
 

 

Yderligere information: www.euo.dk/dagsorden 859 

Europaudvalget 

REFERAT 

AF 30. EUROPAUDVALGSMØDE 

Mødedato: Torsdag den 30. april 2015 

Tidspunkt: 5 minutter efter afstemningerne i Salen, dog 

tidligst kl. 10.15. 

Sted: Vær. 2-133 

  

Dagsorden Den 29. april 2015 

1. Rådsmøde nr. 3384 (udenrigsanliggender - handel) den 7. maj 2015 

Forelæggelse ved handels- og udviklingsministeren 

2. Årlig handelspolitisk orientering  

Forelæggelse ved handels- og udviklingsministeren 

L 3. Politisk drøftelse og evt. afgivelse af betænkning over B 54 (forhandlinger 

om Tyrkiets optagelse i EU) 

B 54 (14) – bilag 2 (udkast til betænkning over 

beslutningsforslaget) 

L 4. Fortsat drøftelse af evt. undersøgelse af implementering af EU-lovgivning 

EUU alm. del (14) – bilag 487 (revideret kommissorium vedr. 

undersøgelse af implementering og administration af EU-

retsakter) 

L 5. Eventuelt 

Der vedlægges 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 

Europaudvalget 2014-15 (2. samling)
EUU Alm.del  Bilag 23
Offentligt
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FL =Forventet lukket behandling 
L =Lukket behandling 
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Rådsmøde nr. 3384 (udenrigsanliggender - handel) den 7. maj 2015 

1. EU/USA- frihandelsforhandlinger, herunder ISDS 

 Status/politisk drøftelse 

KOM (2013) 0136 

Rådsmøde 3384 – bilag 1 (samlenotat side 2) 

KOM (2013) 0136 – bilag 3 (fortroligt) (forhandlingsdirektiver 

for en EU/USA - frihandelsaftale) (ligeledes omdelt på EUU alm. 

del (13) – bilag 35, dtfo.ft.dk) 

KOM (2013) 0136 – bilag 4 (meddelelse om lancering af offentlig 

høring om EU-USA frihandelsesaftaleforhandlingerne) 

KOM (2013) 0136 – bilag 9 (orienterende notat vedr. beslutning 

om at offentliggøre Rådets forhandlingsdirektiver til 

Kommissionen for en EU/USA-frihandelsaftale) 

KOM (2013) 0136 – bilag 13 (brev vedr. EU-USA-frihandelsaftale 

fra 14 handelsministre til EU's handelskommissær) 

KOM (2013) 0136 – svar på spørgsmål 20 

KOM (2013) 0136 – svar på spørgsmål 19 

KOM (2013) 0136 – svar på spørgsmål 18 

KOM (2013) 0156 – svar på spørgsmål 17 

KOM (2013) 0136 – svar på spørgsmål 16 

KOM (2013) 0136 – svar på spørgsmål 15 

KOM (2013) 0136 – svar på spørgsmål 14 

KOM (2013) 0136 – svar på spørgsmål 13 

KOM (2013) 0136 – svar på spørgsmål12 

KOM (2013) 0136 – svar på spørgsmål 11 

KOM (2013) 0136 – svar på spørgsmål 10 

KOM (2013) 0136 – svar på spørgsmål 9 

KOM (2013) 0136 – svar på MFU spørgsmål 8 

KOM (2013) 0136 – svar på spørgsmål 7 

KOM (2013) 0136 – svar på spørgsmål 6 

KOM (2013) 0136 – svar på spørgsmål 5 

KOM (2013) 0136 – svar på spørgsmål 4 

KOM (2013) 0136 – svar på spørgsmål 3 

KOM (2013) 0136 – svar på spørgsmål 2 

KOM (2013) 0136 – svar på spørgsmål 1 

EU-note (14) – E 20 (EU-note af 15/4-15 om status på 

forhandlingerne om en transatlantisk aftale) 

EU-note (13) – E 10 (EU-note af 14/2-14 om EU/USA 

frihandelsaftale) 

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (2014-15) – bilag 194 (side 200, senest behandlet i 

EUU 14/11-15) 

EUU alm. del (2012-13) – bilag 395 (side 1123, FO, 

forhandlingsoplæg forelagt 8/5-13) 
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2. WTO: Forberedelse af 10. WTO ministerkonference i Nairobi i december 

(MC10) 

 Status/politisk drøftelse 

Rådsmøde 3384 – bilag 1 (samlenotat side 6) 

EUU alm. del (14) – bilag 194 (side 199, senest behandlet i EUU 

14/11-14) 

EUU alm. del (13) – bilag 471 (side 894, behandlet i EUU 2/5-14) 

EUU alm. del (072) – bilag 321 (side 1096, FO, 

forhandlingsoplæg forelagt 13/6-08) 

3. Kommissionens forslag til ændring af Rådets forordning (EF) nr. 

1236/2005 om handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, 

tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling 

eller straf (antitortur-forordningen) 

 Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmødet den 7. maj, men 

forventes vedtaget på et kommende rådsmøde 

KOM (2014) 0001 

Rådsmøde 3384 – bilag 1 (samlenotat side 10) 

4. Eventuelt 

5. Siden sidst 

 

 

Dagsordenspunkterne 1 og 2 hører under Udenrigsministeriets ressort. Dagsordenspunkt 3 hører 

under Erhvervs- og Vækstministeriets ressort. 

 
 
 
 


