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Katsaus EU:n päätöksentekoelinten asialistoihin 

Viikko 49 

 

EUROOPAN PARLAMENTTI 

VALIOKUNNAT 

 

Työllisyys ja sosiaaliasiat (EMPL) 

 

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

urheiluohjelma (Emilian Pavel, S&D) 

• Mietintöluonnoksen hyväksyminen: Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+) (Verónica 

Lope Fontagné, PPE) 

 

Esityslistaan 

 

Ympäristö, kansanterveys ja elintarvikkeiden turvallisuus (ENVI)  

 

• Päätöslauselmaesityksen hyväksyminen: European Year of Greener Cities 2020 

(Sirpa Pietikäinen (PPE), Christel Schaldemose (S&D), Jadwiga Wiśniewska (ECR), 

Anneli Jäätteenmäki (ALDE), Bas Eickhout (Verts/ALE), Stefan Eck (GUE/NGL), 

Eleonora Evi (EFDD)) 

• Lausuntoluonnoksen käsittely: Talouspolitiikan koordinoinnin eurooppalainen 

ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2019 (Andrey Kovatchev, PPE) 

 

Esityslistaan 

 

• Mietintöluonnoksen käsittely: Puitteet kestävien investointien edistämiseksi (Bas 

Eickhout (Verts/ALE), Sirpa Pietikäinen (PPE)) 

 

Esityslistaan 

 

 

Teollisuus, tutkimus ja energia 

 

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-20181203-1+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-20181206-1+01+DOC+XML+V0//EN&language=FI
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+CJ36-OJ-20181206-1+01+DOC+XML+V0//EN&language=FI
http://www.europarl.europa.eu/committees/fi/itre/draft-agendas.html
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• Lausuntoluonnoksen hyväksyminen: Sisämarkkinoita, yritysten, mukaan luettuna 

pienten ja keskisuurten yritysten, kilpailukykyä ja Euroopan tilastoja koskevan ohjelman 

perustaminen (Patrizia Toia (S&D) 

 

Esityslistaan 

 

Sisämarkkinat ja kuluttajansuoja 

 

• Kompromissitarkistusten käsittely: Sisämarkkinoita, yritysten, mukaan luettuna 

pienten ja keskisuurten yritysten, kilpailukykyä ja Euroopan tilastoja koskevan ohjelman 

perustaminen (Nicola Danti (S&D) 

 

Esityslistaan 

 

Aluekehitys 

 

• Tarkistusten käsittely: Euroopan aluekehitysrahasto ja koheesiorahasto (Andrea 

Cozzolino, S&D) 

 

Esityslistaan 

 

Kulttuuri ja koulutus 

 

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

Zver, PPE) 

 

Esityslistaan 

 

Oikeudelliset asiat 

 

• Keskustelu: Tekoälyä ja robotiikkaa koskeva kokonaisvaltainen Euroopan unionin 

teollisuuspolitiikka (Mady Delvaux, S&D) 

 

Esityslistaan 

 

 

Kaikki valiokunnat sekä niiden kokousaikataulut löytyvät täältä. 

 

KOMISSIO 

Komission kokousten asialistat löytyvät täältä. Asialista ilmestyy yleensä kokousta 

edeltävänä päivänä. 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+ITRE-OJ-20181203-1+01+DOC+XML+V0//FI&language=FI
http://www.europarl.europa.eu/committees/fi/imco/draft-agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+IMCO-OJ-20181206-1+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-20181203-1+01+DOC+XML+V0//FI&language=FI
http://www.europarl.europa.eu/committees/fi/cult/draft-agendas.html
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-20181203-1+01+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-20181206-1+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
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NEUVOSTOT 

• 3.12.2018 Liikenne-, televiestintä- ja energianeuvosto (liikenne)  

Neuvosto muodostaa yleisnäkemyksen maantieliikennealan markkinoille pääsystä, 

tarkastelee yleisnäkemystä direktiiviehdotuksesta yhdistettyjen kuljetusten edistämisestä, 

hyväksyy yleisnäkemyksen ehdotuksesta tieinfrastruktuurin turvallisuuden hallinnasta sekä 

ehdotetusta Verkkojen Eurooppa -välineestä (CEF). Neuvosto tarkastelee myös, miten useat 

ehdotukset, mukaan lukien kesä- ja talviajoista luopuminen ja rautatiematkustajien 

oikeuksien päivittäminen, ovat edistyneet Lisätietoja  

• 4.12.2018 Liikenne-, televiestintä- ja energianeuvosto (televiestintä)  

Neuvoston hyväksyy osittaisen yleisnäkemyksen Digitaalinen Eurooppa -ohjelmalle 

ehdotetusta EU:n rahoituksesta. Ministerit arvioivat Euroopan kyberturvallisuuden 

osaamiskeskuksen ja siihen liittyvien kansallisten koordinointikeskusten perustamisen 

edistymistä sekä sähköisen tietosuojan yksityissäännösten ajantasaistamisen edistymistä. 

Neuvosto hyväksyy televiestintäalan uudistuksen, joka sisältää eurooppalaisen sähköisen 

viestinnän säännöstön ja Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten 

yhteistyöelimen (BEREC) päivitetyn toimeksiannon Lisätietoja 

• 4.12.2018 Talous- ja rahoitusasioiden neuvosto 

Ministerit keskustelevat digiverosta, pankkialan riskien vähentämisestä sekä 

eurooppalaisesta talletussuojajärjestelmästä, järjestämättömiä lainoja koskevasta EU:n 

toimintasuunnitelmasta, rahanpesun vastaisesta toimintasuunnitelmasta ja eurooppalaisen 

ohjausjakson 2019 valmistelusta Lisätietoja 

• 6.12.2018 Työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden 

neuvosto 

Teemoina ovat työllisyys, sosiaaliasiat, terveys ja kuluttajansuoja Lisätietoja  

• 6.12.2018 Oikeus- ja sisäasioiden neuvosto 

Lisätietoja 

• 7.12.2018 Työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden 

neuvosto 

Teemoina ovat työllisyys, sosiaaliasiat, terveys ja kuluttajansuoja Lisätietoja  

 

ALUEIDEN KOMITEA 
 

• 4.12.2018 Working Together for Migrant Integration: Conference of the Urban Agenda 

Partnership on Inclusion of Migrants and Refugees Lisätietoja 

• 4.12.2018 TRAN-COTER joint workshop on "Financing clean and sustainable transport: 

The role of cities and regions" Lisätietoja  

• 4.12.2018 Digital Cities Mayors Summit Lisätietoja 

• 5.12.2018 132nd CoR plenary session Lisätietoja  

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/tte/2018/12/03/
https://www.consilium.europa.eu/fi/meetings/tte/2018/12/04/
https://www.consilium.europa.eu/fi/meetings/ecofin/2018/12/04/
https://www.consilium.europa.eu/fi/meetings/epsco/2018/12/06-07/
https://www.consilium.europa.eu/fi/meetings/jha/2018/12/06-07/
https://www.consilium.europa.eu/fi/meetings/epsco/2018/12/06-07/
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/working-together-for-migrant-integration.aspx
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/TRAN-COTER-meeting-04122018.aspx
https://cor.europa.eu/en/events
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/132nd-cor-plenary-session.aspx

