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Europaudvalget 

Referat af 7. europaudvalgsmøde 

 

Mødedato: fredag den 27. september 2019 

Tidspunkt:  kl. 10.00 

Sted: vær. 2-133 

Dagsorden 

 

1. Rådsmøde nr. 3716 (miljø – klimadelen) den 4. oktober 2019 

Forelæggelse ved klima-, energi- og forsyningsministeren 

EUU alm. del (182) – bilag 201 (kommenteret dagsorden) 

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

flour, neonikotinoider, glyfosat m.m. samt nationale forbud fra andre EU-

lande og forståelsen af ”single Market” 
EUU alm. del (182) – samrådsspørgsmål E 

EUU alm. del (182) - svar på spm. 52 om forbud imod fluorstoffer i 

kosmetik, fra miljøministeren 

EUU alm. del (182) - svar på spm. 51 om omfanget af forbud mod 

fluorstoffer i mademballage, fra ministeren for fødevarer, fiskeri og 

ligestilling 

EUU alm. del (182) - svar på spm. 50 om nationalt forbud imod 

fluorstoffer i mademballage, fra ministeren for fødevarer, fiskeri og 

ligestilling 

EUU alm. del (182) - svar på spm. 49 om hvordan det bebudede 

forbud imod fluorstoffer i mademballage er foreneligt med EU-

retten, fra ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling 

EUU alm. del (182) - svar på spm. 48 om totalforbud mod glyfosat, 

fra miljøministeren 

FO 3. Rådsmøde nr. 3716 (miljø - miljødelen) den 4. oktober 2019 

Forelæggelse ved miljøministeren 

EUU alm. del (182) – bilag 201 (kommenteret dagsorden) 

L 4. Eventuelt 

 

 

Der vedlægges foreløbig oversigt over de under punkt 1 og 3 nævnte møder. 

Den 26. september 2019 

 

Europaudvalget 2019-20
EUU Alm.del -  Bilag 60

Offentligt
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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. 3716 (miljø – klimadelen) den 4. oktober 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 3716 – bilag 2 (samlenotat side 2) 

EUU alm. del (181) – bilag 549 (udvalgsmødereferat side 908, 

senest behandlet på miljørådsmøde 1/3-19) 

2. Forberedelse af FN’s klimakonference COP25 den 2.-13. december 2019 

 Vedtagelse af rådskonklusioner 

Rådsmøde 3716 – bilag 2 (samlenotat side 9) 

EUU alm. del (181) – bilag 75 (udvalgsmødereferat side 43, 

COP24 forelagt 5/10-18) 

3. Eventuelt 

4. Siden sidst 

a) EU’s tiltrædelse til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention 

 

 

 

Dagsordenspunkerne 1 og 2 hører under Klima-, Energi- og 

Forsyningsministeriets ressort. Dagsordenspunkt 4 hører under 

Justitsministeriets ressort. 
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Rådsmøde nr. 3716 (miljø – miljødelen) den 4. oktober 2019 

1. Rådskonklusioner om det 8. miljøhandlingsprogram 

 Vedtagelse af rådskonklusioner 

KOM (2019) 0233 

Rådsmøde 3716 - miljø – bilag 1 (samlenotat side 2) 

2. Rådskonklusioner om mere cirkularitet ”Om overgangen til en mere 
bæredygtig samfundsmodel” 
 Vedtagelse af rådskonklusioner 

Rådsmøde 3716 - miljø – bilag 1 (samlenotat side 5) 

FO 3. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådets forordning om 

ændring af forordning om typegodkendelse af motorkøretøjer 

 Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmødet (miljø) den 4. oktober 2019, 
men forventes sat på dagsordenen for et snarligt rådsmøde med henblik 
på vedtagelse 

KOM (2019) 0208 

Rådsmøde 3716 – bilag 1 (samlenotat side 9) 

4. Eventuelt 

5. Siden sidst 

 

 

 

Dagsordenspunkerne hører under Miljø- og Fødevareministeriet ressort. 


