
 
 

 Side 54 

Europaudvalget 

Referat af 3. europaudvalgsmøde 

 

Mødedato: fredag den 11. oktober 2019 

Tidspunkt:  kl. 10.00 

Sted: vær. 2-133 

Dagsorden 

 

1. Rådsmøde nr. 3723 (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og 

forbrugerbeskyttelse – socialdelen) den 24. oktober 2019 

Forelæggelse ved social- og indenrigsministeren 

EUU alm. del (19) – bilag 31 (kommenteret dagsorden) 

2. Samråd med ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling vedr. øremærket 

orlov til fædre 

KOM (2017) 0253 

KOM (2017) 0253 – samrådsspørgsmål B 

EUU alm. del (17) – bilag 899 (udvalgsmødereferat side 1092 FO, 

forhandlingsoplæg forelagt 13/6-19) 

FO 3. Rådsmøde nr. 3719 (landbrug og fiskeri) den 14.-15. oktober 2019 

Forelæggelse ved ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling 

EUU alm. del (19) – bilag 31 (kommenteret dagsorden) 

L 4. Drøftelse af Europaudvalgets rejser i 2020 

EUU alm. del (19) – bilag 44 (udkast til rejseplan) 

EUU alm. del (19) – bilag 45 (oversigt over møder under det 

kroatiske formandskab) 

Mødet genoptages fredag den 11. oktober 2019 kl. 13.00 følgende dagsorden: 

5. Rådsmøde nr. 3723 (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og 

forbrugerbeskyttelse – beskæftigelsesdelen) den 24. oktober 2019 

Forelæggelse ved beskæftigelsesministeren  

EUU alm. del (19) – bilag 31 (kommenteret dagsorden) 

Den 10. oktober 2019 

 

Europaudvalget 2019-20
EUU Alm.del -  Bilag 140

Offentligt
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L 6. Rådsmøde nr. 3721 (almindelig anliggender - Art. 50) den 15. oktober 2019 

Forelæggelse ved udenrigsministeren 

EUU alm. del (19) – bilag 31 (kommenteret dagsorden) 

7. Rådsmøde nr. 3722 (almindelig anliggender) den 15. oktober 2019 

Forelæggelse ved udenrigsministeren 

EUU alm. del (19) – bilag 31 (kommenteret dagsorden) 

FO 8. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om 

beskyttelse af Unionens budget i tilfælde af generaliserede mangler i 

medlemsstaterne for så vidt angår retsstatsprincippet 

Forelæggelse ved udenrigsministeren 

 Tidlig forelæggelse 

KOM (2018) 0324 

Rådsmøde 3722 – bilag 1 (samlenotat side 9) 

EUU alm. del (19) – bilag 31 (kommenteret dagsorden) 

KOM (2018) 0324 - svar på spm. 1 om, hvilke dele af EU-budgettet, 

der kan suspenderes adgang til ved medlemslandes brud på 

retsstatsprincippet, fra udenrigsministeren 

EUU alm. del (19) – bilag 12 (udvalgsmødereferat side 87, senest 

behandlet 13/9-19) 

9. Rådsmøde nr. 3720 (udenrigsanliggender) den 14. oktober 2019 

Forelæggelse ved udenrigsministeren 

EUU alm. del (19) – bilag 31 (kommenteret dagsorden) 

L 10. Eventuelt 

 

 

Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkterne 1, 3, 5-7 og 9 

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. 3723 (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og 

forbrugerbeskyttelse – beskæftigelses- og socialdelen) den 24. oktober 

2019 

1. Det Europæiske Semester 2020 

Rådsmøde 3723 – bilag 1 (samlenotat side 2) 

Rådsmøde 3723 – bilag 2 (samlenotat side 2) 

a) Væsentlige beskæftigelsesudfordringer: Hovedbudskaber fra 

Beskæftigelseskomiteen om udviklingen på beskæftigelsesområdet 

 Godkendelse 

b) Væsentlige sociale udfordringer: Hovedbudskaber fra Socialkomiteen om 

udviklingen af sociale forhold 

 Godkendelse 

2. Fremme af foranstaltninger mod forskelsbehandling i EU 

(antidiskriminationsdirektivet) 

 Politisk debat 

KOM (2008) 0426 

Rådsmøde 3723 – bilag 2 (samlenotat side 4) 

Rådsmøde 3698 – bilag 6 (skriftlig forelæggelse af rådsmøde 

beskæftigelse 13-14/6-19) 

3. Tilpasning af arbejdstyrkens færdigheder til fremtidens arbejdsmarked 

 Politisk debat 

Rådsmøde 3723 – bilag 1 (samlenotat side 4) 

4. Meddelelse om mere effektiv beslutningstagning inden for socialpolitikken 

 Information 

KOM (2019) 0186 

Rådsmøde 3723 – bilag 2 (samlenotat side 52) 

5. Rådskonklusioner om trivselsøkonomi 

 Vedtagelse 

Rådsmøde 3723 – bilag 1 (samlenotat side 6) 

6. Rådskonklusioner om ILO’s 100-års deklaration om fremtidens 

arbejdsmarked 

 Vedtagelse 

Rådsmøde 3723 – bilag 1 (samlenotat side 8) 

7. Eventuelt 
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8. Siden sidst 

 

 

 

Dagsordenspunkt 3, 5 og 6 er Beskæftigelsesministeriets ressort. 

Dagsordenspunkt 1 er delt ressort mellem Beskæftigelsesministeriet og Social- 

og Indenrigsministeriet. 

Dagsordenspunkt 2 og 4 er Social- og Indenrigsministeriets ressort. 
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Rådsmøde nr. 3719 (landbrug og fiskeri) den 14.-15. oktober 2019 

1. 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 Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 og Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 

 Politisk drøftelse 

KOM (2018) 0392 

Rådsmøde 3719 – bilag 1 (samlenotat side 4) 

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 

Land) 

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 Land) 

Rådsmøde 3708 – bilag 2 (skriftlig forelæggelse af rådsmøde 

landbrug og fiskeri 15/7-19) 

2. 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 3719 – bilag 1 (samlenotat side 29) 

Rådsmøde 3708 – bilag 2 (skriftlig forelæggelse af rådsmøde 

landbrug og fiskeri 15/7-19) 
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3. 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 3719 – bilag 1 (samlenotat side 40) 

Rådsmøde 3708 – bilag 2 (skriftlig forelæggelse af rådsmøde 

landbrug og fiskeri 15/7-19) 

FO 4. Kommissionens forslag til Rådets forordning om fastsættelse for 2020 af 

fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande i 

Østersøen 

 Politisk enighed 

KOM (2019) 0380 

Rådsmøde 3719 – bilag 1 (samlenotat side 48) 

KOM (2019) 0380 – bilag 4 (brev og rapport om 

erhvervsøkonomiske konsekvenser for fiskerierhvervet) 

KOM (2019) 0380 – bilag 2 (henvendelse af 26/9 fra Danmarks 

Naturfredningsforening) 

KOM (2019) 0380 – bilag 1 (henvendelse af 19/9-19 fra Foreningen 

for Skånsomt Kystfiskeri) 

EUU alm. del (18) – bilag 88 (udvalgsmødereferat side 93, 

forhandlingsoplæg om kvoter for 2019 forelagt 12/10-18) 

5. Kommissionens henstilling med henblik på Rådets afgørelse om 

bemyndigelse af Kommissionen til at indlede forhandlinger på Den 

Europæiske Unions vegne om indgåelse af en partnerskabsaftale og 

tilhørende protokol om bæredygtigt fiskeri med den danske regering og det 

grønlandske landsstyre 

 Sagen forventes sat på dagsordenen for et snarligt rådsmøde med 

henblik på vedtagelse 

Rådsmøde 3719 – bilag 1 (samlenotat side 56) 
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6. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om 

Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 

 Opdateret delvis generel indstilling 

KOM (2018) 0390 

Rådsmøde 3719 – bilag 1 (samlenotat side 61) 

KOM (2018) 0390 – bilag 3 (skriftlig forelæggelse af 

forhandlingsoplæg af 28/5-19) 

7. Konsultationer mellem EU og Norge om fiskerimuligheder for 2020 

 Udveksling af synspunkter 

Rådsmøde 3719 – bilag 1 (samlenotat side 74) 

EUU alm. del (18) – bilag 88 (udvalgsmødereferat side 98, kvoter 

fro 2019 behandlet i EUU 12/10-18) 

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

bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet (ICCAT), Palma, Mallorca, 

Spanien, den 18. – 25. november 2019 

 Udveksling af synspunkter 

KOM (2019) 0111 

Rådsmøde 3719 – bilag 1 (samlenotat side 78) 

EUU alm. del (18) – bilag 88 (udvalgsmødereferat side 98, 

forberedelse af mødet i 2018 behandlet i EUU 12/10-19) 

9. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om 

ændring af forordning (EU) 2017/2403 for så vidt angår fiskeritilladelser til 

EU-fiskerfartøjer i Det Forenede Kongeriges farvande og fiskeri, der udøves 

af Det Forenede Kongeriges fiskerfartøjer i EU-farvande 

 Sagen forventes sat på dagsordenen for et snarligt rådsmøde med 
henblik på vedtagelse 

KOM (2019) 0398 

Rådsmøde 3719 – bilag 1 (samlenotat side 81) 

10. Markedssituationen for landbrugsvarer 

 Information fra Kommissionen og udveksling af synspunkter 

Rådsmøde 3719 – bilag 1 (samlenotat side 84) 

EUU alm. del (18) – bilag 716 (udvalgsmødereferat side 1102, 

senest behandlet i EUU 12/4-19) 
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11. Forslag vedr. planteforædlingsteknikker og planteformeringsmateriale 

a) Forslag til Rådets beslutning om anmodning til Kommissionen om at 

forelægge en undersøgelse af EU’s muligheder for at adressere den 
retlige situation for nye planteforædlingsteknikker under hensyntagen til 

de eksisterende juridiske rammer, der er fastsat i Europa-Parlamentets 

og Rådets direktiv 2001/18 / EF og EU-domstolens afgørelse i sag C-

528/16 
– Sagen forventes sat på dagsordenen for et snarligt rådsmøde med 

henblik på vedtagelse 

Rådsmøde 3719 – bilag 1 (samlenotat side 89) 

b) Forslag til Rådets beslutning om anmodning til Kommissionen om at 

forelægge en undersøgelse af EU’s muligheder for at konsolidere og 
ajourføre eksisterende lovgivning om produktion og markedsføring af 

planteformeringsmateriale 
– Sagen forventes sat på dagsordenen for et snarligt rådsmøde med 

henblik på vedtagelse 

Rådsmøde 3719 – bilag 1 (samlenotat side 89) 

12. Kommissionens meddelelse om intensivering af EU's indsats for at beskytte 

og genoprette verdens skove 

 Politisk drøftelse 

KOM (2019) 0352 

Rådsmøde 3719 – bilag 1 (samlenotat side 95) 

13. Forventningerne til en EU-skovstrategi efter 2020 

 Politisk drøftelse 

KOM (2018) 0811 

Rådsmøde 3719 – bilag 1 (samlenotat side 101) 

EUU alm. del (18) – bilag 716 (udvalgsmødereferat side 1103, 

rådskonklusioner forelagt 12/4-19) 

14. Eventuelt 

15. Siden sidst 

 

 

 

Alle punkter hører under Miljø- og Fødevareministeriets ressort 
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Rådsmøde nr. 3721 (almindelige anliggender - Art. 50) den 15. oktober 

2019 

L 1. Forberedelse af møde i Det Europæiske Råd (Art. 50) den 17. oktober 2019 

 Politisk drøftelse 

Rådsmøde 3721 – bilag 1 (samlenotat side 2) 

EUU alm. del (18) – bilag 632 (udvalgsmødereferat side 1052, 

behandlet i EUU 3/4-19) 

EUU alm. del (16) – bilag 675 (udvalgsmødereferat side 957, 

forhandlingsoplæg forelagt 21/4-17) 

2. Eventuelt 

3. Siden sidst 

 

 

 

Alle dagsordenspunkter hører under Udenrigsministeriets ressort 
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Rådsmøde nr. 3722 (almindelige anliggender) den 15. oktober 2019 

1. Forberedelse af møde i Det Europæiske Råd den 17.-18. oktober 2019 

(udkast til konklusioner) 

 Politisk drøftelse 

Rådsmøde 3722 – bilag 1 (samlenotat side 2) 

Det Europæiske Råd 17-18/10-19 – bilag 3 (udkast til konklusioner) 

Det Europæiske Råd 17-18/10-19 – bilag 2 (udkast til retningslinjer 

for konklusioner) 

Det Europæiske Råd 17-18/10-19 – bilag 1 (udkast til kommenteret 

dagsorden) 

2. Opfølgning på møder i Det Europæiske Råd 

 Politisk drøftelse 

Rådsmøde 3722 – bilag 1 (samlenotat side 4) 

Det Europæiske Råd 20-21/6-19 – bilag 7 (konklusioner fra mødet i 

DER 20-21/6-19) 

3. Udvidelse og stabiliserings- og associeringsprocessen – Albanien og 

Nordmakedonien 

 Politisk drøftelse/ Rådskonklusioner 

KOM (2019) 0260 

Rådsmøde 3722 – bilag 2 (samlenotat side 6) 

Rådsmøde 3702 – bilag 2 (skriftlig forelæggelse vedr. rådsmøde 

almindelig anliggender 18/6-19) 

EUU alm. del (17) – bilag 969 (udvalgsmødereferat side 1132, 

forhandlingsoplæg Albanien forelagt 20/6-18) 

EUU alm. del (11) – bilag 320 (udvalgsmødereferat side 320, 

forhandlingsoplæg Serbien, Montenegro og Makedonien forelagt 

30/11-11) 

4. Forslag til ændringer i EU-Domstolens procesreglement 

 Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmødet den 15. oktober 2019, men 
forventes sat på dagsordenen for et snarligt rådsmøde med henblik på 
vedtagelse 

Rådsmøde 3722 – bilag 1 (samlenotat side 7) 

5. Eventuelt 

6. Siden sidst 

 

 

 

Alle dagsordenspunkter hører under Udenrigsministeriets ressort 
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Rådsmøde nr. 3720 (udenrigsanliggender) den 14. oktober 2019 

1. Afghanistan 

 Politisk drøftelse 

Rådsmøde 3720 – bilag 1 (samlenotat side 2) 

EUU alm. del (18) – bilag 633 (udvalgsmødereferat side 1065, 

senest forelagt 3/4-19) 

2. Ukraine 

 Politisk drøftelse 

Rådsmøde 3720 – bilag 1 (samlenotat side 4) 

EUU alm. del (18) – bilag 503 (udvalgsmødereferat side 791, 

senest forelagt 8/2-19) 

3. Syrien 

 Statusdrøftelse 

Rådsmøde 3720 – bilag 2 (supplerende samlenotat side 2) 

4. Situationen i det østlige Middelhavsområde 

 Politisk drøftelse 

Rådsmøde 3720 – bilag 2 (supplerende samlenotat side 4) 

5. Eventuelt 

6. Siden sidst 

 

 

 

Alle dagsordenspunkter hører under Udenrigsministeriets ressort 

 


