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Dagsorden

L

Den 13. december 2018

1. Samråd med finansministeren vedr. Kommissionens vækstanalyse for 2019
(enslydende spørgsmål er også stillet på FIU alm. del - samrådsspørgsmål
L) (fælles med Finansudvalget)
KOM (2018) 0770
EUU alm. del (18) – samrådsspørgsmål E
KOM (2018) 0770 – bilag 1 (notat om det europæiske semester og
årlig vækstundersøgelse)
EU-note (18) – E 11 (EU-note af 12/12-18)
2. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning om europæisk
erhvervsstatistik, om ændring af forordning (EF) nr. 184/2005 og om
ophævelse af 10 retsakter på området erhvervsstatistik
Forelæggelse ved økonomi- og indenrigsministeren
 Sagen forventes sat på dagsordenen for et snarligt rådsmøde med
henblik på vedtagelse
KOM (2017) 0114
KOM (2017) 0114 – bilag 2 (samlenotat)
EUU alm. del (18) – bilag 221 (kommenteret dagsorden)

FO

3. Rådsmøde nr. 3664 (landbrug og fiskeri) den 17.-18. december 2018
Dagsordenspunkt 1 forelægges af ministeren for fiskeri og ligestilling og
minister for nordisk samarbejde
Dagsordenspunkter 2-5 forelægges af miljø- og fødevareministeren
EUU alm. del (18) – bilag 221 (kommenteret dagsorden)
4. Rådsmøde nr. 3666 (miljø – miljødelen) den 20. december 2018
Forelæggelse ved miljø- og fødevareministeren
EUU alm. del (18) – bilag 221 (kommenteret dagsorden)
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L

5. Videre drøftelse af den danske repræsentation på møder i Europols fælles
parlamentariske kontrolgruppe (JPSG)

L

6. Præsentation af B53 – Folketingets behandling af EU-sager

L

7. Evaluering af efterårets borgermøder (folkehøring og dialogmøder)
EUU alm. del (18) – bilag 230 (notat til evaluering af
borgerdialogmøder og folkehøring)

L

8. Eventuelt

Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkt 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. 3664 (landbrug og fiskeri) den 17.-18. december 2018
FO

1. Forslag til Rådets forordning om fastsættelse for 2019 af fiskerimuligheder
for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EUfarvande og for EU-fiskerfartøjer i visse andre farvande
 Politisk enighed
KOM (2018) 0732
Rådsmøde 3664 – bilag 2 (samlenotat side 2)
2. 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 3664 – bilag 1 (samlenotat side 2)
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
Hav)
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 Hav)
EUU alm. del (18) – bilag 228 (udvalgsmødereferat side 292,
senest behandlet i EUU 16/11-18)
3. 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 3664 – bilag 1 (samlenotat side 21)
EUU alm. del (18) – bilag 228 (udvalgsmødereferat side 292,
senest behandlet i EUU 16/11-18)
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4. 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 3664 – bilag 1 (samlenotat side 29)
EUU alm. del (18) – bilag 228 (udvalgsmødereferat side 293,
senest behandlet i EUU 16/11-18)
5. Kommissionens meddelelse ”En bæredygtig europæisk bioøkonomi: Større
økonomisk, social og miljømæssig sammenhæng"
 Politisk drøftelse
KOM (2018) 0673
Rådsmøde 3664 – bilag 1 (samlenotat side 34)
6. Eventuelt
7. Siden sidst

Dagsordenspunkter 1 hører under Udenrigsministeriets ressort.
Dagsordenspunkterne 2-5 hører under Miljø- og Fødevareministeriets ressort.
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Rådsmøde nr. 3666 (miljø – miljødelen) den 20. december 2018
1. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådets forordning om
oprettelse af et program for miljø- og klimaindsatsen (LIFE) og om
ophævelse af forordning (EU) nr. 1293/2013
 Delvis generel indstilling
KOM (2018) 0385
Rådsmøde 3666 – bilag 2 (samlenotat)
EUU alm. del (18) – bilag 228 (udvalgsmødereferat side 297 FO,
forhandlingsoplæg forelagt 16/11-18)
2. Eventuelt
3. Siden sidst

Alle punkter hører under Miljø- og Fødevareministeriets ressort
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