
 

Istuntokatsaus – 2.-5.7.2018 – Strasbourg
 
EU:n maahanmuuttopolitiikka: Mepit arvioivat EU-johtajien
aikaansaannoksia 
Mepit keskustelevat täysistunnossa tiistaina 28.-29.6. järjestettävän huippukokouksen
tuloksista Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Tuskin ja komission puheenjohtajan
Junckerin kanssa. Huippukokouksessa pyritään etenemään kohti sopua muuttoliike- ja
turvapaikkapolitiikan osalta.
 
 
Mateusz Morawiecki keskustelee Euroopan tulevaisuudesta meppien
kanssa 
Puolan pääministeri Mateusz Morawiecki on kahdeksas EU-maan päämies, joka
keskustelee EU:n tulevaisuudesta meppien ja komission puheenjohtajan Jean-Claude
Junckerin kanssa. Keskustelu pidetään keskiviikkoaamuna klo 10.00 Suomen aikaa.
 
 
Äänestys EU:n puolustusalan rahastosta  
Mepit keskustelevat maanantaina ja äänestävät tiistaina kaikkien aikojen
ensimmäisestä EU-ohjelmasta puolustusteollisuuden kilpailu- ja innovointikyvyn
tukemiseksi.
 
 
Rajaturvallisuus: Äänestys uudesta järjestelmästä viisumivapaille
matkustajille 
Torstaina äänestettävien sääntöjen myötä viisumivaatimuksesta vapautettujen EU:n
ulkopuolisten kansalaisten pitää saada matkustuslupa ennen EU:n alueelle
saapumista. Matkustajalta kielletään pääsy EU:n alueelle, mikäli tämän katsotaan
aiheuttavan turvallisuuteen tai laittomaan maahanmuuttoon liittyvän riskin tai suuren
epidemiariskin.
 
 
Liikkuvuuspaketti: äänestys EU:n maanteiden tavaraliikenteen
sääntöjen uudistamisesta 
Mepit äänestävät keskiviikkona tieliikennettä, lähetettyjä kuljettajia ja kuljettajien
lepotaukoja koskevista säännöistä. Uudistuksella pyritään tehostamaan sääntöjen
toimeenpanoa ja puuttumaan laittomiin käytäntöihin.
 
 
Tekijänoikeudet: Mahdollinen äänestys valiokunnan kannan
muuttamisesta  
Euroopan parlamentin täysistunnossa ilmoitetaan maanantaina oikeudellisten asioiden
valiokunnan päätöksestä aloittaa neuvottelut neuvoston kanssa. Mepit saattavat
haastaa tämän päätöksen ja vaatia asiasta äänestystä täysistunnossa.

Täysistunto
28-06-2018 - 16:10
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Parlamentti ottaa kantaa alkuperäiskansojen oikeuksiin 
Meppien odotetaan vaativan  maailman yli 370 miljoonan alkuperäiskansaan kuuluvan
ihmisen oikeuksien täysimääräistä tunnustamista ja suojelua. Parlamentti keskustelee
aiheesta maanantaina ja äänestää päätöslauselmasta tiistaina.
 
 
Muita aiheita agendalla
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/fi/agenda/briefing/2018-07-02
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Lisätietoa
Esityslistaluonnos
EP Live - suora lähetys täysistunnosta
Tiedotustilaisuudet ja muut tapahtumat
Europarltv
Euroopan parlamentin audiovisuaaliset palvelut
EP Newshub

Iina LIETZÉN
Lehdistötiedottaja

(+32) 2 28 40731 (BXL)
(+32) 47 088 3910
iina.lietzen@europarl.europa.eu

Niina SALORANTA
Lehdistötiedottaja

(+358) 9 622 04521
(+358) 40 720 5025
niina.saloranta@europarl.europa.eu

Täysistunto

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

2 I 10

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


EU:n maahanmuuttopolitiikka: Mepit arvioivat
EU-johtajien aikaansaannoksia
 
Mepit keskustelevat täysistunnossa tiistaina 28.-29.6.
järjestettävän huippukokouksen tuloksista Eurooppa-
neuvoston puheenjohtajan Tuskin ja komission
puheenjohtajan Junckerin kanssa. Huippukokouksessa
pyritään etenemään kohti sopua muuttoliike- ja
turvapaikkapolitiikan osalta.
 
Parlamentti  on odottanut marraskuusta 2017 lähtien EU-maiden hallitusten kantaa Dublin-
asetuksen uudistukseen, jotta parlamentin ja neuvoston väliset neuvottelut asetuksesta voisivat
alkaa. Mepit ovat vaatineet neuvostoa osoittamaan poliittista tahtoa turvapaikkalainsäädännön
uudistukseen useaan otteeseen.
 
Mepit  arvioivat  lisäksi  huippukokouksessa  saavutettua  etenemistä  talous-  ja  rahaliiton
syventämisen, EU:n budjetin, brexit-neuvottelujen ja turvallisuus- ja puolustusyhteistyön osalta.
 
Keskustelu: Tiistaina 3.7.
 
Menettely: Neuvoston ja komission julkilausumat 
 
Lisätietoa
Eurooppa-neuvosto 28.–29.6.2018: Agenda
Kuvia, videoita ja muuta audiovisuaalista materiaalia
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171115IPR88120/ep-ready-to-start-talks-with-eu-governments-on-overhaul-of-dublin-system
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180607IPR05240/meps-demand-an-end-to-migrant-deaths-across-the-mediterranean-sea
http://www.consilium.europa.eu/fi/meetings/european-council/2018/06/28-29/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-council-28-and-29-june-2018_6801_pk
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Mateusz Morawiecki keskustelee Euroopan
tulevaisuudesta meppien kanssa
 
Puolan pääministeri Mateusz Morawiecki on kahdeksas EU-
maan päämies, joka keskustelee EU:n tulevaisuudesta
meppien ja komission puheenjohtajan Jean-Claude
Junckerin kanssa. Keskustelu pidetään keskiviikkoaamuna
klo 10.00 Suomen aikaa.
 
Mateusz  Morawiecki  on  toiminut  Puolan  pääministerinä  tammikuusta  2018.  Hän  on
konservatiivisen  Laki  ja  oikeudenmukaisuus  (PiS)  -puolueen  jäsen.
 
Kyseessä  on  kahdeksas  keskustelu  meppien  ja  EU:n  päämiesten  välillä  Euroopan
tulevaisuudesta.  Aiemmin  meppien  kanssa  ovat  keskustelleet:
 

Irlannin pääministeri Leo Varadkar 17. tammikuuta 2018 
Kroatian pääministeri Andrej Plenkovic 6. helmikuuta 2018 
Portugalin pääministeri António Costa 14. maaliskuuta 2018 
Ranskan presidentti Emmanuel Macron 17. huhtikuuta 2018 
Belgian pääministeri Charles Michel 3. toukokuuta 2018
 
Luxemburgin pääministeri Xavier Bettel 30. toukokuuta 2018 
Alankomaiden pääministeri Mark Rutte 13. kesäkuuta 2018
 

Parlamentin  puhemies  Antonio  Tajani  ja  Morawiecki  pitävät  yhteisen  tiedotustilaisuuden
keskiviikkona  klo  13.45  Suomen aikaa.
 
Syyskuun täysistunnossa meppien kanssa Euroopan tulevaisuudesta keskustelee Kreikan
pääministeri  Alexis Tsipras.
 
Keskustelu: Keskiviikkona 4.7.
 
Menettely: Keskustelu Euroopan tulevaisuudesta ilman päätöslauselmaa
 
Tiedotustilaisuus: Keskiviikkona 4.7. klo 13.45 Suomen aikaa
 
Lisätietoa
Puolan pääministeri Mateusz Morawieckin CV
Keskustelu Euroopan tulevaisuudesta
Kuvia, videoita ja muuta audiovisuaalista materiaalia
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http://www.europarl.europa.eu/meps/fi/2187/ANTONIO_TAJANI_home.html
https://www.premier.gov.pl/en/people/mateusz-morawiecki.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/future
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/future-of-europe_3206_pk


Äänestys EU:n puolustusalan rahastosta 
 
Mepit keskustelevat maanantaina ja äänestävät tiistaina
kaikkien aikojen ensimmäisestä EU-ohjelmasta
puolustusteollisuuden kilpailu- ja innovointikyvyn
tukemiseksi.
 
Euroopan puolustusalan teollisen kehittämisen ohjelmalla pyritään rahoittamaan uusia tuotteita
ja  teknologioita.  Näin  EU:sta  voitaisiin  tehdä  itsenäisempi,  varojen  käyttöä  pystyttäisiin
tehostamaan ja  innovaatiota  turvallisuusalalla  voitaisiin  lisätä.  Ohjelman budjetti  vuosille
2019–2020 on 500 miljoonaa euroa.
 
EU tulee rahoittamaan projekteja, joita toteuttamassa ovat vähintään kolme julkista tai yksityistä
yhtiötä  tai  organisaatiota  vähintään  kolmesta  eri  EU-maasta.  Rahoituksen  saamiseksi
organisaatioiden pitää todistaa, että projektit edistävät osaamista, innovaatiota ja kilpailukykyä.
 
Seuraavaksi
 
Parlamentin ja neuvoston hyväksyttyä asetus se julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä. Asetus
astuu voimaan heti tämän jälkeen. Ensimmäisille hankkeille myönnetään ohjelmasta rahoitusta
luultavasti vuonna 2019.
 
Keskustelu: Maanantaina 2.7.
 
Keskustelu: Tiistaina 3.7.
 
Menettely: Tavallinen lainsäätämisjärjestys
 
Lisätietoa
Esittelijä : Françoise Grossetête (EPP, Ranska)
Lainsäädäntötietokanta
EP:n selvitys: European defence industrial development programme (EDIDP) (englanniksi)
Kuvia, videoita ja muuta audiovisuaalista materiaalia
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http://www.europarl.europa.eu/meps/fi/2025/FRANCOISE_GROSSETETE_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0125(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/623534/EPRS_BRI(2018)623534_EN.pdf
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Rajaturvallisuus: Äänestys uudesta
järjestelmästä viisumivapaille matkustajille
 
Torstaina äänestettävien sääntöjen myötä
viisumivaatimuksesta vapautettujen EU:n ulkopuolisten
kansalaisten pitää saada matkustuslupa ennen EU:n
alueelle saapumista. Matkustajalta kielletään pääsy EU:n
alueelle, mikäli tämän katsotaan aiheuttavan
turvallisuuteen tai laittomaan maahanmuuttoon liittyvän
riskin tai suuren epidemiariskin.
 
EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmän (ETIAS) odotetaan olevan käytössä vuonna 2021. Se
tulee kattamaan yli 60 maata ja aluetta, joiden kansalaiset voivat matkustaa ilman viisumia EU:n
alueelle.
 
Matkustuslupa maksaa 7 euroa ja on voimassa kolmen vuoden ajan. Suurin osa matkustajista
tulee saamaan luvan heti sen jälkeen, kun he ovat täyttäneet sähköisen lomakkeen ja heidän
tietonsa on tarkastettu tietokannoista.
 
Keskustelu: Keskiviikkona 3.7.
 
Äänestys: Torstaina 5.7.
 
Menettely: Tavallinen lainsäätämisjärjestys
 
Lisätietoa
Päätöslauselmaluonnos Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi EU:n matkustustieto-
ja -lupajärjestelmän (ETIAS) perustamisesta
Päätöslauselmaluonnos Europolin tehtävistä
Lainsäädäntötietokanta
Lainsäädäntötietokanta (Europolin tehtävät)
EP:n tutkimuspalvelut
Kuvia, videoita ja muuta audiovisuaalista materiaalia
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https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy/apply_for_a_visa/docs/visa_lists_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2017-0322&language=FI
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2017-0322&language=FI
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2017-0323&language=F
Esittelij�: Kinga Gal (EPP, Unkari)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0357A%28COD%29
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0357B(COD)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599298/EPRS_BRI%282017%29599298_EN.pdf
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Liikkuvuuspaketti: äänestys EU:n maanteiden
tavaraliikenteen sääntöjen uudistamisesta
 
Mepit äänestävät keskiviikkona tieliikennettä, lähetettyjä
kuljettajia ja kuljettajien lepotaukoja koskevista säännöistä.
Uudistuksella pyritään tehostamaan sääntöjen
toimeenpanoa ja puuttumaan laittomiin käytäntöihin.
 
Keskiviikkona mepit äänestävät lähetettyjä työntekijöitä koskevien sääntöjen soveltamisesta
maantieliikenteessä. Mietinnön esittelijänä toimii Merja Kyllönen (GUE/NGL, vas.) Samalla
halutaan tiukentaa sääntöjä pöytälaatikkoyritysten käyttöön puuttumiseksi. Parlamentti äänestää
myös keinoja parantaa sääntöjen noudattamista kansallisilla markkinoilla sekä kuljettajien
lepotaukoja koskevien sääntöjen uudistuksesta.
 
Parlamentti muodostaa äänestyksessä kantansa EU-maiden ministereiden kanssa käytäviä
neuvotteluja varten. Uudistuksella pyritään parantamaan kuljettajien työoloja ja takaamaan
tasapuoliset toimintaedellytykset kaikkialla EU:ssa.
 
Keskustelu: Tiistaina 5.7.
 
Äänestys: Keskiviikkona 4.7.
 
Menettely: Tavallinen lainsäätämismenettely
 
Lisätietoa
Päätöslauselmaluonnos ajoaikoja ja lepotaukoja koskien
Päätöslauselmaluonnos lähetetyistä maantieliikenteen työntekijöistä
Päätöslauselmaluonnos maantieliikenteen harjoittajien kabotaasimarkkinoille pääsystä
Lisätietoa liikkuvuuspaketista
Komission tiedote: Europe on the Move: Commission takes action for clean, competitive and
connected mobility (31.05.2017; englanniksi)
Kuvia, videoita ja muuta audiovisuaalista materiaalia
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0205+0+DOC+XML+V0//FI
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0206+0+DOC+XML+V0//FI
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0204+0+DOC+XML+V0//FI
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171122IPR88617/ep-rapporteurs-for-the-mobility-package
https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2017-05-31-europe-on-the-move_en
https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2017-05-31-europe-on-the-move_en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/mobility_6507_pk


Tekijänoikeudet: Mahdollinen äänestys
valiokunnan kannan muuttamisesta 
 
Euroopan parlamentin täysistunnossa ilmoitetaan
maanantaina oikeudellisten asioiden valiokunnan
päätöksestä aloittaa neuvottelut neuvoston kanssa. Mepit
saattavat haastaa tämän päätöksen ja vaatia asiasta
äänestystä täysistunnossa.
 
Oikeudell isten  asioiden  valiokunnan  tekemästä  päätöksestä  aloittaa  neuvottelut
tekijänoikeusdirektiivistä  jäsenvaltioiden  kanssa  ilmoitetaan  täysistunnon avajaispäivänä
maanantaina. Tämän jälkeen mepeillä on tiistaina keskiyöhön asti aikaa vastustaa päätöstä.
 
Jos  enemmän  kuin  10  %  mepeistä  (76  meppiä)  vastustaa  päätöstä,  äänestetään  siitä
täysistunnossa.  Mikäli  näin  tapahtuu,  äänestyksestä  ilmoitetaan  keskiviikkona ja  asiasta
äänestetään  torstaina.
 
Äänestys: Tarvittaessa torstaina 5.7.
 
Menettely: Tavallinen lainsäätämismenettely
 
Lisätietoa
Lehdistötiedote valiokunnan äänestyksestä (20.06.2018) (englanniksi)
Mietinnön laatija: Axel Voss (EPP, Saksa)
Lainsäädäntötietokanta
Kuvia, videoita ja muuta audiovisuaalista materiaalia
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180618IPR06024/copyright-meps-update-rules-for-the-digital-age
http://www.europarl.europa.eu/meps/fi/96761/AXEL_VOSS_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil-mobile/fiche-procedure/2016/0280%28COD%29
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/digital-single-market_3004_pk


Parlamentti ottaa kantaa alkuperäiskansojen
oikeuksiin
 
Meppien odotetaan vaativan  maailman yli 370 miljoonan
alkuperäiskansaan kuuluvan ihmisen oikeuksien
täysimääräistä tunnustamista ja suojelua. Parlamentti
keskustelee aiheesta maanantaina ja äänestää
päätöslauselmasta tiistaina.
 
Meppien odotetaan vaativan EU:ta ja sen jäsenmaita hyväksymään kaikki tarvittavat toimet
alkuperäiskansojen oikeuksien kunnioittamiseksi ja suojelemiseksi. Näihin toimiin kuuluu YK:n
Kansainvälisen työjärjestön (ILO) sopimuksen nro 169,  Itsenäisten maiden alkuperäis-  ja
heimokansoja koskeva yleissopimus, ratifiointi. Toistaiseksi vain kolme EU-maata (Tanska,
Alankomaat ja Espanja) ovat panneet täytäntöön tämän kansainvälisesti sitovan sopimuksen.
 
Lisäksi mepit saattavat ehdottaa EU:n vastuullista liiketoimintaa koskevan toimintasuunnitelman
laatimista,  jotta  alkuperäiskansojen  oikeudet  voitaisiin  tunnistaa  täysimääräisesti  ja  niitä
voitaisiin suojella ja edistää paremmin. Näihin oikeuksiin kuuluvat myös alkuperäiskansojen
oikeus maahan, alueisiin ja luonnonvaroihin. Tekstiluonnoksessa mepit arvostelevat esimerkiksi
soijan  ja  palmuöljyn  kestämätöntä  tuontia  EU:n  ulkopuolisista  maista,  sillä  se  tuhoaa
elinympäristöä  ja  syrjäyttää  alueilla  asuvia  alkuperäiskansoja.
 
Taustatietoa
 
YK arvioi alkuperäiskansoihin kuuluvia henkilöitä olevan yli 370 miljoonaa. He asuvat yli 70
maassa muodostaen noin 5 % maailman väestöstä.
 
Keskustelu: Maanantaina 2.7. 
 
Äänestys: Tiistaina 3.7. 
 
Menettely: Ei-lakiasäätävä päätöslauselma
 
Lisätietoa
Päätöslauselmaluonnos maailman alkuperäiskansojen oikeuksien loukkaamisesta,
maakaappaukset mukaan lukien
Esittelijä: Francisco Assis (S&D, Portugali)
Lainsäädäntötietokanta
Kuvia, videoita ja audiovisuaalista materiaalia

Täysistunto

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

9 I 10

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C169
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C169
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0194+0+DOC+XML+V0//FI
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/5session_factsheet1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0194+0+DOC+XML+V0//FI
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0194+0+DOC+XML+V0//FI
http://www.europarl.europa.eu/meps/fi/28307/FRANCISCO_ASSIS_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2017/2206(INI)
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Muita aiheita agendalla
 
Täysistunnossa käsitellään myös mm. seuraavia aiheita:
 

Eurooppa-neuvoston puheenjohtajuus siirtyy Bulgarialta Itävallalle 
EU:n vuoden 2019 budjetin prioriteetit 
Angolan presidentti João Lourenço puhuu täysistunnossa 
Äänestys EU:n vaalilain uudistuksesta ennen vuoden 2019 vaaleja 
Mepit keskustelevat Matteo Salvinin romaneja koskevista kommenteista 
Kreikka: Kolmas talouden sopeutusohjelma 
Europolin ja Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan maiden välisen yhteistyön parantaminen 
500 miljoonaa euroa pakolaislasten koulunkäyntiin Turkissa 
Air  France:  Parlamentti  äänestää  9,9  miljoonan  euron  tuesta  irtisanotuille
työntekijöille 
Mepit  arvioivat  EU:n  ja  Yhdysvaltojen  Privacy  Shield  -sopimuksen  tarjoamaa
yksityisyydensuojaa 
Yhdysvaltain veropolitiikka EU-kansalaisia ja ”sattumanvaraisia yhdysvaltalaisia”
koskien 
Humanitaarista apua maahanmuuttajille: keskustelu täysistunnossa 
Humanitaarinen tilanne Venezuelassa ja sen rajoilla 
Parlamentti vaatii kieltoa lapsi- ja pakkoavioliitoille 
EU:n ja Armenian sekä Azerbaidzhanin välisten suhteiden tehostaminen 
3D-tulostaminen: Tekijänoikeus- ja vastuukysymykset 
Ilmastodiplomatia 
ALV: Rajat ylittävä hallinnollinen yhteistyö 
Kumppanuussopimus Irakin kanssa 
Autonomiset asejärjestelmät
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