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Katsaus EU:n päätöksentekoelinten asialistoihin 

Viikko 47 

 

EUROOPAN PARLAMENTTI 

VALIOKUNNAT 

 

Kansainvälinen kauppa (INTA) 

 

• Lausuntoluonnoksen käsittely: Naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön 

välineen perustaminen (Marietje Schaake, ALDE) 

 

Esityslistaan 

 

Budjetti (BUDG)  

 

• Lausuntoluonnoksen hyväksyminen: Erasmus: unionin koulutus-, nuoriso- ja 

urheiluohjelma (Jean Arthuis, ALDE) 

• Lausuntoluonnoksen hyväksyminen: Euroopan aluekehitysrahasto ja 

koheesiorahasto (Jan Olbrycht, PPE) 

• Lausuntoluonnoksen hyväksyminen: Luova Eurooppa -ohjelman perustaminen 

(Silvia Costa, S&D) 

• 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 (Siegfried Muresan, PPE) 

• Lausuntoluonnoksen käsittely: Naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön 

välineen perustaminen (Eider Gardiazabal Rubial, S&D) 

 

Esityslistaan 

 

Työllisyys ja sosiaaliasiat (EMPL) 

 

• Tarkistusten käsittely: Erasmus: unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma 

(Emilian Pavel, S&D) 

http://www.europarl.europa.eu/plenary/fi/agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fi/inta/draft-agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+INTA-OJ-20181119-1+01+DOC+XML+V0//FI&language=FI
http://www.europarl.europa.eu/committees/fi/budg/draft-agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+BUDG-OJ-20181121-1+01+DOC+XML+V0//FI&language=FI
http://www.europarl.europa.eu/committees/fi/empl/draft-agendas.html
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• 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 (Agnes Jongerius, S&D) 

 

Esityslistaan 

 

Ympäristö, kansanterveys ja elintarvikkeiden turvallisuus (ENVI)  

 

• Mietintöluonnoksen hyväksyminen: Ympäristön ja ilmastotoimien ohjelman (Life) 

perustaminen (Gerben-Jan Gerbrandy, ALDE) 

• Lausuntoluonnoksen hyväksyminen: Tekoälyä ja robotiikkaa koskeva 

kokonaisvaltainen Euroopan unionin teollisuuspolitiikka (Bolesław G. Piecha, ECR) 

• Keskustelu: ENVI- ja DEVE-valiokuntien yhteiskeskustelu Eurostatin kanssa: Kestävä 

kehitys Euroopan unionissa – seurantaraportti EU:n edistymisestä kohti kestävän 

kehityksen tavoitteita 

 

Esityslistaan 

 

Teollisuus, tutkimus ja energia (ITRE) 

 

• Mietintöluonnoksen hyväksyminen: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetukseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta ”Euroopan horisontti” ja sen 

osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä (Dan Nica, S&D) 

• Mietintöluonnoksen hyväksyminen: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston 

päätökseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Euroopan horisontti” 

täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta (Christian Ehler, PPE) 

• Mietintöluonnoksen hyväksyminen: Digitaalinen Eurooppa -ohjelman perustaminen 

vuosiksi 2021-2027 (Angelika Mlinar, ALDE) 

• Lausuntoluonnoksen hyväksyminen: Euroopan aluekehitysrahasto ja 

koheesiorahasto (João Ferreira, GUE/NGL) 

• Mietintöluonnoksen käsittely (ilman tekstiä): Tekoälyä ja robotiikkaa koskeva 

kokonaisvaltainen Euroopan unionin teollisuuspolitiikka (Ashley Fox, ECR) 

• Mietintöluonnoksen hyväksyminen: Verkkojen Eurooppa -väline (Marian-Jean 

Marinescu  (PPE), Pavel Telička (ALDE), Henna Virkkunen (PPE)) 

 

Esityslistaan 

 

Sisämarkkinat ja kuluttajasuoja (IMCO)  

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+EMPL-OJ-20181119-1+02+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-20181119-1+01+DOC+XML+V0//FI&language=FI
http://www.europarl.europa.eu/committees/fi/itre/draft-agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+ITRE-OJ-20181121-1+01+DOC+XML+V0//FI&language=FI
http://www.europarl.europa.eu/committees/fi/imco/draft-agendas.html
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• Tarkistusten käsittely: Sisämarkkinoita, yritysten, mukaan luettuna pienten ja 

keskisuurten yritysten, kilpailukykyä ja Euroopan tilastoja koskevan ohjelman 

perustaminen (Nicola Danti, S&D) 

• Lausuntoluonnoksen käsittely: Tekoälyä ja robotiikkaa koskeva kokonaisvaltainen 

Euroopan unionin teollisuuspolitiikka (Dita Charanzová, ALDE) 

 

Esityslistaan 

 

Liikenne ja matkailu (TRAN) 

 

• Tarkistusten käsittely: Itseohjautuvat ajoneuvot Euroopan liikenteessä (Wim van de 

Camp (PPE) 

• Tarkistusten käsittely: Euroopan laajuisen liikenneverkon toteuttamista edistävät 

yhdenmukaistamistoimenpiteet (Dominique Riquet, ALDE) 

• Mietintöluonnoksen hyväksyminen: Itseohjautuvat ajoneuvot Euroopan liikenteessä 

(Wim van de Camp (PPE) 

Esityslistaan 

• Mietintöluonnoksen hyväksyminen: Verkkojen Eurooppa -väline (Marian-Jean 

Marinescu (PPE), Pavel Telička (ALDE), Henna Virkkunen (PPE)) 

 

Esityslistaan 

 

Aluekehitys (REGI) 

 

• 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 (Andrey Novakov (PPE), Constanze Krehl (S&D)) 

• Lausuntoluonnoksen hyväksyminen: InvestEU-ohjelman perustaminen (Kerstin 

Westphal, S&D) 

 

Esityslistaan 

 

Maatalous ja maaseudun kehittäminen (AGRI) 

 

• 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) 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+IMCO-OJ-20181121-1+01+DOC+XML+V0//FI&language=FI
http://www.europarl.europa.eu/committees/fi/tran/draft-agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+TRAN-OJ-20181121-1+01+DOC+XML+V0//FI&language=FI
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+CJ05-OJ-20181122-1+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-20181121-1+01+DOC+XML+V0//FI&language=FI
http://www.europarl.europa.eu/committees/fi/agri/draft-agendas.html
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Esityslistaan 

 

Kulttuuri ja koulutus (CULT) 

 

• Mietintöluonnoksen hyväksyminen: Koulutus digitaalisella aikakaudella: EU:n 

politiikan laatimista koskevat haasteet, mahdollisuudet ja kokemukset (Yana Toom, ALDE) 

• Mietintöluonnoksen hyväksyminen: Euroopan uusi kulttuuriohjelma (Giorgos 

Grammatikakis, S&D) 

• Lausuntoluonnoksen hyväksyminen: InvestEU-ohjelman perustaminen (Angel 

Dzhambazki, ECR) 

• Mietintöluonnoksen käsittely: Luova Eurooppa -ohjelman perustaminen (2021–2027) 

(Silvia Costa, S&D) 

 

Esityslistaan 

 

Oikeudelliset asiat (JURI) 

 

• Lausuntoluonnoksen hyväksyminen: Digitaalinen Eurooppa -ohjelman perustaminen 

vuosiksi 2021-2027 (Evelyne Gebhardt, S&D) 

• Lausuntoluonnoksen hyväksyminen: Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+) (Kostas 

Chrysogonos, GUE/NGL) 

• Lausuntoluonnoksen käsittely: Luova Eurooppa -ohjelman perustaminen (2021–

2027) (Gilles Lebreton, ENF) 

 

Esityslistaan 

 

Kaikki valiokunnat sekä niiden kokousaikataulut löytyvät täältä. 

 

KOMISSIO 

Komission kokousten asialistat löytyvät täältä. Asialista ilmestyy yleensä kokousta 

edeltävänä päivänä. 

 

NEUVOSTOT 

• 19.11.2018 Maatalous- ja kalastusneuvosto 

Keskustelu Syvänmeren kalakannoista sekä vuosien 2019 ja 2020 

kalastusmahdollisuuksista, yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) tulevaisuudesta vuoden 

2020 jälkeen ja kasvinsuojelualan tämänhetkisistä haasteista ja hiljattain perustetusta 

Afrikan maaseutua käsittelevästä erityistyöryhmästä Lisätietoja  

• 19.11.-20.11.2018 Ulkoasiainneuvosto (puolustusasiat) 

Ministerit käsittelevät EU:n ja Naton yhteistyötä, YTPP-operaatioita sekä EU:n 

globaalistategiaa turvallisuus- ja politiikan alalla. Neuvoston odotetaan hyväksyvän 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+AGRI-OJ-20181121-1+01+DOC+XML+V0//FI&language=FI
http://www.europarl.europa.eu/committees/fi/cult/draft-agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+CULT-OJ-20181119-1+02+DOC+XML+V0//FI&language=FI
http://www.europarl.europa.eu/committees/fi/juri/draft-agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+JURI-OJ-20181119-1+02+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
https://www.consilium.europa.eu/fi/meetings/agrifish/2018/11/19/
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päätelmät turvallisuudesta ja puolustuksesta. Euroopan puolustusviraston (EDA) 

johtokunta kokoontuu ennen neuvoston istuntoa Lisätietoja  

• 19.11.2018 Ulkoasiainneuvosto   

Keskustelu päivänpolttavista kansainvälisistä kysymyksistä liittyen Keski-Aasian, Bosnia ja 

Hertsegovinaan, Ukrainaan, Jemeniin ja EU:n globaalistrategiaan turvallisuus- ja politiikan 

alalla Lisätietoja  

 

ALUEIDEN KOMITEA 
 

• 19.11.-21.11.2018 SME Assembly in Graz, Austria – Launch of the EER 2020 competition 

Lisätietoja  

 

MUUTA  
• Viikolla 47 vietetään ihmisoikeusviikkoa, jolloin juhlistetaan ihmisoikeuksien 

yleismaailmallisen julistuksen (10.12.1948) 70-vuotispäivää 

 

 

https://www.consilium.europa.eu/fi/meetings/fac/2018/11/19-20/
https://www.consilium.europa.eu/fi/meetings/fac/2018/11/19/
http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/small-business-act/sme-assembly_en

