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Kommissionen
Uge 14

Møde i Kommissionen

Tirsdag d. 4. april mødes Kommissionen til seminar i Strasbourg
for at forberede refleksionspapiret vedr. den Sociale Dimension
og refleksionspapiret vedr. den Økonomiske og Monetære Union
for Europa anno 2025. Refleksionspapirerne er en del af Hvidbogs-processen, der løber frem til EU-Topmødet i december.
Kommissionen har barslet med fem refleksionspapirer i alt.
Den endelige dagsorden vil være tilgængelig her.

Uge 15

Møde i Kommissionen

Onsdag d. 12. april afholder Kommissionen sit ugentlige møde.
På dagsordenen står den 11. rapport omkring omfordelingen af
flygtninge og migranter, der kommer til EU. Dernæst behandler
Kommissionen den sjette rapport vedr. fremskridtene for Sikkerhedsunionen, og afslutningsvist drøftes en meddelelse fra Kommissionen omkring beskyttelsen af migrantbørn.
Den endelige dagsorden vil være tilgængelig her.
Offentlig høring om Kapitalmarkedsunionen

Tirsdag d. 11. april afholder Kommissionen en offentlig høring
med deltagelse af vicepræsident Dombrovskis omkring implementeringen og udfordringerne i forhold til at etablere Kapitalmarkedsunionen.
Høringen finder sted i Bruxelles fra kl. 9:00 – 17:00. Mere information om høringen findes her. Tilmelding sker her.
Diskussion med stakeholders om det Europæiske Solidaritetskorps

Onsdag d. 12. april kl. 8:00 - 16:30 april afholder Kommissionen
en diskussion med stakeholders omkring oprettelsen af det Europæiske Solidaritetskorps med deltagelse af MEP’ere, repræsentationer, NGO’ere og andre frivillige. Kommissionen har barslet
med lovgivningsstiltag allerede i løbet af foråret 2017, efter at
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præsentationen og iværksættelsen af første fase skete i efteråret
2016.
For mere information se her.

Europa-Parlamentet
Uge 14
Plenaruge

I denne uge er der plenarsamling i Strasbourg fra d. 3. til den 6.
april. Den samlede dagsorden for plenaren findes her. Videolink
til plenaren findes her.
EU's flerårige finansielle ramme og reserve

Tirsdag d. 4. april kl. 15:00 - 23:00 drøftes en betænkning vedr.
Unionens flerårige budgetramme for 2014 -2020 på plenaren.
Udkastet blev senest drøftet d. 22. marts i Budgetudvalget.
Efterfølgende behandler plenaren en betænkning vedr. mobilisering af midler til uforudsete udgifter i EU. Betænkningen blev
behandlet i Budgetudvalget d. 29. marts.
Det Europæiske Solidaritetskorps

Mandag d. 3. april kl. 17:00 – 23:00 vil plenaren som første
punkt på dagsordenen drøfte det Europæiske Solidaritetskorps.
Sagen ligger i Kultur- og Beskæftigelsesudvalget, der senest behandlende korpset d. 22. marts i Kulturudvalget. Torsdag d. 6.
april kl. 12:00 – 14:00 ventes vedtages en resolution fra Parlamentet omkring korpset.
Brexit-forhandlinger

Onsdag d. 5. april kl. 9:00 - 11:50 skal parlamentet behandle en
resolution omkring parlamentets prioriteter i de kommende
Brexit-forhandlinger. Parlamentet følgerne handlingerne tæt,
men det er Rådet, der er mandatgiver til Kommissionen, som
forhandler den forestående skilsmisseproces. Europa-Parlamentet skal dog, når forhandlingerne er afsluttet også stemme for
aftalen. Processen om de forestående forhandlinger er illustreret
på Rådets hjemmeside her.
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I løbet af plenarugen mødes en række udvalg også i Strasbourg. Nedenfor er oplistet de relevante sager for fagbevægelsen, der behandles i udvalg:
Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer

Mandag den 3. april mødes Budget- og Økonomiudvalget til et
fælles møde i Strasbourg kl. 18:30 – 20:00 til behandling af en
forlængelse af den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer samt tekniske tilpasninger. Budget- og Økonomiudvalget er
fælles hovedudvalg på betænkningen og vil på mødet behandle
udtalelser fra de udtalende udvalg. Udtalelserne kan tilgås her.
Efterfølgende behandler udvalget en INI-betænkning (ikke bindende) vedr. implementeringen af den Europæiske Fond for
Strategiske Investeringer. Udtalelserne fra de udtalende udvalg
er tilgængelig her.

Uge 15
Udvalgsuge

I denne uge mødes de forskellige udvalg i Europa-Parlamentet
og debatterer og stemmer om aktuelle emner. Link til videostreaming af udvalgenes møder findes her.
Høring omkring social sikring

Tirsdag d. 11. april kl. 15:00 - 17:30 afholder Beskæftigelsesudvalget en åben høring omkring social sikring og forslaget til revision af forordning 883/2004, som Kommissionen er kommet
med.
Livslang læring

Efterfølgende d. 11. april stemmer Beskæftigelsesudvalget fra kl.
17:30 – 18:30 om en resolution vedrørende et europæisk
framework for kvalifikationerne for livslang læring.
Fælles standarder for modtagelse af migranter til EU

Tirsdag d. 11. april fortsætter Beskæftigelsesudvalget fra kl.
17:30 – 18:30 med at vedtage et forslag til udtalelse til fælles
standarder for modtagelse af migranter til EU. Ændringsforslagene til betænkningen er stillet af Beskæftigelsesudvalget, Retsudvalget og Udenrigsudvalget. Hovedudvalget er LIBE-udvalget.
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Kvinders ligestilling i den private og offentlige sektor

Den 12. april fra kl. 9:00 – 10:00 behandler Beskæftigelsesudvalget en INI-betænkning (ikke bindende) vedr. kvinders økonomiske indflydelse og status i den private og offentlige sektor i
EU. Beskæftigelsesudvalget er udtalende udvalg til rapporten,
der udarbejdes i Ligestillingsudvalget.
Deadline for ændringsforslag er d. 27. april kl. 12:00.
Whistleblowers beskyttelse i EU

Fra kl. 10:30 – 11:00 d. 12. april drøfter Beskæftigelsesudvalget
en udtalelse til en INI-betænkning (ikke bindende) vedr. beskyttelsens af whistleblowers, der handler i offentlighedens interesse ved at afsløre fortrolige oplysninger fra virksomheder og
offentlige myndigheder.
Udgifter til Ungdomsgarantien

Fra kl. 12:00 - 12:30 d. 12. april drøfter Beskæftigelsesudvalget
et udkast til udtalelse til INI-betænkning (ikke bindende) vedr.
kontrollen af udgifterne til EU's ungdomsgaranti, og hvordan
man sikrer ordningen omkostningseffektivitet. Beskæftigelsesudvalget er udtalende udvalg til betænkningen. Udkast til udtalelse forelægger endnu ikke, men vil være tilgængelig her.
Digitalisering af den europæiske industri

Mandag d. 10. april kl. 15:00 - 18:30 mødes Transportudvalget
for at drøfte et udkast til udtalelse til en INI-betænkning (ikke
bindende) omkring digitalisering af den europæiske industri.
Tirsdag d. 11. april stemmer udvalget om udtalelsen i tidsrummet 9:00 – 12:30. Transportudvalget er udtalende udvalg.
Platformsøkonomi

Senere d. 10. april fra kl. 15:00 – 18:30 behandler Transportudvalget et ændringsforslag til en udtalelse til en INI-betænkning
vedr. platformsøkonomi i Europa. Transportudvalget er udtalende udvalg. Tirsdag d. 11. april stemmer udvalget om den endelige udtalelse til INI-betænkningen.
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Der afholdes også møder i Økonomi, Rets- og Ligestillingsudvalget d. 10. og 11. april i Bruxelles. Dagsordner er endnu ikke
offentliggjorte, men vil være tilgængelig her.

Rådet
Uge 14

Uformelt møde for beskæftigelsesministrene (EPSCO)

Den 3. og 4. april mødes ministrene for beskæftigelses-, social
og sundhedspolitik til et uformelt møde i Malta. På mødet skal
ministrene diskutere konceptet ”Making Work Pay” som handler om at udbrede og udveksle best-practice for at få folk i beskæftigelse og bekæmpe ulighederne på det europæiske arbejdsmarked. Foruden ministrene deltager Beskæftigelseskommissær
Thyssen også. Læs mere om mødet her. Medieprogrammet er
tilgængeligt her.
Uformelt møde mellem ministrene for konkurrenceevne
(COMPET)

Den 6. april mødes ministrene med ansvar for konkurrence til
et uformelt møde i Malta. På mødet skal ministrene drøfte de
europæiske vilkår for start-up og scale-up virksomheder. Efterfølgende vil de drøfte små- og mindre virksomheders livscyklus, herunder udfordringer så som finansiering, strategi og
operationelle aspekter. Læs mere om mødet her.
Uformelt møde for økonomi- og finansministrene (ECOFIN)

Den 7. og 8. april mødes økonomi- og finansministrene i Malta
til et uformelt møde. På mødet skal ministrene bl.a. drøfte udfordringerne og mulighederne for det økonomisk-monetære
samarbejde ud fra Five-President’s Report og Hvidbogsprocessen. Efterfølgende vil ministrene også drøfte bankernes økonomiske performance, yderligere investering i Nordafrika, og
hvordan EU kan være med til at skabe et mere robust internationalt skattesystem. Læs mere om det uformelle møde for finansministrene her. Medieprogrammet er tilgængeligt her.

Uge 15

Ingen ministerrådsmøder i denne uge.
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EU Domstolen
Uge 14

Sag om opholdsgrundlag, kompetent myndighed og
skønmargin

Fahimian (C-544/15)
EU-Domstolen skal d. 4. april 2017 tage stilling til en præjudiciel forespørgsel, om hvorvidt en national kompetent myndighed kan nægte indrejse for trejdelandsstatsborgers, der søger
ophold med henblik på studier, elevudveksling, ulønnet erhvervsuddannelse og volontørtjeneste. Sagens parter er den tyske stat og Sahr Fahimian. Fahimian har læst en kandidatgrad
i Iran og efterfølgende blevet optaget på et ph.d.-studium i
Tyskland. Domstolen skal yderligere vurdere, hvorvidt en studerende kan nægtes indrejse, hvis det ikke kan udelukkes, at
de kompetencer, der opnås i studieopholdet senere kan bruges
til nationalskadelige virksomhed.
Forslag til afgørelse fra Generaladvokaten er tilgængelig her.
Afgørelsen vil være tilgængelig her.
Sag om forskelsbehandling pba. etnicitet ved kreditgivning

Jyske Finans (C-668/15)
EU-Domstolen vil torsdag d. 6. april afgøre, hvorvidt det var
diskriminerede praksis, at Jysk Bank behandlede Ismar Huskic
anderledes end andre personer med fødested i EU eller EU's
frihandelsområde ved kreditgivning ved at kræve yderligere
ID-dokumentation end hos andre kunder. Sagen føres af Ligebehandlingsnævnet på vegne af Ismar Huskic.
Forslag til afgørelsen fra Generaladvokaten er tilgængelig her.
Det foreslås at stadfæste dommen fra Venstre Landsret. Afgørelsen vil være tilgængelig her.
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Sag om forskelsbehandling på arbejdsmarkedet og gravides forhold

Otero Ramos (C-531/15)
Den 6. april kommer Generaladvokaten med sit forslag til EUDomstolens vurdering af en præjudiciel forespørgsel som
domstolen er blevet forelagt. Sagen vedr. bevisbyrden omkring en spansk kvinder der ammer, og hvorvidt der skal træffes særlige foranstaltninger i forbindelse med amningen. Anmodningen kan læses her.
Forslag til afgørelse fra Generaladvokaten vil være tilgængelig her.
Sag om arbejdstid for erstatningsforældre for børn i offentlig varetægt

Hälvä e.a. (C-175/16)
Den 6. april kommer Generaladvokaten med sit forslag til EUDomstolens afgørelse vedr. en præjudicielle forespørgsel fra
Finland omkring arbejdstiden for arbejdstagere, der samtidig
fungerer som erstatningsforældre til børn i det offentliges varetægt.
Afgørelsen vil være tilgængelig her.
Sag om opsigelsesvarsler ved virksomhedsoverdrageler

Unionen (C-336/15)
Den 6. april tager EU-domstolen stilling til en præjudiciel forespørgsel, om hvorvidt en nyerhverver af en virksomhed er
forpligtet til at tage hensyn til anciennitet for arbejdstagere under overenskomst ved opsigelse af medarbejderne forudsat at
forlænget opsigelsesperiode kræver en vis uafbrudt anciennitet
hos en og samme arbejdsgiver.
Sagens parter er svenske Unionen og Almega Tjänsteforbunden og ISS Facility Services AB.
Forslag til afgørelse fra Generaladvokaten er tilgængelig her.
Afgørelsen vil være tilgængelig her.

Uge 15

Ingen relevante domme i denne uge.
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Andre Aktiviteter
Uge 14
Uge 15

Ingen relevante aktiviteter i denne uge.
Skatteunddragelse – to skridt frem, tre tilbage

Tirsdag d. 11. april, kl. 18:30
Permanent Representation of Austria to the EU, 1. Sal
Avenue de Cortenbergh 30, 1040 Bruxelles
Den østrigske fagbevægelse i Bruxelles inviterer sammen med
det Østrigske Handelskammer til debat om virksomheders skatteunddragelse, og hvordan virksomheder som Apple, Google
etc. strategisk udnytter EU's manglende regler på skatteområdet.
Eventet bliver afholdt på engelsk og tysk med oversættelse. Se
mere information og tilmelding her.
Udstationeringsdirektivet og offentlige services

Tirsdag d. 11. april kl. 18:30 – 20:00
Europa-Parlamentet, ASP 3H1, Bruxelles
CEEP (offentlige arbejdsgivers europæiske paraplyorganisation) og Intergroup for Common Goods and Public Services
(intragruppe i EP) inviterer til debat om håndhævelsen af udstationeringsdirektivet og offentlige velfærdsservices. I panelet
indgår bl.a. Jordi Cureel Gotor, direktør for arbejdskraftens mobilitet Europa-Kommissionen. For mere information vedr. dette
event skriv til assistant@dfeus.dk.

Det er påske fra torsdag d. 13. april til tirsdag d. 18. april
2017. God påskeferie!

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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