
 

 

 1248 

Europaudvalget 

REFERAT 

AF 43. EUROPAUDVALGSMØDE 

 

Mødedato: Fredag den 9. juni 2017 

Tidspunkt: 

sstartstart:start: 

Kl. 10.00 

Sted: Vær. 2-133 

  

Dagsorden Den 8. juni 2017 

FO 1. Rådsmøde nr. 3548 (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og 

forbrugerbeskyttelse – beskæftigelses- og sundhedsdelen) den 15.-16. 

juni 2017 

Beskæftigelsesministeren forelægger dagsordenspunkterne 1-6  

Ministeren for ligestilling forelægger dagsordenspunkt 7  

Sundhedsministeren forelægger dagsordenspunkterne 8-10 

EUU alm. del (16) – bilag 716 (kommenteret dagsorden) 

FO/L 2. Danmarks kandidatur til genplacering af Det Europæiske 

Lægemiddelagentur i forbindelse med Det Forenede Kongeriges 

udtræden af Den Europæiske Union 

Forelæggelse ved sundhedsministeren 

 Tidlig forelæggelse 

EUU alm. del (16) – bilag 706 (samlenotat) 

EUU alm. del (16) – bilag 716 (kommenteret dagsorden) 

3. Rådsmøde nr. 3547 (landbrug og fiskeri) den 12. juni 2017 

Forelæggelse ved miljø- og fødevareministeren 

EUU alm. del (16) – bilag 716 (kommenteret dagsorden) 

FO 4. Rådsmøde nr. 3550 (miljø – miljødelen) den 19. juni 2017 

Forelæggelse ved miljø- og fødevareministeren 

EUU alm. del (16) – bilag 716 (kommenteret dagsorden) 

Europaudvalget 2016-17
EUU Alm.del  Bilag 864
Offentligt
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FO 5. Rådsmøde nr. 3548 (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og 

forbrugerbeskyttelse - transportdelen) den 15.-16. juni 2017 

Forelæggelse ved transport-, bygnings- og boligministeren 

EUU alm. del (16) – bilag 716 (kommenteret dagsorden) 

L 6. Drøftelse og evt. vedtagelse af procesplan for udvalgsaktiviteter ude i 

landet 

EUU alm. del (16) – bilag 718 (EUU Procesplan) 

L 7. Afrapportering fra COSAC-møde på Malta den 28.-30. maj 2017 

EUU alm. del (16) – bilag 703 (Konklusioner fra COSAC 

plenarmødet 28-30/5-17 på Malta) 

L 8. Afrapportering fra orientering om Brexit i Statsministeriet 

L 9. Orientering om Brexitfølgegruppens studietur til Irland og Nordirland i 

efteråret 2017 

L 10. Eventuelt 

 

 

 

Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkterne 1 og 3-5 

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. 3548 (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og 

forbrugerbeskyttelse) den 15.-16. juni 2017  

FO 1. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om 

ændring af Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 96/71/EF af 16. 

december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling 

af tjenesteydelser (udstationeringsdirektiv) 

 Generel indstilling 

KOM (2016) 0128 

Rådsmøde 3548 – bilag 3 (samlenotat side 2) 

KOM (2016) 0128 – bilag 14 (Brev fra formanden for det 

ungarske Europaudvalg om Kommissionens forslag til revision af 

udstationeringsdirektivet) 

KOM (2016) 0128 – bilag 13 (Henvendelse af 20/9-16 fra LO, 

FTF og Akademikerne om endeligt høringssvar vedr. forslag til 

revision af udstationeringsdirektivet) 

KOM (2016) 0128 – bilag 12 (Svarbrev fra Europaudvalgets 

formand til formanden for det rumænske parlaments 

Europaudvalg vedr. Kommissionen forslag til revision af 

udstationeringdirektivet) 

KOM (2016) 0128 – bilag 11 (Brev fra formanden for det 

rumænske parlaments Europaudvalg vedr. Kommissionens 

forslag til revision af udstationeringsdirektivet) 

KOM (2016) 0128 – bilag 10 (Kommissionens svar på 

Folketingets begrundet udtalelse vedr. revision af 

udstationeringsdirektivet) 

KOM (2016) 0128 – bilag 7 (Begrundet udtalelse fra Folketinget 

til Kommissionen vedr. forslag til revision af 

udstationeringsdirektivet) 

KOM (2016) 0128 – bilag 3 (Faktaark om revision af 

udstationeringsdirektivet) 

KOM (2016) 0128 - svar på spm. 1 om forhandlingerne om 

revision af udstationeringsdirektivet, fra beskæftigelsesministeren 

KOM (2016) 0128 - svar på spm. 2 om, hvordan ministeren 

forholder sig til den foreslåede revision af 

udstationeringsdirektivet fsva. ansættelseskontrakter, fra 

beskæftigelsesministeren 

KOM (2016) 0128 - svar på spørgsmål 3 om den aktuelle status i 

forhandlingerne om udstationeringsdirektivet, fra 

beskæftigelsesministeren 

EU-note (15) – E 42 (EU-note om revision af 

udstationeringsdirektivet) 

B 171 (15) – bilag 4 (Betænkning afgivet 20. maj 2016) 

EUU alm. del (16) – bilag 312 (udvalgsmødereferat side 444, 

senest behandlet i EUU 2/12-16) 
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2. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om 

ændring af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale 

sikringsordninger og af forordning (EF) nr. 987/2009 om de nærmere 

regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 (Forordning 883) 

 Fremskridtsrapport 

KOM (2016) 0815 

Rådsmøde 3548 – bilag 3 (samlenotat side 16) 

KOM (2016) 0815 – bilag 10 (Bundesrats udtalelse af 10/3-17 

om Kommissionens forslag om sociale sikringssystemer) 

KOM (2016) 0815 – bilag 9 (Folketingets udtalelse om forslag til 

forordning om koordinering af sociale sikringsordninger) 

KOM (2016) 0815 – bilag 7 (Kopi af BEU alm. del - svar på spm. 

324 og 325 om udbetaling af dagpenge i EU-lande og 

økonomiske krav til vandrende arbejdstagere, fra 

beskæftigelsesministeren) 

KOM (2016) 0815 – bilag 6 (Kopi af BEU alm. del - svar på spm. 

301 om, hvordan ministeriet fortolker Kommissionens forslag til 

revideret artikel 61 om særlige bestemmelser for 

sammenlægning af forsikringsperioder, 

fra beskæftigelseministeren) 

KOM (2016) 0815 – bilag 5 (Kopi af BEU alm. del - svar på spm. 

224, 225, 227, 228, 229 og 231 om koordinering af sociale 

sikringsordninger, fra beskæftigelsesministeren) 

EU-note (16) – E 18 (Koordinering af sociale sikringsordninger) 

KOM (2016) 0815 – bilag 2 (Henvendelse af 17/1-17 fra LO og 

FTF om koordination af sociale sikringsordninger mv.) 

KOM (2016) 0815 – bilag 1 (Faktaark om koordinering af social 

sikring) 

EUU alm. del (16) – bilag 500 (udvalgsmødereferat side 750, 

senest behandlet i EUU 24/2-17) 

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

ændring af direktiv 2004/37/EF om beskyttelse af arbejdstagerne mod 

risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer og 

mutagener (Kræftdirektivet) 

 Generel indstilling 

KOM (2017) 0011 

Rådsmøde 3548 – bilag 3 (samlenotat side 39) 

4. Europæisk Semester 2017: Bidrag til Det Europæisk Råd den 22.-23. juni 

2017 

 Politisk debat 

KOM (2017) 0500 

Rådsmøde 3548 – bilag 3 (samlenotat side 43) 
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5. Rådskonklusioner om at det skal betale sig at arbejde 

 Vedtagelse 

Rådsmøde 3548 – bilag 3 (samlenotat side 46) 

6. Rådskonklusioner om Ungegarantien - Den Europæiske Revisionsrets 

Særberetning 

 Vedtagelse 

KOM (2016) 0646 

Rådsmøde 3548 – bilag 3 (samlenotat side 48) 

7. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en 

mere ligelig kønsfordeling blandt menige bestyrelsesmedlemmer i 

børsnoterede selskaber 

 Fremskridtsrapport 

KOM (2012) 0614 

Rådsmøde 3548 – bilag 5 (samlenotat side 1) 

KOM (2012) 0614 – bilag 9 (Kopi af LIU alm. del - svar på spm. 

92 om den danske lovgivning for måltal og poltikker for det 

underrepræsenterede køn) 

KOM (2012) 0614 – bilag 8 (Brevudveksling med 

ligestillingskommissæren og ministeren for børn, undervisning og 

ligestilling forud for rådsmøde beskæftigelse 7-8/12-15) 

KOM (2012) 0614 – bilag 409 (Non-paper om hjemmel for 

direktivforslag om en mere ligelig kønsfordeling blandt menige 

bestyrelsesmedlemmer i børsnoterede selskaber) 

KOM (2012) 0614 – bilag 4 (Begrundet udtalelse om en mere 

ligelig kønsfordeling blandt menige bestyrelsesmedlemmer i 

børsnoterede selskaber) 

KOM (2012) 0614 - svar på spm. 2, om hvorvidt regeringen vil 

arbejde for en undtagelsesbestemmelse for Danmark, så 

Danmark ikke risikerer at skulle indføre kvoter for kvinder i 

bestyrelser m.v., fra ministeren for børn, undervisning og 

ligestilling 

KOM (2012) 0614 - svar på spm. 1 om ministeren vil redegøre 

for sin definition af ordet "kvote", fra ligestillings- og 

kirkeministeren 

EU-note (12) – E 33 (Modstand mod EU-forslag om en mere 

ligelig kønsfordeling i bestyrelser) 

EU-note (12) – E 9 (Kommissionens forslag om kvoter for kvinder 

i bestyrelser) 

EUU alm. del (12) – bilag 472 (udvalgsmødereferat side 1370 

FO, forhandlingsoplæg forelagt EUU 7/6-13) 
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8. Rådskonklusioner om bidrag til at standse stigningen i fedme blandt børn 

 Vedtagelse 

Rådsmøde 3548 – bilag 2 (samlenotat side 2) 

9. Rådskonklusioner om at fremme frivilligt samarbejde mellem 

sundhedssystemer 

 Vedtagelse 

Rådsmøde 3548 – bilag 2 (samlenotat side 5) 

10. Den europæiske søjle for sociale rettigheder – Sundhedsaspekterne og 

konsekvenser 

 Udveksling af synspunkter 

KOM (2017) 0250, KOM (2017) 0251 

Rådsmøde 3548 – bilag 2 (samlenotat side 7) 

KOM (2016) 0127 – bilag 2 (Faktaark om en europæiske søjle af 

sociale rettigheder) 

FO 11. Kommissionens 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 3548 – bilag 4 (samlenotat side 1) 

KOM (2015) 0615 – bilag 3 (Henvendelse af 8/6-16 fra Danske 

Handicaporganisationer om EU's tilgængelighedsdirektiv) 

EUU KOM (2015) 0615 - svar på spm. 1 om regeringens måde at 

opgøre de forventede økonomiske konsekvenser af 

tilgængelighedsdirektivet på, fra transport- og 

bygningsministeren 

EUU alm. del (16) – bilag 302 (udvalgsmødereferat side 352, 

senest behandlet i EUU 25/11-16) 

12. Eventuelt 

13. Siden sidst 

 

 

Dagsordenspunkterne 1-6 hører under Beskæftigelsesministeriets ressort 

Dagsordenspunkt 7 hører under Udenrigsministeriets ressort 

Dagsordenspunkterne 8-10 hører under Sundheds- og Ældreministeriets 

ressort 

Dagsordenspunkt 11 hører under Transport-, Bygnings- og Boligministeriets 

ressort 
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Rådsmøde nr. 3547 (landbrug og fiskeri) den 12. juni 2017 

1. (Evt.) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om økologisk 

produktion og mærkning af økologiske produkter 

 Status 

KOM (2014) 0180 

Rådsmøde 3547 – bilag 1 (samlenotat side 2) 

EUU alm. del (16) – bilag 676 (udvalgsmødereferat side 976, 

senest behandlet i EUU 21/4-17) 

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

882 FO, forhandlingsoplæg forelagt 8/5-15) 

2. Markedssituationen for landbrugsvarer 

 Orientering 

Rådsmøde 3547 – bilag 1 (samlenotat side 26) 

EUU alm. del (16) – bilag 436 (udvalgsmødereferat side 602, 

senest behandlet i EUU 20/1-17) 

3. Forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EU) 

2017/127 for så vidt angår visse fiskerimuligheder for blandt andet brisling 

og rejer 

 Tidlig forelæggelse 

Rådsmøde 3547 – bilag 1 (samlenotat side 29) 

4. Eventuelt 

5. Siden sidst 

Alle punkter hører under Miljø- og Fødevareministeriets ressort 
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Rådsmøde nr. 3550 (miljø – miljødelen) den 19. juni 2017 

1. Handlingsplan for naturen, mennesket og økonomien 

 Vedtagelse af rådskonklusioner 

KOM (2017) 0198 

Rådsmøde 3550 – bilag 1 (samlenotat side 2) 

KOM (2017) 0198 – bilag 1 (henvendelse af 22/5-17 fra Det 

Grønne Kontaktudvalg vedr. Kommissionens handlingsplan for 

natur, mennesker og økonomi) 

FO 2. Ændring af direktiv 2011/65/EU om begrænsning af anvendelsen af visse 

farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr 

 Tidlig forelæggelse 

KOM (2017) 0038 

Rådsmøde 3550 – bilag 1 (samlenotat side 5) 

3. Eventuelt 

4. Siden sidst  

Alle punkter hører under Miljø- og Fødevareministeriets ressort 

 
 


