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Katsaus EU:n päätöksentekoelinten asialistoihin 

Viikko 8 

 

EUROOPAN PARLAMENTTI 

VALIOKUNNAT 

 

 

Ympäristö, kansanterveys ja elintarvikkeiden turvallisuus (ENVI)  

 

• Päätöslauselmaesityksen hyväksyminen: 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) 

 

• Workshop: Oikeudenmukainen energiasiirtymä, tilaisuus EU:n teollisuudenaloille - 

Vedyn rooli tulevaisuudessa - Esimerkkinä Saksan energiasiirtymä 

• Julkinen kuuleminen: Yhteenliitettävyys digitaalisessa tulevaisuudessa 

• Säädösluonnoksen esittely: Uusiutuvaa energiaa koskeva direktiivi, komission 

delegoidun säädöksen (luonnoksen) esittely 

• 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: Digitaalinen Eurooppa -ohjelman 

perustaminen vuosiksi 2021-2027 (Angelika Mlinar, ALDE) 

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

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

 

Esityslistaan 

 

 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/plenary/fi/agendas.html
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-20190220-1+01+DOC+XML+V0//FI&language=FI
http://www.europarl.europa.eu/committees/fi/itre/draft-agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fi/itre/draft-agendas.html
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Kulttuuri ja koulutus (CULT) 

 

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

urheiluohjelma (Milan Zver, PPE) 

• Mietintöluonnoksen hyväksyminen: Luova Eurooppa -ohjelman perustaminen 

(2021–2027) (Silvia Costa, S&D) 

• Tutkimuksen esittely: Miten vähentää koulunkäynnin keskeyttämistä EU:ssa? (Amber 

van der Graaf, Panteia) 

 

Esityslistaan 

 

Kaikki valiokunnat sekä niiden kokousaikataulut löytyvät täältä. 

 

KOMISSIO 

Komission kokousten asialistat löytyvät täältä. Asialista ilmestyy yleensä kokousta 

edeltävänä päivänä. 

 

NEUVOSTOT 

• 18.-19.2.2019 Kilpailukykyneuvosto 

Neuvosto keskustelee sisämarkkinoiden seurantaprosessista tavanomaisen 

kilpailukykytilanteen tarkistamisen yhteydessä sekä ministerit käyvät julkisen keskustelun 

tekoälyn vaikutuksesta EU:n teollisuuteen Lisätietoja  

• 18.2.2019 Ulkoasiainneuvosto 

Ulkoasiainedustaja ja ulkoministerit keskustelevat Kongon demokraattisen tasavallan 

tilanteesta, Ukrainan tilanteesta tulevien vaalien ja turvallisuustilanteen osalta, Syyrian 

äskettäisistä tapahtumista, Afrikan sarvesta, Venezuelan tilanteesta ja ministerit saattavat 

keskustella myös Prespan sopimuksesta, joka mahdollistaa entisen Jugoslavian tasavallan 

Makedonian nimen muuttamisen Lisätietoja 

Tarkennus kokouksen sisällöstä 

• 19.2.2019 Yleisten asioiden neuvosto 

Neuvosto käy periaatekeskustelun monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021-2027 ja 

keskustelee ”Kohti kestävää Eurooppaa vuoteen 2030 mennessä”-pohdinta-asiakirjasta. 

Lisäksi Komissio tarkastelee SEU-sopimuksen artiklan 7 kohdan 1 mukaisia menettelyjä, 

joiden taustalla ovat oikeusvaltioperiaate Puolassa ja EU:n arvojen kunnioittaminen 

Unkarissa Lisätietoja  

• 21.-22.2.2019 Kauppaministerien epävirallinen tapaaminen 

Lisätietoja  

 

 

 

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-20190220-1+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/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/compet/2019/02/18-19/
https://www.consilium.europa.eu/fi/meetings/fac/2019/02/18/
https://www.consilium.europa.eu/fi/meetings/gac/2019/02/19/
https://www.consilium.europa.eu/fi/meetings/fac/2019/02/21-22/
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HUIPPUKOKOUKSET 
 

• 24.-25.2.2019 EU:n ja Arabiliiton huippukokous, Sharm EL-Sheikh, Egypti 

Osapuolten johtajat pyrkivät lujittamaan arabimaiden ja EU:n välisiä yhteyksiä  

Lisätietoja  

 

ALUEIDEN KOMITEA 
 

• 18.2.2019 22nd meeting of the SEDEC commission and conference on the "Digital 

Agenda: territorial strategies for addressing technological innovation in infrastructure and 

services" Lisätietoja  

• 22.2.2019 The economic implications of Brexit on European regions: workshop on 22 

February at the CoR Lisätietoja  

 

 

 

 

 

https://www.consilium.europa.eu/fi/meetings/international-summit/2019/02/24-25/
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/sedec-commission-22.aspx
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/implications-of-Brexit-on-European-regions.aspx

