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Dagsorden

  

1. Rådsmøde nr. 3464 (landbrug og fiskeri) den 17. maj 2016 

Forelægges ved miljø- og fødevareministeren 

2. Rådsmøde nr. 3465 (retlige og indre anliggender) den 20. maj 2016 

Forelægges ved udlændinge-, integrations- og boligministeren 

FO 3. Retsakter på området for retlige og indre anliggender hvor regeringen vil 

anmode Kommissionen om dansk tilknytning på mellemstatsligt grundlag: 

Forelægges ved justitsministeren 

a) Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

om Den Europæiske Unions Agentur for 

Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og om erstatning og 

ophævelse af Rådets afgørelse 2009/371/RIA, 2009/934/RIA, 

2009/935/RIA, 2009/936/RIA og 2009/968/RIA 

– Anmodning om dansk tilknytning på mellemstatsligt grundlag 

KOM (2013) 0173 

EUU alm. del (15) – bilag 597 (samlenotat side 3) 

KOM (2013) 0173 – bilag 14 (kopi af REU alm. del – svar på 

spm. 48, 51-54 om EIS) 

KOM (2013) 0173 – bilag 12 (kopi af REU alm. del – svar på 

spm. 620 om, hvor mange personer der efterlyses via Europol og 

Interpol pga. udeblivelse fra afsoning) 

KOM (2013) 0173 – bilag 11 (kopi af REU alm. del – svar på 

spm. 470 om tidsperspektivet for opnåelse af en parallelaftale) 
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Offentligt
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KOM (2013) 0173 – bilag 10 (kopi af REU alm. del – svar på 

MFU spm. 168 om samarbejdet med Europol i Norge og 

Schweiz) 

KOM (2013) 0173 – bilag 6 (kopi af REU alm. del - svar på spm. 

1336 om i hvilket omfang Europol er involveret i bekæmpelse af 

menneskesmugling) 

KOM (2013) 0173 – bilag 5 (kopi af REU alm. del - svar på spm. 

1337 om Europol i fremtiden forventes at spille en større rolle i 

bekæmpelse af menneskesmugling) 

KOM (2013) 0173 – bilag 4 (Kopi af REU alm. del – svar på MFU 

spm. 1173 om hvilke muligheder Danmark har for at være en del 

af Europol-samarbejdet) 

KOM (2013) 0173 – bilag 2 (kopi af REU alm. del - svar på MFU 

spm. 280 konsekvenser som følge af det danske forbehold, når 

Europol-samarbejdet overgår til overstatsligt samarbejde) 

KOM (2013) 0173 - svar på spm. 8 om hvor mange forbrydere 

der er fanget og domfældt i Danmark i de seneste 3 år på grund 

af oplysninger fra Europol, fra justitsministeren 

KOM (2013) 0173 svar på spm. 6, om, hvordan regeringen 

forventer, at det gældende retsgrundlag vedrørende Europol vil 

blive ophævet for Danmarks vedkommende, fra justitsministeren 

EUU KOM (2013) 0173 - svar på spm. 3 om redegørelse for 

konsekvenserne, såfremt Danmark ikke længere kan deltage i 

Europolsamarbejdet, fra justitsministeren 

EUU KOM (2013) 0173 - svar på MFU spm. 2 om ministeren kan 

bekræfte, at Danmark i en periode efter vedtagelse af 

forordningen vil ryge ud af Europolsamarbejdet, selvom den 

danske regering ønsker at forhandle en parallelaftale om 

deltagelse i Europol, fra justitsministeren 

EUU alm. del- svar på spørgsmål 25 om Justitsministeriets 

kendskab til tekniske aspekter af en eventuel parallelaftale i 

forhold til Europol, fra justitsministeren 

EUU alm. del - svar på spm. 12, hvor lang tid det tager at få en 

samarbejdsaftale med Europol, fra justitsministeren 

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

af parallelaftalen) 

EU-note (13) – E 11 (EU-note af 14/2-14 om debat om 

parlamentarisk kontrol med Europol) 

EUU alm. del (15) – bilag 608 (internt) (kommenteret 

dagsorden) 

EUU alm. del (15) – bilag 281 (udvalgsmødereferat side 313, 

senest behandlet i EUU 27/11-15) 

b) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den 

Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust) 
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– Anmodning om dansk tilknytning på mellemstatsligt grundlag 

KOM (2013) 0535 

EUU alm. del (15) – bilag 597 (samlenotat side 18) 

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

af parallelaftaler) 

EUU alm. del (15) – bilag 608 (internt) (kommenteret 

dagsorden) 

EUU alm. del (141) – bilag 442 (udvalgsmødereferat, side 666, 

senest behandlet i EUU 27/2-15, punktet ikke omtalt) 

c) Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2016/681 af 27. april 2016 

om anvendelse af passagerlisteoplysninger til at forebygge, opdage, 

efterforske og retsforfølge terrorhandlinger og grov kriminalitet (PNR) 

– Anmodning om dansk tilknytning på mellemstatsligt grundlag 

KOM (2011) 0032 

EUU alm. del (15) – bilag 597 (samlenotat side 32) 

L 29 - svar på spm. 9 om, hvordan et europæisk register over 

flypassagerer (PNR) vil bidrage til terrorbekæmpelse og 

forebyggelse i Danmark fremover, fra justitsministeren 

L 29 - svar på spm. 10 om en parallelaftale vedrørende PNR vil 

være juridisk mulig, fra justitsministeren (2015-16) 

EU-note (15) – E 13 (EU-note af 23/11-15 om PNR) 

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

af parallelaftaler) 

EUU alm. del (15) – bilag 608 (internt) (kommenteret 

dagsorden) 

EUU alm. del (15) – bilag 281 (udvalgsmødereferat side 309, 

senest behandlet i EUU 27/11-15)  

L 4. Fortsat politisk drøftelse og evt. afgivelse af betænkning over B 71 (om 

afskaffelse af sommerhusreglen) (LA) 

B 71 (15) – bilag 3 (1. udkast til betænkning) 

L 5. Gennemgang af og evt. fastsættelse af tidsplan for B 81 (om EU's støtte til 

tyrekalveopdræt) (DF) 

B 81 (15) – bilag 1 (udkast til tidsplan) 

L 6. Eventuelt 

 

 

 

Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkterne 1-2 nævnte 

møder. 
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Rådsmøde nr. 3464 (landbrug og fiskeri) den 17. maj 2016 

1. Markedssituationen for landbrugsvarer 

 Orientering fra Kommissionen 

Rådsmøde 3464 – bilag 1 (samlenotat side 2) 

EUU alm. del (15) – bilag 608 (internt) (kommenteret 

dagsorden) 

EUU alm. del (15) – bilag 558 (udvalgsmødereferat side 752, 

senest behandlet i EUU 8/4-16) 

2. Klima og landbrug 

 Udveksling af synspunkter 

KOM (2014) 0015 

Rådsmøde 3464 – bilag 1 (samlenotat side 8) 

Rådsmøde 3464 – bilag 2 (tillæg til samlenotat) 

EUU alm. del (15) – bilag 608 (internt) (kommenteret 

dagsorden) 

EUU alm. del (15) – bilag 94 (udvalgsmødereferat side 49, 

behandlet i EUU 9/10-15) 

3. Dyrevelfærd, herunder resultaterne af Eurobarometerundersøgelse om 

europæernes holdning til dyrevelfærd og status for etableringen af EU 

dyrevelfærdsplatform 

 Orientering fra Kommissionen og udveksling af synspunkter 

Rådsmøde 3464 – bilag 1 (samlenotat side 11) 

EUU alm. del (15) – bilag 608 (internt) (kommenteret 

dagsorden) 

EUU alm. del (15) – bilag 420 (udvalgsmødereferat side 514, 

senest behandlet i EUU 12/2-16) 

4. Forenkling af den fælles landbrugspolitik 

 Orientering fra Kommissionen 

Rådsmøde 3464 – bilag 1 (samlenotat side 14) 

EUU alm. del (15) – bilag 608 (internt) (kommenteret 

dagsorden) 

EUU alm. del (15) – bilag 177 (udvalgsmødereferat side 131, 

senest behandlet i EUU 6/11-15) 

5. Tilpasningssatsen for direkte betalinger for kalenderåret 2016 

 Tidlig forelæggelse 

KOM (2016) 0159 

Rådsmøde 3464 – bilag 1 (samlenotat side 19) 

EUU alm. del (15) – bilag 608 (internt) (kommenteret 

dagsorden) 
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6. Bæredygtig forvaltning af de eksterne flåder og om ophævelse af Rådets 

forordning (EF) nr. 1006/2008 

 Tidlig forelæggelse 

KOM (2015) 0636 

Rådsmøde 3464 – bilag 1 (samlenotat side 21) 

EUU alm. del (15) – bilag 420 (udvalgsmødereferat side 513, 

senest behandlet i EUU 12/2-16) 

EUU alm. del (15) – bilag 608 (internt) (kommenteret 

dagsorden) 

7. Eventuelt 

8. Siden sidst 

 

 

Alle punkter hører under Miljø- og Fødevareministeriets ressort. 
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Rådsmøde nr. 3465 (retlige og indre anliggender) den 20. maj 2016 

1. Den Europæiske grænse- og kystvagt: Forslag til Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning om Den Europæiske Grænse- og Kystvagt og om 

ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004, Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 863/2007 og Rådets 

beslutning 2005/267/EF (førstebehandling) 

 Fremskridtsrapport 

KOM (2015) 0671 

Rådsmøde 3465 – bilag 1 (samlenotat side 2) 

KOM (2015) 0671 – bilag 525 (brev fra udlændinge-, 

integrations- og boligministeren om forhandlingsoplæg den 1/4-

16 vedrørende forslag om en europæisk grænse- og kystvagt) 

KOM (2015) 0671 – bilag 524 (brev til udlændinge-, integrations-, 

og boligministeren fra Folketingets Europaudvalg vedr. 

opfølgning på ministerens forelæggelse i Europaudvalget 1/4-16 

2016 vedr. den europæiske grænse- og kystvagt) 

KOM (2015) 0671 – bilag 4 (notat i opfølgning af 

forhandlingsoplæg 1/4-16 om forslag om en europæisk grænse- 

og kystvagt) 

KOM (2015) 0671 - svar på spm. 1 om hvorfor der ikke er tale 

om suverænitetsafgivelse, når Rådet kan tvinge et medlemsland 

til at indføre grænsekontrol ved hele eller dele af landets interne 

grænser, fra udlændinge-, integrations- og boligministeren 

EU-note (15) – E 21 (EU-note om Fælles Grænse- og 

kystvagtagentur) 

EUU alm. del (15) – bilag 608 (internt) (kommenteret 

dagsorden) 

EUU alm. del (15) – bilag 617 (udvalgsmødereferat side 807 

FO, forhandlingsoplæg forelagt 19/4-16) 

2. Migration 

 Implementering af EU-Tyrkiet erklæringen af 18. marts 2016 – Seneste 
udvikling - Udveksling af synspunkter 

KOM (2016) 0231 

Rådsmøde 3465 – bilag 1 (samlenotat side 16) 

Det Europæiske Råd 17-18/3-16 – bilag 7 (konklusioner fra 

mødet i Det Europæiske Råd 17-18/3-16) 

EUU alm. del - svar på spm. 40 om græske 

kystbevogtningsfartøjer og Frontex-fartøjer, der opsamler 

bådflygtninge i græsk farvand, ikke må sejle disse til Tyrkiet, fra 

udlændinge-, integrations- og boligministeren 

EUU alm. del - svar på spm. 42, om hvorvidt danske 

udlændingemyndigheder betragter Tyrkiet som et sikkert 

tredjeland og hvilke kriterier der er afgørende for, om et land kan 
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betragtes som sikkert tredjeland, fra udlændinge-, integrations- 

og boligministeren 

EUU alm. del - svar på spm. 43 om, hvilke kriterier der er 

afgørende for, om EU betragter et land som sikkert tredjeland – 

herunder landets grad af tilslutning til og efterlevelse af FN’s 
flygtningekonvention fra 1951, fra udlændinge-, integrations- og 

boligministeren 

EUU alm. del - svar på spm. 48 om ministerens udtalelse på 

Europaudvalgets møde 4/3-16 om, at Flygtningenævnet i hver 

enkelt asylsag tager konkret stilling til, hvorvidt Tyrkiet er et 

sikkert tredjeland, fra udlændinge-, integrations- og 

boligministeren 

EUU alm. del - svar på spm. 49 om, hvorvidt Tyrkiet opfylder krav 

til et sikkert tredjeland, fra udlændinge-, integrations- og 

boligministeren 

EUU alm. del - svar på spm. 50 om, hvorvidt Tyrkiet opfylder krav 

til et sikkert tredjeland, jf. artikel 39, stk. 2 i direktiv om fælles 

procedure for tildeling og fratagelse af international beskyttelse, 

fra udlændinge-, integrations- og boligministeren 

EUU alm. del - svar på spm. 51 om, ministeren kan bekræfte, at 

Tyrkiet har ratificeret FN’s flygtningekonvention med geografisk 
forbehold, fra udlændinge-, integrations- og boligministeren 

EUU alm. del - svar på spm. 52 om, ministerens kommentarer til 

Human Rights Watchs pressemeddelelse af 23/11-15 ”Turkey: 
Syrians Pushed Back at the Border”, fra udlændinge-, 

integrations- og boligministeren 

EUU alm. del - svar på spm. 53 om, ministerens kommentarer til 

Amnesty Internationals rapport ”Europe’s Gatekeeper – Unlawful 

Detention and Deportation of Refugees from Turkey”, fra 
udlændinge-, integrations- og boligministeren 

EUU alm. del - svar på spm. 70 om ministerens svar på B 107 - 

spm. 6, 7 og 21 i Finansudvalget om flygtningefaciliteten for 

Tyrkiet, fra udlændinge-, integrations- og boligministeren, kopi til 

udenrigsministeren 

EUU alm. del - svar på spm. 71 om, hvorvidt Danmark har en 

menneskeretlig forpligtelse til at sikre sig, at asylansøgere, som 

overdrages fra danske myndigheder til Grækenland, ikke 

risikerer at blive videresendt til menneskerettighedskrænkelser, 

f.eks. i Tyrkiet, fra udlændinge,- integrations- og boligministeren 

EUU alm. del (15) – bilag 608 (internt) (kommenteret dagsorden) 

3. Visumpolitik 

 Udveksling af synspunkter 

KOM (2016) 0142, KOM (2016) 0236, KOM (2016) 0279, KOM (2016) 

0277 
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Rådsmøde 3465 – bilag 1 (samlenotat side 20) 

EUU alm. del (15) – bilag 608 (internt) (kommenteret 

dagsorden) 

4. Schengen-områdets funktion 

 Opfølgning på meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, 
Det Europæiske Råd og Rådet: "Tilbage til Schengen - En køreplan" - 
Fremskridtsrapport og udveksling af synspunkter 

KOM (2016) 0120, KOM (2016) 0275 

Rådsmøde 3465 – bilag 1 (samlenotat side 27) 

EUU alm. del (15) – bilag 608 (internt) (kommenteret 

dagsorden) 

Udg. 5. (Evt.) Reform af det fælles europæiske asylsystem 

 Udveksling af synspunkter 

KOM (2016) 0271, KOM (2016) 0270, KOM (2016) 0272 

Rådsmøde 3465 – bilag 1 (samlenotat side 33) 

EUU alm. del (15) – bilag 608 (internt) (kommenteret 

dagsorden) 

6. Eventuelt 

a) Orientering om en verserende sag (sag C-115/15, NA) ved EU-

Domstolen 

EUU alm. del (141) – bilag 553 (notat om afgivelse af indlæg i 

EU-Domstolens præjudicielle sag C-115/15, NA) 

7. Siden sidst 

 


