
 

Briefing for samlingen 15.
18. april 2019
 
Beskyttelse af whistleblowere: nye EU-regler  
De der videregiver oplysninger, der er indsamlet i en arbejdsrelateret situation, om
ulovlige eller skadelige aktiviteter, beskyttes bedre af nye EU-regler.
 
 
Strafferetlig aftale mellem Eurojust og Danmark  
Parlamentet forventes torsdag at godkende en ny strafferetlig aftale mellem Eurojust
og Danmark 
 
 
Parlamentet skal drøfte udskydelsen af brexit onsdag 
Medlemmerne af Europa-Parlamentet vil drøfte forlængelse af Det Forenede
Kongeriges medlemskab af EU med Rådets og Kommissionens repræsentanter
onsdag kl. 9.00.
 
 
Sikrere veje: Livsreddende teknologier skal monteres i nye køretøjer 
Sikkerhedsforanstaltninger såsom intelligent fartkontrol og avancerede
nødbremsesystemer skal installeres i nye køretøjer fra maj 2022.
 
 
EU grænse- og kystvagt: Afstemning om at etablere et stående korps
på 10000 mand 
Nye foranstaltninger, der styrker den europæiske grænse- og kystvagt vil blive drøftet
på plenarforsamlingen onsdag og sat til afstemning samme dag.
 
 
Nye arbejdsformer: MEP'erne stemmer om at fremme
arbejdstagernes rettigheder  
MEP'erne forventes tirsdag at godkende minimumsrettigheder for arbejdstagere, der
arbejder på bestilling, voucher-baseret eller via onlineplatforme, f.eks. Uber, Just Eat
eller Hungry.
 
 
Mindske risiciene for EU's banker og beskytte skatteyderne 
Parlamentet stemmer tirsdag om at tage et væsentligt skridt hen imod en reduktion af
risiciene i banksystemet og oprettelse af bankunionen.
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Risikovurderinger for fødevaresikkerhed bliver mere gennemsigtig
og objektiv 
MEP'erne stemmer tirsdag om nye regler for at sikre, at EU's
risikovurderingsprocedure for fødevaresikkerhed bliver mere gennemsigtig og
uafhængig.
 
 
Onlineplatforme skal være mere gennemsigtige over for EU's
virksomheder 
Parlamentet stemmer onsdag om den første EU-retsakt, der specifikt omhandler
forbindelserne mellem platforme og virksomheder (P2B), for at sikre et fair og
gennemsigtigt digitalt marked.
 
 
Debat om Europas fremtid med den lettiske premierminister
Krišjānis Kariņš 
MEP'erne vil drøfte Europas fremtid med den lettiske premierminister Krišjānis Kariņš
onsdag kl. 10.00.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/da/agenda/briefing/2019-04-15
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Kontakter 
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Mere
Forslag til endelig dagsorden
EP-live
Europarl-TV
Pressekonferencer og andre aktiviteter
Europa-Parlamentets audiovisuelle hjemmeside
EP Newshub
EPRS' podcasts af plenarmøderne om centrale spørgsmål

Thomas HAAHR
Press Officer

(+32) 2 28 42976 (BXL)
(+33) 3 881 72033 (STR)
(+32) 470 88 09 87
thomas.haahr@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/da/agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/da/plenary
http://www.europarltv.europa.eu/da/home.aspx
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/da/schedule
http://audiovisual.europarl.europa.eu/
http://www.epnewshub.eu
http://www.europarl.europa.eu/rss/da/audio-podcasts.html


Jacob LOLCK
Press Officer in Denmark

(+45) 334 140 44
(+33) 3 8817 4713 (STR)
(+45) 254 887 11
jacob.lolck@europarl.europa.eu
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Beskyttelse af whistleblowere: nye EU-regler 
 
De der videregiver oplysninger, der er indsamlet i en
arbejdsrelateret situation, om ulovlige eller skadelige
aktiviteter, beskyttes bedre af nye EU-regler.
 
De nye regler, som allerede er aftalt uformelt med EU’s medlemslande, fastsætter nye EU-
standarder for beskyttelse af whistleblowere. Reglerne, som sættes til afstemning tirsdag, vil
etablere sikre kanaler for indberetning af overtrædelser af EU-retten (i såvel virksomheder som
offentlige myndigheder),  sikkerhedsforanstaltninger  mod repressalier  som intimidering og
chikane samt støtteforanstaltninger såsom retshjælp og adgang til oplysninger om procedurer
og retsmidler.
 
De seneste skandaler fra LuxLeaks til Panama Papers og Cambridge Analytica har vist, hvor
vigtig whistlebloweres afsløringer er med henblik på aat afsløre og forebygge overtrædelser af
EU-retten, som er til skade for offentlighedens interesse og for velfærden i samfundet.
 
Procedurekode:2018/0106 (COD)
 
Debat: Mandag den 15. april 
 
Afstemning: Tirsdag den 16. april 
 
Procedure: den almindelige lovgivningsprocedure 
 
Pressekonference tirsdag den 16. april kl. 15.00 med ordfører Virginie Rozière (S & D, FR)
 
Mere
Lovgivningsforløbet skridt for skridt
Aftaleteksten
Profil ordføreren
Multimediepakken — Beskyttelse af whistleblowere
EP — et overblik — beskyttelse af whistleblowere på EU-plan
Beskyttelse af whistleblowere (faktablad fra Kommissionen)
Video fra pressekonference efter behandling i Rådet (12.03.2019)
 Gratis billeder, video og audio materiale
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0106 (COD) & l = da
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/JURI/DV/2019/03-18/whistle-blowers_annex_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/103845/VIRGINIE_ROZIERE/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/protection-of-whistleblowers_9901_pk
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA (2017) 608774
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/placeholder_11.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/roziere-durand-cavada-protection-whistle-blowers_I169056-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/protection-of-whistleblowers_9901_pk


Strafferetlig aftale mellem Eurojust og Danmark 
 
Parlamentet forventes torsdag at godkende en ny
strafferetlig aftale mellem Eurojust og Danmark 
 
På  grund  af  Danmark’s  retsforbehold  deltager  Danmark  som  udgangspunkt  ikke  i  EU’s
samarbejde om grænsekontrol, udlændingepolitik, civilret, strafferet og politi herunder Eurojust,
EU’s samarbejde om at bekæmpe terrorisme og alvorlig organiseret kriminalitet, som berører
mere end et EU-land.
 
Danmark har dog givet udtryk for, at de gerne vil deltage i Eurojusts aktiviteter. Det har ført til
udarbejdelse  af  et  udkast  til  en  samarbejdsaftale  mellem Danmark  og  Eurojust.  Europa-
Parlamentet  forventes  torsdag at  godkende aftalen  efter  høringsproceduren.
 
I henhold til udkast til aftale vil Danmark få en status der ligger imellem medlemslandes og ikke-
EU  lande.  F.eks.  vil  Danmark  være  repræsenteret  ved  møder  i  kollegiet,  Eurojust’s
beslutningsgivende organ, men uden stemmeret og Danmark vil skulle bidrage økonomisk til
Eurojust.
 
Onsdag stemmer Parlamentet desuden om en protokol med Danmark om indgåelse af en
protokol til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Danmark om fastsættelse af kriterier
og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en
asylansøgning, der er indgivet i Danmark eller en anden EU-medlemsstat, og om Eurodac til
sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af Dublin-konventionen,
hvorved denne aftale udvides til at omfatte retshåndhævelse 
 
Mere

Forslag til aftale om samarbejde mellem Danmark og EUROJUST
Lovgivningsforløbet skridt for skrid
Forslag om Protokol med Danmark om asylansøgning og Eurodac
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https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7897-2019-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7897-2019-INIT/en/pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/0805(CNS)
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/LIBE/PR/2019/04-11/1176159DA.pdf


Parlamentet skal drøfte udskydelsen af brexit
onsdag
 
Medlemmerne af Europa-Parlamentet vil drøfte forlængelse
af Det Forenede Kongeriges medlemskab af EU med
Rådets og Kommissionens repræsentanter onsdag kl. 9.00.
 
Efter den britiske regerings ansøgning om at forlænge landets medlemskab af EU og den
tilsvarende afgørelse fra Det Europæiske Råd den 10. april om at give en fleksibel forlængelse
indtil  den 31.  oktober 2019, vil  medlemmerne af  Europa-Parlamentet  gøre status over de
særlige omstændigheder i denne afgørelse og den seneste udvikling i en debat med Rådets og
Kommissionens repræsentanter.
 
Hvis det antages, at Det Forenede Kongerige stadig vil være medlem af EU mellem den 23. og
26. maj, vil det være nødt til at deltage i valget til Europa-Parlamentet på disse datoer eller
forlade EU den 1. juni 2019.
 
SUPPLERENDE OPLYSNINGER
 
Debat: Onsdag den 17. april
 
Procedure: Erklæringer fra Rådet og Kommissionen (uden beslutning)
 

Kontakter 
 
 

Mere
Gratis fotos, video og lydmateriale

Delphine COLARD
Press Officer

(+32)2 284 33 83 (BXL)
(+33) 3 8816 4123 (STR)
(+32) 498 98 44 85
delphine.colard@europarl.europa.eu
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/brexit_1603_pk


Κυριάκος ΚΛΩΣΙΔΗΣ
Press Officer

(+32) 2 28 32357 (BXL)
(+33) 3 88 1 74651 (STR)
(+32) 470 96 47 35
kyriakos.klosidis@europarl.europa.eu
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Sikrere veje: Livsreddende teknologier skal
monteres i nye køretøjer
 
Sikkerhedsforanstaltninger såsom intelligent fartkontrol og
avancerede nødbremsesystemer skal installeres i nye
køretøjer fra maj 2022.
 
Nye biler, varevogne, lastbiler og busser skal udstyres med sikkerhedsforanstaltninger, der vil
redde liv, fastslår ny lov, der skal til afstemning i Europa-Parlamentet tirsdag. Loven er allerede
er aftalt uformelt med EU's medlemslande.
 
Det  skønnes,  at  udelukkende systemet  Intelligent  Farttilpasning kan reducere  antallet  af
trafikdræbte på EU's veje med 20 %. Systemet giver køreren feedback baseret på kort og
vejskilte, når hastighedsgrænsen overskrides. Systemet er ikke en fartbegrænser, og føreren vil
kunne slukke for systemet.
 
Andre  redningsmidler,  der  skal  indføres  i  nye  køretøjer,  omfatter  avanceret  nødbremse,
avanceret  førerdistraktionsadvarsel,  bakdetektion,  alkolås,  nødbremsesignal,
 
I 2018 døde ca. 25.000 mennesker på EU's veje, og 135.000 blev alvorligt i følge de foreløbige
tal, som Kommissionen havde offentliggjort.
 
Procedurekode:2018/0145 (COD) 
 
Afstemning: Tirsdag, 16. april
 
Procedure:Fælles beslutningstagning, 1. læseaftale
 
Mere
Aftaleteksten
Pressemeddelelse efter den foreløbige aftale (26.03.2019)
Profil ordføreren  Róża Thun (EPP, PL)
Lovgivningsforløbet skridt for skridt
EP-forskningsorientering
Foreløbige tal for trafikdræbte i 2018 (Kommissionens pressemeddelelse)
2018 Vejsikkerhedsstatistik med landespecifikke oplysninger
 Gratis billeder, video og audio materiale
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1951_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1951_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/IMCO/DV/2019/04-01/COREPER_ANNEX_GVSR_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190326IPR33205/safer-roads-eu-lawmakers-agree-on-life-saving-technologies-for-new-vehicles
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96776/ROZA+GRAFIN+VON_THUN+UND+HOHENSTEIN/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0145 (COD)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI (2018) 625192
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1951_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1990_en.htm
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/road-safety_11105_pk


EU grænse- og kystvagt: Afstemning om at
etablere et stående korps på 10000 mand
 
Nye foranstaltninger, der styrker den europæiske grænse-
og kystvagt vil blive drøftet på plenarforsamlingen onsdag
og sat til afstemning samme dag.
 
Ændringerne af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) har til formål
at afhjælpe de nuværende mangler og i højere grad imødekomme de aktuelle behov inden for
sikkerhed og migration.
 
Der vil blive oprettet et nyt stående korps, der skal støtte EU-landene på stedet med hensyn til
grænsekontrol  og tilbagesendelsesopgaver samt i  bekæmpelsen af  grænseoverskridende
kriminalitet  som en  del  af  de  ændringer,  der  foretages  i  agenturet.  Startende  med 5000
operationelle medarbejdere i 2021 vil det stående korps være fuldt operationelt senest i 2027
med 10 000 medarbejdere. Det vil  også omfatte en udrykningsstyrke, der kan sættes ind i
tilfælde af nødsituationer.
 
Procedurekode:2018/0330 (COD)
 
Debat: Onsdag den 17. april
 
Afstemning: Onsdag den 17. april
 
Procedure: Den almindelige lovgivningsprocedure 
 
Pressekonference: Onsdag den 17. april kl. 16.30 med ordføreren og kommissær Dimitris
Avramopoulos (skal bekræftes)
 
Mere
Udkast til rapport om den europæiske grænse- og kystvagt
Pressemeddelelse om trepartsforhandling (28.3.2019)
Profil ordføreren Roberta Metsola (EPP, MT)
Lovgivningsforløbet skridt for skridt

Hjemmesiden for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning
Hjemmesiden for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning
 Gratis billeder, video og audio materiale
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0076_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20190327IPR33413/eu-border-and-coast-guard-agency-10-000-operational-staff-by-2027
http://www.europarl.europa.eu/meps/da/118859/ROBERTA_METSOLA/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0330A (COD) & l = da
https://frontex.europa.eu/
https://frontex.europa.eu/
https://frontex.europa.eu/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/migration_1903_pk


Nye arbejdsformer: MEP'erne stemmer om at
fremme arbejdstagernes rettigheder 
 
MEP'erne forventes tirsdag at godkende
minimumsrettigheder for arbejdstagere, der arbejder på
bestilling, voucher-baseret eller via onlineplatforme, f.eks.
Uber, Just Eat eller Hungry.
 
Loven, som uformelt er aftalt med EU's medlemslande, kræver, at alle arbejdstagere fra dag ét
skal informeres om de væsentligste aspekter af deres ansættelseskontrakt, f.eks. beskrivelse af
arbejdsopgaver, startdato, varighed, løn og standardarbejdstid for ansatte med uforudsigelige
arbejdstider.
 
De nye regler vil også give arbejdstagere specifikke rettigheder, der er skræddersyet til de
problemer,  som  arbejdstagere,  der  arbejder  på  bestilling,  voucher-baseret  eller  via
onlineplatforme står  overfor,  såsom forudsigelige  arbejdstider  og  frister  for  opsigelse  af
kontrakter på tilkaldebasis. Endvidere bør prøvetiden ikke overstige seks måneder, og en ny
kontrakt for samme opgaver bør ikke føre til en ny prøvetid.
 
Procedurekode:2017/0355 (COD) 
 
Debat: Tirsdag den 16. april
 
Afstemning: Tirsdag den 17. april
 
Procedure: Almindelig lovgivningsprocedure, førstebehandlingsaftale
 
Mere
Pressemeddelelse: Nye arbejdsformer: Aftale om foranstaltninger til fremme af
arbejdstagernes rettigheder (07.04.2019)
Foreløbig aftale som følge af interinstitutionelle forhandlinger
Lovgivningsforløbet skridt for skrid
Profil ordføreren Enrique Calvet Chambon (ALDE, ES)
EP-tænketank: Mere gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår
Infographic
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190207IPR25282/new-forms-of-work-deal-on-measures-boosting-workers-rights
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190207IPR25282/new-forms-of-work-deal-on-measures-boosting-workers-rights
http://www.europarl.europa.eu/RegData/commissions/empl/inag/2019/02-15/EMPL_AG(2019)636031_EN.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0355(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/da/129407/ENRIQUE_CALVET+CHAMBON/home
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628269/EPRS_BRI(2018)628269_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20190404STO35070/gig-economy-eu-law-to-improve-workers-rights-infographic


Mindske risiciene for EU's banker og beskytte
skatteyderne
 
Parlamentet stemmer tirsdag om at tage et væsentligt
skridt hen imod en reduktion af risiciene i banksystemet og
oprettelse af bankunionen.
 
Medlemmerne  vil  stemme  om  to  sæt  regler,  der  allerede  er  aftalt  uformelt  med
medlemslandene: om bankernes modstandsdygtighed og om en klar køreplan for bankernes
håndtering af tab.
 
Hovedformålet med reglerne, der ændrer EU's tilsynskrav for banker, er at hjælpe med at sætte
skub i EU's økonomi ved at øge udlånskapaciteten samt skabe mere smidige kapitalmarkeder.
En klar køreplan for banker med henblik på at håndtere tab har til formål at sikre, at bankerne
har en tilstrækkelig balance mellem kapital og gæld, således det ikke længere bliver nødvendigt
med skatteyderbetalte hjælpepakker.
 
Baggrund
 
Bankunionen blev en realitet, da den europæiske centralbank, ECB, i november 2014 overtog
ansvaret for at føre tilsyn med de største banker i  euroområdet. De 19 eurolande er fødte
medlemmer af bankunionen, mens de andre EU-lande kan vælge at tilslutte sig. Der er endnu
ikke taget endelig stilling til dansk deltagelse i bankunionen.
 
Procedurekoder:2016/0364 (COD), 2016/0360A (COD), 2016/0362 (COD), 2016/0361 (COD) 
 
Debat: Mandag den 15. april
 
Afstemning: Tirsdag den 16. april
 
Procedure: Almindelig lovgivningsprocedure, førstebehandlingsaftale
 
Mere
Lovgivningsforløbet skridt for skrid - kapitalkravsdirektivet (CRD V)
Lovgivningsforløbet skridt for skrid - regulering af kapitalkrav (CRR II)
Ordfører: Peter Simon (S & D, DE)
Lovgivningsforløbet skridt for skrid - genopretning og afvikling af banker
Lovgivningsforløbet skridt for skrid  - fælles afviklingsmekanisme

Profil ordføreren Gunnar Hökmark (EPP, SE)
EP Forskning: Bankreformpakken
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0364(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0360A(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96836/PETER_SIMON/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0362(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0361(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/da/28124/GUNNAR_HOKMARK/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/da/28124/GUNNAR_HOKMARK/home
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603251/EPRS_BRI(2017)603251_EN.pdf


Risikovurderinger for fødevaresikkerhed bliver
mere gennemsigtig og objektiv
 
MEP'erne stemmer tirsdag om nye regler for at sikre, at
EU's risikovurderingsprocedure for fødevaresikkerhed
bliver mere gennemsigtig og uafhængig.
 
De nye regler, som uformelt blev aftalt med EU's medlemslande i februar, vil skabe en fælles
europæisk database over bestilte undersøgelser med henblik på at afskrække virksomheder,
der  ansøger  om  tilladelse,  fra  at  tilbageholde  ugunstige  studier.  De  vil  også  forbedre
gennemsigtigheden  og  sikre,  at  undersøgelser,  der  indsendes  af  industrien  til  støtte  for
ansøgninger og anvendes af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA), er mere
pålidelige, objektive og uafhængige.
 
 
 Desuden kan tredjeparter anvendes til at fastslå, om der findes andre relevante videnskabelige
data eller undersøgelser, når de indsendte undersøgelser er offentliggjort af EFSA.
 
Procedurekode: 2018/0088 (COD)
 
Debat: Tirsdag den 16. april 
 
Afstemning: Onsdag den 17. april 
 
Procedure:Den almindelige lovgivningsprocedure 
 
Mere
Rådets pressemeddelelse om den foreløbige aftale med Parlamentet
Profil ordføreren  Pilar AYUSO (PPE, ES)
Profil ordføreren  Renate SOMMER (EPP, DE)
Lovgivningsforløbet skridt for skrid
 Gratis billeder, video og audio materiale
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https://www.efsa.europa.eu/en%C2%B5
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/02/12/safe-and-transparent-food-chain-provisional-agreement-on-availability-and-independence-of-scientific-studies/
http://www.europarl.europa.eu/meps/da/4319/PILAR_AYUSO/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/4282/RENATE_SOMMER/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0088(COD)&l=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/food-safety_3003_pk


Onlineplatforme skal være mere gennemsigtige
over for EU's virksomheder
 
Parlamentet stemmer onsdag om den første EU-retsakt, der
specifikt omhandler forbindelserne mellem platforme og
virksomheder (P2B), for at sikre et fair og gennemsigtigt
digitalt marked.
 
Onlineformidlingstjenester  såsom markedspladser  for  e-handel  (f.eks.  Amazon,  eBay)  og
søgemaskiner (f.eks. Google Search) vil skulle gennemføre en række foranstaltninger for at
sikre, at deres kontrakter med virksomheder (f.eks. onlineforhandlere, hoteller, restauranter og
app-udviklere) er gennemsigtige og retfærdige.
 
De nye regler, som også vil gælde for app-butikker (f.eks. Apple App Store, Microsoft Store),
sociale  medier  (f.eks.  Facebook,  Instagram)  og  prissammenligningsværktøjer  (f.eks.
Skyscanner, Tripadvisor), vil  kræve, at onlineplatformene bl.a. forklarer, hvorfor varer eller
tjenesteydelser er blevet fjernet fra søgeresultaterne, og give en beskrivelse af de parametre,
der bestemmer rangordningen.
 
Over én million virksomheder i EU handler via platforme for at nå ud til deres kunder.
 
Christel Schaldemose (S&D, DK) er ordfører.
 
Procedurekode: 2018/0112 (COD)
 
Debat: Tirsdag den 16. april
 
Afstemning: Onsdag den 17. april
 
Procedure: Fælles beslutningstagning, 1. læseaftale
 
Mere
Aftaleteksten
Pressemeddelelse efter den foreløbige aftale (14.02.2019)
Profil ordføreren  Christel Schaldemose (S & D, DK)
Lovgivningsforløbet skridt for skrid
EP-forskningsorientering
 Gratis billeder, video og audio materiale
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http://www.europarl.europa.eu/meps/en/37312/CHRISTEL_SCHALDEMOSE/home
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6090-2019-INIT/en/pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190214IPR26425/online-platforms-required-by-law-to-be-more-transparent-with-eu-businesses
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/37312/CHRISTEL_SCHALDEMOSE/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0112(COD)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)625134
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Debat om Europas fremtid med den lettiske
premierminister Krišjānis Kariņš
 
MEP'erne vil drøfte Europas fremtid med den lettiske
premierminister Krišjānis Kariņš onsdag kl. 10.00.
 
Kariņš er den 20. og sidste stats- og regeringschef der drøfter Europas fremtid med medlemmer
af Europa-Parlamentet i denne valgperiode. Læs mere om de tidligere debatter her.
 
Kariņš blev valgt til premierminister i januar 2019. Før hans udnævnelse var han medlem af
Europa-Parlamentet siden 2009 ("Jaunā Vienotība" (New Unity)/PPE).
 
Umiddelbart efter debatten vil Europa-Parlamentets formand Antonio Tajani og Kariņš afholde
et pressemøde ca. 12.30 foran protokollokalet (skal bekræftes).
 
Debat: Onsdag den 17. april
 
Pressekonference:  Onsdag  den  17.  april  kl.  12.30  med  formand  Antonio  Tajani  og
Krišjānis  Kariņš  (skal  bekræftes)  
 
Procedure: Debat om fremtiden for Europa (uden beslutning)
 
Mere
CV for lettiske PM Krišjānis Kariņš
 Gratis billeder, video og audio materiale

- Europas fremtid
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/future
https://mk.gov.lv/en/amatpersonas/krisjanis-karins-0
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/debate-on-future-of-europe-with-krisjanis-karins-latvian-prime-minister_11701_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/debate-on-future-of-europe-with-krisjanis-karins-latvian-prime-minister_11701_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/debate-on-future-of-europe-with-krisjanis-karins-latvian-prime-minister_11701_pk

