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Katsaus EU:n päätöksentekoelinten asialistoihin 

Viikko 28 

 

EUROOPAN PARLAMENTTI 

Euroopan parlamentin puhemies David-Maria Sassoli ja poliittisten ryhmien johtajat kokoontuvat 

komission puheenjohtaja ehdokas Ursula von der Leyen kanssa. Valiokunnat kokoontuvat 

valitsemaan puheenjohtajan ja neljä varapuheenjohtajaa 2,5 vuoden toimikaudeksi. Euroopan 

parlamentin jäsenet arvioivat Romanian puheenjohtajakauden työtä ja keskustelevat Suomen 

puheenjohtajakauden painopisteistä. 

 

 

KOMISSIO 

Komission kokousten asialistat löytyvät täältä. Asialista ilmestyy yleensä kokousta 

edeltävänä päivänä. 

 

NEUVOSTOT 

• 8.7.2019 Työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvosto 

Ministerit käyvät periaatekeskustelun hyvinvointitaloudesta. Aihetta valmistellaan Suomen 

puheenjohtajakauden terveys- ja sosiaalialan yleisteemana. Ministerit käyvät myös 

periaatekeskustelun ilmastoneutraalin talouden työllisyysnäkökohdista ja heille tiedotetaan 

työllisyys- ja sosiaalipolitiikan kansainvälisestä kehityksestä. 

Lisätietoja  

 

• 9.7.2019 Talous- ja rahoitusasioiden neuvosto 

Ministerit keskustelevat EU:n omista varoista ja uusista rahoituslähteistä monivuotisen 

rahoituskehyspaketin 2021–2027 yhteydessä. Neuvosto hyväksyy maakohtaiset suositukset 

ja päättää vuoden 2019 eurooppalaisen ohjausjakson. Puheenjohtajamaa Suomi esittelee 

talous- ja rahoitusasioita koskevan työohjelmansa. 

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/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/epsco/2019/07/08/
https://www.consilium.europa.eu/fi/meetings/ecofin/2019/07/09/
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• 11.-12.7.2019 Epävirallinen ympäristöministerikokous 

Epävirallisen ympäristöministerikokouksen teemoina ovat kiertotalous, biodiversiteetti ja 

ilmastonmuutos. Ensimmäisessä työistunnossa ministerit keskustelevat EU:n 

ilmastotavoitteista ja -viesteistä. Toisessa työistunnossa valtuuskunnat keskustelevat 

ilmastonmuutoksen lisääntyvistä kansainvälisistä tavoitteista. Toisen päivän asialistalla on 

kiertotalous. Työistunnossa keskitytään haastavien ongelmien, kuten ilmastonmuutoksen ja 

luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen, ratkaisemiseen kiertotalouden ratkaisuilla. 

Lisätietoja  

 

 

HUIPPUKOKOUKSET 
 

• 8.7.2019 EU–Ukraina-huippukokous, Kiova, Ukraina 

Johtajat vahvistavat huippukokouksessa EU:n ja Ukrainan poliittista ja taloudellista 

suhdetta ja keskustelevat jatkotoimista. EU aikoo vahvistaa tukensa Ukrainan 

suvereniteetille ja alueelliselle koskemattomuudelle sekä Minskin sopimusten 

täytäntöönpanolle. Lisäksi EU:n ja Ukrainan johtajat keskustelevat tulevista prioriteeteista 

EU:n ja Ukrainan suhteissa, tarkastelevat Ukrainan uudistusohjelmassa saavutettua 

edistymistä ja keskustelevat kahdenvälisestä kaupasta ja pitkälle menevän ja laaja-alaisen 

vapaakauppa-alueen täytäntöönpanosta. 

Lisätietoja  

 

 

ALUEIDEN KOMITEA 
 

• 8.7.2019  

ENVE Seminar in Espoo (Finland)   

Lisätietoa 

 

• 9.7.2019  

24th ECON Commission Meeting   

Lisätietoa 

 

• 9.7.2019  

Stakeholder consultation "The challenges of metropolitan regions and their position in the 

future Cohesion policy post 2020"   

Lisätietoa 

 

• 10.7.2019  

24th COTER Commission Meeting   

Lisätietoa 

 

https://eu2019.fi/tapahtumat/2019-07-11/epavirallinen-ymparistoministerikokous
https://www.consilium.europa.eu/fi/meetings/international-summit/2019/07/08/
https://cor.europa.eu/en/events
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/enveseminarespoo.aspx
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/econ-commission-24.aspx
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/Stakeholder-consultation-on-the-challenges-of-metropolitan-regions-and-their-position-in-the-future-cohesion-policy-.aspx
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/coter-commission-24.aspx
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• 10.7.2019  

Cohesion Alliance conference: "Together for a strong Cohesion policy 2021-2027"   

Lisätietoa 

 

• 10.7.2019  

SEDEC - Stakeholders' consultation on "Platform work: local and regional regulatory 

issues"   

Lisätietoa 

 

• 11.7.2019  

24th SEDEC Commission Meeting  

Lisätietoa 

 

• 11.7.2019  

Stakeholder Consultation "The potential of the rail sector in delivering EU policy 

priorities"   

Lisätietoa 

 

https://cor.europa.eu/en/events/Pages/cohesion-alliance-conference.aspx
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/SEDEC-sc-platform-work-regulatory-issues.aspx
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/sedec-commission-24.aspx
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/Stakeholder-Consultation-on-The-potential-of-the-rail-sector-in-delivering-EU-policy-priorities.aspx

