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Dagsorden Den 26. februar 2015 

1. Rådsmøde nr. 3374 (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og 

forbrugerbeskyttelse) den 9. marts 2015 

Beskæftigelsesministeren forelægger dagsordenspunkterne 1.a, 1.b, 3 og 

4 samt dagsordenspunkt 5 (fælles med ministeren for børn, ligestilling, 

integration og sociale forhold) Ministeren for børn, ligestilling, integration 

og sociale forhold forelægger dagsordenspunkterne 1.c og 2 samt 

dagsordenspunkt 5 (fælles med beskæftigelsesministeren)  

FO 2. Rådsmøde nr. 3376 (retlige og indre anliggender) den 12.-13. marts 2015 

Forelæggelse ved justitsministeren 

3. Rådsmøde nr. 3371 (konkurrenceevne - forskningsdelen) den 3. marts 

2015 

Forelæggelse ved uddannelses- og forskningsministeren 

FO 4. Rådsmøde nr. 3372 (transport, telekommunikation og energi – energi) 

den 5. marts 2015 

Forelæggelse ved klima-, energi- og bygningsministeren 

FO 5. Rådsmøde nr. 3373 (miljø - klimadelen) den 6. marts 2015 

Forelæggelse ved klima-, energi- og bygningsministeren 

UDG. 6. Rådsmøde nr. 3377 (transport, telekommunikation og energi – transport) 

den 13. marts 2015 

Forelæggelse ved transportministeren 

7. Rådsmøde nr. 3373 (miljø) den 6. marts 2015 

Forelæggelse ved miljøministeren 

Europaudvalget 2014-15 (1. samling)
EUU Alm.del  Bilag 442
Offentligt
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L 8. Eventuelt 

 

 

 

Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkterne 1-7 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. 3374 (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og 

forbrugerbeskyttelse) den 9. marts 2015 

Dagsorden, 3. udgave 

1. Europæisk Semester 2015: Bidrag til Det Europæisk Råd 19.-20. marts 

2015 

– Politisk drøftelse 

Rådsmøde 3374 – bilag 1 (samlenotat side 3) 

a) Prioriteter for handling inden for beskæftigelses- og socialpolitikker: 

politisk guidance i 2015 

I. Udkast til rådskonklusioner om Den Årlige Vækstredegørelse og 

Den Fælles Beskæftigelsesrapport 

– Vedtagelse 

KOM (2014) 0902 

KOM (2014) 0902 – bilag 1 (regeringens notat om det 

europæiske semester og den årlige vækstundersøgelse 2015)  

EU-note (14) – E 8 (note af 3/12-14 fra den økonomiske 

konsulent om Kommissionens årlige vækstundersøgelse og 

rapport om varslingsmekanismen) 

Udvalgsmødereferat:  

EUU alm. del (14) – bilag 285 (fortroligt) (side 351, samråd vedr. 

Kommissions vækstanalyse for 2015) 

II. Udkast til Den Fælles Beskæftigelsesrapport 

– Vedtagelse 

KOM (2014) 0906 

b) (Evt.) Forslag til rådsbeslutning om beskæftigelsesretningslinjerne 
– Præsentation ved Kommissionen 

c) SPC rapport om den sociale situation i EU 
– Vedtagelse af nøglebudskaber 

2. Sociale beskyttelsessystemer i EU: Finansielle arrangementer og 

effektiviteten ved allokering af ressourcer 

– Vedtagelse af nøglebudskaber 

Rådsmøde 3374 – bilag 1 (samlenotat side 7) 

3. Rådskonklusioner om inklusive arbejdsmarkeder 

– Vedtagelse 

Rådsmøde 3374 – bilag 1 (samlenotat side 9) 
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4. Rådskonklusioner om strategisk ramme for sundhed og sikkerhed på 

arbejdspladsen 2014-2020 

– Vedtagelse 

KOM (2014) 0032 

Rådsmøde 3374 – bilag 1 (samlenotat side 11) 

5. Forslag til rådsbeslutning om etablering af Beskæftigelseskomitéen og 

ophævelse af beslutning 2000/98/EC 

Forslag til rådsbeslutning om etablering af Komitéen for Social 

Beskyttelse og ophævelse af beslutning 2014/689/EC 

– Generel indstilling 

Rådsmøde 3374 – bilag 1 (samlenotat side 14) 

6. Eventuelt 

7. Siden sidst 

 

 

 

Dagsordenspunkt 1 og 5 er fælles ressort for Beskæftigelsesministeriet og 

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold/MBLIS 

Dagsordenspunkt 3 og 4 er Beskæftigelsesministeriets ressort 

Dagsordenspunkt 2 er MBLIS ressort 
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Rådsmøde nr. 3376 (retlige og indre anliggender) den 12.-13. marts 2015 

Dagsorden, 3. udgave 

1. Håndtering af migrationsstrømme 

– Udveksling af synspunkter 

KOM (2013) 0869 

Rådsmøde 3376 – bilag 1 (samlenotat side 3) 

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (14) – bilag 268 (side 280, senest behandlet i EUU 

28/11-15) 

2. Terrorbekæmpelse 

Udenlandske krigere og hjemvendte: Implementering af nye tiltag 

– Præsentation og/eller orienterende debat 

Rådsmøde 3376 – bilag 1 (samlenotat side 7) 

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

Bulgarien og Rumænien 

– Vedtagelse/status 

Rådsmøde 3376 – bilag 1 (samlenotat side 11) 

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

rumænske parlament vedr. deltagelse i Schengen) 

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

danske MEP’ere vedr. Rumæniens og Bulgariens tiltræden af 
Schengensamarbejdet) 

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (12) – bilag 274 (side 816, behandlet i EUU 22/2-

13) 

EUU alm. del (11) – bilag 8 (FO, Forhandlingsoplæg forelagt på 

møde i Statsministeriet 19/9-11) 

FO 4. 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 3376 – bilag 1 (samlenotat side 20) 

KOM (2012) 0011 – svar på spørgsmål 4 

KOM (2012) 0011 – svar på spørgsmål 5 

KOM (2012) 0011 – svar på spørgsmål 6 

KOM (2012) 0011 – svar på spørgsmål 7 

KOM (2012) 0011 – svar på spørgsmål 8 

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

databeskyttelse i EU) 



 

 

 

 644 
 

Udvalgsmødereferat: 

EUU alm. del (14) – bilag 268 (side 262, senest behandlet i EUU 

28/11-14) 

5. Forslag til Rådets forordning om oprettelse af en europæisk 

anklagemyndighed (EPPO)* 

– Orienterende debat 

KOM (2013) 0534 

Rådsmøde 3376 – bilag 1 (samlenotat side 117) 

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 268 (side 271, senest behandlet i EUU 

28/11-14) 

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

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

angående europæiske arrestordrer* 

– Generel indstilling 

KOM (2013) 0824 

Rådsmøde 3376 – bilag 1 (samlenotat side 147) 

KOM (2013) 0824 – spørgsmål 1 

Udvalgsmødereferat: 

EUU alm. del (14) – bilag 268 (side 276, senest behandlet i EUU 

28/11-14) 

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

Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust)* 

– Generel indstilling 

KOM (2013) 0535 

Rådsmøde 3376 – bilag 1 (samlenotat side 157) 

Udvalgsmødereferat: 

EUU alm. del (14) – bilag 268 (side 274, senest behandlet i EUU 

28/11-14) 

EUU alm. del (13) – bilag 51 (side 10, behandlet i EUU 4/10-13) 
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FO 8. Forslag til 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 

– Delvis generel indstilling 

KOM (2013) 0228 

Rådsmøde 3376 – bilag 1 (samlenotat side 175) 

EUU alm. del (14) – bilag 268 (side 278, senest behandlet i EUU 

28/11-14) 

9. Grækenlands nationale handlingsplan for asyl og indvandring 

– Statusorientering 

Rådsmøde 3376 – bilag 2 (supplerende samlenotat) 

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (14) – bilag 59 (side 1283, senest behandlet i EUIU 

3/10-14 (ingen omtale) 

EUU alm. del (12) – bilag 443 (side 1315, behandlet i EUU 31/5-

13) 

10. Eventuelt 

11. 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”). 
 

Alle dagsordenspunkter hører under Justitsministeriets ressort 
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Rådsmøde nr. 3371 (konkurrenceevne - forskningsdelen) den 3. marts 

2015 

Dagsorden, 3. udgave 

1. Oparbejdelse af stærke og bæredygtige sammenhænge mellem tiltag, 

som støtter innovation og tiltag, som styrker Europas vækstpotentiale 

inden for det europæiske forskningsrum 

Meddelelse fra Kommissionen om den årlige -vækstundersøgelse 2015 

– Præsentation ved Kommissionen - Politisk drøftelse 

KOM (2014) 0902 

Rådsmøde 3371 – bilag 3 (samlenotat side 2) 

KOM (2014) 0902 – bilag 1 (regeringens notat om det 

europæiske semester og den årlige vækstundersøgelse 2015)   

EU-note (14) – E 8 (note af 3/12-14 fra den økonomiske 

konsulent om Kommissionens årlige vækstundersøgelse og 

rapport om varslingsmekanismen)   

Udvalgsmødereferat: 

EUU alm. del (14) – bilag 285 (fortroligt dtfo.ft.dk) (side 351, 

lukket samråd 5/12-14 om Kommissionens vækstanalyse 2015)   

EUU alm. del (14) – bilag 286 (side 372, senest behandlet i EUU 

5/12-14) 

2. Udfoldelse af Europas digitale potentiale: hurtigere og mere innovation 

gennem åben, netværksbaseret og dataintensiv forskning  

Meddelelse fra Kommissionen: Hen imod en blomstrende datadreven 

økonomi 

– Politisk drøftelse 

KOM (2014) 0442 

Rådsmøde 3371 – bilag 3 (samlenotat side 5) 

3. Eventuelt 

4. Siden sidst 

 

 

 

Alle dagsordenspunkter hører under Uddannelses- og Forskningsministeriets 

ressort 
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Rådsmøde nr. 3372 (transport, telekommunikation og energi – energi) 

den 5. marts 2015 

Dagsorden, 3. udgave 

1. Energiinfrastruktur: Udvikling og prioriteter 

– Præsentation fra Kommissionen - Politisk drøftelse 

KOM (2015) 0082 

Rådsmøde 3372 – bilag 1 (samlenotat side 2) 

FO 2. Energiunionen 

– Præsentation fra Kommissionen - Udveksling af synspunkter 

KOM (2015) 0080 

Rådsmøde 3372 – bilag 1 (samlenotat side 6) 

EU-note (14) – E 14 (EU-note af 26/2-15 om EU’s energiunion) 

3. Eventuelt 

4. Siden sidst 

 

 

 

Alle dagsordenspunkter hører under Klima-, Energi- og Bygningsministeriets 

ressort 
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Rådsmøde nr. 3373 (miljø - klimadelen) den 6. marts 2015 

Dagsorden, 3. udgave 

1. Vejen mod UNFCCC-partskonferencen i Paris 

– Udveksling af synspunkter - Vedtagelse af partsindlæg om EU’s bidrag 

KOM (2015) 0081 

Rådsmøde 3373 – bilag 1 (samlenotat side 2) 

FO 2. Energiunionen 

– Præsentation fra Kommissionen - Udveksling af synspunkter 

KOM (2015) 0080, KOM 82014) 0330 

Rådsmøde 3373 – bilag 1 (samlenotat side 6) 

EU-note (14) – E 14 (EU-note af 26/2-15 om EU’s energiunion) 

3. Eventuelt 

4. Siden sidst 

 

 

 

Alle dagsordenspunkter hører under Klima-, Energi- og Bygningsministeriets 

ressort 
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Rådsmøde nr. 3377 (transport, telekommunikation og energi – transport) 

den 13. marts 2015 

Dagsorden, 3. udgave 

1. Bidrag til EU’s konkurrenceevne, vækst og beskæftigelse gennem 
udvikling af transportpolitik 

– Politisk drøftelse 

Rådsmøde 3377 – bilag 1 (samlenotat side 3) 

Udvalgsmødereferat: 

EUU alm. del (14) – bilag 268 (side 310, senest behandlet i EUU 

28/11-14) 

2. Forslag til ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2012/34/EU af 21. november 2012 om oprettelse af et fælles europæisk 

jernbaneområde, for så vidt angår åbning af markedet for indenlandsk 

passagertransport med jernbane og forvaltning af jernbaneinfrastrukturen 

– Politisk drøftelse 

KOM (2013) 0029 

Rådsmøde 3377 – bilag 1 (samlenotat side 8) 

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (14) – bilag 268 (side 316, senest behandlet i EUU 

28/11-14) 

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

forelagt 28/5-14) 

FO 3. Forslag til ændring af forordning (EF) nr. 1370/2007 for så vidt angår 

åbning af de nationale markeder for personbefordring med jernbane 

(PSO-forordningen) 

– Politisk drøftelse 

KOM (2013) 0028 

Rådsmøde 3377 – bilag 1 (samlenotat side 23) 

Rådsmøde 3352 – bilag 3 (Transportministeriets brev vedr. 

opfølgning på Europaudvalgets møde 28/11-14) 

Rådsmøde 3352 – svar på spørgsmål 1 

KOM (2013) 0028 – svar på spørgsmål 1 

KOM (2013) 0028 – spørgsmål 2 

Udvalgsmødereferat:  

EUU alm. del (14) – bilag 268 (side 319, senest behandlet i EUU 

28/11-14) 

4. Eventuelt 

5. Siden sidst 

 

Alle dagsordenspunkter hører under Transportministeriets ressort 
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Rådsmøde nr. 3373 (miljø) den 6. marts 2015 

Dagsorden, 3. udgave 

1. Miljø i EU's semester og 2020 strategi 

– Udveksling af synspunkter 

Rådsmøde 3373 – bilag 2 (samlenotat side 2) 

KOM (2014) 0902 – bilag 1 (regeringens notat om det 

europæiske semester og den årlige vækstundersøgelse 2015)  

EU-note (14) – E 8 (note af 3/12-14 fra den økonomiske 

konsulent om Kommissionens årlige vækstundersøgelse og 

rapport om varslingsmekanismen)  

Udvalgsmødereferat:  

EUU alm. del (14) – bilag 285 (fortroligt) (side 351, samråd vedr. 

Kommissions vækstanalyse for 2015) 

EUU alm. del (13) – bilag 302 (side 603, senest behandlet i EUU 

7/2-14) 

2. Global bæredygtig udvikling efter 2015: Status på forhandlingerne 

– Udveksling af synspunkter 

Rådsmøde 3373 – bilag 2 (samlenotat side 7) 

Rådsmøde 3359 – bilag 2 (henvendelse af 3/12-14 fra Globalt 

Fokus bl.a. vedr. post-2015 dagsordenen)  

KOM (2013) 0531 – bilag 1 (fælles henvendelse af 9/5-14 fra 

Concord Danmark m.fl. om udviklingsdagsordenen post-2015) 

Udvalgsmødereferat: 

EUU alm. del – bilag 309 (side 488, senest behandlet i EUU 

12/12-14) 

EUU alm. del – bilag 286 (side 347, modtagelse af deputation fra 

Globalt Fokus 5/12-14) 

EUU alm. del – bilag 286 (side 407, behandlet i EUU 5/12-14) 

3. Eventuelt 

4. Siden sidst 

 

 

 

Alle dagsordenspunkter hører under Miljøministeriets ressort 


