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Europaudvalget 

REFERAT 

AF 12. EUROPAUDVALGSMØDE 

 

Mødedato: Fredag den 11. december 2015 

Tidspunkt: 

sstartstart:start: 

Kl. 9.00 

Sted: Vær. 2-133 

  

Dagsorden Den 10. december 2015 

FO 1. Rådsmøde nr. 3437 (landbrug og fiskeri) den 14.-15. december 2015 

Forelæggelse ved miljø- og fødevareministeren 

2. Rådsmøde nr. 3441 (miljø) den 16. december 2015 

Forelæggelse ved miljø- og fødevareministeren 

3. Rådsmøde nr. 3438 (udenrigsanliggender) den 14. december 2015  

Forelæggelse ved udenrigsministeren 

4. Rådsmøde nr. 3439 (almindelige anliggender) den 15. december 2015  

Forelæggelse ved udenrigsministeren 

5. Rådsmøde nr. 3440 (udenrigsanliggender – handel (i margen af WTO-

ministerkonference)) den 15. december 2015 

Forelæggelse ved udenrigsministeren 

 

Mødet i Folketingets Europaudvalg genoptages fredag den 11. december 

2015 kl. 12.45 i værelse nr. 2-133 med følgende dagsorden. 

L 6. Oplæg ved Folketingets økonomiske konsulent om ”det nationale 

semester” og EU’s og Danmarks økonomi 
KOM (2015) 0691, KOM (2015) 0690 

KOM (2015) 0690 – bilag 1 (regeringens notat om det 

europæiske semester og den årlige vækstundersøgelse 2016) 

EU-note (15) – E 14 (note af 4/12-15 fra den økonomiske 

konsulent om Kommissionens årlige vækstundersøgelse og 

rapport om varslingsmekanismen) 

Europaudvalget 2015-16
EUU Alm.del  Bilag 294
Offentligt
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EUU alm. del (12) – bilag 473 (beretning afgivet 21/6-13 om 

Folketingets behandling af det europæiske semester) 

L 7. Samråd med finansministeren om Kommissionens vækstanalyse for 2016 

(enslydende spørgsmål er også stillet på FIU alm. del - 

samrådsspørgsmål I) (holdes fælles med FIU) (starter kl. 13.00) 

KOM (2015) 0691, KOM (2015) 0690 

EUU alm. del (15) – samrådsspørgsmål F 

KOM (2015) 0690 – bilag 1 (regeringens notat om det 

europæiske semester og den årlige vækstundersøgelse 2016) 

EU-note (15) – E 14 (note af 4/12-15 fra den økonomiske 

konsulent om Kommissionens årlige vækstundersøgelse og 

rapport om varslingsmekanismen) 

EUU alm. del (12) – bilag 473 (beretning afgivet 21/6-13 om 

Folketingets behandling af det europæiske semester) 

8. Samlet evaluering af Europaudvalgets rolle og aktiviteter i valgkampen 

forud for folkeafstemningen om retsforbeholdet den 3/12-15 

EUU alm. del (15) – bilag 186 (oversigt over Europaudvalgets 

aktiviteter i forbindelse med afstemningen om retsforbeholdet) 

EU-note (15) – E 15 (EU-note af 9/12-15 om Folketingets 

behandling af parallelaftaler) 

L 9. Drøftelse af brev fra Folketingets formand om styrket faglig betjening af 

udvalg 

EUU alm. del (15) – bilag 145 (brev fra Folketingets formand 

vedrørende styrket faglig betjening af udvalg) 

L 10. Drøftelse af udvalgets rejser i 2016 

L 11. Henvisning af Kommissionens forslag om hhv. den cirkulære økonomi og 

indskudsgarantiordningen til de relevante fagudvalg 

KOM (2015) 0586, KOM (2015) 0593, KOM (2015) 0594, KOM (2015) 

0595, KOM (2015) 0596, KOM (2015) 0614 

EU-note (15) – E 16 (EU-note af 10/12-15 om en fælles EU-

indskydergarantiordning for bankkunder) 

EU-note (15) – E 17 (EU-note af 10/12-15 om pakken om den 

cirkulære økonomi) 

EU-note (15) – E 18 (EU-note af 10/12-15 om nærhedstjek) 

L 12. Eventuelt 

 

 

 

Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkt 1-5 nævnte møder 
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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. 3437 (landbrug og fiskeri) den 14.-15. december 2015  

FO 1. Forslag til Rådets forordning om fastsættelse for 2016 af fiskerimuligheder 

for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EU-

farvande og for EU-fartøjer i visse andre farvande 

 Politisk enighed 

KOM (2015) 0559 

Rådsmøde 3437 – bilag 3 (revideret samlenotat) 

EUU alm. del (15) – bilag 181 (kommenteret dagsorden) 

EUU alm. del (141) – bilag 309 (side 460 FO, forhandlingsoplæg 

vedr. fiskerimuligheder for 2015 forelagt 12/12-15) 

2. Forslag til Rådets forordning om fastsættelse for 2016 af 

fiskerimulighederne for visse fiskebestande i Sortehavet 

 Politisk enighed 

KOM (2015) 0579 

Rådsmøde 3437 – bilag 2 (samlenotat side 16) 

EUU alm. del (15) – bilag 181 (kommenteret dagsorden) 

3. Bæredygtigt landbrug, skovbrug og fiskeri i bioøkonomien – en udfordring 

for Europa 

 Orientering fra Kommissionen og udveksling af synspunkter 

Rådsmøde 3437 – bilag 2 (samlenotat side 18) 

EUU alm. del (15) – bilag 181 (kommenteret dagsorden) 

Udg. 4. (Evt.) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om 

beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere 

 Politisk enighed 

KOM (2013) 0267 

Rådsmøde 3437 – bilag 2 (samlenotat side 21) 

EUU alm. del (15) – bilag 181 (kommenteret dagsorden) 

EUU alm. del (142) – bilag 27 (side 893 FO, forhandlingsoplæg 

forelagt 8/5-15) 

5. (Evt.) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om 

fremstilling, markedsføring og anvendelse af foderlægemidler og om 

ophævelse af Rådets direktiv 90/167/EØF 

 Fremskridtsrapport 

KOM (2014) 0556 

Rådsmøde 3437 – bilag 1 (samlenotat side 2) 

EUU alm. del (15) – bilag 181 (kommenteret dagsorden) 
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6. (Evt.) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om 

veterinærlægemidler 

 Fremskridtsrapport 

KOM (2014) 0558 

Rådsmøde 3437 – bilag 1 (samlenotat side 13) 

EUU alm. del (15) – bilag 181 (kommenteret dagsorden) 

7. Eventuelt 

8. Siden sidst 

 

 

 

Dagsordenspunkterne 1 – 4 hører under Miljø- og Fødevareministeriets 

ressort. Dagsordenspunkterne 5 og 6 hører under Sundheds- og 

Ældreministeriet ressort. 
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Rådsmøde nr. 3441 (miljø) den 16. december 2015  

1. Kommissionens forslag til direktiv om nedbringelse af nationale 

emissioner af visse luftforurenende stoffer og om en ændring af direktiv 

2003/35/EF (nyt NEC direktiv (National Emissions Ceilings Directive)) 

 Generel indstilling 

KOM (2013) 0920 

Rådsmøde 3441 – bilag 1 (samlenotat side 2) 

EUU alm. del (15) – bilag 181 (kommenteret dagsorden) 

EUU alm. del (15) – bilag 188 (foreløbigt referat af 

Europaudvalgets møde 27/11-15 (forhandlingsoplæg vedr. 

NEC-direktivet)) 

2. Midtvejsevaluering af EU’s biodiversitetsstrategi til 2020 

 Vedtagelse af rådskonklusioner 

KOM (2015) 0478 

Rådsmøde 3441 – bilag 1 (samlenotat side 25) 

KOM (2015) 0478 – bilag 1 (henvendelse af 8/12-15 fra 

Danmarks Naturfredningsforening) 

EUU alm. del (15) – bilag 181 (kommenteret dagsorden) 

3. Eventuelt 

4. Siden sidst 

 

 

 

Alle dagsordenspunkter hører under Miljø- og Fødevareministeriets ressort 
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Rådsmøde nr. 3438 (udenrigsanliggender) den 14. december 2015  

1. De østlige partnere 

 Politisk drøftelse 

Rådsmøde 3438 – bilag 1 (samlenotat side 2) 

EUU alm. del (15) – bilag 181 (kommenteret dagsorden) 

EUU alm. del (15) – bilag 184 (udvalgsmødereferat side 177, 

senest behandlet i EUU 13/11-15) 

2. Terrorbekæmpelse 

 Status 

Rådsmøde 3438 – bilag 1 (samlenotat side 5) 

EUU alm. del (141) – bilag 300 (fælles erklæring fra uformelt 

rådsmøde retlige og indre anliggender vedr. terrorbekæmpelse) 

EUU alm. del (15) – bilag 181 (kommenteret dagsorden) 

EUU alm. del (141) – bilag 435 (udvalgsmødereferat side 594, 

senest behandlet i EUU 6/2-15) 

3. Libyen 

 Politisk drøftelse/(Evt.) rådskonklusioner 

Rådsmøde 3438 – bilag 1 (samlenotat side 8) 

EUU alm. del (15) – bilag 181 (kommenteret dagsorden) 

EUU alm. del (15) – bilag 184 (udvalgsmødereferat side 178, 

senest behandlet i EUU - ingen omtale) 

Rådsmøde 3416 – bilag 5 (skriftlig forelæggelse af rådsmøde 

udenrigsanliggender 12/10-15) 

4. En ny europæisk naboskabspolitik 

 Rådskonklusioner 

JOIN (2015) 0050 

Rådsmøde 3438 – bilag 1 (samlenotat side 11) 

EUU alm. del (15) – bilag 181 (kommenteret dagsorden) 

EUU alm. del (141) – bilag 540 (udvalgsmødereferat side 809, 

senest behandlet i EUU 17/4-15) 

5. Irak 

 Politisk drøftelse/rådskonklusioner 

Rådsmøde 3438 – bilag 1 (samlenotat side 15) 

EUU alm. del (15) – bilag 181 (kommenteret dagsorden) 

EUU alm. del (15) – bilag 184 (udvalgsmødereferat side 168, 

Syrien senest behandlet i EUU 13/11-15) 

EUU alm. del (15) – bilag 94 (udvalgsmødereferat side 21, 

behandlet i EUU 9/10-15) 
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6. Forlængelse af Ruslands-sanktioner 

 Vedtagelse 

Rådsmøde 3438 – bilag 2 (supplerende samlenotat) 

Rådsmøde 3400 – bilag 4 (skriftlig forelæggelse af rådsmøde 

udenrigsanliggender 22/6-15) 

EUU alm. del (13) – bilag 610 (Skriftlig forelæggelse (FO) vedr. 

yderligere sanktioner mod Rusland i lyset af situationen i 

Ukraine) 

7. Eventuelt 

8. Siden sidst 

 

 

 

Alle dagsordenspunkter hører under Udenrigsministeriets ressort 
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Rådsmøde nr. 3439 (almindelige anliggender) den 15. december 2015  

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

til konklusioner) 

 Politisk drøftelse 

Rådsmøde 3439 – bilag 1 (samlenotat side 2) 

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

kommenteret dagsorden) 

Det Europæiske Råd 17-18/12-15 – bilag 2 (udkast til 

retningslinjer for konklusioner vedr. møde i Det Europæiske Råd 

17-18/12-15) 

Det Europæiske Råd 17-18/12-15 – bilag 3 (brev - møde i Det 

Europæiske Råd den 17.-18. december 2015) 

Det Europæiske Råd 17-18/12-15 – bilag 4 (fortroligt) (udkast til 

konklusioner forud for mødet i Det Europæiske Råd 17-18/12-15) 

EUU alm. del (156) – bilag 181 (kommenteret dagsorden) 

EUU alm. del (156) – bilag 184 (udvalgsmødereferat side 179, 

senest behandlet i EUU 13/11-15) 

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

 Politisk enighed 

KOM (2015) 0216 

Rådsmøde 3439 – bilag 1 (samlenotat side 5) 

EUU alm. del (141) – bilag 475 (fortroligt) (positionspapir til brug 

for udarbejdelse af Rådets ønsker til indholdet af aftale) 

EUU alm. del (15) – bilag 181 (kommenteret dagsorden) 

EUU alm. del (15) – bilag 184 (udvalgsmødereferat side 183, 

senest behandlet i EUU - ingen omtale) 

EUU alm. del (15) – bilag 94 (udvalgsmødereferat side 11 FO, 

forhandlingsoplæg forelagt i EUU 9/10-15) 

3. Præsentation af prioriteterne for Nederlandenes, Slovakiets og Maltas 

trioformandskab 

 Præsentation 

Rådsmøde 3439 – bilag 1 (samlenotat side 10) 

EUU alm. del (15) – bilag 181 (kommenteret dagsorden) 
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4. Det europæiske semester: Den årlige vækstundersøgelse, 

varslingsrapporten mv. 

 Præsentation 

KOM (2015) 0691, KOM (2015) 0701, KOM (2015) 0700, KOM (2015) 

0690, KOM (2015) 0692 

Rådsmøde 3439 – bilag 1 (samlenotat side 12) 

KOM (2015) 0690 – bilag 1 (regeringens notat om det 

europæiske semester og den årlige vækstundersøgelse 2016) 

EU-note (15) – E 14 (note af 4/12-15 fra den økonomiske 

konsulent om Kommissionens årlige vækstundersøgelse og 

rapport om varslingsmekanismen) 

EUU alm. del (15) – bilag 181 (kommenteret dagsorden) 

EUU alm. del (12) – bilag 473 (beretning afgivet 21/6-13 om 

Folketingets behandling af det europæiske semester) 

EUU alm. del (141) – bilag 435 (udvalgsmødereferat side 574, 

senest behandlet i EUU 6/2-15) 

5. Udvidelsen samt processen med stabilisering og association 

 Politisk drøftelse/rådskonklusioner 

KOM (2015) 0611 

Rådsmøde 3439 – bilag 1 (samlenotat side 17) 

EUU alm. del (15) – bilag 181 (kommenteret dagsorden) 

6. Eventuelt 

7. Siden sidst 

 

 

 

Dagsordenspunkt 4 hører under Finansministeriets ressort. De resterende 

dagsordenspunkter hører under Udenrigsministeriets ressort 
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Rådsmøde nr. 3440 (udenrigsanliggender – handel (i margen af WTO-

ministerkonference) den 15. december 2015  

1. WTO: Forberedelse af den 10. ministerkonference i Nairobi 

 Politisk drøftelse/Rådskonklusioner/(Evt.) vedtagelse 

Rådsmøde 3440 – bilag 1 (samlenotat) 

EUU alm. del (15) – bilag 181 (kommenteret dagsorden) 

EUU alm. del (142) – bilag 23 (udvalgsmødereferat side 867, 

behandlet i EUU 30/4-15) 

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

FO, forhandlingsoplæg forelagt 13/6-08) 

2. Eventuelt 

3. Siden sidst 

 

 

 

Alle dagsordenspunkter hører under Udenrigsministeriets ressort. 


