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Europaudvalget 

REFERAT  

AF 22. EUROPAUDVALGSMØDE 

Mødedato: Fredag den 16. marts 2018 

Tidspunkt: 

sstartstart:start: 

kl. 08.30 

Sted: Vær. 2-133 

  

Dagsorden Den 15. marts 2018 

1. Rådsmøde nr. 3607 (landbrug og fiskeri – landbrugsdelen) den 19. marts 

2018 

Dagsordenspunkt 4-5 forelægges af miljø- og fødevareministeren 

EUU alm. del (17) – bilag 494 (kommenteret dagsorden) 

Mødet genoptages kl. 10.00 med følgende dagsorden: 

L 2. Rådsmøde nr. 3610 (almindelige anliggender – art. 50) den 20. marts 

2018 

Forelæggelse ved udenrigsministeren 

3. Rådsmøde nr. 3609 (almindelige anliggender) den 20. marts 2018 

Forelæggelse ved udenrigsministeren 

EUU alm. del (17) – bilag 494 (kommenteret dagsorden) 

4. Rådsmøde nr. 3608 (udenrigsanliggender) den 19. marts 2018 

Forelæggelse ved udenrigsministeren 

EUU alm. del (17) – bilag 494 (kommenteret dagsorden) 
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FO 5. Forslag til rådsbeslutning, der bemyndiger EU-Kommissionen til at åbne 

forhandlinger om en ny partnerskabsaftale mellem EU og lande i Afrika, 

Vestindien og Stillehavet 

 Tidlig forelæggelse 

Forelæggelse ved ministeren for udviklingssamarbejde 

KOM (2017) 0763 

KOM (2017) 0763 – bilag 2 (samlenotat) 

EUU alm. del (17) – bilag 494 (kommenteret dagsorden) 

EUU alm. del (17) – bilag 363 (udvalgsmødereferat side 522, 

senest behandlet i EUU 19/1-18) 

FO 6. Rådsmøde nr. 3607 (landbrug og fiskeri – fiskeridelen) den 19. marts 

2018 

Dagsordenspunkt 1 - 3 forelægges af ministeren for fiskeri, ligestilling og 

nordisk samarbejde 

EUU alm. del (17) – bilag 494 (kommenteret dagsorden) 

FO 7. Reform af ITER 

 Tidlig forelæggelse 

Forelæggelse ved uddannelses- og forskningsministeren 

EUU alm. del (17) – bilag 456 (samlenotat) 

EUU alm. del (17) – bilag 494 (kommenteret dagsorden) 

L 8. Behandling af udtalelse fra Miljø- og fødevareudvalget om forslag til 

revision af direktivet om kvaliteten af drikkevand 

KOM (2017) 0753 

KOM (2017) 0753 – bilag 2 (faktaark om kvalitet af drikkevand) 

KOM (2017) 0753 – bilag 3 (udtalelse fra MOF om forslag om 

kvalitet af drikkevand) 

L 9. Henvendelse fra Eva Kjer Hansen om deltagelse i eksternt møde. 

L 10. Eventuelt 

 

 

Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkt 1 – 4 og 6 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. 3607 (landbrug og fiskeri) den 19. marts 2018  

1. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en flerårig plan 

for demersale bestande i det vestlige Middelhav 

 Præsentation og udveksling af synspunkter 

KOM (2018) 0115 

Rådsmøde 3607 – bilag 3 (samlenotat side 2) 

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

2018/120 blandt andet for så vidt angår visse fiskerimuligheder for tobis 

 Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmødet (landbrug og fiskeri) den 
19. marts 2018, men forventes sat på dagsordenen for et snarligt 
rådsmøde med henblik på vedtagelse 

KOM (2018) 0119 

Rådsmøde 3607 – bilag 3 (samlenotat side 4) 

FO 3. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om bevarelse af 

fiskeressourcerne og beskyttelse af havets økosystemer ved hjælp af 

tekniske foranstaltninger, om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 

1967/2006, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 1224/2009 og Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1343/2011 og (EU) nr. 

1380/2013 og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 894/97, (EF) 

nr. 850/98, (EF) nr. 2549/2000, (EF) nr. 254/2002, (EF) nr. 812/2004 og 

(EF) nr. 2187/2005 

 Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmødet (landbrug og fiskeri) den 
19. marts 2018, men ventes vedtaget snarligt 

KOM (2016) 0134 

Rådsmøde 3607 – bilag 3 (samlenotat side 8) 

KOM (2016) 0134 – bilag 3 (orientering om resultatet af 

forhandlingerne i rådet) 

EUU alm. del (16) – bilag 789 (udvalgsmødereferat side 1051, 

senest behandlet i EUU 10/5-17) 

EUU alm. del (16) – bilag 620 (udvalgsmødereferat side 910 FO, 

forhandlingsoplæg forelagt 31/3-17) 

4. Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Den 

Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: 

Fremtiden for fødevarer og landbrug 

 Vedtagelse af rådskonklusioner 

KOM (2017) 0713 

Rådsmøde 3607 – bilag 2 (samlenotat side 2) 

EUU alm. del (17) – bilag 426 (udvalgsmødereferat side 582, 

senest behandlet i EUU 9/2-18) 
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5. Forslag til rådskonklusioner om EU og medlemsstaternes deltagelse i det 

13. møde i FN’s skovforum (UNFF13) i New York den 7.-11. maj 2018 

 Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmødet (landbrug og fiskeri) den 
19. marts 2018, men forventes sat på dagsordenen for et snarligt 
rådsmøde med henblik på vedtagelse 

Rådsmøde 3607 – bilag 2 (samlenotat side 10) 

6. Eventuelt 

7. Siden sidst 

 

 

 

Dagsordenspunkterne 1-3 hører under Udenrigsministeriets ressort. 

Dagsordenspunkterne 4-5 hører under Miljø- og Fødevareministeriets ressort. 
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Rådsmøde nr. 3610 (almindelige anliggender – art. 50) den 20. marts 

2018  

L 1. Forberedelse af mødet i Det Europæiske Råd art. 50 den 23. marts 2018 

 Politisk drøftelse 

Rådsmøde 3610 – bilag 1 (samlenotat) 

Det Europæiske Råd 22-23/3-18 – bilag 2 (udkast til 

kommenteret dagsorden) 

Det Europæiske Råd 22-23/3-18 – bilag 6 (revideret udkast til 

retningslinjer) 

2. Eventuelt 

3. Siden sidst 

 

 

 

Alle dagsordenspunkter hører under Udenrigsministeriets ressort 
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Rådsmøde nr. 3609 (almindelige anliggender) den 20. marts 2018 

1. Forberedelse af mødet i Det Europæiske Råd den 22.-23. marts 2018 

(udkast til konklusioner) 

 Politisk drøftelse 

Rådsmøde 3609 – bilag 1 (samlenotat side 2) 

Det Europæiske Råd 22-23/3-18 – bilag 1 (udkast til 

kommenteret dagsorden) 

Det Europæiske Råd 22-23/3-18 – bilag 5 (udkast til 

konklusioner) 

2. Opfølgning på møder i Det Europæiske Råd 

 Status 

Rådsmøde 3609 – bilag 1 (samlenotat side 4) 

3. Det Europæiske Semester 

 Præsentation 

KOM (2018) 0120 

Rådsmøde 3609 – bilag 1 (samlenotat side 6)  

4. Eventuelt 

5. Siden sidst 

 

 

 

Alle dagsordenspunkter hører under Udenrigsministeriets ressort 
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Rådsmøde nr. 3608 (udenrigsanliggender) den 19. marts 2018 

1. Ukraine 

 Politisk drøftelse 

Rådsmøde 3608 – bilag 1 (samlenotat side 2) 

EUU alm. del (16) – bilag 475 (udvalgsmødereferat side 662, 

senest behandlet i EUU 3/2-17) 

2. Syrien 

 Politisk drøftelse 

Rådsmøde 3608 – bilag 1 (samlenotat side 5) 

EUU alm. del (16) – bilag 620 (udvalgsmødereferat side 896, 

senest behandlet i EUU 31/3-17) 

3. Iran 

 Politisk drøftelse 

Rådsmøde 3608 – bilag 1 (samlenotat side 7) 

EUU alm. del (17) – bilag 70 (udvalgsmødereferat side 29, 

senest behandlet i EUU 6/10-17) 

4. Eventuelt 

5. Siden sidst 

 

 

 

Alle dagsordenspunkter hører under Udenrigsministeriets ressort 

 
 
 
 
 


