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Istuntokatsaus – 11.-14.3.2019 – Strasbourg
Keskustelu Euroopan tulevaisuudesta Slovakian pääministeri
Pellegrinin kanssa
Slovakian pääministeri Peter Pellegrini keskustelee EU:n tulevaisuudesta parlamentin
jäsenten kanssa tiistaina 11.00 Suomen aikaa.

4

Mepit keskustelevat maaliskuun EU-huippukokouksen aiheista
Euroopan parlamentti keskustelee keskiviikkona painopisteistään 21.-22.3. pidettävälle
EU:n huippukokoukselle Romanian puheenjohtajakauden ja Euroopan komission
kanssa.
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Mepit rajoittavat brexitin negatiivisia vaikutuksia kansalaisiin
Mepit äänestävät toimista matkailun, liikenteen, Erasmus-ohjelman ja sosiaaliturvan
alalla, jotta kansalaisille ja yrityksille koituisi mahdollisimman vähän häiriötä brexitistä.
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Ilmastotoimet: EU:n tiekartta vuoteen 2050
Euroopan parlamentti keskustelee kasvihuonepäästöjen pitkän aikavälin
vähennystavoitteista neuvoston ja komission kanssa. Päätöslauselmasta äänestetään
torstaina.
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Kyberturvallisuus: Mepit puuttuvat Kiinan teknologiauhkaan
Mepit äänestävät päätöslauselmasta, jossa käsitellään kiinalaisen teknologian
lisääntymiseen EU:ssa liittyviä turvallisuusuhkia. Lisäksi mepit äänestävät EU:n
kyberturvallisuuslaista.
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Vihamielisen propagandan torjuminen ennen 2019 EU-vaaleja
Mepit äänestävät toimista, joilla suojella eurooppalaisia demokratioita ulkopuolisten
toimijoiden levittämältä väärältä tiedolta tai EU-kansalaisten henkilötietojen
väärinkäytöltä.

9

Parlamentti äänestää kannastaan EU:n tuleviin suhteisiin Venäjän
kanssa
Päätöslauselmaluonnoksessa todetaan, että EU:n tulisi pysyä avoimena
mahdollisuudelle asettaa uusia pakotteita Venäjälle, mikäli maa jatkaa kansainvälisen
oikeuden rikkomista.
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EU:n ja Turkin suhteet määriteltävä uudelleen
Meppien odotetaan toistavan suosituksensa keskeyttää virallisesti Turkin EUliittymisneuvottelut. Parlamentti äänestää päätöslauselmaluonnoksesta keskiviikkona.
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Uudet säännöt torjumaan epäreiluja kauppatapoja
elintarvikeketjussa
Lakiehdotus suojaisi maanviljelijöitä ostajien epäreiluilta kauppatavoilta. Parlamentti
keskustelee ehdotuksesta maanantaina ja äänestää aiheesta tiistaina.
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Mepit keskustelevat EU:n sanktioista ihmisoikeusloukkaajille
Eurooppalainen ihmisoikeusloukkausten seuraamusjärjestelmä asettaisi varojen
jäädytyksiä ja viisumikieltoja ihmisoikeusrikkomuksiin syyllistyville henkilöille.
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Muita aiheita agendalla
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http://www.europarl.europa.eu//news/fi/agenda/briefing/2019-03-11

Ennakkokatsaus
Lisätietoa
Esityslistaluonnos
EP Live - suora lähetys täysistunnosta
Tiedotustilaisuudet ja muut tapahtumat
Europarltv
Euroopan parlamentin audiovisuaaliset palvelut
Yhteystiedot
Iina LIETZÉN
Lehdistötiedottaja, Bryssel
(+32) 47 088 3910
iina.lietzen@europarl.europa.eu

Maria TUOMELA
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Keskustelu Euroopan tulevaisuudesta Slovakian
pääministeri Pellegrinin kanssa
Slovakian pääministeri Peter Pellegrini keskustelee EU:n
tulevaisuudesta parlamentin jäsenten kanssa tiistaina 11.00
Suomen aikaa.
Pellegrini on kahdeksastoista EU-maan valtionjohtaja, joka keskustelee Euroopan
tulevaisuudesta meppien kanssa. Lisätietoa aiemmista käydyistä keskusteluista löytyy täältä.
Parlamentin puhemies Antonio Tajani ja pääministeri Pellegrini pitävät tiedotustilaisuuden
keskustelun jälkeen klo 13.30 Suomen aikaa protokollahuoneen edustalla.
Keskustelu: tiistaina 12.3. Menettely: Euroopan tulevaisuutta koskeva keskustelu (ilman
päätöslauselmaa) Lehdistötilaisuus: tiistaina 12.3. klo 13.30 Suomen aikaa

Lisätietoa
Peter Pellegrinin CV
Audiovisuaalista materiaalia toimitusten käyttöön
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Mepit keskustelevat maaliskuun EUhuippukokouksen aiheista
Euroopan parlamentti keskustelee keskiviikkona
painopisteistään 21.-22.3. pidettävälle EU:n
huippukokoukselle Romanian puheenjohtajakauden ja
Euroopan komission kanssa.
EU:n valtiojohtajien kevään huippukokous keskittyy perinteisesti työpaikkoihin, kasvuun ja
kilpailukykyyn.
Valtiojohtajat keskustelevat myös EU:n ilmastonmuutoksen vastaisten toimien pitkän aikavälin
strategiasta, ulkosuhteista (erityisesti EU:n ja Kiinan välisestä 9.4. järjestettävästä
huippukokouksesta) ja disinformaation vastaisesta kamppailusta sekä demokratian
turvaamisesta EU-vaaleissa ja kansallisissa vaaleissa EU-maissa.
Keskustelussa mepit myös todennäköisesti kommentoivat Iso-Britannian parlamentin 12.3.
pidettävän brexit-äänestyksen lopputulosta ja sen seurauksia.
Keskustelu: keskiviikkona 13.3.
Menettely: keskustelu ilman päätöslauselmaa

Lisätietoa
Eurooppa-neuvoston kokouksen asialista (21. ja 22. maaliskuuta 2019)
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Mepit rajoittavat brexitin negatiivisia
vaikutuksia kansalaisiin
Mepit äänestävät toimista matkailun, liikenteen, Erasmusohjelman ja sosiaaliturvan alalla, jotta kansalaisille ja
yrityksille koituisi mahdollisimman vähän häiriötä
brexitistä.
Parlamentin ja neuvoston pyynnöstä komissio on ehdottanut varautumistoimenpiteitä, joilla
pyritään lieventämään brexitin vaikutuksia siinä tapauksessa, että Britannia eroaa EU:sta ilman
erosopimusta.
Varautumistoimenpiteet eivät vastaa EU-jäsenyyden tai mahdollisen siirtymäkauden tuomia
etuja. Ne ovat väliaikaisia ja ne pannaan toimeen vain, jos Britannia hyväksyy vastaavat
toimenpiteet.
Keskiviikkona äänestetään kiireellisessä menettelyssä seuraavista toimista:

• PEACE IV-yhteistyöohjelman jatkaminen Irlannin, Pohjois-Irlannin ja Skotlannin
välillä

• EU:n kalastusaluksille Britannian vesillä myönnettävät kalastusluvat ja Britannian
alusten kalastustoimet unionin vesillä

• Erasmus+ -ohjelman käynnissä olevien opiskelijoiden ja opettajien vaihtojen
jatkaminen

• Britanniassa asuvien EU-kansalaisten sekä EU:ssa asuvien Britannian kansalaisten
sosiaaliturvan takaaminen

• Määräaikaiset toimenpiteet EU:n ja Britannian välisen kuljetustoiminnan lakkaamisen
•
•

estämiseksi sallimalla tavaraliikenteen ja linja-autojen palvelut EU:n ja Britannian
välillä
Määräaikaiset toimenpiteet lentoyhteyksien sallimiseksi Britannian ja EU.n välillä
Tiettyjen siviili- että sotilastarkoituksiin käytettävien tuotteiden viennin salliminen
EU:sta Britanniaan

Äänestys: keskiviikkona 13.3.
Menettely: tavallinen lainsäätämisjärjestys

Lisätietoa
Audiovisuaalista materiaalia toimitusten käyttöön
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Ilmastotoimet: EU:n tiekartta vuoteen 2050
Euroopan parlamentti keskustelee kasvihuonepäästöjen
pitkän aikavälin vähennystavoitteista neuvoston ja
komission kanssa. Päätöslauselmasta äänestetään
torstaina.
Keskustelun keskiössä on komission tuore tiedonanto, jossa määritetään mahdolliset poliittiset
vaihtoehdot EU:lle Pariisin ilmastosopimuksen toimeenpanemiseksi. Keskustelun jälkeen mepit
äänestävät päätöslauselmasta, jossa he tuovat esille omat suosituksensa.
Myös Eurooppa-neuvosto hyväksyy strategian tänä vuonna.
Taustatietoa
Pariisin sopimuksen allekirjoittaneita osapuolia on pyydetty kertomaan vuoteen 2020 mennessä
kasvihuonepäästöjen pitkän aikavälin vähennystavoitteensa vuoteen 2050 saakka. ”Puhdas
maapallo kaikille” -tiedonannossaan (28.11.) komissio esitti strategisen, pitkän aikavälin vision
ilmastoneutraalista taloudesta vuoteen 2050 mennessä. Visio sisältää kahdeksan mahdollista
etenemistapaa.
Tämän keskustelun tarkoituksena on, että EU:n olisi mahdollista hyväksyä vuoteen 2020
mennessä kunnianhimoinen strategia ja toimittaa se UNFCCC:lle. Lisäksi tavoitteena on
määrittää EU:n tuleva ilmasto- ja energiapolitiikka.
Keskustelu: keskiviikkona 13.3.
Äänestys: torstaina 14.3.
Menettely: ei-lakiasäätävä päätöslauselma

Lisätietoa
EP:n tutkimuspalvelut: Euroopan ilmastopolitiikka vuosina 2020, 2030 ja 2050
Audiovisuaalista materiaalia toimitusten käyttöön
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Kyberturvallisuus: Mepit puuttuvat Kiinan
teknologiauhkaan
Mepit äänestävät päätöslauselmasta, jossa käsitellään
kiinalaisen teknologian lisääntymiseen EU:ssa liittyviä
turvallisuusuhkia. Lisäksi mepit äänestävät EU:n
kyberturvallisuuslaista.
Tiistaina äänestettävässä päätöslauselmassa todetaan, että kiinalaisen teknologian
lisääntyvään läsnäoloon EU:ssa liittyvät turvallisuusuhat vaativat nopeita EU-tason toimia.
Meppien odotetaan lisäksi hyväksyvän tiistaina EU:n kybertuvallisuuslain. Tämä tulee
vahvistamaan EU:n kyberturvallisuutta perustamalla tuotteille, palveluille ja prosesseille
suunnatun kyberturvallisuussertifikaattijärjestelmän. Se myös vahvistaa EU:n
kyberturvallisuusviraston (ENISA) toimintamahdollisuuksia lisärahoituksella.
Mepit äänestävät keskiviikkona lisäksi ehdotuksesta perustaa uusi osaamiskeskus EU:n
kyberturvallisuusvalmiuksien vahvistamiseksi.
Keskustelu: maanantaina 11.3. (kyberturvallisuuslaki ja osaamiskeskus)
Äänestys: tiistaina 12.3. (kyberturvallisuuslaki ja kiinalainen teknologia, keskiviikkona 13.3.
osaamiskeskus
Menettely: Tavallinen lainsäätämismenettely (kyberturvallisuuslaki, osaamiskeskus), eilakiasäätävä päätöslauselma (kiinalainen teknologia)

Lisätietoa
Lainsäädäntötietokanta: Kyberturvallisuuslaki
Esittelijä Angelika Niebler (EPP, Saksa)
Lainsäädäntötietokanta: Kiinalaisen teknologian lisääntyvään läsnäoloon EU:ssa liittyvät
turvallisuusuhat ja EU:n mahdolliset toimet niiden lieventämiseksi
EP:n tutkimuspalvelut: ENISA ja uusi kyberturvallisuuslaki
EP:n tutkimuspalvelut: Kyberhyökkäykset - Ei pelkkä uhka pimeästä
Lainsäädäntötietokanta: Kyberturvallisuusosaamiskeskus
EP:n tutkimuspalvelut: Uusi eurooppalainen kyberturvallisuusosaamiskeskus ja -verkosto
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Vihamielisen propagandan torjuminen ennen
2019 EU-vaaleja
Mepit äänestävät toimista, joilla suojella eurooppalaisia
demokratioita ulkopuolisten toimijoiden levittämältä
väärältä tiedolta tai EU-kansalaisten henkilötietojen
väärinkäytöltä.
Tiistaina pidettävässä äänestyksessä meppien odotetaan hyväksyvän, että tietosuojalakeja
rikkovia Euroopan tason puolueita tai säätiöitä voitaisiin rankaista taloudellisin seuraamuksin.
Viimeaikaiset tapaukset kuten Facebookia ja Cambridge Analyticaa koskeva skandaali ovat
osoittaneet, kuinka henkilötietoja väärinkäyttämällä voidaan heikentää demokratiaa. Uusista
säännöistä on jo päästy alustavaan sopuun parlamentin ja neuvoston neuvottelijoiden välillä.
Sääntöjen odotetaan astuvan voimaan ennen toukokuun 2019 EU-vaaleja.
Keskiviikkona mepit äänestävät lisäksi päätöslauselmaluonnoksesta, jossa arvioidaan EU:n
viimeisimpiä toimia ulkomaisten toimijoiden vihamielistä propagandaa vastaan. Mepit myös
suosittelevat uusien teknologioiden käyttöä propagandan ja sosiaalisen media valetilien
torjumiseksi.
Meppien odotetaan tuomitsevan Venäjän, Kiinan, Iranin ja Pohjois-Korean yhä vihamielisemmät
pyrkimykset heikentää “eurooppalaisten demokratioiden perustavia arvoja sekä itäisen
kumppanuuden maiden itsemääräämisoikeutta” sekä yritykset vaikuttaa vaaleihin ja tukea
ääriliikkeitä.
Keskustelu: tiistaina 12.3.
Äänestys: keskiviikkona 13.3.
Menettely: tavallinen lainsäätämismenettely (henkilötiedot EU-vaaleissa), ei-lakiasäätävä
päätöslauselma (vihamielinen propaganda)
Lehdistötilaisuus: keskiviikkona 13.3. klo 15.00 Suomen aikaa esittelijä Anna Fotygan kanssa
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Lisätietoa
Lainsäädäntötietokanta: Henkilötietojen suojaa koskevien sääntöjen rikkomuksiin liittyvä
tarkastusmenettely Euroopan parlamentin vaalien yhteydessä
Lainsäädäntötietokanta: Vihamielisen propagandan torjunta
Päätöslauselmaluonnos EU:n strategisesta viestinnästä kolmansien osapuolten levittämän
EU:n vastaisen propagandan torjumiseksi
Esittelijä: Mercedes Bresso (S&D, Italia)
Esittelijä: Rainer Wieland (EPP, Saksa)
Esittelijä: Anna Elżbieta Fotyga (ECR, Puola)
Haastattelu: Propaganda: ”Meitä vastaan käytetyt aseet kehittyvät koko ajan”
Meppi Sandra Kalnieten haastattelu
Audiovisuaalista materiaalia toimitusten käyttöön
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Parlamentti äänestää kannastaan EU:n tuleviin
suhteisiin Venäjän kanssa
Päätöslauselmaluonnoksessa todetaan, että EU:n tulisi
pysyä avoimena mahdollisuudelle asettaa uusia pakotteita
Venäjälle, mikäli maa jatkaa kansainvälisen oikeuden
rikkomista.
Mepit ehdottavat, että EU:n tulisi tarkastella uudestaan nykyistä kumppanuus- ja
yhteistyösopimusta ja rajoittaa yhteistyötä Venäjän kanssa yhteistä etua koskeviin aloihin kuten
terrorismin ja ilmastonmuutoksen torjumiseen.
Tiiviimmät suhteet olisivat mahdolliset vain, jos Venäjä panee toimeen nk. Minskin sopimukset
itäisen Ukrainan sotatoimien lopettamisesta ja alkaa noudattamaan kansainvälistä oikeutta.
EU:n tulisi lisäksi olla valmiudessa asettaa uusia pakotteita, erityisesti henkilöihin kohdistuvia
pakotteita, Venäjälle. Mepit huomauttavat lisäksi, että pakotteiden tulisi olla oikeassa suhteessa
Venäjän aiheuttamiin uhkiin.
Viime joulukuussa, neuvosto pidensi taloudellisten pakotteiden kestoa 31.7.2019 saakka.
Keskustelu: maanantaina 11.3.
Äänestys: tiistaina 12.3.
Menettely: Ei-lakiasäätävä päätöslauselma

Lisätietoa
Lainsäädäntötietokanta
Esittelijä: Sandra Kalniete (EPP, Latvia)
Audiovisuaalista materiaalia toimitusten käyttöön
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EU:n ja Turkin suhteet määriteltävä uudelleen
Meppien odotetaan toistavan suosituksensa keskeyttää
virallisesti Turkin EU-liittymisneuvottelut. Parlamentti
äänestää päätöslauselmaluonnoksesta keskiviikkona.
Turkin huono kehitys ihmisoikeuksien, oikeusvaltion ja sananvapauden alalla ja korruption
vastustamisessa huolestuttaa meppejä. Keskiviikkona äänestettävässä
päätöslauselmaluonnoksessa mepit panevat tyytyväisenä merkille Turkin päätöksen poistaa
maassa vuoden 2016 vallankumousyrityksestä alkaen vallinneen poikkeustilan.
Viime vuosien poliittisen ja demokraattisen takapakin huomioon ottaen mepit kuitenkin
kehottavat jälleen, että Turkin EU-liittymisneuvottelut keskeytettäisiin virallisesti. Parlamentti
odottaa, että EU:n ja Turkin väliset suhteet määriteltäisiin uudelleen toimivan kumppanuuden
suuntaan.
Keskustelu: tiistaina 12.3.
Äänestys: keskiviikkona 13.3.
Menettely: ei-lakiasäätävä päätöslauselma
Lehdistötilaisuus: keskiviikkona 13.3. esittelijä Kati Pirin kanssa klo 12.00 Suomen aikaa

Lisätietoa
Päätöslauselmaluonnos, komission Turkki-raportti 2018
Esittelijä Kati Piri (S&D, Alankomaat)
Lainsäädäntötietokanta
EP:n tutkimuspalvelujen raportti EU:n ja Turkin suhteista (lokakuu 2018)
Audiovisuaalista materiaalia toimitusten käyttöön
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Uudet säännöt torjumaan epäreiluja
kauppatapoja elintarvikeketjussa
Lakiehdotus suojaisi maanviljelijöitä ostajien epäreiluilta
kauppatavoilta. Parlamentti keskustelee ehdotuksesta
maanantaina ja äänestää aiheesta tiistaina.
Parlamentin ja EU-maiden ministerien joulukuussa alustavasti hyväksymät uudet säännöt
parantaisivat kaupankäynnin käytäntöjä elintarvikeketjussa. Säännöt puuttuisivat epäterveisiin
käytäntöihin, kuten myöhässä tuleviin maksuihin jo toimitetuista tuotteista, jälkikäteen tai
myöhässä peruutettuihin tilauksiin sekä tapauksiin, joissa ostaja kieltäytyy allekirjoittamasta
kirjallista sopimusta tuottajan kanssa.
Säännöt kieltäisivät myös mm. myymättä jääneiden tuotteiden palauttamisen tuottajalle
maksamatta niistä, sekä sysäämästä tuottajalle vastuun tuotteiden markkinoimisesta.
Lisätietoa säännöistä voi lukea täältä.
Taustatietoa
Euroopan parlamentti on toistuvasti peräänkuuluttanut toimia elintarvikeketjun epäreilujen
kauppatapojen kitkemiseksi. Vuonna 2010 hyväksyttiin päätöslauselma, jossa vaadittiin
oikeudenmukaisia tuloja maanviljelijöille ja toimivampaa elintarvikeketjua Eurooppaan.
Komission arvion mukaan epäreilujen kauppatalojen takia maatalouden ja elintarvikealan pkyritykset menettävät vuosittain 2,5 - 8 miljardia euroa (1% - 2% alan liikevaihdosta)
Keskustelu: maanantaina 11.3.
Äänestys: tiistaina 12.3.
Menettely: tavallinen lainsäädäntömenettely
Tiedotustilaisuus: tiistaina 12.3. klo 16.00 Suomen aikaa

Lisätietoa
Esittelijä Paolo De Castro (S&D, Italia)
Lainsäädäntötietokanta
EP:n tutkimuspalvelut: epäreilut kauppatavat
Tutkimus: Epäreilut kauppatavat elintarvikeketjussa
Audiovisuaalista materiaalia toimitusten käyttöön
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Mepit keskustelevat EU:n sanktioista
ihmisoikeusloukkaajille
Eurooppalainen ihmisoikeusloukkausten
seuraamusjärjestelmä asettaisi varojen jäädytyksiä ja
viisumikieltoja ihmisoikeusrikkomuksiin syyllistyville
henkilöille.
Jäsenmaat harkitsevat parhaillaan EU:n neuvostossa ehdotusta eurooppalaisen
ihmisoikeusloukkauksia koskevan seuraamusjärjestelmän käyttöönotosta.
Vastaavaa lainsäädäntöä on tällä hetkellä Yhdysvalloissa, Kanadassa ja useissa EU-maissa.
Lakien tarkoituksena on asettaa sanktioita ihmisoikeuksia rikkoville henkilöille eri puolilla
maailmaa.
Presidentti Barack Obama hyväksyi vuonna 2012 ns. Magnitski-lain. Taustalla oli venäläisen
kirjanpitäjän Sergei Magnitskin kuolema moskovalaisessa vankilassa vuonna 2009, johon
venäläisviranomaiset katsottiin osallisiksi.
Keskustelu: tiistaina 12.3.
Äänestys: keskiviikkona 13.3.
Menettely: ei-lakiasäätävä päätöslauselma

Lisätietoa
Lainsäädäntötietokanta
Audiovisuaalista materiaalia toimitusten käyttöön

FI

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

14 I 15

Täysistunto

Muita aiheita agendalla
Täysistunnossa käsitellään myös mm. seuraavia aiheita:
• EU:n ja Yhdysvaltain väliset kauppaneuvottelut: Parlamentti päättää tuestaan
• Turvallisuus ja rajat: tehokkaampaa tiedonjakoa muista kuin EU-kansalaisista
• Puhdas ilma: mepit vaativat EU:n standardien parempaa toimeenpanoa
• Eurooppalaisen kansalaisaloitteen parantaminen vahvistaa osallistavaa demokratiaa
• Järjestämättömät lainat: uudet toimet tappioiden kattamiseksi
• Rahanpesuun sekaantuneiden maiden musta lista
• Äänestys ehdokkaista rahoitusmarkkinoiden valvontaelimien johtoon
• Tavaroiden ja palveluiden pitää olla paremmin vammaisten ja vanhusten saatavilla
• Euroopan valuuttarahaston perustaminen
• Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevan ohjelman perustaminen
• EU:n ja Afganistanin kumppanuutta ja kehitystyötä koskeva yhteistyösopimus
• Turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston perustaminen
• Rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukivälineen perustaminen
• Sisäisen turvallisuuden rahaston perustaminen
• Aluksilta peräisin olevan jätteen toimittamiseen tarkoitetut satamassa olevat
vastaanottolaitteet

• Muihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan liittyvien petosten ja väärennysten torjunta
• Suuntaviivat vuoden 2020 talousarviota varten
• Kilpailun turvaaminen ilmakuljetuksissa
• Kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpano ja tulokset
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