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Kommissionen
Uge 4

Møde i kommissionen

Kommissionen afholder d. 27. januar en orienteringsdebat om
søjlen af sociale rettigheder og inddragelse af de sociale parter.
Desuden forventes en drøftelse af en selskabsskatpakke samt
samarbejds- og kontrolmekanismerapporten. Dagsordenen
foreligger endnu ikke, men kommer til at ligge her.

Uge 5
Møde i kommissionen

Kommissionen afholder d. 2. februar møde i Bruxelles.
Dagsordenen forelægger endnu ikke, men kommer til at ligge
her.
Civil Society Dialogue: Trade Sustainability Impact
Assessment (SIA) in support of negotiations on the
Environmental Goods Agreement

Sted: Bruxelles
Tid: 1. februar
Formålet med mødet er at diskutere udkastet til den endelige
rapport om aftalen vedrørende miljøvenlige varer
(Environmental Goods Agreement, EGA) med civilsamfundet.
Læs mere om mødet på kommissionens hjemmeside.
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Europa-Parlamentet
Uge 4
(udvalg/gruppe
uge)

Beskæftigelse

Udvalget for beskæftigelse og sociale anliggender mødes d. 25.
januar kl. 15:45-16:45 for at drøfte en INI-betænkning om social
dumping. Udvalgets drøftelse kan følges her.
Udvalget for beskæftigelse og sociale anliggender mødes d. 25.
januar kl. 17:15-17:30 til en drøftelse om social AAA-rating, og
hvad dette indebærer. Udvalgets drøftelse kan følges her.
Udvalget for beskæftigelse og sociale anliggender mødes d. 25.
januar kl. 17:30-18:30 for at drøfte en INI-betænkning om det
europæiske semester for samordning af de økonomiske
politikker: Beskæftigelse og sociale aspekter i den årlige
vækstundersøgelse for 2016. Udvalgets drøftelse kan følges her.
Udvalget for beskæftigelse og sociale anliggender mødes d. 26.
januar kl. 14:00-15:00 til en drøftelse med Italiens økonomi- og
finansminister Pier Carlo Padoan og fremlæggelse af ministerens
forslag til en europæisk arbejdsløshedsforsikringsordning.
Udvalgets drøftelse kan følges her.
Lovforslag om asylansøgere

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre
Anliggender mødes d. 25. januar kl. 15:00-16:20 til en drøftelse
om det danske lovforslag om asylansøgere med deltagelse af de
danske myndigheder. Udvalgets drøftelse kan følges her.

Indre Marked

Udvalget for indre marked og forbrugerbeskyttelse mødes d. 25.
januar kl. 16:50-17:05 for at drøfte og stemme om styring af det
indre marked inden for det europæiske semester 2016. Udvalgets
behandling kan findes her.
Udvalget for indre marked og forbrugerbeskyttelse mødes d. 25.
januar kl. 17:05-17:35 for at drøfte og stemme om strategien for
det indre marked. Udvalgets behandling kan findes her.
Uddannelse

Udvalget for kultur og uddannelse mødes d. 25. januar kl. 15:0017:00 for at drøfte og stemme om en INI-betænkning om
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Erasmus+ og andre redskaber til fremme af mobiliteten i
forbindelse med erhvervsuddannelse. Udvalgets behandling kan
følges her.
Økonomi

Udvalget for økonomi og valuta mødes d. 25. januar kl. 17:5019:00 for at drøfte og stemme om et direktiv om
arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers aktiviteter og tilsynet
hermed (omarbejdning). Udvalgets behandling kan følges her.
Handel

Udvalget for international handel mødes d. 25. januar kl. 14:3016:00 til en debriefing ved handelskommissær Cecilia
Malmström om resultatet af WTO's 10. ministerkonference, der
blev afholdt i Nairobi. Udvalgets briefing kan følges her.
Udvalget for international handel mødes d. 25. januar kl. 16:0017:30 for at drøfte og stemme om indledning af forhandlinger
om en frihandelsaftale mellem EU og Tunesien samt Australien
og New Zealand. Udvalgets behandling kan følges her.
Udvalget for international handel mødes d. 25. januar kl. 16:0017:30 til en drøftelse med Jörg Wuttge, formand for EU's
handelskammer i Kina. Udvalgets drøftelse kan følges her.
Udvalget for international handel mødes d. 28. januar kl. 15:0017:30 til en workshop omhandlende spørgsmålet om eventuel
tildeling af markedsøkonomistatus til Kina. Udvalgets workshop
kan følges her.
Det europæiske semester

Budgetudvalget mødes d. 27. januar kl. 15:00-18:30 for at drøfte
en INI-betænkning om det Europæiske Semester for samordning
af den økonomiske politik: Årlig vækstundersøgelse 2016.
Udvalgets drøftelse kan følges her.
Ligestilling

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling mødes d. 28.
januar kl. 9:30-11:00 for at drøfte og stemme om en INIbetænkning vedrørende kvindelig hushjælp og plejepersonale i
EU. Udvalgets behandling kan følges her.
Retspolitik

Retsudvalget mødes d. 28. januar kl. 9:00-9:30 for at drøfte og
stemme om en kompromistekst (mellem Europa-Parlamentet og
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Rådet) om beskyttelse af fortrolig knowhow og fortrolige
forretningsoplysninger (forretningshemmeligheder) mod ulovlig
erhvervelse, brug og videregivelse. Udvalgets afstemning kan
følges her.
Retsudvalget mødes d. 28. januar kl. 9:00-9:30 for at drøfte og
stemme om gennemsigtighed, ansvarlighed og integritet i EUinstitutionerne. Udvalgets afstemning kan følges her.
Retsudvalget mødes d. 28. januar kl. 9:00-9:30 for at drøfte og
stemme om at fremme den frie bevægelighed for borgere og
virksomheder gennem en forenkling af accepten af visse
offentlige dokumenter i EU. Udvalgets afstemning kan følges
her.
Retsudvalget mødes d. 28. januar kl. 16:30-17:15 for at drøfte et
arbejdsdokument om enkeltmandsselskaber med begrænset
ansvar. Udvalgets behandling kan følges her.
Transport

Udvalget for transport og turisme mødes d. 25. januar kl. 15:0018:00 for at drøfte et udkast til en INI-betænkning om social
dumping. Udvalgets drøftelse kan følges her.
Udvalget for transport og turisme mødes d. 25. januar kl. 15:0018:00 for at drøfte spørgsmålet om adgang til markedet for
havnetjenester og havnes finansielle gennemskuelighed.
Udvalgets drøftelse kan følges her.
Formandskab

Udvalget for det Indre marked mødes d. 25. januar kl. 15:0516:20 til en præsentation af prioriteterne for det formandskab
ved Henk Kamp, økonomiminister. Præsentationen kan følges
her.
Udvalget for kultur og uddannelse mødes d. 25. januar kl. 15:0017:30 til en forelæggelse af det hollandske rådsformandskabs
prioriteter ved minister for uddannelse, kultur og videnskab, Jet
Bussemaker, og statssekretær for sundhed, velfærd og sport,
Martin van Rijn. Forelæggelsen kan følges her.
Udvalget for international handel mødes d. 25. januar kl. 16:0017:30 til en redegørelse ved Liliane Ploumen, minister for
udenrigshandel og udviklingssamarbejde om det hollandske
formandskabs prioriteter inden for handelspolitik. Redegørelsen
kan følges her.
Udvalget for transport og turisme mødes d. 25. januar kl. 15:0018:00 til en forelæggelse af rådsformandskabets program af den

6

hollandske minister for infrastruktur og miljø, Melanie Schulz
Van Haegen. Forelæggelsen kan følges her.
Denne uge er ligeledes en gruppeuge med interne møder i
Parlamentets politiske grupper (disse møder er ikke offentligt
tilgængelige).
S&D gruppen

S&D gruppen er d. 28. januar vært for et møde, der har til formål
at debattere digitaliseringen, og hvorledes nye love skal udvikles
på EU-plan med henblik på at håndtere den stigende
digitalisering af arbejdskraft. Fokus i diskussionen vil især være
på sociale og regionale uligheder.
Læs mere på gruppens hjemmeside.
EPP gruppen

EPP gruppen er d. 27. januar vært for en debat omhandlende
indre marked strategien. Blandt andet vil der være en debat
omhandlende deleøkonomi, og hvorledes EU bør tilpasse sig
udviklingen af denne.
Læs mere på gruppens hjemmeside.
Den grønne gruppe

http://www.greens-efa.eu/
ALDE

ALDE gruppen er d. 27. januar vært for en debat om
nødvendigheden og betingelserne for beskyttelse af
whistleblowers på EU-plan, bl.a. inden for rammerne af de
nuværende forhandlinger om direktivet for
forretningshemmeligheder.
Læs mere på gruppens hjemmeside.
GUE

http://www.guengl.eu/
ECR gruppen

http://ecrgroup.eu/
EFDD gruppen

http://www.efdgroup.eu/
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Uge 5
(plenaruge)

I denne uge er der udvalgsuge, og Europa-Parlamentet er samlet
til plenar i Strasbourg fra d. 1–4. februar. Den foreløbige
dagsorden for plenaren kan findes her. Bemærk følgende:
Handel

Der drøftes og stemmes om en rapport med (ikke-bindende)
henstillinger til Kommissionen om forhandlingerne om en aftale
vedrørende tjenesteydelser (TiSA).
Der drøftes og stemmes om et (ikke-bindende) spørgsmål til
Kommissionen om det kommercielle forhold mellem EU og
Kina og Kinas status som markedsøkonomi.
Der drøftes og stemmes om et (ikke-bindende) spørgsmål til
Rådet om gennemsigtighed i forhandlinger mellem investorer og
stater.
Schengen

Der drøftes og stemmes om en forordning vedrørende personers
bevægelse over grænserne (Schengen-grænsekodeks).
Sort arbejde

Der drøftes og stemmes om etableringen af en europæisk
platform til at forbedre samarbejdet til forebyggelse og
afskrækkelse af sort arbejde.
Ligestilling

Der er debat i plenaren om et (ikke-bindende) spørgsmål til
Kommissionen om en ny strategi for ligestilling og kvinders
rettigheder.
Vækst

Der er debat i plenaren om et (ikke-bindende) spørgsmål til
Kommissionen om lokale og regionale myndigheders rolle i den
europæiske struktur- og investeringsfond (ESIF).
EU institutionerne

Kommissionen vil d. 2. februar redegøre for de vedtagne
beslutninger omhandlende virksomhedsskattepakken.
Rådet og Kommissionen vil d. 3. februar redegøre for
forberedelserne til mødet i Det Europæiske Råd d. 18-19.
februar.
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Redegørelserne efterfølges af en debat i plenaren.

Yderligere oplysninger om de enkelte sager fremgår af EuropaParlamentets nyhedsbrev for den kommende plenarsession, som
vil kunne tilgås her. Drøftelser og afstemninger i plenaren vil
kunne følges her.
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Rådet
Uge 4
Retspolitik

Ministrene for retlige og indre anliggender mødes d. 25. januar
til et uformelt møde. Dagsordenen vil blive fastlagt på grundlag
af de seneste begivenheder, formandskabets prioriteter og
aktuelle emner.
Læs mere på det hollandske formandskabs hjemmeside.
Konkurrenceevne

Ministrene med ansvar for konkurrenceevne (industri og det
indre marked) mødes d. 28. januar til et uformelt møde.
Læs mere på det hollandske formandskabs hjemmeside.

Uge 5
Udenrigspolitik

Ministrene med ansvar for udenrigspolitiske anliggender
vedrørende handel og udvikling mødes d. 2. februar til et
uformelt møde.
Læs mere på det hollandske formandskabs hjemmeside.
Ministrene med ansvar for udenrigspolitiske anliggender mødes
ligeledes d. 5. februar til et uformelt møde.
Læs mere på det hollandske formandskabs hjemmeside.
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EU Domstolen

Uge 38
Ingen relevante sager

Uge 39

Ingen relevante sager
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Andre
Aktiviteter

Vocational Education and Training for Young People in
Europe

Tid: 26. januar
Sted: Bruxelles
Arrangementet vil præsentere undersøgelsen ”Vocational
Education and Training for Young People in Europe – Fostering
mutual learning”, der fremsætter politiske anbefalinger til at
håndtere udfordringen med at sikre unge en erhvervsuddannelse.
Præsentationen vil efterfølges af en debat om nye tilgange til
erhvervsuddannelse i Europa.
Læs mere om arrangementet her.
The European Court of Justice and atypical work: halting
labour market dualization?

Tid: 26. januar
Sted: Bruxelles
Arrangementet vil diskutere europæiseringen af ansættelses- og
arbejdsret i forbindelse med den stigende anvendelse af atypisk
arbejde, samt hvilken rolle EU spiller i regulering af beskyttelse
af tidsbegrænsede arbejdstagere.
Læs mere om arrangementet her.
Youth and Social Media: Changing the World of Jobs and
Skills

Tid: 26. januar
Sted: Bruxelles
Arrangementet vil debattere udviklingen af internettet som
platform for jobsøgning, samt hvordan universiteter, skoler og
jobsøgende europæere skal rustes til at udnytte det fulde
potentiale af de sociale medier.
Læs mere om arrangementet her.
Netlex Conference 2016

Tid: 27-28. januar
Sted: Bruxelles
Konferencen vil fokusere på de retlige midler til at styrke
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fagforeningerne på nationalt niveau for at sikre grundlæggende
fagforeningsrettigheder, herunder overenskomstforhandlinger på
forskellige niveauer. På dagsordenen er ligeledes bedre
regulering, den sociale dimension, sikkerheds- og
sundhedsmæssige direktiver, mobilitetspakken, social sikring,
digitaliseringen af økonomien mm.
What Brexit might mean for the UK financial services sector

Tid: 28. januar
Sted: Bruxelles
CEPS er vært for en debat omhandlende Storbritanniens EUafstemning. Debatten vil omhandle konsekvenserne for den
finansielle sektor samt debattere EU-opbakningen fra den
finansielle sektor til et muligt Brexit.
Læs mere om debatten her.
The Refugee Crisis and the Integration Challenges Ahead

Tid: 28. januar
Sted: Bruxelles
ETUC er vært for en debat omkring flygtningekrisen, hvor der
vil blive debatteret, hvordan man skal håndtere integrationen af
flygtninge i værtslandene ud over de umiddelbare humanitære
behov såsom mad og husly. Der vil blandt andet blive debatteret
nødvendige tiltag inden for uddannelse, sundhed og
beskæftigelse.
Læs mere om debatten her.
EIB Board of Directors Seminar with Civil Society 2016

Tid. 1. februar
Sted: Luxembourg
På mødet vil den europæiske investeringsbank drøfte med
civilsamfundet støtte til vækst og beskæftigelse i Europa samt
fremskridtene under Den Europæiske Strategiske
Investeringsfond. Ligeledes vil mødet fokusere på international
migration og udvikling og diskutere, hvad EIB bør gøre for at
sikre bæredygtig vækst og beskæftigelse i udviklingslandene.
Læs mere om mødet her.
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Indholdet er en dagsaktuel, intern orientering for Den Danske Fagbevægelses
hovedorganisationer og medlemsforbund. Derfor er indholdet ikke nødvendigvis et udtryk
for Den Danske Fagbevægelses officielle holdning.
Spørgsmål og kommentarer kan rettes til Thomas Heidener (thomas@dfeus.dk eller +32
474 563 062)
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Forkortelser
ALDE
BUDG
CULT
CAP
DER
ECFIN
ECON
ECR
EFDD
EFS
EMPL
ENVI
EPC
ENP
EPP
EPSCO
FEMM
FTT
GREEN
GUE
ILO
IMCO
INI
INTA
ITRE
JURI
LIBE
NI
NRP
S&D
ØSU

Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa (fra DK:
Venstre og Radikale Venstre)
Europa-Parlamentets budgetudvalg
Europa-Parlamentets kultur- og uddannelsesudvalg
Den fælles landbrugspolitik
Det Europæiske Råd
Økonomi- og finansministermøde
Europa-Parlamentets økonomi- og valutaudvalg
De Europæiske Konservative og Reformister (fra DK: DF)
Gruppen for Europæisk Frihed og Direkte Demokrati (ingen fra DK)
Europæiske Faglige Sammenslutning
Europa-Parlamentets udvalg for beskæftigelse og sociale anliggender
Europa-Parlamentets udvalg for miljø, folkesundhed og
fødevaresikkerhed
European Policy Center
Europe of Nations and Freedom group
Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) (Fra DK:
De konservative)
Rådsformation for beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og
forbrugerbeskyttelse
Europa-Parlamentets udvalg for kvinders Rettigheder og Ligestilling
Skat på finansielle transaktioner
Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance (Fra DK: SF)
Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre
(Fra DK: Folkebevægelsen mod EU)
Den Internationale Arbejdsorganisation
Europa-Parlamentets udvalg for det indre marked og
forbrugerbeskyttelse
Parlamentets eget-initiativ-rapporter (har i første omgang ikke
lovgivningsmæssige konsekvenser)
Europa-Parlamentets udvalg for international handel
Europa-Parlamentets udvalg for industri, forskning og energi
Europa-Parlamentets retsudvalg
Europa-Parlamentets udvalg for borgernes rettigheder og retlige og
indre anliggender
Løsgængere (ingen fra DK)
Det nationale reformprogram (skal hvert medlemsland udarbejde en
gang om året)
Gruppen for det Progressive Forbund af Socialdemokrater i EuropaParlamentet
Det Økonomiske og Sociale Udvalg
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