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Katsaus EU:n päätöksentekoelinten asialistoihin 

Viikko 17 

 

EUROOPAN PARLAMENTTI 

TÄYSISTUNTO 26. – 27.4 Brysselissä 

 

26.4 

 

 Mietintö: Rakenneuudistusten tukiohjelma kaudeksi 2017–2020 (Lambert van 

Nistelrooij, EPP) 

 

Esityslistaan 

 

27.4 

 

 Yhteiskeskustelu - EIP:n vuosikertomukset EIP:n pääjohtajan Werner 

Hoyerin läsnä ollessa 

 

Esityslistaan 

 

VALIOKUNNAT 

 

Budjetti (BUDG)  

 

 Äänestys: Horisontti 2020 -ohjelman täytäntöönpanon arviointi sen väliarvioinnin ja 

yhdeksättä puiteohjelmaa koskevan ehdotuksen perusteella (Nils Torvalds, ALDE) 

 Äänestys: EU:n koheesiopolitiikan rakentaminen vuoden 2020 jälkeen (Jan Olbrycht, 

PPE) 

 Äänestys: Unionin uudelleensijoittamisohjelma (Gérard Deprez, ALDE) 

 Keskustelu: Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto Suomen hakemuksen 

johdosta – EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems 

 Kuulemistilaisuus Euroopan rakenne- ja investointirahastojen rahoituksesta 

sekä niiden ja muiden investointirahastojen välisestä yhteydestä 

 

Esityslistaan 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=AGENDA&reference=20170426&secondRef=SIT&language=FI
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=AGENDA&reference=20170427&secondRef=SIT&language=FI
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bCOMPARL%2bBUDG-OJ-20170424-1%2b02%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fFI&language=FI
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Ympäristö, kansanterveys ja elintarvikkeiden turvallisuus (ENVI)  

 

 Keskustelu komission kanssa jäsenvaltioiden meristrategiadirektiivin 

mukaisten seurantaohjelmien arvioinnista (COM(2017)0003) 

 Lausuntoluonnoksen käsittely: Vähäpäästöistä liikkuvuutta koskeva eurooppalainen 

strategia (Damiano Zoffoli, S&D) 

 Julkinen kuulemistilaisuus EU:n lisäarvosta ympäristön, kansanterveyden ja 

elintarviketurvallisuuden aloilla 

 

Esityslistaan 

 

Teollisuus, tutkimus ja energia (ITRE) 

 

 Äänestys: Paikallisyhteisöjen internetyhteyksien kehittäminen (Carlos Zorrinho, S&D) 

 Äänestys: Euroopan teollisuuden digitalisointi (Reinhard Bütikofer, Verts/ALE) 

 Äänestys: Internetyhteydet kasvun, kilpailukyvyn ja yhteenkuuluvuuden lisäämiseksi: 

eurooppalainen gigabittiyhteiskunta ja 5G (Michał Boni, PPE) 

 Tarkistusten käsittely: Verkkoalustat ja digitaaliset sisämarkkinat (Henna Virkkunen, 

PPE) 

 

Esityslistaan 

 

Sisämarkkinat ja kuluttajasuoja (IMCO)  

 

 Keskustelu digitaalisista sisämarkkinoista vastaavan komissaari Andrus 

ANSIPin kanssa 

 Keskustelu sisämarkkinoista, teollisuudesta, yrittäjyydestä ja pk-yrityksistä 

vastaavan komissaari Elżbieta Bieńkowskan kanssa 

 

Esityslistaan 

 

Aluekehitys (REGI) 

 

 Äänestys: Teknisen avun tulevaisuudennäkymät koheesiopolitiikassa (Ruža Tomašić, 

ECR) 

 Keskustelu: Koheesiopolitiikan välineiden käyttö alueilla väestörakenteen muutoksen 

hallinnassa (Iratxe García Pérez, S&D) 

 Keskustelu komission kanssa kaupunkeja koskevan toimintaohjelman 

kehityksestä 

 Keskustelu brexitistä ja koheesiopolitiikasta 

 

Esityslistaan 

 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=FI&type_doc=COMfinal&an_doc=2017&nu_doc=0003
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bCOMPARL%2bENVI-OJ-20170424-1%2b01%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fFI&language=FI
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bCOMPARL%2bITRE-OJ-20170424-1%2b01%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fFI&language=FI
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bCOMPARL%2bIMCO-OJ-20170424-1%2b01%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fFI&language=FI
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bCOMPARL%2bREGI-OJ-20170424-1%2b01%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fFI&language=FI
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Kulttuuri ja koulutus (CULT) 

 

 Mietintöluonnoksen käsittely: Akateeminen jatko- ja etäopiskelu osana elinikäisen 

oppimisen eurooppalaista strategiaa (Milan Zver, PPE) 

 

Esityslistaan 

 

Kaikki valiokunnat sekä niiden kokousaikataulut löytyvät täältä. 

 

KOMISSIO 

Komission kokousten asialistat löytyvät täältä. Asialista ilmestyy yleensä kokousta 

edeltävänä päivänä. 

 

EUROOPPA-NEUVOSTO 

29.4 

 

Ylimääräinen Eurooppa-neuvosto (50 artikla) 

 

Ylimääräinen Eurooppa-neuvosto (50 artikla) hyväksyy EU27-kokoonpanossa suuntaviivat brexit-

neuvotteluja varten. Suuntaviivoissa määritellään neuvottelupuitteet ja vahvistetaan yleiset kannat 

ja periaatteet, joita EU noudattaa neuvotteluissa. Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Donald 

Tuskin ehdotus neuvottelujen suuntaviivoiksi esiteltiin jäsenmaille 31. maaliskuuta. 

 

Lisätietoja 

 

NEUVOSTOT 

25.4 

 

Yleisten asioiden neuvosto 

 

Neuvoston istunnon pääaiheena on koheesiopolitiikka. 

 

Puheenjohtaja esittää ministereille tilannekatsauksen ehdotukseen ns. koontiasetukseksi, jolla 

yksinkertaistetaan Euroopan rakenne- ja investointirahastojen sääntöjä. 

  

Ministerit keskustelevat siitä, kuinka koheesiopolitiikka saataisiin läheisemmäksi EU:n 

kansalaisille. He myös antavat päätelmät siitä, kuinka koheesiopolitiikasta saataisiin 

kansalaisten kannalta tehokkaampaa, merkityksellisempää ja näkyvämpää.  

 

Neuvoston odotetaan antavan lisäksi päätelmät EU:n makroaluestrategioiden 

täytäntöönpanosta 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bCOMPARL%2bCULT-OJ-20170425-1%2b01%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fFI&language=FI
http://www.europarl.europa.eu/committees/fi/parliamentary-committees.html
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/index.cfm?fuseaction=list&coteId=10060&language=en&CFID=5569288&CFTOKEN=3fd41bdce4c16fab-D53B436D-EFB6-8DC6-02BCAFF90A37DAC1&jsessionid=9504a1b48e88e450f9ba5c1a69653e1b2130TR
http://www.consilium.europa.eu/fi/meetings/european-council/2017/04/29/
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25. – 26.4 

 

Ympäristöministerien epävirallinen kokous 

 

26. – 27.4 

 

Puolustusministerien epävirallinen kokous 

 

27.4 

 

Yleisten asioiden neuvosto (50 artikla) 

 

EU27-kokoonpanossa kokoontuva neuvosto valmistelee 29. huhtikuuta 2017 pidettävää 

Eurooppa-neuvostoa (50 art.) keskustelemalla ehdotuksesta brexit-neuvottelujen 

suuntaviivoiksi. 

 

28. – 29.4 

 

Ulkoasiainministerien epävirallinen kokous 

 

 Lisätietoja 

 

 

http://www.consilium.europa.eu/fi/meetings/calendar/?cc%5b%5d=602&cc%5b%5d=603&cc%5b%5d=604&cc%5b%5d=605&cc%5b%5d=606&cc%5b%5d=607&cc%5b%5d=608&cc%5b%5d=609&cc%5b%5d=610&cc%5b%5d=611

