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Europaudvalget 

REFERAT 

AF 7. EUROPAUDVALGSMØDE  

 

Mødedato: torsdag den 8. november 2018 

Tidspunkt:  kl. 15.45 

Sted: vær. 2-133 

Dagsorden 

 

1. Rådsmøde nr. 3651 (landbrug og fiskeri – fiskeridelen) den 19.-20. 

november 2018 

Forelæggelse ved ministeren for fiskeri-, ligestilling og nordisk samarbejde 

EUU alm. del (18) – bilag 92 (kommenteret dagsorden) 

L 2. Rådsmøde nr. 3649 (almindelige anliggender – Art. 50) den 12. november 

2018 

Forelæggelse ved udenrigsministeren 

EUU alm. del (18) – bilag 92 (kommenteret dagsorden) 

L 3. Eventuelt 

 

 

 

Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkterne 1 og 2 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 
 

 

Den 7. november 2018 

 

Europaudvalget 2018-19 (1. samling)
EUU Alm.del -  Bilag 204

Offentligt
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Rådsmøde nr. 3651 (landbrug og fiskeri – fiskeridelen) den 19.-20. 

november 2018 

1. Forslag til Rådets forordning om fastsættelse af EU-fiskerfartøjers 

fiskerimuligheder for visse dybhavsbestande for 2019 og 2020 

 Politisk enighed 

KOM (2018) 0676 

Rådsmøde 3651 – bilag 1 (samlenotat side 3) 

2. Forslag til Rådets forordning om åbning og forvaltning af autonome EU-

toldkontingenter for visse fiskevarer for perioden 2019-2020 

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

KOM (2018) 0625 

Rådsmøde 3651 – bilag 1 (samlenotat side 10) 

3. Forslag om ny fiskeripartnerskabsaftale med tilhørende fiskeriprotokol 

mellem EU og Marokko: 

KOM (2018) 0001 og KOM (2018) 0151 

Rådsmøde 3651 – bilag 1 (samlenotat side 21) 

KOM (2018) 0481 – bilag 1 (henvendelse af 1/11-18 fra den 

marokkanske ambassade i København vedr. associeringsaftalen 

med Marokko) 

KOM (2018) 0678 – bilag 1 (henvendelse af 18/10-18 fra Dansk 

Marokkansk Råd om Vestsahara) 

EUU alm. del (2017-18) – bilag 649 (udvalgsmødereferat side 787 

(samråd) og 799 FO, forhandlingsoplæg forelagt 11/4-18) 

EUU alm. del (2017-18) – bilag 363 (udvalgsmødereferat side 539 

FO, den oprindelige aftale forelagt til forhandlingsoplæg 19/1-18) 

EUU alm. del (2013-14) – bilag 61 (udvalgsmødereferat side 71 

FO, forhandlingsoplæg vedr. fiskeriprotokollen forelagt 8/10-13) 

EUU alm. del (2011-12) – bilag 419 (udvalgsmødereferat side 653 

FO, forhandlingsoplæg vedr. forhandlingsdirektiverne forelagt 20/1-

12) 

a) Forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse på Unionens vegne af 

partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske 

Union og Kongeriget Marokko, den tilhørende gennem-førelsesprotokol 

og den brevveksling, der ledsager aftalen 

– Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmødet (landbrug og fiskeri) den 

19.-20. november 2018, men forventes sat på dagsordenen for et 

snarligt rådsmøde med henblik på vedtagelse 

KOM (2018) 0677 
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b) Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af partnerskabsaftalen om 

bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Kongeriget 

Marokko, den tilhørende gennemførelsesprotokol og den brevveksling, 

der ledsager aftalen 
– Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmødet (landbrug og fiskeri) den 

19.-20. november 2018, men forventes sat på dagsordenen for et 
snarligt rådsmøde med henblik på vedtagelse 

KOM (2018) 0678 

c) Forslag til Rådets forordning om fordeling af fiskerimuligheder i henhold 

til partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske 

Union og Kongeriget Marokko og den tilhørende gennemførelsesprotokol 

– Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmødet (landbrug og fiskeri) den 

19.-20. november 2018, men forventes sat på 

KOM (2018) 0679 

4. Eventuelt 

5. Siden sidst 

 

 

 

Dagsordenspunkterne hører under Udenrigsministeriets ressort 
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Rådsmøde nr. 3649 (almindelige anliggender – art. 50) den 12. november 

2018 

L 1. Opfølgning på forhandlingerne efter Storbritanniens notifikation under art. 50 

TEU 

 Status/politisk drøftelse 

Rådsmøde 3649 – bilag 1 (samlenotat side 2) 

EUU alm. del (2018-19) – bilag 87 (udvalgsmødereferat side 75, 

senest behandlet i EUU 12/10-18) 

EUU alm. del (2018-19) – bilag 77 (udvalgsmødereferat side 57, 

forelæggelse af Det Europæiske Råd 17-18/10-18 9/10-18) 

L 2. Forberedelse af møde i Det Europæiske Råd (Art. 50) den 13. – 14. 

december 2018 

 Status/politisk drøftelse 

Rådsmøde 3649 – bilag 1 (samlenotat side 5) 

EUU alm. del (2018-19) – bilag 87 (udvalgsmødereferat side 75, 

senest behandlet i EUU 12/10-18) 

EUU alm. del (2018-19) – bilag 77 (udvalgsmødereferat side 57, 

forelæggelse af Det Europæiske Råd 17-18/10-18 9/10-18) 

3. Eventuelt 

4. Siden sidst 

 

 

 

Dagsordenspunkterne hører under Udenrigsministeriets ressort 

 


