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Katsaus EU:n päätöksentekoelinten asialistoihin 

Viikko 4 

 

EUROOPAN PARLAMENTTI 

VALIOKUNNAT 

 

Kansainvälinen kauppa (INTA) 

 

• Lausuntoluonnoksen hyväksyminen: Sisämarkkinoiden kilpailukyvyn vahvistaminen 

EU:n tulliliittoa ja sen hallinnointia kehittämällä (Nicola Danti, S&D) 

 

Esityslistaan 

 

Ympäristö, kansanterveys ja elintarvikkeiden turvallisuus (ENVI)  

 

• Koneäänestys: Ympäristöpolitiikan raportointivelvoitteiden yhdenmukaistaminen 

(Adina-Ioana Vălean, PPE) 

• Koneäänestys: Päästönormien asettaminen uusille henkilöautoille ja uusille kevyille 

kuljetusajoneuvoille (Miriam Dalli, S&D) 

• Koneäänestys: Tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentäminen 

(Frédérique Ries, ALDE) 

• Koneäänestys: Strategia EU:n kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi pitkällä 

aikavälillä Pariisin sopimuksen mukaisesti (Peter Liese (PPE), Jytte Guteland (S&D), Nils 

Torvalds (ALDE), Lynn Boylan (GUE/NGL), Bas Eickhout (Verts/ALE), Eleonora Evi 

(EFDD)) 

 

Esityslistaan 

 

Teollisuus, tutkimus ja energia (ITRE) 

 

• Selonteko neuvotteluista valiokunnalle: Ehdotus Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetukseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta ”Euroopan horisontti” 

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

• Selonteko neuvotteluista valiokunnalle: Verkkojen Eurooppa -väline (Marian-Jean 

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

 

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-20190123-1+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-20190121-1+01+DOC+XML+V0//FI&language=FI
http://www.europarl.europa.eu/committees/fi/itre/draft-agendas.html
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Esityslistaan 

 

Sisämarkkinat ja kuluttajansuoja (IMCO)  

 

• Tarkistusten käsittely: Euroopan kyberturvallisuuden teollisuus-, teknologia- ja 

tutkimusosaamiskeskuksen ja kansallisten koordinointikeskusten verkoston perustaminen 

(Arndt Kohn, S&D) 

 

Esityslistaan 

 

Liikenne ja matkailu (TRAN) 

 

• Mietintöluonnoksen hyväksyminen: Kansainvälisen linja-autoliikenteen markkinoille 

pääsyä koskevat yhteiset säännöt (Roberts Zīle, ECR) 

 

Esityslistaan 

 

Aluekehitys (REGI)  

 

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

 

Esityslistaan 

 

Kulttuuri ja koulutus (CULT) 

 

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

Costa, 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-20190123-1+02+DOC+XML+V0//FI&language=FI
http://www.europarl.europa.eu/committees/fi/imco/home.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+IMCO-OJ-20190121-1+02+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-20190121-1+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-20190122-1+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-20190122-1+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 

• 21.1.2019 Ulkoasiainneuvosto 

Ulkoasiainedustaja kertoo ulkoministereille Venezuelan tilanteeseen liittyvästä 

kansainvälisen yhteysryhmän perustamisesta, joka voisi edistää poliittista prosessia. Edellä 

mainitut osapuolet tarkastelevat myös Kongon demokraattisen tasavallan viimeaikaisia 

tapahtumia ja ulkoministerit keskustelevat disinformaation torjuntaa koskevasta 

toimintasuunnitelmasta. Neuvosto keskustelee myös EU:n ja Arabiliiton 

ministerikokouksen valmistelusta sekä 22.1. Brysselissä pidettävästä EU-Asean 

ministerikokouksesta Lisätietoja  

• 22.1.2019 Talous- ja rahoitusasioiden neuvosto  

Lisätietoja  

 

ALUEIDEN KOMITEA 
 

• 21.1.2019 Europe for Her Lisätietoa 

• 24.1.2019 Monitoring and evaluation of Smart Specialisation - State of the play and next 

steps Lisätietoa 

• 25.1.2019 22nd CIVEX Commission Meeting Lisätietoa 

 

 

 

 

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/fac/2019/01/21/
https://www.consilium.europa.eu/fi/meetings/ecofin/2019/01/22/
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/europe-for-her.aspx
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/Monitoring-and-evaluation-of-Smart-Specialisation---State-of-the-play-and-next-steps.aspx
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/22nd-civex-commission-meeting.aspx

