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Europaudvalget 

REFERAT 
AF 35. EUROPAUDVALGSMØDE 

Mødedato: Fredag den 3. juni 2016 

Tidspunkt: 5 minutter efter mødet i Salen, dog tidligst  kl. 

09.15. Såfremt A’et slukkes, startes mødet 5 

minutter efter A’et slukkes (nærmere besked om 
starttidspunkt følger på sms den 3. juni) 

Sted: Vær. 2-133 

  

Dagsorden Den 2. juni 2016 

FO/L 1. Rådsmøde nr. 3472 (transport, telekommunikation og energi - 

transportdelen) den 7. juni 2016 

Transport- og Bygningsministeren forelægger dagsordenpunkterne 4 og 5 

Punkt 5 er lukket. 

Punkt 1-3 forelægges skriftligt 

2. Rådsmøde nr. 3473 (retlige og indre anliggender) den 9.-10. juni 2016 

Udlændinge-, integrations- og boligministeren forelægger 

dagsordenspunkterne 13-17. 

Punkt 1-12 forelægges skriftligt 

L 3. Fortsat drøftelse af forslag til spørgsmål til Kommissionen fra Eva Kjer 

Hansen (V)  

EUU alm. del (15) – bilag 666 (internt) (udkast til brev til 

Kommissionen om drivhusgasudledning) 

L 4. Eventuelt 

 

 

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

møder 

 
 
 

Europaudvalget 2015-16
EUU Alm.del  Bilag 780
Offentligt
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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. 3472 (transport, telekommunikation og energi - 

transportdelen) den 7. juni 2016   

1. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forslag til 

direktiv om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer for sejlads 

på indre vandveje, og om ophævelse af Rådets direktiv 96/50/EC samt 

Rådets direktiv 91/672/EEC 

 Generel indstilling 

KOM (2016) 0082 

Rådsmøde 3472 – bilag 4 (samlenotat side 3) 

2. Policy-diskussion om NOx–emissioner fra dieselbiler (på foranledning af 

det nederlandske formandskab) 

 Politisk drøftelse 

Rådsmøde 3472 – bilag 5 (supplerende samlenotat)  

3. Forberedelse af den 39. generalforsamling i FNs Organisation for Civil 

Luftfart (ICAO), 27. september – 7. oktober i Montreal vedr. en global 

markedsbaseret mekanisme til klimaregulering af luftfart (GMBM) 

 Udveksling af synspunkter 

Rådsmøde 3472 – bilag 4 (samlenotat side 8) 

FO 4. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om 

fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk 

luftfartssikkerhedsagentur, og om ophævelse af Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 – ”EASA-forordningen” 
 Fremskridtsrapport 

KOM (2015) 0613 

Rådsmøde 3472 – bilag 4 (samlenotat side 12) 

EUU alm. del (15) – bilag 664 (internt) (kommenteret dagsorden) 

FO/L 5. Kommissionens forslag om Rådets afgørelse om bemyndigelse til at 

indlede forhandlinger om luftfartsaftaler mellem EU og tredjelande 

a) Kommissionens forslag om Rådets afgørelse om bemyndigelse til at 

indlede forhandlinger om luftfartsaftaler mellem EU og ASEAN 

(Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Nationer) 

– Vedtagelse 

KOM (2015) 0609 

Rådsmøde 3472 – bilag 3 (fortroligt) (samlenotat side 3) 

EUU alm. del (15) – bilag 664 (internt) (kommenteret dagsorden) 
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b-c) Kommissionens forslag om Rådets afgørelse om bemyndigelse til at 

indlede forhandlinger om luftfartsaftaler mellem EU og Qatar og De 

Forenede Arabiske Emirater 

– Vedtagelse 

KOM (2015) 0607 

Rådsmøde 3472 – bilag 3 (fortroligt) (samlenotat side 8) 

EUU alm. del (15) – bilag 664 (internt) (kommenteret dagsorden) 

d) Kommissionens forslag om Rådets afgørelse om bemyndigelse til at 

indlede forhandlinger om luftfartsaftaler mellem EU og Tyrkiet 

– Vedtagelse 

KOM (2015) 0605 

Rådsmøde 3472 – bilag 3 (fortroligt) (samlenotat side 13) 

EUU alm. del (15) – bilag 664 (internt) (kommenteret dagsorden) 

e) Kommissionens forslag om Rådets afgørelse om bemyndigelse til at 

indlede forhandlinger om luftfartsaftaler mellem EU og Mexico  
– Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmødet (transport, 

telekommunikation og energi), men forventes vedtaget på et senere 
tidspunkt 

KOM (2015) 0606 

Rådsmøde 3472 – bilag 3 (fortroligt) (samlenotat side 18) 

EUU alm. del (15) – bilag 664 (internt) (kommenteret dagsorden) 

f) Kommissionens forslag om Rådets afgørelse om bemyndigelse til at 

indlede forhandlinger om luftfartsaftaler mellem EU og Kina  
– Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmødet (transport, 

telekommunikation og energi), men forventes vedtaget på et senere 
tidspunkt 

KOM (2015) 0608 

Rådsmøde 3472 – bilag 3 (fortroligt) (samlenotat side 23) 

EUU alm. del (15) – bilag 664 (internt) (kommenteret dagsorden) 

g) Kommissionens forslag om Rådets afgørelse om bemyndigelse til at 

indlede forhandlinger om luftfartsaftaler mellem EU og Armenien  
– Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmødet (transport, 

telekommunikation og energi), men forventes vedtaget på et senere 
tidspunkt 

KOM (2015) 0604 

Rådsmøde 3472 – bilag 3 (fortroligt) (samlenotat side 27) 

EUU alm. del (15) – bilag 664 (internt) (kommenteret dagsorden) 
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h) Kommissionens forslag om Rådets afgørelse om bemyndigelse til at 

indlede forhandlinger om luftfartsaftaler mellem EU og øvrige GCC-

lande (Golfens Samarbejdsråd) (Bahrain, Kuwait, Oman og Saudi-

Arabien)  
– Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmødet (transport, 

telekommunikation og energi), men forventes vedtaget på et senere 
tidspunkt 

KOM (2015) 0607 

Rådsmøde 3472 – bilag 3 (fortroligt) (samlenotat side 32) 

EUU alm. del (15) – bilag 664 (internt) (kommenteret dagsorden) 

 

 

 

 

Dagsordenspunkt 1 hører under Erhvervs- og Vækstministeriets ressort 

Dagsordenspunkt 2 hører under Transport og Byggeministeriets og Miljø- og 

Fødevareministeriets ressort 

Dagsordenspunkterne 3-5 hører under Transport- og Bygningsministeriets 

ressort 
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Rådsmøde nr. 3473 (retlige og indre anliggender) den 9.-10. juni 2016 

1. Forslag til Rådets forordning om oprettelse af en europæisk 

anklagemyndighed (EPPO) * 

 Delvis generel indstilling 

KOM (2013) 0534 

Rådsmøde 3473 – bilag 1 (samlenotat side 4) 

KOM (2013) 0534 – bilag 3 (Det hollandske Repræsentanternes 

Hus' positionspapir om oprettelse af en europæisk 

anklagemyndighed) 

KOM (2013) 0534 – bilag 2 (korrespondance af hhv. 14/3-14 og 

2/4-14 mellem det britiske Overhus og Kommissionen om 

Kommissionens håndtering af det gule kort) 

KOM (2013) 0532 – bilag 1 (brev af 12/11-13 fra Kommissionen 

om begrundede udtalelser om oprettelse af en europæisk 

anklagemyndighed) 

KOM (2013) 0534 - svar på spørgsmål 1 om regeringens 

holdning til Kommissionens beslutning om ignorere det "gule 

kort" fra en række nationale parlamenter vedr. forslag om en 

europæisk anklageyndighed fra justitsministeren 

EUU alm. del (15) – bilag 487 (udvalgsmødereferat side 640, 

senest behandlet i EUU 4/3-16 (punktet ikke omtalt)) 

2. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om strafferetlig 

bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle 

interesser * 

 Fremskridtsrapport/Politisk drøftelse 

KOM (2012) 0363 

Rådsmøde 3473 – bilag 1 (samlenotat side 14) 

EUU alm. del (15) – bilag 281 (udvalgsmødereferat side 307, 

senest behandlet i EUU 27/11-15 – ingen omtale) 

EUU alm. del (12) – bilag 443 (udvalgsmødereferat side 1299, 

behandlet i EUU 31/5-13) 

3. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om 

ændring af Rådets rammeafgørelse 2009/315/RIA for så vidt angår 

udveksling af oplysninger om tredjelandsstatsborgere og det europæiske 

informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS), og om erstatning 

af Rådets afgørelse 2009/316/RIA * 

 Fremskridtsrapport/Politisk drøftelse 

KOM (2016) 0007 

Rådsmøde 3473 – bilag 1 (samlenotat side 22) 
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4. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om 

visse aspekter af aftaler om levering af digitalt indhold 

 Politisk drøftelse 

KOM (2015) 0634 

Rådsmøde 3473 – bilag 1 (samlenotat side 28) 

EU-note (15) – E 34 (EU-note af 22/2-16 om forbrugerrettigheder 

ved nethandel og digitale produkter) 

EUU alm. del (15) – bilag 487 (udvalgsmødereferat side 639, 

senest behandlet i EUU 4/3-16) 

5. Strafforfølgelse af IT-kriminalitet 

 Politisk drøftelse/vedtagelse 

Rådsmøde 3473 – bilag 1 (samlenotat side 41) 

6. Status for arbejdet med fremme af e-Justice 

 Status/orientering fra formandskabet 

Rådsmøde 3473 – bilag 1 (samlenotat side 44) 

7. Forslag til revision af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (91/477/EF) 

om kontrol med erhvervelse og besiddelse af skydevåben 

(våbendirektivet) 

 Generel indstilling 

KOM (2015) 0750 

Rådsmøde 3473 – bilag 1 (samlenotat side 48) 

KOM (2015) 0750 - svar på spm. 1, om opfølgning på 

ministerens forelæggelse i Europaudvalget 4/3-16 vedr. 

skydevåbendirektivet, fra justitsministeren 

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

140 om en redegørelse for regeringens holdning til Europa-

Kommissionens forslag om ændring af EU's våbendirektiv) 

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

Danmarks Jægerforbund m.fl. om revisionen af EU’s 
våbendirektiv) 

EUU alm. del (15) – bilag 660 (udvalgsmødereferat side 862 FO, 

forhandlingsoplæg forelagt 4/5-16) 

8. Køreplan om øget informationsudveksling og bedre 

informationsforvaltning, herunder interoperabilitets-løsninger, på området 

for retlige og indre anliggender 

 Udveksling af synspunkter/godkendelse 

Rådsmøde 3473 – bilag 1 (samlenotat side 62) 
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9. Terrorbekæmpelse: Tilførsel af data til og anvendelse af databaser 

 Udveksling af synspunkter 

Rådsmøde 3473 – bilag 1 (samlenotat side 66) 

10. Status for arbejdet med fornyelse af EU’s interne sikkerhedsstrategi 
(2015-2020) 

 Udveksling af synspunkter 

KOM (2015) 0185 

Rådsmøde 3473 – bilag 1 (samlenotat side 71) 

EUU alm. del (15) – bilag 281 (udvalgsmødereferat side 312, 

senest behandlet i EUU 27/11-15 – ingen omtale) 

11. Forslag til Rådets forordning om kompetence, lovvalg, anerkendelse og 

fuldbyrdelse af retsafgørelser i sager vedrørende formueforholdet mellem 

ægtefæller 

 Politisk enighed 

KOM (2016) 0106 

Rådsmøde 3473 – bilag 2 (samlenotat side 2) 

12. Forslag til Rådets forordning om kompetence, lovvalg, anerkendelse og 

fuldbyrdelse af retsafgørelser i sager vedrørende de formueretlige 

retsvirkninger af registrerede partnerskaber 

 Politisk enighed 

KOM (2016) 0107 

Rådsmøde 3473 – bilag 2 (samlenotat side 16) 

13. Visumliberalisering: 

 Fremskridtsrapport 

a) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af 

forordning (EF) nr. 539/2011 om fastlæggelse af listen over de 

tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved 

passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis 

statsborgere er fritaget for dette krav(Suspensionsmekanismen) 

KOM (2016) 0290 

Rådsmøde 3473 – bilag 3 (samlenotat side 3) 

EUU alm. del (15) – bilag 664 (internt) (kommenteret dagsorden) 

EUU alm. del (15) – bilag 661 (foreløbigt referat af 

Europaudvalgets møde 13/5-16) 
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b) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af 

forordning (EF) nr. 539/2011 om fastlæggelse af listen over de 

tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved 

passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis 

statsborgere er fritaget for dette krav (Georgien, Kosovo, Tyrkiet og 

Ukraine) 

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

0277 

Rådsmøde 3473 – bilag 3 (samlenotat side 3) 

KOM (2016) 0142 - svar på spm. 1, om antallet af asylansøgere 

fra Georgien og status for asylansøgerne, fra udlændinge-, 

integrations- og boligministeren 

EUU alm. del (15) - svar på spm. 67, om 27 krav for 

visumliberalisering, fra udlændinge-, integrations- og 

boligministeren 

EUU alm. del (15) – spørgsmål 86 

EUU alm. del (15) – spørgsmål 100 

EUU alm. del (15) – bilag 664 (internt) (kommenteret dagsorden) 

EUU alm. del (15) – bilag 661 (foreløbigt referat af 

Europaudvalgets møde 13/5-16) 
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14. Den europæiske grænsevagt: 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 3473 – bilag 3 (samlenotat side 11) 

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 - 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 664 (internt) (kommenteret dagsorden) 

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

forhandlingsoplæg forelagt 19/4-16) 

EUU alm. del (15) – bilag 661 (foreløbigt referat af 

Europaudvalgets møde 13/5-16) 

15. Migration: 

 Udveksling af synspunkter 

KOM (2016) 0231 

Rådsmøde 3473 – bilag 3 (samlenotat side 21) 

EUU alm. del (15) – bilag 664 (internt) (kommenteret dagsorden) 

EUU alm. del (15) – bilag 661 (foreløbigt referat af 

Europaudvalgets møde 13/5-16) 

a) Opfølgning på EU-Tyrkiet erklæringen 

KOM (2016) 0231 – bilag 1 (resolutionsforslag vedtaget i 

Europarådet om situationen for flygtninge og migranter under 

EUTyrkiet aftalen af 18/3-16) 

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

mødet i DER 17-18/3-16) 

Det Europæiske Råd 17-18/3-16 – bilag 6 (erklæring om Tyrkiet 

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

EUU alm. del (15) - svar på spm. 40 om græske  

kystbevogtningsfartøjer og Frontex-fartøjer, der opsamler 
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bådflygtninge i græsk farvand, ikke må sejle disse til Tyrkiet, fra 

udlændinge-, integrations- og boligministeren 

EUU alm. del (15) - 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 

betragtes som sikkert tredjeland, fra udlændinge-, integrations- 

og boligministeren 

EUU alm. del (15) - 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 (15) - 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 (15) - svar på spm. 49 om, hvorvidt Tyrkiet opfylder 

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

boligministeren 

EUU alm. del (15) - 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 (15) - 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 (15) - 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 (15) - 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 (15) - 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 (15) - 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 



 

 

 

 1031 

 

EUU alm. del (15) - svar på spm. 72 om ministeren er enig i, at 

der som følge af aftalen mellem EU og Tyrkiet ikke længere er 

tale om åbne registreringscentre for flygtninge, der ankommer til 

Grækenland, men lukkede lejre, hvor man frihedsberøver 

flygtningebørn, fra udlændinge,- integrations- og boligministeren 

EU-note (15) – E 32 (note af 18/2-16 om en fælles EU-Tyrkiet 

handlingsplan for håndteringen af flygtningekrisen) 

EUU alm. del (15) – bilag 664 (internt) (kommenteret dagsorden) 

b) Udviklingen i det centrale Middelhav 

EUU alm. del (15) – bilag 664 (internt) (kommenteret dagsorden) 

16. Schengen-områdets funktion: Niende halvårlige rapport fra Kommissionen 

til Europa-Parlamentet og Rådet vedrørende Schengen-områdets funktion 

(1. november 2015 - 30. april 2016) 

 Udveksling af synspunkter 

Rådsmøde 3473 – bilag 3 (samlenotat side 25) 

EUU alm. del (15) – bilag 664 (internt) (kommenteret dagsorden) 

17. Det fælles europæiske asylsystem 

 Orientering fra Kommissionen 

Rådsmøde 3473 – bilag 4 (supplerende samlenotat) 

EU-note (15) – E 48 (EU-note om omarbejdningen af 

Dublinforordningen) 

EUU alm. del (15) – bilag 664 (internt) (kommenteret dagsorden) 

a) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse 

af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er 

ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international 

beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger eller en 

statsløs i en af medlemsstaterne (omarbejdning) 

KOM (2016) 0270 

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

europæiske agentur for asyl og ophævelse af forordning (EU) nr. 

439/2010 

KOM (2016) 0271 
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c) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af 

"Eurodac" til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv 

anvendelse af forordning nr. 604/2013 af 26. juni 2013 om fastsættelse 

af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er 

ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international 

beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger eller en 

statsløs i en af medlemsstaterne, for identificering af 

tredjelandsstatsborg 

KOM (2016) 0272 

 

 

 

* Forslaget er fremsat med hjemmel i TEUF, tredje del, afsnit V. Protokollen 

om Danmarks stilling, der er knyttet til Lissabon-traktaten, finder derfor 

anvendelse, hvilket indebærer, at foranstaltningerne ikke vil være bindende 

for eller finde anvendelse i Danmark (”retsforbeholdet”) 
 

 

 

Dagsordenspunkterne 1-10 hører under Justitsministeriets ressort 

Dagsordenspunkterne 11 og 12 hører under Social- og Indenrigsministeriets 

ressort 

Dagsordenspunkterne 13-17 hører under Udlændinge-, Integrations- og 

Boligministeriets ressort 

 
 
 
 
 
 


