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Katsaus EU:n päätöksentekoelinten asialistoihin 

Viikko 25 

 

EUROOPAN PARLAMENTTI 

Uusi parlamentti kokoontuu ensimmäiseen täysistuntoon viikolla 27 Strasbourgissa. Valiokuntien 

paikkajakoneuvottelut käynnissä viikoilla 25-26. 

 

 

KOMISSIO 

Komission kokousten asialistat löytyvät täältä. Asialista ilmestyy yleensä kokousta 

edeltävänä päivänä. 

 

EUROOPPA-NEUVOSTO 

• 20.-21.6.2019 

EU-johtajat kokoontuvat tekemään päätöksiä nimityksistä seuraavaa institutionaalista 

sykliä varten ja hyväksymään EU:n strategisen ohjelman 2019–2024. Käsiteltävänä on 

myös vuosien 2021–2027 monivuotinen rahoituskehys. Eurooppa-neuvosto keskustelee 

myös ilmastonmuutoksesta valmistellakseen 23. syyskuuta 2019 pidettävää YK:n 

pääsihteerin ilmastohuippukokousta. Romanian presidentti esittää yhteenvedon aiempien 

Eurooppa-neuvoston päätelmien täytäntöönpanosta. 

Lisätietoja 

 

NEUVOSTOT 

• 17.6.2019 EU-Jordania-assosiaationeuvosto 

Assosiaationeuvosto tarkastelee EU:n ja Jordanian kahdenvälisten suhteiden tilaa. Se arvioi 

EU:n ja Jordanian assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanon edistymistä sekä EU:n ja 

Jordanian kumppanuuden prioriteetteja. Assosiaationeuvosto jatkaa Brysselin kolmannen 

Syyria-konferenssin seuranta toimia. Ulkoasiainedustaja Mogherini ja ministeri Safadi 

allekirjoittavat puitesopimuksen, joka koskee Jordanian osallistumista EU:n 

kriisinhallintaoperaatioihin. 

Lisätietoja  

http://www.europarl.europa.eu/plenary/fi/agendas.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/2019/06/20-21/
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/2019/06/17/
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• 17.6.2019 Ulkoasiainneuvosto 

Ulkoasiainneuvosto käynnistyy keskustelulla ajankohtaisista aiheista. Ulkoministerit 

keskustelevat yhdessä puolustusministerien kanssa kattavasti EU:n globaalistrategiasta 

kartoittaen saavutettua edistymistä ja tulevaisuudennäkymiä. Ulkoministerit keskustelevat 

keinoista parantaa yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) toimivuutta huomioiden 

EU:n ja sen jäsenmaiden yhteiset geopoliittiset haasteet. Ulkoministerit keskustelevat myös 

Sudanin tilanteesta maan viimeaikaisten tapahtumien johdosta. 

Lisätietoja  

 

• 18.6.2019 Maatalous- ja kalastusneuvosto 

Ministereiden odotetaan pääsevän yleisnäkemykseen komission ehdotuksesta, joka koskee 

Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa (EMKR) seuraavalla ohjelmakaudella 2021–2027. 

Ministereille esitellään tiedonannossa yhteisen kalastuspolitiikan tilanne ja vuoden 2020 

kalastusmahdollisuudet. 

Lisätietoja  

 

• 18.6.2019 Yleisten asioiden neuvosto 

Neuvosto käy periaatekeskustelun seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä. 

Ministerien on tarkoitus keskustella neuvottelupakettia koskevasta tarkistetusta 

ehdotuksesta, jonka puheenjohtajamaa Romania esitti neuvostossa käytyjen teknisten ja 

poliittisten keskustelujen jälkeen. Neuvosto keskustelee komission 29. toukokuuta 

esittämästä vuoden 2019 laajentumispaketista. Neuvoston on myös tarkoitus keskustella 

maakohtaisia suosituksia koskevasta horisontaalisesta yhteenvetoraportista ja toimittaa se 

Eurooppa-neuvostolle. 

Lisätietoja  

 

 

HUIPPUKOKOUKSET 
 

• 21.6.2019 Euro Summit 

Valtion- tai hallitusten päämiesten keskustelevat talous- ja rahaliiton (EMU) 

syventämisestä. He keskustelevat erityisesti Pankkiunionin vahvistamisesta, muutoksista 

Euroopan vakausmekanismiin ja Euro-alueen kilpailukykyä ja yhdentymistä edistävästä 

budjetti-instrumentista. 

Lisätietoja  

 

 

ALUEIDEN KOMITEA 
 

• 17.6.2019  

NAT - 24th commission meeting   

Lisätietoa 

https://www.consilium.europa.eu/fi/meetings/fac/2019/06/17/
https://www.consilium.europa.eu/fi/meetings/agrifish/2019/06/18/
https://www.consilium.europa.eu/fi/meetings/gac/2019/06/18/
https://www.consilium.europa.eu/fi/meetings/euro-summit/2019/06/21/
https://cor.europa.eu/en/events
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/NAT_-_24th_commission_meeting.aspx
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• 17.6.2019  

Seminar on "Sustainable Territorial Development and Landscape"   

Lisätietoa 

 

• 19.6.2019  

EUSEW session on Multilevel and participatory action to tackle energy poverty   

Lisätietoa 

 

• 19.6.2019  

5th Enlargement Day 2019   

Lisätietoa 

 

• 19.6.2019  

Future Meets Experience - Mentoring For Inclusion   

Lisätietoa 

 

 

 

 

 

https://cor.europa.eu/en/events/Pages/Compendum-Sustainable-Territorial-Development.aspx
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/EUSEWsessionEnergyPoverty-.aspx
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/5th-enlargement-day-2019.aspx
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/FUTURE-MEETS-EXPERIENCE---MENTORING-FOR-INCLUSION-.aspx

