelt 

EUU alm. del (10) – bilag 544 (side 1588, behandlet i EUU 8/7-11) 
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FO 3. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den fælles 

markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter 

 Tidlig forelæggelse 

KOM (2011) 0416 

Rådsmøde 3161 – bilag 1 (samlenotat side 25) 

KOM (2011) 0417 – bilag 3 (grund- og nærhedsnotat af 12/8-11) 

Udvalgsmødereferater: 

Senest behandlet i EUU 16/3-12, referatet er endnu ikke omdelt 

EUU alm. del (10) – bilag 544 (side 1588, senest behandlet i EUU 

8/7-11) 

FO 4. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om visse 

foranstaltninger over for lande, der tillader ikke-bæredygtigt fiskeri, med 

henblik på bevarelse af fiskebestande 

 Tidlig forelæggelse 

KOM (2011) 0888 

Rådsmøde 3161 – bilag 1 (samlenotat side 31) 

KOM (2011) 0888 – bilag 2 (grund- og nærhedsnotat af 11/1-12) 

KOM (2011) 0888 – bilag 3 (henvendelse af 17/4-12 fra Danmarks 

Pelagiske producentorganisation og Sæby Fiskeindustri vedr. ikke-

bæredygtigt fiskeri) 

2011-12 – svar på § 20-spørgsmål (S 2145) af 28/2-12 (om lande, 

der tillader ikke-bæredygtigt fiskeri) 

2011-12 – svar på § 20-spørgsmål (S 2144) af 28/2-12 (om ikke-

bæredygtigt fiskeri) 

2011-12 – svar på § 20-spørgsmål (S 2142) af 28/2-12 (om 

sanktioner mod Færøerne) 

2011-12 – svar på § 20-spørgsmål (S 2147) af 22/2-12 (om 

tilladelse til ikke-bæredygtigt fiskeri) 

2011-12 – svar på § 20-spørgsmål (S 2143) af 22/2-12 (om 

importforbud af visse færøske varer) 

2011-12 – svar på § 20-spørgsmål (S 2141) af 22/2-12 (om 

importforbud mod færøske varer) 

Rådsmøde 3137 – bilag 6 (skriftlig forelæggelse og samlenotat 

vedr. sag om bæredygtig forvaltning af fiskebestande forud for 

rådsmøde landbrug og fiskeri 15-16/12-11) 

5. Eventuelt 

6. Siden sidst 

 
 
 
 

Alle punkter hører under Fødevareministeriets ressort. 

 
 


