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Europaudvalget 

REFERAT 

AF 40. EUROPAUDVALGSMØDE 

Mødedato: torsdag den 30. juni 2016 

Tidspunkt:  kl. 14.00 

Sted: vær. 1-133 

  

Dagsorden                                                                                         Den 30. juni 2016 

1. Afrapportering fra møde i Det Europæiske Råd den 28.-29. juni 2016 

Forelæggelse ved statsministeren 

Det Europæiske Råd 28-29/6-16 – bilag 8 (erklæring fra det 

uformelle møde 29/6-16 mellem stats- og regeringscheferne for 

de 27 medlemsstater, samt formændene for Det Europæiske 

Råd og Europa-Kommissionen) 

Det Europæiske Råd 28-29/6-16 – bilag 7 (konklusioner fra 

mødet i Det Europæiske Råd den 28. juni 2016) 

Det Europæiske Råd 28-29/6-16 – bilag 6 (fortroligt brev og 

rapport vedr. den globale strategi for Den Europæiske Unions 

udenrigs- og sikkerhedspolitik) 

L 2. Drøftelse af politisk udtalelse fra Miljø- og Fødevareudvalget om to forslag 

i Kommissionens pakke om cirkulær økonomi  

a) Forslag til direktiv om affald 

KOM (2015) 0595 

KOM (2015) 0595 – bilag 8 (udtalelse fra Miljø- og 

fødevareudvalget vedr. to forslag til direktiver om cirkulær 

økonomi) 
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b) Forslag til direktiv om emballageaffald 

KOM (2015) 0596 

KOM (2015) 0596 – bilag 4 (udtalelse fra Miljø- og 

fødevareudvalget vedr. to forslag til direktiver om cirkulær 

økonomi) 

L 3. Fortsat principiel drøftelse om mandatgivning og evt. beretning 

EU-note (15) – E 40 (internt) (EU-note om Europaudvalgets 

behandling af EU-forslag) 

L 4. Orientering om engagement på sociale medier i forbindelse med 

krydsforhøret om migration den 25. maj 2016 

EUU alm. del (15) – bilag 753 (internt) (notat om offentligt 

engagement i forbindelse med krydsforhør om migration den 25. 

maj 2016) 

L 5. Eventuelt 

 
 
 
 
 
 
 
 
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 


