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Dagsorden Den 13. november 2015 

1. Rådsmøde nr. 3426 (udenrigsanliggender) den 16. november 2015 

Forelæggelse ved udenrigsministeren 

2. Rådsmøde nr. 3427 (almindelige anliggender (inkl. samhørighed)) den 

17.-18. november 

Forelæggelse ved udenrigsministeren 

3. Rådsmøde nr. 3426 (udenrigsanliggender - forsvar) den 17. november 

2015 

Forelæggelse ved forsvarsministeren 

L 4. Eventuelt 

 

 

 

Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkt 1-3 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 

 

Europaudvalget 2015-16
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Rådsmøde nr. 3426 (udenrigsanliggender) den 16. november 2015 

1. Syrien 

 Politisk drøftelse 

Rådsmøde 3426 – bilag 2 (samlenotat side 2) 

EUU alm. del (2015) – bilag 86 (internt) (kommenteret 

dagsorden) 

EUU alm. del (2015) – bilag 94 (udvalgsmødereferat, side 21, 

senest behandlet i EUU 9/10-15) 

2. Migration 

 Status 

KOM (2015) 0490, KOM (2015) 0510 

Rådsmøde 3426 – bilag 2 (samlenotat side 4) 

EUU alm. del (2015) – bilag 86 (internt) (kommenteret 

dagsorden) 

EUU alm. del (2015) – bilag 94 (udvalgsmødereferat, side 26, 

senest behandlet i EUU 9/10-15) 

3. Fredsprocessen i Mellemøsten 

 Politisk drøftelse 

Rådsmøde 3426 – bilag 2 (samlenotat side 7) 

Rådsmøde 3404 – bilag 3 (skriftlig forelæggelse af rådsmøde 

udenrigsanliggender 20/7-15) 

EUU alm. del (2015) – bilag 86 (internt) (kommenteret 

dagsorden) 

4. Østpartnerskabet 

 Politisk drøftelse 

Rådsmøde 3426 – bilag 2 (samlenotat side 9) 

EUU alm. del (2015) – bilag 86 (internt) (kommenteret 

dagsorden) 

5. (Evt.) Libyen 

 Politisk drøftelse 

Rådsmøde 3426 – bilag 2 (samlenotat side 11) 

Rådsmøde 3416 – bilag 5 (skriftlig forelæggelse af rådsmøde 

udenrigsanliggender 12/10-15) 

EUU alm. del (2015) – bilag 86 (internt) (kommenteret 

dagsorden) 

6. Partnerskabs- og samarbejdsaftale med Kasakhstan 

 Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmødet (udenrigsanliggender) 

den 16. november 2015, men aftalen forventes underskrevet i 

forlængelse af rådsmødet 
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JOIN (2015) 0024 

Rådsmøde 3426 – bilag 2 (samlenotat side 13) 

EUU alm. del (2015) – bilag 86 (internt) (kommenteret 

dagsorden) 

EUU alm. del (20101) – bilag 502 (udvalgsmødereferat, senest 

behandlet i EUU 6/5-11, punktet ikke omtalt) 

7. Eventuelt 

8. Siden sidst 

Alle dagsordenspunkter hører under Udenrigsministeriets ressort 
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Rådsmøde nr. 3427 (almindelige anliggender (inkl. samhørighed)) den 

17.-18. november 2015  

1. Forberedelse af Det Europæiske Råd den 17.-18. december 2015 

(kommenteret dagsorden) 

 Politisk drøftelse 

Rådsmøde 3427 – bilag 1 (samlenotat side 2) 

EUU alm. del (2015) – bilag 86 (internt) (kommenteret 

dagsorden) 

Det Europæiske Råd 17-18/12-15 – bilag 1 (fortroligt) (udkast til 

kommenteret dagsorden) 

2. Årlig programmering for 2016 

 Politisk drøftelse 

KOM (2015) 0610 

Rådsmøde 3427 – bilag 1 (samlenotat side 4) 

EUU alm. del (2015) – bilag 86 (internt) (kommenteret 

dagsorden) 

EUU alm. del (2015) – bilag 94 (udvalgsmødereferat, side 9, 

senest behandlet i EUU 9/10-15) 

3. Rule of Law (retsstatsprincip) 

 Politisk drøftelse 

KOM (2014) 0158, JOIN (2015) 0017 

Rådsmøde 3427 – bilag 1 (samlenotat side 7) 

KOM (2014) 0158 – bilag 2 (Europaudvalgets udtalelse til 

Kommissionen af 15/5-14) 

KOM (2014) 0158 – bilag 3 (Kommissionens svar på 

Europaudvalgets udtalelse) 

EUU alm. del (2012) – bilag 262 (fællesbrev til Kommissions-

formanden vedr. monitorering af grundlæggende værdier i EU) 

EU-note (2013) – E 16 (note af 13/3-14 om retsstatsprincippet) 

EUU alm. del (2015) – bilag 86 (internt) (kommenteret 

dagsorden) 

EUU alm. del (20141) – bilag 309 (udvalgsmødereferat, side 446, 

senest behandlet i EUU 12/12-14) 

4. Det Europæiske semester 2016 

 Præsentation 

Rådsmøde 3427 – bilag 1 (samlenotat side 9) 

EUU alm. del (2015) – bilag 86 (internt) (kommenteret 

dagsorden) 

5. Inter-institutionel aftale om bedre regulering (IIA) 

 Politisk drøftelse 
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KOM (2015) 0216 

Rådsmøde 3427 – bilag 1 (samlenotat side 12) 

EUU alm. del (20141) – bilag 475 (fortroligt) (positionspapir til 

brug for udarbejdelse af Rådets ønsker til indholdet af aftale) 

EUU alm. del (2015) – bilag 86 (internt) (kommenteret 

dagsorden) 

EUU alm. del (2015) – bilag 94 (udvalgsmødereferat, side 11 FO, 

forhandlingsoplæg forelagt i EUU 9/10-15) 

6. Samhørighedspolitik 

 Politisk drøftelse/Rådskonklusioner 

Rådsmøde 3427 – bilag 1 (samlenotat side 17) 

EUU alm. del (2015) – bilag 86 (internt) (kommenteret 

dagsorden) 

7. Eventuelt 

8. Siden sidst 

Alle dagsordenspunkter henhører under Udenrigsministeriets ressort 

 



 

 

 

 167 
 

Rådsmøde nr. 3426 (udenrigsanliggender - forsvar) den 17. november 

2015 

1. Nye forsvarsinitiativer 

 Politisk drøftelse 

Rådsmøde 3426 – bilag 1 (samlenotat side 2) 

EUU alm. del (2015) – bilag 86 (internt) (kommenteret 

dagsorden) 

EUU alm. del (20142) – bilag 29 (Udvalgsmødereferat, side 922, 

senest behandlet i EUU 12/5-15) 

2. Kapacitetsopbygning for sikkerhed og udvikling 

 Orientering/Politisk drøftelse 

JOIN (2015) 0017 

Rådsmøde 3426 – bilag 1 (samlenotat side 4) 

EUU alm. del (2015) – bilag 86 (internt) (kommenteret 

dagsorden) 

3. Eventuelt 

4. Siden sidst 

 

 

Dagsordenspunkt 1 hører under Forsvarsministeriets ressort. 

Dagsordenspunkt 2 og delt ressort mellem Udenrigsministeriet og 

Forsvarsministeriet. 
 


