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Katsaus EU:n päätöksentekoelinten asialistoihin 

Viikko 50 

 

EUROOPAN PARLAMENTTI 

Täysistunto Strasbourgissa 10.-13.12.2018 

 
Maanantai 10.12. 

 

• Mietintö: Koulutus digitaalisella aikakaudella: EU:n politiikan laatimista koskevat 

haasteet, mahdollisuudet ja kokemukset (Yana Toom) 

• Mietintö: Euroopan uusi kulttuuriohjelma (Giorgos Grammatikakis)   

 

Esityslistaan 

 

Tiistai 11.12. 

 

• Mietintö: Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop) (Anne Sander)  

• Mietintö: Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound) (Enrique Calvet 

Chambon) 

 

Esityslistaan 

 

Keskiviikko 12.12. 

 

• Keskustelu: Sisämarkkinapaketti 

 

Esityslistaan 

 

Torstai 13.12. 

 

Esityslistaan 

 

Budjetti (BUDG) 

 

• Keskustelu: Toinen esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 

2019 (Daniele Viotti (S&D), Paul Rübig (PPE)) 

http://www.europarl.europa.eu/plenary/fi/agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=AGENDA&reference=20181210&secondRef=SIT&language=FI
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=AGENDA&reference=20181211&secondRef=SIT&language=FI#TF2
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=AGENDA&reference=20181212&secondRef=SIT&language=FI
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=AGENDA&reference=20181213&secondRef=SIT&language=FI
http://www.europarl.europa.eu/committees/fi/budg/draft-agendas.html
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• Lausuntoluonnoksen käsittely: Toinen esitys Euroopan unionin yleiseksi 

talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2019 (Daniele Viotti (S&D), Paul Rübig (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 (Siegfried Mureșan, PPE) 

• Lausuntoluonnoksen hyväksyminen: Euroopan aluekehitysrahasto ja 

koheesiorahasto (Jan Olbrycht, PPE) 

• Lausuntoluonnoksen hyväksyminen: Naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen 

yhteistyön välineen perustaminen (Eider Gardiazabal Rubial, S&D) 

 

Esityslistaan 

 

Talous- ja raha-asiat (ECON) 

 

• Lausuntoluonnoksen hyväksyminen: Sisämarkkinoita, yritysten, mukaan luettuna 

pienten ja keskisuurten yritysten, kilpailukykyä ja Euroopan tilastoja koskevan ohjelman 

perustaminen (Ralph Packet, ECR) 

 

Esityslistaan 

 

Oikeudelliset asiat (JURI) 

 

• Kirjeen muodossa annetun lausuntoluonnoksen hyväksyminen: Tekoälyä ja 

robotiikkaa koskeva kokonaisvaltainen Euroopan unionin teollisuuspolitiikka (Mady 

Delvaux, S&D) 

 

Esityslistaan 

 

Kansalaisvapaudet sekä oikeus- ja sisäasiat (LIBE) 

 

• Lausuntoluonnoksen hyväksyminen: Tekoälyä ja robotiikkaa koskeva 

kokonaisvaltainen Euroopan unionin teollisuuspolitiikka (Michał Boni, PPE) 

• Lausuntoluonnoksen hyväksyminen: Naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen 

yhteistyön välineen perustaminen (Barbara Spinelli, GUE/NGL) 

 

Esityslistaan 

 

 

Kaikki valiokunnat sekä niiden kokousaikataulut löytyvät täältä. 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+BUDG-OJ-20181210-1+01+DOC+XML+V0//FI&language=FI
http://www.europarl.europa.eu/committees/fi/econ/home.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+ECON-OJ-20181210-1+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-20181210-1+01+DOC+XML+V0//FI&language=FI
http://www.europarl.europa.eu/committees/fi/libe/draft-agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+LIBE-OJ-20181210-1+01+DOC+XML+V0//FI&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. 

 

 

EUROOPPA-NEUVOSTO 

• 13.12.-14.12.2018 Eurooppa-neuvosto 

Eurooppa-neuvosto vaihtaa näkemyksiä vuosien 2021-2027 monivuotisesta 

rahoituskehyksestä, tarkastelee täysin toimivien sisämarkkinoiden saavuttamiseksi 

tapahtunutta edistymistä ja keskustelee 24.-25.2.2019 järjestettävän EU:n ja Arabiliiton 

huippukokouksen valmisteluista ja käy läpi muuttoliikettä koskevan kokonaisvaltaisen 

lähestymistapansa täytäntöönpanoa. Lisäksi EU-johtajat käyvät läpi disinformaation 

torjuntaan liittyviä kysymyksiä Lisätietoja  

 

NEUVOSTOT 

• 10.12.2018 EU-Kyrqyzstan Cooperation Council Lisätietoja 

• 10.12.2018 Ulkoasiainneuvosto Lisätietoja  

• 11.12.2018 Yleisten asioiden neuvosto Lisätietoja 

 

HUIPPUKOKOUKSET 
 

• 14.12.2018 Eurohuippukokous Lisätietoja  

 

ALUEIDEN KOMITEA 
 

• 11.12.2018 Delivering reforms, investments and cohesion: How to make the European 

Semester work Lisätietoja 

• 13.12.2018 EU Trust Fund for Africa Lisätietoja  

• 13.12.2018 21st ECON Commission Meeting Lisätietoja  

• 14.12.2018 21st COTER Commission Meeting Lisätietoja  

 

 

 

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/
https://www.consilium.europa.eu/fi/meetings/european-council/2018/12/13-14/
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/international-ministerial-meetings/2018/12/10/
https://www.consilium.europa.eu/fi/meetings/fac/2018/12/10/
https://www.consilium.europa.eu/fi/meetings/gac/2018/12/11/
https://www.consilium.europa.eu/fi/meetings/euro-summit/2018/12/14/
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/20181211-European-semester.aspx
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/EU-Trust-Fund-Africa.aspx
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/econ-commission-21.aspx
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/coter-commission-21.aspx

