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Europaudvalget 

REFERAT 

AF 37. EUROPAUDVALGSMØDE 

Mødedato: Fredag den 10. juni 2016 

Tidspunkt: 

sstartstart:start: 

Kl. 10.00 

Sted: Vær. 2-133 

  

Dagsorden Den 9. juni 2016 

L 1. Rådsmøde nr. 3474 (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og 

forbrugerbeskyttelse) den 16.-17. juni 2016 

Punkt 10 er lukket. 

Ministeren for børn, undervisning og ligestilling forelægger 

dagsordenspunkt 10. 

Sundheds- og ældreministeren forelægger dagsordenspunktern 11 og 12. 

Beskæftigelsesministeren forelægger dagsordenspunkterne 1, 2, 3, 5, 6, 

7, 9. 

Social- og indenrigsministeren forelægger dagsordenspunkterne 4 og 8. 

Miljø- og Fødevareministeren forelægger dagsordenspunkt 13 for 

Folketingets Europaudvalg onsdag den 15. juni 2016. 

L 2. Drøftelse af forelæggelse af frihandels- og investeringsaftale mellem EU 

og Canada (CETA) 

EUU alm. del (15) - svar på spm. 102 om forhandlingsmandat til 

de årelange forhandlinger om CETA, fra udenrigsministeren 

EU-note (15) – E 51 (intern) (note af 9/6-16 om Folketingets 

behandling af EU's frihandelsaftaler med tredjelande) 

EUU alm. del (15) – bilag 660 (udvalgsmødereferat, side 845, 

senest behandlet i EUU 4/5-16) 

L 3. Fortsat principiel drøftelse om mandatgivning 

EU-note (15) – E 40 (intern) note af 29/3-16 om Europaudvalgets 

behandling af EU-forslag) 
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L 4. Drøftelse af brev fra Europaudvalgsformændene i Estland, Litauen og 

Letland til formanden for Det Europæiske Råd 

EUU alm. del (15) – bilag 687 (internt) (fælles brev til formanden 

for DER om det røde kort og implementeringen af de nationale 

parlamenters begrundede udtalelser) 

Det Europæiske Råd 18-19/2-16 – bilag 8 (konklusioner fra 

mødet i DER 18-19/2-16) 

L 5. Fortsat drøftelse af evt. udvalgsrejser i efteråret 2016 

L 6. Godkendelse af rejserapport fra udvalgsrejsen til Albanien og Kosovo den 

8.-12. maj 2016 

EUU alm. del (15) – bilag 700 (internt) (udkast til rejserapport 

vedr. udvalgsrejsen til Albanien og Kosovo 8-12/5-16) 

L 7. Fortsat drøftelse af forelæggelse af EU’s budget i juli 

L 8. Eventuelt 

 

 

Der vedlægges foreløbig oversigt over det under punkt 1 nævnte møde. 

 

 
 
 
 
 
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. 3474 (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og 

forbrugerbeskyttelse) den 16.-17. juni 2016 

1. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes 

tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser for 

så vidt angår tilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser 

(tilgængelighedsdirektiv) 

 Fremskridtsrapport 

KOM (2015) 0615 

Rådsmøde 3474 - Beskæftigelse m.v. (2016-17) – bilag 4 

(revideret samlenotat side 3) 

KOM (2015) 0615 (2015-16) – bilag 3 (henvendelse af 8/6-16 

fra Danske Handicaporganisationer om EU's 

tilgængelighedsdirektiv) 

EUU alm. del (2015-16) – bilag 690 (internt) (kommenteret 

dagsorden) 

2. Kommissionens forslag til revision af udstationeringsdirektivet 

 Fremskridtsrapport 

 Orientering ved Kommissionen (state of play) 

KOM (2016) 0128 

Rådsmøde 3474 - Beskæftigelse m.v. (2016-17) – bilag 2 

(samlenotat side 23) 

EUU alm. del (2015-16) – bilag 690 (internt) (kommenteret 

dagsorden) 

EUU alm. del (2015-16) – bilag 699 (foreløbigt referat af 

Europaudvalgets møde 20/5-16) 

3. Kommissionens forslag til revision af direktiv om kræftfremkaldende 

stoffer 

 Fremskridtsrapport 

KOM (2016) 0248 

Rådsmøde 3474 - Beskæftigelse m.v. (2016-17) – bilag 2 

(samlenotat side 33) 

EUU alm. del (2015-16) – bilag 690 (internt) (kommenteret 

dagsorden) 
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4. Forslag til Rådets direktiv om gennemførelse af princippet om 

ligebehandling af alle uanset religion eller tro, handicap, alder eller 

seksuel orientering 

 Fremskridtsrapport 

KOM (2008) 0426 

Rådsmøde 3474 - Beskæftigelse m.v. (2016-17) – bilag 2 

(samlenotat side 37) 

EUU alm. del (2015-16) – bilag 690 (internt) (kommenteret 

dagsorden) 

Rådsmøde 3434 - beskæftigelse m.v. (2015-16) – bilag 7 

(skriftlig forelæggelse vedr. rådsmøde beskæftigelse m.v. 7-8/12-

15 - social og indenrigsdelen) 

5. Europæisk Semester 2016: Bidrag til Det Europæisk Råd 28.-29. juni 

2016 

 Politisk drøftelse 

Rådsmøde 3474 - Beskæftigelse m.v. (2016-17) – bilag 2 

(samlenotat side 80) 

EUU alm. del (2015-16) – bilag 690 (internt) (kommenteret 

dagsorden) 

a) Udkast til Rådets henstillinger vedrørende de Nationale 

Reformprogrammer 2016 og udkast til forklarende note 

– Vedtagelse 

KOM (2016) 0321, KOM (2016) 0325 

KOM (2016) 0325 – samrådsspørgsmål A (samrådsspørgsmål 

om regeringens holdning til Kommissionens udkast til 

landespecifikke anbefalinger for Danmark) 

b) Vurdering af Rådets landespecifikke henstillinger 2016 og 

implementeringen af de landespecifikke henstillinger for 2015 

– Endossering 

6. Kompetencepakke (”Skills Package”) 
 Præsentation ved Kommissionen 

Rådsmøde 3474 - Beskæftigelse m.v. (2016-17) – bilag 2 

(samlenotat side 82) 

EUU alm. del (2015-16) – bilag 690 (internt) (kommenteret 

dagsorden) 



 

 

 

 1102 

 

7. Direktiv om gennemførelse af aftale om gennemførelse af ILO's 2007-

konvention om arbejdsforhold i fiskerisektoren 

 Fremskridtsrapport 

KOM (2016) 0235 

Samlenotat vedrørende dette punkt eftersendes 

Rådsmøde 3474 - Beskæftigelse m.v. (2016-17) – bilag 5 

(supplerende samlenotat) 

8. Rådskonklusioner om bekæmpelse af fattigdom og social eksklusion 

 Vedtagelse 

Rådsmøde 3474 - Beskæftigelse m.v. (2016-17) – bilag 2 

(samlenotat side 84) 

EUU alm. del (2015-16) – bilag 690 (internt) (kommenteret 

dagsorden) 

9. Rådskonklusioner om ”En ny start på en styrket social dialog” 
 Vedtagelse 

Rådsmøde 3474 - Beskæftigelse m.v. (2016-17) – bilag 2 

(samlenotat side 86) 

EUU alm. del (2015-16) – bilag 690 (internt) (kommenteret 

dagsorden) 

L 10. Rådskonklusioner om ligestilling 

 Vedtagelse 

SWD (2015) 0278 

Rådsmøde 3474 - Beskæftigelse m.v. (2016-17) – bilag 2 

(samlenotat side 88) 

EUU alm. del (2015-16) – bilag 690 (internt) (kommenteret 

dagsorden) 

EUU alm. del (2015-16) – bilag 487 (udvalgsmødereferat, side 

651, senest behandlet i EUU 4/3-16) 

11. Rådskonklusioner om bekæmpelse af antibiotikaresistens 

 Vedtagelse 

Rådsmøde 3474 - Beskæftigelse m.v. (2016-17) – bilag 1 

(samlenotat side 2) 

EUU alm. del (2015-16) – bilag 690 (internt) (kommenteret 

dagsorden) 
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12. Rådskonklusioner om det europæiske lægemiddelsystem 

 Vedtagelse 

Rådsmøde 3474 - Beskæftigelse m.v. (2016-17) – bilag 1 

(samlenotat side 6) 

EUU alm. del (2015-16) – bilag 690 (internt) (kommenteret 

dagsorden) 

13. Rådskonklusioner om reformulering af fødevarer 

 Vedtagelse 

Miljø- og fødevareministeren forelægger sagen på 

Europaudvalgets møde den 15. juni 2016 

14. Eventuelt 

15. Siden sidst 

 

 

 

Dagsordenspunkt 1 hører under Transport- og Bygningsministeriets ressort. 

Dagsordenspunkt 2,3,9 hører under Beskæftigelsesministeriets ressort. 

Dagsordenspunkt 4,8 hører under Social- og Indenrigsministeriets ressort. 

Dagsordenspunkt 5 hører under Beskæftigelses-ministeriets og Social- og 

Indenrigsministeriets ressort. Dagsordenspunkt 6 hører under Ministeriet for 

Børn, Undervisning og Ligestillings og Beskæftigelsesministeriets ressort. 

Dagsordenspunkt 7 hører under Erhvervs-, og Vækstministeriets ressort. 

Dagsordenspunkt 10 hører under Ministeriet for Børn, Undervisning og 

Ligestillings ressort. Dagsordenspunkt 11 og 12 hører under Sundheds- og 

Ældreministeriets ressort. Dagsordenspunkt 13 hører under Miljø- og 

Fødevareministeriets ressort 

 
 
 
 


