
 

Istuntokatsaus – 2.-3.5.2018 – Bryssel
 
Charles Michel keskustelee Euroopan tulevaisuudesta meppien
kanssa 
Belgian pääministeri Charles Michel on viides EU:n päämies, joka keskustelee
Euroopan tulevaisuudesta meppien sekä Euroopan komission puheenjohtaja Jean-
Claude Junckerin kanssa. 
 
 
Mepit keskustelevat vuoden 2020 jälkeisestä budjetista 
Mepit keskustelevat EU:n komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin kanssa
uusista esityksistä koskien EU:n vuoden 2020 jälkeistä pitkän aikavälin budjettia sekä
EU:n tulojärjestelmän uudistusta keskiviikkona klo 14 Suomen aikaa.
 
 
Mepit vaativat maailmanlaajuista eläinkokeiden kieltoa
kosmetiikkatuotteille 
Mepit äänestävät torstaina päätöslauselmaluonnoksesta, jossa vaaditaan EU:ta
tekemään diplomaattisen aloitteen eläinkokeiden käytön kieltämiseksi koko
maailmassa vuoteen 2023 mennessä.
 
 
Muita aiheita agendalla
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/fi/agenda/briefing/2018-05-02
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Lisätietoa
Esityslistaluonnos
EP Live - suora lähetys täysistunnosta
Tiedotustilaisuudet ja muut tapahtumat
Europarltv
Euroopan parlamentin audiovisuaaliset palvelut
EP Newshub
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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


Yhteystiedot 
 
 
Iina LIETZÉN
Lehdistötiedottaja

(+32) 47 088 3910
iina.lietzen@europarl.europa.eu

Niina SALORANTA
Lehdistötiedottaja

(+358) 40 720 5025
niina.saloranta@europarl.europa.eu
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Charles Michel keskustelee Euroopan
tulevaisuudesta meppien kanssa
 
Belgian pääministeri Charles Michel on viides EU:n
päämies, joka keskustelee Euroopan tulevaisuudesta
meppien sekä Euroopan komission puheenjohtaja Jean-
Claude Junckerin kanssa. 
 
Charles Michel on toiminut Belgian pääministerinä lokakuusta 2014. Tätä ennen Michel johti
Belgian ranskankielistä liberaalipuoluetta ja toimi kehitysyhteistyöministerinä vuosina 2007-
2011.
 
Kyseessä on viides keskustelu meppien ja EU:n päämiesten välillä. Mepit ovat jo keskustelleet
Euroopan unionin tulevaisuudesta Irlannin pääministeri Leo Varadkarin kanssa tammikuussa,
Kroatian pääministeri Andrej Plenkovićin kanssa helmikuussa, Portugalin pääministeri António
Costan kanssa maaliskuussa sekä Emmanuel Macronin kanssa huhtikuussa.
 
Euroopan  parlamentin  puhemies  Antonio  Tajani  ja  Charles  Michel  pitävät  lyhyen
lehdistötilaisuuden  lehdistösalissa  torstaina  klo  12.30  Suomen  aikaa.
 
Seuraavaksi meppien kanssa Euroopan tulevaisuudesta keskustelee Luxemburgin pääministeri
Xavier Bettel Strasbourgin täysistunnossa toukokuun lopussa.
 
Keskustelu: Torstaina 3.5.
 
Lehdistötilaisuus: Torstaina 3.5. klo 12.30
 
#FutureofEU @CharlesMichel
 
Lisätietoa
Euroopan tulevaisuutta koskeva keskustelu
Kuvia, videoita ja äänimateriaalia
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http://premier.fgov.be/en/biography
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180112IPR91628/ideal-of-creating-a-better-future-still-inspires-the-eu-says-irish-taoiseach
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180202IPR97024/our-path-needs-to-lead-forwards-not-backwards-says-croatian-prime-minister
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180309IPR99429/we-cannot-expect-more-from-europe-without-giving-more-to-it-says-portuguese-pm
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180309IPR99429/we-cannot-expect-more-from-europe-without-giving-more-to-it-says-portuguese-pm
http://www.elysee.fr/la-presidence/emmanuel-macron-biographie/
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/priorities/tulevaisuus
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/future-of-europe_3206_pk


Mepit keskustelevat vuoden 2020 jälkeisestä
budjetista
 
Mepit keskustelevat EU:n komission puheenjohtajan Jean-
Claude Junckerin kanssa uusista esityksistä koskien EU:n
vuoden 2020 jälkeistä pitkän aikavälin budjettia sekä EU:n
tulojärjestelmän uudistusta keskiviikkona klo 14 Suomen
aikaa.
 
Komission edustaja esittelee keskustelussa komission uudet  lainsäädäntöaloitteet,  minkä
jälkeen mepit tuovat esille näkemyksensä. Mepit äänestivät maaliskuussa päätöslauselmista,
jossa he ottivat kantaa monivuotisen rahoituskehyksen (MFF) tuloihin ja menoihin.
 
Parlamentti haluaa, että EU:n budjetissa huomioidaan unionin uudet prioriteettialat, mutta myös
kestävä maatalous ja Euroopan alueellinen kehitys. Mepit korostavat, että budjetin tulee kattaa
brexitin  aiheuttamat  mahdolliset  vajeet.  Mepit  haluavat  lisäksi,  että  EU:n  omia  varoja
vahvistetaan.  He  vaativat  nykyisten  tulojen  vahvistamista  esimerkiksi  tuontitulleilla  ja
maatalousmaksuilla,  sekä  vähittäistä  uusien  omien  varojen  käyttöönottoa.
 
Mepit ovat varoittaneet, että ”monivuotisesta rahoituskehyksestä ei päästä sopuun, ellei omien
varojen  suhteen  pystytä  etenemään”.  Menoista  ja  tuloista  pitää  siis  keskustella  yhtenä
pakettina.
 
Neuvoston  pitää  seuraavaksi  muodostaa  kantansa  monivuotisesta  rahoituskehyksestä.
Parlamentin pitää hyväksyä neuvoston kanta. Mepit ovat vaatineen neuvostoa ja komissiota
aloittamaan keskustelut välittömästi, jotta sopuun monivuotisesta rahoituskehyksestä päästäisiin
ennen vuoden 2019 EU-vaaleja.
 
Keskustelu: Keskiviikkona 2.5.
 
Menettely: Komission julkilausuma ja keskustelu
 
#EUBudget #MFF #OwnResources  
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http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/fi/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.4.3.html
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2018)614721


Lisätietoa
Päätöslauselma monivuotisesta rahoituskehyksestä: vuoden 2020 jälkeistä monivuotista
rahoituskehystä koskevan parlamentin kannan valmistelu
Päätöslauselma Euroopan unionin omien varojen järjestelmän uudistamisesta
MFF Q&A
Esittelijä Jan Olbrycht (EPP, Puola) (MFF)
Esittelijä Isabelle Thomas (S&D, Ranska) (MFF)
Esittelijä Janusz Lewandowski (EPP, Puola) (EU:n omat varat)
Esittelijä Gérard Deprez (ALDE, BE) (EU:n omat varat)
Lainsäädäntötietokanta
Kuvia, videoita ja äänimateriaalia
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2018-0075&language=FI
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2018-0075&language=FI
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2018-0076&language=FI
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20180309RES99411/20180309RES99411.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meps/fi/28288.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/fi/114279.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/fi/23781.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/fi/1473.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/2594(RSP)
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-s-next-multiannual-financial-framework_4405_pk


Mepit vaativat maailmanlaajuista eläinkokeiden
kieltoa kosmetiikkatuotteille
 
Mepit äänestävät torstaina päätöslauselmaluonnoksesta,
jossa vaaditaan EU:ta tekemään diplomaattisen aloitteen
eläinkokeiden käytön kieltämiseksi koko maailmassa
vuoteen 2023 mennessä.
 
Mepit keskustelevat asiasta neuvoston ja komission kanssa keskiviikkona.
 
Eläimillä testatun kosmetiikan myynti EU:ssa on ollut kiellettyä jo vuodesta 2013 alkaen. Mepit
huomauttavat,  että  tämä ei  ole  estänyt  kosmetiikkayrityksiä  menestymästä EU:ssa.  EU:n
kosmetiikkateollisuus työllistää noin kaksi miljoonaa ihmistä. Kuitenkin noin 80 % maailman
maista sallii eläinkokeet ja eläimillä testatun kosmetiikan myynnin.
 
Mepit  huomauttivat  lisäksi  eläinkokeiden  kieltoon  liittyvistä  epäkohdista  EU:ssa.  Jotkin
kosmetiikkatuotteet testataan eläimillä EU:n ulkopuolella ennen kuin ne testataan uudestaan
vaihtoehtoisin menetelmin EU:n sisällä myyntiä varten.
 
Keskustelu: Keskiviikkona 2.5.
 
Äänestys: Torstaina 3.5.
 
Menettely: Suullinen kysymys ja päätöslauselma
 
#animaltesting 
 
Lisätietoa
Päätöslauselmaluonnos maailmanlaajuisesta eläinkokeiden kiellosta kosmetiikkatuotteille
Kuvia, videoita ja äänimateriaalia
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B8-2018-0217&format=XML&language=EN
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/animal-welfare_4404_pk
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Muita aiheita agendalla
 
Täysistunnossa käsitellään myös mm. seuraavia aiheita:
 

Mepit: maahanmuuttajalapsien oikeus terveydenhuoltoon ja koulutukseen tulee taata 
Tiedotusvälineiden moniarvoisuus ja vapaus EU:ssa 
Caterpillar: Meppien odotetaan hyväksyvät 4.6 miljoonaa euroa työllistämistukea
entisille työntekijöille 
Vuosikertomus Euroopan investointipankin rahoitustoiminnan valvonnasta 2016 
Vuosikertomus 2016 EU:n taloudellisten etujen suojaamisesta – petostentorjunta 
Vainoamisrikokset ja uhrien suojelu EU:ssa 
EU:n lammas- ja vuohialan nykytilanne ja tulevaisuudennäkymät 
Koheesiopolitiikka  ja  temaattinen  tavoite  ”kestävän  liikenteen  edistäminen  ja
pullonkaulojen  poistaminen  tärkeimmistä  liikenneverkkoinfrastruktuureista”
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