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Europaudvalget 

REFERAT  

AF 32. EUROPAUDVALGSMØDE 

 

 

 

 

Mødedato: Fredag den 20. maj 2016 

Tidspunkt: 

sstartstart:start: 

Kl. 10.00 

Sted: Vær. 2-133 

  

Dagsorden

  

1. Rådsmøde nr. 3471 (uddannelse, ungdom, kultur og sport) den 30.-31. 

maj 2016 

Forelæggelse ved kulturministeren 

FO 2. Rådsmøde nr. 3468 (økonomi og finans) den 25. maj 2016 

Forelæggelse ved finansministeren 

3. Rådsmøde nr. 3466 (udenrigsanliggender) den 23. maj 2016 

Forelæggelse ved forsvarsministeren 

4. Rådsmøde nr. 3467 (almindelige anliggender) den 24. maj 2016 

Forelæggelse ved forsvarsministeren 

5. Rådsmøde nr. 3470 (konkurrenceevne – rum- og forskningsdelen) den 

26.-27. maj 2016 

Forelæggelse ved uddannelses- og forskningsministeren 

6. Rådsmøde nr. 3470 (konkurrenceevne – indre markedsdelen) den 26.-27. 

maj 2016 

Forelæggelse ved energi-, forsynings- og klimaministeren 

FO 7. Rådsmøde nr. 3472 (transport, telekommunikation og energi – 

energidelen) den 6. juni 2016 

Forelæggelse ved energi-, forsynings- og klimaministeren 

  

Europaudvalget 2015-16
EUU Alm.del  Bilag 760
Offentligt
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L 8. Politisk drøftelse og evt. afgivelse af betænkning over følgende forslag: 

a) B 171 (udstationeringsdirektivet) (EL) 

B 171 (15) – bilag 3 (udkast til betænkning til B 171) 

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

B 172 (15) – bilag 3 (udkast til betænkning til B 172) 

L 9. Gennemgang af og evt. fastsættelse af tidsplan for B 91 (om fleksibilitet i 

EU’s budgetregler ift. flygtningekrisen) (SF) 

L 10. Drøftelse af procedure ved ministres ønsker om ændringer af 

dagsordenen og tidspunkt for mødestart etc. 

L 11. Afrapportering fra og evaluering af udvalgets rejse til Albanien og Kosovo 

8.-12. maj 2016 

EUU alm. del (15) – bilag 631 (program for udvalgsrejse til 

Albanien og Kosovo 8-12 maj 2016) 

L 12. Planlægning af EUU-MEP-møder i efteråret 2016 

L 13. Mundtligt oplæg om sommerhusreglen ved Folketingets økonomiske 

konsulent 

EU-note (15) – E 46 (EU-note om sommerhusreglen) 

L 14. Eventuelt 

 

 

 

Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkter 1-7 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. 3471 (uddannelse, ungdom, kultur og sport) den 30.-31. 

maj 2016 

1. Rådskonklusioner om ungdomssektorens rolle i en integreret og 

tværsektoriel tilgang til forebyggelse og bekæmpelse af radikalisering, der 

fører til voldelig ekstremisme blandt unge 

 Vedtagelse 

Rådsmøde 3471 – bilag 1 (samlenotat side 2) 

EUU alm. del (15) – bilag 627 (Internt) (kommenteret dagsorden) 

2. Ungdomspolitikkens og ungdomssektorens rolle i en integreret tilgang til 

støtte for unge i deres identitetsudvikling 

 Politisk drøftelse 

Rådsmøde 3471 – bilag 1 (samlenotat side 5) 

EUU alm. del (15) – bilag 627 (Internt) (kommenteret dagsorden) 

3. Rådskonklusioner om udvikling af mediekundskab og kritisk tænkning 

gennem uddannelse 

 Vedtagelse 

Rådsmøde 3471 – bilag 1 (samlenotat side 7) 

EUU alm. del (15) – bilag 627 (Internt) (kommenteret dagsorden) 

4. Moderniseringsdagsordenen for Videregående Uddannelser i Europa 

 Udveksling af synspunkter 

Rådsmøde 3471 – bilag 1 (samlenotat side 10) 

EUU alm. del (15) – bilag 627 (Internt) (kommenteret dagsorden) 

5. (Evt.) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af 

direktiv 2010/13/EU om samordning af visse love og administrative 

bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle 

medietjenester for så vidt angår udbuddet af audiovisuelle medietjenester 

i lyset af markedsmæssige ændringer 

 Præsentation ved Kommissionen 

Rådsmøde 3471 – bilag 2 (samlenotat side 2) 

EUU alm. del (142) – bilag 204 (Regeringens høringssvar om 

audiovisuelle medietjenester) 

EUU alm. del (15) – bilag 627 (Internt) (kommenteret dagsorden) 

6. Revision af direktivet om audiovisuelle medietjenester og fremme af 

europæisk audiovisuelt indhold 

 Politisk drøftelse 

Rådsmøde 3471 – bilag 2 (samlenotat side 4) 

EUU alm. del (142) – bilag 204 (Regeringens høringssvar om 

audiovisuelle medietjenester) 

EUU alm. del (15) – bilag 627 (Internt) (kommenteret dagsorden) 
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7. Rådskonklusioner om Europeanas rolle i forbindelse med den digitale 

adgang, synlighed og anvendelse af Europas kulturarv 

 Vedtagelse 

Rådsmøde 3471 – bilag 2 (samlenotat side 7) 

EUU alm. del (15) – bilag 627 (Internt) (kommenteret dagsorden) 

EUU alm. del (11) – bilag 547 (udvalgsmødereferat side 1123, 

senest behandlet i EUU 3/5-12 (ikke omtalt)) 

8. Konklusioner fra Rådet og fra regeringsrepræsentanter forsamlet i Rådet 

om fremme af integritet, gennemsigtighed og god forvaltningspraksis i 

forbindelse med store idrætsbegivenheder 

 Vedtagelse 

Rådsmøde 3471 – bilag 2 (samlenotat side 11) 

EUU alm. del (15) – bilag 627 (Internt) (kommenteret dagsorden) 

9. Fremme af god forvaltningspraksis inden for idræt 

 Politisk drøftelse 

Rådsmøde 3471 – bilag 2 (samlenotat side 15) 

EUU alm. del (15) – bilag 627 (Internt) (kommenteret dagsorden) 

10. Eventuelt 

11. Siden sidst 

 

 

 

Dagsordenspunkterne 1-3 hører under Ministeriet for børn, undervisning og 

ligestilling. Dagordenspunkt 4 hører under Uddannelses- og 

Forskningsministeriets ressort. Dagsordenspunkt 5-9 hører under 

Kulturministeriets ressort. 
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Rådsmøde nr. 3468 (økonomi og finans) den 25. maj 2016 

FO 1. Direktiv om skatteundgåelse mv. 

 Politisk enighed 

KOM (2016) 0026, KOM (2016) 0024, KOM (2016) 0023 

Rådsmøde 3468 – bilag 1 (samlenotat side 2) 

EU-note (15) – E 28 (note af 29/1-16 om Kommissionens nye 

skattepakke og aktuelle EU-sager) 

EUU alm. del (15) – bilag 627 (Internt) (kommenteret dagsorden) 

EUU alm. del (15) – bilag 379 (udvalgsmødereferat side 472, 

senest behandlet i EUU 11/2-16) 

2. Status for bankunionen 

 Status 

KOM (2015) 0587, KOM (2015) 0586 

Rådsmøde 3468 – bilag 1 (samlenotat side 24) 

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

indskydergarantiordning for bankkunder) 

KOM (2015) 0586 – bilag 1 (faktaark om fælles europæisk 

indskydergarantiordning) 

EUU alm. del (15) – bilag 627 (Internt) (kommenteret dagsorden) 

EUU alm. del (15) – bilag 487 (udvalgsmødereferat side 628, 

senest behandlet i EUU 4/3-16) 

3. Kommissionens handlingsplan på momsområdet 

 Rådskonklusioner 

KOM (2016) 0148 

Rådsmøde 3468 – bilag 1 (samlenotat side 30) 

EUU alm. del (15) – bilag 627 (Internt) (kommenteret dagsorden) 

4. Europæisk semester: Landerapporter 

 Rådskonklusioner 

KOM (2016) 0095 

Rådsmøde 3468 – bilag 1 (samlenotat side 47) 

KOM (2016) 0095 – bilag 3 (Danmarks konvergensprogram 

2016) 

KOM (2016) 0095 – bilag 4 (Danmarks nationale reformprogram 

2016) 

KOM (2016) 0095 – bilag 1 (regeringens notat om det 

europæiske semester og den årlige vækstundersøgelse 2016) 

KOM (2015) 0690 – bilag 2 (henvendelse af 15/3-16 fra Dansk 

Industri om høringssvar vedr. Danmarks nationale 

reformprogram 2016) 
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EUU alm. del (15) – bilag 443 (henvendelse af 10/3-16 fra LO, 

FTF m.fl. om tættere inddragelse af parterne i det europæiske 

semester) 

EU-note (15) – E 39 (note af 16/3-16 fra den økonomiske 

konsulent vedr. overblik over udviklingen i EU’s og dansk 
økonomi) 

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 627 (Internt) (kommenteret dagsorden) 

EUU alm. del (15) – bilag 515 (fortroligt) (udvalgsmødereferat 

side 709, lukket samråd om det europæiske semester 17/3-16)) 

EUU alm. del (15) – bilag 487 (udvalgsmødereferat side 632, 

senest behandlet i EUU 4/3-16) 

5. Forordning om pengemarkedsforeninger  

 Tidlig forelæggelse 

KOM (2013) 0615 

Rådsmøde 3468 – bilag 1 (samlenotat side 56) 

EUU alm. del (15) – bilag 627 (Internt) (kommenteret dagsorden) 

6. Eventuelt 

7. Siden sidst 

 

 

 

Dagsordenspunkt 1 og 3 hører under Finansministeriets og Skatteministeriets 

ressort. Dagordenspunkt 2 og 5 hører under Finansministeriets og Erhvervs- 

og Vækstministeriets ressort. Dagsordenspunkt 4 hører under 

Finansministeriets ressort. 
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Rådsmøde nr. 3466 (udenrigsanliggender) den 23. maj 2016 

1. Irak, Syrien og ISIL-strategien 

 Status/rådskonklusioner 

Rådsmøde 3466 – bilag 1 (samlenotat side 2) 

EUU alm. del (15) – bilag 627 (Internt) (kommenteret dagsorden) 

EUU alm. del (15) – bilag 615 (udvalgsmødereferat, side 779, 

senest behandlet i EUU 15/4-16) 

2. Eksterne aspekter af migration 

 Politisk drøftelse/evt. rådskonklusioner 

Rådsmøde 3466 – bilag 1 (samlenotat side 4) 

EUU alm. del (15) – bilag 627 (Internt) (kommenteret dagsorden) 

EUU alm. del (15) – bilag 615 (udvalgsmødereferat, side 778, 

senest behandlet i EUU 15/4-16) 

3. Underskrivelse af EPA-aftale med AVS-lande i det sydlige Afrika 

 Rådsbeslutning 

KOM (2016) 0018, KOM (2016) 0008 

Rådsmøde 3466 – bilag 2 (supplerende samlenotat) 

Rådsmøde 3359 – bilag 2 (henvendelse af 3/12-14 fra Globalt 

Fokus) 

EU-note (072) – E 12 (EU note af 18/12-07 vedr. økonomiske 

partnerskabsaftaler) 

EUU alm. del (15) – bilag 627 (Internt) (kommenteret dagsorden) 

EUU alm. del (072) – bilag 140 (udvalgsmødereferat side 367 

FO, forhandlingsoplæg vedr. markedsadgangsforordningen 

(MAR) forelagt EUU 23/11-12) 

EUU alm. del (141) – bilag 286 (udvalgsmødereferat side 358 

FO, forhandlingsoplæg vedr. EPA-forhandlingerne forelagt EUU 

7/2-08) 

EUU alm. del (12) – bilag 129 (udvalgsmødereferat side 415, 

senest forelagt i EUU 5/12-14) 

4. Eventuelt 

5. Siden sidst 

 

 

 

Alle dagsordenspunkter hører under Udenrigsministeriets ressort.  
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Rådsmøde nr. 3467 (almindelige anliggender) den 24. maj 2016 

1. Forberedelse af Det Europæiske Råd den 28.-29. juni 2016 (kommenteret 

dagsorden) 

 Politisk drøftelse 

Rådsmøde 3467 - almindelige anl. (2016-17) – bilag 1 

(samlenotat side 2) 

Det Europæiske Råd 28-29/6-16 – bilag 1 (Rådssekretariatets 

udkast til kommenteret dagsorden for møde i Det Europæiske 

Råd 28.-29. juni 2016) 

EUU alm. del (15) – bilag 627 (Internt) (kommenteret dagsorden) 

2. Rule of law (retsstatsprincippet) 

 Politisk drøftelse 

KOM (2014) 0158 

Rådsmøde 3467 - almindelige anl. (2016-17) – bilag 1 

(samlenotat side 4) 

KOM (2014) 0158 – bilag 2 (Europaudvalgets udtalelse til 

Kommissionen af 15/5-14) 

KOM (2014) 0158 – bilag 3 (Kommissionens svar på 

Europaudvalgets udtalelse) 

EUU alm. del (12) – bilag 262 (fællesbrev til 

Kommissionsformanden vedr. monitorering af grundlæggende 

værdier i EU) 

EU-note (13) – E 16 (note af 13/3-14 om retsstatsprincippet) 

EUU alm. del (15) – bilag 627 (Internt) (kommenteret dagsorden) 

EUU alm. del (15) – bilag 184 (udvalgsmødereferat, side 181, 

senest behandlet i EUU 13/11-15) 

3. Eventuelt 

4. Siden sidst 

 

 

 

 

Alle dagsordenspunkter hører under Udenrigsministeriets ressort.  
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Rådsmøde nr. 3470 (konkurrenceevne) den 26.-27. maj 2016 

1. Portabilitet: Forslag om sikring af grænseoverskridende mobile 

indholdstjenester i det indre marked 

 Generel indstilling 

KOM (2015) 0627 

Rådsmøde 3470 – bilag 2 (samlenotat side 2) 

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)  

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

på tværs af grænser) 

EUU alm. del – 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) 

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) 

EU-note (15) – E 5 (note af 4/11-15 om reform af ophavsretten) 

EU-note (15) – E 24 (note af 13/1-16 om brug af 

onlineindholdstjenester på tværs af grænser) 

EUU alm. del (15) – bilag 627 (Internt) (kommenteret dagsorden) 

EUU alm. del (15) – bilag 628 (foreløbigt referat af 

Europaudvalgets møde 4/5-16)  

2. Konkurrenceevnetjek: Status for realøkonomien 

 Præsentation fra Kommissionen og formandskabet 

 Udveksling af synspunkter 

Rådsmøde 3470 – bilag 2 (samlenotat side 19) 

EUU alm. del (15) – bilag 627 (Internt) (kommenteret dagsorden) 

EUU alm. del (15) – bilag 461 (udvalgsmødereferat side 589, 

senest behandlet i EUU 26/2-16) 

3. Strømlining af konkurrenceevne: Det Digitale Indre Marked 

 Præsentation fra formandskabet 

KOM (2016) 0180 

Rådsmøde 3470 – bilag 2 (samlenotat side 22) 

EUU alm. del (15) – bilag 627 (Internt) (kommenteret dagsorden)

  

Udg. 4. Rådskonklusioner om digitalisering af den europæiske industri og digital 

forvaltning  

 Vedtagelse af rådskonklusioner 
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KOM (2016) 0176, KOM (2016) 0180, KOM (2016) 0178, KOM (2016) 

0179 

Rådsmøde 3470 – bilag 2 (samlenotat side 25) 

EUU alm. del (15) – bilag 225 (notat af 21/12-15 om dansk 

høringssvar om online platforme, KOM (2016) 0178) 

EUU alm. del (15) – bilag 227 (notat af 21/12-15 om dansk 

høringssvar om fremtidens IKT-strategi, KOM (2016) 0176) 

EUU alm. del (15) – bilag 627 (Internt) (kommenteret dagsorden) 

5. Bedre Regulering 

 Vedtagelse af rådskonklusioner - Politisk drøftelse 

KOM (2015) 0215 

Rådsmøde 3470 – bilag 2 (samlenotat side 33) 

EU-note (14) – E 29 (EU-note af 3/6 om forslag til bedre 

lovgivning i EU) 

EUU alm. del (15) – bilag 627 (Internt) (kommenteret dagsorden) 

EUU alm. del (15) – bilag 281 (udvalgsmødereferat side 303, 

senest behandlet i EUU 27/11-15)  

6. Udstationeringsdirektivet  

 Præsentation fra formandskabet 

KOM (2016) 0128 

Rådsmøde 3470 – bilag 2 (samlenotat side 42) 

EUU alm. del (15) – bilag 627 (Internt) (kommenteret dagsorden) 

7. Markedsoptag af rumdata 

 Udveksling af synspunkter 

Rådsmøde 3470 – bilag 1 (samlenotat side 2) 

EUU alm. del (15) – bilag 627 (Internt) (kommenteret dagsorden) 

8. Rådskonklusioner om ex-post evaluering af det syvende rammeprogram 

for forskning og teknologisk udvikling 

 Vedtagelse 

Rådsmøde 3470 – bilag 1 (samlenotat side 4) 

EUU alm. del (15) – bilag 627 (Internt) (kommenteret dagsorden) 

9. Rådskonklusioner om rammevilkår for forskning og innovation 

 Vedtagelse 

Rådsmøde 3470 – bilag 1 (samlenotat side 6) 

EUU alm. del (15) – bilag 627 (Internt) (kommenteret dagsorden) 

10. Rådskonklusioner om Open Science 

 Politisk drøftelse 

 Vedtagelse 

Rådsmøde 3470 – bilag 1 (samlenotat side 8) 
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EUU alm. del (15) – bilag 627 (Internt) (kommenteret dagsorden) 

11. Eventuelt 

12. Siden sidst 

 

 

 

Dagsordenspunkterne 1 hører under Kulturministeriets ressort. 

Dagsordenspunkt 2, 3 og 5 hører under Erhvervs- og Vækstministeriets 

ressort. Dagsordenspunkt 6 hører under Beskæftigelsesministeriets ressort. 

Dagsordenspunkt 4 er fælles ressort mellem Erhvervs- og Vækstministeriets, 

Undervisnings- og Forskningsministeriets samt Finansministeriets ressort. 

Dagsordenspunkt 7-10 hører under Undervisning- og Forskningsministeriets 

ressort. 
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Rådsmøde nr. 3472 (transport, telekommunikation og energi - 

energidelen) den 6. juni 2016 

FO 1. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om foranstaltninger 

til opretholdelse af naturgasforsyningssikkerheden og ophævelse af 

forordning (EU) nr. 994/2010 

 Fremskridtsrapport 

 Politisk drøftelse 

KOM (2016) 0052 

Rådsmøde 3472 - transport, tele og energi (2016-17) – bilag 1 

(samlenotat side 2) 

KOM (2016) 0052 – bilag 4 (udtalelse fra Energi,- Forsynings- og 

Klimaudvalget om forslag til forordning om 

gasforsyningssikkerhed) 

KOM (2016) 0052 – bilag 3 (faktaark om forslag til forordning om 

gasforsyningssikkerhed) 

EUU alm. del (15) – bilag 627 (Internt) (kommenteret dagsorden) 

2. Fremtidigt elmarkedsdesign 

 Præsentation af formandskabskonklusioner 

KOM (2015) 0340 

Rådsmøde 3472 - transport, tele og energi (2016-17) – bilag 1 

(samlenotat side 9) 

KOM (2015) 0340 – bilag 2 (Danmarks høringssvar) 

EU-note (142) – E 10 (EU-note af 15/9-15 om en ny udformning 

af energimarkedet) 

EUU alm. del (15) – bilag 627 (Internt) (kommenteret dagsorden) 

EUU alm. del (15) – bilag 254 (udvalgsmødereferat side 241, 

senest behandlet i EUU 20/11-15) 

3. Eventuelt 

4. Siden sidst 

 

 

 

Alle dagsordenspunkter hører under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet 

ressort 


