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Euroopan parlamentti keskustelee ja äänestää EU:n ja Kanadan välisestä laaja-
alaisesta talous-  ja  kauppasopimuksesta CETA:sta keskiviikkona.  Sopimuksen
myötä  on  tarkoitus  edistää  tavaroiden  ja  palvelujen  kauppaa  ja  kannustaa
investointeihin.  Sopimuksen  voimaantulo  edellyttää  Euroopan  parlamentin
hyväksyntää. 

Kanadan pääministeri Justin Trudeau pitää virallisen puheen Euroopan parlamentin
jäsenille  EU:n  ja  Kanadan  välisistä  suhteista  parlamentin  täysistunnossa
Strabourgissa  torstaina  16.2.  klo  12.  Trudeau  on  ensimmäinen  kanadalainen
pääministeri,  joka  puhuu  Euroopan  parlamentille.   

Parlamentti äänestää torstaina uusista terrorismin torjuntaa koskevista säännöistä,
jotka kriminalisoivat terroristitekojen suunnittelun. Säännöillä pyritään estämään
”yksinäisten susien” suunnittelemia iskuja sekä vastaamaan uhkiin, joita nousee
konfliktialueilla matkustavien vierastaistelijoiden myötä. 

Parlamentti äänestää torstaina päätöslauselmaesityksestä, jonka myötä kaikkien
EU:n  alueelle  saapuvien  tai  alueelta  lähtevien  EU:n  ja  kolmansien  maiden
kansalaisten  tiedot  tullaan  tarkastamaan  tietyistä  tietokannoista.  Neuvosto  ja
parlamentti ovat jo päässeet alustavaan yhteisymmärrykseen tästä asetuksesta, joka
myös vaatisi EU-maita varmistamaan, että maahan saapuvat tai maasta lähtevät
matkustajat eivät uhkaa yleistä järjestystä tai sisäistä turvallisuutta. 

Mepit äänestävät suunnitelmasta tiukentaa sääntöjä kasvihuonekaasupäästöjen
vähentämiseksi    Päästöoikeuksien  hinnan  nostamiseksi  parlamentin
ympäristövaliokunnan  mepit   ehdottavat  yli jääneiden  päästöoikeuksien
huutokauppaamista  2,4  prosentin  vuosittaisella  vähennyskertoimella   sekä
markkinavakausvarannon vuoden 2019 kapasiteetin  kaksinkertaistamista,  jotta
ylijääneet  päästöoikeudet  saataisiin  poistettua markkinoilta.   

Itävallan  uusi  presidentti  Alexander  Van  der  Bellen  puhuu  parlamentin
täysistunnossa  tiistaina  iltapäivällä.  Tämä on  hänen  ensimmäinen  vierailunsa
ulkomaille. 

Parlamentti äänestää torstaina kolmesta päätöslauselmasta, joiden päämääränä on
vaikuttaa EU:n tulevaan kehitykseen. EU:n tulee näiden päätöslauselmaesitysten
mukaan ottaa  Lissabonin  sopimus  täysimääräisesti  käyttöön  ja  uudistua,  jotta
tuleviin suuriin poliittisiin haasteisiin voitaisiin vastata paremmin. Tätä tarvitaan
myös,  jotta  kansalaisten luottamus pystyttäisiin  palauttamaan ja  jotta  euroalue
pystyisi  paremmin vastaamaan ulkopuolisiin  iskuihin.   

Parlamentin  mukaan  EU:n  laajuisia  sääntöjä  tarvitaan  nopeasti  kehittyvälle
robotiikan alalle vahvistamaan eettisiä periaatteita ja määrittelemään vastuunjakoa
esimerkiksi  itseohjautuvien  autojen  onnettomuustilanteissa.  Parlamentin
päätöslauselmasta  keskustellaan  keskiviikkona  ja  äänestetään  torstaina.   
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Iina LIETZÉN BXL: (+32) 2 28 40731
STR: (+33) 3 881 73472
PORT: (+32) 47 088 3910
ROLE: Lehdistötiedottaja
EMAIL: tiedotus@europarl.europa.eu

Niina SALORANTA STR: (+33) 3 881 74906
PORT: (+358) 40 720 5025
EMAIL: tiedotus@ep.europa.eu

http://www.europarl.europa.eu/news/fi/news-room/plenary

Lisätietoa
• Esityslistaluonnos
• Seuraa suoraa lähetystä täysistunnosta (EbS+)
• Tiedotustilaisuudet ja muut tapahtumat
• Europarltv
• Euroopan parlamentin audiovisuaaliset palvelut
• EP Newshub
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CETA:  Parlamentti  äänestää  EU:n  ja  Kanadan
välisestä  kauppasopimuksesta  
 
Euroopan parlamentti  keskustelee ja äänestää EU:n ja Kanadan välisestä laaja-
alaisesta talous-  ja  kauppasopimuksesta CETA:sta keskiviikkona.  Sopimuksen
myötä  on  tarkoitus  edistää  tavaroiden  ja  palvelujen  kauppaa  ja  kannustaa
investointeihin.  Sopimuksen  voimaantulo  edellyttää  Euroopan  parlamentin
hyväksyntää.
 
CETA-kauppasopimus poistaisi tullit lähes kaikilta tavaroilta ja palveluilta sekä parantaisi
mahdollisuuksia osallistua julkisiin hankintasopimuksiin.
 
Lieventääkseen kansalaisten huolia monikansallisten yhtiöiden vallan kasvusta, EU ja
Kanada ovat vahvistaneet, että kansallinen säätelyoikeus säilyy valtioilla.
 
Vastauksena kansallisten parlamenttien vaatimuksiin kiistanalainen sijoittajan ja valtion
vä l inen  r i i to jenra tka isumekan ismi  on  korva t tu  uude l la  ja  parannetu l la
investointituomioistuinjärjestelmällä.  Järjestelmän  avulla  lisätään  läpinäkyvyyttä,  ja
varmistetaan,  että  viranomaiset  valvovat  sovittelijoiden  valintaa.
 
EU:n ja Kanadan välinen strateginen kumppanuussopimus
 
Mepit  äänestävät  keskiviikkona  myös  EU:n  ja  Kanadan  välisestä  strategisesta
kumppanuussopimuksesta. Tämä sopimus täydentää CETA-sopimusta, sillä se tulee
parantamaan EU:n ja Kanadan välistä yhteistyötä monella ei-kaupallisella alalla kuten
ulko-  ja  turvallisuuspolitiikassa,  terrorismintorjunnassa,  järjestäytyneen rikollisuuden
torjunnassa, kestävän kehityksen edistämisessä sekä tutkimuksen ja kulttuurin aloilla.
 
Taustatietoa
 
CETA-neuvottelut aloitettiin toukokuussa 2009 ja saatiin päätökseen syyskuussa 2014. EU
ja  Kanada  allekirjoittivat  sopimuksen  30.10.2016.  Vuonna  2015  EU:n  tavaravienti
Kanadaan oli  arvoltaan 28,3 miljardia euroa ja tuonti Kanadasta 35,2 miljardia euroa.
Tämän summan odotetaan kasvavan yli  20 %:lla kun sopimus astuu voimaan.
 
Keskustelu: keskiviikkona 15.2.
 
Äänestys: keskiviikkona 15.2.
 
Menettely: Hyväksyntämenettely
 
Lehdistötilaisuus: Keskiviikkona 15.2. klo 15.00-15.30 (Suomen aikaa); puhumassa
Artis Pabriks (EPP, Latvia), valiokunnan puheenjohtaja Bernd Lange (S&D, saksa) ja
kauppakomissaari Cecilia Malmström
 

 
Lisätietoa
• Lehdistötiedote CETA:n valiokuntaäänestyksestä (24.01.2017.)
• EU:n ja Kanadan välinen laaja-alainen talous- ja kauppasopimus (CETA): sopimusteksti
• Kysymyksiä ja vastauksia (Euroopan komissioltan sivut huhtikuu 2016)
• EP:n tutkimuspalvelut: EU:n ja Kanadan välinen laaja-alainen talous- ja kauppasopimus (CETA)

(Tammikuu 2017)
• “Tämä sopimus perustuu parhaisiin käytäntöihin Atlantin kummallakin puolella”

Facebook-live-haastattelu: Artis Pabriks (EPP, Latvia) 23.1.2017
• Esittelijän profiili Artis Pabriks (EPP, Latvia)
• Lainsäädäntötietokanta: CETA
• Esittelijän profiili Charles Tannock (ECR, Yhdistynyt kuningaskunta)
• Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kanadan välinen strateginen kumppanuussopimus
• Lainsäädäntötietokanta: strateginen kumppanuussopimus
• Audiovisuaalista aineistoa toimittajille
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Kanadan  pääministeri  Justin  Trudeau  puhuu
parlamentin  täysistunnossa
 
Kanadan pääministeri Justin Trudeau pitää virallisen puheen Euroopan parlamentin
jäsenille  EU:n  ja  Kanadan  välisistä  suhteista  parlamentin  täysistunnossa
Strabourgissa  torstaina  16.2.  klo  12.  Trudeau  on  ensimmäinen  kanadalainen
pääministeri,  joka  puhuu  Euroopan  parlamentille.  
 
Trudeau vierailee täysistunnossa päivä sen jälkeen, kun parlamentti on äänestänyt EU:n
ja Kanadan välisestä laaja-alaisesta talous- ja kauppasopimuksesta CETA:sta.
 
Trudeaun odotetaan korostavan Kanadan roolia edistyksellisen kaupan ja sijoituksien
johtajamaana. Trudeau luultavasti myös painottaa sitä, miten EU:n ja Kanadan välinen
vapaakauppasopimus  tulee  luomaan  työpaikkoja  ja  vahvistamaan  yhteistä
menestystämme.
 

 
Lisätietoa
• Kanadan pääministerin nettisivut
• Audiovisuaalista aineistoa toimittajille

Täysistunto

20170206NEW61313 - 4/11

https://pm.gc.ca/
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Äänestys uusista terrorismin torjumista koskevista
säännöistä
 
Parlamentti äänestää torstaina uusista terrorismin torjuntaa koskevista säännöistä,
jotka kriminalisoivat terroristitekojen suunnittelun. Säännöillä pyritään estämään
”yksinäisten susien” suunnittelemia iskuja sekä vastaamaan uhkiin, joita nousee
konfliktialueilla matkustavien vierastaistelijoiden myötä.
 
Uudet säännöt kriminalisoivat terroristitekojen suunnittelun, miksi lasketaan esimerkiksi
ulkomaille  matkustaminen  terroristiryhmään  liittymiseksi  sekä  EU:hun  palaaminen
terrorist iryhmään  l i i t tymisen  jälkeen,  terrorismiin  värvääminen,  terrorist iksi
kouluttautuminen  tai  kouluttaminen,  julkinen  yllyttäminen  terrorismiin  tai  terrorismin
puolustaminen  suoraan  tai  epäsuoraan  terroritekoja  ihannoiden  ja  terroritekojen
rahoittaminen.  Parlamentin  ja  neuvoston neuvottelijat  pääsivät  yhteisymmärrykseen
säännöistä  marraskuussa 2016.
 
Tämä terrorismin torjuntaa koskeva laki koskee myös terroritekojen uhreja. Laki varmistaa,
että terroritekojen uhrit ja heidän perheensä saavat apua heti iskun tapahduttua.
 
Parlamentin neuvottelijat onnistuivat lisäksi varmistamaan, että ensimmäistä kertaa EU-
maiden tulee välittää tietoa muille EU-maille rikosoikeudenkäynneistä, mikäli tätä tietoa
voidaan käyttää uusien iskujen estämiseen tai hyödyntää käynnissä olevissa tutkinnoissa
tai oikeudenkäynneissä.
 
Taustatietoa toimittajille
 
Uusi  direktiivi  terrorismin  torjumisesta  tulee  korvaamaan  neuvoston  terrorismin
torjumisesta tehdyn puitepäätöksen (2002/475/JHA) vuodelta 2002. Tämä direktiivi vastaa
uusiin  uhkiin  kuten  vierastaistelijoihin  ja  ”yksinäisiin  susiin”  ja  varmistaa,  että  EU:n
jäsenvaltiot  noudattavat  kansainvälisiä  velvoitteita  kuten YK:n turvallisuusneuvoston
päätöslauselmaa 2178 ja terrorismin ennaltaehkäisyä koskevaa Euroopan neuvoston
yleissopimuksen lisäpöytäkirjaa.
 
Jäsenvaltioilla tulee olemaan 18 kuukautta aikaa varmistaa, että uudet säännöt voidaan
ottaa käyttöön. Säännöt eivät sido Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja Irlantia, mutta maat
voivat ilmoittaa komissiolle, mikäli ne päättävät soveltaa direktiiviä. Direktiivi ei koske
Tanskaa.
 
 
 
Keskustelu: keskiviikkona 15.2.
 
Äänestys: torstaina 16.2.
 
Menettey: Tavallinen lainsäätämisjärjestys
 
Lehdistötilaisuus: keskiviikkona 15.2. klo 17.30 Suomen aikaa; puhumassa esittelijä,
komissio ja neuvoston puheenjohtajamaa Malta
 

 
Lisätietoa
• Terrorismin torjumisen mietintöluonnos
• Tiedote valiokuntaäänestyksestä (05.12.2016)
• Esittelijän profiili: Monika Hohlmeier (EPP, Saksa)
• Lainsäädäntötietokanta
• EP:n tutkimuspalvelut: Päätöslauselmaesitys terrorismin torjumisesta (heinäkuu 2016)
• Tilannekatsaus terrorismiin ja sen trendeihin EU:ssa 2016 (Europolin selvitys):
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Parlamentti  äänestää pakollisista  tarkastuksista
EU:n ulkorajoilla
 
Parlamentti äänestää torstaina päätöslauselmaesityksestä, jonka myötä kaikkien
EU:n  alueelle  saapuvien  tai  alueelta  lähtevien  EU:n  ja  kolmansien  maiden
kansalaisten  tiedot  tullaan  tarkastamaan  tietyistä  tietokannoista.  Neuvosto  ja
parlamentti ovat jo päässeet alustavaan yhteisymmärrykseen tästä asetuksesta,
joka  myös  vaatisi  EU-maita  varmistamaan,  että  maahan  saapuvat  tai  maasta
lähtevät  matkustajat  eivät  uhkaa  yleistä  järjestystä  tai  sisäistä  turvallisuutta.
 
Tämä  esitetty  asetus  muuttaaEuroopan  komission  joulukuussa  2015  esittämää
Schengenin rajasäännöstöä.  Asetus vastaa terrorismin uhkaan Euroopassa ja  pyrkii
erityisesti  vastaamaan  uhkiin,  jotka  liittyvät  EU:sta  Syyriaan  ja  Irakiin  lähteviin
vierastaistelijoihin,  jotka  pyrkivät  liittymään  terroristiryhmiin.
 
Keskustelu: keskiviikkona 15.2.
 
Äänestys: torstaina 16.2.
 
Menettely: Tavallinen lainsäätämisjärjestys
 
Lehdistötilaisuus: keskiviikkona 15.2. 15.30 Suomen aikaa
 

 
Lisätietoa
• Tiedote valiokuntaäänestyksestä (21.06.2016)
• Tiedote alustavasta yhteisymmärryksestä neuvoston kanssa (05.12.2016)
• Esittelijän profiili: Monica Macovei (ECR, Romania)
• Lainsäädäntötietokanta
• Komission tietoisku: järjestämälliset tarkastukset ulkorajoilla
• Parlamentin tietoisku: Schengen ja EU:n ulkorajojen hallinta
• EuroparlTV: EU:n ulkorajojen tarkastuksia tiukennetaan turvallisuusuhkien torjumiseksi
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Mepit  äänestävät  t iukemmista  säännöistä
kasvihuonekaasupäästöjen  vähentämiseksi
 
Mepit äänestävät suunnitelmasta tiukentaa sääntöjä kasvihuonekaasupäästöjen
vähentämiseksi    Päästöoikeuksien  hinnan  nostamiseksi  parlamentin
ympäristövaliokunnan  mepit   ehdottavat  ylijääneiden  päästöoikeuksien
huutokauppaamista  2,4  prosentin  vuosittaisella  vähennyskertoimella   sekä
markkinavakausvarannon vuoden 2019 kapasiteetin kaksinkertaistamista,  jotta
ylijääneet päästöoikeudet saataisiin poistettua markkinoilta.  
 
Ympäristövaliokunnan mepit puolustavat  “lineaarisen vähennyskertoimen” nostamista
komiss ion  ehdot tamasta  2 ,2  prosent is ta  2 ,4  prosent t i in .  “L ineaar ise l la
vähennyskertoimella”  tarkoitetaan  vuosittain  huutokaupattavien  päästöoikeuksien
vähennyskerrointa.
 
Ympäristövaliokunnan mepit  haluavat nostaa markkinavakausvarannon kapasiteettia,
jotta ylijääneet päästöoikeudet saataisiin poistettua markkinoilta. Näin saataisiin poistettua
24 % ylijääneistä päästöoikeuksista jokaisena huutokauppavuotena. Lisäksi meppien
mukaan 800 miljoonaa markkinatakausvarastoon siirrettyä päästöoikeutta tulisi poistaa
kokonaan 1.1.2021.
 
Keskustelu: maanantaina 13.2.
 
Äänestys: keskiviikkona 15.2.
 
Menettely: Tavallinen lainsäätämisjärjestys, ensimmäinen käsittely
 

 
Lisätietoa
• Mietintöluonnos kustannustehokkaiden päästövähennysten ja vähähiilisyyttä edistävien investointien

edistämiseksi
• Tiedote valiokuntaäänestyksestä (15.12.2016)
• Esittelijän profiili Ian Duncan (ECR, Yhdistynyt kuningaskunta)
• Lainsäädäntötietokanta
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Itävallan  presidentti  Alexander  Van  der  Bellen
puhuu  parlamentille
 
Itävallan  uusi  presidentti  Alexander  Van  der  Bellen  puhuu  parlamentin
täysistunnossa  tiistaina  iltapäivällä.  Tämä on hänen ensimmäinen vierailunsa
ulkomaille.
 
Alexander Van der Bellen, Itävallan Vihreän puolueen entinen puheenjohtaja, oli mukana
Itävallan presidenttivaaleissa itsenäisenä ehdokkaana. Hän sai kuudesta ehdokkaasta
toiseksi eniten ääniä ensimmäisellä kierroksella ja voitti toisella kierroksella 2.12.2016
Itävallan vapauspuolueen Norbert Hefnerin.
 
Van der Bellen on syntynyt Itävallassa, jonne hänen vanhempansa pakenivat stalinismia
Venäjältä ja Virosta.  Hän toimi  taloustieteen professorina Wienin yliopistossa ennen
politiikkaan siirtymistä.
 
Virallinen istunto: tiistaina 14.2.
 

 
Lisätietoa
• Itävallan presidentin kanslia
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http://www.bundespraesident.at/


Parlamentti ottaa kantaa EU:n uudistamiseen
 
Parlamentti äänestää torstaina kolmesta päätöslauselmasta, joiden päämääränä on
vaikuttaa EU:n tulevaan kehitykseen. EU:n tulee näiden päätöslauselmaesitysten
mukaan ottaa Lissabonin sopimus täysimääräisesti  käyttöön ja  uudistua,  jotta
tuleviin suuriin poliittisiin haasteisiin voitaisiin vastata paremmin. Tätä tarvitaan
myös, jotta kansalaisten luottamus pystyttäisiin palauttamaan ja jotta euroalue
pystyisi paremmin vastaamaan ulkopuolisiin iskuihin. 
 
Ensimmäinen päätöslauselma, jonka esittelijöinä toimivat Mercedes Bresso (S&D, Italia) ja
Elmar  Brok  (EPP,  Saksa)  keskittyy  Lissabonin  sopimuksen  täysimääräiseen
hyödyntämiseen  EU:n  kehityksessä.  Päätöslauselmassa  nostetaan  esille  EU:n
työmenetelmien etuja hallitustenväliseen työhön verrattuna ja ehdotetaan, että Eurooppa-
neuvoston  (jäsenvaltioiden  valtion-  ja  hallitusten  päämiehet)  tulisi  pitäytyä  yleisten
poliittisten linjojen määrittelyssä ja jättää lainsäätäminen Euroopan unionin neuvostolle ja
parlamentille.
 
Toisessa päätöslauselmassa, jonka esittelijänä toimii Guy Verhofstadt (ALDE, Belgia),
huomautetaan,  että  erilaiset  kriisit  ovat  osoittaneet,  ettei  EU  tällä  hetkellä  pysty
vastaamaan  tarvittavan  tehokkaasti  ja  nopeasti  muutoksiin.  Päätöslauselma  pohtii
mahdollisuutta parantaa tämänhetkisiä työmenetelmiä uudistamalla Lissabonin sopimusta
perusteellisesti.
 
Kolmas päätöslauselma, jonka esittelijöitä ovat Reimer Böge (EPP, Saksa) ja Pervenche
Berès (S&D, Ranska), käsittelee euromaiden lähentymisen puutetta, poliittista yhteistyötä
ja politiikkaan sitoutumista euroalueella. Päätöslauselma ehdottaa lähentymisstrategian,
joka  keskittyisi  työmarkkinoihin,  si joituksi in,  tehokkuuteen  ja  sosiaal iseen
yhteenkuuluvuuteen, luomista. Strategian rahoittajina toimisivat euroalueen jäsenvaltiot.
 
Kaikki nämä esitykset ovat osa pakettia, joka pyrkii selventämään parlamentin kantaa
EU:n tulevaisuudesta juuri ennen Rooman sopimuksen 60. vuosipäivää.
 
Keskustelu: tiistaina 14.2.
 
Äänestys: torstaina 16.2.
 
Menettely: ei-lakiasäätävä päätöslauselma
 

 
Lisätietoa
• Mietintöluonnos: Euroopan unionin toiminnan parantamisesta hyödyntämällä Lissabonin sopimuksen

tarjoamia mahdollisuuksia
• Mietintöluonnos : Euroopan unionin nykyisen toimielinrakenteen mahdollisista kehityskuluista ja

mukautuksista
• Esittelijän profiili Elmar Brok (EPP, Saksa)
• Esittelijän profiili Mercedes Bresso (S&D, Italia)
• Esittelijän profiili Guy Verhofstadt (ALDE, Belgia)

Täysistunto

20170206NEW61313 - 9/11

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2016-0386&language=FI
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2016-0386&language=FI
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2016-0390&language=FI
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2016-0390&language=FI
http://www.europarl.europa.eu/meps/fi/1263/ELMAR_BROK_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/fi/28346/MERCEDES_BRESSO_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/fi/97058/GUY_VERHOFSTADT_home.html


Robotiikka ja tekoäly: Parlamentti  vaatinee EU:n
laajuisia sääntöjä
 
Parlamentin  mukaan  EU:n  laajuisia  sääntöjä  tarvitaan  nopeasti  kehittyvälle
robotiikan alalle vahvistamaan eettisiä periaatteita ja määrittelemään vastuunjakoa
esimerkiksi  itseohjautuvien  autojen  onnettomuustilanteissa.  Parlamentin
päätöslauselmasta  keskustellaan  keskiviikkona  ja  äänestetään  torstaina.  
 
Päätöslauselmaluonnoksessa  parlamentin  jäsenet  pyytävät  Euroopan  komissiota
esittämään robotiikkaa  ja  tekoälyä  koskevia  sääntöjä.  Näin  pystyttäisiin  hyötymään
robottien  taloudellisesta  potentiaalista  ja  voitaisiin  vastata  useisiin  esimerkiksi
turvallisuuteen liittyviin  kysymyksiin.  Päätöslauselmaluonnoksessa korostetaan,  että
lakiehdotusta  tarvitaan  pikaisesti  selventämään  oikeudelliseen  vastuuseen  liittyviä
kysymyksiä  erityisesti  itseohjautuvien autojen osalta.  Tekstissä esitetään pakollisen
vakuutusjärjestelmän ja vakuutusrahaston perustamista, sillä näin varmistettaisiin, että
itseohjautuvien autojen aiheuttamien vahinkojen uhrit saisivat täyden hyvityksen.
 
Mepit pyytänevät komissiota myös harkitsemaan Euroopan robotiikka- ja tekoälyviraston
perustamista.  Virasto  tarjoaisi  viranomaisille  teknisiä,  eettisiä  ja  sääntelyyn  liittyviä
asiantuntijapalveluita.
 
Keskustelu: keskiviikkona 15. helmikuuta
 
Äänestys: torstaina 16. helmikuuta
 
Menettely: oma-aloitemietintö
 
Lehdistötilaisuus: keskiviikkona 15.2. klo 16:30 Suomen aikaa; puhumassa esittelijä
Mady Delvaux (S&D, Luxembourg)
 

 
Lisätietoa
• Mietintö suosituksista komissiolle robotiikkaa koskevista yksityisoikeudellisista säännöistä
• Lehdistötiedote valiokunnan äänestyksestä (12.1.2017) englanniksi
• Esittelijän profiili: Mady Delvaux (S&D, Luxemburg)
• EP:n tutkimuspalvelu: European Civil Law Rules in Robotics
• EP:n tutkimuspalvelu: How will robots change our lives?
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0005+0+DOC+XML+V0//FI
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20170110IPR57613/robots-legal-affairs-committee-calls-for-eu-wide-rules
http://www.europarl.europa.eu/meps/fi/124776/MADY_DELVAUX_home.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571379/IPOL_STU(2016)571379_EN.pdf
https://epthinktank.eu/2016/06/30/how-will-robots-change-our-lives-new-study-on-the-ethics-of-cyber-physical-systems-published/


•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Muita aiheita agendalla
 
Täysistunnossa käsitellään myös mm. seuraavia aiheita:
 

Dijsselbloem Kreikan talousuudistuksen edistymisestä 
Parlamentin taloudelliset, sosiaaliset ja sisämarkkinoita koskevat prioriteetit 
EU:n laajuinen väärinkäytösten paljastajien suojelu 
Vähäriskiset torjunta-aineet 
Albania ja Bosnia ja Hertsegovina: edistys EU:hun liittyvissä uudistuksissa 2016 
Keskustelu Israelin tilanteesta Mogherinin kanssa 
Turvallisuustilanne Itä-Ukrainassa 
Keskustelu Euroopan rakenne- ja investointirahastosta 
Saksan tiemaksusuunnitelmat 
Tanska ja Europolin välinen yhteistyösopimus
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