
Samtykkeproposisjoner - EØS, Schengen og andre avtaler med EU 

Hvor mange samtykkeproposisjoner knyttet til EØS, Schengen eller andre avtaler med EU har 

Stortinget behandlet i perioden høsten 2011 til januar 2019?  

 

Oversikten er sortert på sesjonen innstillingen er lagt fram. 

Lenkene går til sakssiden på stortinget.no, hvor man finner lenker til alle publikasjonene i saken, og til 

voteringsoversikten. 

Saker hvor det har vært dissens (ikke enstemmighet) er merket med gult. 

Til slutt i denne oversikten finnes informasjon om søkebegreper og utvalg. 

 

2011-2012 

1. Samtykke til inngåing avavtale 28. juni 2006 mellom EU, Island og Noreg om 

overleveringsprosedyre mellom partane Prop. 137 LS (2010-2011), Innst. 67 S (2011-2012) 

2. Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning om adgang til å starte og utøve 

forsikrings- og gjenforsikringsvirksomhet (Solvens II) Prop. 54 S (2011-2012), Innst. 192 S 

(2011-2012) 

3. Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen om 

fornybare kilder Prop. 4 S (2011-2012), Innst. 98 S (2011-2012) 

4. Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens om opprettelse av et trafikkovervåkings- og 

informasjonssystem for skipsfarten Prop. 116 S (2011-2012), Innst. 381 S (2011-2012) 

5. Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av 

direktiv 2008/104/EF om vikararbeid (vikarbyrådirektivet) Prop. 69 S (2011-2012), Innst. 325 

S (2011-2012) - Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet stemte imot. 

6. Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteen om luftkvaliteten og renere luft for Europa 

(luftkvalitetsdirektivet) Prop. 61 S (2011-2012), Innst. 273 S (2011-2012) 

7. Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av 

direktiv 2009/29/EF for å forbedre og utvide ordningen for handel med utslippskvoter for 

klimagasser i Fellesskapet (revidert kvotedirektiv) Prop. 77 S (2011-2012), Innst. 286 S (2011-

2012) 

8. Samtykke til godkjenning av EØS-komiteen om erstatningsansvar for transportørar ved 

ulykker under sjøtransport av passasjerar Prop. 52 S (2011-2012), Innst. 218 S (2011-2012) 

9. Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens om offentlige anskaffelser Prop. 44 S (2011-

2012), Innst. 184 S (2011-2012) 

10. Ratifikasjon av avtale mellom Den europeiske union og Republikken Island og Kongeriket 

Norge Prop. 97 LS (2011-2012), Innst. 330 L (2011-2012), Lovvedtak 80 (2011-2012) 
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2012-2013 

1. Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen om kamp mot forseinka betaling ved 

handelstransaksjonar Prop. 138 S (2011-2012), Innst. 99 S (2012-2013) 

2. Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen om materiale og gjenstandar av 

resirkulert plast som er meinte for å kome i kontakt med næringsmiddel Prop. 133 S (2011-

2012), Innst. 86 S (2012-2013) 

3. Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen om europeiske miljøøkonomiske 

rekneskapar Prop. 147 S (2011-2012), Innst. 91 S (2012-2013) 

4. Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om identifisering og utpeking av 

europeisk kritisk infrastruktur og vurdering av behovet for å beskytte den bedre (EPCIP-

direktivet) Prop. 130 S (2011-2012), Innst. 98 S (2012-2013) 

5. Godkjenning av EØS-avtalen om det europeiske jordobservasjonsprogrammet (GMES) Prop. 

4 S (2012-2013), Innst. 106 S (2012-2013) 

6. Godkjenning av EØS-komiteens beslutning om samordning av visse bestemmelser om 

innføring av audiovisuelle medietjenester Prop. 10 S (2012-2013), Innst. 141 S (2012-2013) 

7. Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om undersøkelse av ulykker i 

sjøtransportsektoren Prop. 103 S (2011-2012), Innst. 87 S (2012-2013) 

8. Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens vedtak om fri rørsle av arbeidstakarar innanfor 

Unionen Prop. 135 S (2011-2012), Innst. 81 S (2012-2013) – FrP stemte imot. 

9. Godkjenning av EØS-komiteens beslutning om samvirkingsevnen mellom elektroniske 

bompengesystemer Prop. 39 S (2012-2013), Innst. 240 S (2012-2013) 

10. Godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv om 

forbrukerrettigheter (forbrukerrettighetsdirektivet) Prop. 45 S (2012-2013), Innst. 197 S 

(2012-2013) 

11. Godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen om akkreditering 

og markedstilsyn Prop. 15 S (2012-2013), Innst. 190 S (2012-2013) 

12. Godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen om vin Prop. 16 S 

(2012-2013), Innst. 191 S (2012-2013) 

13. Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning om kredittvurderingsbyråer Prop. 

144 S (2011-2012), Innst. 159 S (2012-2013) 

14. EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen om felles regler for sivil luftfart og 

om opprettelse av et europeisk byrå for flysikkerhet (EASA) Prop. 27 S (2012-2013), Innst. 

146 S (2012-2013) 
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15. Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen om EU-miljømerket 

(miljømerkeforordninga) Prop. 68 S (2012-2013), Innst. 273 S (2012-2013) 

16. Samtykke til inngåelse av avtale mellom Norge og EU om vilkårene for Norges deltagelse i 

Det europeiske støttekontoret på asylfeltet (EASO) Prop. 140 S (2012-2013), Innst. 460 S 

(2012-2013) 

 

2013-2014 

1. Innlemmelse av Dublin III-forordningen og Eurodac-forordningen av 26. juni 2013 Prop. 25 S 

(2013-2014), Innst. 68 S (2013-2014) 

 

2. Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 94/2013 av 3. mai 2013 om 

innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2011/77/EU om vernetiden for opphavsrett og visse 

nærstående rettigheter Prop. 3 S (2013-2014), Innst. 58 S (2013-2014) 

 

3. Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av 

direktiv om innføring av fellesskapsregelverk for legemidler for mennesker, når det gjelder å 

hindre at forfalskede legemidler kommer inn i den lovlige forsyningskjeden Prop. 37 S (2013-

2014), Innst. 157 S (2013-2014) 

 

4. Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av 

direktiv om sammenkopling av sentrale registre, handelsregistre og foretaksregistre Prop. 38 

S (2013-2014), Innst. 155 S (2013-2014) 

 

5. Samtykke til ratifikasjon av avtale om Republikken Kroatias deltakelse i Det europeiske 

økonomiske samarbeidsområde (EØS) Prop. 44 S (2013-2014), Innst. 152 S (2013-2014) 

 

6. Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av 

forordning (EU) nr. 1288/2013 om programmet "ERASMUS+" Prop. 43 S (2013-2014), Innst. 

153 S (2013-2014) 

 

7. Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av 

forordning (EU) nr. 1291/2013 om opprettelse av Horisont 2020 - rammeprogrammet for 

forskning og innovasjon (2014-2020) Prop. 51 S (2013-2014), Innst. 154 S (2013-2014) 

 

8. Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv om 

meldingsformaliteter for skip som ankommer til og/eller går fra havner i medlemsstatene 

Prop. 32 S (2013-2014), Innst. 120 S (2013-2014) 

 

9. Samtykke om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning 995/2010 om omsetning av tømmer 

og treprodukter, samt tilhørende forordninger 363/2012 og 607/2012 Prop. 4 S (2013-2014), 

Innst. 94 S (2013-2014) 
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10. Innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 924/2009 om betalinger på tvers av 

landegrensene, og forordning (EU) nr. 260/2012 om tekniske krav til kredittoverføringer 

Prop. 2 S (2013-2014), Innst. 95 S (2013-2014) 

 

11. Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 9/2014 av 14. februar 2014 om 

innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 1025/2012 om europeisk standardisering 

Prop. 82 S (2013-2014), Innst. 239 S (2013-2014) 

 

12. Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av 

forordning (EU) nr. 99/2013 som endret ved forordning 1383/2013 om det europeiske 

statistikkprogram for 2013-2017 Prop. 60 S (2013-2014), Innst. 219 S (2013-2014) 

 

13. Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av 

forordning (EU) nr. 1285/2013 om etablering og drift av europeiske 

satellittnavigasjonssystemer (Galileo og EGNOS) Prop. 42 S (2013-2014), Innst. 169 S (2013-

2014) 

 

14. Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 173/2013 om innlemmelse i EØS-

avtalen av direktiv 2009/33/EF om fremme av renere og mer energieffektive kjøretøy til 

veitransport Prop. 49 S (2013-2014), Innst. 172 S (2013-2014) 

 

15. Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av 

forordning (EU) nr. 1295/2013 om opprettelse av programmet Et kreativt Europa (2014-

2020) Prop. 50 S (2013-2014), Innst. 176 S (2013-2014) 

 

16. Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av 

kommisjonens gjennomføringsbeslutning om de felles spesifikasjonene i registeret for 

jernbaneinfrastruktur Prop. 47 S (2013-2014), Innst. 171 S (2013-2014) 

 

17. Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen om 

markedsføring og bruk av biocidprodukter Prop. 35 S (2013-2014), Innst. 156 S (2013-2014) 

 

18. Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av 

beslutning (EU) nr. 1313/2013 om EUs ordning for sivil beredskap (2014-2020) Prop. 105 S 

(2013-2014), Innst. 267 S (2013-2014) 

 

19. Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av 

forordning (EU) nr. 1316/2013 om opprettelse av en ordning for et sammenkoplet Europa 

(2014-2020) Prop. 91 S (2013-2014), Innst. 279 S (2013-2014) 

 

20. Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av 

forordning (EU) nr. 282/2014 om opprettelse av EUs tredje handlingsprogram på området 

helse (2014-2020) Prop. 90 S (2013-2014), Innst. 303 S (2013-2014) 
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21. Samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av forordning 

(EU) nr. 254/2014 om eit fleirårig forbrukarprogram for 2014-2020 (Forbrukarprogrammet 

2014-2020) Prop. 78 S (2013-2014), Innst. 284 S (2013-2014) 

 

22. Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av 

EURES-aksen i forordning (EU) nr. 1296/2013, programmet for sysselsetting og sosial 

innovasjon EaSI (2014-2020) Prop. 89 S (2013-2014), Innst. 291 S (2013-2014) 

 

2014-2015 

1. Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 54/2014 om innlemming i EØS-avtala 

av forordning (EU) nr. 782/2013 om EU-miljømerket Prop. 126 S (2013-2014), Innst. 29 S 

(2014-2015) 

 

2. Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om den tekniske spesifikasjonen for 

samtrafikkevne med hensyn til delsystemet "telematikkprogrammet for godstrafikk" Prop. 

133 S (2013-2014), Innst. 36 S (2014-2015) 

 

3. Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning om nettverksfunksjoner for 

lufttrafikkstyring Prop. 132 S (2013-2014), Innst. 35 S (2014-2015) 

 

4. Samtykke til inngåelse av avtale mellom Norge og EU om gjensidig adgang til fiske i Skagerrak 

for fartøyer som fører dansk, norsk eller svensk flagg Prop. 129 S (2013-2014), Innst. 68 S 

(2014-2015) 

 

5. Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av 

direktiv 2011/24/EU om anvendelse av pasientrettigheter ved helsetjenester over 

landegrensene Prop. 135 S (2013-2014), Innst. 99 S (2014-2015) – Arbeiderpartiet, 

Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti stemte imot. 

 

6. Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av 

PROGRESS-aksen i forordning (EU), programmet for sysselsetting og sosial innovasjon EaSI 

(2014-2020) Prop. 76 S (2014-2015), Innst. 277 S (2014-2015) – Senterpartiet stemte imot. 

 

7. Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av 

forordning om Fellesskapets rettslige ramme for et konsortium for en europeisk 

forskningsinfrastruktur (ERIC-konsortium) Prop. 80 S (2014-2015), Innst. 270 S (2014-2015) 

 

8. Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av 

forordning (EU) nr. 377/2014 om opprettelse av Copernicus-programmet Prop. 65 S (2014-

2015), Innst. 257 S (2014-2015) 

 

9. Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av 

direktiv om vern av dyr som brukes til vitenskapelige formål Prop. 71 S (2014-2015), Innst. 
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254 S (2014-2015) 

 

10. Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 269/2014 av 12. desember 2014 

om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 98/2013 om markedsføring og bruk av 

utgangsstoffer for eksplosiver Prop. 53 S (2014-2015), Innst. 234 S (2014-2015) 

 

11. Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning om plantevernmidler og om 

fastsettelse av en ramme for fellesskapstiltak for å oppnå bærekraftig bruk av pesticider 

Prop. 54 S (2014-2015), Innst. 210 S (2014-2015) 

 

12. Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen om minstekrav med omsyn til styrking av 

arbeidstakarmobiliteten mellom medlemsstatane gjennom betring av oppteninga og 

vidareføringa av rettane til supplerande pensjon Prop. 55 S (2014-2015), Innst. 206 S (2014-

2015) 

 

13. Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 88/2014 av 16. mai 2014 om 

innlemmelse i EØS-avtalen av forordningene nr. 1071/2009, nr. 1072/2009 og nr. 1073/2009 

om felles regler om yrkes- og markedsadgang for person- og godstransport på veg Prop. 8 S 

(2014-2015), Innst. 132 S (2014-2015) 

 

14. Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av 

forordning (EU) om tekniske krav til kredittoverføringer og direkte debiteringer i euro Prop. 

100 S (2014-2015), Innst. 297 S (2014-2015) 

 

15. Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av direktiv 

2012/28/EU om ein viss tillaten bruk av hitteverk Prop. 126 S (2014-2015), Innst. 341 S (2014-

2015) 

 

16. Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av 

forordning (EU) om fastsettelse av tekniske krav og administrative framgangsmåter for 

luftfartsvirksomhet utøvd av tredjestat Prop. 123 S (2014-2015), Innst. 390 S (2014-2015) – 

Senterpartiet stemte imot. 

 

2015-2016 

1. Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av 

forordning om forvaltningssamarbeid gjennom informasjonssystemet for det indre marked 

("IMI-forordningen") Prop. 135 S (2014-2015), Innst. 48 S (2015-2016) 

 

2. Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av 

beslutning om innføring av den samvirkende eCall-tjenesten på EU-plan Prop. 154 S (2014-

2015), Innst. 52 S (2015-2016) 
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3. Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av 

forordning (EU) om fastsettelse av krav til kvaliteten på luftfartsdata og luftfartsinformasjon 

for det felles europeiske luftrom Prop. 47 S (2015-2016), Innst. 202 S (2015-2016) 

 

4. Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av 

forordning (EF) om regler for bruk av edb-baserte reservasjonssystemer Prop. 48 S (2015-

2016), Innst. 201 S (2015-2016) 

 

5. Endring av forordning (EF) nr. 2006/2004 (båtpassasjerrettsforordninga) (S-delen) Prop. 4 LS 

(2015-2016), Innst. 171 S (2015-2016) 

 

6. Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen om 

passasjerers rettigheter ved buss- og turvogntransport Prop. 6 S (2015-2016), Innst. 127 S 

(2015-2016) 

 

7. Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen om 

kliniske utprøvinger av legemidler for mennesker Prop. 53 S (2015-2016), Innst. 322 S (2015-

2016) 

 

8. Samtykke til ratifikasjon av avtale mellom EØS/EFTA-statene og EU om en EØS-

finansieringsordning om handel med fisk, alle av 3. mai 2016 Prop. 119 S (2015-2016), Innst. 

354 S (2015-2016) – Senterpartiet stemte imot. 

 

9. Samtykke til 1) om opprettelse av ordningen for økonomisk støtte til ytre grenser og visum 

og forordning, 2) inngåelse av avtale mellom Norge og EU om tilleggsregler med hensyn til 

ordningen for økonomisk støtte til ytre grenser og visum Prop. 132 S (2015-2016), Innst. 364 

S (2015-2016) 

 

10. Samtykke til godkjenning av EØS-avtalen av europaparlaments- og rådsforordning (EU) om 

rapportering, analysering og oppfølging av tilfeller innen sivil luftfart mv. Prop. 70 LS (2015-

2016), Innst. 305 S (2015-2016) 

 

11. Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av EU-

programmet ISA2 (2016-2020) Prop. 75 S (2015-2016), Innst. 302 S (2015-2016) 

 

12. Samtykke til 1) inngåelse av avtale mellom EU og Island og Norge om rådsbeslutning 

2008/615/JIS og rådsbeslutning 2008/616/JIS, 2) inngåelse av avtale mellom Norge og USA 

om styrket samarbeid om forebygging og bekjempelse av alvorlig kriminalitet Prop. 54 S 

(2015-2016), Innst. 225 S (2015-2016) 

 

13. Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om offentlige innkjøp, direktiv om 

innkjøpsregler for forsyningssektorene og direktiv om tildeling av konsesjonskontrakter Prop. 

114 S (2015-2016), Innst. 356 S (2015-2016) – Sosialistisk Venstreparti stemte imot. Fra 

Senterpartiet stemte 2 for og 3 imot. 
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14. Samtykke til inngåelse av avtale om endring av avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse 

av et overvåkingsorgan og en domstol (ODA) av 2. mai 1992 Prop. 101 S (2015-2016), Innst. 

383 S (2015-2016) – Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti og 

Miljøpartiet De Grønne stemte imot. 

 

15. Samtykke til 1) deltakelse i åtte beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen 

av rettsaktene som etablerer EUs finanstilsynssystem, 2) overføring av myndighet til å utøve 

beføyelser med direkte virkning i Norge til EFTA Prop. 100 S (2015-2016), Innst. 382 S (2015-

2016) – Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti og Miljøpartiet De Grønne 

stemte imot. 

 

2016-2017 

1. Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens om innlemmelse i EØS-avtalen av direktivene 

om felles regler for teknisk kontroll av kjøretøy Prop. 144 S (2015-2016), Innst. 39 S (2016-

2017) 

 

2. Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning om et åpent internett og 

mobiltermineringstakster Prop. 157 LS (2015-2016), Innst. 168 S (2016-2017) 

 

3. Samtykke til inngåelse av avtaler i form av brevveksling mellom Norge og Den europeiske 

union og mellom Norge og Sveits innenfor rammen av det generelle preferansesystemet for 

utviklingsland (GSP) Prop. 17 S (2016-2017), Innst. 122 S (2016-2017) 

 

4. Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 59/2017 av 17. mars 2017 om 

innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2013/37/EU om viderebruk av informasjon fra offentlig 

sektor Prop. 67 S (2016-2017), Innst. 313 S (2016-2017) 

 

5. Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 194 om innlemmelse i EØS-avtalen 

av direktiv om alternativ tvisteløsning i forbrukersaker og tilhørende 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 1051/2015 Prop. 51 S (2016-2017), Innst. 236 S (2016-

2017) 

 

6. Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av 

forordning om fastsettelse av regler for metoder for identifikasjon av dyr av hestefamilien 

(hestepassforordningen) Prop. 55 S (2016-2017), Innst. 229 S (2016-2017) 

 

7. Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 92/2017 av 5. mai 2017 om 

innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 1901/2006 om legemidler til barn mv. Prop. 

127 LS (2016-2017), Innst. 370 S (2016-2017) – Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti 

stemte imot. 

 

8. Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 316/2015 om innlemmelse i EØS-

avtalen av direktiv (EU) 2015/719 (Veitrafikk) Prop. 145 LS (2016-2017), Innst. 457 S (2016-
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2017) 

 

9. Samtykke til godtakelse av direktiv (EU) 2016/680 av 27. april 2016 om fysiske personers vern 

i forbindelse med kompetente myndigheters behandling av personopplysninger mv. og om 

opphevelse av Rådets rammebeslutning 2008/977/JIS Prop. 98 S (2016-2017), Innst. 417 S 

(2016-2017) 

 

10. Samtykke til 1) godtakelse av forordning m opprettelse av et europeisk byrå for operativ 

forvaltning av store IT-systemer m.v, 2) inngåelse av avtale mellom EU og Norge, Island, 

Sveits og Liechtenstein forvaltning av store IT-systemer Prop. 132 S (2016-2017), Innst. 414 S 

(2016-2017) – Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti stemte imot. 

 

11. Samtykke til inngåelse av avtale med Den europeiske union (EU) om utvidet handel med 

landbruksvarer etter EØS-avtalens artikkel 19 Prop. 115 S (2016-2017), Innst. 336 S (2016-

2017) – Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet de grønne stemte imot. 

 

12. Samtykke til godtakelse av direktiv (EU) 2016/680 av 27. april 2016 om fysiske personers vern 

i forbindelse med kompetente myndigheters behandling av personopplysninger mv. og om 

opphevelse av Rådets rammebeslutning 2008/977/JIS Prop. 98 S (2016-2017), Innst. 417 S 

(2016-2017)  

 

 

2017-2018 

1. Samtykke til godtaking av direktiv (EU) 2017/853 om kontroll med erverv og innehav av 

våpen (vidareutvikling av Schengen-regelverket) Prop. 166 S (2016-2017), Innst. 145 S (2017-

2018)  

 

2. Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) og samtykke til 

deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av forordning (EU) nr. 2016/679 

(generell personvernforordning) i EØS-avtalen Prop. 56 LS (2017-2018), Innst. 279 S (2017-

2018) – Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt stemte imot. I Kristelig Folkeparti 

stemte 3 mot og 2 for. 

 

3. Samtykke til å sette i kraft avtale om administrativt samarbeid på merverdiavgiftens område 

mellom Norge og Den europeiske union, undertegnet i Sofia 6. februar 2018 Prop. 43 S 

(2017-2018), Innst. 214 S (2017-2018) 

 

4. Samtykkje til godkjenning av vedtak nr. 122/2016 i EØS-komiteen om innlemming i EØS-

avtala av forordning (EU) nr. 165/2014 (S-delen) (veitrafikk) Prop. 8 LS (2017-2018), Innst. 

168 S (2017-2018) 

 

5. Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 93/2017 av 5. mai 2017 om 

innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som inngår i den tredje energimarkedspakken 

Prop. 4 S (2017-2018), Innst. 178 S (2017-2018) - Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, 
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Kristelig Folkeparti og Rødt stemte imot. 

 

6. Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 187/2017 av 22. september 2017 

om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2015/2302/EU om pakkereiser og sammensatte 

reisearrangementer Prop. 29 S (2017-2018), Innst. 126 S (2017-2018) – Rødt stemte imot. 

 

7. Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen om 

endring om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner og forordning om forvaltningssamarbeidet 

gjennom informasjonssystemet for det indre marked Prop. 3 S (2017-2018), Innst. 88 S 

(2017-2018) – Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt stemte imot. 

 

8. Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 28/2018 av 9. februar 2018 om 

innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2017/1941 om EU-miljømerket (S-delen) Prop. 

53 LS (2017-2018), Innst. 302 S (2017-2018) 

 

9. Samtykke til EØS-komiteens beslutning nr. 22/2018 om innlemmelse av forordningen i EØS-

avtalen (S-delen) (elektronisk identifikasjon og tillitstjenester) Prop. 71 LS (2017-2018), Innst. 

332 S (2017-2018) 

 

10. Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av 

forordning (EU om forlengelse av det europeiske statistikkprogram til 2020 Prop. 84 S (2017-

2018), Innst. 363 S (2017-2018) 

 

2018-2019 

(saker vedtatt før 23. januar 2019). 

1. Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av nye 

tilpasninger til forordning om auksjonering av klimakvoter om felles tildeling av kontrakter 

for å anskaffe felles auksjonsplattformer og auksjonsovervåker Prop. 101 S (2017-2018), 

Innst. 57 S (2018-2019) - Rødt stemte imot. 

 

2. Endringer i vegtrafikkloven og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om 

innlemmelse i EØS-avtalen, med tilknyttede rettsakter (veitrafikk/CO2-utslipp) Prop. 91 LS 

(2017-2018), Innst. 41 S (2018-2019) 

 

3. Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala om kollektiv 

forvalting av opphavsrett og nærståande rettar og multiterritoriell lisensiering av rettar til 

musikkverk for bruk på nettet i den indre marknaden Prop. 97 S (2017-2018), Innst. 90 S 

(2018-2019) – Senterpartiet og Rødt stemte imot. 

 

4. Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av 

forordning (EU) 2017/1128 (portabilitetsforordningen) Prop. 10 LS (2018-2019), Innst. 82 S 

(2018-2019) 
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Følgende søk er foretatt på stortinget.no – Saker.  

 

Søket er forholdsvis vidt, og vi har gjort et utvalg ved manuelt å gå gjennom alle treffene. 

For å ikke få for mange søketreff, er søket avgrenset til «Utenrikssaker». Nedenfor er en liste 

over hvilke saker «utenriks» dekker. Vi har tatt ekstra søk for å forsikre oss om at vi har fått med 

Schengen-saker. 

 

 

 

Stortingsbiblioteket v/ Jeannette Berseth, 23. januar 2019 

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/?pid=2011-2019&psid=BEH&ptid=all&pgid=PRP&tab=Topic&mtid=163#secondaryfilter

