
 

Istuntokatsaus 26.-29.10.2015, Strasbourg
 
Muuttoliike: keskustelu Turkista, Länsi-Balkanin reitistä, resursseista
ja rajoista 
Maahanmuuttoa koskevat haasteet, mukaan lukien Länsi-Balkanin reitti, yhteistyö
Turkin kanssa, keskustelu Afrikan maiden kanssa ja haasteiden vaatimat resurssit,
ovat esillä täysistuntokeskustelussa tiistaina aamupäivällä. Keskusteluun osallistuvat
Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk ja komission puheenjohtaja Jean-
Claude Juncker.
 
 
Matkapaketit – uusia sääntöjä myös netin kautta matkan varanneiden
turvaksi  
Internetin kautta oman matkapaketin kokoava matkustaja on oikeutettu jatkossa
samaan kuluttajansuojaan kuin matkatoimistosta matkan ostava, todetaan säännöissä,
joista parlamentti äänestää tiistaina. Mepit vaativat myös, että matkustajien on voitava
perua matkapaketti, jos paketin hinta nousee yli 8 % ennen matkan alkua. Lisäksi
säännöissä vahvistetaan, että matkustajalla on oikeus saada ennen matkapaketin
ostoa selkeät tiedot sopimuksesta sekä siitä, kuka on vastuussa ongelmatilanteissa.
 
 
Verkkovierailumaksujen loppu ja verkon neutraalius – äänestys
uusista säännöistä 
Parlamentti on määrä vahvistaa tiistaina asetus, joka poistaisi kesäkuusta 2017 alkaen
kännykän käytöstä toisessa EU-maassa perittävät verkkovierailun lisämaksut.
Säännöissä vahvistetaan myös verkon neutraaliutta ja verkkoliikenteen tasapuolista
kohtelua.
 
 
GMO: Äänestys kansallisista tuontikielloista 
Parlamentti äänestää keskiviikkona esityksestä, jonka myötä EU-maille annettaisiin
mahdollisuus rajoittaa EU:n hyväksymien muuntogeenisten (GMO) elintarvikkeiden ja
rehun myyntiä ja käyttöä alueellaan tai kieltää se kokonaan. Parlamentin
ympäristövaliokunta sekä useat poliittiset ryhmät esittävät, että parlamentti hylkäisi
esityksen, sillä tämä voisi osoittautua käytännössä toimimattomaksi järjestelyksi, minkä
lisäksi se voisi johtaa rajatarkastusten käyttöönottoon.
 
 
Laki uuselintarvikkeiden hyödyntämisen edistämiseksi  
Parlamentti äänestää keskiviikkona uudesta yksinkertaistetusta lupaprosessista, jonka
on tarkoitus edistää uuselintarvikkeiden käyttöönottoa. Parlamentin jäsenet tarkensivat
uuselintarvikkeiden kuvausta siten, että määritelmä kattaa myös mm. uudet tai
muunnellut molekyylirakenteet, mikro-organismit, sienet, levät, hyönteiset sekä
elintarvikkeet, jotka on saatu kudos- tai soluviljelyjen avulla. Parlamentti ja neuvosto
ovat päässeet säännöistä jo alustavaan sopuun.
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Volkswagen-kohu: meppien odotetaan vaativan todellisia ajo-
olosuhteita kuvaavia päästötestejä  
Tiistaina parlamentti äänestää päätöslauselmasta, jossa se ottaa kantaa viimeaikaisiin
autojen päästötestejä koskeneisiin paljastuksiin. Jo paljon ennen kuin Volkswagenin
käyttämä huijausohjelmisto tuli julki, parlamentin jäsenet ovat toistuvasti vaatineet, että
päästötesteissä on otettava paremmin huomioon todelliset ajo-olosuhteet. Näin
voitaisiin puuttua eroihin virallisten ja todellisten kulutus- ja päästölukemien välillä.
 
 
Ilmanlaatu: kohti uusia epäpuhtauksien kansallisia päästörajoja 
Parlamentti äänestää keskiviikkona direktiiviehdotuksessa, jossa määritetään uudet
päästörajat  mm. rikkidioksidille, pienhiukkasille sekä typen oksideille.  Tavoitteena on
parantaa ilmanlaatua, sillä huonon ilmanlaadun on arvioitu aiheuttavan vuosittain
EU:ssa 400 000 ennenaikaista kuolemaa.
 
 
Ehdotus eurovaalilain uudistamisesta 
Komission puheenjohtajan paikasta kisaavien kärkiehdokkaiden pitäisi olla ehdolla
Euroopan parlamentin vaaleissa, todetaan EU:n vaalilain muutosta ehdottavassa
päätöslauselmaluonnoksessa, josta parlamentti äänestää keskiviikkona. Parlamentin
jäsenten odotetaan esittävän myös, että Euroopan tason poliittiset puolueet
nimittäisivät kärkiehdokkaat komission puheenjohtajaksi viimeistään 12 viikkoa ennen
Euroopan parlamentin vaaleja.
 
 
Yhtiöveropäätösten automaattinen tietojenvaihto EU-maiden välillä  
Komissio on esittänyt, että EU-maat velvoitettaisiin vaihtamaan monikansallisia
yrityksiä koskevia veropäätöstietoja. Euroopan parlamentin jäsenet keskustelevat
aloitteesta maanantaina ja äänestävät tiistaina. Verotuksen avoimuuden lisäämiseen ja
yhtiöveron kiertämisen estämiseen tähtäävän komission esityksen taustalla ovat
toimittajien esille tuomat ”Luxleaks” -paljastukset.
 
 
Loppu EU-kansalaisten pankkisalaisuuksille Sveitsissä 
Täysistunnossa keskustellaan maanantaina ja äänestetään tiistaina parlamentin
kannasta Sveitsin kanssa tehtävään EU-kansalaisten veronkiertoa vaikeuttavaan
sopimukseen. Sopimuksen myötä EU-kansalaisten olisi vaikeampi piilottaa varoja
verottajalta sveitsiläisille tileille, sillä EU ja Sveitsi alkaisivat vaihtaa automaattisesti
kansalaistensa tilitietoja vuodesta 2018 alkaen.
 
 
Miehittämättömien ilma-alusten turvallinen käyttö siviili-ilmailun
alalla 
Miehittämättömien ilma-alusten kaupallisen- ja harrastuskäytön yleistyessä on
huolehdittava siitä, etteivät ne vahingoita yleistä turvallisuutta tai henkilökohtaista
yksityisyyttä, todetaan ei-lakiasäätävässä päätöslauselmassa, josta mepit
keskustelevat ja äänestävät torstaina.
 
 
Muita aiheita esityslistalla
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http://www.europarl.europa.eu//news/fi/agenda/briefing/2015-10-26

 

Yhteystiedot 
 
 

Lisätietoa
Esityslistaluonnos
EP Live - suora lähetys täysistunnosta
Tiedotustilaisuudet ja muut tapahtumat
Europarltv
Euroopan parlamentin audiovisuaaliset palvelut
EP Newshub
EPRS:n täysistunto-podcastit

Niina SALORANTA
(+32) 2 28 31834 (BXL)
(+33) 3 881 73472 (STR)
(+32) 473 84 03 65
niina.saloranta@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/fi/agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fi/plenary/
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fi/schedule/
http://www.europarltv.europa.eu/fi/home.aspx
http://audiovisual.europarl.europa.eu/
http://www.epnewshub.eu
http://www.europarl.europa.eu/rss/en/audio-podcasts.html


Muuttoliike: keskustelu Turkista, Länsi-Balkanin
reitistä, resursseista ja rajoista
 
Maahanmuuttoa koskevat haasteet, mukaan lukien Länsi-
Balkanin reitti, yhteistyö Turkin kanssa, keskustelu Afrikan
maiden kanssa ja haasteiden vaatimat resurssit, ovat esillä
täysistuntokeskustelussa tiistaina aamupäivällä.
Keskusteluun osallistuvat Eurooppa-neuvoston
puheenjohtaja Donald Tusk ja komission puheenjohtaja
Jean-Claude Juncker.
 
Keskustelussa käsitellään Eurooppa-neuvoston 15.10. pidetyn kokouksen tuloksia sekä 25.10.
pidettävää kokousta. Esille noussee myös 11.-12.11. Vallettassa pidettävä EU:n ja Afrikan
maiden huippukokous muuttoliikkeestä.   
 
 
Keskustelu: tiistaina 27.10.
 
Menettely: Eurooppa-neuvoston ja komission julkilausumat, keskustelu 
 
#refugees #Turkey @Frontex_EU #EUCO #migrationEU #WesternBalkansRoute #refugeecrisis
 
Lisätietoa
Eurooppa-neuvoston päätelmät 15. lokakuuta 2015
Komission tiedote 25.10. pidettävästä huippukokouksesta (englanniksi)
Vallettan huippukokous muuttoliikkeestä, 11.-12.11.2015
EP:n taustaselvitys
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http://www.consilium.europa.eu/fi/press/press-releases/2015/10/16-euco-conclusions/
http://europa.eu/rapid/press-release_AC-15-5882_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/fi/meetings/international-summit/2015/11/11-12/
http://epthinktank.eu/2015/09/07/eu-migratory-challenge-possible-responses-to-the-refugee-crisis/


Matkapaketit – uusia sääntöjä myös netin
kautta matkan varanneiden turvaksi 
 
Internetin kautta oman matkapaketin kokoava matkustaja
on oikeutettu jatkossa samaan kuluttajansuojaan kuin
matkatoimistosta matkan ostava, todetaan säännöissä,
joista parlamentti äänestää tiistaina. Mepit vaativat myös,
että matkustajien on voitava perua matkapaketti, jos
paketin hinta nousee yli 8 % ennen matkan alkua. Lisäksi
säännöissä vahvistetaan, että matkustajalla on oikeus
saada ennen matkapaketin ostoa selkeät tiedot
sopimuksesta sekä siitä, kuka on vastuussa
ongelmatilanteissa.
 
Näillä säännöillä, joista parlamentti ja neuvosto ovat jo päässeet alustavaan sopuun, päivitetään
tällä hetkellä voimassa olevaa, vuodelta 1990 peräisin olevaa lainsäädäntöä. Tarkoitus on
huomioida entistä paremmin mm. internetin kautta tehdyt matkavaraukset.
 
 
Neuvoston on jo vahvistanut uudet säännöt kokouksessaan 18.9.2015.
 
 
Uudet säännöt laajentavat matkapaketin käsitettä siten, että matkapaketiksi lasketaan jatkossa
myös useimmat netin kautta ostetut matkat, joihin kuuluu useita elementtejä, kuten lennot,
majoitus ja autovuokra.
 
 
Keskustelu: maanantaina 26.10.
 
Äänestys: tiistaina 27.10.
 
Menettely: yhteispäätös (tavallinen lainsäätämisjärjestys), 2. käsittely (alustava sopu)
 
#PackageTravel
 
Lisätietoa
Luonnosteksti
Tiedote, alustava sopu neuvoston kanssa (5.5.2015, englanniksi)
Esittelijä: Birgit Collin-Langen (EPP, Saksa)
Lainsäädäntötietokanta
Taustamuistio
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http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/imco/dv/cons_cons%282015%2909173%28rev3%29_/cons_cons%282015%2909173%28rev3%29_cs.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bIM-PRESS%2b20150504IPR49650%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/meps/fi/112788/BIRGIT_COLLIN-LANGEN_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0246(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20151019BKG98411/Parliament-extends-package-holiday-traveller-protection


•
•
•

Verkkovierailumaksujen loppu ja verkon
neutraalius – äänestys uusista säännöistä
 
Parlamentti on määrä vahvistaa tiistaina asetus, joka
poistaisi kesäkuusta 2017 alkaen kännykän käytöstä
toisessa EU-maassa perittävät verkkovierailun lisämaksut.
Säännöissä vahvistetaan myös verkon neutraaliutta ja
verkkoliikenteen tasapuolista kohtelua.
 
Verkkovierailujen,  eli  toisessa  EU-maassa  matkapuhelimella  soittamisen,  tekstiviestien
lähettämisen ja mobiiliverkon käyttämisen, lisämaksuja ei sallita EU-maissa 15.6.2017 alkaen. 
 
 
30.4.2016 alkaen verkkovierailujen lisämaksut saavat olla enintään:
 

Puhelut (minuutilta): 0,05 € 
Tekstiviestit: 0,02 € 
Datasiirrot (Mt): 0,05 €
 

 
Avoin pääsy verkkoon
 
 
Uudet säännöt velvoittavat yrityksiä kohtelemaan kaikkea internet-liikennettä tasapuolisesti, eli
yritykset eivät saa estää tai hidastaa sisällön, sovelluksien tai palveluiden toimittamista tietyiltä
lähettäjiltä tai tietyille vastaanottajille. Sääntöön sallitaan poikkeus, mikäli liikenteen estäminen
tai  hidastaminen  on  tarpeen  oikeuden  päätöksen,  lain  noudattamisen  tai  verkon
ruuhkautumisen  tai  verkkohyökkäysten  estämisen  vuoksi.
 
 
Tiedonsiirron nopeus
 
 
Parlamentin jäsenet onnistuivat varmistamaan, että internet-yhteyksien tarjoajien on kerrottava
uusille asiakkailleen yhteyden arvioitu latausnopeus. Mikäli ilmoitettu nopeus ei vastaa todellista
nopeutta,  asiakkaalla  on  oikeus  korjaustoimiin,  esimerkiksi  sopimuksen  purkuun  tai
kompensaatioon.  
 
 
Keskustelu: tiistaina 27.10.
 
Äänestys: tiistaina 27.10.
 
Menettely: yhteispäätös (tavallinen lainsäätämisjärjestys), 2. käsittely (alustava sopu)
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Lehdistötilaisuus: tiistaina 27.10. klo 15:30
 
#netneutrality #roaming #telecoms #signlemarket #ecommunications
 
Lisätietoa
Mietintöluonnos
Tiedote, alustava sopu neuvoston kanssa (30.6.2015, englanniksi)
Esittelijä: Pilar del Castillo (EPP, Espanja)
Lainsäädäntötietokanta
EuroparlTV: haastattelu Pilar del Castillon kanssa
EP:n tutkimuspalveluiden taustamuistio
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2015-0300&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20150630IPR72111/Cheaper-mobile-calls-and-open-internet-MEPs-and-ministers-strike-informal-deal
http://www.europarl.europa.eu/meps/fi/28390.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2013/0309(COD)
http://europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=2ac976f2-ed5c-496a-983c-a52900d498e2
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2015)569027


GMO: Äänestys kansallisista tuontikielloista
 
Parlamentti äänestää keskiviikkona esityksestä, jonka
myötä EU-maille annettaisiin mahdollisuus rajoittaa EU:n
hyväksymien muuntogeenisten (GMO) elintarvikkeiden ja
rehun myyntiä ja käyttöä alueellaan tai kieltää se kokonaan.
Parlamentin ympäristövaliokunta sekä useat poliittiset
ryhmät esittävät, että parlamentti hylkäisi esityksen, sillä
tämä voisi osoittautua käytännössä toimimattomaksi
järjestelyksi, minkä lisäksi se voisi johtaa rajatarkastusten
käyttöönottoon.
 
Säännöt antaisivat EU-maille mahdollisuuden päättää muuntogeenisten organismien myynnistä
ja  käytöstä  samaan  tapaan  kuin  ne  voivat  päättää  muuntogeenisten  kasvien  viljelystä.
Muuntogeenisten  kasvien  viljelyä  koskevat  säännöt  astuivat  voimaan  huhtikuussa  2015.
 
 
Nyt äänestettävät säännöt antaisivat jäsenmaille mahdollisuuden rajoittaa tiettyjen ehtojen
puitteissa muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehun myyntiä ja käyttöä alueellaan tai kieltää
sen, vaikka tuotteet olisivat sallittuja EU:ssa.
 
 
Keskustelu: keskiviikkona 28.10.
 
Äänestys: keskiviikkona 28.10.
 
Menettely: yhteispäätös (tavallinen lainsäätämisjärjestys), 1. Käsittely
 
 #GMOimports #GMOs
 
Lisätietoa
Mietintöluonnos
Artikkeli: Kuusi asiaa geenimuunnelluista organismeista
Tiedote, äänestys valiokunnassa (13.10.2015, englanniksi)
Esittelijä: Giovanni La Via (EPP, Italia)
Lainsäädäntötietokanta
EP:n tutkimuspalveluiden taustamuistio: imports of GM food and feed – Right of Member
States to opt out (englanniksi)
Komission tiedote: EU-maille lisää vapautta päättää muuntogeenisten organismien elintarvike-
ja rehukäytöstä
EP Research study
EP Research study
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0305+0+DOC+XML+V0//FI
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/news-room/20151013STO97392/Eight-things-you-should-know-about-GMOs
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20151012IPR97161/Environment-MEPs-oppose-national-GMO-import-bans-proposal
http://www.europarl.europa.eu/meps/fi/96816/GIOVANNI_LA+VIA_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0093%28COD%29&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/559479/EPRS_BRI%282015%29559479_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/559479/EPRS_BRI%282015%29559479_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4777_fi.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4777_fi.htm
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2015)569029
http://epthinktank.eu/2015/10/19/imports-of-gm-food-and-feed-right-of-member-states-to-opt-out-eu-legislation-in-progress/


Laki uuselintarvikkeiden hyödyntämisen
edistämiseksi 
 
Parlamentti äänestää keskiviikkona uudesta
yksinkertaistetusta lupaprosessista, jonka on tarkoitus
edistää uuselintarvikkeiden käyttöönottoa. Parlamentin
jäsenet tarkensivat uuselintarvikkeiden kuvausta siten, että
määritelmä kattaa myös mm. uudet tai muunnellut
molekyylirakenteet, mikro-organismit, sienet, levät,
hyönteiset sekä elintarvikkeet, jotka on saatu kudos- tai
soluviljelyjen avulla. Parlamentti ja neuvosto ovat päässeet
säännöistä jo alustavaan sopuun.
 
Parlamentin  jäsenet  vaativat,  että  asetuksessa  huomioidaan  säännöt,  jotka  koskevat
kloonieläimista  saatavia  elintarvikkeita,  noudatetaan  ennaltavarautumisen  periaatetta  ja
eläinkokeita  koskevat  rajoituksia  sekä  varmistetaan  nanomateriaalien  käytön  valvonta.
 
 
"Uuselintarvike" on elintarvike, jota ei ole käytetty ihmisravinnoksi EU:ssa huomattavia määriä
ennen 15.5.1997.
 
 
Keskustelu: keskiviikkona 28.10. 
 
Äänestys: keskiviikkona 28.10. 
 
Menettely: yhteispäätös (tavallinen lainsäätämisjärjestys), 1. käsittely (alustava sopu)  
 
#Novelfoods
 
Lisätietoa
Infografiikka
Mietintöluonnos
Tiedote, äänestys valiokunnassa (25.6.2015, englanniksi)
Esittelijä: James Nicholson (ECR, UK)
Lainsäädäntötietokanta
EP:n tutkimuspalveluiden taustamuistio: Updating rules on novel foods to keep up with
scientific advances (englanniksi)
EP:n selvitys uuselintarvikkeista (englanniksi)
Audiovisuaalista materiaalia
EP:n tutkimuspalveluiden taustamuistio
EPRS:n podcast
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https://www.pinterest.com/pin/264234703114439900/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bREPORT%2bA8-2014-0046%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fFI
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20150623IPR69710/Novel-Foods-food-safety-MEPs-back-deal-with-Council
http://www.europarl.europa.eu/meps/fi/1318/JAMES_NICHOLSON_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0435%28COD%29&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/564383/EPRS_BRI(2015)564383_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/564383/EPRS_BRI(2015)564383_EN.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/9c051023-d1a2-49e0-bd5f-87862c8974bf/Novel%20Foods.pdf
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Page.aspx?id=2360
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2015)569022
http://www.europarl.europa.eu/rss/podcast/eprs-plenary-podcast/or.xml


Volkswagen-kohu: meppien odotetaan vaativan
todellisia ajo-olosuhteita kuvaavia
päästötestejä 
 
Tiistaina parlamentti äänestää päätöslauselmasta, jossa se
ottaa kantaa viimeaikaisiin autojen päästötestejä
koskeneisiin paljastuksiin. Jo paljon ennen kuin
Volkswagenin käyttämä huijausohjelmisto tuli julki,
parlamentin jäsenet ovat toistuvasti vaatineet, että
päästötesteissä on otettava paremmin huomioon todelliset
ajo-olosuhteet. Näin voitaisiin puuttua eroihin virallisten ja
todellisten kulutus- ja päästölukemien välillä.
 
Sisämarkkinoista  vastaavan  komissaarin  Elżbieta  Bieńkowskan  kanssa  6.10.  käydyssä
keskustelussa  useat  mepit  totesivat,  että  parhaillaan  esillä  oleva  kohu  heikentää  koko
autoteollisuuden uskottavuutta. Mepit vaativat komissiota nopeuttamaan uusien todellisia ajo-
olosuhteita vastaavien päästötestien käyttöönottoa.
 
Äänestys: tiistaina 27.10.2015 
 
Keskustelu: tiistaina 6.10.2015
 
Menettely: ei-lakiasäätävä päätöslauselma
 
#Volkswagen #VWgate
 
Lisätietoa
Videotallenne keskustelusta (6.10.2015)
Storify-keskustelukooste (6.10.2015, englanniksi)
EP:n tutkimuspalveluiden taustamuistio: Beyond the VW case (englanniksi)
Lainsäädäntötietokanta
EP Research study: Vehicle emission tests: beyond the VW case
EP Research study: Reducing CO2 emissions from transport
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http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fi/plenary/video?debate=1444136667210
http://sfy.co/p0xYT
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/568355/EPRS_ATA(2015)568355_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2015/2865(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2015)568355
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2015)569031


Ilmanlaatu: kohti uusia epäpuhtauksien
kansallisia päästörajoja
 
Parlamentti äänestää keskiviikkona direktiiviehdotuksessa,
jossa määritetään uudet päästörajat  mm. rikkidioksidille,
pienhiukkasille sekä typen oksideille.  Tavoitteena on
parantaa ilmanlaatua, sillä huonon ilmanlaadun on arvioitu
aiheuttavan vuosittain EU:ssa 400 000 ennenaikaista
kuolemaa.
 
Parlamentin ympäristövaliokunnan laatimassa luonnoksessa vaaditaan, että tuleva kansallisia
päästörajoja koskeva direktiivi sisältää elohopean (Hg) kansalliset päästörajat vuodesta 2020
alkaen, sekä rikkidioksidin (SO2), typen oksidien (NOx), metaanin (CH4), ammoniakin (NH3), ja
muiden haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kuin metaanin (NMVOC) ja hiukkasten päästöjen
vuosia 2020 ja 2030 koskevat enimmäisrajat.
 
Keskustelu: keskiviikkona 28.10.
 
Äänestys: keskiviikkona 28.10.
 
Menettely: yhteispäätös (tavallinen lainsäätämisjärjestys), 1. Käsittely
 
#AirQuality
 
Lisätietoa
Mietintöluonnos
Tiedote, äänestys valiokunnassa (15.7.2015, englanniksi)
Esittelijä: Julie Girling (ECR, UK)
Lainsäädäntötietokanta
EP:n tutkimuspalveluiden taustamuistio: Reducing air pollution - National emission ceilings for
air pollutants (englanniksi)
Audiovisuaalista materiaalia
EP Research study
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2015-0249&language=fi
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+IM-PRESS+20150713IPR80655+0+DOC+PDF+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/meps/fi/96956/JULIE_GIRLING_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0443%28COD%29&l=en#tab-0
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-Briefing-565910-Reducing-air-pollution-v3-FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-Briefing-565910-Reducing-air-pollution-v3-FINAL.pdf
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Search.aspx?cid=7db901d2-b0d9-489a-b36f-a27700dc3b52
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2015)569038


Ehdotus eurovaalilain uudistamisesta
 
Komission puheenjohtajan paikasta kisaavien
kärkiehdokkaiden pitäisi olla ehdolla Euroopan parlamentin
vaaleissa, todetaan EU:n vaalilain muutosta ehdottavassa
päätöslauselmaluonnoksessa, josta parlamentti äänestää
keskiviikkona. Parlamentin jäsenten odotetaan esittävän
myös, että Euroopan tason poliittiset puolueet nimittäisivät
kärkiehdokkaat komission puheenjohtajaksi viimeistään 12
viikkoa ennen Euroopan parlamentin vaaleja.
 
Päätöslauselmaluonnoksessa parlamentti ehdottaa, että yhden vaalipiirin jäsenvaltioissa sekä
vaalipiireissä, joissa käytetään listajärjestelmää ja joilla on yli 26 paikkaa, otetaan paikkojen
jakamista  varten  käyttöön  pakollinen  äänikynnys,  joka  olisi  kolmesta  viiteen  prosenttia
annetuista  äänistä.  Kaikkien  ulkomailla  asuvien  EU-kansalaisten  tulisi  voida  äänestää
eurovaaleissa, joten käyttöön pitäisi ottaa sähköinen äänestys sekä mahdollisuus äänestää
internetissä tai postitse, mepit esittävät.  
 
 
Taustatietoa toimittajille
 
 
EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen 223 (1) artiklan mukaan parlamentti voi laatia esityksen
tarvittavista säännöksistä jäsentensä yleisten ja välittömien vaalien toimittamiseksi. Neuvoston
on  vahvistettava  tarvittavat  säännökset  yksimielisesti  erityistä  lainsäätämisjärjestystä
noudattaen.
 
 
Keskustelu: tiistaina 27.10.
 
Äänestys: keskiviikkona 28.10.
 
Menettely: oma-aloitteinen lainsäädäntömietintö 
 
Lehdistötilaisuus: keskiviikkona 28.10. klo 14:30 (Danuta Hübner ja Jo Leinen)
 
#EUelections #EUcitizens
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Lisätietoa
Mietintöluonnos
Tiedote, äänestys valiokunnassa (28.9.2015)
Esittelijä: Danuta Hübner (EPP, Puola)
Esittelijä: Jo Leinen (S&D, Saksa)
Lainsäädäntötietokanta
Research study
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FNONSGML%2BCOMPARL%2BPE-560.824%2B01%2BDOC%2BPDF%2BV0%2F%2Ffi
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20150929IPR94924/All-EU-citizens-living-abroad-should-vote-in-European-elections
http://www.europarl.europa.eu/meps/fi/96779/DANUTA+MARIA_HUBNER_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/fi/4262/JO_LEINEN_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2015%2f2035(INL)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2015)569025


Yhtiöveropäätösten automaattinen
tietojenvaihto EU-maiden välillä 
 
Komissio on esittänyt, että EU-maat velvoitettaisiin
vaihtamaan monikansallisia yrityksiä koskevia
veropäätöstietoja. Euroopan parlamentin jäsenet
keskustelevat aloitteesta maanantaina ja äänestävät
tiistaina. Verotuksen avoimuuden lisäämiseen ja
yhtiöveron kiertämisen estämiseen tähtäävän komission
esityksen taustalla ovat toimittajien esille tuomat
”Luxleaks” -paljastukset.
 
EU:n valtiovarainministerit, jotka pääsivät esityksestä yhteisymmärrykseen kokouksessaan
6.10., päättivät heikentää huomattavasti komission ehdotusta. 
 
 
Parlamentin talous- ja raha-asiain valiokunnan kokouksessa lokakuun puolessa välissä ehdotus
puolestaan sai laimean vastaanoton. Mepit ovat kritisoineet avoimuuden lisäämiseen tähtäävän
aloitteen heikennystä "hukattuna mahdollisuutena”. Valiokunta suhtautui erityisen kriittisesti
siihen, että jäsenvaltiot rajasivat komission valtuuksia käyttää veropäätöksiä koskevia tietoja.
Esityksen  mukaan  komissio  voisi  ainoastaan  tarkastaa,  että  tiedot  vastaavat  direktiivin
vaatimuksia.  
 
 
Mepit haluaisivat, että uudet säännöt koskisivat kaikkia kansallisia veropäätöksiä sen sijaan että
ne  koskevat  ainoastaan  rajat  ylittävissä  tilanteissa  annettavia  ennakkopäätöksiä  ja
ennakkohinnoittelusopimuksia.  Mepit  perustelivat  kantaansa sillä,  että  myös  kansallisilla
veropäätöksillä  on  vaikutuksia  yli  rajojen.
 
 
Keskustelu: maanantaina 26.10.  
 
Äänestys: tiistaina 27.10.
 
Menettely: kuulemismenettely
 
Lehdistötilaisuus: tiistaina 27.10. klo 15:00 (klo 16 Suomen aikaa)
 
#luxleaks #TaxTransparency
 

Täysistunto

FI Lehdistöpalvelut, Viestinnän pääosasto
Euroopan parlamentti - tiedottaja: Jaume DUCH GUILLOT
Lehdistöyksikön puhelinvaihde: (32 2) 28 33000

14 I 18



Lisätietoa
Mietintöluonnos
Tiedote, äänestys ECON-valiokunnassa (13.10.2015, englanniksi)
Esittelijä Markus Ferber (EPP, Saksa)
Lainsäädäntötietokanta
EP Research study
EP Research podcast
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+PE-560.586+01+NOT+XML+V0//FI
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20151013IPR97373/Mandatory-exchange-of-tax-rulings-proposal-a-missed-opportunity%E2%80%9D-say-MEPs
http://www.europarl.europa.eu/meps/fi/1917/MARKUS_FERBER_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2015/0068(CNS)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2015)569024
http://www.europarl.europa.eu/rss/podcast/eprs-plenary-podcast/or.xml


Loppu EU-kansalaisten pankkisalaisuuksille
Sveitsissä
 
Täysistunnossa keskustellaan maanantaina ja äänestetään
tiistaina parlamentin kannasta Sveitsin kanssa tehtävään
EU-kansalaisten veronkiertoa vaikeuttavaan sopimukseen.
Sopimuksen myötä EU-kansalaisten olisi vaikeampi
piilottaa varoja verottajalta sveitsiläisille tileille, sillä EU ja
Sveitsi alkaisivat vaihtaa automaattisesti kansalaistensa
tilitietoja vuodesta 2018 alkaen.
 
EU  ja  Sveitsi  sopivat  toukokuussa  2015  veropetosten  ja  veronkierron  selättämisestä.
Tietojenvaihto  koskee  sekä  tulotietoja,  kuten  korkoja  ja  osinkoja,  että  tilin  saldoa  ja
rahoitusvarojen  myynnistä  kertyviä  voittoja.
 
 
Keskustelu: maanantaina 26.10. 
 
Äänestys: tiistaina 27.10.
 
Menettely: kuulemismenettely
 
#TaxTransparency
 
Lisätietoa
Mietintöluonnos
Esittelijä: Jeppe Kofod (S&D, Tanska)
Lainsäädäntötietokanta

Täysistunto

FI Lehdistöpalvelut, Viestinnän pääosasto
Euroopan parlamentti - tiedottaja: Jaume DUCH GUILLOT
Lehdistöyksikön puhelinvaihde: (32 2) 28 33000

16 I 18

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+PE-560.677+01+NOT+XML+V0//FI
http://www.europarl.europa.eu/meps/fi/124870/JEPPE_KOFOD_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2015/0076(NLE)


Miehittämättömien ilma-alusten turvallinen
käyttö siviili-ilmailun alalla
 
Miehittämättömien ilma-alusten kaupallisen- ja
harrastuskäytön yleistyessä on huolehdittava siitä, etteivät
ne vahingoita yleistä turvallisuutta tai henkilökohtaista
yksityisyyttä, todetaan ei-lakiasäätävässä
päätöslauselmassa, josta mepit keskustelevat ja
äänestävät torstaina.
 
Selkeät EU:n ja kansainvälisen tason säännöt varmistaisivat sen, että alalla voidaan tehdä
tarvittavat investointipäätökset, todetaan miehittämättömien ilma-alusten turvallista käyttöä
siviili-ilmailun  alalla  koskevassa  päätöslauselmaluonnoksessa.  Säännöt  parantaisivat
lennokkien valmistajien ja erilaisten palveluiden, kuten mediapalveluiden sekä energian ja
liikenteen infrastruktuurin turvallisuustarkastusten ja seurannan, tarjoajien mahdollisuuksia
myydä tuotteita ja palveluita yli  EU-maiden rajojen.
 
 
Päätöslauselmaluonnoksessa ehdotetaan ”havaitse ja vältä” -tekniikan sekä maantieteellisten
rajojen virtuaalisten esteiden (geofencing), häirinnäneston ja kaappaukseneston teknologioiden
tukemista,  jotta  voitaisiin  varmistaa  mm.  etteivät  lennokit  lennä  yli  kiellettyjen  alueiden. 
Suunnittelussa  on  huomioitava  myös  yksityisyyttä  ja  tietosuojaa  koskevat  takeet,  mepit
korostavat.
 
 
Keskustelu: torstaina 29.10.
 
Äänestys: torstaina 29.10. 
 
Menettely: ei-lakiasäätävä päätöslauselma 
 
#drones #safety #privacy
 
Lisätietoa
Päätöslauselmaluonnos
Tiedote, äänestys valiokunnassa (16.9.2015)
Esittelijä : Jacqueline Foster (ECR, UK)
Lainsäädäntötietokanta
Artikkeli: Foster: Miehittämättömien ilma-alusten turvallinen käyttö varmistettava
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2015-0261&language=FI
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20150915IPR93249/Rules-for-drones-for-civilian-use-are-urgently-needed
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/4553/JACQUELINE_FOSTER_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2014/2243(INI)
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/news-room/20150916STO93307/Foster-Miehitt%C3%A4m%C3%A4tt%C3%B6mien-ilma-alusten-turvallinen-k%C3%A4ytt%C3%B6-varmistettava
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Muita aiheita esityslistalla
 
Täysistunnossa käsitellään myös seuraavia aiheita:
 

Vastuuvapaus 2013 
Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2016 
Arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien läpinäkyvyys 
Tiettyjen sellaisten tavaroiden kauppa, joita voi  käyttää kuolemanrangaistuksen
täytäntöönpanoon,  kidutukseen  ja  muuhun  vastaavanlaiseen  kohteluun  tai
rankaisemiseen 
Lähi-idän tilanne 
Satelliittiteknologian käyttö lennonvalvonnassa 
EU-kansalaisten sähköinen joukkovalvonta 
"Älykkäät rajatarkastukset” EU:n ulkorajoilla 
Komission työohjelma 2016 
EU:n strategia Adrian- ja Joonianmeren alueelle 
Koheesiopolitiikka ja Eurooppa 2020 -strategian arviointi 
Eurooppa 2020 -strategian näkymät ja tarkistaminen 
Etelä-Sudanin tilanne 
Eurooppalainen kansalaisaloite 
Talouspolitiikan  eurooppalainen  ohjausjakso:  vuoden  2015  painopisteiden
täytäntöönpano 
EU:n lainvalvontaviranomaisten koulutuksesta vastaava virasto (CEPOL) 
Euroopan unionin tuomioistuin: yleisen tuomioistuimen tuomarien lukumäärä 
Ebolakriisi: opetukset pitkällä aikavälillä 
Pitkäaikaistyöttömien integrointi työmarkkinoille 
Kesäajan vaikutukset
 

Lisätietoa
Esityslistaluonnos
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