
 

 

 1246 

Europaudvalget 

REFERAT 

AF 43. EUROPAUDVALGSMØDE 

 

Mødedato: fredag den 14. september 2018 

Tidspunkt: 

sstartstart:start: 

kl. 10.00 

Sted: Vær. 2-133 

  

Dagsorden Den 13. september 2018 

L 1. Rådsmøde nr. 3637 (almindelige anliggender – Art. 50) den 18. 

september 2018 

Forelæggelse ved udenrigsministeren 

EUU alm. del (17) – bilag 966 (kommenteret dagsorden) 

2. Rådsmøde nr. 3636 (almindelige anliggender) den 18. september 2018 

Forelæggelse ved udenrigsministeren 

EUU alm. del (17) – bilag 966 (kommenteret dagsorden) 

L 3. Eventuelt 

 

 

 

Der vedlægges oversigter over de under punkterne 1-2 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 

 

Europaudvalget 2018-19
EUU Alm.del  Bilag 23

Offentligt
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Rådsmøde nr. 3637 (almindelige anliggender – Art. 50) den 18. 

september 2018 

L 1. Opfølgning på forhandlingerne efter Storbritanniens notifikation under Art. 

50 TEU 

 Politisk drøftelse 

Rådsmøde 3637 - almindelige anliggender – bilag 1 (samlenotat 

side 2) 

Rådsmøde 3634 - udenrigsanliggender – bilag 2 (skriftlig 

forelæggelse af rådsmøde (almindelige anliggender - Art. 50) 

20/7-18) 

EUU alm. del (2017-18) – bilag 968 (foreløbigt referat af 

Europaudvalgets møde 27/6-18 og 5/7-18) 

L 2. Forberedelse af møde i Det Europæiske Råd (Art. 50) den 18. oktober 

2018 

 Politisk drøftelse 

Rådsmøde 3637 - almindelige anliggender – bilag 1 (samlenotat 

side 5) 

Det Europæiske Råd 18/10-18 – bilag 2 (fortroligt udkast til 

kommenteret dagsorden til DER-møde 18/10-18 (art. 50)) 

Rådsmøde 3634 - udenrigsanliggender – bilag 2 (skriftlig 

forelæggelse af rådsmøde (almindelige anliggender - Art. 50) 

20/7-18) 

EUU alm. del (2017-18) – bilag 968 (foreløbigt referat af 

Europaudvalgets møde 27/6-18 og 5/7-18) 

3. Eventuelt 

4. Siden sidst 

 

 

 

Alle dagsordenspunkter hører under Udenrigsministeriets ressort. 
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Rådsmøde nr. 3636 (almindelige anliggender) den 18. september 2018 

1. Præsentation af det østrigske formandskabs prioriteter 

 Præsentation 

Rådsmøde 3636 - almindelig anliggender – bilag 1 (samlenotat 

side 2) 

2. Forberedelse af Det Europæiske Råd den 18. oktober 2018 (udkast til 

kommenteret dagsorden) 

 Politisk drøftelse 

Rådsmøde 3636 - almindelig anliggender – bilag 1 (samlenotat 

side 4) 

Det Europæiske Råd 18/10-18 – bilag 1 (fortroligt udkast til 

kommenteret dagsorden DER-møde 18/10-18) 

3. Kommissionens arbejdsprogram 

 Præsentation 

Rådsmøde 3636 - almindelig anliggender – bilag 1 (samlenotat 

side 6) 

4. Retsstatsprincipper i Polen 

 Politisk drøftelse 

KOM (2017) 0835 

Rådsmøde 3636 - almindelig anliggender – bilag 1 (samlenotat 

side 8) 

KOM (2017) 0835 – bilag 2 (kommissionens indspil om 

retsstatsprincipperne i Polen) 

KOM (2017) 0835 – bilag 1 (konsekvenser for andre EU-

medlemslande ved manglende overholdelse af 

retsstatsprincipperne i Polen) 

EUU alm. del - svar på spm. 214 om redegørelse for de forskelle, 

der måtte være, mellem på den ene side de tidligere gældende 

regler for højesteretsdommere i Polen i form af afgrænsede 

ansættelsesperioder og på den anden side de nugældende 

regler, der efter sigende medfører såkaldt ”tvangspensionering” 
af dommere, fra udenrigsministeren (2017-18) 

EUU alm. del (2017-18) – bilag 969 (side 1148, senest 

behandlet i EUU 20/6-18) 

5. EU’s kommende flerårige finansielle ramme 2021-2027 (MFF) 

 Politisk drøftelse 

KOM (2018) 0321 

Rådsmøde 3636 - almindelig anliggender – bilag 2 (revideret 

samlenotat) 
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KOM (2018) 0322 – bilag 2 (oversigt over realisering af dansk 

forhandlingsmål) 

KOM (2018) 0322 - svar på spm. 3 om, hvilke områder inden for 

ministerens ressort, som ministeren i mindst grad giver den ofte 

omtalte ”merværdi” for det europæiske samarbejde, fra 

finansministeren 

EU-note (2017-18) – E 27 (EU-note af 8/5-18) 

EUU alm. del (2017-18) – bilag 970 (side 1145, senest 

behandlet i EUU 20/6-18) 

6. Eventuelt 

7. Siden sidst 

 

 

 

Dagsordenspunkt 1-4 hører under Udenrigsministeriets ressort. 

Dagsordenspunkt 5 hører under Finansministeriets ressort. 

 
 
 
 
 


