
 

 

 Side 1 

Europaudvalget 

REFERAT 

AF 1. EUROPAUDVALGSMØDE 

 

Mødedato: fredag den 4. oktober 2019 

Tidspunkt:  kl. 10.00 

Sted: vær. 2-133 

Dagsorden 

 

1. Rådsmøde nr. 3718 (økonomi og finans) den 10. oktober 2019 

Forelæggelse ved finansministeren 

EUU alm. del (19) – bilag 2 (kommenteret dagsorden) 

FO 2. Rådsmøde nr. 3717 (retlige og indre anliggender) den 7.-8. oktober 2019 

Dagsordenspunkt 1-13 forelægges ved justitsministeren 

Dagsordenspunkt 14 forelægges ved udlændinge- og integrationsministeren  

EUU alm. del (19) – bilag 2 (kommenteret dagsorden) 

L 3. Eventuelt 

 

 

 

Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkterne 1-2 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 
 

 

Den 4. oktober 2019 

 

Europaudvalget 2019-20
EUU Alm.del -  Bilag 88

Offentligt



 

 

 

 

 
 Side 2 

 

Rådsmøde nr. 3718 (økonomi og finans) den 10. oktober 2019 

1. Moms- og afgiftsfritagelser til fremme af militær mobilitet 

 Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmødet den 10. oktober 2019, men 

forventes vedtaget på et kommende rådsmøde 

KOM (2019) 0192 

Rådsmøde 3718 – bilag 1 (samlenotat side 2) 

2. Rapport af højniveaugruppe om den europæiske arkitektur for 

udviklingsfinansiering 

 Præsentation/ Udveksling af synspunkter 

Rådsmøde 3718 – bilag 1 (samlenotat side 7) 

3. Revisionsrettens årsberetning om budgetgennemførelsen for 2018 

 Præsentation 

Rådsmøde 3718 – bilag 1 (samlenotat side 11) 

4. Evaluering af det europæiske semester 2019 

 Udveksling af synspunkter 

KOM (2019) 0500 

Rådsmøde 3718 – bilag 1 (samlenotat side 14) 

5. Forberedelse af IMF- og G20-møder i Washington, 17.-19. oktober 2019 

 Vedtagelse/ Information fra formandskabet 

Rådsmøde 3718 – bilag 1 (samlenotat side 19) 

6. Udnævnelse af nyt direktionsmedlem i Den Europæiske Centralbank (ECB) 

 Vedtagelse 

Rådsmøde 3718 – bilag 1 (samlenotat side 23) 

7. Status for handlingsplan mod hvidvask 

 Udveksling af synspunkter 

KOM (2017) 0536 og KOM (2018) 0645 

Rådsmøde 3718 – bilag 1 (samlenotat side 25) 

8. EU-sortliste over tredjelande fsva. rammerne for bekæmpelse af hvidvask 

og terrorfinansiering 

 Udveksling af synspunkter 

Rådsmøde 3718 – bilag 1 (samlenotat side 33) 

EUU alm. del (18) – bilag 452 (delegeret retsakt om hvidvask og 

terrorfinansering) 

  



 

 

 

 

 
 Side 3 

 

9. Makrofinansiel assistance (MFA) til Jordan 2020-2021 

 Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmødet den 10. oktober 2019, men 
forventes vedtaget på et kommende rådsmøde 

KOM (2019) 0411 

Rådsmøde 3718 – bilag 1 (samlenotat side 39) 

10. EU’s 2020-budget i tilfælde af en britisk udtræden af EU uden aftale 

 Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmødet den 10. oktober 2019, men 
forventes vedtaget på et kommende rådsmøde 

KOM (2019) 0461 

Rådsmøde 3718 – bilag 1 (samlenotat side 45) 

EUU alm. del (18) – bilag 503 (udvalgsmødereferat side 811, FO 

vedr. finansiering af 2019 budget ved britisk udtræden af EU) 

11. Eventuelt 

12. Siden sidst 

a) Direktiv og forordningsforslag om udveksling af betalingsoplysninger til 

bekæmpelse af momssvig 

b) Særordning på momsområdet for små virksomheder 

c) Direktivforslag om kreditvirksomhed og realisering af sikkerhed for lån 

d) Budgetinstrumentet for eurolandene  

 

 

 

Dagsordenspunkt 1 hører under Skatteministeriets og Finansministeriets 

ressort. 

Dagsordenspunkt 2 hører under Finansministeriets, Udenrigsministeriets og 

Erhvervsministeriets ressort. 

Dagsordenspunkt 3, 4, 5, 6, 9 og 10 hører under Finansministeriets ressort. 

Dagsordenspunkt 7 og 8 hører under Erhvervsministeriets og Finansministeriets 

ressort. 

Dagsordenspunkt 12 a og b hører under Finansministeriet og Skatteministeriets 

ressort 

Dagsordenspunkt 12 c hører under Finansministeriet og Erhvervsministeriets 

ressort 

Dagsordenspunkt 11 d hører under Finansministeriet ressort 



 

 

 

 

 
 Side 4 

 

Rådsmøde nr. 3717 (retlige og indre anliggender) den 7.-8. oktober 2019 

1. Styrkelse af den gensidige tillid – drøftelse af EU-tiltag til bekæmpelse af 

korruption 

 Udveksling af synspunkter 

Rådsmøde 3717 – bilag 2 (samlenotat side 4) 

2. Rådskonklusioner om fortsættelse af arbejdet i Eurojust med at facilitere og 

styrke samarbejdet mellem nationale myndigheder på retsområdet 

 Vedtagelse af rådskonklusioner 

Rådsmøde 3717 – bilag 2 (samlenotat side 9) 

3. Præsentation af Eurojust af det nyligt oprettede register til brug for at 

understøtte retsforfølgelsen af terrorisme 

 Præsentation 

Rådsmøde 3717 – bilag 2 (samlenotat side 12) 

4. Forhandlingsmandat til en aftale mellem EU og USA om adgang til e-

beviser, efterforske og retsforfølge terrorhandlinger og grov kriminalitet 

 Status 

KOM (2019) 0070 

Rådsmøde 3717 – bilag 2 (samlenotat side 15) 

5. Forhandlingsmandat til 2. tillægsprotokol til Europarådets Budapest-

konvention 

 Status 

KOM (2019) 0071 

Rådsmøde 3717 – bilag 2 (samlenotat side 19) 

6. Oprettelse af Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) 

 Status 

Rådsmøde 3717 – bilag 2 (samlenotat side 23) 

FO 7. EU’s tiltrædelse til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention 

 Vedtagelse af supplerende forhandlingsdirektiver til Kommissionen 

SEK (2010) 0305 

Rådsmøde 3717 – bilag 2 (samlenotat side 27) 

EUU alm. del (18) – bilag 320 (udvalgsmødereferat side 450, 

senest behandlet i EUU 30/11-18) 

  



 

 

 

 

 
 Side 5 

 

8. Grundlæggende rettigheder: a) Udfordringer vedrørende grundlæggende 

rettigheder i 2020 og frem - Meningsudveksling med direktøren for EU’s 
agentur for grundlæggende Rettigheder (FRA) og b) vedtagelse af 

rådskonklusioner om 10-året for EU’s Charter 
 Udveksling af synspunkter/ Vedtagelse af rådskonklusioner 

KOM (2019) 0257 

Rådsmøde 3717 – bilag 2 (samlenotat side 36) 

9. Evaluering af EU’s adfærdskodeks for bekæmpelse af ulovlig hadefuld tale 

på internettet 

 Status 

Rådsmøde 3717 – bilag 2 (samlenotat side 41) 

10. Rådskonklusioner om bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn 

 Vedtagelse af rådskonklusioner 

Rådsmøde 3717 – bilag 2 (samlenotat side 44) 

11. Terrorbekæmpelse – højreekstremisme og højreekstremistisk terror 

 Politisk drøftelse 

Rådsmøde 3717 – bilag 2 (samlenotat side 47) 

12. Nye teknologier og indre sikkerhed, herunder 5G 

 Politisk drøftelse 

Rådsmøde 3717 – bilag 2 (samlenotat side 50) 

13. Indre sikkerhed og hybride trusler 

 Politisk drøftelse 

Rådsmøde 3717 – bilag 2 (samlenotat side 53) 

14. Implementering af interoperabilitet 

 Udveksling af synspunkter 

KOM (2017) 0793 og KOM (2017) 0794 

Rådsmøde 3717 – bilag 1 (samlenotat) 

EUU alm. del (18) – bilag 549 (udvalgsmødereferat side 906, 

senest behandlet i EUU 1/3-19) 

15. Eventuelt 

  



 

 

 

 

 
 Side 6 

 

16. Siden sidst 

a) Retssagen ved EU-domstolen C-93/18, Bajratari 

EUU alm. del (19) – bilag 3 (orientering om Generaladvokatens 

forslag til afgørelse) 

EUU alm. del (17) – bilag 689 (notat om afgivelse af indlæg i 

sagen) 

b) Retssagen ved EU-domstolen C-70/18, A m.fl. 

EUU alm. del (19) – bilag 4 (orientering om Generaladvokatens 

forslag til afgørelse) 

EUU alm. del (17) – bilag 677 (notat om afgivelse af indlæg i 

sagen) 

 

 

 

Dagsordenspunkterne 1-13 hører under Justitsministeriets ressort. 

Dagsordenspunkt 14 samt punkt a) og b) under "siden sidst hører under 

Udlændinge- og Integrationsministeriets ressort. 


