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Katsaus EU:n päätöksentekoelinten asialistoihin 

Viikko 28 

 

EUROOPAN PARLAMENTTI 

VALIOKUNNAT 

 

Kansainvälinen kauppa (INTA) 

 

 Lausuntoluonnoksen käsittely: Euroopan unionin yleinen talousarvio 

varainhoitovuodeksi 2018 - kaikki pääluokat (Reimer Böge, PPE) 

 Oikeudellinen yksikkö esittelee oikeudellisen lausunnon, joka koskee 

Yhdistyneen kuningaskunnan irtautumista Euroopan unionista  

 

Esityslistaan 

 

Budjetti (BUDG)  

 

 Keskustelu Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitsevia erillisvirastoja 

koskevasta kiinteistöpolitiikasta Yhdistyneen kuningaskunnan EU-eroon 

liittyen (suljetuin ovin) 

 

Esityslistaan 

 

Työllisyys ja sosiaaliasiat (EMPL) 

 

 Lausuntoluonnoksen käsittely: Euroalueen talouspolitiikka (Yana Toom, ALDE) 

 

Esityslistaan 

 

Teollisuus, tutkimus ja energia (ITRE) 

 

 Äänestys: Tekijänoikeudet digitaalisilla sisämarkkinoilla (Zdzisław Krasnodębski, ECR) 

 Mietintöluonnoksen käsittely: Biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyrityksen 

perustaminen (Miroslav Poche, S&D) 

 

Esityslistaan 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bCOMPARL%2bINTA-OJ-20170710-1%2b02%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fFI&language=FI
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bCOMPARL%2bBUDG-OJ-20170710-1%2b01%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fFI&language=FI
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bCOMPARL%2bEMPL-OJ-20170712-1%2b01%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fFI&language=FI
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bCOMPARL%2bITRE-OJ-20170710-1%2b02%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fFI&language=FI
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Liikenne ja matkailu (TRAN) 

 

 Kuulemistilaisuus "Brexitin vaikutus lentoliikenteeseen" 

 Komission liikenteen ja liikkumisen pääosaston esitys Verkkojen Eurooppa -

välineen vuoden 2016 tuloksista 

 

Esityslistaan 

 

Aluekehitys (REGI) 

 

 Lausuntoluonnoksen käsittely: Seuraava monivuotinen rahoituskehys: vuoden 2020 

jälkeistä monivuotista rahoituskehystä koskevan parlamentin kannan valmistelu (Derek 

Vaughan, S&D) 

 Keskustelu kilpailusta vastaavan komission jäsenen Margrethe Vestagerin 

kanssa valtiontukisäännöistä ja koheesiopolitiikasta 

 Keskustelu aluepolitiikasta vastaavan komission jäsenen Corina Crețun 

kanssa koheesiopolitiikan viimeaikaisesta ja tulevasta kehityksestä 

 

Esityslistaan 

 

Kulttuuri ja koulutus (CULT) 

 

 Äänestys: Erasmus+ -ohjelman tulevaisuus 

 

Esityslistaan 

 

Oikeudelliset asiat (JURI) 

 

 Keskustelu: Ennaltaehkäisevät uudelleenjärjestelyjen puitteet, uusi mahdollisuus sekä 

toimenpiteet uudelleenjärjestely-, maksukyvyttömyys- ja vastuuvapausmenettelyjen 

tehostamiseksi (Angelika Niebler, PPE) 

 Julkisen kuulemisen tulosten esittely: Robotiikkaa koskevat yksityisoikeudelliset 

säännöt (Mady Delvaux, S&D) 

 Lausuntoluonnoksen hyväksyminen: Yhteinen yhdistetty yhteisöveropohja (CCCTB) 

(Evelyn Regner, S&D) 

 

Esityslistaan 

 

 

 

Kaikki valiokunnat sekä niiden kokousaikataulut löytyvät täältä. 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bCOMPARL%2bTRAN-OJ-20170710-1%2b01%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fFI&language=FI
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bCOMPARL%2bREGI-OJ-20170712-1%2b01%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fFI&language=FI
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bCOMPARL%2bCULT-OJ-20170711-1%2b01%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fFI&language=FI
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bCOMPARL%2bJURI-OJ-20170712-1%2b01%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fFI&language=FI
http://www.europarl.europa.eu/committees/fi/parliamentary-committees.html
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KOMISSIO 

Komission kokousten asialistat löytyvät täältä. Asialista ilmestyy yleensä kokousta 

edeltävänä päivänä. 

 

 

NEUVOSTOT 

10.7 

 
EU:n ja Bosnia ja Hertsegovinan vakautus- ja assosiaationeuvosto 

 

Vakautus- ja assosiaationeuvosto tarkastelee EU:n ja Bosnia ja Hertsegovinan 

kahdenvälisiä suhteita. 

 

Lisätietoja 

 

10.7 

 
EU–Jordania-assosiaationeuvosto 

 

Assosiaationeuvosto tarkastelee EU:n ja Jordanian kahdenvälisten suhteiden tilaa. 

 

Lisätietoja 

 

10.7 

 
Euroryhmä 

 

Esityslistalla: kansainväliset maksukyvyttömyysmenettelyt, pankkisektori, ohjelman jälkeinen 

valvonta Irlannissa, Euroalueen finanssipolitiikan viritys ja talous- ja rahaliiton (EMU) 

syventäminen 

 

11.7 

 
Talous- ja rahoitusasioiden neuvosto 

 

Esityslistalla: pääomamarkkinaunioni, järjestämättömät lainat ja Eurooppalainen ohjausjakso 

2017 

 

Lisätietoja 

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/international-ministerial-meetings/2017/07/10-bih/
http://www.consilium.europa.eu/fi/meetings/international-ministerial-meetings/2017/07/10/
http://www.consilium.europa.eu/fi/meetings/ecofin/2017/07/11/
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13. – 14.7 

 
Ympäristöministerien epävirallinen kokous 

 

 

 

 

 


