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Europaudvalget 

REFERAT 

AF 19. EUROPAUDVALGSMØDE 

 

Mødedato: Fredag den 2. marts 2018 

Tidspunkt: 

sstartstart:start: 

Kl. 10.00 

Sted: Vær. 2-133 

  

Dagsorden Den 1. marts 2018 

1. Rådsmøde nr. 3602 (udenrigsanliggender – forsvar) den 6. marts 2018 

Forelæggelse ved forsvarsministeren 

EUU alm. del (17) – bilag 432 (kommenteret dagsorden) 

2. Rådsmøde nr. 3601 (miljø) den 5. marts 2018 

Forelæggelse ved miljø- og fødevareministeren 

EUU alm. del (17) – bilag 432 (kommenteret dagsorden) 

FO 3. Rådsmøde nr. 3604 (konkurrenceevne) den 12. marts 2018 

Forelæggelse ved erhvervsministeren 

EUU alm. del (17) – bilag 432 (kommenteret dagsorden) 

4. Rådsmøde nr. 3603 (retlige og indre anliggender) den 8.-9. marts 2018 

Justitsministeren forelægger dagsordenspunkterne 1-7  

Udlændinge- og integrationsministeren forelægger dagsordenspunkterne 

8-9 

Børne- og socialministeren forelægger dagsordenspunkt 10 

EUU alm. del (17) – bilag 432 (kommenteret dagsorden) 

L 5. Drøftelse af dansk status i JPSG Europol 

EUU alm. del (17) – bilag 334 (invitation til 2. møde i 

kontrolgruppe vedr. Europol) 

EU-note (17) – E 18 (note af 1/3-18) 

EUU alm. del (17) – bilag 440 (notat om revideret udkast til 

forretningsorden) 

  

Europaudvalget 2017-18
EUU Alm.del  Bilag 528
Offentligt
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L 6. Politisk drøftelse af og afgivelse af betænkning over beslutningsforslag: 

a) B 18 (om social protokol til Lissabontraktaten) (EL) 

B 18 (17) – bilag 5 (2. udkast til betænkning) 

b) B 41 (om at ophæve EU's kodeks for onlineadfærd) (DF) 

B 41 (17) – bilag 3 (udkast til betænkning) 

L 7. Fastsættelse af tidsplan for beslutningsforslag B 64 om stop for studielån 

til udenlandske studerende 

B 64 (17) – bilag 1 (udkast til tidsplan) 

L 8. Behandling af indstilling fra Beskæftigelsesudvalget vedr. forslag om 

forudsigelige og gennemsigtige arbejdsvilkår 

EUU alm. del (17) – bilag 443 (brev med indstilling fra BEU) 

L 9. Orientering om arbejdsgruppe under Miljø- og Fødevareudvalget 

L 10. Drøftelse af spørgsmål til Kommissionen 

L 11. Godkendelse af rejserapport for studierejse til Sydkorea 

EUU alm. del (17) – bilag 442 (udkast til rejserapport) 

L 12. Eventuelt 

 

 

 

Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkt 1-4 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 

 



 

 

 629 

 

Rådsmøde nr. 3602 (udenrigsanliggender – forsvar) den 6. marts 2018 

1. Permanent struktureret samarbejde på forsvarsområdet 

 Udveksling af synspunkter/vedtagelse 

Rådsmøde 3602 – bilag 1 (samlenotat side 2) 

EUU alm. del (17) – bilag 166 (udvalgsmødereferat side 191, 

senest behandlet i EUU 10/11-17) 

2. Sikkerhed og forsvar 

 Udveksling af synspunkter 

KOM (2016) 0950, KOM (2017) 0295, KOM (2017) 0294, JOIN (2017) 

0041 

Rådsmøde 3602 – bilag 1 (samlenotat side 4) 

EUU alm. del (17) – bilag 166 (udvalgsmødereferat side 191, 

senest behandlet i EUU 10/11-17) 

3. CSDP-missioner og –operationer 

 Udveksling af synspunkter 

Rådsmøde 3602 – bilag 1 (samlenotat side 7) 

EUU alm. del (16) – bilag 209 (udvalgsmødereferat side 237, 

senest behandlet i EUU 11/11-16) 

4. Eventuelt 

5. Siden sidst 

 

 

 

Alle punkterne hører under Forsvarsministeriets ressort. 
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Rådsmøde nr. 3601 (miljø) den 5. marts 2018 

1. Grønning af det europæiske semester: 

 Udveksling af synspunkter 

KOM (2017) 0063, KOM (2017) 0690, KOM (2018) 0010 

Rådsmøde 3601 – bilag 1 (samlenotat side 2) 

EUU alm. del (17) – bilag 363 (udvalgsmødereferat side 535, 

senest behandlet i EUU 19/1-18) 

EUU alm. del (17) – bilag 286 (udvalgsmødereferat, samråd om 

det europæiske semester 8/12-17) 

EUU alm. del (17) – bilag 261 (udvalgsmødereferat side 331, 

vækstundersøgelsen behandlet 1/12-17) 

2. Cirkulær Økonomi – opfølgning på handlingsplan: 

 Udveksling af synspunkter 

Rådsmøde 3601 – bilag 1 (samlenotat side 9) 

a) Meddelelse om EU-strategi for plast i en cirkulær økonomi 

KOM (2018) 0028 

b) Meddelelse om en overvågningsramme for den cirkulære økonomi 

KOM (2018) 0029 

c) Meddelelse om gennemførelse af pakken om cirkulær økonomi: 

løsningsmuligheder vedrørende samspillet mellem kemikalie-, produkt- 

og affaldslovgivningen 

KOM (2018) 0032 

3. Eventuelt 

4. Siden sidst 

 

 

 

Alle punkterne hører under Miljø- og Fødevareministeriets ressort. 
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Rådsmøde nr. 3604 (konkurrenceevne) den 12. marts 2018 

1. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning vedrørende respekt 

for privatlivets fred og beskyttelse af persondata ved elektronisk 

kommunikation 

 Tidlig forelæggelse 

KOM (2017) 0010 

Rådsmøde 3604 – bilag 1 (samlenotat side 2) 

KOM (2017) 0010 - svar på spm. 1 om ministerens kommentarer 

til høringssvar fra Forbrugerrådet Tænk vedr. forslag til 

forordning om respekt for privatlivets fred, fra erhvervsministeren 

EUU alm. del (17) – bilag 261 (udvalgsmødereferat side 354, 

senest behandlet i EUU 1/12-17) 

2. Rådskonklusioner om en europæisk industripolitik 

 Politisk drøftelse og vedtagelse af rådskonklusioner 

KOM (2017) 0479 

Rådsmøde 3604 – bilag 1 (samlenotat side 20) 

3. 25-året for det indre marked: Vejen frem 

 Præsentation og politisk drøftelse 

Rådsmøde 3604 – bilag 1 (samlenotat side 25) 

4. Konkurrenceevnetjekket 

 Præsentation og politisk drøftelse 

Rådsmøde 3604 – bilag 1 (samlenotat side 28) 

EUU alm. del (17) – bilag 221 (udvalgsmødereferat side 281, 

senest behandlet i EUU 24/11-17) 

5. Det Europæiske Semester 2018: Digitaliseringen af EU’s økonomi 
 Politisk drøftelse og vedtagelse af rådskonklusioner 

KOM (2017) 0690 

Rådsmøde 3604 – bilag 2 (samlenotat side 1) 

6. Eventuelt 

7. Siden sidst 

 

 

 

Alle punkterne hører under Erhvervsministeriets ressort. 
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Rådsmøde nr. 3603 (retlige og indre anliggender) den 8.-9. marts 2018 

1. Samarbejde med lande i det vestlige Balkan om terrorbekæmpelse 

 Udveksling af synspunkter 

Rådsmøde 3603 – bilag 1 (samlenotat side 3) 

2. RIA-agenturers rolle i forbindelse med terrorbekæmpelse 

 Politisk drøftelse 

Rådsmøde 3603 – bilag 1 (samlenotat side 6) 

3. Samarbejde mellem EU’s fælles sikkerheds- og forsvarspolitiske 

missioner/operationer og RIA-agenturer 

 Politisk opbakning 

Rådsmøde 3603 – bilag 1 (samlenotat side 9) 

EUU alm. del (17) – bilag 166 (udvalgsmødereferat side 192, 

behandlet i EUU 10/11-17 ved forsvarsministeren) 

4. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2016/681 af 27. april 2016 om 

anvendelse af passagerlisteoplysninger (PNR-oplysninger) til at 

forebygge, opdage, efterforske og retsforfølge terrorhandlinger og grov 

kriminalitet *  

 Udveksling af synspunkter vedrørende direktivets implementering 

KOM (2011) 0032 

Rådsmøde 3603 – bilag 1 (samlenotat side 12) 

EU-note (15) – E 13 (note af 23/11-15) 

KOM (2011) 0032 – bilag 3 (faktaark om PNR og Eurojust) 

KOM (2011) 0032 - svar på spm. 1 om fordele for henholdsvis 

Danmark og de andre EU-lande ved dansk deltagelse i PNR-

direktivet, fra justitsministeren 

EUU alm. del (17) – bilag 261 (udvalgsmødereferat side 318, 

senest behandlet i EUU 1/12-17, ikke omtalt) 

EUU alm. del (16) – bilag 254 (udvalgsmødereferat side 258, 

senest behandlet i EUU 16/11-16) 

EUU alm. del (15) – bilag 697 (udvalgsmødereferat side 907 FO, 

forhandlingsoplæg forelagt EUU 13/5-16) 

5. Forslag til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om bekæmpelse af svig 

og forfalskning i forbindelse med andre betalingsmidler end kontanter og 

om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2001/413/RIA *  

 Generel indstilling 

KOM (2017) 0489 

Rådsmøde 3603 – bilag 1 (samlenotat side 15) 

6. Rådets forordning (EU) 2017/1939 af 12. oktober 2017 om gennemførelse 

af et forstærket samarbejde om oprettelse af Den Europæisk 

Anklagemyndighed (EPPO) * 
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 Status for gennemførelsen 

KOM (2013) 0534 

Rådsmøde 3603 – bilag 1 (samlenotat side 26) 

7. Forbedring af grænseoverskridende adgang til e-beviser 

 Udveksling af synspunkter 

Rådsmøde 3603 – bilag 1 (samlenotat side 39) 

EUU alm. del (17) – bilag 261 (udvalgsmødereferat side 313, sag 

om kryptering behandlet på EUU møde 1/12-17) 

8. Interoperabilitet mellem EU informationssystemer 

 Politisk drøftelse 

KOM (2017) 0793, KOM (2017) 0794 

Rådsmøde 3603 – bilag 3 (samlenotat side 3) 

EU-note (17) – E 17 (EU-note af 23/2-18) 

9. Migration: State of play 

 Udveksling af synspunkter/politisk drøftelse 

Rådsmøde 3603 – bilag 3 (samlenotat side 13) 

EUU alm. del (17) – bilag 70 (udvalgsmødereferat side 53, 

senest behandlet i EUU 6/10-17) 

10. Forslag til Rådets forordning om kompetence, anerkendelse og 

fuldbyrdelse af afgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende 

forældreansvar, og om internationale barnebortførelser (omarbejdning)* 

 Politisk drøftelse 

KOM (2016) 0411 

Rådsmøde 3603 – bilag 2 (samlenotat) 

EUU alm. del (17) – bilag 261 (udvalgsmødereferat side 377, 

senest behandlet i EUU 1/12-17) 

11. Eventuelt 

12. Siden sidst 

 

 

 

Dagsordenspunkterne 1-7 hører under Justitsministeriets ressort. 

Dagsordenspunkterne 8-9 hører under Udlændinge- og 

Integrationsministeriets ressort. Dagsordenspunkt 10 hører under Børne- og 

Socialministeriets ressort. 

 

* Forslaget er fremsat efter 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”). 
 


