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Luxembourgin pääministeri Xavier Bettel on kuudes päämies, joka keskustelee EU:n
tulevaisuudesta  meppien  ja  komission  puheenjohtaja  Jean-Claude  Junckerin
kanssa.  Keskustelu  pidetään  keskiviikkoaamuna. 

EU pyrkii estämään ympäristön ja sosiaalisen polkumyynnin aiempaa tehokkaammin
lakiuudistuksella, josta keskustellaan tiistaina ja äänestetään keskiviikkona. 

Parlamentti  keskustelee tiistaina ja äänestää keskiviikkona siitä, kuinka edistää
keskinäistä luottamusta Schengen-alueen toimintaan. 

Parlamentin jäsenet keskustelevat ja äänestävät kannastaan komission tuoreeseen
esitykseen EU:n pitkän aikavälin budjetiksi vuosille 2021–2027. 

Parlamentti  äänestää  keskiviikkona  päätöslauselmasta  koskien  vuoden  2020
jälkeistä maatalouspolitiikkaa, josta suunnitellaan yksinkertaisempaa, kestävämpää,
hyvin rahoitettua ja yhtenäistä. 

Parlamentti äänestää tiistaina säännöistä, joiden myötä väliaikaisesti toisessa EU-
maassa työskentelevät työntekijät saisivat samaa palkkaa kuin paikalliset työntekijät. 
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Lisätietoa
• Esityslistaluonnos
• EP Live - suora lähetys täysistunnosta
• Tiedotustilaisuudet ja muut tapahtumat
• Europarltv
• Euroopan parlamentin audiovisuaaliset palvelut
• EP Newshub
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X a v i e r  B e t t e l  k e s k u s t e l e e  E u r o o p a n
t u l e v a i s u u d e s t a  m e p p i e n  k a n s s a
 
Luxembourgin pääministeri Xavier Bettel on kuudes päämies, joka keskustelee EU:n
tulevaisuudesta  meppien  ja  komission  puheenjohtaja  Jean-Claude  Junckerin
kanssa.  Keskustelu  pidetään  keskiviikkoaamuna.
 
Xavier Bettel on toiminut liberaalissa demokraattisessa puolueessa vuodesta 1989 ja
hänet valittiin ensimmäistä kertaa Luxembourgin parlamenttiin vuonna 1999. Hän on ollut
maan pääministeri vuodesta 2013 lähtien.
 
Kyseessä on kuudes keskustelu meppien ja EU:n päämiesten välillä koskien Euroopan
tulevaisuutta. Aiemmin meppien kanssa ovat keskustelleet:
 

Irlannin pääministeri Leo Varadkar 17. tammikuuta 2018 
Kroatian pääministeri Andrej Plenkovic 6. helmikuuta 2018 
Portugalin pääministeri António Costa 14. maaliskuuta 2018 
Ranskan presidentti Emmanuel Macron 17. huhtikuuta 2018 
Belgian pääministeri Charles Michel 3. toukokuuta 2018
 

Parlamentin  puhemies  Antonio  Tajani  ja  Bettel  pitävät  yhteisen  tiedotustilaisuuden
keskiviikkona  klo  12.15  Suomen  aikaa
 
Heinäkuun  täysistunnossa  meppien  kanssa  Euroopan  tulevaisuudesta  keskustelee
Alankomaiden  pääministeri  Mark  Rutte.
 
Keskustelu: Keskiviikkona 30.5.
 
Menettely: Keskustelu Euroopan tulevaisuudesta ilman päätöslauselmaa
 
Tiedotustilaisuus: Keskiviikkona 30.5. klo 12.15 Suomen aikaa
 
#FutureofEU @Xavier_Bettel
 

 
Lisätietoa
• Luxemburgin pääministeri Xavier Bettelin ansioluettelo (englanniksi)
• EU:n tulevaisuutta koskevat artikkelit
• Kuvia, videoita ja äänimateriaalia - Euroopan tulevaisuus
• Kuvia, videoita ja äänimateriaalia - Luxembourg
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http://www.europarl.europa.eu/meps/fi/2187/ANTONIO_TAJANI_home.html
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Äänestys  kaupan  tiukemmista  suojatoimista
turvaamaan  EU:n  työpaikkoja  ja  teollisuutta
 
EU  pyrkii  estämään  ympäristön  ja  sosiaalisen  polkumyynnin  aiempaa
tehokkaammin  lakiuudistuksella,  josta  keskustellaan  tiistaina  ja  äänestetään
keskiviikkona.
 
Uusien sääntöjen myötä EU pystyisi määräämään EU:n ulkopuolisista maista tuleville
polkuhintaisille  tai  tuetuille  tuontituotteille  aiempaa  korkeampia  tulleja.  Mepit  ja
ministerineuvosto pääsivät alustavaan yhteisymmärrykseen lakiehdotuksesta joulukuussa
2017. Lakiuudistus vaatii vielä täysistunnon hyväksynnän.
 
Neuvotteluissa mepit  varmistivat,  että kansainvälisten työ-  ja ympäristövaatimuksien
noudattamisen aiheuttamat kulut  huomioidaan tullimaksuissa.
 
Lisäksi  lyhennetään  polkumyyntitutkimusten  kestoa,  otetaan  ammattiliitot  mukaan
toimintaan  ja  järjestetään   pienille  ja  keskisuurille  yrityksille  neuvontapalveluita.
 
Säännöillä päivitetään vuonna 1995 kaupalle asetettuja suojatoimia. Uusilla säännöillä
pyritään vastaamaan EU:ssa toimivien yritysten, työntekijöiden ja kuluttajien muuttuviin
tarpeisiin. Ehdotetut toimet täydentävät hiljattain hyväksyttyjä EU:n ulkopuolisten maiden
polkumyyntiä koskevia sääntöjä.
 
Seuraavaksi
 
Uusien sääntöjen odotetaan astuvan voimaan kesäkuun alkupuolella sen jälkeen, kun ne
on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä.
 
Keskustelu: Tiistaina 29.5.
 
Äänestys: Keskiviikkona 30.5.
 
Menettely: Tavallinen lainsäätämisjärjestys
 
#antidumping #EUtrade
 

 
Lisätietoa
• Lehdistötiedote alustavasta sovusta parlamentin ja neuvoston välillä (05.12. 2017)
• Esittelijä: Christopher Fjellner (EPP, Ruotsi)
• Lainsäädäntötietokanta
• Kuvia, videoita ja äänimateriaalia

Täysistunto
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Luottamuksen  palauttaminen  Schengen-alueen
toimintaan
 
Parlamentti keskustelee tiistaina ja äänestää keskiviikkona siitä, kuinka edistää
keskinäistä luottamusta Schengen-alueen toimintaan.
 
Ensimmäinen  vuosikertomus  Schengen-alueen  toiminnasta  käsittelee  Schengenin
sopimuksen toimeenpanoon liittyviä keskeisiä puutteita sekä niiden korjaamiseksi tehtyjä
ja suunnitteilla olevia toimia. Schengen-sopimuksen myötä 26 sopimusmaan välisillä
rajoilla ei  vaadita passitarkastuksia tai  muita tarkastuksia.
 
Meppien odotetaan tuomitsevan rajatarkastusten jatkamisen ja esteiden, ml. raja-aitojen,
rakentamisen Schengen-maiden välillä.
 
On arvioitu, että kustannukset, jotka aiheutuvat Schengenin sopimuksen noudattamatta
jättämisestä kaikissa maissa kahden vuoden aikana ovat 25–50 miljardia euroa. Jos kaikki
Schengen-maat  ottaisivat  käyttöön  pysyvät  rajatarkastukset,  kymmenen  vuoden
kustannukset  tulisivat  olemaan  noin  100–230  miljardia  euroa.
 
Kansainvälisen tutkimuskeskus Transnational Institute (TNI) mukaan Euroopan valtiot ovat
rakentaneet yli 1200 kilometriä aitoja ja rajoja, joiden kustannukset ovat vähintään 500
miljoonaa euroa.
 
Keskustelu: Tiistaina 29.5.
 
Äänestys: Keskiviikkona 30.5.
 
Menettely: Ei-lakiasäätävä päätöslauselma
 
Lehdistötilaisuus: Keskiviikkona 30.5. kello 16.00 Suomen aikaa esittelijä Carlos
Coelhon (EPP, Portugali) kanssa
 
#Schengen
 

 
Lisätietoa
• Luonnos Schengen-alueen toimintaa koskevasta vuosikertomuksesta
• Esittelijä: Carlos COELHO (EPP, Portugali)
• Lainsäädäntötietokanta
• EP:n selvitys: The Cost of Non-Schengen (englanniksi)
• Kuvia, videoita ja äänimateriaalia

Täysistunto
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EU:n budjetti  vuoden 2020 jälkeen:  Parlamentin
vastaus komission esitykseen
 
Parlamentin jäsenet keskustelevat ja äänestävät kannastaan komission tuoreeseen
esitykseen EU:n pitkän aikavälin budjetiksi vuosille 2021–2027.
 
Mepit pääsivät ottamaan kantaa komission esitykseen seuraavaksi EU:n pitkän aikavälin
budjetiksi (monivuotinen rahoituskehys) ensimmäisen kerran välittömästi sen jälkeen kun
komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker ja talousarviosta vastaava komissaari
Günther  Oettinger  olivat  esittäneet  sen täysistunnossa (videotallenne).  Useat  mepit
totesivat  tuolloin,  että  esitys  on oikeansuuntainen mutta  kunnianhimoton.
 
Keskiviikkona 30.5.  mepit  äänestävät  päätöslauselmasta,  jossa he arvioivat  esitystä
yksityiskohtaisemmin. Parlamentti otti kantaa vuoden 2020 jälkeisen EU-budjetin tuloihin
ja menoihin jo maaliskuussa ennen komission esityksen julkaisua (tiedote).
 
Meppien  odotetaan  kommentoivan  erityisesti  komission  ehdotusta  leikata  budjettia
yhteisen maatalouspolitiikan ja koheesiopolitiikan osalta. Mepit nostanevat esille myös
ongelmia, jotka liittyvät epäselvyyteen ja summien vertailtavuuteen.
 
Nyt  odotetaan  EU:n  neuvoston  kantaa  komission  esitykseen  EU:n  pitkän  aikavälin
budjetista. Budjetin voimaantulo edellyttää parlamentin hyväksyntää. Parlamentti kehottaa
käynnistämään neuvottelut parlamentin, EU-komission ja neuvoston välillä viiveettä, jotta
yhteisymmärrys voitaisiin saavuttaa ennen kevään 2019 EU-vaaleja.
 
Keskustelu: Tiistaina 29.5.
 
Äänestys: Keskiviikkona 30.5.
 
Menettely: Ei-lakiasäätävä päätöslauselma
 
#EUBudget #MFF #OwnResources
 

 
Lisätietoa
• Parlamentin kanta: Tiedote - Pitkän aikavälin budjetin esittely täysistunnossa (2.5.2018)
• Parlamentin kanta: Tiedote - Äänestys päätöslauselmista täysistunnossa (14.3.2018)
• Parlamentin kanta: Päätöslauselma  seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä
• Parlamentin kanta: Päätöslauselma EU:n omien varojen järjestelmän uudistamisesta
• Valokuvia, videoita ja äänimateriaalia
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Mepit ottavat kantaa EU:n vuoden 2020 jälkeiseen
maatalouspolitiikkaan
 
Parlamentti  äänestää  keskiviikkona  päätöslauselmasta  koskien  vuoden  2020
jälkeistä maatalouspolitiikkaa, josta suunnitellaan yksinkertaisempaa, kestävämpää,
hyvin rahoitettua ja yhtenäistä.
 
Päätöslauselmaluonnoksessaan mepit toteavat olevansa samaa mieltä komission kanssa
siitä,  että  EU-maiden  tulisi  pystyä  muokkaamaan  yhteistä  maatalouspolitiikkaa
tarpeisiinsa. Mepit kuitenkin vastustavat yhteisen maatalouspolitiikan ”kansallistamista” ja
toteavat, että tämä saattaisi vääristää kilpailua sisämarkkinoilla.
 
Yhteisen  maatalouspolitiikan  tulisi  muokata  EU:n  maatiloja  ympäristön  kannalta
kestävimmiksi, kannustaa investointeihin, tutkimukseen ja älykkääseen maanviljelyyn.
Ennen kaikkea  tulevaisuuden maatalouspolitiikan  tulisi  taata,  että  maatilat  pystyvät
tuottamaan korkealaatuisia elintarvikkeita EU-kansalaisille, todetaan luonnostekstissä.
Tästä johtuen mepit haluavat säilyttää yhteisen maatalouspolitiikan budjetin vähintään
nykyisellä tasolla.
 
Toisessa  päätöslauselmaluonnoksessa,  josta  äänestetään  tiistaina,  mepit  arvioivat
tämänhetkisen maatalouspolitiikan tarjoamia välineitä nuorille  maanviljelijöille.  Mepit
vaativat, että erityisesti nuorten ja uusien maanviljelijöiden lainansaantia ja maanhankintaa
helpotetaan. Lisäksi heille tulisi tarjota enemmän koulutusta ja neuvontaa.
 
Keskustelut: Maanantaina 28.5.
 
Äänestykset:  Tiistaina  29.5.  (nuoret  maanviljelijät)  ja  keskiviikkona  30.5.
(maatalouspolitiikan  uudistus)
 
Menettely: ei-lakiasäätävä päätöslauselma
 
#FutureOfCAP #CAPreform #YoungFarmers
 

 
Lisätietoa
• Päätöslauselmaluonnos YMP:n nuoria viljelijöitä koskevien välineiden täytäntöönpanosta EU:ssa vuoden

2013 uudistuksen jälkeen
• Päätöslauselmaluonnos ruuan ja maanviljelyn tulevaisuudesta (pian saatavilla)
• Esittelijä - maatalouspolitiikan uudistus: Herbert Dorfmann (EPP, Italia)
• Esittelijä - nuoret maanviljelijät: Nicola Caputo (S&D, Italia)
• Lainsäädäntötietokanta - maatalouspolitiikan uudistus
• Lainsäädäntötietokanta - nuoret maanviljelijät
• Lisätietoa: Towards a post-2020 Common Agricultural Policy (huhtikuu 2018)
• EP Think Tank: Common Agricultural Policy - EU added value in action (tammikuu 2018)
• EP:n tutkimuspalvelut: Young farmers - policy implementation after the 2013 CAP reform (lokakuu 2017)
• Kuvia, videoita ja äänimateriaalia

Täysistunto
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http://www.refreg.ep.parl.union.eu/RegData/etudes/STUD/2017/602006/IPOL_STU(2017)602006_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/common-agricultural-policy_6503_pk


Lähetettyjä  työntekijöitä  koskevat  säännöt
äänestyksessä
 
Parlamentti äänestää tiistaina säännöistä, joiden myötä väliaikaisesti toisessa EU-
maassa  työskentelevät  työntekijät  saisivat  samaa  palkkaa  kuin  paikalliset
työntekijät.
 
Lähetettyjä  työntekijöitä  koskevien  sääntöjen  uudistuksen  tavoitteena  on  parantaa
lähetettyjen  työntekijöiden  työhön liittyviä  oikeuksia  ja  luoda  reilumpi  kilpailutilanne
yritysten  välille.  Parlamentti  ja  neuvosto  pääsivät  säännöistä  alustavaan  sopuun
maaliskuussa.
 
Maan, jossa lähetetty työntekijä työskentelee, palkkiosääntöjen pitäisi koskea lähetettyä
työntekijää uuden lainsäädännön myötä. Työnantajan tulisi maksaa matka-, oleskelu- ja
asumiskulut, eikä niitä saisi vähentää työntekijän palkasta.
 
Lähettämiskauden pituus voisi pisimmillään olla 12 kuukautta. Tämän jälkeen sitä voitaisiin
pidentää vielä 6 kuukaudella. Tämän jälkeen työntekijä voisi yhä edelleen jatkaa maassa
työskentelyä.  Kaikki  maan  työvoimaa  koskevat  säännöt  alkaisivat  kuitenkin  koskea
työntekijää  lähettämiskauden  maksimipituuden  ylityttyä.
 
Keskustelu: Tiistaina 29.5.
 
Äänestys: Tiistaina 29.5.
 
Menettely: Tavallinen lainsäätämisjärjestys
 
Lehdistötilaisuus: Tiistaina 29.5. klo 16.00 Suomen aikaa, paikalla Elisabeth Morin-
Chartier (EPP, Ranska), Agnes Jongerius (S&D, Alankomaat) ja komissaari Marianne
Thyssen
 
#postedworkers
 

 
Lisätietoa
• EP:n tutkimuspalvelut: The revision of the posting of workers directive (englanniksi)
• EP:n tutkimuspalvelut: Posting of workers directive (englanniksi)
• EP:n tutkimuspalvelut: Posting of workers directive - current situation and challenges (englanniksi)
• Lähetetyt työntekijät: infografiikka

Täysistunto
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Muita aiheita agendalla
 
Täysistunnossa käsitellään myös mm. seuraavia aiheita:
 

Guinean presidentin Alpha Condén puhe Euroopan parlamentille 
Kolumbian presidentin Juan Manuel Santos Calderónin puhe 
EU-maiden passien kauppaaminen ja ns. kultaisten viisumien ohjelmat 
Rahoitussektorin rooli kestävän yhteiskunnan ja talouden rahoittamisessa 
Käytettyjen autojen matkamittareiden manipuloinnin estäminen 
EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto tuen antamiseksi Kreikalle,
Espanjalle, Ranskalle ja Portugalille 
Pohjanmeren pohjakalakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva
monivuotinen suunnitelma 
Libyan tilanne 
EU :n ja Yhdysvaltojen suhteet 
Gazan ja Nicaraguan tilanteet 
Parempaa lainsäädäntöä koskevan instituutioiden välisen sopimuksen tulkinta ja
täytäntöönpano 
Kalastustuotteiden EU:n markkinoille pääsy 
Määräaikaisten työsopimusten väärinkäyttö 
Rikoksen uhrien oikeuksia, tukea ja suojelua koskevat vähimmäisvaatimukset 
EU:n kalatalousalan arvoketjun optimointi 
Ekosuunnitteludirektiivin täytäntöönpano 
Vuosikertomus yhteisen kauppapolitiikan täytäntöönpanosta 
Itämeren silakkakantoja koskevat kalastuskuolevuuden vaihteluvälit ja suojatasot 
Verkkojen Eurooppa -väline vuoden 2020 jälkeen- IPA-määrärahojen käyttö
Turkissa 
EU:n nuorisostrategian täytäntöönpano
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