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T O I S E N K Ä S I T T E LY N
A S I AT
Tiistai 6.9.2011
Hallituksen esitys eduskunnalle
Euroopan yhteisöjen ja niidenjäsenvaltioiden sekä Serbian tasavallan
välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi
sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Hallituksen esitys HE 9/2011 vp
Ulkoasiainvaliokunnan
UaVM 1/2011 vp
Hyväksyttiin
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mietintö

VA L I O K U N N I S S A
VA L M I S T U N E E T
MIETINNÖT
VaVM 2/2011 vp - HE 13/2011 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle
Itävallan kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja
veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta
tehdyn pöytäkirjan ja lisäpöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi
pöytäkirjan ja lisäpöytäkirjan
lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta
hyväksyisi Itävallan kanssa tulo- ja
varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja
veron kiertämisen estämiseksi tehdyn
sopimuksen muuttamisesta maaliskuussa 2011 tehdyn pöytäkirjan ja
lisäpöytäkirjan.
Esitykseen sisältyy lakiehdotus pöytäkirjan ja lisäpöytäkirjan eräiden
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Laki
on tarkoitettu tulemaan voimaan
tasavallan presidentin asetuksella
säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti pöytäkirjan ja lisäpöytäkirjan kanssa.

Valtiovarainvaliokunta
ehdottaa,
että eduskunta hyväksyy hallituksen
esityksessä tarkoitetun sopimuksen
muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan ja
lisäpöytäkirjan ja että lakiehdotus
hyväksytään
muuttamattomana.
Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen.

VA L I O K U N T I I N
L Ä H E T E T Y T A S I AT
Tiistai 6.9.2011
Hallituksen esitys eduskunnalle Itävallan kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen
vero-tuksen välttämiseksi ja veron
kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan ja lisäpöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan ja lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Hallituksen esitys HE 13/2011 vp
Valtiovarainvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi lelujen turvallisuudesta
Hallituksen esitys HE 14/2011 vp
Talousvaliokuntaan
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Hallituksen esitys eduskunnalle jalkaväkimiinojen käytön, varastoinnin,
tuotannon ja siirron kieltämisestä ja
niiden hävittämisestä tehdyn yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi
sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi
laeiksi

Hallituksen esitys eduskunnalle
Costa Rican kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen
ja pöytäkirjan hyväksymisestä ja
laiksi sopimuksen ja pöytäkirjan
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 15/2011 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle
laeiksi maanmittauslaitoksesta annetun lain 2 ja 3 §:n sekä Geodeettisesta laitoksesta annetun lain 3 §:n
muuttamisesta

Ulkoasiainvaliokuntaan, Lakivaliokuntaan ja Puolustusvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista tehtyyn yleissopimukseen tehdyn selityksen
peruuttamisen ja uuden selityksen
hyväksymisestä
Hallituksen esitys HE 16/2011 vp
Lakivaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi Euroopan unionin jäsenyyteen liittyvistä oikeudenhoitoa koskevista säännöksistä annetun lain
muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 17/2011 vp
Lakivaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi kuntajakolain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 18/2011 vp
Hallintovaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle
Macaon kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen
hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 21/2011 vp
Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys HE 22/2011 vp
Maa- ja metsätalousvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle
laeiksi kiinteistötietojärjestelmästä
ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta
annetun lain muuttamisesta sekä
kaupanvahvistajista annetun lain 1 ja
3 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 23/2011 vp
Maa- ja metsätalousvaliokuntaan
Hallituksen esitys eduskunnalle
laiksi maaseudun kehittämiseen liittyvien ohjelmien hallinnoinnista
annetun lain 4 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 24/2011 vp
Maa- ja metsätalousvaliokuntaan
Keskiviikko 7.9.2011
Valtioneuvoston
oikeuskanslerin
kertomus vuodelta 2010
Kertomus K 15/2011 vp
Perustuslakivaliokuntaan

M U U TA

Hallituksen esitys HE 19/2011 vp
Valtiovarainvaliokuntaan

Tiistai 6.9.2011

Hallituksen esitys eduskunnalle
Seychellien kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen
hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten on edustaja Paula Lehtomäki
pyytänyt vapautusta talousvaliokunnan jäsenyydestä.

Hallituksen esitys HE 20/2011 vp
Valtiovarainvaliokuntaan
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Keskiviikko 7.9.2011
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle
valtioneuvoston
jäsenten
sidonnaisuuksista (Katainen, Urpilainen, Tuomioja, Wallin, Häkämies,
Risikko, Stubb, Virkkunen, Koski-

nen, Gustafsson, Hautala, Räsänen,
Arhinmäki, Niinistö, Henriksson,
Guzenina-Richardson, Kiuru, Kyllönen, Ihalainen) Valtioneuvoston kirjelmä VN 1/2011 vp
Keskustelu päättynyt
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten
sidonnaisuuksista
(pääministeri
Jyrki Katainen) Valtioneuvoston kirjelmä VN 2/2011 vp
Keskustelu päättynyt
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle
valtioneuvoston
jäsenten
sidonnaisuuksista (elinkeinoministeri Jyri Häkämies) Valtioneuvoston
kirjelmä VN 3/2011 vp
Keskustelu päättynyt
Uusi eduskuntaryhmä
Ed. Markus Mustajärvi ja ed. Jyrki
Yrttiaho
ovat
keskiviikkona
7.9.2011 päivätyllä
kirjeellään
ilmoittaneet puhemiehelle, että he
ovat perustaneet 15.8.2011 oman
ryhmän nimeltä Vasenryhmän eduskuntaryhmä (vr), ruotsiksi Vänstergruppens riksdagsgrupp (vg).
Pohjoismaiden neuvoston Suomen
valtuuskunta on 6.9.2011 valinnut
puheenjohtajakseen ed. Simo Rundgrenin ja varapuheenjohtajakseen
ed. Maarit Feldt-Rannan.
Torstai 8.9.2011
Pääministerin ilmoitus ajankohtaisesta taloustilanteesta
Pääministerin ilmoitus Pl 1/2011 vp
Loppuun käsitelty

S U U R I VA L I O K U N TA
Perjantai 9.9.2011
U 28/2011 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi verkkovierailuista yleisissä
matkaviestintäverkoissa unionin alueella. Käsitelty aikaisemmin tunnuksella E 33/2011 vp
Ilmoitetaan, että asia on saapunut
valiokuntaan.
Liikenne- ja viestintävaliokuntaan
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SuV
UaV
HaV
LiV
PuV
StV
TuV
TyV

Suuri valiokunta
Ulkoasiainvaliokunta
Hallintovaliokunta
Liikenne- ja viestintävaliokunta
Puolustusvaliokunta
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Tulevaisuusvaliokunta
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

PeV
VaV
LaV
MmV
SiV
TaV
TrV
YmV

Perustuslakivaliokunta
Valtiovarainvaliokunta
Lakivaliokunta
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Sivistysvaliokunta
Talousvaliokunta
Tarkastusvaliokunta
Ympäristövaliokunta

Eduskunnan viikkoa koskevat tiedustelut ja huomautukset pyydetään osoittamaan eduskunnan
tiedotusyksikölle, os. 00102 Eduskunta, puh. (09) 432 2020.
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