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Europaudvalget 

REFERAT  

AF 37. EUROPAUDVALGSMØDE 

Mødedato: Fredag den 22. juni 2018 

Tidspunkt: 

sstartstart:start: 

Kl. 10.00 

Sted: Vær. 2-133 

  

Dagsorden Den 21. juni 2018 

1. Rådsmøde nr. 3628 (miljø - miljødelen) den 25. juni 2018 

Forelæggelse ved miljø- og fødevareministeren 

EUU alm. del (17) – bilag 764 (kommenteret dagsorden) 

2. Rådsmøde nr. 3627 (udenrigsanliggender inkl. forsvar) den 25. juni 2018 

Forelæggelse ved forsvarsministeren 

EUU alm. del (17) – bilag 764 (kommenteret dagsorden) 

FO 3. Rådsmøde nr. 3628 (miljø – klimadelen) den 25. juni 2018 

Forelæggelse ved energi-, forsynings- og klimaministeren 

EUU alm. del (17) – bilag 764 (kommenteret dagsorden) 

L 4. Status for og drøftelse af deltagelse på borgerdialogmøder og folkehøring 

om EU’s fremtid  
EUU alm. del (17) – bilag 772 (notat om borgerdialogmøder og 

folkehøring om EU's fremtid) 

L 5. Eventuelt 

 

 

 

Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkterne 1-3 nævnte 

møder. 

 
 
 
 

Europaudvalget 2017-18
EUU Alm.del -  Bilag 984

Offentligt
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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. 3628 (miljø) den 25. juni 2018 

1. Forslag om fastsættelse af reduktionskrav for nye person- og varebilers 

CO2-udledning 

 Politisk drøftelse 

KOM (2017) 0676 

Rådsmøde 3628 – bilag 1 (samlenotat side 2) 

FO 2. Forslag til revision af energieffektivitetsdirektivet 

 Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmøde (miljø) den 25. juni 

2018/revideret forhandlingsoplæg 

KOM (2016) 0761 

Rådsmøde 3628 – bilag 3 (samlenotat) 

KOM (2016) 0761 – bilag 2 (præsentation fra Dansk Energi) 

EUU alm. del (16) – bilag 534 (materiale fra Det Økologiske Råd) 

EUU alm. del (16) – bilag 932 (udvalgsmødereferat side 1372 

FO, forhandlingsoplæg forelagt 23/6-17) 

3. Kommissionens forslag til ændring af Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv 98/83/EF om kvaliteten af drikkevand 

 Udveksling af synspunkter 

KOM (2017) 0753 

Rådsmøde 3628 – bilag 2 (samlenotat side 2) 

KOM (2017) 0753 – bilag 5 (politisk udtalelse fra MOF) 

KOM (2017) 0753 – bilag 4 (andre parlamenters udtalelser) 

KOM (2017) 0753 – bilag 2 (faktaark) 

EUU alm. del (17) – bilag 599 (udvalgsmødereferat side 761 

behandling af udtalelse 16/3-18) 

4. Cirkulær Økonomi – opfølgning på handlingsplan 

 Udveksling af synspunkter 

KOM (2018) 0032, KOM (2018) 0029 og KOM (2018) 0028 

Rådsmøde 3628 – bilag 2 (samlenotat side 10) 

EUU alm. del (17) – bilag 528 (udvalgsmødereferat side 643, 

senest behandlet i EUU 2/3-18) 

5. Forslag til Rådets afgørelse om indsendelse, på vegne af den europæiske 

union, af forslag til ændring af bilag 2 og 3 til aftalen om beskyttelse af 

afrikansk-eurasiske migrerende vandfugle (AEWA) 

 Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmøde (miljø) den 25. juni 2018, 

men forventes sat på dagsordenen for et snarligt rådsmøde med 

henblik på vedtagelse 

KOM (2018) 0399 

Rådsmøde 3628 – bilag 5 (revideret samlenotat) 
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6. Eventuelt 

7. Siden sidst 

 

 

 

Dagsordenspunkterne 1 og 2 hører under Energi-, Forsynings- og 

Klimaministeriets ressort. 

Dagsordenspunkterne 3, 4 og 5 hører under Miljø- og Fødevareministeriets 

ressort. 
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Rådsmøde nr. 3627 (udenrigsanliggender inkl. forsvar) den 25. juni 2018 

1. Sikkerhed og forsvar 

 Politisk drøftelse/rådskonklusioner 

Rådsmøde 3627 – bilag 2 (samlenotat side 2) 

EUU alm. del (17) – bilag 528 (udvalgsmødereferat side 638, 

senest behandlet i EUU 2/3-18) 

2. EU-NATO-samarbejdet 

 Politisk drøftelse/rådskonklusioner 

Rådsmøde 3627 – bilag 2 (samlenotat side 6) 

EUU alm. del (17) – bilag 166 (udvalgsmødereferat side 196, 

senest behandlet i EUU 10/11-17) 

3. EU’s globale strategi 
 Orientering/ status 

Rådsmøde 3627 – bilag 1 (samlenotat side 2) 

Rådsmøde 3557 – bilag 2 (senest behandlet ved skriftlige 

forelæggelse af rådsmøde udenrigsanliggender 17/7-17) 

4. Jordan 

 Orientering/ politisk drøftelse 

Rådsmøde 3627 – bilag 1 (samlenotat side 5) 

5. Afrikas Horn / Det Røde Hav 

 Politisk drøftelse/ rådskonklusioner 

Rådsmøde 3627 – bilag 1 (samlenotat side 7) 

EUU alm. del (16) – bilag 787 (udvalgsmødereferat side 1010, 

senest behandlet i EUU 5/5-17) 

6. Eventuelt 

7. Siden sidst 

 

 

 

Dagsordenspunkterne 1-2 er delt ressort mellem Forsvarsministeriet og 

Udenrigsministeriet. Dagsordenspunkterne 3-5 hører under 

Udenrigsministeriets ressort. 

 
 
 
 
 


