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Kommissionen
Uge 24

Møde i Kommissionen

D. 15. juni vil Kommissionen på sit ugentlige møde behandle en
række spørgsmål relateret til flygtningekrisen herunder en
rapport om re-allokering af flygtninge samt en rapport om
fremskridt i implementeringen af erklæringen mellem Tyrkiet
og EU. Desuden vil hormonforstyrrende stoffer være på
dagsordenen.
Dagsorden for Kommissionens møde vil senere findes her.

De europæiske udviklingsdage

D. 15-16. juni finder den tiende udgave af de europæiske
udviklingsdage sted i Bruxelles. Dette års arrangement
omhandler bæredygtige udviklingsmål i praksis og fokuserer på
de 17 mål for bæredygtig udvikling, som er på FN's
bæredygtighedsdagsorden for 2030. Blandt deltagerne er
statsoverhoveder,
regeringsrepræsentanter,
internationale
organisationer og eksperter inden for udvikling fra hele verden.
Læs mere om arrangementet her.

Handel og 2030-agendaen for bæredygtig udvikling

D. 15. juni vil Kommissionen, som en del af de europæiske
udviklingsdage, være vært for arrangementet, som vil sætte
fokus på, hvordan både udviklingsbistand og handel kan bruges
som redskaber til at nå bæredygtighedsmål. Handelskommissær
Cecilia Malmström vil være iblandt panelisterne.
Læse mere om eventet her.

Digitale teknologiers bidrag til bæredygtig udvikling

D. 15. juni arrangerer Kommissionen, som en del af de
europæiske udviklingsdage, dette arrangement, der vil sætte
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fokus på, hvordan digitaliseringen kan bidrage til at nå mål om
bæredygtig udvikling. Vicepræsident for Kommissionen med
ansvar for digitalisering, Andrus Ansip, har inviteret en række
interessenter til at deltage på panelet.
Læse mere om eventet her.

Kommissionen vedtager månedlige overtrædelsespakke

D. 16. juni vedtager Kommissionen sin månedlige
overtrædelsespakke, der sker som led i Kommissionens tilsyn
med korrekt gennemførsel af EU-retten.
Læs mere om baggrunden for pakken her.

Uge 25

Single Market for Products

D. 17. juni organiserer Kommissionen denne konference med
henblik på at samle viden om, hvordan gensidig anerkendelse af
produkter kan forbedres, samt hvordan antallet af ikkekompatible produkter kan reduceres.
Læs mere om konferencen her.

New Skills Agenda for Europe: launch event

D. 20. juni markerer Kommissionen lanceringen af sin
dagsorden om nye færdigheder for Europa med en konference,
der vil samle interessenter fra uddannelses- og
arbejdsmarkedssektoren til at drøfte færdigheder i EU.
Læs mere om konferencen eller følg den direkte her.

Møde i Kommissionen

D. 22. juni vil Kommissionen på sit ugentlige møde bl.a. drøfte
EU’s strategi overfor Kina.
Dagsorden for Kommissionens møde vil senere findes her.
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Europa-Parlamentet
Uge 24
(udvalgsuge)

I denne uge mødes de forskellige udvalg i Europa-Parlamentet
og debatterer og stemmer om aktuelle emner. En oversigt over
de mest relevante emner på dagsordenerne kan findes
herunder. Alle udvalgsmøder kan følges live på parlamentets
hjemmeside.
Arbejdsmarkedet

Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget afholder d. 14.
juni kl. 16.30-18.30 en drøftelse om det europæiske semester
med
beskæftigelseskommissær
Marianne
Thyssen,
økonomikommissær Pierre Moscovici samt kommissær for den
sociale dialog Valdis Dombrovskis.
Beskæftigelsesudvalget drøfter d. 15. juni kl. 9.00-9.30 en
behandling af mundtlig forespørgsel (ikke-bindende initiativ)
vedrørende mindsteindtægt.
Beskæftigelsesudvalget behandler d. 15. juni kl. 16.20-17.30
en INI-betænkning om, hvordan jobskabelsespotentialet i små
og mellemstore virksomheder bedst udnyttes.
Udvalget for Retlige- og indre anliggender behandler d. 15.
juni kl. 17.15-17.45 en meddelelse fra Kommissionen
vedrørende
en
handlingsplan
for
integration
af
tredjelandsborgere.
Kommissionen
præsenterer
kommunikationen på mødet.
Udvalget for Retlige- og indre anliggender afholder d. 16. juni
kl. 15-18.30 en offentlig høring om situationen vedrørende
overholdelse af grundlæggende rettigheder i EU i 2015.
Søjle af sociale rettigheder

Beskæftigelsesudvalget afholder d. 16. juni kl. 10-11 en
drøftelse med Allan Larsson, som er Kommissionens særlige
rådgiver for en Europæisk søjle for sociale rettigheder.
Ligestilling
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Beskæftigelsesudvalget og Ligestillingsudvalget behandler d.
16. juni kl. 9-10 en INI-betænkning om Work-Life Balanceinitiativet med henblik på at skabe bedre arbejdsmarkedsvilkår
og fremme en balance imellem arbejds- og privatliv.
Digitale forhold

Beskæftigelsesudvalget afholder d. 15. juni kl. 17.30-18.30 en
drøftelse med kommissær, Günther Oettinger, om
indvirkningen af Kommissionens digitale dagsorden på
beskæftigelse, lønninger og kvalifikationer.
Handel

Udvalget for international handel afholder d. 15. juni kl. 16.3018.30 om offentlig høring om EU’s handelspolitikker og
bæredygtigheden af de globale værdikæder. Det særskilte
program kan tilgås her.
Udvalget for international handel stemmer d. 16. juni kl. 1012.30 om en INI-betænkning vedrørende en ny fremadskuende
og innovativ strategi for handel og investering.
Udvalget for international handel stemmer d. 16. juni kl. 1012.30 om en INI-betænkning vedrørende gennemførelse af
EP’s 2010 henstillinger om sociale og miljømæssige
standarder, menneskerettigheder og virksomheders sociale
ansvar.
Tjenesteydelser

Indre markedsudvalget behandler d. 13. juni kl. 15.00-18.30 et
lovforslag vedrørende Parlamentets og Rådets direktiv om
Unionens retlige rammer for toldovertrædelser og -sanktioner.
Indre markedsudvalget afholder d. 14. juni kl. 11.30-12.30 en
drøftelse med kommissæren for retlige anliggender og
ligestilling Vera Jourova.
Økonomiudvalget debatterer d. 14. juni kl. 10.20-11.15 en INIbetænkning vedrørende en grønbog om finansielle
tjenesteydelser i detailleddet.
Økonomiudvalget afholder d. 14. juni kl. 15-16.30 en drøftelse
med finanskommissær Jonathan Hill.
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Bedre regulering

Retsudvalget vil d. 13. juni kl. 16.10-17.30 være vært for en
redegørelse om fortolkningen og gennemførelsen af den interinstitutionelle aftale om bedre regulering.
Selskabsret

Retsudvalget arrangerer den 14. juni kl. 10.30-12.30 en høring
om fremtiden for europæisk selskabsret.
Ophavsret

Retsudvalget forelægges d. 13. juni kl. 16.10-17.30 et
arbejdsdokument om reform af ophavsretten.

Uge 25
(gruppeuge/
plenaruge)

I denne uge afholdes fra d. 22.- 23. juni en såkaldt miniplenar i
Europa-Parlamentet i Bruxelles.
Det er muligt at læse mere om miniplenaren på parlamentets
hjemmeside og videolink kan findes her. En foreløbig
plenardagsorden kan tilgås her. Bemærk følgende:
Uddannelse

Onsdag vil der være en opfølgning på den strategiske ramme for
europæisk samarbejde i uddannelse og træning.
Skattesnyd

Torsdag stemmes der om udpegelsen af en undersøgelseskomité,
som skal se på påståede overtrædelser og forkert administration i
anvendelsen af EU-lovgivningen i forhold til hvidvaskning og
skatteunddragelse.
Fonde

Slutteligt behandles spørgsmål vedrørende mobiliseringen af den
europæiske globaliseringstilpasningsfond. Der er dog ingen danske
sager iblandt.
I uge 25 vil der desuden være enkelte aktiviteter i de politiske
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grupper, hvis hjemmesider listes nedenfor, dog foreløbig ingen af
umiddelbar relevans for fagbevægelsen.
S&D gruppen
GUE-gruppen
EFDD gruppen
Den Grønne gruppe
EPP gruppen
ALDE gruppen
ECR gruppen

Rådet
Uge 24

Euroen

D. 16. juni mødes Eurogruppen i Luxembourg, som har til
opgave at bistå Dette Europæiske Råd og Ministerrådet.
Mere information om mødet vil senere kunne findes her.

Beskæftigelse og Sociale anliggender

D. 16. – 17. juni mødes Rådet for Beskæftigelse og Sociale
anliggender i Luxembourg. På dagsordenen vil bl.a. være
Kommissionens forslag til revision af udstationeringsdirektivet
(status), forslag til revision af direktivet om kræftfremkaldende
stoffer (status) samt en orientering fra Kommissionen om en
ny kompetencepakke for Europa. Derudover forventes Rådet at
vedtage konklusioner om en ny start på en styrket social
dialog.
Mere information om mødet kan tilgås her.
Regeringens samlenotat forud for mødet findes her.
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Økonomi og Finans

D. 17. juni mødes Rådet for Økonomi og Finans i
Luxembourg. Her vil bl.a. et direktiv om skatteunddragelse,
styrkelse af bankunionen og omvendt betalingspligt for moms
være på dagsordenen.
Mere information om mødet kan tilgås her.
Regeringens samlenotat forud for mødet findes her.
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Uge 25

Udenrigsanliggender

D. 20. juni mødes Rådet i Luxembourg for bl.a. at drøfte den
integrerede EU-politik for den arktiske region, fredsprocessen i
Mellemøsten samt EU’s globale strategi.
Mere information om mødet kan tilgås her.
Regeringens samlenotat forud for mødet findes her.

Miljø

D. 20. juni mødes Rådet for Miljø for bl.a. at diskutere
Kommissionens forslag til revision af kvotehandelsdirektivet –
om handel med drivhusgasser. Samt også en erklæring om
ratifikation af Parisaftalen, som det hollandske formandskab
har fremsat.
Regeringens samlenotat forud for mødet kan findes her.

Almindelige anliggender

D. 24. juni mødes Rådet for Almindelige anliggender i
Luxemburg, hvor det vil forberede det Europæiske Råds møde
d. 28.-29. juni, drøfte det europæiske semester 2016 samt
afholde en årlig dialog om retsstatsprincippet.
Mere information om rådsmødet kan tilgås her.
Regeringens samlenotat forud for mødet kan findes her.
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EU Domstolen
Uge 24

Sag om traktatbrud og social sikring (Sag C-351/14)

Den 16. juni afsiges der dom i en sag, som vedrører spørgsmål
om forskelsbehandling ved undersøgelse af ansøgning om
social sikring. Kommissionen gør gældende at Det Forenede
Kongerige har tilsidesat sine forpligtelser og forskelsbehandler
ved at foretage en prøvelse af retten til ophold for ansøgere om
visse sociale ydelser. Sagen stiller bl.a. spørgsmålstegn ved,
om det er lovligt at tage en ansøgers opholds lovlighed i
betragtning.
Læs generaladvokatens forslag til afgørelse her.

Sag om tilrettelæggelse af arbejdstid (Sag C-351/14)

Den 16. juni afsiges der dom i en sag om socialpolitik og den
reviderede
rammeaftale
vedrørende
forældreorlov.
Hovedspørgsmålet er hvorvidt en arbejdstagende andelshaver,
når vedkommende vender tilbage fra barselsorlov har ret til at
få tilpasset sin arbejdstid og sine arbejdsmønstre.
Læs generaladvokatens forslag til afgørelse her.

Uge 25

Ingen relevante sager.
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Andre Aktiviteter
Uge 24

How to make SDGs Europe’s Business – a multistakeholder approach

Tid: 13. juni.
Sted: Amsterdam
Det europæiske økonomiske og sociale udvalg afholder mødet
med
fokus
på
implementeringen
af
bæredygtig
udviklingsmålene, som medlemslandene vedtog i september
2015.
Læs mere om mødet her.
Silver Rose Awards

Tid: 14. juni
Sted: Europa-Parlamentet, Bruxelles
SOLIDAR og S&D-gruppen arrangerer den årlige uddeling af
the Silver Rose Awards: den progressive civilsamfundspris.
Ved
denne
lejlighed
fejres
forskellige
civilsamfundsorganisationer og individer, som har gjort noget
ekstraordinært for at bidrage til social retfærdighed.
Læs mere om arrangementet her.
Is there a future for the steel industry in Europe?

Tid: 15. juni
Sted: Bruxelles
Konferencen afholdes bl.a. af tysk og østrigsk fagbevægelse og
sætter fokus på forholdene i den europæiske stålindustri bl.a. i
lyset af finanskrisen samt debatten om, hvorvidt Kina skal
tilbydes markedsøkonomistatus.
Læs mere om arrangementet her.
Investment protection in TTIP – A real step forward or still
privileged rights questioning democracy?

Tid: 16. juni
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Sted: Bruxelles
Konferencen afholdes bl.a. af tysk og østrigsk fagbevægelse
med fokus på investeringsbeskyttelse i EU’s handels- og
investeringsaftale med USA. Det sker bl.a. i lyset af et forslag
til en reform af det eksisterende system for
investeringsbeskyttelse som led i de igangværende
forhandlinger.
Læs mere om arrangementet her.
The adoption of the EU directive on trade secrets

Tid: 16. juni
Sted: Bruxelles
Målsætningen med konferencen er at give et overblik over
hovedelementerne i det netop vedtagne direktiv om
forretningshemmeligheder samt give mulighed for den
drøftelse af direktivets konsekvenser for virksomheder og
arbejdstagere.
Læs mere om arrangementet her.

Uge 25

Industrial Technologies 2016

Tid: 22.-24. juni.
Sted: Amsterdam
Denne konference, som finder sted hvert andet år, har til
formål at fremvise forskning og innovation indenfor industrien.
Det centrale tema for 2016 er Smart Industri og det forventes,
at 1500 besøgende fra mere end 50 lande vil deltage herunder
eksperter og beslutningstagere på området.
Læs mere om konferencen her.
Afstemning om fortsat EU-medlemskab i Storbritannien

Den 23. juni stemmer briterne om, hvorvidt Storbritannien
fortsat skal være medlem af EU.
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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
FIT
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
Gruppen 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; 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)
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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