
 
 

 Side 320 

Europaudvalget 

Referat af 11. europaudvalgsmøde 

 

Mødedato: fredag den 23. november 2018 

Tidspunkt:  kl. 10.00 

Sted: vær. 2-133 

Dagsorden 

 

FO 1. Rådsmøde nr. 3657 (almindelige anliggender - samhørighed) den 30. 

november 2018 

Forelæggelse ved udenrigsministeren 

EUU alm. del (18) – bilag 134 (kommenteret dagsorden) 

2. Rådsmøde nr. 3654 (udenrigsanliggender - udvikling) den 26. november 

2018 

Forelæggelse ved udviklingsministeren 

EUU alm. del (18) – bilag 134 (kommenteret dagsorden) 

FO 3. Rådsmøde nr. 3653 (uddannelse, ungdom, kultur og sport – ungdoms- og 

uddannelsesdelen) den 26.-27. november 2018 

Forelæggelse ved undervisningsministeren 

EUU alm. del (18) – bilag 134 (kommenteret dagsorden) 

FO 4. Rådsmøde nr. 3653 (uddannelse, ungdom, kultur og sport - kultur og 

sportsdelen) den 26.-27. november 2018 

Forelæggelse ved kulturministeren 

EUU alm. del (18) – bilag 134 (kommenteret dagsorden) 

FO 5. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ophavsret på det 

digitale indre marked 

Forelæggelse ved kulturministeren 

 Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmøde (konkurrenceevne) den 29-

30. november 2018/revideret forhandlingsoplæg 

KOM (2016) 0593 

KOM (2016) 0593 – bilag 13 (samlenotat) 

EUU alm. del (18) – bilag 134 (kommenteret dagsorden) 

KOM (2016) 0593 – bilag 12 (kopi af svar på spm. i KUU om 

copyrightreformen) 

Den 22. november 2018 

 

Europaudvalget 2018-19
(Omtryk  - 07-03-2019 - Manglende sider tilføjet) EUU Alm.del -  Bilag 285

Offentligt
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KOM (2016) 0593 – bilag 9 (henvendelse fra Nordisk Film og 

Egmont om ophavsretsreformen) 

KOM (2016) 0593 – bilag 8 (Kommissionens svar på Folketingets 

udtalelse) 

KOM (2016) 0593 – bilag 7 (Folketingets udtalelse) 

KOM (2016) 0593 – bilag 2 (faktaark om revision af reform af 

ophavsret) 

EU-note (16) – E 9 (note af 3/11-16 om ophavsret på det digitale 

indre marked) 

EUU alm. del (17) – bilag 186 (fortroligt udvalgsmødereferat side 

247 FO, forhandlingsoplæg forelagt EUU 17/11-17) 

FO 6. Rådsmøde nr. 3655 (konkurrenceevne - rum- og forskningsdelen) den 29.-

30 november 2018 

Forelæggelse ved uddannelses- og forskningsministeren 

EUU alm. del (18) – bilag 134 (kommenteret dagsorden) 

FO 7. Rådsmøde nr. 3655 (konkurrenceevne – indre markedsdelen) den 29.-30 

november 2018 

Forelæggelse ved erhvervsministeren 

EUU alm. del (18) – bilag 134 (kommenteret dagsorden) 

L 8. Orientering om svar fra miljø- og fødevareministeren vedr. 

standardmandater 

EUU alm. del (18) – bilag 135 (brev fra miljø- og 

fødevareministeren) 

EUU alm. del (18) – bilag 107 (udkast til breve) 

L 9. Drøftelse af evt. skriftlig forelæggelse i januar 

L 10. Eventuelt 

 

Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkt 1-4 og 6-7 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. 3657 (almindelige anliggender - samhørighed) den 30. 

november 2018 

1. Samhørighedspolitikken efter 2020 

 Politisk drøftelse 

KOM (2018) 0372, KOM (2018) 0373, KOM (2018) 0374, KOM (2018) 0375 

og KOM (2018) 0382 

Rådsmøde 3657 – bilag 1 (samlenotat) 

KOM (2018) 0375 - svar på spm. 1 om regeringens holdning til 

regulering af de syv store EU-fonde for perioden 2011-2017, fra 

udenrigsministeren 

KOM (2018) 0375 - svar på spm. 3 om hvad regeringen agter at 

foretage sig for at sikre, at EU-støtte ikke bruges til udflytning af 

danske arbejdspladser til udlandet, fra udenrigsministeren 

KOM (2018) 0375 - svar på spm. 2 om hvornår forslag om 

regulering af de syv store EU-fonde skal behandles, fra 

udenrigsministeren 

FO 2. Forordning om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen 

(EGF) 

 Tidlig forelæggelse 

KOM (2018) 0380 

KOM (2018) 0380 – bilag 3 (samlenotat) 

3. Eventuelt 

4. Siden sidst 

 

 

 

Dagsordenspunkterne hører under Udenrigsministeriets ressort. 
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Rådsmøde nr. 3654 (udenrigsanliggender - udvikling) den 26. november 

2018 

1. EU-Afrika Alliance med fokus på bæredygtig investeringer og jobskabelse 

 Politisk drøftelse 

KOM (2018) 0643 og KOM (2018) 0644 

Rådsmøde 3654 – bilag 1 (samlenotat side 2) 

2. Forslag til forordning om oprettelse af instrumentet for naboskab, 

udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde (NDICI) 

 Politisk drøftelse 

KOM (2018) 0460 

Rådsmøde 3654 – bilag 1 (samlenotat side 4) 

EU-note (18) – E 6 (EU-note af 29/10-18) 

EUU alm. del (17) – bilag 799 (udvalgsmødereferat side 953, 

samråd om omstrukturering af EU's eksterne instrumenter i MFF'en 

24/5-18) 

3. Eventuelt 

4. Siden sidst 

 

 

 

Dagsordenspunktet hører under Udenrigsministeriets ressort. 
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Rådsmøde nr. 3653 (uddannelse, ungdom, kultur og sport) den 26.-27. 

november 2018 

Ungdom 

FO 1. Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet 

Det Europæiske Solidaritetskorps og om ophævelse af (forordningen om 

Det Europæiske Solidaritetskorps) og forordning (EU) nr. 375/2014 

 Delvis generel indstilling 

KOM (2018) 0440 

Rådsmøde 3653 – bilag 2 (samlenotat side 3) 

2. Rådsresolution om EU’s ungdomsstrategi for 2019-2027 

 Vedtagelse 

KOM (2018) 0269 

Rådsmøde 3653 – bilag 2 (samlenotat side 11) 

3. Rådskonklusioner om ungdomsarbejde i relation til migration og flygtninge 

 Vedtagelse 

Rådsmøde 3653 – bilag 2 (samlenotat side 14) 

4. EU’s ungdomsstrategi 2019-2027 – fra vision til implementering 

 Politisk drøftelse 

KOM (2018) 0269 

Rådsmøde 3653 – bilag 2 (samlenotat side 16) 

Uddannelse 

FO 5. Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af ”Erasmus”: EU-

programmet for uddannelse, ungdom og idræt og om ophævelse af 

forordning (EU) nr. 1288/2013 

(Titel på formandskabets kompromisforslag: Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning om oprettelse af ”Erasmus+”: EU-programmet for 

uddannelse, ungdom og idræt og om ophævelse af forordning (EU) nr. 

1288/2013) 

 Delvis generel indstilling 

KOM (2018) 0367 

Rådsmøde 3653 – bilag 2 (samlenotat side 18) 
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6. Rådshenstilling om fremme af automatisk gensidig anerkendelse af 

eksamensbeviser fra videregående uddannelser og ungdomsuddannelser 

samt resultater af læringsophold i udlandet  

(Titel på formandskabets kompromisforslag: Rådshenstilling om fremme af 

automatisk gensidig anerkendelse af kvalifikationer fra videregående 

uddannelser og ungdomsuddannelser samt resultater af læringsophold i 

udlandet) 

 Vedtagelse 

KOM (2018) 0270 

Rådsmøde 3653 – bilag 2 (samlenotat side 31) 

7. Det europæiske uddannelsesområde 2025 – fra vision til implementering 

 Politisk drøftelse 

KOM (2018) 0268 

Rådsmøde 3653 – bilag 2 (samlenotat side 42) 

EUU alm. del (17) – bilag 797 (udvalgsmødereferat side 945, 

senest behandlet i EUU 18/5-18) 

Kultur 

FO 8. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af 

programmet Et Kreativt Europa 2021-2027 og om ophævelse af forordning 

(EU) nr. 1295/2013 

 Fremskridtsrapport 

KOM (2018) 0366 

Rådsmøde 3653 – bilag 1 (samlenotat side 2) 

9. Rådskonklusioner om arbejdsplanen for kultur 2019-2022 

 Vedtagelse 

KOM (2018) 0267 

Rådsmøde 3653 – bilag 1 (samlenotat side 16) 

10. Rådskonklusioner om styrkelse af europæisk indhold i den digitale økonomi 

 Vedtagelse 

Rådsmøde 3653 – bilag 1 (samlenotat side 20) 

11. Bekæmpelse af spredning af desinformation på internettet – status og 

fremtidsperspektiver 

 Politisk drøftelse 

KOM (2018) 0236 

Rådsmøde 3653 – bilag 1 (samlenotat side 25) 
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12. Konklusioner fra Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes 

regeringer, forsamlet i Rådet, om sportens økonomiske dimension og 

socioøkonomiske gevinster 

 Vedtagelse 

Rådsmøde 3653 – bilag 1 (samlenotat side 28) 

13. Store sportsbegivenheder som innovationsdrivere 

 Politisk drøftelse 

Rådsmøde 3653 – bilag 1 (samlenotat side 31) 

14. Eventuelt 

15. Siden sidst 

 

 

 

Dagsordenspunkterne 1-7 hører under Undervisningsministeriets ressort. 

Dagsordenspunkterne 8-13 hører under Kulturministeriets ressort. 
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Rådsmøde nr. 3655 (konkurrenceevne) den 29.-30 november 2018  

Rum 

FO 1. Forordning om det europæiske rumprogram 

 Fremskridtsrapport/Tidlig forelæggelse 

KOM (2018) 0447 

Rådsmøde 3655 – bilag 1 (samlenotat side 2) 

Forskning 

2. Rådskonklusioner om beslutningsmodellen for det europæiske rum for 

forskning 

 Vedtagelse 

Rådsmøde 3655 – bilag 1 (samlenotat side 7) 

3. Horisont Europa-pakken: Rammeprogrammet for forskning og innovation 

2021-2027 (1. læsning) 

Rådsmøde 3655 – bilag 1 (samlenotat side 10) 

EUU alm. del (2018-19) – bilag 33 (udvalgsmødereferat side 1269, 

senest behandlet i EUU 21/9-18) 

FO a) Rammeprogrammet og dets reger for deltagelse og deling 

– Delvis generel indstilling 

KOM (2018) 0435 

FO b) Særprogrammet for implementering af Horisont Europa 

– Fremskridtsrapport/Tidlig forelæggelse 

KOM (2018) 0436 

Indre marked 

FO 4. Forordningsforslag om program for det indre marked under EU’s flerårige 
finansielle ramme for 2021-2027 

 Delvis generel indstilling 

KOM (2018) 0441 

Rådsmøde 3655 – bilag 2 (samlenotat side 2) 

FO 5. Forordningsforslag om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler 

(”SPC”) 
 Tidlig forelæggelse 

KOM (2018) 0317 

Rådsmøde 3655 – bilag 2 (samlenotat side 19) 
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6. Forordningsforslag til fremme af fairness og transparens mellem 

virksomhedsbrugere og online formidlingstjenester (P2B-forslaget) 

 Udveksling af synspunkter 

KOM (2018) 0238 

Rådsmøde 3655 – bilag 2 (samlenotat side 31) 

EUU alm. del (2018-19) – bilag 33 (udvalgsmødereferat side 1272 

FO, forhandlingsoplæg forelagt EUU 21/9-18) 

7. Forordningsforslag om generelle krav til køretøjssikkerhed i forbindelse med 

typegodkendelse af motorkøretøjer 

 Udveksling af synspunkter 

KOM (2018) 0286 

Rådsmøde 3655 – bilag 2 (samlenotat side 45) 

EUU alm. del (2018-19) – bilag 138 (udvalgsmødereferat side 213 

FO, forhandlingsoplæg forelagt 2/11-18) 

8. Rådskonklusioner om fremtidens EU industripolitiske strategi 

 Præsentation/Politisk drøftelse 

KOM (2017) 0479 

Rådsmøde 3655 – bilag 2 (samlenotat side 62) 

9. Konkurrenceevnetjek: Status over for det indre marked og dets betydning for 

konkurrenceevnen 

 Præsentation/Politisk drøftelse 

Rådsmøde 3655 – bilag 2 (samlenotat side 67) 

EUU alm. del (2018-19) – bilag 33 (udvalgsmødereferat side 1289, 

senest behandlet i EUU 21/9-18) 

10. Det indre markeds fremtid: Status for implementering, anvendelse og 

håndhævelse af den eksisterende EU-lovgivning 

 Præsentation/Politisk drøftelse 

KOM (2018) 0764 

Rådsmøde 3655 – bilag 2 (samlenotat side 70) 

11. Eventuelt 

12. Siden sidst 

 

 

Dagsordenspunkterne 1-3 hører under Uddannelses- og Forskningsministeriets 

ressort.  

Dagsordenpunkt 7 hører under Transportministeriets ressort. Resterende 

punkter hører under Erhvervsministeriets ressort 


