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Katsaus EU:n päätöksentekoelinten asialistoihin 

Viikko 25 

 

EUROOPAN PARLAMENTTI 

VALIOKUNNAT 

 

Talous- ja raha-asiat (ECON) 

 

 Mietintöluonnoksen käsittely: Euroalueen talouspolitiikka (Gunnar Hökmark, PPE) 

 

Esityslistaan 

 

Työllisyys ja sosiaaliasiat (EMPL) 

 

 Mietintöluonnoksen hyväksyminen: Uusi osaamisen ohjelma Euroopalle (Martina 

Dlabajová, ALDE) 

 Keskustelu: Osana rakenteellista vuoropuhelua käytävä keskustelu komission 

varapuheenjohtajan Jyrki Kataisen kanssa 

 

Esityslistaan 

 

Teollisuus, tutkimus ja energia (ITRE) 

 

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

 Keskustelu: Keskustelu tutkimuksesta, tieteestä ja innovoinnista vastaavan komission 

jäsenen Carlos Moedasin kanssa osana jäsenneltyä vuoropuhelua (21.6, klo 15.00-16.30) 

 Keskustelu: Keskustelu sisämarkkinoista, teollisuudesta, yrittäjyydestä ja pk-yrityksistä 

vastaavan komission jäsenen Elżbieta Bieńkowskan kanssa osana jäsenneltyä vuoropuhelua 

(21.6, klo 16.30-17.30) 

 Keskustelu: Keskustelu ilmastotoimista ja energia-asioista vastaavan komission jäsenen 

Miguel Arias Cañeten kanssa osana jäsenneltyä vuoropuhelua (22.6, klo 9.00-10.30) 

 

Esityslistaan 

 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bCOMPARL%2bECON-OJ-20170619-1%2b01%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fFI&language=FI
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bCOMPARL%2bEMPL-OJ-20170621-1%2b02%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fFI&language=FI
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bCOMPARL%2bITRE-OJ-20170621-1%2b01%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fFI&language=FI


  20.6.2017 
 

2 
 

Sisämarkkinat ja kuluttajasuoja (IMCO)  

 

 Lausuntoluonnoksen käsittely: Euroopan unionin yleinen talousarvio 

varainhoitovuodeksi 2018 - kaikki pääluokat (Daniel Dalton, ECR) 

 

Esityslistaan 

 

Liikenne ja matkailu (TRAN) 

 

 Keskustelu: Keskustelu komission jäsenen Violeta Bulcin kanssa tieliikennepaketista 

 Tarkistusten käsittely: Vähäpäästöistä liikkuvuutta koskeva eurooppalainen strategia 

(Bas Eickhout, Verts/ALE) 

 

Esityslistaan 

 

Oikeudelliset asiat (JURI) 

 

 Tarkistusten käsittely: Tekijänoikeudet digitaalisilla sisämarkkinoilla (Therese 

Comodini Cachia, PPE) 

 Keskustelu: Parlamentin ja komission väliseen jäsenneltyyn vuoropuheluun liittyvä 

keskustelu digitaalisista sisämarkkinoista vastaavan komission varapuheenjohtajan Andrus 

Ansipin kanssa 

 Lausuntoluonnoksen hyväksyminen: Yhteinen yhdistetty yhteisöveropohja (CCCTB) 

(Evelyn Regner, S&D) 

 

Esityslistaan 

 

Kaikki valiokunnat sekä niiden kokousaikataulut löytyvät täältä. 

 

KOMISSIO 

Komission kokousten asialistat löytyvät täältä. Asialista ilmestyy yleensä kokousta 

edeltävänä päivänä. 

 

EUROOPPA-NEUVOSTO 

22.6 

 

Eurooppa-neuvosto (art. 50) 

Eurooppa-neuvosto (artikla 50) tarkastelee EU27-kokoonpanossa Ison-Britannian SEU-

sopimuksen artiklan 50 mukaisen ilmoituksen jälkeen käytäviä neuvotteluja ja niiden viimeisintä 

tilannetta. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bCOMPARL%2bIMCO-OJ-20170621-1%2b01%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fFI&language=FI
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bCOMPARL%2bTRAN-OJ-20170619-1%2b01%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fFI&language=FI
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bCOMPARL%2bJURI-OJ-20170619-1%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
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Kokouksen yhteydessä EU-johtajien on määrä hyväksyä menettelytavat Isossa-Britanniassa 

sijaitsevien EU-virastojen siirtämiseksi muihin jäsenmaihin. 

 

22.6 – 23.6 

 

Esityslistalla 

 

EU-johtajat käsittelevät useita päivänpolttavia kysymyksiä, kuten muuttoliikettä, turvallisuutta ja 

puolustusta sekä taloutta. 

 

Esityslistaan 

 

Lisätietoja 

 

NEUVOSTOT 

20.6 

EU:n ja Montenegron vakautus- ja assosiaationeuvosto 

EU:n ja Montenegron 8. vakautus- ja assosiaationeuvostossa tarkastellaan EU:n ja Montenegron 

suhteiden tilaa sekä Montenegron edistymistä jäsenyysvalmisteluissa. 

Yleisten asioiden neuvosto 

Neuvosto valmistelee 22.–23. kesäkuuta 2017 pidettävää Eurooppa-neuvostoa ja 

keskustelee päätelmäehdotuksesta. EU-johtajat käsittelevät seuraavia aiheita:  

 muuttoliike 

 turvallisuus ja puolustus 

 työllisyys, kasvu ja kilpailukyky 

 ulkosuhteet 

Yleisten asioiden neuvosto (50 artikla) 

Neuvosto (EU27-kokoonpano) valmistelee 22. kesäkuuta 2017 pidettävää Eurooppa-

neuvostoa (art. 50). Ministerit keskustelevat brexit-neuvottelujen tilanteesta, kun Ison-

Britannian kanssa on käyty ensimmäinen neuvottelukierros. Se on määrä järjestää ennen 

neuvoston istuntoa. 

 

Lisätietoja 

 

http://www.consilium.europa.eu/fi/meetings/european-council/
http://www.european-council.europa.eu/council-meetings?lang=fi
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

