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Europaudvalget 

REFERAT 

AF 3. EUROPAUDVALGSMØDE 

 

Mødedato: Fredag den 12. oktober 2018 

Tidspunkt:  kl. 11.00 

Sted: Vær. 2-133 

Dagsorden 

 

L 1. Rådsmøde nr. 3645 (almindelige anliggender - Art. 50) den 16. oktober 

2018 

Forelæggelse ved ministeren for fiskeri og ligestilling og minister for nordisk 

samarbejde 

EUU alm. del (18) – bilag 21 (kommenteret dagsorden) 

FO 2. Rådsmøde nr. 3644 (almindelige anliggender) den 16. oktober 

Forelæggelse ved ministeren for fiskeri og ligestilling og minister for nordisk 

samarbejde 

EUU alm. del (18) – bilag 21 (kommenteret dagsorden) 

FO 3. Rådsmøde nr. 3643 (landbrug og fiskeri - fiskeridelen) den 15. oktober 

Forelæggelse ved ministeren for fiskeri og ligestilling og minister for nordisk 

samarbejde 

EUU alm. del (18) – bilag 21 (kommenteret dagsorden) 

4. Rådsmøde nr. 3642 (udenrigsanliggender) den 15. oktober 2018 

Forelæggelse ved ministeren for fiskeri og ligestilling og minister for nordisk 

samarbejde 

EUU alm. del (18) – bilag 21 (kommenteret dagsorden) 

5. Tidlige forelæggelser ved erhvervsministeren: 

FO a) Forslag til ændring af Rådets forordning nr. 2015/1588 om anvendelse af 

artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 

på visse former for horisontal statsstøtte 

KOM (2018) 0398 

KOM (2018) 0398 – bilag 2 (samlenotat) 

EUU alm. del (18) – bilag 21 (kommenteret dagsorden) 

Den 11. oktober 2018 

 

Europaudvalget 2018-19 (1. samling)
EUU Alm.del -  Bilag 88

Offentligt
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FO b) Brugen af digitale værktøjer og processer inden for selskabsret 

KOM (2018) 0239 

KOM (2018) 0239 – bilag 2 (samlenotat) 

EUU alm. del (18) – bilag 21 (kommenteret dagsorden) 

FO c) Grænseoverskridende omdannelser, fusioner og spaltninger 

KOM (2018) 0241 

KOM (2018) 0241 – bilag 2 (samlenotat) 

EUU alm. del (18) – bilag 21 (kommenteret dagsorden) 

L 6. Eventuelt 

 

 

 

Der vedlægges oversigter over de under punkterne 1, 2, 3 og 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 
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Rådsmøde nr. 3645 (almindelige anliggender – Art. 50) den 16. oktober 

2018 

L 1. Forberedelse af møde i Det Europæiske Råd (Art. 50) den 17. oktober 2018 

 Status/politisk drøftelse 

Rådsmøde 3645 – bilag 1 (samlenotat) 

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

dagsorden for mødet i Det Europæiske Råd (art. 50) 18/10-18) 

EUU alm. del (18) – bilag 22 (udvalgsmødereferat side 1256, 

senest behandlet i EUU 14/9-18) 

EUU alm. del (17) – bilag 1008 (udvalgsmødereferat side 1214, 

afrapportering fra Det Europæiske Råd 28/6-18) 

EUU alm. del (17) – bilag 986 (udvalgsmødereferat side 1198 

forelæggelse af møde i Det Europæiske Råd 28/6-18) 

2. Eventuelt 

3. Siden sidst 

 

 

 

Alle dagsordenspunkter hører under Udenrigsministeriets ressort 
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Rådsmøde nr. 3644 (almindelige anliggender) den 16. oktober 2018 

FO 1. Forhandlinger mellem EU og Schweiz om en institutionel rammeaftale 

 Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmødet (almindelige anliggender) 
den 16. oktober 2018, men forventes sat på dagsordenen for et 
kommende rådsmøde med henblik på vedtagelse 

Rådsmøde 3644 – bilag 2 (supplerende samlenotat) 

2. 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 3644 – bilag 1 (samlenotat side 2) 

EUU alm. del (17) - svar på spm. 352 om, hvornår regeringen vil 

forelægge MFF’en til forhandlingsoplæg i Folketingets 

Europaudvalg, fra finansministeren 

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 (17) – E 27 (EU-note af 8/5-18) 

EUU alm. del (18) – bilag 23 (udvalgsmødereferat side 1263, 

senest behandlet i EUU 14/9-18) 

3. Forberedelse af møde i Det Europæiske Råd den 18. oktober 2018 (udkast 

til konklusioner) 

 Politisk drøftelse 

Rådsmøde 3644 – bilag 1 (samlenotat side 16) 

Det Europæiske Råd 18/10-18 – bilag 4 (udkast til konklusioner) 

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

dagsorden for mødet i Det Europæiske Råd 18/10-18) 

4. Opfølgning på møder i Det Europæiske Råd 

 Status 

Rådsmøde 3644 – bilag 1 (samlenotat side 18) 

Det Europæiske Råd 28-29/6-18 – bilag 12 (konklusioner fra mødet 

i Det Europæiske Råd 28/6-18) 

EUU alm. del (17) – bilag 1008 (udvalgsmødereferat side 1214, 

afrapportering fra Det Europæiske Råd 28/6-18) 
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5. Retsstatsprincipper i Polen 

 Orientering 

KOM (2017) 0835 

Rådsmøde 3644 – bilag 1 (samlenotat side 20) 

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 (17) - 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 

EUU alm. del (18) – bilag 23 (udvalgsmødereferat side 1259, 

senest behandlet i EUU 14/9-18) 

6. Unionens grundlæggende værdier i Ungarn 

 Orientering 

Rådsmøde 3644 – bilag 1 (samlenotat side 23) 

7. Eventuelt 

8. Siden sidst 

 

 

 

Dagsordenspunkterne 1 samt 3-6 hører under Udenrigsministeriets ressort. 

Dagsordenspunkt 2 hører under Finansministeriets ressort. 
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Rådsmøde nr. 3643 (landbrug og fiskeri - fiskeridelen) den 15. oktober 

FO 1. Forslag til Rådets forordning om fastsættelse for 2019 af fiskerimuligheder 

for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande i Østersøen 

 Politisk enighed 

KOM (2018) 0608 

Rådsmøde 3643 – bilag 2 (samlenotat side 2) 

KOM (2018) 0608 – bilag 2 (henvendelse af 9/10-18 fra 

Danmarks Fiskeriforening) 

KOM (2018) 0608 – bilag 3 (kopi af MOF alm. del - svar på spm. 

9 - kommentar til henvendelse af 5/10-18 fra Fiskernes 

Filetfabrik A/S) 

EUU alm. del (17) – bilag 70 (udvalgsmødereferat side 66, 

forhandlingsoplæg om kvoter for 2018 forelagt 6/10-17) 

2. EU/Norge konsultationer om fiskerimuligheder 2019 

 Udveksling af synspunkter 

Rådsmøde 3643 – bilag 2 (samlenotat side 14) 

EUU alm. del (2017-18) – bilag 70 (udvalgsmødereferat side 69, 

kvoter for 2018 behandlet i EUU 6/10-17) 

3. Forberedelse af Det årlige møde i Den Internationale Kommission for 

bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet (ICCAT), det 21. særlige 

møde, Dubrovnik, Kroatien 12. – 19. november 2018 

 Udveksling af synspunkter 

Rådsmøde 3643 – bilag 2 (samlenotat side 19) 

4. Eventuelt 

5. Siden sidst 

 

 

 

Alle dagsordenpunkterne hører under Udenrigsministeriets ressort. 
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Rådsmøde nr. 3642 (udenrigsanliggender) den 15. oktober 2018 

Udg. 1. Centralasien 

 Politisk drøftelse 

Rådsmøde 3642 – bilag 1 (samlenotat side 2) 

2. Libyen 

 Politisk drøftelse 

Rådsmøde 3642 – bilag 1 (samlenotat side 4) 

Rådsmøde 3633 – bilag 3 (skriftlig forelæggelse 

af 11/7-18) 

3. De eksterne aspekter af migration 

 Politisk drøftelse 

Rådsmøde 3642 – bilag 1 (samlenotat side 6) 

EUU alm. del (16) – bilag 895 (udvalgsmødereferat side 1310 og 

1314, senest behandlet i EUU 14/6-18) 

4. Den Centralafrikanske Republik 

 Politisk drøftelse/Rådskonklusioner 

Rådsmøde 3642 – bilag 1 (samlenotat side 8) 

5. EU sanktionsregime på kemiske våben 

 Vedtagelse 

Rådsmøde 3642 – bilag 1 (samlenotat side 10) 

6. Eventuelt 

7. Siden sidst 

 

 

 

Alle dagsordenpunkterne hører under Udenrigsministeriets ressort 


