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Dagsorden

L

1. Rådsmøde nr. 3683 (almindelige anliggender – Art. 50) den 19. marts 2019
Forelæggelse ved udenrigsministeren
EUU alm. del (18) – bilag 504 (kommenteret dagsorden)

FO

2. Rådsmøde nr. 3682 (almindelige anliggender) den 19. marts 2019
Forelæggelse ved udenrigsministeren
EUU alm. del (18) – bilag 504 (kommenteret dagsorden)

Den 14. marts 2019

3. Rådsmøde nr. 3681 (udenrigsanliggender) den 18. marts 2019
Forelæggelse ved udenrigsministeren
EUU alm. del (18) – bilag 504 (kommenteret dagsorden)
4. Rådsmøde nr. 3680 (landbrug og fiskeri) den 18. marts 2019
Dagsordenspunkt 8 forelægges af ministeren for fiskeri og ligestilling og
minister for nordisk samarbejde
Dagsordenspunkt 1-7 forelægges af miljø- og fødevareministeren
EUU alm. del (18) – bilag 504 (kommenteret dagsorden)
L

5. Drøftelse og evt. afgivelse af beretning over B 39 (om EU's udbudsregler
vedr. virksomheder i skattely) (EL)
B 39 (18) – bilag 5 (udkast til beretning)

L

6. Gennemgang og fastlæggelse af tidsplan for behandlingen af B 88 (om
åbenhed i Rådet) (EL)
B 88 (18) – bilag 1 (udkast til tidsplan)

L

7. Drøftelse af sekretariatsbistand til udvalgets arbejde med medierne
EUU alm. del (18) – bilag 511 (notat om sekretariatsbistand til
mediehistorier)

Side 973

L

8. Eventuelt

Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkter 1-4 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

Side 974

Rådsmøde nr. 3683 (almindelige anliggender – Art. 50) den 19. marts 2019
L

1. Forberedelse af Det Europæiske Råd (Art. 50) den 21. marts 2019
 Politisk drøftelse
Rådsmøde 3683 – bilag 1 (fortroligt samlenotat)
EUU alm. del (18) – bilag 227 (udvalgsmødereferat side 266,
behandlet i EUU 16/11-18)
EUU alm. del (2016-17) – bilag 675 (udvalgsmødereferat side 957
FO, forhandlingsoplæg forelagt EUU 21/4-17)
2. Eventuelt
3. Siden sidst

Alle dagsordenspunkter hører under Udenrigsministeriets ressort.

Side 975

Rådsmøde nr. 3682 (almindelige anliggender) den 19. marts 2019
1. MFF 2021-2027
 Politisk drøftelse/ Status
KOM (2018) 0321, KOM (2018) 0326, KOM (2018) 0327, KOM (2018) 0328,
KOM (2018) 0323, KOM (2018) 0325 og KOM (2018) 0322
Rådsmøde 3682 – bilag 2 (samlenotat side 2)
EUU alm. del (18) – bilag 503 (udvalgsmødereferat side 799,
senest behandlet i EUU 8/2-19)
2. Forberedelse af Det Europæiske Råd den 21. - 22. marts 2019 (udkast til
konklusioner)
 Politisk drøftelse
Rådsmøde 3682 – bilag 2 (samlenotat side 17)
Det Europæiske Råd 21-22/3-19 – bilag 3 (udkast til konklusioner)
Det Europæiske Råd 21-22/3-19 – bilag 1 (udkast til kommenteret
dagsorden)
3. Opfølgning på møder i Det Europæiske Råd
 Status
Rådsmøde 3682 – bilag 2 (samlenotat side 19)
Det Europæiske Råd 13-14/12-18 – bilag 7 (konklusioner fra DER
13-14/12-18)
EUU alm. del (18) – bilag 360 (udvalgsmødereferat side 636,
afrapportering fra DER 18/12-18)
4. Det europæiske semester
 Præsentation/orientering
KOM (2019) 0150
Rådsmøde 3682 – bilag 2 (samlenotat side 21)
5. Forslag til forordning om oprettelse af instrument for førtiltrædelsesbistand
2021-2027 (IPA III)
 Delvis generel indstilling
KOM (2018) 0465
Rådsmøde 3682 – bilag 2 (samlenotat side 23)
EUU alm. del (18) – bilag 514 (foreløbigt referat af
Europaudvalgets møde 1/3-19)

Side 976

FO

6. ESF+-forordningen
 Tidlig forelæggelse
KOM (2018) 0382
Rådsmøde 3682 – bilag 2 (samlenotat side 26)
EUU alm. del (18) – bilag 285 (udvalgsmødereferat side 329,
senest behandlet i EUU 21/11-18)

FO

7. Interreg-forordningen
 Tidlig forelæggelse
KOM (2018) 0374
Rådsmøde 3682 – bilag 2 (samlenotat side 33)
EUU alm. del (18) – bilag 285 (udvalgsmødereferat side 329,
senest behandlet i EUU 21/11-18)

FO

8. CPR-forordningen
 Tidlig forelæggelse
KOM (2018) 0375
Rådsmøde 3682 – bilag 2 (samlenotat side 40)
EUU alm. del (18) - svar på spm. 58, om hvordan det sikres, at de
enkelte EU-medlemslande håndhæver gældende regler om, at
støtte fra EU’s fonde ikke må gå til udflytning af arbejdspladser, fra
erhvervsministeren
EUU alm. del (18) - svar på spm. 57 om en virksomhed kan EUmodtage støtte til uddannelse af medarbejdere til at varetage
arbejdsopgaver knyttet til nedlagte arbejdspladser i ét EU-land, 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
EUU alm. del (18) – bilag 285 (udvalgsmødereferat side 329,
senest behandlet i EUU 21/11-18)
9. Eventuelt
10. Siden sidst

Alle dagsordenspunkter hører under Udenrigsministeriets ressort.

Side 977

Rådsmøde nr. 3681 (udenrigsanliggender) den 18. marts 2019
1. Kina
 Politisk drøftelse
Rådsmøde 3681 – bilag 1 (samlenotat side 2)
EUU alm. del (18) – bilag 138 (udvalgsmødereferat side 157,
senest behandlet i EUU 2/11-18)
2. Moldova
 Politisk drøftelse
Rådsmøde 3681 – bilag 1 (samlenotat side 4)
3. Yemen
 Politisk drøftelse
Rådsmøde 3681 – bilag 1 (samlenotat side 6)
EUU alm. del (16) – bilag 620 (udvalgsmødereferat side 898,
senest behandlet i EUU 31/3-17)
4. Eventuelt
5. Siden sidst

Alle dagsordenspunkter hører under Udenrigsministeriets ressort.

Side 978

Rådsmøde nr. 3680 (landbrug og fiskeri) den 18. marts 2019
1. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om
regler for støtte til strategiske planer, der udarbejdes af medlemsstaterne
under den fælles landbrugspolitik og finansieres gennem Den Europæiske
Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for
Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), og om ophævelse af EuropaParlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 og EuropaParlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013
 Politisk drøftelse
KOM (2018) 0392
Rådsmøde 3680 – bilag 2 (samlenotat side 3)
KOM (2018) 0392 – bilag 6 (miljø- og fødevareministerens
kommentar til henvendelsen fra Sammenslutningen af Danske
Småøer)
KOM (2018) 0392 – bilag 4 (miljø- og fødevareministerens
kommentar til henvendelsen fra NOAH og Frie Bønder - Levende
Land)
KOM (2018) 0392 – bilag 3 (henvendelse af 1/11-18 fra
Sammenslutningen af Danske Småøer)
KOM (2018) 0392 – bilag 2 (henvendelse af 4/10-18 fra NOAH og
Frie Bønder - Levende Land)
EUU alm. del (18) – bilag 459 (udvalgsmødereferat side 725,
senest behandlet i EUU 25/1-19)
2. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om
finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om
ophævelse af forordning (EU) nr. 1306/2013
 Politisk drøftelse
KOM (2018) 0393
Rådsmøde 3680 – bilag 2 (samlenotat side 24)
EUU alm. del (18) – bilag 459 (udvalgsmødereferat side 725,
senest behandlet i EUU 25/1-19)

Side 979

3. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om
ændring af forordning om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter,
om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer, om definition,
beskrivelse, præsentation, mærkning og beskyttelse af geografiske
betegnelser for aromatiserede vin-produkter, om særlige foranstaltninger på
landbrugsområdet i Unionens fjernområder og om særlige foranstaltninger
på landbrugsområdet til fordel for de mindre øer i Det Ægæiske Hav
 Politisk drøftelse
KOM (2018) 0394
Rådsmøde 3680 – bilag 2 (samlenotat side 32)
EUU alm. del (18) – bilag 459 (udvalgsmødereferat side 726,
senest behandlet i EUU 25/1-19)
4. Kommissionens meddelelse ”En bæredygtig europæisk bioøkonomi: Større
økonomisk, social og miljømæssig sammenhæng"
 Politisk drøftelse
KOM (2018) 0673
Rådsmøde 3680 – bilag 2 (samlenotat side 38)
EUU alm. del (18) – bilag 345 (udvalgsmødereferat side 621,
senest behandlet i EUU 14/12-18)
5. Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal
indtages på Den Europæiske Unions vegne ved det niende møde i
partskonferencen under Stockholmkonventionen om persistente organiske
miljøgifte (POP-stoffer), for så vidt angår forslaget om ændring af bilag A og
B og indgivelsen af et forslag på vegne af Den Europæiske Union om
opførelse af methoxychlor i bilag A til Stockholmkonventionen
 Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmødet (landbrug og fiskeri) den
18. marts 2019, men forventes sat på dagsordenen for et snarligt
rådsmøde med henblik på vedtagelse
KOM (2019) 0052 og KOM (2019) 0082
Rådsmøde 3680 – bilag 2 (samlenotat side 44)
6. Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om den holdning, som på Den
Europæiske Unions vegne skal indtages om ændringerne af bilag III til
Rotterdamkonventionen
 Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmødet (landbrug og fiskeri) den
18. marts 2019, men forventes sat på dagsordenen for et snarligt
rådsmøde med henblik på vedtagelse
KOM (2019) 0054
Rådsmøde 3680 – bilag 2 (samlenotat side 47)

Side 980

7. Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal
indtages på vegne af Den Europæiske Union på det 14. møde i
partskonferencen under Baselkonventionen om kontrol med
grænseoverskridende overførsel af farligt affald og bortskaffelse heraf, for
så vidt angår visse ændringer af bilag II, VIII og IX til konventionen
 Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmødet (landbrug og fiskeri) den
18. marts 2019, men forventes sat på dagsordenen for et snarligt
rådsmøde med henblik på vedtagelse
KOM (2019) 0011
Rådsmøde 3680 – bilag 2 (samlenotat side 49)
8. Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2019/124 for så
vidt angår visse fiskerimuligheder
 Tidlig forelæggelse
KOM (2019) 0123
Rådsmøde 3680 – bilag 1 (samlenotat)
9. Eventuelt
10. Siden sidst
a) Orientering om Storbritanniens forhold til regionale fiskeriorganisationer
ved no deal brexit

Dagsordenspunkterne 1-7 hører under Miljø- og Fødevareministeriets ressort og
dagsordenspunkt 8 og 10 hører under Udenrigsministeriets ressort.

Side 981

