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REFERAT 

AF 10. EUROPAUDVALGSMØDE 

 

Mødedato: Fredag den 28. november 2014 

Tidspunkt: Kl. 10.00  

Sted: Vær. 2-133 

  

Dagsorden Den 27. november 2014 

FO/L 1. Rådsmøde nr. 3354 (retlige og indre anliggender) den 4.-5. december 

2014 

Pkt. 1 forventes lukket 

Dagsordenspunkt 1-16 forelægges ved justitsministeren 

FO 2. Rådsmøde nr. 3353 (konkurrenceevne – indre marked/justitsdel) den 4. 

december 2014 

Forelæggelse ved justitsministeren 

3. Rådsmøde nr. 3351 (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og 

forbrugerbeskyttelse - sundhedsdelen) den 1. december 2014 

Forelæggelse ved ministeren for sundhed og forebyggelse 

4. Rådsmøde nr. 3353 (konkurrenceevne – forsknings- og rumdelen) den 5. 

december 2014 

Forelæggelse ved uddannelses- og forskningsministeren 

5. Rådsmøde nr. 3354 (retlige og indre anliggender) den 4.-5. december 

2014 

Dagsordenspunkter 17 og 18 forelægges ved ministeren for børn, 

ligestilling, integration og sociale forhold 

FO 6. Rådsmøde nr. 3352 (transport, telekommunikation og energi – 

transportdelen) den 3. december 2014 

Forelæggelse ved transportministeren 

  

Europaudvalget 2014-15 (1. samling)
EUU Alm.del  Bilag 268
Offentligt
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L 7. Fortsat politisk drøftelse og evt. afgivelse af betænkning over følgende 

forslag: 

 

a) B 6 (Forslag til folketingsbeslutning om tiltrædelse af associeringsaftale 

mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske 

Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og 

Georgien på den anden side)  

B 6 (14) – bilag 3 (udkast til betænkning) 

 

b) B 7 (Forslag til folketingsbeslutning om tiltrædelse af associeringsaftale 

mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske 

Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og 

Republikken Moldova på den anden side)  

B 7 (14) – bilag 3 (udkast til betænkning) 

 

c) B 8 (Forslag til folketingsbeslutning om tiltrædelse af associeringsaftale 

mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske 

Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og 

Ukraine på den anden side)  

B 8 (14) – bilag 3 (udkast til betænkning) 

L 8. Eventuelt 
 
 

Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkterne 1-6 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 nr. 3354 (retlige og indre anliggender) den 4.-5. december 

2014 

Dagsorden, 3. udgave 

FO/L 1. Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse af fysiske 

personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri 

udveksling af sådanne oplysninger (generel forordningen om 

databeskyttelse) 

 Delvis generel indstilling 

KOM (2012) 0011 

Rådsmøde 3354 – bilag 2 (samlenotat side 5) 

KOM (2012) 0011 – bilag 11 (henvendelse af 26/5-14 fra 

Forbrugerrådet Tænk m.fl. vedr. EU’s persondataforordning) 
KOM (2012) 0011 – bilag 10 (henvendelse af fra DI og DI ITEK 

vedr. persondataforordningen) 

KOM (2012) 0011 – bilag 9 (henvendelse af 22/11-13 fra 

Forbrugerrådet Tænk) 

KOM (2012) 0011 – bilag 8 (henvendelse af 29/4-13 fra KL) 

KOM (2012) 0011 – bilag 7 (henvendelse af 14/3-13 fra 

Forbrugerrådet og DI) 

KOM (2012) 0011 – bilag 6 (henvendelse af 14/3-13 fra Dansk 

Arbejdsgiverforening) 

KOM (2012) 0011 – svar på spørgsmål 1 

KOM (2012) 0011 – svar på spørgsmål 2 

EU-note (11) – E 28 (note af 19/3-12 om nye regler for 

databeskyttelse i EU) 

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (13) – bilag 513 (side 1023, senest behandlet i 

EUU 28/5-14) 

EUU alm. del (13) – bilag 188 (side 305 FO, forhandlingsoplæg 

forelagt 29/11-13) 

2. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af 

fysiske personer i forbindelse med de kompetente myndigheders 

behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, 

efterforske, opdage eller retsforfølge straffelovsovertrædelser eller 

fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om fri udveksling af sådanne 

oplysninger* 

 Status 

KOM (2012) 0010 

Rådsmøde 3354 – bilag 2 (samlenotat side 95) 

EU-note (11) – E 28 (note af 19/3-12 om nye regler for 

databeskyttelse i EU) 

KOM (2012) 0010 – svar på spørgsmål 1 

Udvalgsmødereferat: 

EUU alm. del (13) – bilag 357 (side 710, behandlet i EUU 28/2-

14) 
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3. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af en 

europæisk anklagemyndighed (EPPO) 

 Orienterende debat 

KOM (2013) 0534 

Rådsmøde 3354 – bilag 2 (samlenotat side 130) 

KOM (2013) 0534 – bilag 1 (brev af 12/11-13 fra Kommissionen 

om begrundede udtalelser om oprettelse af en europæisk 

anklagemyndighed) 

KOM (2013) 0534 – bilag 2 (korrespondance af hhv. 14/3-14 og 

2/4-14 mellem det britiske overhus og Kommissionen om 

Kommissionens håndtering af det ”gule kort”) 
KOM (2013) 0534 – bilag 3 (Det hollandske Repræsentanternes 

Hus' positionspapir af om oprettelse af en europæisk 

anklagemyndighed) 

KOM (2013) 0534 – svar på spørgsmål 1 

Udvalgsmødereferat: 

EUU alm. del (14) – bilag 59 (side 1287, senest behandlet i EUU 

3/10-14) 

4. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den 

Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust)* 

 Delvis generel indstilling 

KOM (2013) 0535 

Rådsmøde 3354 – bilag 2 (samlenotat side 159) 

Udvalgsmødereferat: 

EUU alm. del (13) – bilag 51 (side 10, senest behandlet i EUU 

4/10-13) 

5. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om styrkelse af visse 

aspekter af uskyldsformodningen og retten til at være til stede under 

sagen i straffesager* 

 Generel indstilling 

KOM (2013) 0821 

Rådsmøde 3354 – bilag 2 (samlenotat side 176) 

6. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om foreløbig retshjælp 

til mistænkte eller tiltalte, der frihedsberøves, og retshjælp i sager 

angående europæiske arrestordrer* 

 Status 

KOM (2013) 0824  

Rådsmøde 3354 – bilag 2 (samlenotat side 190) 

7. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om strafferetlig 

bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle 

interesser* 

 Status 

KOM (2012) 0363 
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Rådsmøde 3354 – bilag 3 (supplerende samlenotat side 3) 

Udvalgsmødereferat: 

EUU alm. del (12) – bilag 443 (side 1299, senest behandlet i 

EUU 31/5-13) 

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

Rådets forordning (EF) nr. 1346/2000 om konkurs* 

 Politisk enighed  

KOM (2012) 0744  

Rådsmøde 3354 – bilag 2 (samlenotat side 201) 

9. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fremme af den 

frie bevægelighed for borgere og virksomheder gennem en forenkling af 

accepten af visse offentlige dokumenter i Den Europæiske Union og om 

ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012 

 Status/udveksling af synspunkter 

KOM (2013) 0228 

Rådsmøde 3354 – bilag 2 (samlenotat side 213) 

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

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 861/2007 af 11. juli 

2007 om indførelse af en europæisk småkravsprocedure og Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1896/2006 af 12. december 

2006 om indførelse af en europæisk betalingspåkravsprocedure*  

 Generel indstilling 

KOM (2013) 0794  

Rådsmøde 3354 – bilag 2 (samlenotat side 221) 

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

passagerlisteoplysninger til at forebygge, opdage, efterforske og 

retsforfølge terrorhandlinger og grov kriminalitet* 

 Status 

KOM (2011) 0032 

Rådsmøde 3354 – bilag 3 (supplerende samlenotat side 23) 

Udvalgsmødereferat: 

EUU alm. del (11) – bilag 543 (side 1011, senest behandlet i 

EUU 20/4-12) 

12. Kommissionens 6. halvårlige rapport om Schengen-områdets funktion 

 Præsentation og udveksling af synspunkter 

KOM (2014) 0711 

Rådsmøde 3354 – bilag 2 (samlenotat side 235) 

13. Udkast til rådskonklusioner om arven efter Schengen-evaluering i regi af 

Rådet og Rådets fremtidige rolle og ansvarsområder under den nye 

evalueringsmekanisme 

 Godkendelse 



 

 

 

 254 

 

Rådsmøde 3354 – bilag 2 (samlenotat side 238) 

14. Opfølgning på Rådets konklusioner om håndtering af migrationsstrømme  

 Orientering og udveksling af synspunkter 

KOM (2013) 0869 

Rådsmøde 3354 – bilag 2 (samlenotat side 241) 

Udvalgsmødereferat: 

EUU alm. del (14) – bilag 59 (side 1278, senest behandlet i EUU 

3/10-14) 

UDG. 15. Rådets beslutning om den fulde anvendelse af Schengen-reglerne i 

Bulgarien og Rumænien 

 Status 

KOM (2014) 0036, KOM (2014) 0037 

Rådsmøde 3354 – bilag 2 (samlenotat side 246) 

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

danske MEP'er vedr. Rumæniens og Bulgariens tiltræden af 

Schengensamarbejdet) 

EUU alm. del (10) – bilag 421 (henvendelse af 20/5-11 fra det 

rumænske parlament vedr. deltagelse i Schengen) 

Udvalgsmødereferat: 

EUU alm. del (11) – bilag 8 (FO, beslutningsreferat fra møde i 

Statsministeriet 19/9-11, hvor punktet blev forelagt til 

forhandlingsoplæg) 

16. Terrorbekæmpelse  

Rådsmøde 3354 – bilag 3 (supplerende samlenotat side 40) 

a) Udenlandske krigere og hjemvendte: Implementering af nye tiltag 

Udvalgsmødereferat: 

EUU alm. del (14) – bilag 59 (punkt om opfølgning på DER’s 
konklusioner af 30/8-14 forelagt EUU 3/10-14) 

b) Udkast til retningslinjer for EU's radikaliserings- og rekrutteringsstrategi 

c) Rapport om gennemførelsen af EU’s antiterrorismestrategi 

d) Rapport om gennemførelsen af EU’s reviderede strategi vedrørende 
terrorfinansiering 

– Orienterende drøftelse/vedtagelse 

17. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kompetence, 

lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i sager 

vedrørende formueforholdet mellem ægtefæller  

 Status 

KOM (2011) 0126 

Rådsmøde 3354 – bilag 1 (samlenotat side 1) 
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Udvalgsmødereferat: 

EUU alm. del (12) – bilag 133 (side 467, senest behandlet i EUU 

30/11-12) 

18. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kompetence, 

lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i sager 

vedrørende de formueretlige retsvirkninger af registrerede partnerskaber 

 Status 

KOM (2011) 0127 

Rådsmøde 3354 – bilag 1 (samlenotat side 19) 

Udvalgsmødereferat: 

EUU alm. del (12) – bilag 133 (side 468, senest behandlet i EUU 

30/11-12) 

19. Eventuelt 

20. Siden sidst 

 

* Forslaget er fremsat efter TEUF, tredje del, 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 (”retsforbeholdet”). 

Dagsordenspunkterne 1-16 hører under Justitsministeriets ressort. Dagsordenspunkterne 17-18 

hører under Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold ressort. 
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Rådsmøde nr. 3353 (konkurrenceevne – indre marked/justitsdel) den 4. 

december 2014 

Dagsorden, 3. udgave 

FO 1. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om pakkerejser og 

formidlede rejsearrangementer samt om ændring af forordning (EF) nr. 

2006/2004 og direktiv 2011/83/EU og om ophævelse af Rådets direktiv 

90/314/EØF 

 Generel indstilling/status 

KOM (2013) 0512 

Rådsmøde 3353 – bilag 5 (samlenotat side 1) 

Udvalgsmødereferat: 

EUU alm. del (13) – bilag 511 (side 950, senest behandlet i EUU 

15/5-14) 

2. Eventuelt 

3. Siden sidst 

 

 

 

Dagsordenspunktet hører under Justitsministeriets ressort. 
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Rådsmøde nr. 3351 (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og 

forbrugerbeskyttelse - sundhedsdelen) den 1. december 2014 

Dagsorden, 3. udgave 

1. Forslag til forordning om medicinsk udstyr og om ændring af direktiv 

2001/83/EF, forordning (EF) nr. 178/2002 og forordning (EF) nr. 

1223/2009 samt forslag til forordning om medicinsk udstyr til in-vitro 

diagnostik 

 Fremskridtsrapport 

KOM (2012) 0541, KOM (2012) 0542 

Rådsmøde 3351 – bilag 1 (samlenotat side 2) 

Udvalgsmødereferat: 

EUU alm. del (13) – bilag 570 (side 1099 senest behandlet i EUU 

12/6-14) 

EUU alm. del (13) – bilag 208 (side 417 FO, forhandlingsoplæg 

forelagt 6/12-13) 

2. Europa 2020 – Midtvejsevaluering 

 Udveksling af synspunkter 

KOM (2014) 0130 

Rådsmøde 3351 – bilag 1 (samlenotat side 26) 

KOM (2014) 0130 – bilag 1 (regeringens indspil til 

Kommissionens midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien) 

Rådsmøde 3342 – bilag 3 (henvendelse af 21/10-14 fra DI: DI’s 
høringssvar til EU-Kommissionens offentlige høring om Europa 

2020-strategien) 

3. Vaccinationer som effektivt redskab inden for folkesundhed,  

 Rådskonklusioner 

Rådsmøde 3351 – bilag 1 (samlenotat side 28) 

4. Patientsikkerhed og kvalitet i behandlingen, herunder forebyggelse af- og 

kontrol med infektioner og antimikrobiel resistens 

 Rådskonklusioner 

KOM (2014) 0371 

Rådsmøde 3351 – bilag 1 (samlenotat side 31) 

5. Innovation til gavn for patienterne 

 Rådskonklusioner 

Rådsmøde 3351 – bilag 1 (samlenotat side 33) 

6. Eventuelt 

7. Siden sidst 

 

 

Alle dagsordenspunkterne hører under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses ressort.  
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Rådsmøde nr. 3353 (konkurrenceevne – forsknings- og rumdelen) den 5. 

december 2014 

Dagsorden, 3. udgave 

1. Videnskab med og for samfundet 

 Politisk drøftelse 

Rådsmøde 3353 – bilag 4 (samlenotat side 2) 

2. Rådskonklusioner vedrørende samarbejde om Middelhavsområdet 

 Vedtagelse 

Rådsmøde 3353 – bilag 4 (samlenotat side 4) 

3. Rådskonklusioner vedrørende fremskridt for det europæiske 

forskningsrum  

 Vedtagelse 

KOM (2014) 0575 

Rådsmøde 3353 – bilag 4 (samlenotat side 6) 

4. Rådskonklusioner vedrørende forskning og innovation som kilde til fornyet 

vækst 

 Vedtagelse 

KOM (2014) 0339 

Rådsmøde 3353 – bilag 4 (samlenotat side 8) 

Udvalgsmødereferat: 

EUU alm. del (14) – bilag 38 (side 1248, senest behandlet i EUU 

19/9-14) 

5. Europæisk rumpolitik: 

a) Den europæiske rumindustris konkurrenceevne som central faktor   for 

den europæiske økonomi 

– Udveksling af synspunkter 

KOM (2014) 0056 

Rådsmøde 3353 – bilag 4 (samlenotat side 11) 

b) Rådskonklusioner vedrørende den europæiske rumpolitik - retning og 

fremtidige udfordringer  

– Vedtagelse 

KOM (2014) 0056 

Rådsmøde 3353 – bilag 4 (samlenotat side 11) 

6. Eventuelt 

7.  Siden sidst 

 

Alle dagsordenspunkterne hører under Uddannelses- og Forskningsministeriets ressort.  
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Rådsmøde nr. 3352 (transport, telekommunikation og energi – 

transportdelen) den 3. december 2014 

Dagsorden, 3. udgave 

1. Europa 2020 Strategi: Rådskonklusioner om infrastruktur og TEN-T 

(”Transport infrastructure and the trans-European network – Draft Council 

Conclusions”) 
 Vedtagelse 

Rådsmøde 3352 – bilag 1 (samlenotat side 3) 

2. Ratificering af den internationale konvention om standarder for 

uddannelse, certificering og vagthold for mandskab på fiskefartøjer 

(STCW-F) 

 Principiel enighed 

KOM (2013) 0595 

Rådsmøde 3352 – bilag 2 (samlenotat side 1) 

3. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gennemførslen 

af det fælles europæiske luftrum (omarbejdning) (SES II+) 

 Generel indstilling 

KOM (2013) 0410 

Rådsmøde 3352 – bilag 1 (samlenotat side 9) 

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (14) – bilag 59 (side 1300, senest behandlet 3/10-

14) 

EUU alm. del (13) – bilag 188 (side 338 FO, forhandlingsoplæg 

forelagt 29/11-13) 

4. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning for så vidt angår 

flyvepladser, lufttrafikstyring og luftfartstjenester (EASA-forordningen) 

(SES II+) 

 Generel indstilling 

KOM (2013) 0409 

Rådsmøde 3352 – bilag 1 (samlenotat side 25) 

Udvalgsmødereferat: 

EUU alm. del (13) – bilag 188 (side 341 FO, forhandlingsoplæg 

forelagt 29/11-13) 

5. Forslag til ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om 

oprettelse af et fælles europæisk jernbaneområde for så vidt angår åbning 

af markedet for indenlandsk passagertransport med jernbane og 

forvaltning af jernbaneinfrastrukturen (Markedsåbningsdirektivet) (4. 

jernbanepakke) 

 Generel indstilling/ fremskridtsrapport 

KOM (2013) 0029 

Rådsmøde 3352 – bilag 1 (samlenotat side 35) 

Udvalgsmødereferater: 
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EUU alm. del (14) – bilag 59 (side 1303, senest behandlet i EUU 

3/10-14) 

EUU alm. del (13) – bilag 513 (side 1007 FO, forhandlingsoplæg 

forelagt 28/5-14) 

FO 6. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ophævelse af 

Rådets forordning (EØF) nr. 1192/69 om fælles regler for normaliseringen 

af jernbanevirksomheders regnskaber (4. jernbanepakke) 

 Generel indstilling 

KOM (2013) 0026 

Rådsmøde 3352 – bilag 1 (samlenotat side 49) 

Udvalgsmødereferat: 

EUU alm. del (12) – bilag 301 (side 883, senest behandlet i EUU 

1/3-13 – præsentation af 4. jernbanepakke) 

FO 7. Forslag til forordning for så vidt angår åbning af de nationale markeder for 

personbefordring med jernbane (PSO-forordningen) (4. jernbanepakke) 

 Fremskridtsrapport 

KOM (2013) 0028 

Rådsmøde 3352 – bilag 1 (samlenotat side 53) 

Udvalgsmødereferat: 

EUU alm. del (14) – bilag 59 (side 1304, senest behandlet i EUU 

3/10-14) 

8. Eventuelt 

9. Siden sidst 

 

 

 

Dagsordenspunkterne 1, 3-7 hører under Transportministeriets ressort. Dagsordenspunkt 2 hører 

under Erhvervs- og Vækstministeriets ressort. 

 

 


