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Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk keskustelee meppien kanssa 19.-
20.11.  pidetyn  EU:n  valtionpäämiesten  välisen  huippukokouksen  tuloksista.
Huippukokous keskittyi muuttoliikkeeseen ja turvapaikkapolitiikkaan, puolustukseen
ja Brexit-neuvotteluihin.
  

Euroopan  parlamentin  poliittiset  ryhmät  keskustelevat  median  vapaudesta  ja
toimittajien  suojelusta  sen  jälkeen,  kun  Panaman  papereita,  korruptiota  ja
huumekauppaa tutkinut  toimittaja  Daphne Caruana Galizia  murhattiin  Maltalla. 

Lainoista ja omaisuuseristä koostuvista arvopaperistamispaketeista pitää tehdä
yksinkertaisempia ja  läpinäkyvämpiä ennen kuin ne voidaan myydä sijoittajille,
todetaan päätöslauselmaluonnoksesta,  josta mepit  äänestävät  torstaina.   

Mepit  keskustelevat  ja  äänestävät  keskiviikkona  yhteisestä  sähköisestä
järjestelmästä Schengen-alueen ulkorajojen turvatarkastusten nopeuttamiseksi ja
rekisteristä, johon koottaisiin tietoja EU:hun kuulumattomien maiden kansalaisten
matkoista EU-alueelle. 

Meppien odotetaan tukevan parlamentin neuvottelumandaattia, jolloin parlamentti
olisi valmis aloittamaan neuvottelut jäsenmaiden kanssa lähetettyjä työntekijöitä
koskevista säännöistä. 

Euroopan  parlamentin  puhemies  Antonio  Tajani  ja  poli i tt isten  ryhmien
puheenjohtajat päättävät vuoden 2017 Saharov-palkinnon saajasta, jonka nimen
Tajani ilmoittaa täysistunnossa torstaina.
  

Mepit haluavat kieltää rikkakasvien torjunta-aine glyfosaatin käytön vuoden 2020
joulukuuhun mennessä ja asettaa välittömästi rajoitteita aineen käytölle. 

Innovatiisia lannoitteita, jotka on tuotettu orgaanisista tai kierrätetyistä materiaaleista,
pitäisi  uusien  sääntöjen  myötä  voida  myydä  helpommin  EU:n  alueella.  Mepit
haluavat  l isäksi  rajoit teita  raskasmetal l ien  kuten  kadmiumim  käytöl le
fosfori lannoitteissa  terveys-  ja  ympäristöriskien  pienentämiseksi. 

Mepit keskustelevat keskiviikkona ja äänestävät torstaina tiukemmista säännöistä,
joilla suojeltaisiin työntekijöitä altistumiselta syöpää aiheuttaville karsinogeeneille tai
perimän muutoksia aiheuttaville aineille. 

Hollywoodin seksuaalista häirintää koskeneen skandaalin sekä maailmalla levinneen
#MeToo-kampanjan  myötä  mepit  keskustelevat  tiistai-iltana  seksuaalisesta
häirinnästä  EU:ssa.   
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Lisätietoa
• Esityslistaluonnos
• EP Live - suora lähetys täysistunnosta
• Tiedotustilaisuudet ja muut tapahtumat
• Europarltv
• Euroopan parlamentin audiovisuaaliset palvelut
• EP Newshub
• EPRS täysistunto-podcastit
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EU:n huippukokous ja Euroopan tulevaisuus 
 
Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk keskustelee meppien kanssa 19.-
20.11.  pidetyn  EU:n  valtionpäämiesten  välisen  huippukokouksen  tuloksista.
Huippukokous  keskittyi  muuttoli ikkeeseen  ja  turvapaikkapolit i ikkaan,
puolustukseen  ja  Brexit-neuvotteluihin.
 
 
Puheenjohtaja  Tusk  kertoo  mepeille  myös  EU:n  valtionpäämiesten  ensimmäisistä
reaktioista  Euroopan  tulevaisuutta  koskeviin  vaihtoehtoihin  ja  aiheesta  käydyistä
keskusteluista.
 
Keskustelu: Tiistaina 24.10.
 
Menettely: Neuvoston ja komission julkilausumat (ilman päätöslauselmaa)
 
#EUCO @EU2017EE #MigrationEU #EUdefence #Turkey
 

 
Lisätietoa
• Eurooppa-neuvoston 19.-20.11. kokouksen agenda
• Audiovisuaalista materiaalia toimittajille
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Keskustelu  median  vapaudesta  ja  maltalaisen
toimittajan  murhasta
 
Euroopan  parlamentin  poliittiset  ryhmät  keskustelevat  median  vapaudesta  ja
toimittajien  suojelusta  sen  jälkeen,  kun  Panaman  papereita,  korruptiota  ja
huumekauppaa tutkinut  toimittaja  Daphne Caruana Galizia  murhattiin  Maltalla.
 
Keskustelu käydään tiistaina iltapäivällä. Samana päivänä ennen päivän äänestyksiä klo
13 (Suomen aikaa) parlamentti pitää minuutin hiljaisuuden Caruana Galizian muistolle.
Caruana Galizian perhe on kutsuttu seuraamaan tiistain keskustelua.
 
Keskustelu: Tiistaina 24.10.
 
Menettely: Neuvoston ja komission julkilausumat (ilman päätöslauselmaa)
 
#DaphneCaruanaGalizia
 

 
Lisätietoa
• Audiovisuaalista materiaalia toimittajille
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EU:n talouden ja sijoittajien suojaaminen huonoilta
lainapaketeilta 
 
Lainoista ja omaisuuseristä koostuvista arvopaperistamispaketeista pitää tehdä
yksinkertaisempia ja läpinäkyvämpiä ennen kuin ne voidaan myydä sijoittajille,
todetaan päätöslauselmaluonnoksesta,  josta mepit  äänestävät torstaina. 
 
Uudet säännöt koskevat arvopaperistamispaketteja, joihin kuuluu uudelleenjärjestettyjä
lainoja ja muita omaisuuseriä kuten asuntolainoja, kulutuslainoja tai leasingsopimuksia.
Arvopaperistamisessa luotonantajan tai velkojan on mahdollista jälleenrahoittaa näitä
lainapaketteja muuttamalla ne vaihdantakelpoisiksi  arvopapereiksi.  Uusien sääntöjen
myötä arvopaperistamispaketeista kiinnostuneille sijoittajille pitäisi tarjota riittävästi tietoa
näiden pakettien sisällöistä etukäteen.
 
Arvopaperistaminen on tärkeä jälleenrahoittamismuoto,  jonka myötä pankit  pystyvät
l a i n a a m a a n  e n e m m ä n  r e a a l i t a l o u d e l l e .  U u s i e n  s ä ä n t ö j e n  m y ö t ä
arvopaperistamispaketeista pitäisi tehdä ”yksikertaisia, läpinäkyviä ja standardoituja”, jotta
voidaan estää talousromahdusta edistävien huonojen lainojen jälleenmyyntiä ja elvyttää
Yhdysvaltain vuoden 2008 subprime-luottokriisin tukahduttama järjestelmä.
 
Lisäksi  uusien  sääntöjen  myötä  “uudelleenarvopaperistaminen”  eli  omaisuuseristä
koostuvien  arvopapereiden  yhteen  kokoaminen  kiellettäisiin.
 
Keskustelu: Keskiviikkona 25.10.
 
Äänestys: Torstaina 26.10.
 
Menettely: Tavallinen lainsäätämisjärjestys
 
#STS #securitisation #CRR #CMU
 

 
Lisätietoa
• Päätöslauselmaluonnos ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisistä

arvopaperistamissäännöistä ja eurooppalaisesta kehyksestä yksinkertaiselle, läpinäkyvälle ja
standardoidulle arvopaperistamiselle

• Päätöslauselmaluonnos luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista
• Tiedote instituutioiden välisestä alustavasta sovusta (30.05.2017)
• Esittelijä (arvopaperistaminen): Paul Tang (S&D, Alankomaat)
• Esittelijä (vakavaraisuusvaatimukset) : Othmar Karas (EPP, Itävalta)
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Turvatarkastusten  vahvistaminen  Euroopan
ulkorajoilla
 
Mepit  keskustelevat  ja  äänestävät  keskiviikkona  yhteisestä  sähköisestä
järjestelmästä Schengen-alueen ulkorajojen turvatarkastusten nopeuttamiseksi ja
rekisteristä, johon koottaisiin tietoja EU:hun kuulumattomien maiden kansalaisten
matkoista EU-alueelle.
 
Rajanylitystietojärjestelmään tallennetaan Schengen-alueen ulkorajoilta EU:hun saapuvien
matkustajien, jotka eivät ole EU-kansalaisia, tiedot alueelle saapumisesta ja poistumisesta
sekä  mm.  nimi,  sormenjäljet  ja  kasvokuva.  Tietojen  tallentamiseen  ei  vaikuta  se,
vaaditaanko  matkustajalta  viisumia  vai  ei.
 
Rajanylitystietojärjestelmän  avulla  olisi  uusien  sääntöjen  myötä  helpompaa  myös
varmistaa, että lyhyiden oleskelujen sallittu pituus(90 päivää 180 päivän aikana) ei ylity.
 
Järjestelmä korvaa passien leimaamisen ja nopeuttaa rajanylitystä. Samaan aikaa se
myös helpottaa yli sallitun pituuden ajan EU:ssa oleskelevien henkilöiden havaitsemista ja
identiteettivarkaiden tunnistamista. Tiedot henkilöistä, joiden pääsy Eurooppaan on evätty,
säilytetään kolmen vuoden ajan, jotta voidaan estää heidän saapumisensa Eurooppaan
toisen ulkorajan kautta.
 
Parlamentti äänestää nyt alustavasta neuvoston kanssa 30.6. saavutetusta sovusta.
 
Keskustelu: Keskiviikkona 25.10.
 
Äänestys:  Keskiviikkona 25.10.
 
Menettely: Tavallinen lainsäätämisjärjestys
 
#Bordercontrols #migrationEU
 

 
Lisätietoa
• Päätöslauselmaluonnos rajanylitystietojärjestelmän (EES) perustamisesta Euroopan unionin

jäsenvaltioiden ulkorajat ylittävien kolmansien maiden kansalaisten maahantuloa, maastalähtöä ja pääsyn
epäämistä koskevien tietojen rekisteröimiseksi

• Tiedote instituutioiden välisestä alustavasta sovusta (30.6.2017)
• Esittelijä: Agustín DÍAZ DE MERA (EPP, Espanja)
• Lainsäädäntötietokanta
• EP:n tutkimuspalvelut: Järkevät rajat: EU:n rajanylitysjärjestelmä (englanniksi)
• Neuvoston tiedote äänestyksestä alustavan sovun puolesta
• Audiovisuaalista materiaalia toimittajille

Täysistunto

20171017NEW86201 - 6/13

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0057+0+DOC+XML+V0//FI
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0057+0+DOC+XML+V0//FI
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0057+0+DOC+XML+V0//FI
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20170627IPR78409/border-control-political-agreement-on-new-entry-exit-system
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/28397/AGUSTIN_DIAZ+DE+MERA+GARCIA+CONSUEGRA_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/0106(COD)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586614/EPRS_BRI(2016)586614_EN.pdf
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/06/30-entry-exit-system/
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Lähetetyt  työnteki jät :  Par lamentt i  valmis
neuvotteluihin  EU-maiden  kanssa
 
Meppien odotetaan tukevan parlamentin neuvottelumandaattia, jolloin parlamentti
olisi valmis aloittamaan neuvottelut jäsenmaiden kanssa lähetettyjä työntekijöitä
koskevista säännöistä.
 
Lähetettyjä  työntekijöitä  koskevien  sääntöjen  uudistuksen  tavoitteena  on  parantaa
lähetettyjen työntekijöiden työhön liittyviä oikeuksia ja ja luoda reilumpi kilpailutilanne
yritysten  välille.  Neuvottelumandaatin  on  valmistellut  työllisyys-  ja  sosiaaliasioiden
valiokunta. Parlamentin neuvottelukanta perustuu periaatteeseen siitä,  että samassa
tehtävässä samassa työpaikassa toimiville henkilöille kuuluu samanlainen palkkio.
 
Sääntöjen  uudistukset  koskevat  mm.  lähetettyjen  työntekijöiden  palkkioita,
lähettämiskauden  pituutta,  työehtosopimuksia  ja  vuokratyöntekijöitä.
 
Parlamentti on valmis aloittamaan neuvottelut neuvoston kanssa, mikäli täysistunnossa ei
ilmaista tälle vastalauseita.  Ennen kuin osapuolet pääsevät neuvottelupöytään, pitää
neuvoston vielä muodostaa kantansa.
 
 
 
Taustatietoa
 
Työnantajat voivat lähettää työntekijöitä väliaikaisesti suorittamaan tiettyä tehtävää toiseen
EU-maahan. Vuonna 2015 EU:ssa oli 2,05 miljoonaa lähetettyä työntekijää.
 
Suurin määrä lähetettyjä työntekijöitä on kotoisin Puolasta, Saksasta ja Ranskasta. EU-
maista  Saksassa,  Ranskassa  ja  Belgiassa  työskentelee  suurin  määrä  lähetettyjä
työntekijöitä.
 
Menettely: Tavallinen lainsäätämisjärjestys
 

 
Lisätietoa
• Tiedote valiokuntaäänestyksestä (16.10.2017)
• Lainsäädäntötietokanta
• Esittelijä: Elisabeth Morin-Chartier (EPP, Ranska)
• Esittelijä: Agnes Jongerius (S&D, Alankomaat)
• EP briefing: Lähetettyjä työntekijöitä koskevan direktiivin tarkistus (englanniksi)
• EP:n tutkimuspalvelut: Lähetettyjä työntekijöitä koskeva direktiivi (englanniksi)
• EP:n tutkimuspalvelut: Lähetettyjä työntekijöitä koskeva direktiivi - tämänhetkinen tilanne ja haasteet

(englanniksi)
• Infografiikka
• Audiovisuaalista materiaalia toimittajille
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•
•
•

Euroopan parlamentin puhemies julkistaa Saharov-
palkinnon voittajan 
 
Euroopan  parlamentin  puhemies  Antonio  Tajani  ja  poliittisten  ryhmien
puheenjohtajat päättävät vuoden 2017 Saharov-palkinnon saajasta, jonka nimen
Tajani ilmoittaa täysistunnossa torstaina.
 
 
Torstaina  puheenjohtajakokouksessa  parlamentin  puhemies  ja  poliittisten  ryhmien
puheenjohtajat  valitsevat  vuoden  2017  Saharov-palkinnon  saajan  kolmen  finalistin
joukosta:
 

guatemalalainen ihmisoikeustaistelija Aura Lolita Chavez Ixcaquic 
Venezuelan demokraattinen oppositio 
ruotsalais-eritrealainen toimittaja Dawit Isaak
 

Tajani julkistaa palkinnon saajan täysistunnossa klo 13 Suomen aikaa.
 
Euroopan parlamentti jakaa joka vuosi mielipiteenvapauden Saharov-palkinnon, joka on
nimetty  neuvostoliittolaisen  fyysikon  ja  poliittisen  toisinajattelijan  Andrei  Saharovin
mukaan. Palkinto otettiin käyttöön vuonna 1988 osoittamaan kunnioitusta yksilöille ja
järjestöille, jotka puolustavat ihmis- ja perusoikeuksia. Viime vuonna palkinnon saivat
Nadia Murad ja Lamiya Aji Bashar.
 
#SakharovPrize
 
#Saharovpalkinto
 

 
Lisätietoa
• EP Live
• EbS+ (26.10.2017)
• Vuoden 2017 Saharov-palkinnon kolme finalistia
• Audiovisuaalista materiaalia: Saharov-palkinto 2017
• Saharov-palkinnon nettisivut
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Euroopan parlamentti ehdottaa glyfosaatin käytön
vaiheittaista lopettamista vuoteen 2020 mennessä
 
Mepit haluavat kieltää rikkakasvien torjunta-aine glyfosaatin käytön vuoden 2020
joulukuuhun mennessä ja asettaa välittömästi rajoitteita aineen käytölle.
 
Tiistaina äänestettävässä päätöslauselmaluonnoksessa mepit  vastustavat komission
esitystä  jatkaa  kiistanalaisen  rikkamyrkyn  käyttölupaa  kymmenellä  vuodella,  kuten
muutamat jäsenvaltiot ovat toivoneet. Meppien mukaan EU:n tulisi luoda suunnitelma
glyfosaatin  käytön  vaiheittaisesta  lopettamisesta.  Ensimmäinen  askel  olisi  aineen
kotitalouskäytön  täyskielto.  Samaan  aikaan  maatalouskäytössä  tulisi  suosia
luontoystävällisempiä  vaihtoehtoa  aina  kun  mahdollista.
 
Parlamentin päätöslauselmaluonnoksessa todetaan, että glyfosaatin käytön tulisi  olla
kiellettyä EU:ssa 15.12.2020 mennessä. Tätä edeltäisivät tarvittavat välivaiheet.
 
Äänestys: Tiistaina 24.10.
 
Menettely: ei-lakiasäätävä päätöslauselma
 
#glyphosate
 

 
Lisätietoa
• EP:n selvitys: EU’s Pesticide Risk Assessment System: The Case of Glyphosate (englanniksi)
• Audiovisuaalista materiaalia toimittajille
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Orgaanisten  ja  turvallisempien  lannoitteiden
käytön  edistäminen  
 
Innovatiisia  lannoitteita,  jotka  on  tuotettu  orgaanisista  tai  kierrätetyistä
materiaaleista,  pitäisi  uusien  sääntöjen  myötä  voida  myydä  helpommin  EU:n
alueella. Mepit haluavat lisäksi rajoitteita raskasmetallien kuten kadmiumim käytölle
fosforilannoitteissa terveys- ja ympäristöriskien pienentämiseksi.
 
Uudet säännöt edistäisivät kierrätettyjen materiaalien käyttöä lannoitteiden tuottamisessa.
Näin vähennettäisiin EU:n riippuvuutta unionin ulkopuolelta tuoduista ravinteista ja samalla
edistettäisiin kiertotaloutta.
 
Raskasmetalli  kadmium  saattaa  olla  riski  ihmisten  ja  eläinten  terveydelle.  Uusien
sääntöjen myötä  kadmiumin  käyttöä  rajoitettaisiin  60  mg/kg-tasosta  kolmen vuoden
kuluttua 40mg/kg-tasolle. Komissio esitti alunperin, että 12 vuoden kuluttua kadmiumia
sallittaisiin enää 20 mg/kg. Parlamentin luonnostekstissä puolestaan esitetään, että 20
mg/kg taso saavutettaisiin jo yhdeksän vuoden kuluttua.
 
Mep i t  keskus te leva t  uus i s ta  säännö i s tä  maanan ta ina  j a  äänes tävä t
päätöslauselmaluonnoksesta tiistaina. Tämän jälkeen parlamentin ja neuvoston tulee
päästä sopuun uusista säännöistä.
 
Keskustelu: Maanantaina 23.10.
 
Äänestys: Tiistaina 24.10.
 
Menettely: Tavallinen lainsäätämisjärjestys
 
#fertilisers #circulareconomy
 

 
Lisätietoa
• Päätöslauselmaluonnos CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden asettamista saataville markkinoilla koskevien

sääntöjen vahvistamisesta
• Tiedote valiokuntaäänestyksestä (13.07.2017)
• Esittelijä Mihai Ţurcanu (EPP, Romania)
• Lainsäädäntötietokanta
• EP:n tutkimuspalvelut: CE-merkityt lannoitevalmisteet (englanniksi)
• Infografiikka kiertotaloudesta
• Audiovisuaalista materiaalia toimittajille

Täysistunto

20171017NEW86201 - 10/13

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/circulareconomy/public/index.html?utm_source=webcomm&utm_medium=email&utm_campaign=ep_media_network
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0270+0+DOC+XML+V0//FI
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0270+0+DOC+XML+V0//FI
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170713IPR79701/from-waste-to-innovative-and-greener-fertilisers
http://www.europarl.europa.eu/meps/fi/131750/MIHAI_TURCANU_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0084(COD)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/582010/EPRS_BRI(2016)582010_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/circulareconomy/public/index.html?utm_source=webcomm&utm_medium=email&utm_campaign=ep_media_network
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Tiukemmat  säännöt  karsinogeenialtistukselle
työntekijöiden  suojelemiseksi  
 
Mepit keskustelevat keskiviikkona ja äänestävät torstaina tiukemmista säännöistä,
joilla suojeltaisiin työntekijöitä altistumiselta syöpää aiheuttaville karsinogeeneille
tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille.
 
Uusien sääntöjen myötä haitallisten aineiden listalle lisättäisiin yksitoista ainetta, joille
määriteltäisiin altistusta koskevat raja-arvot. Kovapuupölyn ja vinyylikloridimonomeerin,
jotka ovat  kumpikin syöpää aiheuttavia aineita,  osalta altistusta koskevia raja-arvoja
pienennettäisiin.
 
Työnantajien tulee arvioida työntekijöiden altistumisen riskiä ja toimia ennaltaehkäisevästi.
Mepit  vaativat  päätöslauselmaluonnoksessa  komissiota  lisäksi  harkitsemaan
lisääntymiselle  vaarallisten  aineiden  lisäämistä  listalle  vuoden  2019  ensimmäisiin
kuukausiin  mennessä.
 
Lisätietoa
 
Syöpä  on  merkittävin  työhön  liittyvä  kuolinsyy  EU:ssa.  Uusilla  säännöillä  pyritään
ehkäisemään 100 000 henkilön menehtyminen seuraavan 50 vuoden kuluessa. Erityisesti
rakennus-, kemikaali-, auto-, puu-, huonekaluala-, tekstiili- ja sairaanhoitoala hyötyvät
näistä säännöistä.
 
Keskustelu: Keskiviikkona 25.10.
 
Äänestys: Torstaina 26.10.
 
Menettely: Tavallinen lainsäätämisjärjestys
 

 
Lisätietoa
• Päätöslauselmaluonnos työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai

perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta
• Tiedote valiokuntaäänestyksestä (30.8.2017)
• Lainsäädäntötietokanta
• Esittelijä: Marita Ulvskog (S&D, Ruotsi)
• EP:n tutkimuspalvelut: Limits on exposure to carcinogens and mutagens at work (englanniksi)
• Audiovisuaalista materiaalia toimittajille
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0064+0+DOC+XML+V0//FI
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0064+0+DOC+XML+V0//FI
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20170829IPR82604/protecting-workers-stricter-limits-on-cancer-causing-substances
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599244/EPRS_BRI%282017%29599244_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meps/fi/96672/MARITA_ULVSKOG_home.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599244/EPRS_BRI%282017%29599244_EN.pdf
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Seksuaalinen häirintä ja hyväksikäyttö EU:ssa
 
Hollywoodin  seksuaalista  häirintää  koskeneen  skandaalin  sekä  maailmalla
levinneen  #MeToo-kampanjan  myötä  mepit  keskustelevat  ti istai-i ltana
seksuaalisesta  häirinnästä  EU:ssa.  
 
Mepit tiedustelevat komissiolta, mitä EU tekee ehkäistäkseen seksuaalista väkivaltaa ja
tukeakseen sen uhreja.
 
Parlamentin naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta järjesti kesäkuussa
2017 kuulemisen keinoista ehkäistä ja taistella ahdistelua ja seksuaalista häirintää vastaan
työpaikoilla, julkisissa tiloissa ja poliittisessa elämässä EU:ssa.
 
Kuulemisen lopputulemat kootaan ei-lakiasäätävään päätöslauselmaan, joka käsitellään
täysistunnossa ennen istuntokauden loppua.
 
Mepit  saattavat  kehottaa  kaikkia  jäsenvaltioita  ratifioimaan  nopeasti  ja  panemaan
täytäntöön  Istanbulin  sopimuksen.
 
Keskustelu: Tiistaina 24.10.
 
Menettely: Komission julkilausuma (ilman päätöslauselmaa)
 
#MeToo #StopVAW #IstanbulConvention
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http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fi/committees/video?event=20170620-0900-COMMITTEE-FEMM
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fi/committees/video?event=20170620-0900-COMMITTEE-FEMM
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20170912IPR83785/meps-call-for-zero-tolerance-for-violence-against-women
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Muita aiheita agendalla
 
Täysistunnossa käsitellään myös mm. seuraavia aiheita:
 

Komission  työohjelma  2018:  keskustelu  ensimmäisen  varapuheenjohtajan
Timmermansin  kanssa 
Euroalueen talouspolitiikan mahdollisuudet 
Kauppaneuvottelut Australian ja Uuden-Seelannin kanssa 
Metsäpalot Pohjois-Espanjassa ja Portugalissa: miten EU voi auttaa 
EU:n vuoden 2018 budjetti 
EU:n pitkän aikavälin budjetti: ensimmäiset uudistusehdotuksen vuoden 2020
jälkeiseen rahoituskehykseen 
Väärinkäytösten paljastajien EU:n laajuinen suojelu 
Vähimmäispalkka: ihmisten auttaminen köyhyydestä aktiiviseen elämään 
Kamppailu romanien syrjintää vastaan EU:ssa
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