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Kommissionen
Uge 39

Møde i Kommissionen

Kommissionen mødes onsdag d. 27. september til dens ugentlige
møde. På dagsordenen er en migrationspakke og en pakke, der
vedrører Schengen-samarbejdet. Kommissionen skal også drøfte
en meddelelse om, hvordan man håndterer illegalt indhold på
internettet.

Digitalt topmøde i Tallinn

Fredag d. 29. september afholder Kommissionen, Rådet og det
estiske formandskab for Rådet et uformelt topmøde i Tallinn om
digital innovation med statslederne i medlemstaterne.
Konferencen har et 2025-perspektiv og skal sikre at EU fortsat
kan være en digital leder i de kommende år. Det forventes at
statslederne også uformelt vil drøfte fremtiden for EU27.

Europæisk Lægemiddelagentur og Banktilsynsmyndighed

Lørdag d. 30. september offentliggør Kommissionen efter planen
sin vurdering af, hvor Det Europæiske Lægemiddelagentur og
Den Europæiske Banktilsynsmyndighed skal ligge. Rådet for
Almindelige Anliggender træffer den endelige afgørelse på sit
møde d. 14.-15. november.

Uge 40

Møde i Kommissionen

Kommissionen mødes tirsdag d. 3. oktober til dens ugentlige
møde. Her præsenteres en ”Fair Taxation”-pakke, hvori der
blandt andet er et direktiv om fælles moms på handel på tværs af
grænser i det Indre Marked. Kommissionen skal også diskutere
en kvalitetsramme på lærlingeområdet.
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Civil Society møde om handelsaftale mellem EU-Kina

Mandag d. 2. oktober fra kl. 15.00-17.00 afholdes Civil Society
møde med interessenter om handelsaftalen mellem EU og Kina.
Her gives blandt andet en status på de igangværende
forhandlinger. Tilmeldingsfrist d. 27. september kl. 12 og
mødedetaljer findes her.

Civil
Society
møde
arbejdstagerrettigheder

om

handelsaftaler

og

Fredag d. 6. oktober fra kl. 10.00-12.00 afholdes Civil Society
møde med EU-kommissær Malmstrøm og andre interessenter om
handelsaftaler og arbejdstagerrettigheder. Tilmeldingsfrist d. 3.
oktober og mødedetaljer findes her.
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Europa-Parlamentet
Uge 39
(Udvalgs- og
gruppeuge)

I denne uge mødes udvalgene i Europa-Parlamentet og
debatterer og stemmer om aktuelle emner. Udover dette er der
også møder i de politiske grupper.

Minimumsløn

Beskæftigelsesudvalget vedtager torsdag d. 28. september kl.
14.00-15.15
en
ikke-bindende
INI-betænkning
om
mindsteindkomstpolitik som et redskab til bekæmpelse af
fattigdom.
Servicekort

Beskæftigelsesudvalget behandler torsdag d. 28. september kl.
16.00-17.30 udkast til udtalelse til betænkningerne vedrørende
forordningen og direktivet om servicekortet, som indre markedudvalget er hovedudvalg på.
Notifikationsprocedurer

Indre marked-udvalget behandler torsdag d. 28. september kl.
10.50-12.30 ændringsforslag til en betænkning om en
forordning om notifikationsprocedurer som er en del af
servicepakken.
Økonomisk politik i eurozonen

Beskæftigelsesudvalget vedtager torsdag d. 28. september kl.
14.00-15.15 desuden et udkast til en udtalelse til en ikkebindende INI-betænkning om den økonomiske politik i
euroområdet, hvor økonomiudvalget er hovedudvalg.
Ungdomsbeskæftigelsesinitiativ

Ligestillingsudvalget behandler mandag d. 25. september kl.
15.00-18.30 ligeledes et udkast til en udtalelse om en ikkebindende
INI-betænkning
om
gennemførslen
af
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet i medlemsstaterne.
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Screening af udenlandske investeringer i strategiske
sektorer

Handelsudvalget drøfter mandag d. 25. september kl. 15.0018.30 Kommissionens forslag om screening af udenlandske
investeringer i strategiske sektorer.
Skatteplanlægning

Undersøgelsesudvalget om skatteunddragelse afholder tirsdag
d. 26. september kl. 09.00-12.30 en offentlig høring om emnet
”Skatteplanlægning – overtræder berømtheder og virksomheder
EU-lovgivningen?”.
Insolvens

Økonomiudvalget behandler og vedtager mandag d. 25.
september kl. 17.00-18.30 en betænkning til en forordning om
usikrede
gældsinstrumenters
prioritetsrækkefølge
ved
insolvens.
Ulighedsbekæmpelse

Økonomiudvalget vedtager mandag d. 25. september kl. 17.3018.30 deres udkast til en udtalelse til INI-betænkning om
bekæmpelse af uligheder som middel til at stimulere jobskabelse
og vækst, som beskæftigelsesudvalget er hovedudvalg på.
Digital handelsstrategi

Handelsudvalget behandler mandag d. 25. september kl. 15.0018.30 deres udkast til en ikke-bindende INI-betænkning om
udviklingen af en digital handelsstrategi. Indre marked-udvalget
behandler torsdag d. 28. september kl. 10.50-12.30
ændringsforslag til deres udkast til udtalelse til samme INIbetænkning, som handelsudvalget er hovedudvalg på.
Konkurrenceregler for luftfarten

Transportudvalget får mandag d. 25. september kl. 15.00-17.45
fremlagt Kommissionens forslag om konkurrenceregler for
luftfarten.
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I uge 39 vil der desuden være enkelte aktiviteter i de politiske
grupper. Følgende arrangementer kan have relevans fra et
fagligt perspektiv.
S&D-gruppen

S&D-gruppen afholder fra d. 25.-28. september Afrika-uge,
hvor de skal diskutere ungdomsarbejdsløshed, brain drain og
uddannelse.
EPP-gruppen

EPP-gruppen afholder d. 27. september kl. 15.00-17.30
arrangementet ”The Service Package – an alternative to
enforcement action?”, som behandler forslaget om et servicekort
på det indre marked og spørgsmålet om proportionalitet.
GUE/NLG-gruppen

GUE/NLG-gruppen holder d. 27.-28. september i samarbejde
med Trade Unionists Network Europe konference om
fagbevægelsen, hvor der både skal diskuteres den europæiske
søjle for sociale rettigheder, sociale rettigheder, work-lifebalance og strejkeret.

Uge 40
(Plenaruge)

Whistleblower

Retsudvalget vedtager på et ekstraordinært møde mandag d. 2.
oktober kl. 19.00-20.30 sin ikke-bindende INI-betænkning om
beskyttelse af whistleblowere.

I denne uge er Europa-Parlamentet samlet til plenaruge i
Strasbourg. Her findes den samlede dagsorden.
Af relevante sager kan nævnes:
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Kvinders økonomiske indflydelse og status

Europa-Parlamentet behandler mandag d. 2. oktober kl.17.0021.00 en ikke-bindende INI-betænkning om styrkelse af kvinders
økonomiske indflydelse og status i den private og offentlige
sektor, hvor ligestillingsudvalget er hovedudvalg.
Brexit

Kommissionen redegør tirsdag d. 3. oktober kl. 09.00-11.50 for
status på Brexit-forhandlingerne for Europa-Parlamentet.
Onsdag d. 4. oktober kl.12.00-14.00 stemmer EuropaParlamentet om denne redegørelse.
Forberedelse af møde i Det Europæiske Råd

Kommissionen og Rådet redegør onsdag d. 4. oktober kl. 09.0011.50 for forberedelsen af Det Europæiske Råds møde d. 19.-20.
oktober.
Revisionsrettens årsberetning - 2016

Onsdag d. 4. oktober kl. 15.00-21.00
Revisionsrettens årsberetning for 2016.

præsenteres
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Rådet
Uge 39

Rådet for Almindelige Anliggender

Rådet for Almindelige Anliggender diskuterer mandag d. 25.
september status på Brexit-forhandlingerne. Dette gøres i
anledning af at den fjerde runde forhandlinger lanceres i uge 39.
Michel Barnier, EU’s chefforhandler, briefer ministrene om
fremskridtet i forhandlingerne indtil videre.

Uge 40

Ingen relevante rådsmøder

9

Dato: 22/09/2017

EU Domstolen
Uge 39

Ingen relevante domme

Uge 40

Ingen relevante domme
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Andre Aktiviteter
Uge 39

Ekspertkonference om introduktionen af servicekortet

Tid: 26. september kl. 15.30-17.30
Sted: Repræsentationen for den tyske delstat Hessen
Arrangement af Hessen og den tyske fagbevægelse om forslaget
om et elektronisk servicekort. Her vil blandt andet være en tale
fra Dr. Jur. Frank Lorenz, som har udarbejdet en juridisk
gennemgang og udtalelse af konsekvenserne af Kommissionens
forslag.
EFS konference om den sociale søjle

Tid: 27. september kl. 15.00-16.00
Sted: Europa-Parlamentet
Arrangementet har til formål at vise, at søjlens proklamation kun
kan blive til virkelighed, hvis den har en stærk social dialog bag
sig. Programmet kan findes her.
Mobilitetsordning for SMV’er og deres medarbejdere i
Europa

Tid: 28. september kl. 13.30-17.00
Sted: Bruxelles
MobiliseSME, et projekt der er finansieret af EU-midlerne
PROGRESS 2016-2017 og skal styrke små- og mellemstore
virksomheder på tværs af landegrænser, afholder en konference,
der blandt andet skal diskutere en ERASMUS-ordning for små
og mellemstore virksomheders medarbejdere. Den tyske
fagbevægelse er også på programmet.

Uge 40

EU 2025 – en debat om unionens tilstand og fremtid

Tid: 2. oktober kl. 10.00-11.30
Sted: Dansk Arbejdsgiverforening, København
Dansk Arbejdsgiverforening inviterer til debat om følgende
spørgsmål: Hvordan ser fremtiden ud for EU efter Brexit? Er det

11

Dato: 22/09/2017

business as usual, eller skal der sættes en ny retning for det
europæiske projekt? EU-kommissær Margrethe Vestager,
Martin Lidegaard og Peter Hummelgaard Thomsen vil blandt
andre deltage i arrangementet.
Hvordan internettet skaber flere jobs end det ødelægger

Tid: 4. oktober kl. 13.15-14.30
Sted: Tænketanken CEPS, Bruxelles
CEPS inviterer til frokostmøde om at internettet og
digitaliseringen har skabt flere jobs end det har ødelagt. Vil
forsøge at finde svar på ubesvarede spørgsmål det rejser såsom
hvordan man regulerer platformsøkonomien og hvordan man
uddanner lønmodtagere så de er klar til den digitale
transformation.

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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