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Käsiteltävänä olevat asiat

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Tunisian tasavallan välisestä
assosioinnista tehtyyn Euro–Välimeri-sopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin
liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävä pöytäkirja
Muut kuin lainsäädäntömenettelyt

2018/0310(NLE)

vastaava

AFET

Liite ehdotukseen neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä
Irakin tasavallan väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen Kroatian tasavallan
Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän pöytäkirjan tekemisestä
Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta
Muut kuin lainsäädäntömenettelyt

2017/0033(NLE)

vastaava

AFET

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan
välisestä assosiaatiosta tehtyyn Euro–Välimeri-sopimukseen Kroatian tasavallan unioniin
liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävä pöytäkirja
Muut kuin lainsäädäntömenettelyt

2016/0253(NLE)

vastaava

AFET

EU:n ja Malesian hallituksen kumppanuutta ja yhteistyötä koskeva puitesopimus
Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
vastaava

2016/0243(NLE)
AFET

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Tadžikistanin tasavallan välisen
kumppanuuden perustava kumppanuus- ja yhteistyösopimus Kroatian tasavallan EU:hun
liittymisen huomioon ottamiseksi
Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
vastaava

2016/0055(NLE)
AFET

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin välinen kumppanuus- ja
yhteistyösopimus Bulgarian tasavallan, Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kroatian
tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin, Maltan
tasavallan, Puolan tasavallan, Romanian, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan
Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi
Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
vastaava

2016/0041(NLE)
AFET

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Andien yhteisön ja sen jäsenvaltioiden
(Bolivia, Ecuador, Kolumbia, Peru ja Venezuela) välinen yhteistyösopimus
Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
vastaava

2016/0025(NLE)
AFET

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välisestä
assosiaatiosta tehty Euro–Välimeri-sopimus Kroatian tasavallan Euroopan unioniin
liittymisen johdosta
Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
vastaava
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2014/0270(NLE)
AFET
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Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Indonesian tasavallan kokonaisvaltaista
kumppanuutta ja yhteistyötä koskeva puitesopimus Kroatian tasavallan Euroopan unioniin
liittymisen huomioon ottamiseksi
Muut kuin lainsäädäntömenettelyt

2014/0220(NLE)

vastaava

AFET

EY:n ja Syyrian Euro–Välimeri-assosiaatiosopimus
Muut kuin lainsäädäntömenettelyt

2008/0248(NLE)

vastaava

AFET

Israelin valtion osallistuminen yhteisön ohjelmiin
Muut kuin lainsäädäntömenettelyt

2007/0241(NLE)

vastaava

AFET

Euroopan unionin laajenemisen vuoksi tehty EY:n ja Turkin assosiaatiosopimuksen
lisäpöytäkirja
Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
vastaava

2005/0091(NLE)
AFET

EY:n ja Syyrian Euro-Välimeri-assosiaatiosopimus
Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
vastaava

2004/0281(NLE)
AFET

Kumppanuus- ja yhteistyösopimukset: neuvottelut ja sopimuksen teko Valko-Venäjän
kanssa
Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
vastaava

1995/0057(NLE)
AFET

Kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen tekeminen Turkmenistanin kanssa
Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
vastaava

1998/0031(NLE)
AFET

Service européen pour l'action extérieure - Proposition d'établissement de l'UE en Somalie
(Article 203)
Talousarviohallinto: määrärahasiirto
lausunto

2015/2300(GBD)
AFET

Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Komissio
Vastuuvapausmenettely
lausunto

2019/2055(DEC)
AFET

Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti
Vastuuvapausmenettely
lausunto
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2019/2056(DEC)
AFET
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Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto
Vastuuvapausmenettely

2019/2057(DEC)

lausunto

AFET

Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Tuomioistuin
Vastuuvapausmenettely

2019/2058(DEC)

lausunto

AFET

Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Tilintarkastustuomioistuin
Vastuuvapausmenettely

2019/2059(DEC)

lausunto

AFET

Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
Vastuuvapausmenettely

2019/2060(DEC)

lausunto

AFET

Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Alueiden komitea
Vastuuvapausmenettely

2019/2061(DEC)

lausunto

AFET

Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan oikeusasiamies
Vastuuvapausmenettely

2019/2062(DEC)

lausunto

AFET

Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2018 – Euroopan
ulkosuhdehallinto
Vastuuvapausmenettely

2019/2064(DEC)

lausunto

AFET

Vastuuvapaus 2018: Euroopan raja- ja merivartiovirasto (Frontex)
Vastuuvapausmenettely

2019/2083(DEC)

lausunto

AFET

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin erillisvirastojen talousarvioiden
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018: toiminta, varainhoito ja sen valvonta
Vastuuvapausmenettely

2019/2098(DEC)

lausunto

AFET

Täytäntöönpanopäätös hyväksynnän antamisesta sille, että Eurojust tekee Eurojustin ja
Serbian välisen yhteistyötä koskevan sopimuksen
* Kuulemismenettely

2019/0807(CNS)

lausunto

AFET

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2020 – kaikki pääluokat
Talousarviomenettely
Michael GAHLER [PPE]

2019/2028(BUD)
AFET

lausunto
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Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi unionin
pelastuspalvelumekanismista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o
1313/2013/EU muuttamisesta
***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys ensimmäinen käsittely

2019/0070(COD)

lausunto

AFET

Talousarvio 2020 - trilogin neuvotteluvaltuudet
Talousarviomenettely

2019/2010(BUD)

lausunto

AFET

Euroopan raja- ja merivartioviraston Bosnia ja Hertsegovinassa toteuttamia toimia koskevan
Euroopan unionin ja Bosnia ja Hertsegovinan välisen sopimuksen tekeminen
Muut kuin lainsäädäntömenettelyt

2019/0060(NLE)

lausunto

AFET

Euroopan raja- ja merivartioviraston Montenegrossa toteuttamia toimia koskeva Euroopan
unionin ja Montenegron välinen asemaa koskeva sopimus
Muut kuin lainsäädäntömenettelyt

2019/0043(NLE)

lausunto

AFET

Muihin EU:n tietojärjestelmiin pääsyn edellytykset sekä asetuksen (EU) 2018/1862 ja
asetuksen (EU) yyyy/xxx [ECRIS-TCN] muuttaminen
***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys ensimmäinen käsittely
lausunto

2019/0001(COD)
AFET

Muihin EU:n tietojärjestelmiin pääsyn edellytykset ETIAS-järjestelmän tarkoituksia varten
sekä asetuksen (EU) 2018/1240, asetuksen (EY) N:o 767/2008, asetuksen (EU) 2017/2226
ja asetuksen (EU) 2018/1861 muuttaminen
***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys ensimmäinen käsittely
lausunto

2019/0002(COD)
AFET

Euroopan raja- ja merivartioviraston Serbian tasavallassa toteuttamia toimia koskevan
Euroopan unionin ja Serbian tasavallan välisen asemaa koskevan sopimuksen tekeminen
Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
lausunto

2018/0409(NLE)
AFET

Sopimuksen tekeminen Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan
eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä
Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
lausunto

2018/0427(NLE)
AFET

Jäsenvaltioissa sovellettavat yhteiset vaatimukset ja menettelyt laittomasti oleskelevien
kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi (uudelleenlaadittu teksti)
***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys ensimmäinen käsittely
lausunto
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2018/0329(COD)
AFET
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Euroopan raja- ja merivartioviraston entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa
toteuttamia toimia koskeva Euroopan unionin ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian
välinen asemaa koskeva sopimus
Muut kuin lainsäädäntömenettelyt

2018/0318(NLE)

lausunto

AFET

Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto
Vastuuvapausmenettely

2018/2168(DEC)

lausunto

AFET

Neuvoston asetus vuosia 2021–2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen
vahvistamisesta
Hyväksyntämenettely

2018/0166(APP)

lausunto

AFET

Yleiset säännöt ja periaatteet, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission
täytäntöönpanovallan käyttöä
***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys ensimmäinen käsittely

2017/0035(COD)

lausunto

AFET

Kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä, teknistä apua ja kauttakulkua koskevan
unionin valvontajärjestelmän perustaminen (uudelleenlaadittu)
***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys ensimmäinen käsittely

2016/0295(COD)

lausunto

AFET

Unionin uudelleensijoittamisohjelma
***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys ensimmäinen käsittely

2016/0225(COD)

lausunto

AFET

Vaatimukset kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden
määrittelemiseksi kansainvälistä suojelua saaviksi henkilöiksi, pakolaisten ja henkilöiden,
jotka voivat saada toissijaista suojelua, yhdenmukaiselle asemalle sekä myönnetyn suojelun
sisällölle ja pitkään oleskelleiden kolmansien maiden kansalaisten asemasta 25.
marraskuuta 2003 annetun neuvoston direktiivin 2003/109/EY muuttaminen
***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys ensimmäinen käsittely

2016/0223(COD)

lausunto

AFET

Kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden vastaanottoa koskevat vaatimukset
(uudelleenlaadittu toisinto)
***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys ensimmäinen käsittely
lausunto

2016/0222(COD)
AFET

Kansainvälistä suojelua koskeva unionin yhteinen menettely
***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys ensimmäinen käsittely
lausunto
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2016/0224(COD)
AFET
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'Eurodac-järjestelmän' perustamisesta sormenjälkien vertailua varten asetuksen (EU) N:o
604/2013 tehokkaaksi soveltamiseksi laittomasti oleskelevan kolmannen maan kansalaisen
tai kansalaisuudettoman henkilön tunnistamiseksi sekä jäsenvaltioiden
lainvalvontaviranomaisten ja Europolin lainvalvontatarkoituksessa esittämiä sellaisia
pyyntöjä varten, jotka koskevat tietojen vertailua Eurodac-järjestelmän tietojen kanssa
(uudelleenlaadittu)
***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys ensimmäinen käsittely

2016/0132(COD)

lausunto

AFET

Euroopan unionin turvapaikkavirasto
***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys ensimmäinen käsittely

2016/0131(COD)

lausunto

AFET

Kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon
jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan
jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistaminen (uudelleenlaadittu)
***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys ensimmäinen käsittely

2016/0133(COD)

lausunto

AFET

Turvallisia alkuperämaita koskevan EU:n yhteisen luettelon laatiminen kansainvälisen
suojelun myöntämistä tai poistamista koskevien yhteisten menettelyjen soveltamiseksi
***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys ensimmäinen käsittely

2015/0211(COD)

lausunto

AFET

Tietyn kolmannen maan antaman lainsäädännön ekstraterritoriaalisen soveltamisen
vaikutuksilta sekä siihen perustuvilta tai siitä aiheutuvilta toimilta suojautuminen
(uudelleenlaadittu teksti)
***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys ensimmäinen käsittely

2015/0027(COD)

lausunto

AFET

Järjestelyasiakirja Islannin tasavallan osallistumista Euroopan turvapaikka-asioiden
tukiviraston toimintaan koskevista yksityiskohtaisista säännöistä
Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
lausunto

2013/0425(NLE)
AFET

EU:n sekä Australian, Brasilian, Kanadan, Hongkongin, Intian ja Japanin välillä vuoden 1994
palvelukaupan yleissopimuksen (GATS) XXI artiklan mukaisesti tehdyt sopimukset Bulgarian
ja Romanian sitoumusluettelojen muuttamisesta maiden EU:hun liittymisen vuoksi
Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
lausunto

2013/0329(NLE)
AFET

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä San Marinon tasavallan yhteistyöstä ja
tulliliitosta tehty sopimus ja Kroatian tasavallan osallistuminen sopimuspuolena kyseiseen
sopimukseen sen Euroopan unioniin liittymisen vuoksi
Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
lausunto

2013/0273(NLE)
AFET

Matkustajarekisteritietojen siirtämistä ja käsittelyä koskeva Kanadan ja Euroopan unionin
välinen sopimus
Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
lausunto
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2013/0250(NLE)
AFET
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Maahantulo- ja maastalähtöjärjestelmän (EES) perustaminen Euroopan unionin
jäsenvaltioiden ulkorajat ylittävien kolmansien maiden kansalaisten maahantulo- ja
maastalähtötietojen rekisteröimiseksi
***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys ensimmäinen käsittely
lausunto

2013/0057(COD)
AFET

Rekisteröityjen matkustajien ohjelma
***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys ensimmäinen käsittely
lausunto

2013/0059(COD)
AFET

Asetuksen (EY) N:o 562/2006 muuttaminen maahantulo- ja maastalähtöjärjestelmän (EES)
ja rekisteröityjen matkustajien ohjelman (RTP) käytön osalta
***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys ensimmäinen käsittely
lausunto

2013/0060(COD)
AFET

EU:n ja Israelin välinen Euro–Välimeri-ilmailusopimus
Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
lausunto

2012/0324(NLE)
AFET

Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan kuulumattomien Kyproksen
tasavallan alueiden kanssa käytävän kaupan erityisedellytykset
***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys ensimmäinen käsittely
lausunto

2004/0148(COD)
AFET

EY:n ja Venäjän välinen sopimus Siperian yli kulkevien reittien käyttöä koskevan nykyisen
järjestelmän nykyaikaistamisesta
Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
lausunto
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2007/0024(NLE)
AFET
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