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Europaudvalget 

REFERAT 

AF 30. EUROPAUDVALGSMØDE  

Mødedato: Onsdag den 4. maj 2016 

Tidspunkt: 

sstartstart:start: 

Kl. 08.00 

Sted: Vær. 2-133 

  

 

 

Dagsorden

 

Den 3. maj 2016 

1. Rådsmøde nr. 3462 (udenrigsanliggender – udvikling) den 12. maj 2016 

Forelæggelse ved udenrigsministeren 

2. Rådsmøde nr. 3463 (udenrigsanliggender - handel) den 13. maj 2016 

Forelæggelse ved udenrigsministeren 

FO 3. Rådsmøde nr. 3469 (transport, telekommunikation og energi – teledelen) 

den 26. maj 2016 

Forelæggelse ved energi-, forsynings- og klimaministeren 

FO 4. Forslag til afgørelse om indførelse af en mekanisme for udveksling af 

oplysninger vedrørende mellemstatslige aftaler og ikke-bindende 

instrumenter mellem medlemsstaterne og tredjelande på energiområdet 

Forelæggelse ved energi-, forsynings- og klimaministeren 

– Generel indstilling 

KOM (2016) 0053 

Forelæggelse ved energi-, forsynings- og klimaministeren 

KOM (2016) 0053 – bilag 2 (samlenotat) 

FO 5. Forslag om sikring af grænseoverskridende mobile 

onlineindholdstjenester i det indre marked 

Forelæggelse ved kulturministeren 

– Tidlig forelæggelse 

KOM (2015) 0627 

KOM (2015) 0627 – bilag 6 (samlenotat) 

Europaudvalget 2015-16
EUU Alm.del  Bilag 660
Offentligt
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KOM (2015) 0627 – bilag 7 (henvendelse af 2/5-16 fra 

Forbrugerrådet Tænk) 

KOM (2015) 0627 – bilag 5 (politisk udtalelse fra EUU og KUU 
til Kommissionen) 
EUU alm. del (15) – bilag 322 (kopi af KUU alm. del - svar på spm. 
80 om markedet selv kan løse problemet med brug af online tjenester, fra 
kulturministeren) 
EUU alm. del (15) – bilag 321 (kopi af KUU alm. del - svar på spm. 
79 om, hvilke konsekvenser forslaget om brug af online indholdstjenester 
har for finansieringen af dansk film, fra kulturministeren) 
KOM (2015) 0626 – bilag 2 (kopi af KUU alm. del - bilag 68: 
Regeringens positionspapir om det digitale indre marked i EU) 
KOM (2015) 0627 – bilag 2 (faktaark om brug af online tjenester 
på tværs af grænser) 
EU-note (15) – E 24 (note af 13/1-16 om brug af onlineindholdstjenester 
på tværs af grænser) 
EU-note (15) – E 5 (note af 4/11-15 om reform af ophavsretten) 
EUU alm. del (15) – bilag 569 (internt) (kommenteret dagsorden) 

FO 6. Forslag til revision af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kontrol 

med erhvervelse og besiddelse af skydevåben (våbendirektivet) 

Forelæggelse ved justitsministeren 

– Tidlig forelæggelse 

KOM (2015) 0750 

Forelæggelse ved justitsministeren 

KOM (2015) 0750 – bilag 5 (samlenotat) 

KOM (2015) 0750 – spørgsmål 1 (spm. om opfølgning på 

ministerens forelæggelse i EUU 4/3-16) 

KOM (2015) 0750 – bilag 3 (kopi af REU alm. del - svar på 

spm. 140 om redegørelse for regeringens holdning til 

Kommissionens forslag til ændring af våbendirektiv) 

KOM (2015) 0750 – bilag 1 (henvendelse af 3/12-15 fra 

Danmarks Jægerforbund om revision af våbendirektivet) 

EUU alm. del (15) – bilag 569 (internt) (kommenteret dagsorden) 

EUU alm. del (15) – bilag 487 (udvalgsmødereferat, side 636, 

senest behandlet i EUU 4/3-16) 

L 7. Politisk drøftelse af B 71 (afskaffelse af sommerhusreglen) (LA) 

EU-note (15) – E 46 (note af 27/4-16 om sommerhusreglen) 

L 8. Gennemgang af og evt. fastsættelse af tidsplaner for følgende 

beslutningsforslag: 

a. B 171 (om udstationeringsdirektivet) (EL) 

B 171 (2015-16) – bilag 1 (udkast til tidsplan) 

 

b. B 172 (indførelse af en social protokol til Lissabontraktaten) (EL) 

B 172 (2015-16) – bilag 1 (udkast til tidsplan) 
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L 9. Drøftelse af Beskæftigelsesudvalgets indstilling til begrundet udtalelse 

vedr. forslaget om en revision af udstationeringsdirektivet 

KOM (2016) 0128 

KOM (2016) 0128 – bilag 6 (udtalelse fra Beskæftigelsesudvalget 

om forslag til revision af udstationeringsdirektivet) 

KOM (2016) 0128 – bilag 5 (nærhedsudtalelse fra Polen 

vedr. udstationeringsdirektivet) 

KOM (2016) 0128 – bilag 1 (henvendelse af 18/3-16 fra LO, 

FTF og Akademikerne vedr. høringssvar til forslag til revision af 

udstationeringsdirektivet) 

EU-note (15) – E 42 (note af 5/4-16 om udstationeringsdirektivet) 

KOM (2016) 0128 – bilag 3 (faktaark om revision af 

udstationeringsdirektivet) 

L 10. Fortsat drøftelse af Europaudvalgets debatinitiativer 

EUU alm. del (15) – bilag 587 (internt) (notat om forslag til 

Europaudvalgets debat om EU) 

L 11. Drøftelse af proceduren vedr. udvalgets behandling af komitésager 

EU-note (15) – E 47 (note af 29/4-16 om komitesager i de 

nordiske EU-landes EU-parlamenter) 

EU-note (15) – E 30 (note af 4/2-16) 

EUU alm. del (15) - svar på spm 20, om oversendelse af oversigt 

over antallet af delegerede retsakter og antallet af 

gennemførelsesretsakter i 2015 fordelt på ministerområde, fra 

udenrigsminsteren 

EUU alm. del (15) - supplerende svar på spm. 21 om 

oversendelse af en oversigt over alle de forslag til delegerede 

retsakter og gennemførelsesretsakter, som regeringen har 

modtaget fra Kommissionen inden for ministerens ressort i 

indeværende folketingssamling, fra miljø- og fødevareministeren 

L 12. Afrapportering fra og evaluering af udvalgets rejse til Italien den 26.-29. 

april 2016 

EUU alm. del (15) – bilag 584 (internt) (kommenteret program) 

L 13. Evaluering af temamøde den 19. april 2016 om EU's budget og 

regnskaber 

EUU alm. del (15) – bilag 540 (program for temamøde 19/4-16 

om EU's budget og regnskaber) 

L 14. Drøftelse af udvalgets møder i sommerperioden 

L 15. Eventuelt 
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Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkterne 1, 2 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. 3462 (udenrigsanliggender – udvikling) den 12. maj 2016 

1. Revision af Den Europæiske Konsensus om Udviklingspolitik og 

opfølgning på 2030-dagsordenen  

– Politisk drøftelse 

Rådsmøde 3462 – bilag 3 (samlenotat side 2) 

EUU alm. del (15) – bilag 128 (internt) (kommenteret dagsorden) 

Rådsmøde 3462 – bilag 4 (udvalgsmødereferat, 

side 76, 2030 dagsordenen forelagt EUU 23/10-15) 

EUU alm. del (15) – bilag 569 (Henvendelse af 2/5-16 fra Globalt 

Fokus og 92-gruppen vedr. rådsmøde udenrigsnl. 12/5-16)  

2. Handel og udvikling – den private sektors rolle i implementeringen af 

2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling 

– Politisk drøftelse/rådskonklusioner 

Rådsmøde 3462 – bilag 3 (samlenotat side 4) 

EUU alm. del (15) – bilag 569 (internt) (kommenteret dagsorden) 

3. Migration og udvikling 

– Politisk drøftelse/rådskonklusioner 

KOM (2016) 0234 

Rådsmøde 3462 – bilag 3 (samlenotat side 7) 

EUU alm. del (15) – bilag 569 (internt) (kommenteret dagsorden) 

EUU alm. del (15) – bilag 128 (udvalgsmødereferat, side 74, 

senest behandlet i EUU 23/10-15) 

4. Fælles programmering 

– Politisk drøftelse/rådskonklusioner 

Rådsmøde 3462 – bilag 3 (samlenotat side 9) 

EUU alm. del (15) – bilag 569 (internt) (kommenteret dagsorden) 

5. Det Humanitære Verdenstopmøde den 23.-24. maj 2016 

– Politisk drøftelse/rådskonklusioner 

KOM (2015) 0419 

Rådsmøde 3462 – bilag 3 (samlenotat side 11) 

EUU alm. del (15) – bilag 569 (internt) (kommenteret dagsorden) 

EUU alm. del (15) – bilag 128 (udvalgsmødereferat, side 72, 

senest behandlet i EUU 23/10-15) 

6. Afghanistan 

– Rådskonklusioner 

Rådsmøde 3462 – bilag 5 (supplerende samlenotat) 

7. Eventuelt 



 

 

 

 827 

 

8. Siden sidst 

Alle dagsordenspunkter hører under Udenrigsministeriets ressort. 
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Rådsmøde nr. 3463 (udenrigsanliggender – handel) den 13. maj 2016 

1. WTO: Forhandlingssituationen efter MC10 i Nairobi og EU’s prioriteter 
fremadrettet 

– Politisk drøftelse 

Rådsmøde 3463 – bilag 1 (samlenotat side 2) 

EUU alm. del (15) – bilag 569 (internt) (kommenteret dagsorden) 

EUU alm. del (15) – bilag 294 (udvalgsmødereferat side 379, 

senest behandlet i EUU 11/12-15) 

EUU alm. del (2007-082) – bilag 321 (udvalgsmødereferat side 

1096 FO, forhandlingsoplæg forelagt 13/6-08) 

 

2. Frihandelsforhandlinger med USA (TTIP) 

– Politisk drøftelse 

KOM (2013) 0136 

Rådsmøde 3463 – bilag 1 (samlenotat side 5) 

KOM (2013) 0136 – bilag 19 (kopi af ERU alm. del - svar på 

spm. 11 om kommentar til materialet fra 92-gruppen/TTIP-

netværkets foretræde for udvalget den 17/9-15 om TTIP-aftalen, 

fra udenrigsministeren) 

KOM (2013) 0136 – bilag 18 (orienterende notat vedrørende 

Kommissionens nye forslag til TTIP-investeringskapitel) 

KOM (2013) 0136 – bilag 3 (forhandlingsdirektiver for en 

EU/USA - frihandelsaftale.) 

KOM (2013) 0136 - svar på spm. 26 om beskrivelse af den 

fremtidige proces ift. godkendelse af det samlede, færdige TTIP-

forhandlingsresultat, fra udenrigsministeren 

EUU alm. del (15) – bilag 569 (internt) (kommenteret dagsorden) 

EUU alm. del (15) – bilag 254 (udvalgsmødereferat side 232, 

senest forelagt EUU 20/11-15) 

EUU alm. del (12) – bilag 395 (udvalgsmødereferat side 1123, 

FO, forhandlingsoplæg forelagt 8/5-13) 

3. EU/Canada-frihandelsaftale (CETA) 

– Politisk drøftelse 

Rådsmøde 3463 – bilag 1 (samlenotat side 8) 

EUU alm. del (15) – bilag 569 (internt) (kommenteret dagsorden) 

EUU alm. del (13) – bilag 471 (udvalgsmødereferat side 886, 

senest behandlet i EUU 2/5-14) 

4. Handelsrelaterede aspekter af Kommissionens meddelelse ”Stål: bevaring 
af holdbare jobs og vækst i Europa”  
– Politisk drøftelse 

KOM (2016) 0155 



 

 

 

 829 

 

Rådsmøde 3463 – bilag 2 (samlenotat) 

EUU alm. del (15) – bilag 569 (internt) (kommenteret dagsorden) 

EUU alm. del (15) – bilag 543 (fortroligt) (Fortroligt notat om 

komitésag om forudgående registrering af import af visse 

produkter af jern og stål) 

5. Eventuelt 

6. Siden sidst 

Dagsordenspunkterne 1-3 hører under Udenrigsministeriets ressort. 

Dagsordenspunkt 4 hører under Erhvervs- og Vækstministeriets ressort. 
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Rådsmøde nr. 3469 (transport, telekommunikation og energi - teledelen) 

den 26. maj 2016 

1. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelsen af 

470-790 MHz-frekvensbåndet i EU 

– Generel indstilling 

KOM (2016) 0043 

Rådsmøde 3469 – bilag 1 (samlenotat side 2) 

EUU alm. del (15) – bilag 569 (internt) (kommenteret dagsorden) 

2. Revision af det centrale EU-regelsæt for elektroniske kommunikationsnet 

og –tjenester 

– Politisk drøftelse 

Rådsmøde 3469 – bilag 1 (samlenotat side 9) 

EUU alm. del (15) – bilag 569 (internt) (kommenteret dagsorden) 

3. Eventuelt 

4. Siden sidst 

Alle dagsordenspunkter hører under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet 

ressort. 

 
 
 
 
 
 
 
 


