Täysistunto
06-09-2018 - 17:14

Viitenumero: 20180807NEW09401

Istuntokatsaus – 10.-13.9.2018 – Strasbourg
Keskustelu Euroopan unionin tilasta
Kahdeksan kuukautta ennen toukokuun 2019 EU-vaaleja mepit arvioivat Junckerin
komission saavutuksia.

3

Alexis Tsipras keskustelee Euroopan tulevaisuudesta meppien
kanssa
Kreikan pääministeri Alexis Tsipras on yhdeksäs EU-maan päämies, joka keskustelee
EU:n tulevaisuudesta meppien ja komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin
kanssa.
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Parlamentti tarkastelee tekijänoikeuksia koskevaa lakiluonnosta
uudestaan
Mepit äänestävät parlamentin kannasta digiajan tekijänoikeussääntöihin.
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Äänestys Euroopan solidaarisuusjoukkojen perustamisesta
Mepit äänestävät tiistaina Euroopan solidaarisuusjoukkojen perustamisesta. Joukkojen
tarkoituksena on tarjota nuorille mahdollisuuksia vapaaehtoistöihin ympäri EU:ta

6

Oikeusvaltioperiaate Unkarissa: Mepit äänestävät EU-arvojen
mahdollisesta loukkaamisesta
Mepit keskustelevat tiistaina Unkarin tilanteesta. Keskiviikkona mepit äänestävät
kysymyksestä, onko olemassa selvä riski, että Unkari loukkaa EU-arvoja vakavasti.
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Muita aiheita agendalla
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http://www.europarl.europa.eu//news/fi/agenda/briefing/2018-09-10
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Keskustelu Euroopan unionin tilasta
Kahdeksan kuukautta ennen toukokuun 2019 EU-vaaleja
mepit arvioivat Junckerin komission saavutuksia.
Keskiviikkoaamuna käytävä täysistuntokeskustelu käynnistyy Jean-Claude Junckerin puheella
unionin tilasta.
Kyseessä on Junckerin neljäs ja viimeinen Euroopan unionin tila -puhe.
Junckerin odotetaan puhuvan komission työn vaikutuksista kymmenellä painopistealalla sekä
paljastavan, mitä komissio pyrkii saavuttamaan vielä ennen EU-vaaleja.
Poliittisten ryhmien johtajat arvioivat keskustelussa komission työtä ja kertovat, mitä he haluavat
EU:n saavuttavan ennen toukokuuta 2019.
Keskustelu: keskiviikkona 12.9.
Menettely: Euroopan komission puheenjohtajan julkilausuma

Lisätietoa
Lyhyt video 2018 Unionin tila -keskustelusta
Suora lähetys keskustelusta
Komission tiedote Unionin tila -puheesta
Edelliset Unionin tila -puheet
Euroopan parlamentin tutkimuspalvelut: Arvio komission työstä
Euroopan parlamentin tutkimuspalvelut: Unionin tila -puheet
Kuvia, videoita ja muuta audiovisuaalista materiaalia
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Alexis Tsipras keskustelee Euroopan
tulevaisuudesta meppien kanssa
Kreikan pääministeri Alexis Tsipras on yhdeksäs EU-maan
päämies, joka keskustelee EU:n tulevaisuudesta meppien
ja komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin
kanssa.
Keskustelu pidetään tiistaiaamuna klo 10.00 Suomen aikaa.
Parlamentin puhemies Antonio Tajani ja Tsipras pitävät yhteisen tiedotustilaisuuden
keskustelun jälkeen noin klo 13.45 Suomen aikaa.
Seuraavaksi meppien kanssa Euroopan tulevaisuudesta keskustelee Viron pääministeri Jüri
Ratas lokakuun ensimmäisessä täysistunnossa.
Ennen Tsiprasta 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
• Puolan pääministeri Mateusz Morawiecki 4. heinäkuuta 2018
Keskustelu: tiistaina 11.9.
Menettely: keskustelu Euroopan tulevaisuudesta ilman päätöslauselmaa
Tiedotustilaisuus: tiistaina 11.9. klo 13.45 Suomen aikaa

Lisätietoa
Kreikan pääministeri Alexis Tsiprasin CV
Keskustelu Euroopan tulevaisuudesta
Kuvia, videoita ja muuta audiovisuaalista materiaalia
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Parlamentti tarkastelee tekijänoikeuksia
koskevaa lakiluonnosta uudestaan
Mepit äänestävät parlamentin kannasta digiajan
tekijänoikeussääntöihin.
Koska mepit eivät heinäkuussa puoltaneet oikeudellisten asioiden valiokunnan laatimaa
neuvottelumandaattia tekijänoikeuslain uudistukselle, äänestetään kannasta nyt uudestaan.
Tiistaina mepit keskustelevat asiasta, ja keskiviikkona he äänestävät oikeudellisten asioiden
valiokunnan esityksestä ja siihen tehdyistä muutosehdotuksista.
Äänestyksessä hyväksytty teksti toimii parlamentin mandaattina neuvoston kanssa käytävissä
neuvotteluissa. Neuvosto muodosti kantansa toukokuussa 2018.
Keskustelu: tiistaina 11.9.
Äänestys: keskiviikkona 12.9.
Menettely: tavallinen lainsäätämisjärjestys
Tiedotustilaisuus: keskiviikkona 15.30 esittelijä Axel Vossin kanssa (EPP, Saksa)

Lisätietoa
Esittelijä Axel Voss (EPP, Saksa)
EP:n tutkimuspalvelut: Digitaalisia sisämarkkinoita koskeva lainsäädäntö
Lainsäädäntötietokanta
Kuvia, videoita ja muuta audiovisuaalista materiaalia
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Äänestys Euroopan solidaarisuusjoukkojen
perustamisesta
Mepit äänestävät tiistaina Euroopan
solidaarisuusjoukkojen perustamisesta. Joukkojen
tarkoituksena on tarjota nuorille mahdollisuuksia
vapaaehtoistöihin ympäri EU:ta
Hanke on avoin 17-30 -vuotiaille eurooppalaisille, jotka voivat rekisteröityä ja hakeaprojekteihin,
jotka liittyvät esimerkiksi koulutus-, terveys-, ympäristö-, kulttuuri, liikunta-alaan tai
turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten vastaanottamiseen ja kotouttamiseen. Projektien
järjestäjinä toimivat komission laatumerkkiohjelmalla tunnustetut järjestöt.
Vuosille 2018-2020 solidaarisuusjoukoille on varattu 375,6 miljoonan euron budjetti.
Ensimmäinen rahoituspyyntöjen kierros järjestetään luultavasti ennen tämän vuoden loppua.
Komissio on esittänyt solidaarisuusjoukoille 1,26 miljardin euron lisärahoitusta vuosille 20212027.
Euroopan parlamentin äänestyksen jälkeen neuvoston pitää vielä antaa virallinen
hyväksyntänsä joukoille.
Keskustelu: maanantaina 10.9.
Äänestys: tiistaina 11.9.
Menettely: tavallinen lainsäätämisjärjestys

Lisätietoa
Tiedote neuvoston kanssa saavutetusta alustavasta sopimuksesta (11.07. 2018)
Komission Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskeva nettisivu
Euroopan parlamentin tutkimuspalvelut: Euroopan solidaarisuusjoukot
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Oikeusvaltioperiaate Unkarissa: Mepit
äänestävät EU-arvojen mahdollisesta
loukkaamisesta
Mepit keskustelevat tiistaina Unkarin tilanteesta.
Keskiviikkona mepit äänestävät kysymyksestä, onko
olemassa selvä riski, että Unkari loukkaa EU-arvoja
vakavasti.
Unkarin pääministeri Viktor Orbán esittää näkemyksensä tilanteesta tiistain
täysistuntokeskustelun alussa.
Kansalaisvapauksien valiokunnan mukaan on riski, että Unkari loukkaa EU-arvoja. Valiokunta
on ehdottanut, että neuvosto käynnistää Artikla 7:n mukaisen menettelyn EU:n perustana
olevien arvojen eli oikeusvaltioperiaatteen, kansanvallan ja perusoikeuksien puolustamiseksi.
Kyseessä on ei-lakia säätävä päätöslauselmaluonnos, jonka on laatinut Judith Sargentini
(Greens/EFA, Alankomaat). Päätöslauselmaluonnoksen hyväksymiseksi vaaditaan
täysistuntoäänten ehdoton enemmistö (vähintään 376 ääntä) ja kaksi kolmasosaa kaikista
äänistä.
Kyseessä olisi ensimmäinen kerta, kun parlamentti käyttäisi oikeuttaan vaatia Artikla 7:n
mukaista käsittelyä.
Keskustelu: tiistaina 11.9.
Äänestys: keskiviikkona 12.9.
Menettely: ei-lakia säätävä päätöslauselma
Tiedotustilaisuus: keskiviikkona klo 15. 00 Suomen aikaa esittelijä Judith Sargentinin kanssa

Lisätietoa
Päätöslauselmaluonnos Unkarin tilanteesta
Tiedote valiokuntaäänestyksestä (25.06.2018)
Lainsäädäntötietokanta
Oikeusvaltioperiaate ja jäsenmaat: miten EU voi toimia (infografiikka)
Kuvia, videoita ja muuta audiovisuaalista materiaalia
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Muita aiheita agendalla
Täysistunnossa käsitellään myös mm. seuraavia aiheita:
• Libanonin presidentti Michel Aoun puhuu Euroopan parlamentille
• Entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian pääministeri Zoran Zaev puhuu
parlamentille

• Uusilla EU:n säännöillä puututaan terrorismin rahoitukseen
• Äänestys 34 miljoonan euron EU-tuesta Kreikalle, Puolalle, Liettualle ja Bulgarialle
• Kulutustavaroiden laatu: Mepit puuttuvat kaksoisstandardeihin
• Mepit ehdottavat tapoja edistää muovin kierrätystä
• Parlamentti ehdottaa tapoja puuttua kiusaamiseen ja seksuaaliseen häirintään
• Pohjois-Irlanti: Mepit kannattavat EU:n alueellista rahoitusta brexitin jälkeen
• Superbakteerit: Parlamentti esittää toimia mikrobilääkkeiden käytön vähentämiseksi
• Digitaalinen palveluväylä: Ajansäästäjä kansalaisille ja yrityksille
• Mepit kyseenalaistavat ”Amerikka ensin”-politiikan
• Mepit: EU:n pitää ottaa tiukka kanta Kiinan suhteen
• Luonnonvarojen avoin ja vastuullinen hallinta kehitysmaissa: esimerkkinä metsät
• Tietosuoja EU:n instituutioissa
• Keinot loukkaantumisesta tai sairaudesta toipuvien työntekijöiden integroimiseksi
uudelleen laadukkaisiin työpaikkoihin

• Autonomiset asejärjestelmät
• Unionin ja kolmansien maiden väliset suhteet rahoituspalvelujen sääntelyn ja
valvonnan osalta

• Julkisia hankintoja koskeva strategiapaketti
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