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Katsaus EU:n päätöksentekoelinten asialistoihin 

Viikko 12 

 

EUROOPAN PARLAMENTTI 

VALIOKUNNAT 

 

Budjetti (BUDG) 

 

• Tarkistusten käsittely: Arvio tuloista ja menoista varainhoitovuonna 2020 - pääluokka I 

- Euroopan parlamentti (Vladimír Maňka, S&D) 

• Raportti trilogeista: InvestEU ohjelman perustaminen (José Manuel Fernandes (PPE), 

Roberto Gualtieri (S&D)) 

 

Esityslistaan 

 

Talous- ja raha-asiat (ECON) 

 

• Tarkistusten käsittely: Arvio tuloista ja menoista varainhoitovuonna 2020 - pääluokka I 

- Euroopan parlamentti (Vladimír Maňka, S&D) 

• Raportti trilogeista: InvestEU ohjelman perustaminen (José Manuel Fernandes (PPE), 

Roberto Gualtieri (S&D)) 

 

Esityslistaan 

 

Teollisuus, tutkimus ja energia (ITRE) 

 

• Äänestys: Verkkojen Eurooppa -väline (Marian-Jean Marinescu (PPE), Pavel Telička 

(ALDE), Henna Virkkunen (PPE)) 

 

Esityslistaan 

 

Aluekehitys (REGI)  

 

• Keskustelu: Yhdessä Euroopan komission alue- ja kaupunkipolitiikan pääosaston 

pääjohtajan Marc Lemaîtren kanssa 

 

http://www.europarl.europa.eu/plenary/fi/agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fi/budg/draft-agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fi/econ/home.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+BUDG-OJ-20190318-1+01+DOC+XML+V0//EN&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+CJ05-OJ-20190318-1+01+DOC+XML+V0//FI&language=FI
http://www.europarl.europa.eu/committees/fi/regi/draft-agendas.html
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Esityslistaan 

 

Kaikki valiokunnat sekä niiden kokousaikataulut löytyvät täältä. 

 

KOMISSIO 

Komission kokousten asialistat löytyvät täältä. Asialista ilmestyy yleensä kokousta 

edeltävänä päivänä. 

 

 

EUROOPPA-NEUVOSTO 

• 21.3.2019 Eurooppa-neuvosto (art. 50) 

EU-johtajat kokoontuvat 21. maaliskuuta 2019 keskustelemaan viimeisimmistä 

tapahtumista Ison-Britannian annettua artiklan 50 mukaisen ilmoituksen 

Lisätietoja 

• 21.-22.3.2019 Eurooppa-neuvosto  

Eurooppa-neuvosto keskittyy kevään kokouksessa työpaikkoihin, kasvuun ja 

kilpailukykyyn. EU-johtajat antavat lisäksi ohjeistusta ilmastonmuutoksen torjunnasta 

yleisestä suunnasta ja poliittisista prioriteeteista, jotta EU voi esittää pitkän aikavälin 

strategiansa vuoteen 2020 mennessä. Eurooppa-neuvosto valmistelee kokouksessa myös 9. 

huhtikuuta 2019 pidettävää EU:n ja Kiinan huippukokousta ja tarkastelee disinformaation 

torjunnan edistymistä sekä keinoja edistää suojaa demokraattisen prosessin integriteetille 

EU-vaaleissa ja kansallisissa vaaleissa kaikkialla EU:ssa. 

Lisätietoja  

 

 

NEUVOSTOT 

• 18.3.2019 Maatalous- ja kalastusneuvosto  

Neuvosto keskustelee vuoden 2020 jälkeisen yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) 

uudistuspaketista ja päivitetystä biotalousstrategiasta. Ministereille tiedotetaan lisäksi 

tuotantosidonnaisesta tuesta, jolla tuetaan tiettyjä vaikeuksissa olevia aloja, 

pienimuotoisesta kalastus ja uudesta Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta sekä YMP:n 

strategiset suunnitelmat -kongressin tuloksista, jotka liittyvät Ekoilmastojärjestelmien 

tutkimukseen. 

Lisätietoja  

• 18.3.2019 Ulkoasiainneuvosto 

Neuvosto käsittelee EU:n suhteita Moldovan tasavaltaan ja käy läpi 18.2.2019 

hyväksymäänsä päätelmää Jemenistä.  

Lisätietoja  

• 19.3.2019 EU:n ja Pohjois-Makedonia tasavallan vakautus- ja 

assosiaationeuvosto   

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+REGI-OJ-20190321-1+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/
https://www.consilium.europa.eu/fi/meetings/european-council/2019/03/21/art50/
https://www.consilium.europa.eu/fi/meetings/european-council/2019/03/21-22/
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/2019/03/18/
https://www.consilium.europa.eu/fi/press/press-releases/2019/02/18/yemen-council-adopts-conclusions/
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15. vakautus- ja assosiaationeuvosto arvioi EU:n ja Pohjois-Makedonian tasavallan 

kahdenvälisten suhteiden tilaa. 

Lisätietoja  

 

• 19.3.2019 Yleisten asioiden neuvosto (art. 50)  

Neuvosto valmistee EU27-kokoonpanossa Eurooppa-neuvoston (art. 50) kokousta ja 

keskustelee brexitin viimeisimmistä käänteistä.  

Lisätietoja  

• 18.3.2019 Yleisten asioiden neuvosto  

Ministerit käyvät periaatekeskustelun monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021-2027. 

Neuvosto käsittelee myös asetusehdotusta liittymistä valmistelevasta tukivälineestä (IPA 

III), joka on osa EU:n pitkän aikavälin budjettia 

Lisätietoja  

• 20.3.2019 Sosiaalialan kolmikantahuippukokous  

EU:n toimielinten puheenjohtajat ja Euroopan tason työmarkkinaosapuolten korkeimman 

johdon vuoropuhelifoorumissa käsitellään pääaiheena ”Vahvempi, yhtenäinen ja 

tulevaisuuteen suuntautuva Eurooppa”. Kokouksessa perehdytään työvoiman 

liikkuvuuteen, investointeihin syvempien ja oikeudenmukaisempien sisämarkkinoiden 

saavuttamiseksi sekä työelämän muokkaamiseen ”Uusi alku sosiaaliselle vuoropuhelulle” -

aloitteen pohjalta. 

Lisätietoja  

 

 

ALUEIDEN KOMITEA 
 

• 18.3.2019 Stakeholder consultation on Strengthening STE(A)M education in the EU 

Lisätietoja 

• 21.3.2019 2nd Mayors Summit on the Future of Europe  

Lisätietoja  

 

 

 

 

https://www.consilium.europa.eu/fi/meetings/international-ministerial-meetings/2019/03/19/
https://www.consilium.europa.eu/fi/meetings/gac-art50/2019/03/19/
https://www.consilium.europa.eu/fi/meetings/gac/2019/03/19/
https://www.consilium.europa.eu/fi/meetings/european-council/2019/03/20/
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/stakeholder-consultation-STEAM.aspx
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/2nd-Mayors-Summit-on-the-Future-of-Europe.aspx

