
 
 

 Side 1108 

Europaudvalget 

Referat af 35. europaudvalgsmøde 

 

Mødedato: fredag den 26. april 2019 

Tidspunkt:  5 minutter efter mødet i Det Udenrigspolitiske Nævn, ca. kl. 10.30 

Sted: vær. 2-133 

Dagsorden 

 

1. Afrapportering fra møde i Det Europæiske Råd (Art. 50) den 10. april 2019 

Forelæggelse ved statsministeren 

Det Europæiske Råd 10/4-19 – bilag 4 (Det Europæiske Råds 

afgørelse) 

Det Europæiske Råd 10/4-19 – bilag 3 (konklusioner vedr. DER art. 

50 10/4-19) 

2. Kommissionens forslag under den flerårige finansielle ramme: 

EUU alm. del (18) – bilag 642 (kommenteret dagsorden) 

a) Forordning om oprettelse af Asyl- og Migrationsfonden (AMF) 

Forelæggelse ved udlændinge- og integrationsministeren 

– Tidlig forelæggelse/delvis generel indstilling 

KOM (2018) 0471 

KOM (2018) 0471 – bilag 2 (samlenotat) 

EUU alm. del (18) – bilag 75 (udvalgsmødereferat side 22, senest 

behandlet i EUU 5/10-18) 

FO b) Forordning om oprettelse af Grænseforvaltnings- og Visuminstrumentet 

som en del af Fonden for Integreret Grænseforvaltning (BMVI) 

Forelæggelse ved udlændinge- og integrationsministeren 

– Tidlig forelæggelse/delvis generel indstilling 

KOM (2018) 0473 

KOM (2018) 0473 – bilag 2 (samlenotat) 

EUU alm. del (17) - svar på spm. 291 om Danmark påtænker at 

deltage i fonden for Integreret Grænseforvaltning (IBMF), fra 

udlændinge- og integrationsministeren 

EUU alm. del (18) – bilag 75 (udvalgsmødereferat side 22, senest 

behandlet i EUU 5/10-18) 
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Europaudvalget 2018-19 (2. samling)
EUU Alm.del -  Bilag 5

Offentligt



 

 

 

 

 
 Side 1109 

 

c) Forordning om oprettelse af Fonden for Intern Sikkerhed (ISF) 

Forelæggelse ved udlændinge- og integrationsministeren 

– Tidlig forelæggelse/delvis generel indstilling 

KOM (2018) 0472 

KOM (2018) 0472 – bilag 2 (samlenotat) 

EUU alm. del (18) – bilag 75 (udvalgsmødereferat side 22, senest 

behandlet i EUU 5/10-18) 

FO 3. Forslag til forordning om oprettelse af instrumentet for naboskab, 

udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde (NDICI) 

Forelæggelse ved ministeren for udviklingssamarbejde 

 Tidlig forelæggelse 

KOM (2018) 0460 

KOM (2018) 0460 – bilag 3 (samlenotat) 

EUU alm. del (18) – bilag 642 (kommenteret dagsorden) 

EU-note (18) – E 6 (EU-note af 29/10-18) 

KOM (2018) 0460 – bilag 2 (høringssvar vedr. forordning om De 

Eksterne Finansielle Instrumenter under EU's næste flerårige 

finansielle ramme (MMF), 2021-2027) 

KOM (2018) 0460 - fortroligt svar på spm. 2 om Kommissionens 

forslag om at inkorporere Den Europæiske Udviklingsfond i EU’s 
budget i forbindelse med forhandlingerne om den flerårige 

finansielle ramme 2021-2027, fra ministeren for 

udviklingssamarbejde 

KOM (2018) 0460 - svar på spm. 1 om, hvad regeringen gør for, at 

menneskerettigheder og demokrati kommer til at stå centralt i 

forhandlingerne om EU's flerårige finansielle ramme under 

budgetkategori 6, fra ministeren for udviklingssamarbejde 

EUU alm. del (18) – bilag 285 (udvalgsmødereferat side 338, 

senest behandlet i EUU 23/11-18) 

L 4. Eventuelt 

 
 
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 
 


