
 
 
 
 

Side 1/3 Oversigt over aktuelle sager i Rådet 

 

 

Forslag Fremsat Status TTE Rådsmøde 

d. 6. juni 2019 

Landtransport 

Forslag om direktiv 

for udlejningskøre-

tøjer  

KOM (2017/0113) 

31. maj 2017  Er sat på den 

foreløbige råds-

mødedagsorden 

til generel indstil-

ling. 

Eurovignetdirektivet 

om vej- og brugsaf-

gifter  

KOM (2017/0114) 

31. maj 2017 Forslagene er fortsat til 

forhandling i Rådet.  

 

Eurovignetdirektivet 

om vægtafgifter 

KOM(2017/0115) 

31. maj 2017 

Forslag om jernba-

nepassagerrettighe-

der 

KOM(2017/0327) 

27. septem-

ber 2017 

Var på til fremskridts-

rapport ved TTE-

rådsmødet d. 3. decem-

ber 2018. 

Er sat på den 

foreløbige råds-

mødedagsorden 

til fremskridts-

rapport/mulig 

generel indstil-

ling. 

Forslag om adgang 

til det internationale 

marked for buskør-

sel 

KOM(2017/0288) 

8. november 

2017 

Forslaget vil muligvis 

blive behandlet under 

det rumænske formand-

skab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslag om aerody-

namiske kabiner 

KOM (2018) 275  

 

17. maj 2018 Det rumænske formand-

skab håber at kunne 

indlede og slutte for-

handlingerne med Eu-

ropa- Parlamentet i 

løbet af de to første må-

neder i 2019. 

 

Europaudvalget 2018-19
EUU Alm.del -  Bilag 352

Offentligt



 
 
 
 

Side 2/3 Forslag om afskaf-

felse af halvårligt 

tidsskift (sommer-

tid)  

KOM (2018/0332) 

12. september 

2018  

Var på til fremskridts-

rapport ved TTE-

rådsmødet d. 3. decem-

ber 2018. 

Er sat på den 

foreløbige råds-

mødedagsorden 

til fremskridts-

rapport/mulig 

generel indstil-

ling. 

Intermodal transport 

Forslag om smart 

TEN-T 

KOM(2018/0138) 

17. maj 2018 Var på til fremskridts-

rapport ved TTE-

rådsmødet d. 3. decem-

ber 2018. 

Er sat på den 

foreløbige råds-

mødedagsorden 

til generel indstil-

ling. 

Forslag om elektro-

niske fragtdokumen-

ter 

KOM(2018/0140) 

17. maj 2018  Var på til fremskridts-

rapport ved TTE-

rådsmødet d. 3. decem-

ber 2018. 

Er sat på den 

foreløbige råds-

mødedagsorden 

til mulig generel 

indstilling. 

Rådskonklusioner 

om revisionsretten 

rapport om passa-

gerrettigheder (sær-

beretning nr. 

30/2018) 

Revisionret-

tens rapport 

er udgivet d. 

3. oktober 

2018. Det 

forventes, at 

rådskonklu-

sionerne 

bliver fremsat 

i januar 2019. 

Formandskabet vil be-

handle  rådskonklusio-

nerne om revisionsret-

tens rapport om passa-

gerrettigheder. 

 

Brexit 

Brexit preparedness 

forordningsforslag 

vedrørende sikrin-

gen af den basale 

tilgængelighed i 

luftfartssektoren 

KOM(2018/0433) 

19. december 

2018 

Forventes vedtaget 

inden Storbritanniens 

udtrædelse af EU d. 29. 

marts 2019. 

 

Brexit preparedness 

forordningsforslag 

vedrørende luftfarts-

sikkerhed 

KOM(2018/0434) 
 

 

19. december 

2018  

Forventes vedtaget 

inden Storbritanniens 

udtrædelse af EU d. 29. 

marts 2019. 

 

Brexit preparedness 

forordningsforslag 

vedrørende fælles 

19. december 

2018 

Forventes vedtaget 

inden Storbritanniens 

udtrædelse af EU d. 29. 

 



 
 
 
 

Side 3/3 regler for sikringen 

af basal tilgængelig-

hed for vejgods-

transportsektoren 

KOM(2018/0436) 

marts 2019. 

 


