
 

Øvrige beslutningsreferater fra samme møde: Rådsmøde 3659 – økofin – bilag 4, Rådsmøde 
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Europaudvalget 
 

Til: 

Dato: 

Udvalgets medlemmer 

4. december 2018 

Beslutningsreferat fra møde i Europaudvalget fredag den 

30. november 2018 vedrørende Rådsmøde nr. 3661 (retlige 

og indre anliggender) den 6.-7. december 2018 

 

På mødet forelagde regeringen Europaudvalget et forhandlingsoplæg vedrø-

rende de sager på rådsmødets dagsorden, der er nævnt nedenfor. For hver 

enkelt sag er det anført, hvilke partier der ytrede sig imod forhandlingsop-

lægget. 

 

Pkt. 1 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forebyggelse 

af udbredelsen af terrorrelateret indhold på nettet 

- Generel indstilling 

KOM (2018) 0640 

 

Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socia-

listisk Folkeparti ytrede sig imod forhandlingsoplægget. 

 

 

Pkt. 4 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse aspekter 

af aftaler om salg af varer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 2006/2004 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2009/22/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

1999/44/EF 

- Generel indstilling 

KOM (2015) 0635, KOM (2017) 0637 (ændret forslag) 

 

Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti ytrede sig 

imod forhandlingsoplægget. 

 

 

Pkt. 13 Forslag til Europa-Parlamentet og Rådets forordning om ændring af 

forordning (EF) nr. 767/2008, forordning (EF) nr. 810/2009, forordning (EU) 

2017/2226, forordning (EU) 2016/399, forordning XX/2018 [forordningen om 

interoperabilitet] og beslutning 2004/512/EF og om ophævelse af Rådets 

afgørelse 2008/633/RIA (VIS-forslaget) 
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- Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmøde (retlige og indre anliggender) 

den 6.-7. december 2018, men forventes sat på dagsordenen for et snarligt 

rådsmøde med henblik på vedtagelse 

KOM (2018) 0302 

 

Enhedslisten og Alternativet ytrede sig imod forhandlingsoplægget. 

 

Pkt. 14 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den euro-

pæiske grænse- og kystvagt (Frontex-forordningen) og om ophævelse af 

Rådets fælles aktion 98/700/RIA, Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

(EU) nr. 1052/2013 og Europa-Parlamentets- og Rådets forordning 

2016/1624 

- Delvis generel indstilling/politisk drøftelse 

KOM (2018) 0631 

 

Enhedslisten og Alternativet ytrede sig imod forhandlingsoplægget. 

 


