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NORRGÅRD Catrine (CAB-MALMSTROM)
From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Jangen, Erika (SHM-PRI) <xxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx>
Monday 12 January 2015 17:30
NORRGÅRD Catrine (CAB-MALMSTROM)
Frukost med Cecilia Malmström och svenska VDar på Prime den 13 mars, 2014
Inbjudna Cecilia Malmströms träff 13 mars.pdf

Follow Up Flag:
Flag Status:

Follow up
Completed

Hej Catrine,
Här kommer inbjudningstexten och inbjudningslistan. Titta gärna igenom inbjudan igen, undrar om den är för
mycket fokuserad på TTIP och USA, Cecilia harju mer i sin portfolio än det. Kort sagt låt oss veta om inbjudan
fortfarande är ok.
Kommerskollegiet och Handelskammaren ligger båda ca 10 minuter med bi) från Primes kontor.
Hälsn.
Erika

HUR STARK AR
FRIHANDELSVIfNJDEN IDAG?
Cecilio Malmström
EU-kommtssionär med ansvar för handelsfrågor

FRUKOST MED RUNDABORDSSAMTAL
Hej!
I februari fortsätter förhandlingarna mellan USA och Europa om ett frihandelsavtal. Många hoppas
att den så kallade TTIP-överenskommelsen ska bli klar under 2015, men svårigheterna har visat
sig vara många. Det är 50 amerikanska delstater och 28 EU-länder som har synpunkter på reglerna
inom olika områden. Det finns krafter som vill stjälpa TTIP helt och hållet och även bland EUmedborgama
har motståndet visat sig vara större än väntat.
Cecilia Malmström är personen som ska leda Europas förhandlingar med USA. Hon har varit
EU-kommissionär sedan februari 2010 och har iden nytillträdda kommissionen (från 1 november
2014) fått de stora handelsfrågoma som sitt ansvarsområde.
Prime och Cecilia Malmström önskar dig varmt välkommen till ett samtal om EU:s handelspolitik
och de kommande förhandlingama med USA. Vilka är de största stötestenarna? Hur ser tidsplanen
ut? Är hennes prioritet att de ska bli färdiga snarast möjligt eller att det blir bästa möjliga avtal?
Samtalet kommer också beröra den nya EU-kommissionens övergripande prioriteringar.

Datum och tid:
Fredagen 13 mars kl 8.30-9.30 (frukost från 8.00)

Plats:
Prime, beläget på Slussplan 9, Stockholm

OSA:
Senast 6 mars till
frida.willen® primegrouD.com

» För frågor och mer information, kontakta:
Jonas Palmqvist, COO Prime
ionas.palmqvist@primet;roup.com
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+46 707 240 977
Frida Willén, Juniorkonsult Prime
ňľida. xxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx
+46 70 360 48 45

Erika Jangen

Prime

+32 475 454217
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NORRGÅRD Catrine (CAB-MALMSTROM)
From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Jangen, Erika (SHM-PRI) <xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx>
Thursday 18 December 2014 12:08
i
- O-HĆS
NORRGÅRD Catrine (CAB-MALMbTROM)
SV: 6/2/2014 Stockholm: vänta med utskick av inbjudan är du snäll

Hej,
Tack för snabbt svar Helen.
När är Cecilia i Stockholm härnäst? Finns det möjlighet att få till ett möte med VDarna då hon är i Stockholm någon
gång i januari eller februari? Det vore toppen. Det hänger på Cecilias agenda förstås.
Låt oss veta när det är möjligt så skall vi försöka få ut inbjudan så att företagsledarna får den i god tid innan.
Hälsningar,
Erika

Erika Jangen

Prime

+32 475 454217

Från: i
/vtö · -A • Λ (M
Skickat: den 18 december 2014 12:00
THI: Jangen, Erika (SHM-PRI)
Kopia: Catrine,xx@x.x.x
Ämne: RE: 6/2/2014 Stockholm: vänta med utskick av inbjudan är du snäll
Hej Erika,
Nu har vi tyvärr fått bekräftelse på att Seminariet för alla Kommissionärer kommer att äga rum just 5 och 6 februari.
Vi är verkligen hemskt ledsna för detta!
Imorgon har vi ett planeringsmöte med CM och hoppas kunna komma fram med ett nytt datum. Säg till om du ser
att det är några datum/perioder som inte skulle funka på din sida.
Tack igen for ditt tålamod!

0]

From: ' /Vift · Lļ ,Λ
Sent: Tuesday, Decemoer io, ¿ú j.-t o. n. ,'Μ
To: 'Erika Jangen'
Cc: NORRGÅRD Catrine (CAB-MALMSTROM)
Subject: 6/2/2014 Stockholm: vänta med utskick av inbjudan är du snäll
Importance: High
Hej Erika !

ι

Försökte ringa dig nyss för att be dig vänta med utskicket av inbjudan: ser just nu ut som om Cecilia blir
tvungen att stanna i Bryssel!!
Vi ska försöka få klarhet i detta snarast - hoppas ha svar ¡morgon eiler senast fredag.
Ring mig gärna!
Tusen tack,

European Commission

AVtf .U\(L,)
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NORRGÅRD Catrine (CAB-MALMSTROM)
From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Jangen, Erika (BRU-PRI) <xxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx>
Monday 9 March 2015 18:21
1MORRGARD Catrine (CAB-MALMSTROM)
SV: Frukost med Cecilia Malmström och svenska VDar på Prime den 13 mars, 2014
Gästlista Cecilia Malmströms träff 13 mars.pdf

Hej Catrine,
Cecilias frukost närmar sig som sagt. Frukost kommer att serveras hos oss på Slussplan 9 från kl. 8.00, och
kl. 8.30 börjar själva samtalet.
Vår vice VD Jonas Palmqvist inleder kort med att hälsa välkommen och presenterar Cecilia. Därefter pratar
Cecilia på dagens ämne i ca 15-20 min, och efter det är det öppet samtal modererat av Jonas och frågor till
Cecilia i ca 30-40 min. Tycker ni att det låter bra? Jag bifogar listan på bekräftade gäster.
Bästa hälsningar,
Erika

Erika Jangen

Prime

+32 475 454217

Från: xxxxxxx.xxxxxxxx@xx.xxxxxx.xx Γmailto:xx.x@x.x.xĮ
Skickat: den 8 mars 2015 19:28
Till: Jangen, Erika (BRU-PRI)
Ämne: RE: Frukost med Cecilia Malmström och svenska VDar på Prime den 13 mars, 2014
Hej Erika!
Hoppas att allt har gått bra med frukostplaneringen! Kan du skicka mig en lista på de som kommer vara närvarande
som jag kan ge Cecilia i underlaget ¡morgon?
Jag antar att det blir ett klassiskt upplägg där Cecilia inleder 15 minuter och sedan tar frågor? Vem hjälper till med
att moderera frågorna?
Vänliga hälsningar,
Catrine
From: Jangen, Erika (SHM-PRI) rmailto:Erika.Janqen@primeqrouo.com1
Sent: Monday, January 12, 2015 5:30 PM
To: IMORRGARD Catrine (CAB-MALMSTROM)
Subject: Frukost med Cecilia Malmström och svenska VDar på Prime den 13 mars, 2014
Hej Catrine,
Här kommer inbjudningstexten och inbjudningslistan. Titta gärna igenom inbjudan igen, undrar om den är
för mycket fokuserad på TTIP och USA, Cecilia harju mer i sin portfolio än det. Kort sagt låt oss veta om
inbjudan fortfarande är ok.
Kommerskollegiet och Handelskammaren ligger båda ca 10 minuter med bil från Primes kontor.
Hälsn.

i

Erika

HUR STARK ÄR
FRiHANDELSVINDEN IDAG?
Cecilia Malmström

,*

EU-kommissionär med ansvar för handelsfrågor

-

FRUKOST MED RUNDABORDSSAMTAL

ŕ

Hej!
Ifebruari fortsätter förhandlingarna mellan USA och Europa om ett frihandelsavtal. Många hoppas
att den så kallade TTIP-överenskommelsen skabli klar under 2015, men svårigheterna har visat
sig vara många. Det är 50 amerikanska delstater och 28 EU-länder som har synpunkter på reglerna
inom olika områden. Det finns krafter som vill stjälpa ТПР helt och hållet och även bland EUmedborgama
har motståndet visat sig vara större än väntat.
Cecilia Malmström är personen som ska leda Europas förhandlingar med USA. Hon har varit
EU-kommissionär sedan februari 2010 och har i den nytillträdda kommissionen (från 1 november
2014) fått de stora handelsfrågoma som sitt ansvarsområde.
Prime och Cecilia Malmström önskar dig varmt välkommen till ett samtal om EU:s handelspolitik
och de kommande förhandlingarna med USA. Vilka är de största stötestenarna? Hur ser tidsplanen
ut? Är hennes prioritet att de ska bli färdiga snarast möjligt eller att det blir bästa möjliga avtal?
Samtalet kommer också beröra den nya EU-kommissionens övergripande prioriteringar.

Datum och tid:
Fredagen 13 mars kl 8.30-9.30 (frukost från 8.00)

Plats:
Prime, beläget på Slussplan 9, Stockholm
OSA:
Senast 6 mars till
frida. wi11en @ primegroup.com

För frågor och mer information, kontakta:
Jonas Palmqvist, COO Prime
ionas.Dalmavist@primegroun.com
446 707 240977
Frida Willén, Juniorkonsult Prime
frida.willen @ primegrouD.com
+46 70 360 48 45

Erika Jangen

Prime

+32 475 454217
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Frukostmöte Prime Stockholm 13 februari 2015- gästlista bifogad (+ Catrine Norrgård från
kabinettet, Erika iangens och Jonas Palmqvist från Prime)
Jonas Palmqvist hälsar alla välkomna och introducerar Cecilia.
Cecilia redogörför innehållet och processen för TTIP i generella termer.
Frågor: Hur lång tid kommer det att ta? Längre än ett år.

/

Måste alla medlemsstater vara eniga? Ja.
Är Systembolagets monopol hotat? Nej. Standarder ska inte säkas. Våra lagar inte ändras.
Det finns en oro för att offentliga tjänster kommer privatiseras. Nej.

и
Ref. Ares(2015)935457 - 03/03/2015

N0\

From: ASOPROVAC rmailto:asoprovac@asoprc>vac.com1
Sent: Tuesday, March 03, 2015 3:03 PM
To: xxxxx@xx.xxxxxx.xx
Cc: BILLAUX Cecile (CAB-MALMSTROM)
Subject: Meeting request 11th March
Importance: High
Dear Commissioner,
Please find attached a request for a meeting on the 11th of march together with other
European organizations, with you or your Cabinet to provide an overview of the challenges
currently faced by our food-feed industry due to the EU policy on GMOs.
Thank you in advance for your kind consideration and we look forward to hearing from
you.
Yours sincerely.

ASOPROVAC
Asociación Española de Productores de Vacuno de Carne
Infanta Mercedes, 13 4o planta
28020 Madrid

Bi Ref. Ares(2015)1104944-12/03/2015

From:
Sent:
To:

Cc:
Subject:

BILLAUX Cecile (CAB-MALMSTROM)
Thursday 12 March 2015 15:10
ASENIUS Maria (CAB-MALMSTROM); MUNGENGOVA Jolana (CAB-MALMSTROM);
CEBALLOS BARON Miguel (CAB-MALMSTROM); NYMAN Jon (CAB-MALMSTROM);
,
); NORRGÅRD Catrine (CAB-MALMSTROM);
(
1); EICHHORN Nele (CAB-MALMSTROM);
BURGSMUELLER Christian (CAB-MALMSTROM)
VI)
FW: report of meeting with farmers' associations on GMOsJLl March 2015

From
.
Sent: Thursday, March 12, 2015 2:59 PM
To: BILLAUX Cecile fCAB-MALMSTROM);1

:);

Cc:
.
Subject: report of meeting with farmers' associations on GMOs_ll March 2015
Flash report of meeting with Farmers' Associations from Spain, UK, Italy and Romania concerning GMOs,
11th March 2015
Participants:
(
w

M.Poza (ASEPRHU, Spain),
í

,

, G.Smith (NFU, UK),
a), C.BillauK (Cab),

Summary: The above listed stakeholders, representing food & feed sector, livestock industry and farmers
from Spain, UK, Italy and Romania requested the meeting to discuss the issue of 13 GM products for which
an import authorization is awaited. They are highly worried about the current situation. In all these
countries, the livestock sector is highly dependent on imports of GM raw materials from third countries. The
delay with regard to the final authorisation of these products, for political reasons, is very problematic and
has a negative impact on the agricultural production. The EU pork, bovine sectors are very competitive but
high regulatory costs linked to GM policy are considered as a hurdle (e.g. 4.8% of costs for poultry related to
regulatory and 1,2% is for GMOs authorisations procedure). What can be expected from the review process?
Is there any risk that new approvals of GMOs' imports will be suspended until the review enters into force,
after lengthy co-decision (as it was the case with cultivation dossiers during the 5-years co-decision process
on cultivation proposal)? The review should not lead to a change of the current legislative framework for
GMOs' imports authorisations (no renationalisation of the system - a common EU approach should be
maintained), but rather concentrate on the proper implementation of the existing GMO legislations. If the
EU doesn't process authorisations faster, this would result in increased asynchronous authorisations with
detrimental consequences". There is also a need for a iong-term strategy on the role of biotechnoiogy in the
EU.
The Cabinet informed that Commissioner Malmström supports a science-based approach on GMOs. She is
well aware of the current situation and the possible impacts and is in favour of approving the pending
dossiers as soon as possible. The College discussed this topic at a seminar beginning of February and it was
agreed that final approvals will be granted before end of April, at a time when the Commission is expected
e-
to present its review proposal^
„
,
.
-

AM.
Regards,

ЦЗ
ι

• Ref. Ares(2015)935457 - 03/03/2015

Mrs. Cecilia Malmström Trade
Commissioner for trade
European Commission
Rue de la Loi / Wetstraat 200
1049 Brussels
Belgium

25th February 2015, Madrid

Subject: Meeting request 11th March

Dear Commissioner,
We are writing to you as key actors in the Food Supply Chain in Spain, representing several
food & feed sector, livestock industries and farmers.
In our Country, livestock sector is highly dependent on crops primarily grown and traded as
GMOs. No GM products have been approved for importation since November 2013 and
therefore we are highly concerned about the availability of raw materials that we need for the
Food Supply Chain.
On behalf of the signatory organisations we would like to request a meeting, together with
other European organizations, with you or your Cabinet next March 11th to provide an
overview of the challenges currently faced by our food-feed industry due to the EU policy on
GMOs and some concrete suggestions, on the part of industry, regarding how to address these
challenges.
Thank you in advance for your kind consideration and we look forward to hearing from you.
Yours sincerely,
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From: Matilde [mailto:xxxxxxx.xxxx@xxxxxxxxx.xxx]
Sent: Mondav МаггН П9, 2015 10:14 АМ
То:
)
Subject: RE: Meeting request llth March

Dear 1 /V bi-iM

1

f^

Please fin here to the list of participants to the nth meeting. You will find name,
organization and passport number.
-

Maria del Mar Fernandez Pozai ASEPRHU)ι (FSN)i
Guy Smith (NFU)
"
'
]
(Confagricultura)_
(AGROBIOTECHROOM ]

-
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'

Ч · \(^
ддГ
r
+VM =
~'

(AGROBIOTECHROOM)
(AGROBIOTECHROOM)

The EC register transparency number of ASEPRHU is also enclosed.
Please do not hesitate to contact us for any other questions.
We are still awaiting for two Id numbers butIdid not wanted to postponed this email more
soIwill come back to you assap with those numbers.
I'm extremely sorry for the delay.
Thank you in advance for your help.
Your sincerely

Matilde Moro
ι

л (

Director Tecnico
ASOPROVAC
C/Infanta Mercedes, 13 4^ Pianta
28020 Madrid
Tlf 0034. 915792416
636031285
Fax 0034 915716585
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De: ASOPROVAC [mailtoiasoprovactSasoprovac.coml
Enviado el: jueves, 05 de marzo de 2015 17:40
Para:.
Asunto: RE: Meeting request litri Marui
Д-ДГ

•'•· 'Ve.' •

v-4

- ч . л (S)

Dear
Thank you very much for your email and the extremely quick answer.
The timing is perfect.
Our EC Transparency Register is the following: 120867616360-39
We will send you tomorrow the complete list of members of the delegation. For the moment there will be a
representative of Spain, England, Romania, Portugal and Italy. (8-9 people)
Yours sincerely

'

ArlU

,

La Λ Cs)

Administración
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