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Katsaus EU:n päätöksentekoelinten asialistoihin 

Viikko 15 

 

EUROOPAN PARLAMENTTI 

VALIOKUNNAT 

 

Liikenne ja matkailu (TRAN) 

 

• Hyväksyminen: Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin 2010/40/EU täydentämisestä yhteistoiminnallisten älyliikennejärjestelmien 

käyttöönoton ja operatiivisen käytön osalta (Dominique Riquet, ALDE) 

 

Esityslistaan 

 

Aluekehitys (REGI)  

 

• Keskustelu: Keskustelu aluepolitiikasta vastaavan komission jäsenen Corina Crețun 

kanssa  

• Keskustelu: Koheesiopolitiikka 2021-2027: saavutettu edistyminen ja tulevat haasteet 

 

Esityslistaan 

 

 

Kaikki valiokunnat sekä niiden kokousaikataulut löytyvät täältä. 

 

KOMISSIO 

Komission kokousten asialistat löytyvät täältä. Asialista ilmestyy yleensä kokousta 

edeltävänä päivänä. 

 

 

EUROOPPA-NEUVOSTO 

• 10.4.2019 Ylimääräinen Eurooppa-neuvosto (art. 50)  

EU27-johtajat kokoontuvat keskustelemaan viimeaikaisista brexitiin liittyvistä 

tapahtumista liittyen lähinnä Britannian alahuoneen hylkäämään erosopimukseen 

Lisätietoja   

http://www.europarl.europa.eu/plenary/fi/agendas.html
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-20190408-1+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-20190411-1+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/2019/04/10/
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NEUVOSTOT 

• 8.4.2019 Ulkoasiainneuvosto 

Neuvosto keskustelee Afganissa viime aikoina käytyjen rauhanneuvottelujen edistymisestä 

ja toimista, joiden tarkoituksena on saavuttaa kestävä poliittinen neuvotteluratkaisu. 

Neuvosto käy läpi myös itäisen kumppanuuden tulevaisuudesta ja vuodelle 2020 

asetetuista kumppanuuden 20 tulostavoitteesta. Ulkoministereiden on tarkoitus keskustella 

lounaan aikana myös Venezuelan tilanteesta.  

Lisätietoja  

• 9.4.2019 Yleisten asioiden neuvosto (art. 50) 

Neuvosto keskustelee brexitin uusimmista käänteistä ennen Eurooppa-neuvoston (art. 50) 

kokousta  

Lisätietoja 

• 9.4.2019 Yleisten asioiden neuvosto 

Neuvosto käy periaatekeskustelun seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä, 

oikeusvaltion tilanteesta Puolassa ja EU:n arvojen kunnioittamisesta Unkarissa. Neuvoston 

odotetaan hyväksyvän lisäksi päätelmät komission pohdinta-asiakirjasta ”Kohti kestävää 

Eurooppaa vuoteen 2030 mennessä”. 

Lisätietoja  

• 10.-11.4.2019 Työllisyys ja sosiaalipolitiikasta vastaavien ministerien 

epävirallinen kokous  

Lisätietoja  

• 11.-12.4.2019 Koheesiopolitiikasta vastaavien ministerien epävirallinen kokous  

Lisätietoja  

• 14.-15.4.2019 Terveysalan ministerien epävirallinen kokous  

Lisätietoja  

 

 

HUIPPUKOKOUKSET 
 

• 9.4.2019 EU-Kiina huippukokous 

Lisätietoja  

 

ALUEIDEN KOMITEA 
 

• 9.4.2019 Hearing on the support of coal regions in transition through Cohesion Policy post 

2020 Lisätietoja 

• 9.4.2019 ENVE Commission - Stakeholders consultation on Sustainable Europe for 2030: 

SDG, ecological transition and the Paris Agreement Lisätietoja 

• 10.4.2019 134th 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/fac/2019/04/08/
https://www.consilium.europa.eu/fi/meetings/gac-art50/2019/04/09/
https://www.consilium.europa.eu/fi/meetings/gac/2019/04/09/
https://www.consilium.europa.eu/fi/meetings/epsco/2019/04/10-11/
https://www.consilium.europa.eu/fi/meetings/gac/2019/04/11-12/
https://www.consilium.europa.eu/fi/meetings/epsco/2019/04/14-15/
https://www.consilium.europa.eu/fi/meetings/international-summit/2019/04/09/
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/ECON-sc-coalregions.aspx
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/enve-consultation-sustainable-europe-2030.aspx
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/134th-cor-plenary-session.aspx
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• 11.4.2019 Missing Railway Links: A challenge for cohesion and growth in border regions 

Lisätietoja 

• 11.4.2019 Regions and Cities Making the SDGs Happen Lisätietoja  

• 11.4.2019 Stakeholder consultation on Research Infrastructures Lisätietoja  

 

 

 

 

 

https://cor.europa.eu/en/events/Pages/coter-missing-railway-links.aspx
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/making-SDGs-happen.aspx
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/Stkhldr_cons_Research_Infrastructures.aspx

