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Europaudvalget 

REFERAT 

AF 15. EUROPAUDVALGSMØDE 

Mødedato: Torsdag den 14. januar 2016 

Tidspunkt: 

sstartstart:start: 

Kl. 14.30 

Sted: Vær. 2-133 

  

Dagsorden Den 13. januar 2016 

1. Rådsmøde nr. 3442 (økonomi og finans) den 15. januar 2016 

Forelæggelse ved finansministeren 

L 2. Rådsmøde nr. 3443 (udenrigsanliggender) den 18. januar 2016 

Forelæggelse ved udenrigsministeren 

Pkt. 1 er lukket 

3. Rådsmøde nr. 3444 (almindelige anliggender) den 18. januar 2016 

Forelæggelse ved udenrigsministeren 

L 4. Drøftelse af evt. møde med statsrevisorerne, Rigsrevisionen og det 

danske medlem af den europæiske revisionsret om revisionen af EU's 

regnskaber 

EUU alm. del (15) – bilag 247 (notat til Statsrevisorerne om Den 

Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2014) 

EUU alm. del (15) – bilag 98 (Den Europæiske Revisionsrets 

årsberetning for 2014) 

L 5. Drøftelse af afvikling af udvalgsmøder i mødefri perioder 

L 6. Oplæg ved Folketingets EU-konsulent om Kommissionens forslag om en 

fælleseuropæisk grænse- og kystvagt 

KOM (2015) 0671, KOM (2015) 0670 

EU-note (2015-16) – E 21 (EU-note af 21/12-15 om et Fælles 

Grænse- og Kystvagtagentur) 

L 7. Eventuelt 

Europaudvalget 2015-16
EUU Alm.del  Bilag 337
Offentligt
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Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkterne 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 
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Rådsmøde nr. 3442 (økonomi og finans) den 15. januar 2016 

1. Præsentation af det nederlandske formandskabs arbejdsprogram 

 Præsentation fra formandsskabet 

Rådsmøde 3442 – bilag 1 (samlenotat side 2) 

EUU alm. del (15) – bilag 255 (intern) (kommenteret dagsorden) 

2. Implementering af det styrkede banksamarbejde (bankunion) mv. 

 Status 

KOM (2015) 0587 

Rådsmøde 3442 – bilag 1 (samlenotat side 18) 

EUU alm. del (15) – bilag 255 (intern) (kommenteret 

dagsorden) 

Rådsmøde 3435 – bilag 4 (skriftlig forelæggelse af rådsmøde 

økofin 8/12-15) 

3. Europæisk semester: Kommissionens årlige vækstundersøgelse, 

varslingsrapporten og anbefalingerne til euroområdet som helhed for 2016 

 Rådskonklusioner 

KOM (2015) 0691, KOM (2015) 0690, KOM (2015) 0692 

Rådsmøde 3442 – bilag 1 (samlenotat side 21) 

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 255 (intern) (kommenteret 

dagsorden) 

Rådsmøde 3435 – bilag 4 (skriftlig forelæggelse af rådsmøde 

økofin 8/12-15) 

4. Bekæmpelse af momssvig i EU – brugen af omvendt betalingspligt 

 Status 

Rådsmøde 3442 – bilag 1 (samlenotat side 29) 

EUU alm. del (15) – bilag 255 (intern) (kommenteret dagsorden) 

5. Eventuelt 

6. Siden sidst 

 

 

Dagsordenspunkt 1og 3 hører under Finansministeriets ressort. 

Dagsordenspunkt 2 hører under Finansministeriets og Erhvervs- og 

Vækstministeriets ressort. Dagsordenspunkt 4 hører under Finansministeriets 

og Skatteministeriets ressort. 
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Rådsmøde nr. 3443 (udenrigsanliggender) den 18. januar 2016 

L 1. Cuba 

 Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmødet, men ventes vedtaget 
snarligt 

KOM (2013) 0221 

Rådsmøde 3443 – bilag 2 (fortroligt) (samlenotat) 

Udg. 2. Mellemøsten 

 Politisk drøftelse/ evt. rådskonklusioner 

3. Ukraine 

 Politisk drøftelse 

Rådsmøde 3443 – bilag 1 (samlenotat side 2) 

EUU alm. del (15) – bilag 255 (intern) (kommenteret 

dagsorden) 

EUU alm. del (15) – bilag 257 (foreløbigt referat af EUU-møde 

11/12-15) 

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

yderligere sanktioner mod Rusland i lyset af situationen i 

Ukraine) 

EUU alm. del (141) – bilag 436 (udvalgsmødereferat side 588, 

behandlet i EUU 6/2-15) 

4. Syrien 

 Politisk drøftelse 

Rådsmøde 3443 – bilag 1 (samlenotat side 4) 

EUU alm. del (15) – bilag 255 (intern) (kommenteret 

dagsorden) 

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

behandlet 13/11-15) 

5. EU's globale strategi 

 Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmødet, men forventes drøftet på 

et kommende møde 

Rådsmøde 3443 – bilag 1 (samlenotat side 6) 

EUU alm. del (15) – bilag 255 (intern) (kommenteret 

dagsorden) 

EUU alm. del (142) – bilag 29 (udvalgsmødereferat side 921, 

senest behandlet i EUU 12/5-15) 

6. Irak 

 Politisk drøftelse 

Rådsmøde 3443 – bilag 3 (supplerende samlenotat) 

EUU alm. del (15) – bilag 257 (foreløbigt referat af EUU-møde 

11/12-15) 
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7. Eventuelt 

8. Siden sidst 

 

 

Alle dagsordenspunkter hører under Udenrigsministeriets ressort 
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Rådsmøde nr. 3444 (almindelige anliggender) den 18. januar 2016 

1. Præsentation af det nederlandske formandskabsprogram 

 Præsentation 

Rådsmøde 3444 – bilag 1 (samlenotat side 2) 

EUU alm. del (15) – bilag 255 (intern) (kommenteret dagsorden) 

2. Forberedelse af Det Europæiske Råd den 18.-19. februar 2016 

(kommenteret dagsorden) 

 Politisk drøftelse 

Rådsmøde 3444 – bilag 1 (samlenotat side 5) 

Det Europæiske Råd 18-19/2-16 – bilag 1 (fortroligt) (udkast 

til kommenteret dagsorden) 

EUU alm. del (15) – bilag 255 (intern) (kommenteret 

dagsorden) 

3. Eventuelt 

4. Siden sidst 

a) Orientering om sag ved EU-domstolen: 

Sag C-441/14, Ajos A/S 

EUU alm. del (141) – bilag 219 (notat om afgivelse af indlæg i 

sagen) 

 

 

 

Alle dagsordenspunkter hører under Udenrigsministeriets ressort 


