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1. Goedkeuring van de voorlopige agenda 
 
 
Niet-wetgevingswerkzaamheden 
 
 
2. (event.) Goedkeuring van de lijst van A-punten  
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Wetgevingsberaadslagingen 
(Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie) 
 
 
3. (event.) Goedkeuring van de lijst van A-punten  
 
 
WERKGELEGENHEID EN SOCIAAL BELEID 
 
 
4. Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de verbetering van 

de man-vrouwverhouding bij bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen en daarmee 
samenhangende maatregelen (eerste lezing) (*) 
(Door de Commissie voorgestelde rechtsgrondslag: artikel 157 van het VWEU) 
Interinstitutioneel dossier: 2012/0299 (COD) 
– Algemene oriëntatie (●)  

16433/12 SOC 943 COMPET 708 DRS 130 CODEC 2724  
 
 
5. Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de toepassing van het beginsel gelijke 

behandeling van personen ongeacht godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele 
gerichtheid 
Interinstitutioneel dossier: 2008/0140 (CNS) 
– Stand van zaken  

11531/08 SOC 411 JAI 368 MI 246 
 
 
Niet-wetgevingswerkzaamheden  
(Openbaar debat overeenkomstig artikel 8, lid 2, van het reglement van orde van de Raad [op 
voorstel van het voorzitterschap] over de punten 6 tot en met 11) 
 
 
6. De strategische inzet voor gendergelijkheid (2016-2019) 

– Bijdrage van de Commissie 
– Gedachtewisseling 

 
 
7. Ontwerpconclusies van de Raad over gendergelijkheid in de besluitvorming 

– Vaststelling 
 
 
8. Voorstel voor een aanbeveling van de Raad over de integratie van langdurig werklozen op de 

arbeidsmarkt (*)  
(Door de Commissie voorgestelde rechtsgrondslag: artikel 292 van het VWEU) 
– Politiek akkoord  
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9. Ontwerpconclusies van de Raad over de bevordering van solidaire economie als essentiële 

motor van de economische en sociale ontwikkeling in Europa 
– Vaststelling 

 
 
10. Ontwerpconclusies van de Raad betreffende sociaal bestuur in een inclusief Europa  

– Vaststelling 
 
 
11. Europees semester 2016:  

– Presentatie door de Commissie  
– Gedachtewisseling  

 
a) Jaarlijkse groeianalyse 2016, ontwerp van gezamenlijk verslag over de 

werkgelegenheid en waarschuwingsmechanismeverslag  
 

b) Ontwerpaanbeveling van de Raad over de eurozone 
 
 
Diversen   
 
12. a) Ter tafel liggende wetgevingsvoorstellen 

(Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende 
de Europese Unie) 

 
i) Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake een 

Europees netwerk van diensten voor arbeidsvoorziening, de toegang van 
werknemers tot mobiliteitsdiensten en de verdere integratie van de arbeidsmarkten 
(Eures) (eerste lezing)  
Interinstitutioneel dossier: 2014/0002 (COD) 
– Informatie van het voorzitterschap  
5567/14 SOC 33 ECOFIN 57 CODEC 154 MI 63 EMPL 9 JEUN 13 

 
ii) Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting 

van een Europees platform voor de intensivering van de samenwerking bij het 
voorkomen en tegengaan van zwartwerk (eerste lezing) 
Interinstitutioneel dossier: 2014/0124 (COD) 
– Informatie van het voorzitterschap  
9008/14 SOC 297 JAI 236 MIGR 50 ECOFIN 398 COMPET 243  

CODEC 1120 
 

iii) De Europese akte inzake toegankelijkheid  
– Informatie van de Commissie 
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b) Pact inzake werkgelegenheid voor jongeren, gelanceerd tijdens de top "Bedrijf 2020" 

(Brussel, 16 en 17 november 2015) 
– Informatie van de Commissie 

 
c) Lijst van maatregelen ter bevordering van de gelijke behandeling van LGBTI 

– Informatie van de Commissie 
 

d) Conferenties/Initiatieven van het voorzitterschap  
– Informatie van het voorzitterschap 

 
e) Werkprogramma van het aantredende voorzitterschap  

– Informatie van de Nederlandse delegatie 
 
 
 
GEZONDHEID 
 
 
Niet-wetgevingswerkzaamheden 
(Openbaar debat overeenkomstig artikel 8, lid 2, van het reglement van orde van de Raad [op 
voorstel van het voorzitterschap] over de punten 13 tot en met 16) 
 
 
13. Ontwerpconclusies van de Raad over "Een strategie van de EU ter beperking van aan alcohol 

gerelateerde schade" 
– Vaststelling  

 
 
14. Ontwerpconclusies van de Raad over gepersonaliseerde geneeskunde voor patiënten  

– Vaststelling  
 
 
15. Ontwerpconclusies van de Raad over ondersteuning van mensen met dementie: naar beter 

zorgbeleid en betere zorgpraktijken 
– Vaststelling  

 
 
16. Ontwerpconclusies van de Raad betreffende de lering die ten behoeve van de 

volksgezondheid moet worden getrokken uit de ebola-uitbraak in West-Afrika — 
Gezondheidsbeveiliging in de Europese Unie 
– Vaststelling  
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Diversen 
 
17. a) Ter tafel liggend wetgevingsvoorstel 

(Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het   
Verdrag betreffende de Europese Unie) 

 
● (event.) Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 

betreffende medische hulpmiddelen en tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG, 
Verordening (EG) nr. 178/2002 en Verordening (EG) nr. 1223/2009 (eerste 
lezing)  
Interinstitutioneel dossier: 2012/0266 (COD) 
en 
Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek (eerste lezing)  
Interinstitutioneel dossier: 2012/0267 (COD) 
– Informatie over de stand van zaken 
14493/12 PHARM 71 SAN 215 MI 597 COMPET 600 CODEC 2305  

+ COR 1 
14499/12 PHARM 72 SAN 216 MI 598 COMPET 599 CODEC 2312 

+ COR 1 
 

b) Door het voorzitterschap georganiseerde conferenties op het gebied van de 
volksgezondheid 
– Informatie van het voorzitterschap 

 
c) Werkprogramma van het aantredende voorzitterschap  

– Informatie van de Nederlandse delegatie 
 
 
 
 
____________________________ 
(*) Punt waarover om een stemming kan worden gevraagd. 

(●) Wanneer de Raad een algemene oriëntatie vaststelt nadat het Europees Parlement zijn 
standpunt in eerste lezing heeft vastgesteld, handelt hij niet in de zin van artikel 294, 
leden 4 en 5, van het VWEU. 

 

NB: Gelieve de dienst Protocol zo spoedig mogelijk de samenstelling van uw delegatie voor 
deze vergadering mee te delen op het e-mailadres 
protocole.participants@consilium.europa.eu 

NB: Voor delegatieleden die een dagbadge nodig hebben om een vergadering bij te wonen, 
staat in doc. 14387/1/12 REV 1 hoe die badge verkregen kan worden. 
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