
 

 

Yderligere information: www.euo.dk/dagsorden 1 

Europaudvalget 

REFERAT 

AF 1. EUROPAUDVALGSMØDE 

 

Mødedato: Fredag den 9. oktober 2015 

Tidspunkt: 

sstartstart:start: 

Kl. 09.00 

Sted: Vær. 2-133 

  

Dagsorden Den 8. oktober 2015 

FO 1. Rådsmøde nr. 3417 (almindelige anliggender) den 13. oktober 2015  

Forelæggelse ved udenrigsministeren 

L 2. Rådsmøde nr. 3416 (udenrigsanliggender) den 12. oktober 2015 

Pkt. 5 er lukket 

Forelæggelse ved udenrigsministeren 

3. Forelæggelse af møde i Det Europæiske Råd den 15.-16. oktober 2015 

Forelæggelse ved statsministeren  

Det Europæiske Råd 15-16/10-15 (2015-16) – bilag 120 

(fortroligt) (udkast til kommenteret dagsorden vedr. møde i DER 

15-16/10-15) 

Det Europæiske Råd 15-16/10-15 (2015-16) – bilag 188 

(fortroligt) (udkast til retningslinjer for konklusioner vedr. møde i 

DER 15-16/10-15) 

FO 4. Rådsmøde nr. 3418 (landbrug og fiskeri) den 22.-23. oktober 2015  

Forelæggelse ved miljø og fødevareministeren 

5. Rådsmøde nr. 3420 (miljø) den 26. oktober 2015 

Forelæggelse ved miljø og fødevareministeren 

L 6. Orientering om udvalgs- og gruppeformandsmødet den 21. oktober 2015 

EUU alm. del (2015-16) – bilag 10 (materiale vedr. udvalgs- og 

gruppeformandsmøde 21/10-15) 

L 7. Eventuelt 

Europaudvalget 2015-16
EUU Alm.del  Bilag 94
Offentligt
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NB. Dagsordenspunkt 1 afsluttes senest kl. 10.00 

Dagsordenspunkt 3 afsluttes senest kl. 12.00 

 

 

Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkt 1-2 og 4-5 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. 3417 (almindelige anliggender) den 13. oktober 2015 

1. Årlig programmering for 2016 

 Udveksling af synspunkter 

Rådsmøde 3417 – bilag 1 (samlenotat side 2) 

EUU alm. del (2015-16) – bilag 2 (internt) (kommenteret 

dagsorden) 

EU-note (2015-16) – E 3 (EU’s politiske prioriteter for 2016) 

FO 2. Inter-institutionel aftale om bedre regulering (IIA) 
 Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmødet (almindelige anliggender) 

den 13. oktober 2015, men forventes sat på dagsordenen for et snarligt 
rådsmøde 

KOM (2015) 0216 

Rådsmøde 3417 – bilag 1 (samlenotat side 5) 

EUU alm. del (2014-15) – bilag 475 (fortroligt) (positionspapir til 

brug for udarbejdelse af Rådets ønsker til indholdet af en 

kommende inter-institutionel aftale) 

EUU alm. del (2015-16) – bilag 2 (internt) (kommenteret 

dagsorden) 

Rådsmøde 3401– bilag 2 (skriftlig forelæggelse af rådsmøde 

almindelige anliggender 23/6-15) 

EUU alm. del (2014-15) – bilag 541 (udvalgsmødereferat side 

817, behandlet i EUU 17/4-15) 

3. Forberedelse af Det Europæiske Råd den 15.-16. oktober 2015 

 Politisk drøftelse 

Rådsmøde 3417 – bilag 1 (samlenotat side 10) 

Det Europæiske Råd 15-16/10-15 – bilag 120 (fortroligt) (udkast 

til kommenteret dagsorden vedr. møde i DER 15-16/10-15) 

Det Europæiske Råd 15-16/10-15 – bilag 188 (fortroligt) (udkast 

til retningslinjer for konklusioner vedr. møde i DER 15-16/10-15) 

EUU alm. del (2015-16) – bilag 2 (internt) (kommenteret 

dagsorden) 

4. Eventuelt 

5. Siden sidst 

a) WTO-aftalen om informationsteknologi (ITA-II) 

 

 

 

 

 

Alle dagsordenspunkter henhører under Udenrigsministeriets ressort 
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Rådsmøde nr. 3416 (udenrigsanliggender) den 12. oktober 2015 

1. Syrien 

 Politisk drøftelse/ evt. rådskonklusioner 

Rådsmøde 3416 – bilag 1 (samlenotat side 2) 

EUU alm. del (2015-16) – bilag 2 (internt) (kommenteret 

dagsorden) 

EUU alm. del (2014-15) – bilag 449 (udvalgsmødereferat side 

449, behandlet i EUU 9/3-15) 

2. Relationerne mellem EU og AVS-landene post 2020 

 Politisk drøftelse 

JOIN (2015) 0033 

Rådsmøde 3416 – bilag 1 (samlenotat side 4) 

EUU alm. del (2015-16) – bilag 2 (internt) (kommenteret 

dagsorden) 

Udg. 3. (Evt.) Libyen 

 Politisk drøftelse/ evt. rådskonklusioner 

Rådsmøde 3416 – bilag 1 (samlenotat side 7) 

EUU alm. del (2015-16) – bilag 2 (internt) (kommenteret 

dagsorden) 

Rådsmøde 3404 – bilag 3 (skriftlig forelæggelse af rådsmøde 

udenrigsanliggender 20/7-15) 

4. Migration 

 Politisk drøftelse/rådskonklusioner 

Rådsmøde 3416 – bilag 2 (supplerende samlenotat) 

Det Europæiske Råd 23/9-15 – bilag 3 (erklæring fra møde i 

DER 23/9-15) 

EUU alm. del (2015-16) – bilag 2 (internt) (kommenteret 

dagsorden) 

L 5. Hviderusland 
 Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmødet(udenrigsanliggender) d. 

12. oktober 2015, men forventes vedtaget på et snarligt rådsmøde 

Rådsmøde 3416 - udenrigsanliggender (2015-16) – bilag 3 

(fortroligt) (supplerende samlenotat) 

6. Eventuelt 

7. Siden sidst 

 

 

Alle dagsordenspunkter hører under Udenrigsministeriets ressort  
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Rådsmøde nr. 3418 (landbrug og fiskeri) den 22.-23. oktober 2015 

FO 1. Forslag til Rådets forordning om fastsættelse for 2016 af fiskerimuligheder 

for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande i Østersøen 

 Politisk enighed 

KOM (2015) 0413 

Rådsmøde 3418 – bilag 1 (samlenotat side 3) 

EUU alm. del (2015-16) – bilag 2 (internt) (kommenteret 

dagsorden) 

EUU alm. del (2014-15) – bilag 73 (udvalgsmødereferat side 62, 

kvoter for 2015, behandlet i EUU 10/10-14) 

2. Konsultationer mellem EU og Norge om fiskerimuligheder for 2016 

 Udveksling af synspunkter 

Rådsmøde 3418 – bilag 1 (samlenotat side 11) 

EUU alm. del (2015-16) – bilag 2 (internt) (kommenteret 

dagsorden) 

EUU alm. del (2014-15) – bilag 73 (udvalgsmødereferat side 65, 

kvoter for 2015, behandlet i EUU 10/10-14) 

3. Fiskeripartnerskabsaftale med Republikken Liberia  

 Tidlig forelæggelse 

Rådsmøde 3418 – bilag 1 (samlenotat side 14) 

EUU alm. del (2015-16) – bilag 2 (internt) (kommenteret 

dagsorden) 

a) Forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse på Den Europæiske 

Unions vegne og om midlertidig anvendelse af den bæredygtige 

fiskeripartnerskabsaftale med tilhørende protokol om fastsættelse af de 

fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i 

fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og 

Republikken Liberia 

KOM (2015) 0466 

b) Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en partnerskabsaftale om 

bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Republikken 

Liberia og den tilhørende gennemførelsesprotokol 

KOM (2015) 0467 

c) Forslag til Rådets forordning om fordeling af fiskerimulighederne i 

henhold til protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den 

finansielle modydelse, der er omhandlet i den bæredygtige 

fiskeripartnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og 

Republikken Liberia 

KOM (2015) 0465 
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4. Fiskeripartnerskabsaftale med Den Islamiske Republik Mauretanien 

 Tidlig forelæggelse 

Rådsmøde 3418 – bilag 1 (samlenotat side 19) 

EUU alm. del (2015-16) – bilag 2 (internt) (kommenteret 

dagsorden) 

EUU alm. del (2013-14) – bilag 302 (udvalgsmødereferat side 

638, senest behandlet i EUU 7/2-14) 

a) Forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse på Den Europæiske 

Unions vegne og midlertidig anvendelse af protokollen om fastsættelse 

af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet 

i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Den 

Islamiske Republik Mauretanien for en periode på fire år 

KOM (2015) 0471 

b) Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen om 

fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der 

er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske 

Union og Den Islamiske Republik Mauretanien for en periode på fire år 

KOM (2015) 0477 

c) Forslag til Rådets forordning om tildeling af fiskerimuligheder i medfør 

af protokollen, der fastsætter fiskerimuligheder og den finansielle 

modydelse, omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den 

Europæiske Union og Den Islamiske Republik Mauretanien for en 

periode på fire år  

KOM (2015) 0474 

FO 5. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af 

forordning (EU) nr. 1308/2013 og 1306/2013 for så vidt angår 

støtteordningen for uddeling af frugt og grøntsager, herunder bananer 

samt mælk i uddannelsesinstitutioner, og forslag til ændring af Rådets 

forordning (EU) nr. 1370/2013 om fastsættelse af støtte og restitutioner i 

forbindelse med den fælles markedsordning for landbrugsprodukter 

 Tidlig forelæggelse 

KOM (2014) 0032, KOM (2014) 0031 

Rådsmøde 3418 – bilag 1 (samlenotat side 24) 

EUU alm. del (2015-16) – bilag 2 (internt) (kommenteret 

dagsorden) 

Rådsmøde 3402 – bilag 2 (skriftlig forelæggelse af 9/7-15) 

EUU alm. del (2014-15) – bilag 309 (udvalgsmødereferat side 

473, behandlet i EUU 12/12-14) 
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Udg. 6. Internationale handelsaftaler og –forhandlinger på landbrugsområdet  

 Orientering fra Kommissionen 

Rådsmøde 3418 – bilag 1 (samlenotat side 30) 

EUU alm. del (2015-16) – bilag 2 (internt) (kommenteret 

dagsorden) 

EUU alm. del (2014-15) – bilag 449 (udvalgsmødereferat side 

734, senest behandlet i EUU 9/3-15) 

7. Klima-smart landbrug  

 Udveksling af synspunkter 

Rådsmøde 3418 – bilag 1 (samlenotat side 35) 

EUU alm. del (2015-16) – bilag 2 (internt) (kommenteret 

dagsorden) 

8. (Evt.) Markedssituationen for landbrugsvarer 

 Orientering fra Kommissionen og udveksling af synspunkter 

Rådsmøde 3418 – bilag 1 (samlenotat side 37) 

EUU alm. del (2015-16) – bilag 2 (internt) (kommenteret 

dagsorden) 

EUU alm. del (2014-152) – bilag 187 (udvalgsmødereferat side 

12, senest behandlet i EUU 4/9-15) 

FO 9. (Evt.) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om offentlig 

kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på anvendelsen af 

fødevare- og foderstoflovgivningen og reglerne for dyresundhed og 

dyrevelfærd, plantesundhed, planteformeringsmateriale og 

plantebeskyttelsesmidler (kontrolforordningen) 

 Generel indstilling 

KOM (2013) 0265 

Rådsmøde 3418 – bilag 1 (samlenotat side 44) 

EUU alm. del (2015-16) – bilag 2 (internt) (kommenteret 

dagsorden) 

EUU alm. del (2014-152) – bilag 27 (udvalgsmødereferat side 

890 FO, forhandlingsoplæg forelagt 8/5-15) 

10. Eventuelt 

11. Siden sidst 

 

 

 

Alle punkter hører under Miljø- og Fødevareministeriets ressort 
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Rådsmøde nr. 3420 (miljø) den 26. oktober 2015  

1. Forslag til ændring af direktiv om en ordning for handel med kvoter for 

drivhusgasemissioner, ”kvotehandelsdirektivet” 
 Orienterende debat 

KOM (2015) 0337 

Rådsmøde 3420 – bilag 1 (samlenotat) 

EUU alm. del (2015-16) – bilag 2 (internt) (kommenteret 

dagsorden) 

2. Opfølgningen på FN’s globale mål for bæredygtig udvikling som vedtaget i 

dokumentet ”Transforming our world– the 2030 agenda for sustainable 

development” som vedtaget den 25. september 2015 

 – Politisk drøftelse 

Rådsmøde 3420 – bilag 2 (samlenotat) 

KOM (2015) 0044 – bilag 2 (henvendelse af 19/5-15 fra Globalt 

Fokus og 92-gruppen) 

EUU alm. del (2015-16) – bilag 2 (internt) (kommenteret 

dagsorden) 

EUU alm. del (2014-152) – bilag 33 (udvalgsmødereferat side 

986, senest behandlet i EUU 22/5-15) 

3. Eventuelt 

4. Siden sidst 

 

 

 

Dagsordenspunkt 1 hører under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets 

ressort 

Dagsordensordenspunkt 2 hører under Miljø og Fødevareministeriets ressort 

 

 
 
 
 
 


