Det sker i EU:
- Kommende EU-sager og aktiviteter af relevans for den
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Kommissionen
Uge 8

TTIP 12. forhandlingsrunde

D. 22.-26. februar vil den 12. forhandlingsrunde af TTIP,
handelsaftalen mellem EU og USA, finde sted i Bruxelles.
Forhandlingerne vil være centrerede omkring aftalens tre
hovedpunkter; markedsadgang, regulerende samarbejde og
regler.
Kommissionen informerer om forhandlingsteksterne på de tre
områder her, samt om forhandlingerne generelt her.
Møde i Kommissionen

D. 24. februar afholder Kommissionen møde i Bruxelles, hvor
kommissærerne forventes at drøfte det europæiske semester
for 2016.
Læs mere om mødet her.
Civil Society Dialogue-møde om TiSA og TTIP

D. 22-24. februar afholdes Civil Society møde med det formål
at styrke samarbejdet og solidariteten imellem nationale
kampagner og NGO’er i EU, samt at dele informationen, så
man kan lave en samlet analyse af situationen i Europa
vedrørende TiSA og TTIP, og på denne baggrund definere,
hvad de næste fælles skridt bør være.
Mere information om mødet vil senere kunne findes på
kommissionens hjemmeside.

Uge 9

Møde i Kommissionen

D. 2. marts afholder Kommissionen møde i Bruxelles. Her vil
kommissærerne drøfte migration samt afholde en
orienteringsdebat om en global strategi. Dagsordenen
foreligger ikke endnu, men vil kunne findes her.
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Europa-Parlamentet
Uge 8
(udvalgs/plenaruge)

Der vil i denne uge primært være mødeaktivitet i diverse udvalg.
Her vil dog også være en miniplenar i Bruxelles onsdag til torsdag
samt enkelte gruppeaktiviteter, hvoraf de relevante fremgår her.

Beskæftigelse

Beskæftigelsesudvalget mødes d. 23. februar kl. 9.00-9.30 til en
drøftelse med formanden for Sektionen for Beskæftigelse, Sociale
Spørgsmål og Unionsborgerskab (EØSU). Udvalgets drøftelse kan
følges her.
Beskæftigelsesudvalget drøfter d. 23. februar kl. 10.15 – 11.30 en
INI-betænkning om, hvordan jobskabelsespotentialet i små og
mellemstore virksomheder (SMV’er) bedst udnyttes. Udvalgets
drøftelse kan følges her.
Beskæftigelsesudvalget forelægger d. 23. februar kl. 11.30-12.30
en redegørelse af Den Europæiske Revisionsrets særberetning om
indsatshold for ungdomsbeskæftigelsen. Udvalgsmødet kan følges
her.
Beskæftigelsesudvalget stemmer d. 23. februar kl. 15.00-15.15 om
en mundtlig forespørgsel (ikke-bindende), der omhandler, hvad en
social AAA-rating indebærer. Udvalgsmødet kan følges her.
Beskæftigelsesudvalget mødes d. 23. februar kl. 15.15-16.45 til
drøftelser med direktørerne for de fire forskningsinstitutter ETF,
OSHA, Eurofund og Cedefop. Udvalgsmødet kan følges her.
Indre Markedsudvalget fremlægger d. 23. februar kl. 10.15-10.45
en undersøgelse om den sociale økonomi. Denne fremlæggelse kan
følges her.

4

Energi og konkurrenceevne

Indre Markedsudvalget behandler d. 22. februar kl. 17.00-17.30 en
INI-betænkning vedrørende en ny aftale for energiforbrugere.
Udvalgsmødet kan følges her.
Industriudvalget behandler d. 23. februar kl. 9.00-12.30 et
lovforslag om energieffektiviseringsmærkning. Udvalgsmødet kan
følges her.
Industriudvalget afholder d. 23. februar kl. 15.00-18.30 en
offentlig høring om energiomkostninger og EU-industriens
konkurrenceevne. Udvalgsmødet kan følges her.
Finans

Økonomiudvalget drøfter d. 22. februar kl. 16.30-17.30 adgangen
til finansiering for små og mellemstore virksomheder (SMV’er),
samt hvordan diversiteten i denne finansiering kan øges i en union
for kapitalmarkeder. Udvalgsmødet kan følges her.
Handel

Industriudvalget drøfter d. 23. februar kl. 9.00-12.30 en udtalelse
om en INI-betænkning om en ny fremadskuende og innovativ
strategi for handel og investering. Udvalgsmødet kan følges her.
Indre Marked

Indre Markedsudvalget behandler d. 22. februar kl. 17.30-18.15 en
INI-betænkning vedrørende strategien for det indre marked.
Udvalgsmødet kan følges her.
Indre Markedsudvalget afholder d. 23. februar kl. 15.00-16.55 en
offentlig høring vedrørende strategien for det indre marked.
Høringen kan følges her.
Indre Markedsudvalget fremlægger d. 23. februar kl. 10.45-11.30
en indledende analyse om indvirkningen af ændringer af
grænsekontrollen inden for Schengen på det indre marked. Denne
fremlæggelse kan følges her.
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Beskatning og Told

Økonomiudvalget drøfter d. 22. februar kl. 17.30-17.50 et fælles
system for moms med henblik på, hvor længe man har forpligtelse
til at respektere en minimumsstandardrate. Udvalgsmødet kan
følges her.
Indre Markedsudvalget behandler d. 22. februar kl. 15.50-16.15 et
ændringsforslag vedrørende lovgivning om ikke-toldmæssige
hindringer i det indre marked. Udvalgsmødet kan følges her.
Indre Markedsudvalget behandler d. 22. februar kl. 16.15-17.00 et
udkast
til
betænkning
vedrørende
lovgivning
om
toldovertrædelser- og sanktioner. Udvalgsmødet kan følges her.
Indre Markedsudvalget afholder d. 23. februar kl. 11.30-12.30 en
drøftelse med Pierre Moscovici, kommissær for økonomiske og
finansielle anliggender samt beskatning og told. Denne drøftelse
kan følges her.

D. 24. – 25. februar vil der være en miniplenar i Bruxelles. På
dagsordenen er bl.a. arbejdsmarkedsmobilitet (EURES), samt
opfølgning på UK-debatten. Se nærmere beskrivelse her. Den
specifikke dagsorden for miniplenaren kan findes her.
UK’s medlemskab

Europaparlamentet vil diskutere resultaterne af mødet i Det
Europæiske Råd d. 18. og 19. februar med præsident for Det
Europæiske Råd, Donald Tusk, og Kommissionens præsident,
Jean-Claude Juncker.
Beskæftigelse

Forordning om et europæisk arbejdsformidlingsnet EURES
drøftes og stemmes om.
En række INI-betænkninger med forbindelse til det Europæiske
Semester for 2016 (beskæftigelse, økonomi og indre marked) vil
blive drøftet og stemt om.
Der stemmes desuden om en enkelt sag under den Europæiske
Globaliseringsfond. Det drejer sig dog ikke om en dansk sag.
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Der vil i løbet af denne uge desuden finde enkelte gruppeaktiviteter
sted, der kan have faglig relevans.
GUE gruppen

D. 25. februar afholder GUE-gruppen en konference med fokus på
kollektive overenskomster og forhandlinger inden for EUlovgivningens rammer.
Læse mere om konferencen på GUE gruppens hjemmeside.
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Uge 9
(gruppeuge)

Denne uge er gruppeuge i Europa-Parlamentet med hovedfokus
på de ikke offentligt tilgængelige interne møder i de politiske
grupper.
De for fagbevægelsen mest relevante begivenheder i denne uge
samt links til gruppernes hjemmesider er listet nedenfor.
S&D gruppen

D. 2. marts er S&D gruppen vært for et møde imellem S&Dmedlemmer og repræsentanter fra fagbevægelser og
arbejdsgiverforeninger. Målet er at opnå en bedre gensidig
forståelse af vigtige emner som den sociale model, social dialog
og deres perspektiver og roller i forhold til EU i denne
mandatperiode.
Læs mere om mødet på S&D gruppens hjemmeside.
ALDE gruppen

D. 3. marts afholder ALDE en høring med fokus på betydningen
af EU’s migrations- og asylsystem for transportsektoren i EU.
Målet er at sætte fokus på de humanitære såvel som økonomiske
omkostninger ved den nuværende politik.
Læs mere om mødet på ALDE gruppens hjemmeside.
GUE gruppen

D. 3. marts er GUE gruppen vært for en konference med fokus
på social dumping i transportsektoren. Overskriften for denne
debat er; ”Arbejdernes Rettigheder vs. Fuldførelse af EU’s
Indre Marked.
Læs mere om konferencen på GUE gruppens hjemmeside.
EPP gruppen

http://www.eppgroup.eu/da/
Den grønne gruppe

http://www.greens-efa.eu/
ECR gruppen

http://ecrgroup.eu/
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EFDD gruppen

http://www.efdgroup.eu/

9

Rådet
Uge 8
Uddannelse

D. 24. februar mødes Rådet for Uddannelse, Ungdom, Kultur
og Sport. Rådet forventes her at vedtage en resolution om
fremme af socioøkonomisk udvikling og inklusion gennem
uddannelse. Med fokus på debatten om kompetenceudvikling,
vil ministrene desuden drøfte, hvordan samspillet mellem
uddannelsessektoren, arbejdsmarkedet og samfundet kan
forbedres. Målet er at øge de unges beskæftigelsesegnethed,
forbedre mobiliteten og herved mindske det nuværende
kompetencegab.
Læs mere om mødet på rådets hjemmeside.
Regeringens samlenotet forud for mødet kan tilgås her.
Migration

D. 25. februar i Bruxelles mødes Rådet for Retlige og Indre
Anliggender. Ministrene vil her, som følge af mødet i Det
Europæiske Råd d. 18.-19 februar, drøfte gennemførelsen af de
nuværende foranstaltninger vedrørende migration, herunder
Schengen-grænsekodekset og forslaget om en europæisk
grænse- og kystvagt, samt eventuelle fremtidige tiltag.
Læs mere om mødet på rådets hjemmeside.
Regeringens samlenotet forud for mødet kan tilgås her.

Uge 9
Konkurrenceevne

D. 29. februar til d. 1. marts mødes Rådet for Konkurrenceevne
i Bruxelles.
Dagsordenen foreligger ikke endnu, men vil kunne findes her.
Regeringens samlenotat vil forud for mødet kunne tilgås her.
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EU Domstolen
Uge 8
Sag C-299/14: Vestische Arbeit Jobcenter mod Nieto mfl.

Den 25. februar afsiges der dom i en sag der vedrører, hvorvidt en
medlemsstat kan udelukke statsborgere fra andre medlemsstater
fra at modtage ikke-bidragspligtige kontantydelser som
omhandlet i forordning 883/2004 i de første tre måneder af deres
ophold, når de endnu ikke er erhvervsaktive og befinder sig i en
trangssituation.
Sagen indgår som led i en række sager om sociale ydelser fra
Tyskland, der også omfatter sagerne Dano og Alimanovic.
Generaladvokatens forslag til afgørelse kan findes her.

Uge 9
Ingen relevante sager
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Andre
Aktiviteter

Digitaliseringsworkshop EFS/ETUC

Tid: 23. februar
Sted: Bruxelles
EFS vil med workshoppen sætte fokus på betydningen af
digitalisering
og
udfordringerne
i
forhold
til
arbejdsmarkedslovgivning og databeskyttelse af arbejdstageren.
Desuden diskurteres EFS’s holdninger til digitale færdigheder og
digital standardisering. Slutteligt er arbejdstagernes deltagelse og
EFS fremadrettede strategi emner for debat.
TTIP Stakeholder Events Round 12

Tid: 24. februar
Sted: Bruxelles
Kommissionen afholder en briefing for interesssenter som
opfølgning på seneste forhandlingsrunde. På briefingen første del
har forskellige interessenter mulighed for kort at præsentere
deres synspunkter for forhandlere fra EU og USA samt for andre
interessenter. Briefingens anden del giver forhandlere mulighed
for at briefe om status på TTIP-forhandlingerne såvel som
besvare spørgsmål fra interessenter.
Læs mere om briefingen her.
Reform Schengen: What impacts for border areas?

Tid: 25. februar
Sted: Europa-Parlamentet, Bruxelles
Mødet vil fokusere på samarbejde på tværs af grænser samt
konsekvenserne af, at mange lande i schengenområdet har indført
grænsekontrol. Herunder debatteres de ændrede betingelser for
mobiliteten i EU.
An EU Fit for Purpose – FES/CEPS Ideas Lab 2016

Tid: 25.-26. februar
Sted: Bruxelles
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Arrangementet organiseres i samarbejde med det hollandske
formandskab og fokuserer på at sammenbringe meningsdannere,
politikere og forskere, og igennem forskellige arbejdsgrupper
udvikle løsningsforslag på nogle af EU’s store udfordringer –
bl.a. i forhold til arbejdernes rettigheder og sikkerhed.
Læs mere om dette event her.
Respekt for Fagbevægelsens rettigheder EFS/ETUC

Tid: 1. marts
Sted: Europa-Parlamentet, Bruxelles
Arbejdstagere fra hele Europa vil fortælle om, hvad det betyder
for dem at være medlem af en fagforening og dermed have retten
til at forhandle overenskomster og muligheden for kollektive
handlinger.

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

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
Gruppen De Europæiske Konservative og Reformister (fra DK: Dansk
Folkeparti)
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: Socialistisk
Folkeparti)
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 (som ikke, i første omgang, har
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)
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NRP
S&D
ØSU

Det nationale reformprogram (som hvert medlemsland skal udarbejde
én gang årligt)
Gruppen for det Progressive Forbund af Socialdemokrater i EuropaParlamentet (fra DK: Socialdemokraterne)
Det Økonomiske og Sociale Udvalg
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