
 

 
 
Istuntokatsaus – 15.-18.4.2019 – Strasbourg
 
Tieliikenteestä turvallisempaa uusiin autoihin asennettavan
teknologian avulla 
Uusissa ajoneuvoissa on toukokuusta 2022 alkaen oltava turvalaitteina mm. älykäs
nopeusavustin ja kehittynyt hätäjarrutusjärjestelmä.
 
 
Uudet EU-säännöt väärinkäytösten ilmiantajien suojelemiseksi 
Uudet EU-säännöt tarjoavat paremman suojan laittoman tai harmillisen toiminnan
ilmiantajille, jotka ovat työympäristössä päässeet käsiksi tietoon laittomuuksista.
 
 
Euroopan raja- ja merivartiovirasto: Äänestys 10 000 rajavartijan
pysyvistä joukoista 
Uusilla säännöillä vahvistetaan EU:n raja- ja merivartiovirastoa niin, että se pystyy
paremmin suojaamaan EU:n ulkorajoja. Säännöistä keskustellaan ja äänestetään
keskiviikkona.
 
 
Keskustelu Euroopan tulevaisuudesta Latvian pääministeri Krišjānis
Kariņšin kanssa  
Latvian pääministeri Krišjānis Kariņš keskustelee EU:n tulevaisuudesta parlamentin
jäsenten kanssa keskiviikkona 11.00 Suomen aikaa.
 
 
Uudet työn muodot: Mepit äänestävät työntekijöiden oikeuksien
parantamisesta 
Meppien odotetaan hyväksyvän vähimmäisoikeudet pätkätyötekijöille, tarvittaessa
töihin kutsuttaville sekä alustatalouden (esim. Uber) työntekijöille.
 
 
Muita aiheita agendalla
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/fi/agenda/briefing/2019-04-15
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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/


Tieliikenteestä turvallisempaa uusiin autoihin
asennettavan teknologian avulla
 
Uusissa ajoneuvoissa on toukokuusta 2022 alkaen oltava
turvalaitteina mm. älykäs nopeusavustin ja kehittynyt
hätäjarrutusjärjestelmä.
 
Mepit  äänestävät  tiistaina  uusista  säännöistä,  joiden  myötä  uusissa  autoissa,  rekoissa,
pakettiautoissa ja linja-autoissa on oltava tietyt turvaominaisuudet, joilla pyritään parantamaan
EU:n tieliikenteen turvallisuutta. Parlamentti  ja neuvosto ovat jo päässeet lainsäädännöstä
alustavaan sopuun.
 
Yksi  turvaominaisuuksista  on  älykäs  nopeusavustinjärjestelmä,  jonka  on  arvioitu  voivan
vähentää kuolemantapauksia tieliikenteessä 20 %:lla. Älykäs nopeusavustinjärjestelmä ilmoittaa
karttojen ja liikennemerkkien perusteella kuljettajalle, kun nopeusrajoitus ylittyy. Järjestelmä ei
ole nopeudenrajoitin, ja kuljettaja voi tarvittaessa sammuttaa järjestelmän.
 
Muita uusia vaadittuja turvaominaisuuksia ovat kehittynyt hätäjarrutusjärjestelmä, kehittynyt
kuljettajan tarkkaamattomuuden varoitusjärjestelmä, kaistanpitojärjestelmä, peruutustutka,
hätäjarrutuksen merkkivalo ja onnettomuustietotallennin (musta laatikko).
 
Vuonna 2018 noin  25  100 ihmistä  kuoli  ja  135  000 loukkaantui  vakavasti  tieliikenteessä
komission  alustavien  tietojen  mukaan.
 
Äänestys: tiistaina 16.4.
 
Menettely: tavallinen lainsäätämisjärjestys
 
Lehdistötilaisuus: tiistaina 16.4. klo 17.00 Suomen aikaa
 
 
 
Lisätietoa
Sopimusteksti
Trilogisovun jälkeinen tiedote (26.03.2019)
Esittelijä Róża Thun (EPP, Puola)
Lainsäädäntötietokanta
EP:n tutkimuspalvelut
Tietoa tieturvallisuudesta EU:ssa vuonna 2018
Audiovisuaalista materiaalia toimitusten käyttöön
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1951_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/IMCO/DV/2019/04-01/COREPER_ANNEX_GVSR_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190326IPR33205/safer-roads-eu-lawmakers-agree-on-life-saving-technologies-for-new-vehicles
http://www.europarl.europa.eu/meps/fi/96776/ROZA+GRAFIN+VON_THUN+UND+HOHENSTEIN/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0145(COD)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)625192
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1990_en.htm
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/road-safety_11105_pk


Uudet EU-säännöt väärinkäytösten ilmiantajien
suojelemiseksi
 
Uudet EU-säännöt tarjoavat paremman suojan laittoman tai
harmillisen toiminnan ilmiantajille, jotka ovat
työympäristössä päässeet käsiksi tietoon laittomuuksista.
 
Mepit äänestävät tiistaina uusista EU:n laajuisista säännöistä väärinkäytösten ilmiantajien
suojelemiseksi.  Säännöistä  on  jo  päästy  alustavaan  sopuun  parlamentin  ja  neuvoston
neuvottelijoiden välillä. Säännöillä luodaan yritysten sisäisiä menetelmiä ja viranomaiskanavia
EU-lain rikkomusten ilmoittamista varten, suojataan ilmiantajia kostotoimilta kuten pelottelulta ja
häirinnältä sekä mahdollistetaan tukitoimia ilmiantajille esimerkiksi oikeusavun muodossa.
 
Viimeaikaiset skandaalit kuten LuxLeaks, Panaman paperit ja Cambridge Analytican tapaus
ovat osoittaneet väärinkäytösten ilmiantajien paljastuksien merkityksen, kun pyritään estämään
yhteiskunnalle haitallisia EU-lain rikkomuksia.
 
Keskustelu: maanantaina 15.4.
 
Äänestys: tiistaina 16.4.
 
Menettely: tavallinen lainsäätämisjärjestys
 
Lehdistötilaisuus: tiistaina 16.4. klo 16.00 esittelijän kanssa
 
Lisätietoa
Sopimusteksti
Lainsäädäntötietokanta
Esittelijä : Virginie Rozière (S&D, Ranska)
Multimediapaketti: Väärinkäytösten ilmiantajien suojelu
Komission tiedonanto väärinkäytösten ilmiantajien suojelusta
Videotallenne lehdistötilaisuudesta trilogisovun jälkeen neuvoston kanssa (12.3.2019)
Audiovisuaalista materiaalia toimitusten käyttöön
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http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/JURI/DV/2019/03-18/whistle-blowers_annex_EN.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0106(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/fi/103845/VIRGINIE_ROZIERE/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/protection-of-whistleblowers_9901_pk
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/placeholder_11.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/roziere-durand-cavada-protection-whistle-blowers_I169056-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/protection-of-whistleblowers_9901_pk


Euroopan raja- ja merivartiovirasto: Äänestys 10
000 rajavartijan pysyvistä joukoista
 
Uusilla säännöillä vahvistetaan EU:n raja- ja
merivartiovirastoa niin, että se pystyy paremmin
suojaamaan EU:n ulkorajoja. Säännöistä keskustellaan ja
äänestetään keskiviikkona.
 
Euroopan raja- ja merivartioston (Frontex) uudistuksilla pyritään vastaamaan sekä nykyisiin että
tuleviin turvallisuusuhkiin ja muuttoliikkeeseen liittyviin haasteisiin. Parlamentti ja neuvosto ovat
päässeet säännöistä alustavaan sopuun.
 
Uusien  sääntöjen  myötä  perustettaisiin  uusi  pysyvä raja-  ja  merivartioiden joukko,  jonka
tehtävänä olisi tukea EU-maita rajavartioinnissa, kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden
palautuksissa  lähtömaihinsa  sekä  järjestäytyneen  rikollisuuden  torjunnassa.  Pysyvä
rajavartiosto aloittaisi tehtävänsä 5 000 rajavartijan vahvuudella vuonna 2021. Rajavartioston
koko kasvaisi vuosittain, ja vuonna 2027 rajavartiosto saavuttaisi täyden toimintavalmiuden 10
000 rajavartijan voimin. Rajavartiostoon kuuluisi lisäksi nopean toiminnan reservi, joka olisi
käytettävissä hätätapauksissa.
 
Keskustelu: keskiviikkona 17.4.
 
Äänestys: keskiviikkona 17.4.
 
Menettely: tavallinen lainsäätämisjärjestys
 
Lehdistötilaisuus: keskiviikkona 17.4. klo 17.30 esittelijän ja komissaari  Avramopouloksen
kanssa (vahvistetaan myöhemmin)
 
Lisätietoa
Päätöslauselmaluonnos eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta
Trilogisovun jälkeinen lehdistötiedote (28.3.2019)
Esittelijä Roberta Metsola (EPP, Malta)
Lainsäädäntötietokanta
Euroopan raja- ja merivartioviraston nettisivut
Audiovisuaalista materiaalia toimitusten käyttöön
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0076_FI.html
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20190327IPR33413/eu-border-and-coast-guard-agency-10-000-operational-staff-by-2027
http://www.europarl.europa.eu/meps/fi/118859/ROBERTA_METSOLA/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0330A(COD)&l=en
https://frontex.europa.eu/language/fi/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/migration_1903_pk


Keskustelu Euroopan tulevaisuudesta Latvian
pääministeri Krišjānis Kariņšin kanssa 
 
Latvian pääministeri Krišjānis Kariņš keskustelee EU:n
tulevaisuudesta parlamentin jäsenten kanssa keskiviikkona
11.00 Suomen aikaa.
 
Kariņš on kahdestoista EU-maan valtionjohtaja, joka keskustelee Euroopan tulevaisuudesta
meppien kanssa. Lisätietoa aiemmista käydyistä keskusteluista löytyy täältä.
 
Parlamentin puhemies Antonio Tajani ja Kariņš pitävät lehdistötilaisuuden heti keskustelun
jälkeen klo 13.30 Suomen aikaa protokollahuoneen edustalla (vahvistetaan myöhemmin).
 
Keskustelu: keskiviikkona 17.4.
 
Menettely: Euroopan tulevaisuutta koskeva keskustelu (ilman päätöslauselmaa)
 
Lehdistötilaisuus: keskiviikkona 17.4. klo 13.30 Suomen aikaa (vahvistetaan myöhemmin)
 
Lisätietoa
Krišjānis Kariņšin CV
Audiovisuaalista materiaalia toimitusten käyttöön
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http://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/priorities/tulevaisuus
https://mk.gov.lv/en/amatpersonas/krisjanis-karins-0
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/future-of-europe_3206_pk


Uudet työn muodot: Mepit äänestävät
työntekijöiden oikeuksien parantamisesta
 
Meppien odotetaan hyväksyvän vähimmäisoikeudet
pätkätyötekijöille, tarvittaessa töihin kutsuttaville sekä
alustatalouden (esim. Uber) työntekijöille.
 
Uusien sääntöjen myötä kaikkein työntekijöiden pitää olla tietoisia ensimmäisestä työpäivästään
lähtien  työtehtävistään,  työsuhteen  aloituspäivämäärästä  ja  sen  kestosta,  palkasta  sekä
työpäivän  kestosta  tai  viitetunneista,  mikäli  työaikataulut  ovat  hankalasti  ennakoitavat.
Parlamentti  ja  neuvosto  pääsivät  alustavaan  sopuun  säännöistä  helmikuun  alussa.
 
Uusilla  säännöillä  taataan  lisäksi  erityisiä  oikeuksia  tarvittaessa  työhön  kutsuttaville  ja
alustatalouden  työntekijöille.  Oikeuksiin  kuuluvat  ennustettavat  työajat  ja  määräajat
kutsutyösopimusten perumiselle. Lisäksi säännöissä määritetään, että koeaika ei saisi olla
kuutta kuukautta pidempi. Mikäli työsuhde uusitaan samaan tehtävään, ei uutta koeaikaa tulisi
olla.
 
Keskustelu: tiistaina 16.4.
 
Äänestys: tiistaina 16.4.
 
Menettely: tavallinen lainsäätämisjärjestys
 
Lisätietoa
Lehdistötiedote trilogisovun jälkeen (07.02.2019)
Alustava sopimus
Lainsäädäntötietokanta
Esittelijä: Enrique Calvet Chambon (ALDE, Espanja)
EP:n tutkimuspalvelut: Ennustettavampien ja avoimempien työolojen takaaminen
Alustatalous: EU haluaa parantaa työntekijöiden oikeuksia
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190207IPR25282/new-forms-of-work-deal-on-measures-boosting-workers-rights
http://www.europarl.europa.eu/RegData/commissions/empl/inag/2019/02-15/EMPL_AG(2019)636031_EN.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0355(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/fi/129407/ENRIQUE_CALVET+CHAMBON/home
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628269/EPRS_BRI(2018)628269_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/society/20190404STO35070/alustatalous-eu-haluaa-parantaa-tyontekijoiden-oikeuksia
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•
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Muita aiheita agendalla
 
Täysistunnossa käsitellään myös mm. seuraavia aiheita:
 

Parlamentti keskustelee brexitin jatkoajasta keskiviikkona 
Uudet viisumisäännöt lyhytaikaisille oleskeluille EU:ssa 
Oikeusvaltiotilanne Romaniassa: keskustelu täysistunnossa 
Lisää avoimuutta kaupankäyntiin verkkoalustoilla 
Parempaa kuluttajansuojelua harhaanjohtavia ja vilpillisiä käytäntöjä vastaan 
Uudet päästörajoitukset rekoille 
Elintarviketurvallisuuden riskiarvioinnin menetelmistä avoimempia ja tasapuolisempia 
InvestEU-ohjelma edistämään työpaikkojen luomista, kasvua ja innovaatioita 
Terrorismi: tiukemmat EU-säännöt kotitekoisia räjähteitä vastaan 
EU:n 2021-2027 tutkimusrahoitus 
EU:n  taloudellisten  virastojen  vahvistetaan  veronmaksajien  ja  kuluttajien
suojaamiseksi 
Uudet säännöt terroristisen verkkosisällön poistamiseksi 
Verkkojen Europpa -väline 
Oikeusalan ohjelma
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