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Europaudvalget 

REFERAT 

AF 17. EUROPAUDVALGSMØDE  

 

Mødedato: Fredag den 12. februar 2016 

Tidspunkt: 

sstartstart:start: 

Kl. 10.00 

Sted: Vær. 2-133 

  

Dagsorden    Den 11. februar 2016 

1. Rådsmøde nr. 3446 (landbrug og fiskeri) den 15. februar 2016 

Forelæggelse ved miljø- og fødevareministeren 

 

Mødet genoptages fredag den 12. februar 2016 5 minutter efter mødet i 

Udenrigspolitisk Nævn, dog tidligst kl. 10.45 i værelse nr. 2-133 med følgende 

dagsorden: 

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

Forelæggelse ved statsministeren 

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

kommenteret dagsorden) 

Det Europæiske Råd 18-19/2-16 – bilag 3 (brev fra formanden for 

DER vedr. udkast til pakke om aftale om genforhandling af 

Storbritanniens forhold til EU) 

Det Europæiske Råd 18-19/2-16 – bilag 4 (fortroligt) (udkast til 

konklusioner) 

3. Rådsmøde nr. 3449 (uddannelse, ungdom, kultur og sport - uddannelse) den 

24. februar 2016 

Forelæggelse ved ministeren for børn, undervisning og ligestilling 

L 4. Principiel drøftelse om det grønne kort 

EU-note (15) – E 31 (EU-note af 9/2-16 om det grønne kort) 
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L 5. Drøftelse af forslag grønt kort om audiovisuelle tjenester 

EUU alm. del (15) – bilag 269 (forslag om grønt kort fra det lettiske 

parlament) 

EU-note (15) – E 31 (EU-note af 9/2-16 om det grønne kort) 

L 6. Drøftelse af henvendelse fra det hollandske parlament vedr. Europa-

Parlamentets forslag om en ændring af den europæiske valglov 

INL (2015) 2035 

EUU alm. del (15) – bilag 317 (brev til formanden for Europa-

Parlamentet vedr. ændring af den europæiske valglov) 

EUU alm. del (15) – bilag 325 (svar fra formanden for Europa-

Parlamentet vedr. ændring af den europæiske valglov) 

EUU alm. del (15) – bilag 230 (grund- og nærhedsnotat om reform af 

valgloven i Den Europæiske Union) 

INL (2015) 2035 – bilag 1 (begrundede udtalelser fra House of 

Commons og Riksdagen om forslaget til ny europæisk valglov) 

INL (2015) 2035 – bilag 2 (begrundede udtalelser fra Holland og 

Luxembourg om forslaget til ny europæisk valglov) 

L 7. Drøftelse af Europaudvalgets aktiviteter ift. folkelige debatter om aktuelle, EU-

relaterede emner 

EUU alm. del (15) – bilag 338 (internt) (inspirationspapir om en 

folkelig EU-debat) 

EUU alm. del (15) – bilag 343 (forslag til høring om den europæiske 

flygtningekrise) 

L 8. Drøftelse af kommissær Jonathan Hills møde med Europaudvalget 

L 9. Drøftelse af udtalelse fra Kulturudvalget vedr. nærhedstjek af Kommissionens 

forslag om portabilitet af onlinetjenester 

KOM (2015) 0627 – bilag 2 (faktaark om brug af online tjenester på 

tværs af grænser) 

EU-note (15) – E 24 (EU-note om onlineindholdstjenester på tværs 

af grænser) 

KOM (2015) 0627 – bilag 3 (udtalelse fra Kulturudvalget vedr. 

Kommissionens forslag om online tjenester på tværs af grænser) 

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

Folketinget) 
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L 10. Drøftelse af udtalelser fra Miljø- og Fødevareudvalget vedr. Kommissionens 

forslag om cirkulær økonomi 

KOM (2015) 0595 – bilag 4 (grund- og nærhedsnotat af 19/1-16 om 

affaldsdirektivet) 

KOM (2015) 0614 – bilag 2 (grund- og nærhedsnotat af 19/1-16 om 

meddelelse vedr. handlingsplan om cirkulær økonomi) 

KOM (2015) 0595 – bilag 3 (kopi af MOF alm. del - bilag 203 om 

henvendelse fra Det Økologiske Råd og Danmarks 

Naturfredningsforening om EU-Kommissionens cirkulære 

økonomipakke) 

KOM (2015) 0614 – bilag 3 (kopi af MOF alm. del - bilag 192 vedr. 

dokumenter fra Dansk Affaldsforenings foretræde for Miljø- og 

fødevareudvalget 21/1-16) 

KOM (2015) 0614 – bilag 1 (kopi af MOF alm. del - bilag 153 vedr, 

pressemeddelelse fra Plastindustrien) 

KOM (2015) 0595 – bilag 5 (udtalelse fra Miljø- og 

Fødevareudvalget vedr. forslag til to direktiver om cirkulær økonomi) 

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

økonomi) 

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

Folketinget) 

L 11. Afrapportering fra COSAC- formandsmøde i Haag den 7.-8. februar 2016 

L 12. Eventuelt 

 

 

Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkterne 1 og 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. 3446 (landbrug og fiskeri) den 15. februar 2016 

1. Formandskabets arbejdsprogram for første halvår 2016 

 Orientering fra formandsskabet 

Rådsmøde 3446 – bilag 1 (samlenotat side 2) 

EU-note (15) – E 4 (EU-note af 29/10-15 om Kommissionens 

arbejdsprogram for 2016) 

EU-note (15) – E 3 (EU-note af 8/10-15 om EU's politiske prioriteter 

for 2016) 

EUU alm. del (15) – bilag 330 (internt) (kommenteret dagsorden) 

2. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en bæredygtig 

forvaltning af de eksterne flåder og om ophævelse af Rådets forordning (EF) 

nr. 1006/2008 

 Orientering fra Kommissionen/ udveksling af synspunkter 

KOM (2015) 0636 

Rådsmøde 3446 – bilag 1 (samlenotat side 4) 

EUU alm. del (15) – bilag 330 (internt) (kommenteret dagsorden) 

3. Etablering af en EU platform for dyrevelfærd 

 Præsentation/orientering/udveksling af synspunkter 

Rådsmøde 3446 – bilag 1 (samlenotat side 6) 

EUU alm. del (15) – bilag 326 (høringssvar vedr. Kommissionens 

forslag om etablering af EU-platform for dyrevelfærd) 

EUU alm. del (15) – bilag 330 (internt) (kommenteret dagsorden) 

4. Kommissionens strategi for landbrugsforskning 

 Præsentation 

Rådsmøde 3446 – bilag 1 (samlenotat side 9) 

EUU alm. del (15) – bilag 330 (internt) (kommenteret dagsorden) 

EUU alm. del (15) – bilag 294 (side 350, senest behandlet i EUU 

11/12-15) 

5. Internationale handelsaftaler og -forhandlinger på landbrugsområdet 

 Orientering fra Kommissionen 

Rådsmøde 3446 – bilag 1 (samlenotat side 11) 

EUU alm. del (15) – bilag 330 (internt) (kommenteret dagsorden) 

EUU alm. del (15) – bilag 177 (side 132, senest behandlet i EUU 

6/11-15) 

6. Eventuelt 

7. Siden sidst 

 

Alle punkter hører under Miljø- og Fødevareministeriets ressort. 
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Rådsmøde nr. 3449 (uddannelse, ungdom, kultur og sport - uddannelse) 

den 24. februar 2016 

1. Rådsresolution om fremme af socioøkonomisk udvikling og inkludering i EU 

gennem uddannelse: uddannelsesområdets bidrag til det europæiske 

semester 2016 

 Vedtagelse 

Rådsmøde 3449 – bilag 1 (samlenotat side 2) 

EUU alm. del (15) – bilag 330 (internt) (kommenteret dagsorden) 

2. At forbinde uddannelse, arbejdsmarkedet og samfundet: På vej mod en 

dagsorden for nye færdigheder i Europa 

 Politisk drøftelse 

Rådsmøde 3449 – bilag 1 (samlenotat side 7) 

EUU alm. del (15) – bilag 330 (internt) (kommenteret dagsorden) 

3. Fremme af medborgerskab og grundlæggende værdier gennem uddannelse 

 Udveksling af synspunkter 

Rådsmøde 3449 – bilag 1 (samlenotat side 9) 

EUU alm. del (15) – bilag 330 (internt) (kommenteret dagsorden) 

4. Eventuelt 

5. Siden sidst 

 

 

 

Dagsordenspunkt 1-3 hører under Ministeriet for Børn, Undervisning og 

Ligestillings ressort. 
 


