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Katsaus EU:n päätöksentekoelinten asialistoihin 

Viikko 46 

 

EUROOPAN PARLAMENTTI 

Täysistunto Strasbourgissa 12.-15.11.2018 

Maanantai 12.11. 

• Yhteiskeskustelu: Puhtaan energian säädöspaketti  

• Mietintö: Energiatehokkuus (Miroslav Poche) 

• Mietintö: EU:n kehitysapu koulutuksen alalla (Vincent Peillon) 

 

Esityslistaan 

 

Tiistai 13.11. 

• Väliaikainen mietintö: Väliaikainen mietintö monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–

2027 – parlamentin kanta yhteisymmärryksen saavuttamiseksi (Jan Olbrycht, Isabelle 

Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez) 

• Keskustelu: Keskustelu Saksan liittokanslerin Angela Merkelin kanssa Euroopan 

tulevaisuudesta 

 

Esityslistaan 

 

Keskiviikko 14.11. 

• Mietintö: Hiilidioksidipäästönormien asettaminen uusille raskaille hyötyajoneuvoille (Bas 

Eickhout) 

• Väliaikainen mietintö: Väliaikainen mietintö monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–

2027 – parlamentin kanta yhteisymmärryksen saavuttamiseksi (Jan Olbrycht, Isabelle 

Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez) 

 

Esityslistaan 

 

Torstai 15.11. 

Esityslistaan 

http://www.europarl.europa.eu/plenary/fi/agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=AGENDA&reference=20181112&secondRef=SIT&language=FI
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=AGENDA&reference=20181113&secondRef=SIT&language=FI
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=AGENDA&reference=20181114&secondRef=SIT&language=FI
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=AGENDA&reference=20181115&secondRef=SIT&language=FI
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VALIOKUNNAT 

 

Talous- ja raha-asiat (ECON) 

 

• Tarkistusten käsittely: Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto 

plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevat yleiset 

säännökset ja rahoitussäännöt sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen 

turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä 

koskevat rahoitussäännöt (Ivana Maletić, PPE) 

• Lausuntoluonnoksen hyväksyminen: Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan 

sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevat 

yleiset säännökset ja rahoitussäännöt sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen 

turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä 

koskevat rahoitussäännöt (Ivana Maletić, PPE) 

 

Esityslistaan 

 

Ympäristö, kansanterveys ja elintarvikkeiden turvallisuus (ENVI)  

 

• Lausuntoluonnoksen hyväksyminen: Euroopan sosiaalirahasto plussa (ESR+) 

(Cristian-Silviu Bușoi, PPE) 

• Lausuntoluonnoksen hyväksyminen: InvestEU-ohjelman perustaminen (Ivo Belet, 

PPE) 

• Tarkastusten hyväksyminen: Digitaalinen Eurooppa -ohjelman perustaminen vuosiksi 

2021-2027 (Adina-Ioana Vălean, PPE) 

 

Esityslistaan 

 

Liikenne ja matkailu (TRAN) 

 

• Lausuntoluonnoksen hyväksyminen: InvestEU-ohjelman perustaminen (Wim van de 

Camp, PPE) 

• Lausuntoluonnoksen hyväksyminen: Digitaalinen Eurooppa -ohjelman perustaminen 

vuosiksi 2021-2027 (Deirdre Clune, PPE) 

• Lausuntoluonnoksen hyväksyminen: Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan 

sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevat 

yleiset säännökset ja rahoitussäännöt sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen 

turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä 

koskevat rahoitussäännöt (Kosma Złotowski, ECR) 

• Lausuntoluonnoksen hyväksyminen: Euroopan aluekehitysrahasto ja 

koheesiorahasto (Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, S&D) 

http://www.europarl.europa.eu/committees/fi/econ/draft-agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+ECON-OJ-20181112-1+01+DOC+XML+V0//FI&language=FI
http://www.europarl.europa.eu/committees/fi/envi/draft-agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+ENVI-OJ-20181112-1+01+DOC+XML+V0//FI&language=FI
http://www.europarl.europa.eu/committees/fi/tran/draft-agendas.html
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• Lausuntoluonnoksen hyväksyminen: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston 

päätökseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Euroopan horisontti” 

täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta (Henna Virkkunen, PPE) 

• Lausuntoluonnoksen hyväksyminen: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetukseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta ”Euroopan horisontti” ja sen 

osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä (Henna Virkkunen, PPE) 

 

Esityslistaan 

 

Aluekehitys (REGI) 

 

• Lausuntoluonnoksen hyväksyminen: Verkkojen Eurooppa -väline (Mirosław 

Piotrowski, ECR) 

 

Esityslistaan 

 

Maatalous ja maaseudun kehittäminen (AGRI) 

 

• Lausuntoluonnoksen hyväksyminen: Euroopan tulevaisuudesta käytävän keskustelun 

tilanne (Ivan Jakovčić, ALDE) 

• Lausuntoluonnoksen hyväksyminen: Euroopan aluekehitysrahasto ja 

koheesiorahasto (James Nicholson, ECR) 

• Lausuntoluonnoksen hyväksyminen: Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan 

sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevat 

yleiset säännökset ja rahoitussäännöt sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen 

turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä 

koskevat rahoitussäännöt (Maria Gabriela Zoană, S&D) 

 

Esityslistaan 

 

Kaikki valiokunnat sekä niiden kokousaikataulut löytyvät täältä. 

 

KOMISSIO 

Komission kokousten asialistat löytyvät täältä. Asialista ilmestyy yleensä kokousta 

edeltävänä päivänä. 

 

 

NEUVOSTOT 

• 12.11.2018 Yleisten asioiden neuvosto (art. 50)  
Keskustelu Brexitistä. Komission brexit-pääneuvottelija Michel Barnier tiedottaa EU27-

kokoonpanossa kokoontuvalle neuvostolle neuvottelujen etenemisestä Britannian kanssa.  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+TRAN-OJ-20181115-1+01+DOC+XML+V0//FI&language=FI
http://www.europarl.europa.eu/committees/fi/regi/draft-agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+REGI-OJ-20181115-1+01+DOC+XML+V0//FI&language=FI
http://www.europarl.europa.eu/committees/fi/agri/draft-agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+AGRI-OJ-20181112-1+01+DOC+XML+V0//FI&language=FI
http://www.europarl.europa.eu/committees/fi/parliamentary-committees.html
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/index.cfm?fuseaction=list&coteId=10060&CFID=5569288&CFTOKEN=3fd41bdce4c16fab-D53B436D-EFB6-8DC6-02BCAFF90A37DAC1&jsessionid=9504a1b48e88e450f9ba5c1a69653e1b2130TR&language=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
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Lisätietoja 

• 12.11.2018 Yleisten asioiden neuvosto  
Istunto käynnistyy keskustelulla oikeusvaltioperiaatteesta Puolassa. Ministerit käyvät 

vuosittaisen oikeusvaltiovuoropuhelun. Sen aiheena on "Luottamus julkisiin 

instituutioihin". Neuvosto käy myös periaatekeskustelun monivuotisesta 

rahoituskehyksestä vuosiksi 2021–2027. Komissio esittelee lisäksi ministereille vuoden 

2019 työohjelmansa. Lisätietoja  

• 14.11.2018 EU:n ja Albanian vakautus- ja assosiaationeuvosto Lisätietoja 

• 16.11.2018 Talous- ja rahoitusasioiden neuvosto (budjetti) Lisätietoja 

 

 

HUIPPUKOKOUKSET 
 

• 15.11.2018 EU:n ja Etelä-Afrikan huippukokous Lisätietoja  
 

ALUEIDEN KOMITEA 
 

• 12.11.2018 Round Tables on Future Cap Green architecture with agricultural and 

environmental stakeholders Lisätietoja  

• 12.11.2018 CoR-OECD Conference: Subnational Finance and Investment Ten Years after 

the Crisis Lisätietoja  

• 12.11.2018 ECON - Stakeholders' consultation on European Globalisation Adjustment Fund 

Lisätietoja  

• 14.11.2018 Lunchtime briefing on Network of Regional Hubs (#RegHub) Lisätietoja  

• 15.11.2018 21st ENVE Commission Meeting Lisätietoja  

https://www.consilium.europa.eu/fi/meetings/gac-art50/2018/11/12/
https://www.consilium.europa.eu/fi/meetings/gac/2018/11/12/
https://www.consilium.europa.eu/fi/meetings/international-ministerial-meetings/2018/11/14/
https://www.consilium.europa.eu/fi/meetings/ecofin/2018/11/16/
https://www.consilium.europa.eu/fi/meetings/international-summit/2018/11/15/
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/Round-Tables-on-Future-Cap-Green-architecture-with-agricultural-and-environmental-stakeholders-.aspx
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/cor-oecd-subnational-finance-n-investment.aspx
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/european-globalisation-adjustment-fund.aspx
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/lunchtime-briefing-reghub.aspx
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/21st-enve-commission-meeting.aspx

