
 

Istuntokatsaus – 25.-28.3.2019 – Strasbourg
 
Parlamentti äänestää uusista digitaalisista tekijänoikeussäännöistä  
Mepit äänestävät tiistaina parlamentin ja neuvoston helmikuussa neuvottelemasta
alustavasta sovusta digitaalisista tekijänoikeussäännöistä.
 
 
Kertakäyttömuovien kielto Euroopan parlamentin äänestyksessä 
Meppien odotetaan torstain äänestyksessä hyväksyvän kertakäyttöisten
muovituotteiden kuten muovilautasten, -aterimien, -pillien ja vanupuikkojen myynti
vuoteen 2021 mennessä.
 
 
Autojen hiilidioksidipäästöjen vähennystavoitteet 
Mepit äänestävät keskiviikkona suunnitelmista vähentää henkilö- ja pakettiautojen
kasvihuonepäästöjä vuoteen 2030 mennessä. Parlamentti ja neuvosto ovat jo päässet
asiasta alustavaan sopuun.
 
 
Parlamentti äänestää kellojen siirtelyn lopettamisesta 
Euroopan parlamentti äänestää tiistaina kellojen siirtelyn lopettamisesta vuodesta 2021
alkaen.
 
 
EU:n sähkömarkkinoista puhtaammat ja kuluttajaystävällisemmät 
Mepit äänestävät tiistaina uusista säännöistä, joilla pyritään luomaan puhtaammat ja
kilpailukykyisemmät eurooppalaiset sähkömarkkinat, jotka kykenisivät vastaamaan
mahdollisiin riskeihin.
 
 
Parlamentti äänestää perusteellisista uudistuksista talous- ja
verorikosten torjumiseksi 
Viime vuosina paljastuneiden miljardiluokan talousskandaalien seurauksena
parlamentin odotetaan hyväksyvän etenemissuunnitelma vero- ja talousrikosten
torjumiseksi.  
 
 
Liikkuvuuspaketti: äänestys EU:n maanteiden tavaraliikenteen
sääntöjen uudistamisesta 
Mepit keskustelevat ja äänestävät keskiviikkona uudistuksista lähetettyjä kuljettajia,
tavaraliikennettä ja kuljettajien lepotaukoja koskeviin sääntöihin. 
 
 
Muita aiheita agendalla
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Lisätietoa
Esityslistaluonnos
EP Live - suora lähetys täysistunnosta
Tiedotustilaisuudet ja muut tapahtumat
Europarltv
Euroopan parlamentin audiovisuaaliset palvelut

Iina LIETZÉN
Lehdistötiedottaja, Bryssel

(+32) 470 88 39 10
iina.lietzen@europarl.europa.eu

Maria TUOMELA
Lehdistötiedottaja, Helsinki

(+358) 407 205 025
maria.tuomela@europarl.europa.eu

Simo RISTOLAINEN
Lehdistötiedottaja, Helsinki

(+358) 403 510 264
simo.ristolainen@europarl.europa.eu
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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/


Parlamentti äänestää uusista digitaalisista
tekijänoikeussäännöistä 
 
Mepit äänestävät tiistaina parlamentin ja neuvoston
helmikuussa neuvottelemasta alustavasta sovusta
digitaalisista tekijänoikeussäännöistä.
 
Euroopan  parlamentin  ja  neuvoston  neuvotteleman  sovun  tavoite  on  turvata,  että
tekijänoikeudet toteutuvat internetissä. Sovituilla säännöillä pyritään vahvistamaan, että luovan
työn tekijöillä ja uutiskustantajilla on mahdollisuuksia neuvotella paremmista korvauksista
työnsä käytöstä  internetalustoilla  kuten YouTubessa,  Facebookissa ja  Google  Newsissä.
Ilmaisunvapaus internetissä taataan useilla  suojatoimilla.
 
Uusilla säännöillä, joista on keskusteltu kolmen vuoden ajan, pyritään lisäksi helpottamaan
tekijänoikeuksilla  suojatun  materiaalin  tutkimuskäyttöä.  Säännöillä  sallittaisiin  tekstin-  ja
tiedonlouhinta tutkimuksessa ja näin parannettaisiin eurooppalaisten tutkijoiden kilpailuasemaa.
Lisäksi  uudet  tekijänoikeussäännöt  eivät  koskisi  opetuksessa tai  kuvituksessa käytettyjä
sisältöjä.
 
Keskustelu: tiistaina 26.3.
 
Äänestys: tiistaina 26.3.
 
Menettely: tavallinen lainsäätämisjärjestys
 
Tiedotustilaisuus: tiistaina 16.00 Suomen aikaa 
 
Lisätietoa
Trilogisovun jälkeinen tiedote (13.02.2019)
Esittelijä: Axel Voss (EPP, Saksa)
Lainsäädäntötietokanta
EP: Kysymyksiä ja vastauksia uusista tekijänoikeussäännöistä
Komissio: Kysymyksiä ja vastauksia uusista tekijänoikeussäännöistä
Audiovisuaalista materiaalia toimitusten käyttöön
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http://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20190212IPR26152/agreement-reached-on-digital-copyright-rules
http://www.europarl.europa.eu/meps/fi/96761/AXEL_VOSS/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0280(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20190111IPR23225/kysymyksia-ja-vastauksia-uusista-tekijanoikeussaannoista
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1151_fi.htm
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/digital-single-market-copyright-directive_3004_pk


Kertakäyttömuovien kielto Euroopan
parlamentin äänestyksessä
 
Meppien odotetaan torstain äänestyksessä hyväksyvän
kertakäyttöisten muovituotteiden kuten muovilautasten, -
aterimien, -pillien ja vanupuikkojen myynti vuoteen 2021
mennessä.
 
Uusilla säännöillä asetettaisiin tavoitteeksi kerätä 90 % muovipulloista vuoteen 2029 mennessä.
Pulloista 25 % pitäisi käyttää kierrätettyä materiaalia vuoteen 2025 mennessä. Vuonna 2030
tämä tavoite nousisi 30 %:iin.
 
Lisäksi säännöillä vahvistetaan tuottajavastuuta niin, että esimerkiksi tupakkayhtiöiden pitää
vastata  tuotteistaan  aiheutuvista  jätteenkeruukuluista.  Sama  koskee  muovia  sisältävien
kalastusvälineiden tuottajia, joiden pitää vastata kadonneiden verkkojen keräämisestä koituvista
kuluista kalastajien sijaan.
 
Parlamentin ja neuvoston neuvottelijat pääsivät säännöistä alustavaan sopuun joulukuussa.
 
Taustatietoa
 
Komission mukaan yli 80 % merten jätteestä on muovia. Käsiteltävä muovikielto koskisi 70 %
kaikesta merestä löytyvästä jätteestä. Muovin hitaasta hajoamisesta johtuen muovin määrä
kasvaa merissä ja rannoilla EU:n alueella ja maailmanlaajuisesti. Merissä elävistä eläimistä,
kuten merikilpikonnista, hylkeistä, valaista, linnuista, kaloista ja äyriäisistä, löytyy muovijäämiä.
Näitä jäämiä löytyy myös kaloista ja äyriäisistä tuotetuista elintarvikkeista.
 
Keskustelu: keskiviikkona 27.3.
 
Äänestys: keskiviikkona 27.3.
 
Menettely: tavallinen lainsäätämisjärjestys
 
Lisätietoa
Parlamentin ja neuvoston neuvottelema alustava yhteisymmärryssopimus
Esittelijä: Frédérique Ries (ALDE, Belgia)
Lainsäädäntötietokanta
EP:n tutkimuspalvelut: Kertakäyttömuovit ja kalastusvälineet
EP:n tutkimuspalvelut: Muovi kiertotaloudessa
Audiovisuaalista materiaalia toimitusten käyttöön
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181219IPR22301/parliament-and-council-agree-drastic-cuts-to-plastic-pollution-of-environment
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3909_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/AG/2019/01-21/1174364EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meps/fi/4253/FREDERIQUE_RIES/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0172(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625115/EPRS_BRI(2018)625115_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603940/EPRS_BRI(2017)603940_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-strategy-for-plastics_9401_pk


Autojen hiilidioksidipäästöjen
vähennystavoitteet
 
Mepit äänestävät keskiviikkona suunnitelmista vähentää
henkilö- ja pakettiautojen kasvihuonepäästöjä vuoteen
2030 mennessä. Parlamentti ja neuvosto ovat jo päässet
asiasta alustavaan sopuun.
 
Mepit ja neuvosto ovat alustavasti sopineet korkeammista vähennystavoitteista (37,5%), kuin
mitä komissio ehdotti  (30%). Vähennystavoitteet koskevat uusien henkilöautojen päästöjä
EU:ssa ja ne pitäisi saavuttaa vuoteen 2030 mennessä. Ehdotettu lainsäädäntö asettaa myös
uusille pakettiautoille hiilidioksidipäästöjen vähennystavoitteet (31%), joihin tulisi päästä vuoteen
2030 mennessä.
 
Vähähiilisyyteen siirtymisen sosiaaliset vaikutukset
 
Valmistajien, joiden keskimääräiset päästöt ylittävät rajoitukset, tulee maksaa liikapäästömaksu.
Euroopan komission arvioi vuoteen 2023 mennessä, tulisiko lisämaksuista kertyviä summia
käyttää päästöttömän liikenteen tavoittelemiseen tai autoalan työntekijöiden kouluttamiseen.
 
Keskustelu: tiistaina 26.3.
 
Äänestys: keskiviikkona 27.3.
 
Menettely: tavallinen lainsäätämisjärjestys
 
Lisätietoa
Parlamentin ja neuvoston neuvottelema alustava yhteisymmärryssopimus
Mietinnön esittelijä Miriam Dalli (S&D, Malta)
Lainsäädäntötietokanta
EP:n tutkimuspalvelut: Henkilö- ja pakettiautojen hiilidioksidipäästönormit
EP:n tutkimuspalvelut: Henkilö- ja pakettiautojen hiilidioksidipäästötavoitteet vuoden 2020
jälkeen
Audiovisuaalista materiaalia toimitusten käyttöön
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http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/AG/2019/01-21/1174474FI.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meps/fi/124970/MIRIAM_DALLI/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0293(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614689/EPRS_BRI%282018%29614689_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/618992/IPOL_STU%282018%29618992_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/618992/IPOL_STU%282018%29618992_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/car-emissions_3104_pk


Parlamentti äänestää kellojen siirtelyn
lopettamisesta
 
Euroopan parlamentti äänestää tiistaina kellojen siirtelyn
lopettamisesta vuodesta 2021 alkaen.
 
Parlamentin esityksen mukaan EU-jäsenmaat päättäisivät kellojen siirtelyn lopettamisen myötä
uudesta pysyvästä ajastaan. Kesäaikaa suosivat maat siirtäisivät kellojaan näin viimeisen
kerran maaliskuussa vuonna 2021. Talviajan valitsevat maat taas siirtäisivät kelloja viimeisen
kerran lokakuussa vuonna 2021.
 
Mepit  haluavat  EU-jäsenmaiden  koordinoivan  kellojen  siirtelyn  lopettamisen,  jotta
sisämarkkinoiden  toiminnalle  ei  koituisi  haittaa.
 
Taustatietoa
 
Vastauksena kansalaisten aloitteisiin Euroopan parlamentti vaati helmikuussa 2018 Euroopan
komissiota  tarkastelemaan  kesäaikadirekt i iv iä  ja  tarpeen  vaatiessa  laat imaan
muutosehdotuksen.
 
Komission kyselyyn vastasi 4,6 miljoonaa EU-kansalaista, joista 84% kannatti kellojen siirtelyn
lopettamista.  Euroopan  komissio  laati  kyselyn  jälkeen  ehdotuksen,  josta  parlamentin  ja
neuvoston  tulee  nyt  päästä  sopuun.
 
Keskustelu: maanantaina 25.3.
 
Äänestys: tiistaina 26.3.
 
Menettely: tavallinen lainsäätämisjärjestys
 
Lisätietoa
Esittelijä: Marita Ulvskog (S&D, Saksa)
Lainsäädäntötietokanta
EP:n tutkimuspalvelut: Kellojen siirtelyn lopettaminen
Audiovisuaalista materiaalia toimitusten käyttöön
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0169_FI.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FI&reference=P8-TA-2018-0043
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5709_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/meps/fi/96672/MARITA_ULVSKOG/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0332(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630308/EPRS_BRI(2018)630308_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/seasonal-time-change_11115_pk


EU:n sähkömarkkinoista puhtaammat ja
kuluttajaystävällisemmät
 
Mepit äänestävät tiistaina uusista säännöistä, joilla
pyritään luomaan puhtaammat ja kilpailukykyisemmät
eurooppalaiset sähkömarkkinat, jotka kykenisivät
vastaamaan mahdollisiin riskeihin.
 
Meppien  odotetaan  hyväksyvän  ti istaina  neljä  EU:n  sähkömarkkinoita  koskevaa
lainsäädäntöehdotusta. Näin saataisiin ”Puhdasta energiaa kaikille eurooppalaisille”-paketti
valmiiksi.
 
Uusilla  säännöillä  pyritään  puuttumaan  rajat  ylittävän  sähkön  kaupan  esteisiin  niin,  että
uusiutuvan  energian  kauppa  helpottuisi.  Näin  autettaisiin  EU:ta  saavuttamaan  sitova
tavoitteensa  siitä,  että  32  %  energiasta  saataisiin  vuonna  2030  uusiutuvista  lähteistä.
 
Lisäksi  säännöillä  lopetetaan  valmiustilaa  koskeva valtiontuki  kaikkein  saastuttavimmilta
hiilitehtailta.  Tehtaat  saavat  tällä  hetkellä  tukea  toimiavalmiustilassa  hätätilanteissa,  jos
sähkönkysyntä  kasvaa  esimerkiksi  kylmän  talven  takia.
 
Älykkäät mittarit, dynaaminen hinnoittelu ja sähköntarjoajan vaihtaminen
 
Uudella lainsäädännöllä pyritään lisäksi tekemään EU:n sähkömarkkinoista kilpailukykyisempiä
ja  kuluttajaystävällisempiä.  Kuluttajilla  on  uusien  sääntöjen  myötä  mahdollisuus  hankkia
älykkäitä  mittareita,  valita  dynaaminen  hinnoittelu  tai  vaihtaa  sähköntarjoajaa  ilmaiseksi
korkeintaan kolmen viikon viiveellä  (vuonna 2026 viive  saa olla  korkeintaan vuorokausi).
 
Säännöillä taataan sähkömarkkinoiden valmius riskeihin ja muihin haasteisiin kuten vajeisiin
sähköntarjonnassa.  Vastuu  EU:n  sähkömarkkinoiden  sääntelystä  on  Energia-alan
sääntelyviranomaisten  yhteistyövirastolla  (ACER).
 
Keskustelu: maanantaina 25.3.
 
Äänestys: tiistaina 26.3.
 
Menettely: tavallinen lainsäätämisjärjestys
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https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans


Lisätietoa
Lainsäädäntötietokanta: Sähkön sisämarkkinat
EP:n tutkimuspalvelut: Sähkön sisämarkkinat
Lainsäädäntötietokanta: Sähkön sisämarkkinoita koskevat yhteiset säännöt
EP:n tutkimuspalvelut: Sähkön sisämarkkinoita koskevat yhteiset säännöt
Lainsäädäntötietokanta: Riskeihin varautuminen sähköalalla
EP:n tutkimuspalvelut: Riskeihin varautuminen sähköalalla
Lainsäädäntötietokanta: Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto
EP:n tutkimuspalvelut: Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto
Esittelijä: Jerzy Buzek (EPP, Puola)
Esittelijä: Flavio Zanonato (S&D, Italia)
Esittelijä: Morten Helveg Petersen (ALDE, Tanska)
Audiovisuaalista materiaalia toimitusten käyttöön
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0379(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595925/EPRS_BRI(2017)595925_EN.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0380%28COD%29
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595924/EPRS_BRI(2017)595924_EN.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0377(COD)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599349/EPRS_BRI(2017)599349_EN.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0378%28COD%29
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599300/EPRS_BRI(2017)599300_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meps/fi/28269/JERZY_BUZEK/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/fi/124800/FLAVIO_ZANONATO/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/fi/124872/MORTEN+HELVEG_PETERSEN/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/energy-union_1611_pk


Parlamentti äänestää perusteellisista
uudistuksista talous- ja verorikosten
torjumiseksi
 
Viime vuosina paljastuneiden miljardiluokan
talousskandaalien seurauksena parlamentin odotetaan
hyväksyvän etenemissuunnitelma vero- ja talousrikosten
torjumiseksi.  
 
Talousrikoksia,  veropetoksia ja veronkiertoa käsittelevän erityisvaliokunnan 70-sivuisessa
raportissa esitetään vuoden ajan työstettyjä uudistuksia talous- ja verorikosten torjumiseksi.
Valiokunta  ehdottaa  kansallisten  viranomaisten  välisen  yhteistyön  parantamista  ja  uutta
lainsäädäntöä.  Lisäksi  raportissa  ehdotetaan  rahoitusalaa  tutkivien  eurooppalaisten
poliisivoimien  sekä  rahanpesua  valvovan  EU-viranomaisen  perustamista.
 
Raportissa myös nimetään seitsemän EU-maata (Belgia, Kypros, Unkari, Irlanti, Luxemburg,
Malta ja Alankomaat), joissa on viitteitä veroparatiisien kaltaisesta toiminnasta. Valiokunta myös
peräänkuuluttaa niin sanottujen ”kultaisien viisumien” käytännön kitkemistä.
 
Taustatietoja
 
Useat tietovuodot (LuxLeaks, Panaman paperit, Football Leaks ja paratiisin paperit) viiden viime
vuoden  aikana  johtivat  siihen,  että  Euroopan  parlamentti  päätti  1.11.2018  perustaa
talousrikoksia,  veropetoksia  ja  veronkiertoa  käsittelevän  erityisvaliokunnan.
 
Valiokunta  järjesti  18  kuulemistilaisuutta,  kymmenen  tapaamista  komissaarien  ja
talousministerien kanssa, sekä neljä tiedonkeruumatkaa, jotka kohdistuivat Yhdysvaltoihin,
Mansaarelle, Tanskaan ja Viroon sekä Latviaan.
 
Keskustelu: maanantaina 25.3.
 
Äänestys: tiistaina 26.3.
 
Menettely: oma-aloitemietintö
 
Tiedotustilaisuus: tiistiana 26. maaliskuuta, klo 16.30 Suomen aikaa 
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Lisätietoa
Mietintöluonnos talousrikoksista, veropetoksista ja veronkierrosta (englanniksi)
Esittelijä: Luděk Niedermayer (EPP, Tsekki)
Esittelijä: Jeppe Kofod (S&D, Tanska)
Lainsäädäntötietokanta
Erityisvaliokunnan toimintaan liittyvät asiakirjat
Kuvia ja videoita toimitusten käyttöön
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http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/161562/TAX3%20Final%20Report_A8-0170_2019_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meps/fi/124701/LUDEK_NIEDERMAYER/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/fi/124870/JEPPE_KOFOD/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018%2f2121(INI)
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/tax3/home.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/fight-against-tax-fraud-and-evasion_2502_pk


Liikkuvuuspaketti: äänestys EU:n maanteiden
tavaraliikenteen sääntöjen uudistamisesta
 
Mepit keskustelevat ja äänestävät keskiviikkona
uudistuksista lähetettyjä kuljettajia, tavaraliikennettä ja
kuljettajien lepotaukoja koskeviin sääntöihin. 
 
Uudistuksella  pyritään  tehostamaan  sääntöjen  toimeenpanoa  ja  puuttumaan  laittomiin
käytäntöihin kuten pöytälaatikkoyritysten käyttöön tai kansallisilla markkinoilla toimimiseen
aikarajoja  rikkoen.  Mepit  äänestävät  lisäksi  lähetettyjä  työntekijöitä  koskevien  sääntöjen
soveltamisesta  maantieliikenteessä  sekä  kuljettajien  lepotaukoja  koskevien  sääntöjen
uudistuksesta.
 
Keskustelu: keskiviikkona 27.3.
 
Äänestys: keskiviikkona 27.3.
 
Menettely: tavallinen lainsäätämisjärjestely
 
Lisätietoa
Päätöslauselmaluonnos ajoaikoja ja lepotaukoja koskien
Päätöslauselmaluonnos lähetetyistä maantieliikenteen työntekijöistä
Päätöslauselmaluonnos maantieliikenteen harjoittajien kabotaasimarkkinoille pääsystä
Lisätietoa liikkuvuuspaketista
Audiovisuaalista materiaalia toimitusten käyttöön
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0205_FI.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0206_FI.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0204_FI.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171122IPR88617/ep-rapporteurs-for-the-mobility-package
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/mobility_6507_pk


•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Muita aiheita agendalla
 
Täysistunnossa käsitellään myös mm. seuraavia aiheita:
 

Parlamentti keskustelee brexitistä ja EU:n huippukokouksen aiheista 
Kuluttajansuoja verkossa ja verkon ulkopuolella 
Työntekijöiden suojaaminen syöpää aiheuttavilta kemikaaleilta 
EU:n talousarvion hallinto 2017 
Juomaveden laatu 
Dieselajoneuvoja koskeva skandaali 
Vihreiden investointien tukeminen EU:ssa 
Parlamentti äänestää tulevasta alueellisesta ja koheesiorahoituksesta 
Ulkosuhteet:  enemmän  rahoitusta  ihmisoikeuksiin,  kehitysyhteistyöhön  ja
ilmastonmuutokseen 
Tiukemmat vaatimukset ehdokasmaiden rahoitukselle 
Äänestys uudesta Erasmus+ -ohjelmasta vuodelle 2021-2027 
Mepit keskustelevat tilanteesta Algeriassa ja Krimin niemimaalla 
Hätätilanne Venezuelassa: äänestys täysistunnossa 
Afrikkalaistaustaisten henkilöiden perusoikeudet 
Luova Eurooppa -ohjelman perustaminen (2021–2027) 
Viisumivapaus: Kosovo 
EU:n tietojärjestelmien yhteentoimivuus 
EU:n ja Sveitsin institutionaalinen puitesopimus 
Yrityksille suunnatun joukkorahoituspalvelun eurooppalaiset tarjoajat 
Maahanmuutto ja ulkorajat: Vastalauseet komission delegoituihin asetuksiin 
Kuluttajien yhteisten etujen suojaamiseksi nostettavat edustajakanteet 
Renkaiden  merkitseminen  polttoainetaloudellisuuden  ja  muiden  keskeisten
ominaisuuksien  osalta 
CE-merkityt lannoitevalmisteet
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