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Kommissionen
Uge 8
Møde i Kommissionen

Onsdag den 22. februar afholder Kommissionen sit ugentlige
møde. Kommissionen skal her drøfte prognosen fra det Europæiske Semester. Læs mere om prognosen her.
Dagsorden foreligger endnu ikke, men vil kunne findes her.

Uge 9
Møde i Kommissionen

Onsdag d. 1. marts afholder Kommissionen sit ugentlige møde.
På mødet forventes drøftet det udspil, kommissionsformand
Juncker har barslet med forud for EU-topmødet i Rom d. 25.
marts. Udspillet danner baggrunden for en debat om fremtidens
EU. Derudover forventes det, at Kommissionen skal drøfte flygtningeaftalen med Tyrkiet, sikringen af de ydre grænser samt have
en overordnet drøftelse af flygtninge og migrantstrømmene.
Dagsorden foreligger endnu ikke, men vil kunne findes her.
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Europa-Parlamentet
Uge 8
Grøn uge

Denne uge er reserveret til medlemmernes aktiviteter hjemme i
de nationale valgkredse. Der er derfor ikke mødeaktivitet i parlamentet i denne uge.

Uge 9

I denne uge er der både møder i en række af Europa-Parlamentets stående udvalg, i partigrupperingerne og der er miniplenar i
Bruxelles d. 1-2. marts.
Her er først et overblik over relevante faglige sager fra udvalgene, siden arrangementer i partigrupperne. Udvalgsmøderne
kan findes her.
Europass

Mandag d. 27. februar (kl. 15-16.30) indleder Beskæftigelsesog Kulturudvalget en drøftelse af Kommissionens udspil om
bedre tjenester vedrørende færdigheder og kvalifikationer, når
man søger job i et andet EU-land, Europass. Læs mere om Europass her.
New Skills Agenda

Efterfølgende vil Beskæftigelses- og Kulturudvalget d. 27. februar drøfte en INI-betænkning (ikke-bindende) om en fælles
indsats for at styrke færdighederne blandt borgerne i Europa.
Læs mere her.
Debat med Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur

Den 27. februar (kl. 17.50-18.30) besøger direktøren for det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (OSHA) Beskæftigelsesudvalget
til en generel drøftelse af arbejdsmiljø. Læs mere om agenturet
her.
Digitalisering af den europæiske industri

Mandag d. 27. februar behandler Transportudvalget en INI-betænkning (ikke-bindende) om digitalisering af den europæiske
industri. Betænkningen lægger op til en fælles strategi for hele
EU omkring digitalisering af industrien.
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Beskyttelse mod prisdumping fra tredje lande

Mandag d. 27. februar behandler Industriudvalget (kl. 15-18.30)
et udkast til en udtalelse i forhold til beskyttelse mod prisdumping fra tredje lande.
Mindsteindkomst

Den 28. februar (kl. 11-12) behandles i Beskæftigelsesudvalget
en INI-betænkning (ikke-bindende) om minimumsindkomst,
som et værktøj til afskaffelsen af fattigdom. På mødet vil man
drøfte sagen med diverse stakeholders. Udkast findes ikke på
nuværende tidspunkt.
Kræftfremkaldende stoffer

Tirsdag d. 28. februar (kl. 09.00-09.30) behandles i Beskæftigelsesudvalget revisionen af direktivet om kræftfremkaldende
stoffer. Læs mere om Kommissionens forslag til revideret direktiv her.
Forlængelse og tekniske ændringer af Junckers Investeringsplan

Tirsdag d. 28. februar (kl. 9.00- 9.30) behandler Beskæftigelsesudvalget et udkast til en udtalelse om Den Europæiske Fond for
Strategiske Investeringer.
Konsekvenserne ved grænsekontrol for transportindustrien

Tirsdag d. 28. februar inviterer Transportudvalget kl. 15-18.30
til høring om de økonomiske konsekvenser for transportsektoren ved den interne grænsekontrol i EU.
Platformsøkonomi

Tirsdag d. 28. februar (kl. 15.00-18.30) behandles i Transportudvalget en INI-betænkning (ikke bindende) om platformsøkonomi i Europa.
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Miniplenaren i Bruxelles i denne uge forløber fra den 1. til
2. marts. Det er muligt at læse mere om ugens plenarforsamling
på parlamentets hjemmeside og videolink til plenaren kan findes her.
Plenardagsordenen kan tilgås her. Bemærk følgende punkt:
Ligeløn

Onsdag d. 1. marts fremlægger Kommissionen og Rådets deres
holdninger til forskellen i løn mellem mænd og kvinder.

Uge 9 er også gruppeuge, hvor de politiske grupper mødes
og drøfter politiske spørgsmål samt arrangerer forskellige begivenheder.

S&D gruppen
EPP gruppen
ECR gruppen
ALDE gruppen
ALDE afholder en konference om skattely den 2. marts 2017,
kl. 9 – 11.
Den Grønne gruppe/EFA
GUE/NGL gruppen
EFDD gruppen
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Rådet
Uge 8

Rådet for Konkurrenceevne

Den 20. februar mødes Rådet for Konkurrence for at drøfte
blandt andet servicekortet. Servicekortet indgår som del af Indre Marked Strategien. Derudover vil rådet diskutere konkrete
tiltag for at hjælpe start-up virksomheder. Dagsorden til mødet
kan findes her.
Regeringens samlenotat findes her.
Rådet for Økonomi og Finans

Den 21. februar vil Rådet mødes for at diskutere skatteunddragelsesdirektivet. Derudover vil Rådet også give mandat forud
det kommende G20-møde. Dagsorden for mødet kan findes her.
Regeringens samlenotat findes her.

Uge 9

Rådet for Transport, Telekommunikation og Energi

D. 27. februar vil Rådet for Transport, Telekommunikation og
Energi mødes. På dagsordenen er blandt andet energiunionen.
Regeringens samlenotat findes her.

Rådet for Beskæftigelse (EPSCO)

Den. 3. marts mødes EPSCO, hvor det forventes at forordningen
om social sikring skal diskuteres. Derudover vil ministrene også
skulle drøfte det Europæiske Semester 2017, samt hvordan man
styrker færdigheder og kompetencer blandt kvinder og mænd på
arbejdsmarkederne i EU. Den endelige dagsorden vil være tilgængelig her.

Regeringens samlenotat findes her og bliver behandlet i Europaudvalget d. 24/2 2017.
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Rådet for Handel

Den 3. marts mødes udenrigs- og handelsministrene til uformelt
rådsmøde for at drøfte den aktuelle handelssituation i EU.
Læs mere.
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EU Domstolen
Uge 8

Uge 9

Ingen relevante sager.

Sag om ”definition af mobilarbejdstager” og arbejdstagerrettigheder.

Pérez Retamero (Sag C-97/16)
Den 2. marts tager EU-Domstolen stilling til definitionen af
”mobil arbejdstager” i forbindelse med en sag om en spansk
selvstændig chauffør ift. hvorvidt han kan anses som værende
”mobil arbejdstager”. Afgørelsen vil være tilgængelig her.
Sag om arbejdsgivers insolvens og arbejdstagers rettigheder

Alphonse Eschenbrenner. (Sag C-496/15)
Den 2. marts kommer EU-Domstolen med en præjudiciel forelæggelse ift. arbejdskræftens frie bevægelighed i relation til
princippet om indkomstskattepligt ved arbejdsgivers insolvens.
Sagen vedrører en fransk statsborgers skattepligt, efter at den
tyske arbejdsgiver er blevet erklæret insolvent. Forslag til afgørelse kan findes her.
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Andre Aktiviteter
Uge 8

Konference om Platformsøkonomi i LO

Tid: 23. februar, kl. 9-16
Sted: LO, København
Udviklingen inden for digitale platforme stiller arbejdsmarkedet
og den nordiske model over for nye udfordringer og muligheder.
LO afholder en international konference om platformsøkonomi,
hvor eksperter fra ind- og udland stiller skarpt på de mest presserende spørgsmål – og giver perspektiver på, hvordan platformsøkonomi kan tilpasses den nordiske måde at regulere.
Konferencen foregår på engelsk og tilmelding finder sted her.

Uge 9

Konference "Tackling long-term unemployment in the EU"

Tid: 28. februar, kl. 10.00 – 17.00
Sted: ØSU, Bruxelles
Konference om langtidsledige, handikappede og romaer og
hvordan disse kommer i job. På konferencen deltager MEP’ere,
Kommission og andre eksperter. Se mere for program og registrering 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
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 Europa-Parlamentet (fra DK: Socialdemokraterne)
Det Økonomiske og Sociale Udvalg
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