
 

Istuntokatsaus – 5.-8.2.2018 – Strasbourg
 
Lisää mahdollisuuksia tehdä verkko-ostoksia toisista EU-maista 
Parlamentti keskustelee maanantaina ja äänestää tiistaina uusista geoblokkausta eli
perusteettomia maarajoituksia koskevista säännöistä. Uusien sääntöjen myötä
kuluttajilla on aiempaa paremmat mahdollisuudet ostaa verkossa esimerkiksi erilaisia
tuotteita, konserttilippuja ja hotellimajoituksia toisista EU-maista paikallisilla hinnoilla.
 
 
Europarlamenttivaalit 2019: parlamentin paikkajako ja EU:n vaalilain
uudistus 
Euroopan parlamentin jäsenten määrää tulisi leikata tämänhetkisestä 751:stä 705
jäseneen Britannian erottua EU:sta, todetaan päätöslauselmaluonnoksessa, josta
keskustellaan ja äänestetään parlamentin täysistunnossa keskiviikkona.
 
 
Ilmastonmuutos: hiilidioksidipäästöjen leikkaaminen ja vähähiilisten
innovaatioiden rahoitus 
Mepit äänestävät tiistaina säännöistä, joilla pyritään tehostamaan kasvihuonekaasujen
leikkaamista parantamalla EU:n päästökauppajärjestelmää Pariisin ilmastosopimuksen
sitoumusten mukaisesti.
 
 
Kroatian pääministeri Andrej Plenković keskustelee Euroopan
tulevaisuudesta meppien kanssa 
Kroatian pääministeri Andrej Plenković on toinen EU:n päämies, joka keskustelee
Euroopan tulevaisuudesta meppien kanssa.
 
 
Äänestys ja keskustelu Euroopan parlamentissa
kesäaikajärjestelyistä luopumisesta  
Meppien odotetaan vaativan komissiota esittämään kesäaikajärjestelystä luopumista
keskustelussa torstaiaamuna. Mepit äänestävät päätöslauselmasta klo 13.
 
 
Muita aiheita agendalla
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/fi/agenda/briefing/2018-02-05
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Yhteystiedot 
 
 

Lisätietoa
Esityslistaluonnos
EP Live - suora lähetys täysistunnosta
Tiedotustilaisuudet ja muut tapahtumat
Europarltv
EP:n multimedia-sivusto
EP Newshub

Iina LIETZÉN
Lehdistötiedottaja

(+32) 2 28 40731 (BXL)
(+33) 3 881 73472 (STR)
(+32) 47 088 3910
iina.lietzen@europarl.europa.eu

Niina SALORANTA
Lehdistötiedottaja
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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
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home
http://www.epnewshub.eu
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Lisää mahdollisuuksia tehdä verkko-ostoksia
toisista EU-maista
 
Parlamentti keskustelee maanantaina ja äänestää tiistaina
uusista geoblokkausta eli perusteettomia maarajoituksia
koskevista säännöistä. Uusien sääntöjen myötä kuluttajilla
on aiempaa paremmat mahdollisuudet ostaa verkossa
esimerkiksi erilaisia tuotteita, konserttilippuja ja
hotellimajoituksia toisista EU-maista paikallisilla hinnoilla.
 
Uusien sääntöjen myötä kuluttajat voivat valita, miltä nettisivulta he haluavat ostaa tuotteet tai
palvelut,  sillä yrityksillä saattaa usein olla nettisivuistaan erilaisia maaversioita. Kuluttajan
pääsyä nettisivulle ei saa estää eikä kuluttajaa saa automaattisesti ohjata toiselle sivulle tämän
kansalaisuuteen, asuinpaikkaan tai väliaikaiseen sijaintiin perustuen.
 
 
Kaikille EU-maista kotoisin oleville asiakkaille on tarjottava samat ostoehdot kuin paikallisille
asiakkaille. Asiakkaille on siis taattava samat hinnat ja ehdot seuraavissa tilanteissa:
 

kun  asiakas  ostaa  tavaroita  (kuten  kodinkoneet,  elektroniikka,  vaatteet),  jotka
toimitetaan  EU-maahan,  johon  myyjä  yleisten  käyttöehtojensa  mukaan  tarjoaa
toimituksen tai jotka haetaan paikasta, josta on sovittu asiakkaan ja myyjän välillä,
 
kun asiakas ostaa sähköisiä palveluita, joita ei ole suojattu tekijänoikeudella kuten
pilvipalveluita, palomuureja, verkkosivujen ylläpitoa tai tiedonvarastointipalveluja,
 
kun asiakas ostaa palvelun, joka tarjotaan kuluttajalle myyjän tiloissa tai muussa
tilassa,  jossa  myyjä  toimii  (kuten  hotellissa  yöpyminen,  auton  vuokraaminen,
urheilutapahtumat,  musiikkifestivaali  tai  huvipuistolippu).
 

Säännöt eivät koske tekijänoikeudella suojattua sisältöä 
 
Säännöt eivät tule koskemaan digitaalista tekijänoikeudella suojattua sisältöä kuten sähköisiä
kirjoja, ladattavaa musiikkia ja internet-pelejä. Parlamentin neuvottelijat kuitenkin onnistuivat
sisällyttämään lakiin ehdon, jonka myötä komission pitää arvioida kahden vuoden aikana,
pitäisikö  maarajoitusten  kieltämisen  koskea myös  digitaalista  tekijänoikeudella  suojattua
sisältöä.  Laki  ei  tässä  muodossaan  tule  koskemaan  myöskään  audiovisuaalisia  tai
liikennepalveluita.
 
Parlamentti ja neuvosto pääsivät alustavaan sopuun maarajoituksia koskevasta asetuksesta
20.11.2017.  Sitä  ryhdytään soveltamaan yhdeksän kuukautta sen jälkeen,  kun asetus on
julkaistu.
 
Keskustelu: Maanantaina 5.2.
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Äänestys: Tiistaina 6.2.
 
Menettely: Tavallinen lainsäädäntömenettely
 
Lehdistötilaisuus: Tiistaina 6.2. 16.00 Suomen aikaa
 
#geoblocking #DigitalSingleMarket
 
Lisätietoa
Alustava teksti (englanniksi)
Tiedote parlamentin ja neuvoston välisestä alustavasta sovusta (20.11.2017; englanniksi)
Video EuroparlTV: Verkko-ostokset
Esittelijä: Róża Thun (EPP, Puola)
Lainsäädäntötietokanta
EP:n tutkimuspalvelut: Maarajoituksia koskevat tutkimukset
Tutkimus nettikuluttajista ja maarajoituksista (Euroopan komissio, toukokuu 2016)
Kuvia, videoita ja äänimateriaalia maarajoituksista
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http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14780-2017-INIT/en/pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20171120IPR88426/ending-unjustified-geo-blocking-online-shoppers-must-be-treated-equally
https://www.europarltv.europa.eu/programme/society/merry-digital-christmas
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96776/ROZA+GRAFIN+VON_THUN+UND+HOHENSTEIN_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/0152(COD)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/search.html?word=geo-blocking
http://ec.europa.eu/consumers/consumer_evidence/market_studies/geo-blocking/index_en.htm
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/geo-blocking_3901_pk


Europarlamenttivaalit 2019: parlamentin
paikkajako ja EU:n vaalilain uudistus
 
Euroopan parlamentin jäsenten määrää tulisi leikata
tämänhetkisestä 751:stä 705 jäseneen Britannian erottua
EU:sta, todetaan päätöslauselmaluonnoksessa, josta
keskustellaan ja äänestetään parlamentin täysistunnossa
keskiviikkona.
 
Päätöslauselmaluonnoksessa  mepit  ehdottavat  paikkamäärän  leikkaamisen  lisäksi,  että
brittimepeiltä brexitin myötä vapautuvista 73 paikasta 46 paikkaa jätettäisiin varastoon tulevaa
varten. Loput 27 vapautuvaa paikkaa jaettaisiin 14 aliedustetun EU-maan kesken.
 
Mepit äänestävät myös ehdotuksesta perustaa yleiseurooppalaiset vaalilistat, jotka kattaisivat
koko EU:n alueen.
 
Päätöslauselmaluonnoksessa korostetaan lisäksi,  että paikkajako astuu voimaan vain, jos
Britannia lähtee EU:sta. Muussa tapauksessa tämänhetkiset järjestelyt pysyisivät voimassa.
 
Vaalilain uudistus
 
Myöhemmin keskiviikkona meppien odotetaan vaativan EU-maiden hallituksia saattamaan EU:n
vaalilain uudistuksen loppuun. Yleiseurooppalaisten listojen oikeusperustan luominen edellyttää
vaalilain  uudistusta.  Meppien  odotetaan  vaativan  neuvostoa  purkamaan  tämänhetkinen
pattitilanne,  joka  on  estänyt  edelliset  yritykset  uudistaa  eurooppalaisia  vaaleja  koskevat
säännöt.
 
Taustatietoa
 
Marraskuussa 2015 Euroopan parlamentti päätti käyttää 223 artiklan 1 kohdassa vahvistettuja
oikeuksiaan panna alulle EU:n vaalisäädöksen uudistuksen.
 
Seuraavaksi
 
Neuvosto käsittelee parhaillaan parlamentin vaalilain uudistusta koskevaa esitystä. Neuvoston
päätöksen pitää olla yksimielinen, minkä jälkeen parlamentin tulee vielä hyväksyä päätös. Myös
EU:n  jäsenvaltioiden  tulee  hyväksyä  uudistukset  omien  perustuslakiensa  vaatimusten
mukaisesti.
 
Euroopan  parlamentin  äänestettyä  kokoonpanostaan  asia  siirtyy  Eurooppa-neuvoston
käsittelyyn. Lopullinen päätös Euroopan parlamentin kokoonpanosta seuraavalla kaudella vaatii
EU:n päämiesten yksimielistä tukea. Tämän jälkeen parlamentin tulee vielä hyväksyä päätös.
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20151109IPR01698/ep-elections-spitzenkandidaten-mandatory-thresholds-right-to-vote-abroad


Keskustelu: Keskiviikkona 7.2.
 
Äänestys: Keskiviikkona 7.2.
 
Menettely: Lainsäädäntöaloite, neuvostolle esitettävä suullisesti vastattava kysymys
 
Lehdistötilaisuus: Keskiviikkona 7.2. 15.30 Suomen aikaa esittelijöiden Danuta Hübner
(EPP, Puola) and Pedro Silva Pereira (S&D, Puola) kanssa
 
#EP2019
 
Lisätietoa
Päätöslauselmaluonnos Euroopan parlamentin kokoonpanosta
Esittelijä Danuta Hübner (EPP, Puola)
Esittelijä Pedro Silva Pereira (S&D, Portugali)
Lainsäädäntötietokanta
Analyysi: Euroopan parlamentin kokoonpano (englanniksi)
Neuvostolle esitettävä suullisesti vastattava kysymys vaalilain uudistuksesta
Kuvia, videoita ja äänimateriaalia
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0007+0+DOC+XML+V0//FI
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96779/mep_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124747/PEDRO_SILVA+PEREIRA_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2017/2054%28INL%29
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/583117/IPOL_IDA%282017%29583117_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2017-000099+0+DOC+XML+V0//FI
https://multimedia.europarl.europa.eu


Ilmastonmuutos: hiilidioksidipäästöjen
leikkaaminen ja vähähiilisten innovaatioiden
rahoitus
 
Mepit äänestävät tiistaina säännöistä, joilla pyritään
tehostamaan kasvihuonekaasujen leikkaamista
parantamalla EU:n päästökauppajärjestelmää Pariisin
ilmastosopimuksen sitoumusten mukaisesti.
 
Lakiluonnoksen myötä EU:n päästökauppajärjestelmän huutokaupattavien päästöoikeuksien
määrää  vähennettäisiin  vuosittain  aiempaa  nopeammin.  Uusien  sääntöjen  myötä
päästökauppajärjestelmän  markkinavakausvarannon  valmiudet  tuplataan  ylimääräisten
päästöoikeuksien  poistamiseksi  markkinoilta.
 
Vähähiilisten innovaatioiden kannustamiseksi perustetaan nykyaikaistamisrahasto, jolla pyritään
edistämään  energiajär jestelmien  uudistamista  alemman  tulotason  EU-maissa.
Innovaatiorahastolla  taas  pyritään  tukemaan  innovatiivisia  projekteja,  jotka  keskittyvät
uusiutuvaan  energiaan,  hiilidioksidin  talteenottoon  ja  varastointiin  sekä  vähähiilisyyteen.
 
Parlamentti ja neuvosto ovat jo päässeet säännöistä alustavaan sopuun.
 
Taustatietoa
 
EU:n päästökauppajärjestelmä asettaa katon kasvihuonekaasupäästöille sektoreilla,  jotka
kuuluvat järjestelmään. Yritykset voivat ostaa ja myydä päästöoikeuksia päästökaton rajoissa.
 
Euroopan komissio julkaisi 15. heinäkuuta 2015 ehdotuksensa EU:n päästökauppajärjestelmän
IV vaiheesta.
 
Tavoitteena on saavuttaa EU:n kasvihuonekaasujen 40 %:n vähennystavoite vuoteen 2030
mennessä. Samalla halutaan varmistaa, ettei EU:n teollisuus kärsi hiilivuodosta eli siitä, että
yritykset muuttaisivat kolmansiin maihin, joissa on löysemmät vaatimukset. Samalla halutaan
tukea innovaatiota ja nykyaikaistamista EU:n teollisuus- ja energia-aloilla 2020-luvulla.
 
Keskustelu: Maanantaina 5.2.
 
Äänestys: Tiistaina 6.2.
 
Menettely: Tavallinen lainsäädäntömenettely
 
Lehdistötilaisuus: Tiistaina 6.2. 15.00 Suomen aikaa
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https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/revision_fi
https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/revision_fi


#EUETS #climatechange
 
Lisätietoa
Tiedote valiokuntaäänestyksestä (09.11.2017)
Esittelijä Julie Girling (ECR, Yhdistynyt kuningaskunta)
Lainsäädäntötietokanta
EP:n tutkimuspalvelut: EU:n päästökauppajärjestelmän uudistus (englanniksi)
EU:n päästökauppajärjestelmä (EU ETS)
Kuvia, videoita ja äänimateriaalia
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http://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20171109IPR87713/co2-plans-to-cut-emission-allowances-and-fund-low-carbon-innovation-agreed
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96956/JULIE_GIRLING_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?l=en&reference=2015%2F0148%28COD%29
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614601/EPRS_BRI(2017)614601_EN.pdf
https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_fi
https://multimedia.europarl.europa.eu


Kroatian pääministeri Andrej Plenković
keskustelee Euroopan tulevaisuudesta meppien
kanssa
 
Kroatian pääministeri Andrej Plenković on toinen EU:n
päämies, joka keskustelee Euroopan tulevaisuudesta
meppien kanssa.
 
Plenković pitää puheen tiistaiaamuna täysistunnossa, minkä jälkeen pääministeri keskustelee
meppien kanssa Euroopan unionin tulevaisuudesta. Euroopan parlamentin puhemies Antonio
Tajani ja puheenjohtajakokous (poliittisten ryhmien johtajat) kutsuivat Plenkovićin täysistuntoon.
 
Plenković toimi Euroopan parlamentin jäsenenä vuodesta 2013 vuoden 2016 lokakuuhun,
jolloin hän jätti  meppipaikkansa ja aloitti  Kroatian pääministerinä.
 
Keskustelu: Tiistaina 6.2.
 
Lehdistötilaisuus: Tiistaina 6.2. klo 13.00 Suomen aikaa istuntosalin ulkopuolella
 
#FutureofEurope
 
Lisätietoa
Kuvia, videoita ja äänimateriaalia
Top Story
Andrej Plenković CV
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/future-of-europe_3206_pk
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/20170616TST77649
https://vlada.gov.hr/o-vladi/clanovi-vlade/clanovi-vlade-128/andrej-plenkovic/19495


Äänestys ja keskustelu Euroopan parlamentissa
kesäaikajärjestelyistä luopumisesta 
 
Meppien odotetaan vaativan komissiota esittämään
kesäaikajärjestelystä luopumista keskustelussa
torstaiaamuna. Mepit äänestävät päätöslauselmasta klo 13.
 
Liikennevaliokunnan laatimassa päätöslauselmaluonnoksessa vaaditaan komissiota esittämään
kesä- ja talviaikajärjestelystä luopumista. Parlamentin ehdotus vastaa kansalaisten aloitteisiin,
joissa viitataan kellojen siirtämisen aiheuttamiin terveysongelmiin.
 
Päätöslauselmaluonnoksessa todetaan, että vaikka kellojen siirtämisestä luovuttaisiin, pitää
taata,  että  kaikkialla  EU:ssa  on  voimassa  yhtenäinen  aikajärjestelmä.  Kesä-  ja
talviaikajärjestelyjä  on  käsitelty  direkti ivissä  kesäaikasäännöksistä.
 
Keskustelu: Torstaina 8.2.
 
Äänestys: Torstaina 8.2.
 
Menettely: Päätöslauselma
 
Lisätietoa
Päätöslauselmaluonnos (englanniksi)
Lainsäädöntötietokanta
EP:n tutkimuspalvelut: EU:n kesäaikajärjestelyt (lokakuu 2017; englanniksi)
Videotallenne kesäaikajärjestelyjä koskevasta kuulemisesta (24.03.2015)
Kuvia, videoita ja äänimateriaalia
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32000L0084
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bMOTION%2bB8-2018-0070%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/2968(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/611006/EPRS_STU(2017)611006_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20150324-1600-COMMITTEE-JURI-TRAN-ITRE
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Muita aiheita agendalla
 
Täysistunnossa käsitellään myös mm. seuraavia aiheita:
 

Keskustelu komission kanssa dieselpakokaasutesteistä ihmisillä ja apinoilla 
Oikeusvaltioperiaate Romaniassa: mepit arvioivat oikeusjärjestelmän uudistuksia 
Turkki: Mepit ottavat kantaa lehdistönvapautta tukahduttaviin toimiin 
Europarlamenttivaalit  2019:  Kärkiehdokasmenettely  komission  puheenjohtajaa
valittaessa 
Torjunta-aineet: Parlamentti perustaa uuden erityisvaliokunnan 
Mepit arvioivat Zimbabwen tulevaisuutta 
EU:n laajeneminen: Uusi Länsi-Balkanin strategia 
Venezuelan kriisi: Tarvitaan demokraattista ratkaisua 
YK:n palestiinalaispakolaisten virasto vaikeuksissa 
Täysistuntoäänestys: Tunisia rahanpesun mustalle listalle? 
Suurempi rooli EU:n investointipankille muuttoliikkeen hallintaan 
Nollatoleranssi naisten sukuelinten silpomiseen
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