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Kommissionen
Uge 2

Kommissionens ugentlige møde

På sit ugentlige møde tirsdag den 10. januar behandler kollegiet
en række sager af faglig relevans – herunder det såkaldte
servicekort, beskyttelse mod kræftfremkaldende stoffer på
arbejdspladsen samt en meddelelse om sundhed og sikkerhed på
arbejdspladsen. Desuden lanceres en pakke om datebeskyttelse
og dataøkonomi.
Den endelige dagsorden kan findes her.
Kommissionen besøger Malta

Den 11. januar rejser kommissærkollegiet til Valetta i Malta for
at besøge det kommende maltesiske formandskab, som vil lede
arbejdet i EU’s ministerråd det første halvår i 2017.
Formand Juncker og kollegiemedlemmerne vil drøfte
formandskabets udfordringer og prioriteter for de næste seks
måneder. Der vil navnlig blive lagt vægt på emner såsom
migration og sikkerhed, det indre marked, social inklusion, EU's
nabolande, Middelhavet og den maritime sektor. Kommissionen
vil også mødes med medlemmer fra det maltesiske parlament.
Læs mere om arrangementet her.
Civil Society Dialogue om TiSA-handelsaftalen

Den 13. januar afholder Kommissionen et møde for eksterne
parter om udkastet til en konsekvensvurdering om TiSAhandelsaftalen, der vedrører handel med tjenesteydelser. Der vil
være mulighed for at komme med kommentarer til udkastet,
som man derefter arbejder videre på i et eksternt konsulenthus.
Læs mere om arrangementet her.
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Uge 3

Kommissionens ugentlige møde

Tirsdag den 17. januar afholder Kommissionen sit ugentlige
møde. Her præsenteres og drøftes en meddelelse om en mulig
justering af den såkaldte komitologiprocedure (Kommissionens
procedurer ift. at udøve sine beføjelser). Målsætningen er at
gøre disse procedurer mere demokratiske.
Den endelige dagsorden foreligger endnu ikke, men vil kunne
findes her.
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Europa-Parlamentet
Uge 2
(Udvalgs- og
gruppeuge)

Uge 2 er udvalgsuge, hvilket betyder at Europa-Parlamentets
politiske udvalg debatterer og stemmer om aktuelle emner. En
oversigt over de mest relevante emner på dagsordnerne kan
findes herunder.
Udvalgsmøderne kan findes her.
Udstationering

Den 12. januar behandler Retsudvalget et udkast til udtalelse til
revisionen af udstationeringsdirektivet. Beskæftigelsesudvalget
er hovedansvarligt udvalg.
Arbejdsmiljø

Den 12. januar behandler Retsudvalget ændringsforslag til en
udtalelse
om
revisionen
af
kræftdirektivet.
Beskæftigelsesudvalget er hovedansvarligt udvalg.
Den 9. januar behandler Ligestillingsudvalget et udkast til
udtalelse til en INI-betænkning (ikke-bindende) om
arbejdsregler og arbejdsforhold relateret til usikre- og
midlertidige
ansættelser.
Beskæftigelsesudvalget
er
hovedansvarligt udvalg.
Den 12. januar stemmer Retsudvalget om et udkast til udtalelse
om revisionen af direktivet om sikkerhedsregler og -standarder
for passagerskibe.
Handel

Den 12. januar behandler udvalget for retlige og indre
anliggender et udkast til udtalelse om en INI-betænkning (ikkebindende) om en ny ramme for samhandel mellem EU og
Tyrkiet samt modernisering af EU’s toldregler.
Platformsøkonomi

Den 12. januar behandler Industriudvalget et udkast til
udtalelse (ikke-bindende) om en EU-dagsorden for
platformsøkonomi.
Indre
Markedsudvalget
er
det
hovedansvarlige udvalg.
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Ligestilling

Den 9. januar behandler Ligestillingsudvalget ændringsforslag
til en INI-betænkning (ikke-bindende) om brugen af EU-midler
til at fremme ligestilling mellem kønnene.
Det maltesiske formandskab

Den 12. januar præsenterer det maltesiske formandskab
udvalget for retlige og indre anliggender formandskabets
prioriteter på området.
Økonomi

Den 9. januar drøfter Økonomiudvalget gennemførelsen af Den
Europæiske Fond for Strategiske Investeringer samt et forslag
til forordning om videreførelsen af fonden.
Standardisering

Den 12. januar behandler Industriudvalget et udkast til
udtalelse om en INI-betænkning (ikke-bindende) om
implementering af forordning om indførelse af ensartede
standarder indenfor EU - f.eks. hvad angår certifikater,
varemarkering, produkter m.m.
Automatisering

Den 12. januar stemmer Retsudvalget om et udkast til en INIbetænkning (ikke-bindende) om civilretlige bestemmelser om
robotteknologi og automatisering.

I uge 2 mødes Europa-Parlamentets politiske grupper også for
at drøfte politiske sager internt. Derudover afholder grupperne
forskellige arrangementer. Nedenfor findes links til de
forskellige grupper og en beskrivelse af de arrangementer, der
afholdes.
S&D gruppen
Konference om børnegarantien

Tid: Den 11. januar
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Sted: Europa-Parlamentet, Bruxelles
S&D gruppen afholder en konference om bekæmpelse af
børnefattigdom vha. et forslag om en såkaldt børnegaranti, der
handler om at investere i unge og uddannelse samt bekæmpe
diskrimination blandt børn og unge.
Flere informationer, registrering og program kan findes her.

EPP gruppen

ECR gruppen
ALDE gruppen
Den Grønne gruppe/EFA

GUE/NGL gruppen

EFDD gruppen

Uge 3
Plenaruge

Fra den 16.-19. januar er Europa-Parlamentet samlet til plenar i
Strasbourg. Det er muligt at læse mere om ugens
plenarforsamling på parlamentets hjemmeside og videolinks til
plenaren kan findes her.
Den foreløbige plenar-dagsorden kan tilgås her. Bemærk
følgende:
Social søjle

Torsdag den 19. januar drøfter plenaren en INI-betænkning
(ikke-bindende) om en europæisk søjle for sociale rettigheder i
lyset af de ændringsforslag, der er behandlet i
beskæftigelsesudvalget. Der stemmes om dette senere samme
dag.
Valg af ny formand i Europa-Parlamentet

Mandag den 16. januar bekendtgøres på plenaren kandidaterne
til Europa-Parlamentets formandspost.
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Tirsdag den 17. januar afholdes der valg i plenaren af den næste
formand af Europa-Parlamentet samt dennes næstformænd.
Det maltesiske formandskab

Onsdag den 18. januar præsenterer det maltesiske formandskab
på plenaren sine prioriteter for den kommende
formandsskabsperiode.
Det Europæiske Råds møde

Onsdag den 18. januar fremlægges plenaren rådskonklusionerne
fra Det Europæiske Råds møde afholdt den 15. december 2016.
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Rådet
Uge 2

Åbningsceremoni for Maltas formandskab

Den 11. januar er der åbningsceremoni i Malta. Toppolitikere
fra EU’s institutioner vil derfor være samlet i Valetta.
Læs mere her.

Uge 3

Rådet for Udenrigsanliggender

Den
16.
januar
afholdes
møde
i
Rådet
for
Udenrigsanliggender. Dagsorden foreligger ikke i skrivende
stund, men vil kunne findes her.
Samlenotat vil kunne findes her.
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EU Domstolen
Uge 2

Ingen domme af relevans i denne uge.

Uge 3

Ingen domme af relevans i denne uge.
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Andre Aktiviteter
Uge 2

Integration af immigranter på arbejdsmarkedet

Tid: 9. januar
Sted: Bruxelles
Tænketanken Bruegel afholder konference om, hvordan man
kan forbedre integrationen af immigranter på de europæiske
arbejdsmarkeder. Til konferencen vil der være deltagere fra
IMF, OECD, Europa-Parlamentet samt sociale parter som
f.eks. en repræsentant fra den svenske faglige
hovedorganisation TCO.
Læs hele programmet og stream konferencen her.

Uge 3

Fleksibel tilbagetrækning

Tid: 17. januar
Sted: Bruxelles.
EUROFOUND afholder et frokostarrangement om fleksibel
tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet i lyset af den
demografiske udvikling og kravet om senere tilbagetrækning.
Til arrangementet vil deltagere fra bl.a. EFS og
BusinessEurope samt forskere bag en rapport om emnet, drøfte
bedste praksis og resultaterne fra rapporten som omhandler
konsekvenserne af de politiske tiltag, der muliggør delvis
tilbagetrækning som en ny form for tilbagetrækning.
Økonomisk Verdensforums årlige møde

Tid: 17.-20. januar
Sted: Davos
Det årlige topmøde afvikles den 17.-20 januar. Helle Thorning
er blandt årets co-chairs, der vil drøfte økonomiske og
samfundsmæssige konsekvenser af den demografiske
udvikling, nye teknologier m.m.
Læs mere 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)

Forkortelser
ALDE
BUDG
CULT
CAP
DER
ECOFIN
ECON
ECR
EFDD
EFS
EMPL
ENVI
EPC
ENP
EPP
EPSCO
FEMM
FIT
GREEN
GUE
ILO
IMCO
INI
INTA
ITRE
JURI
LIBE

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
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NI
NRP
S&D
ØSU

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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