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Katsaus EU:n päätöksentekoelinten asialistoihin 

Viikko 47 

 

EUROOPAN PARLAMENTTI 

VALIOKUNNAT 

 

Työllisyys ja sosiaaliasiat (EMPL) 

 

• 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)  

 

• Keskustelu: Keskustelu hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) edustajien 

kanssa IPCC:n raportista "Global warming 1.5 C" (Herbert Dorfmann, PPE) 

• Päätöslauselmaesityksen hyväksyminen: Suojeleva Eurooppa – puhdasta ilmaa 

kaikille (Julie Girling (PPE), Seb Dance (S&D), Jadwiga Wiśniewska (ECR), Catherine 

Bearder (ALDE), Keith Taylor (Verts/ALE), Anja Hazekamp (GUE/NGL), Eleonora Evi 

(EFDD)) 

 

Esityslistaan 

 

Kaikki valiokunnat sekä niiden kokousaikataulut löytyvät täältä. 

 

KOMISSIO 

Komission kokousten asialistat löytyvät täältä. Asialista ilmestyy yleensä kokousta 

edeltävänä päivänä. 

 

 

EUROOPPA-NEUVOSTO 

http://www.europarl.europa.eu/plenary/fi/agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fi/empl/draft-agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+EMPL-OJ-20181127-1+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-20181126-1+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/european-council/
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• Eurooppa-neuvoston ylimääräinen kokous (art. 50) 25.11.2018  

EU27-johtajat tapaavat sunnuntaina 25. marraskuuta 2018 vahvistaakseen brexit-

erosopimuksen. Johtajien on myös määrä hyväksyä EU:n ja Ison-Britannian tulevia 

suhteita koskeva poliittinen julistus, joka liitetään erosopimukseen ja johon sopimuksessa 

tullaan viittamaan Lisätietoja  

 

NEUVOSTOT 

• 26.–27.11.2018 Koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluneuvosto  

Neuvosto keskustelee nuoriso- ja koulutuskysymyksistä. Aiheina ovat EU:n 

nuorisostrategia 2019-2027, Erasmus+-ohjelma, ulkomailla suoritettujen opintojaksojen 

automaattisen vastavuoroisen tunnustamisen edistäminen, eurooppalainen koulutusalue, 

Luova Eurooppa -ohjelma 2021-2027, kulttuurialan työsuunnitelma 2019-2022, urheilu ja 

urheilun taloudellinen ulottuvuus Lisätietoja  

• 26.11.2018 Ulkoasiainneuvosto (kehitys) 

Kehitysministerit keskustelevat Afrikan ja EU:n kestävien investointien ja työpaikkojen 

allianssiin liittyvästä työskentelystä Lisätietoja 

• 29.11.2018 Kilpailukykyneuvosto  

Ministereitä pyydetään sopimaan yleisnäkemyksestä kolmeen asetusehdotukseen: yritysten 

verkkoalustat, sisämarkkinaohjelma (osittainen yleisnäkemys) ja ajoneuvojen yleinen 

turvallisuus. Neuvoston on määrä antaa myös päätelmät EU:n tulevasta teollisuuspolitiikan 

strategiasta ja keskustella sisämarkkinoiden tulevaisuudesta Lisätietoja  

• 30.11.2018 Kilpailukykyneuvosto  

Ministerit keskustelevat ehdotetun EU:n avaruusohjelman käsittelyn etenemisestä. He 

käyvät myös periaatekeskustelun, jonka on tarkoitus ohjata tulevaa työskentelyä. Lisätietoja  

HUIPPUKOKOUKSET 
 

• 30.11.2018 ja 1.12.2018 G20-huippukokous, Buenos Aires (Argentiina)  

G20-ryhmän tämänhetkinen puheenjohtajamaa on Argentiina. Sen teemana on 

”konsensuksen kautta oikeudenmukaiseen ja kestävään kehitykseen” ja sen 3 prioriteettia 

ovat työn tulevaisuus, kehitystä edistävä infrastruktuuri ja ruokaturva Lisätietoja 

 

ALUEIDEN KOMITEA 

 

• 26.11.2018 14:00-18:00 Conference "Delivering on the European Social Pillar: A 

Territorial Perspective" Lisätietoja 

• 27.11.2018 11:00-15:30 21st SEDEC Commission Meeting Lisätietoja  

• 28.11.2018 09:00-17:30 The Role of sport as a tool for promoting growth, social 

inclusion and solidarity in european regions Lisätietoja 

• 29.11.2018 11:00-13:30 21st CIVIC Commission Meeting Lisätietoja  

https://www.consilium.europa.eu/fi/meetings/european-council/2018/11/25/
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/eycs/2018/11/26-27/
https://www.consilium.europa.eu/fi/meetings/fac/2018/11/26/
https://www.consilium.europa.eu/fi/meetings/compet/2018/11/29-30/
https://www.consilium.europa.eu/fi/meetings/compet/2018/11/29-30/
https://www.consilium.europa.eu/fi/meetings/compet/2018/11/29-30/
https://www.consilium.europa.eu/fi/meetings/compet/2018/11/29-30/
https://www.consilium.europa.eu/fi/meetings/international-summit/2018/11/30-01/
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/sedec-conference-delivering-European-social-pillar-territorial-perspective.aspx
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/sedec-commission-21.aspx
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/uefa-sedec-conference.aspx
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/21st-civex-commission-meeting.aspx
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• 29.11.2018 13:00-14:30 Lunch briefing EU Citizens’ Dialogues – Listening is not enough 

Lisätietoja  

https://cor.europa.eu/en/events/Pages/Lunchtime-briefing-EU-Citizens-Dialogues-Listening-is-not-enough.aspx

