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EUU Alm.del - Bilag 549
Offentligt

Europaudvalget
REFERAT
AF 2 6 . EU RO P AU D V A LG S MØ D E

Mødedato: fredag den 1. marts 2019
Tidspunkt: kl. 10.00
Sted:
vær. 2-133

Dagsorden

FO

1. Forslag til forordning om oprettelse af instrument for førtiltrædelsesbistand
2021-2027 (IPA III)
Forelæggelse ved udenrigsministeren
 Sagen forventes sat på dagsordenen for et snarligt rådsmøde med
henblik på vedtagelse
KOM (2018) 0465
KOM (2018) 0465 – bilag 2 (samlenotat)
EUU alm. del (18) – bilag 460 (kommenteret dagsorden)

FO

2. Rådsmøde nr. 3677 (retlige og indre anliggender - justitsdelen) den 7.-8.
marts 2019
Dagsordenspunkterne 4-11 forelægges af justitsministeren
EUU alm. del (18) – bilag 460 (kommenteret dagsorden)

Den 28. februar 2019

3. Rådsmøde nr. 3675 (transport, telekommunikation og energi – energidelen)
den 4. marts 2019
Forelæggelse ved energi-, forsynings- og klimaministeren
EUU alm. del (18) – bilag 460 (kommenteret dagsorden)
4. Rådsmøde nr. 3677 (retlige og indre anliggender - integrationsdelen) den 7.8. marts 2019
Dagsordenspunkterne 1-3 forelægges af udlændinge- og
integrationsministeren
EUU alm. del (18) – bilag 460 (kommenteret dagsorden)
5. Rådsmøde nr. 3676 (miljø) den 5. marts 2019
Forelæggelse ved miljø- og fødevareministeren
EUU alm. del (18) – bilag 460 (kommenteret dagsorden)

Side 876

L

6. Politisk drøftelse og afgivelse af betænkning over følgende
beslutningsforslag:
a) B 34 (om en dansk sortliste over skattely) (EL)
B 34 (18) – bilag 3 (udkast til betænkning)
b) B 52 (om en folkeafstemning om dansk tilslutning til bankunionen) (EL)
B 52 (18) – bilag 3 (udkast til betænkning)
c) B 59 (om beskatning af blyantspenge) (EL)
B 59 (18) – bilag 3 (udkast til betænkning)

L

7. Afrapportering fra JPSG-møde

L

8. Evaluering af høring med medier om dækningen af EU-stoffet

L

9. Eventuelt

Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkter 2-5 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 877

Rådsmøde nr. 3677 (retlige og indre anliggender) den 7.-8. marts 2019
1. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den europæiske
grænse- og kystvagt (Frontex-forordningen) og om ophævelse af Rådets
(fælles aktion) nr. 98/700/RIA, Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EU) nr. 1052/2013 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr.
2016/1624*
 Fremskridtsrapport
KOM (2018) 0631
Rådsmøde 3677 – bilag 2 (samlenotat side 5)
EU-note (18) – E 9 (note af 16/11-18)
EUU alm. del (18) – bilag 462 (foreløbigt referat, forhandlingsoplæg
forelagt 8/2-19)
EUU alm. del (18) – bilag 320 (udvalgsmødereferat side 482 FO,
forhandlingsoplæg forelagt 30/11-18)
2. Reform af det fælles europæiske asylsystem og genbosætning*
 Fremskridtsrapport
KOM (2016) 0271, KOM (2016) 0270, KOM (2016) 0272, KOM (2016) 0466,
KOM (2016) 0468, KOM (2016) 0465 og KOM (2016) 0467
Rådsmøde 3677 – bilag 2 (samlernotat side 14)
EUU alm. del (18) – bilag 320 (udvalgsmødereferat side 486,
senest behandlet i EUU 30/11-18)
3. Migration: EU-samarbejde med tredjelande
 Politisk drøftelse/ Udveksling af synspunkter
Rådsmøde 3677 – bilag 2 (samlenotat side 27)
4. Overordnet debat om EU’s bekæmpelse af terrorisme
 Politisk drøftelse
Rådsmøde 3677 – bilag 3 (rev. samlenotat side 3)
FO

5. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmoniserede regler
for udpegning af retlige repræsentanter med henblik på indsamling af
bevismateriale i straffesager
 Generel indstilling
KOM (2018) 0226
Rådsmøde 3677 – bilag 3 (rev. samlenotat side 6)
KOM (2018) 0226 - svar på spm. 1 om forordnings- og
direktivforslagene om E-beviser, fra justitsministeren
EUU alm. del (18) – bilag 75 (udvalgsmødereferat side 15, senest
behandlet i EUU 5/10-18)
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6. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af
personer, der indberetter overtrædelser af EU-lovgivningen
 Statusorientering
KOM (2018) 0218
Rådsmøde 3677 – bilag 3 (rev. samlenotat side 14)
KOM (2018) 0218 – bilag 6 (udtalelse fra Rådets juridiske Tjeneste)
KOM (2018) 0218 – bilag 3 (høringssvar)
KOM (2018) 0218 - svar på spm. 2 om Rådets juridiske tjeneste
anbefaling af, at de foreslåede regler i whistleblower-direktivet bør
udskilles i et selvstændigt forslag, hvis disse også skal gælde
skatteområdet, fra justitsministeren
KOM (2018) 0218 - svar på spm. 1 om, hvorvidt de foreslåede
regler i whistleblower-direktivet ikke vil omfatte politiske partier og
foreninger, fra justitsministeren
EU-note (18) – E 16 (EU-note af 15/2-19)
EUU alm. del (18) – bilag 459 (udvalgsmødereferat side 710
FO, forhandlingsoplæg forelagt 25/1-19)
7. Forhandlingsmandat til en aftale mellem EU og USA om adgang til e-beviser
 Statusorientering
KOM (2019) 0070
Rådsmøde 3677 – bilag 3 (rev. samlenotat side 30)
8. Anden tillægsprotokol til Europarådets Budapestkonvention
 Politisk drøftelse
KOM (2019) 0071
Rådsmøde 3677 – bilag 3 (rev. samlenotat side 33)
9. Rådets forordning (EU) 2017/1939 af 12. oktober 2017 om gennemførelse
af et forstærket samarbejde om oprettelse af Den Europæiske
Anklagemyndighed (EPPO)**
 Statusorientering
Rådsmøde 3677 – bilag 3 (rev. samlenotat side 36)
10. Forslag til forordning om oprettelse af programmet for rettigheder og værdier
 Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmødet (retlige og indre
anliggender) den 7.-8. marts 2019, men forventes sat på dagsordenen for
et snarligt rådsmøde med henblik på vedtagelse
KOM (2018) 0383
Rådsmøde 3677 – bilag 3 (rev. samlenotat side 39)
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11. Styrkelse af den demokratiske modstandskraft: Sikring af frie og retfærdige
valg og imødegåelse af desinformation
 Statusorientering
KOM (2018) 0637
Rådsmøde 3677 – bilag 3 (rev. samlenotat side 46)
12. Eventuelt
13. Siden sidst

* Forslaget om ændring af det europæiske grænse- og kystvagtforordning er
fremsat efter TEUF, tredje del, afsnit V. Protokollen om Danmarks stilling, der er
knyttet til Lissabon-traktaten, finder derfor anvendelse, hvilket indebærer, at
foranstaltningerne ikke vil være bindende for eller finder anvendelse i Danmark.
Da forordningen imidlertid udgør en videreudvikling af Schengen-reglerne,
træffer Danmark, inden seks måneder efter vedtagelsen af forordningen
afgørelse om, hvorvidt Dagsordenspunkt
** Forslaget er fremsat efter TEUF, tredje del, afsnit V. Protokollen om
Danmarks stilling, der er knyttet til Lissabon-Traktaten, finder derfor anvendelse,
hvilket indebærer, at foranstaltningerne forslaget ikke vil være bindende for eller
finde anvendelse i Danmark (”retsforbeholdet”).
Dagsordenspunkter 1-3 hører under Udlændinge- og Integrationsministeriets
ressort. Dagsordenspunkterne 4-11 hører under Justitsministeriets ressort.
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Rådsmøde nr. 3675 (transport, telekommunikation og energi - energidelen)
den 4. marts 2019
1. ”En ren planet for alle” – En europæisk strategisk og langsigtet vision for en
fremgangsrig, moderne, konkurrencedygtig og klimaneutral økonomi
 Politisk drøftelse
KOM (2018) 0773
Rådsmøde 3675 – bilag 1 (samlenotat)
EUU alm. del (18) – bilag 340 (udvalgsmødereferat side 570,
senest behandlet i EUU 7/12-18)
2. Europa-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets
forordning om mærkning af dæk for så vidt angår brændstofeffektivitet og
andre vigtige parametre og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1222/2009
 Sagen blev forelagt for Folketingets Europaudvalg fredag den 8. februar
2019 af transport-, bygnings- og boligministeren
KOM (2018) 0296
3. Eventuelt
4. Siden sidst

Dagsordenspunk 1 hører under Klima-, Forsynings- og Energiministeriets
ressort. Dagsordenspunkt 2 hører under Transport-, Bygnings- og
Boligministeriets ressort.
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Rådsmøde nr. 3676 (miljø) den 5. marts 2019
1. ”En ren planet for alle” – En europæisk strategisk og langsigtet vision for en
fremgangsrig, moderne, konkurrencedygtig og klimaneutral økonomi
 Politisk drøftelse. Punktet forelægges af energi-, klima- og
forsyningsministeren ifm. rådsmøde (transport, telekommunikation og
energi - energidelen) den 4. marts 2019
KOM (2018) 0773
Rådsmøde 3676 – bilag 1 (samlenotat)
EUU alm. del (18) – bilag 340 (udvalgsmødereferat side 570,
senest behandlet i EUU 7/12-18)
FO

2. (Evt.) Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning
om mindstekrav til genbrug af vand
 Politisk drøftelse
KOM (2018) 0337
 Rådsmøde 3676 – bilag 2 (samlenotat side 2)
3. (Evt.) Kommissionens forslag til ændring af Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv 98/83/EF om kvaliteten af drikkevand (omarbejdet)
 Generel indstilling
KOM (2017) 0753
Rådsmøde 3676 – bilag 2 (samlenotat side 8)
EUU alm. del (17) – bilag 984 (udvalgsmødereferat side 1173,
senest behandlet i EUU 22/6-18)
4. Kommissionens årlige vækstundersøgelse: Grønning af det europæiske
semester
 Udveksling af synspunkter
KOM (2018) 0770
Rådsmøde 3676 – bilag 2 (samlenotat side 20)
KOM (2018) 0770 – bilag 1 (notat om det europæiske semester og
årlig vækstundersøgelse)
EU-note (18) – E 11 (EU-note af 12/12-18)
EUU alm. del (18) – bilag 344 (udvalgsmødereferat side 599, i EUU
samråd med finansministeren 14/12-18)
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5. Kommissionens meddelelse: Mod en omfattende EU-ramme for
hormonforstyrrende stoffer og om Kommissionens rapport: Gennemgang af
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 om
kosmetiske produkter for så vidt angår stoffer med hormonforstyrrende
egenskaber
 Politisk drøftelse
KOM (2018) 0739 og KOM (2018) 0734
Rådsmøde 3676 – bilag 2 (samlenotat side 22)
6. Eventuelt
7. Siden sidst

Dagsordenspunkt 1 hører under Klima-, Forsynings- og Energiministeriets
ressort. Dagsordenspunkter 2-5 hører under Miljø- og Fødevareministeriets
ressort.

Side 883

