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Europaudvalget 

REFERAT 

AF 20. EUROPAUDVALGSMØDE 

Mødedato: fredag den 18. januar 2019 

Tidspunkt:  kl. 10.00 

Sted: vær. 2-133 

Dagsorden 

 

FO 1. Rådsmøde nr. 3669 (økonomi og finans) den 22. januar 2019 

Forelæggelse ved finansministeren 

EUU alm. del (18) – bilag 315 (kommenteret dagsorden) 

L 2. Politisk drøftelse og evt. afgivelse af betænkning over B 32 (om brugen af 

Schengeninformationssystemet) 

B 32 (18) – bilag 4 (udkast til betænkning) 

L 3. Godkendelse af tidsplan for udvalgets behandling af B 19 (kvoteloft for køb 

af sommerhuse) og drøftelse af evt. beretning over beslutningsforslaget 

B 19 (18) – bilag 1 (udkast til tidsplan) 

B 19 (18) – bilag 2 (udkast til politiske bemærkninger til beretning) 

Grundet andre møder i regi af Europaudvalget afbrydes mødet kl. 12.00 og 

genoptages kl. 14.00 i værelse nr. 2-133 med følgende dagsorden: 

FO 4. Europa-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 

afgørelse om ændring af Rådets direktiv 96/53/EF for så vidt angår fristen 

for gennemførelsen af de særlige regler vedrørende de største tilladte 

længder i tilfælde af førerhuse med forbedret aerodynamisk ydeevne, 

energieffektivitet og sikkerhed 

 Mandat til indledning af forhandlinger med Europa-Parlamentet 

Forelæggelse ved transport-, bygnings- og boligministeren 

KOM (2018) 0275 

KOM (2018) 0275 – bilag 2 (samlenotat) 

L 5. Eventuelt 

 

 

 

Den 17. januar 2019 

 

Europaudvalget 2018-19 (1. samling)
EUU Alm.del -  Bilag 410

Offentligt
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Der vedlægges foreløbig oversigt over det under punkt 1 nævnte møde 

 

 

 
 
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. 3669 (økonomi og finans) den 22. januar 2019 

1. Præsentation af rumænsk formandskabsprogram 

 Udveksling af synspunkter 

Rådsmøde 3669 – bilag 1 (samlenotat side 2) 

FO 2. Forslag om oprettelse af InvestEU-programmet 

 Politisk drøftelse 

KOM (2018) 0439 

Rådsmøde 3669 – bilag 1 (samlenotat side 21) 

3. Rådskonklusioner mv. om Kommissionens pakke vedr. det europæiske 

semester for 2018 

 Rådskonklusioner 

KOM (2018) 0759, KOM (2018) 0758 og KOM (2018) 0770 

Rådsmøde 3669 – bilag 1 (samlenotat side 35) 

EU-note (18) – E 11 (EU-note af 12/12-18) 

EUU alm. del (18) – bilag 317 (foreløbigt referat af samråd i EUU 

14/12-18) 

4. Videreudvikling af ØMU’en 

 Udveksling af synspunkter 

Rådsmøde 3669 – bilag 1 (samlenotat side 44) 

FO 5. Revision af forordningerne vedr. de europæiske finansielle 

tilsynsmyndigheder og Hvidvaskdirektivet 

 Politisk drøftelse 

KOM (2017) 0331, KOM (2017) 0536, KOM (2017) 0537, KOM (2017) 0539 

og KOM (2018) 0646 

Rådsmøde 3669 – bilag 1 (samlenotat side 55) 

EUU alm. del (17) – bilag 164 (udvalgsmødereferat side 177, 

behandling af ESA revisionsforslag i EUU 3/11-17) 

EUU alm. del (18) – bilag 54 (udvalgsmødereferat side 1301, 

behandling af hvidvaskforslaget i EUU 28/9-18) 

FO 6. Tilsynsmæssige krav til investeringsselskaber 

 Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmødet 22. januar 2019, men 
forventes sat på dagsordenen for et snarligt rådsmøde med henblik på 
vedtagelse 

KOM (2017) 0790 og KOM (2017) 0791 

Rådsmøde 3669 – bilag 1 (samlenotat side 72) 
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7. Forslag vedr. bæredygtig finansiering – Finansielle benchmarks knyttet til 

CO2-udledning (karbonudledning) 

 Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmødet 22. januar 2019, men 
forventes sat på dagsordenen for et snarligt rådsmøde med henblik på 
vedtagelse 

KOM (2018) 0355 

Rådsmøde 3669 – bilag 1 (samlenotat side 85) 

8. Forslag vedr. bæredygtig finansiering – Oplysningskrav til finansielle 

virksomheder vedr. bæredygtighed 

 Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmødet 22. januar 2019, men 
forventes sat på dagsordenen for et snarligt rådsmøde med henblik på 
vedtagelse 

KOM (2018) 0354 

Rådsmøde 3669 – bilag 1 (samlenotat side 90) 

9. Eventuelt 

10. Siden sidst 

 

 

 

Dagsordenspunkt 1 hører under Erhvervsministeriets, Skatteministeriets og 

Finansministeriets ressort.  

Dagsordenspunkt 2, 5, 6, 7 og 8 hører under Erhvervsministeriets og 

Finansministeriets ressort. 

Dagsordenspunkt 3 og 4 hører under Finansministeriets ressort. 


