
 

Istuntokatsaus – 14.-17.1.2019 – Strasbourg
 
Keskustelu Euroopan tulevaisuudesta Espanjan pääministeri
Sánchezin kanssa 
Espanjan pääministeri Pedro Sánchez keskustelee EU:n tulevaisuudesta parlamentin
jäsenten ja komission ensimmäisen varapuheenjohtaja Timmermansin kanssa
keskiviikkona klo 11.00 Suomen aikaa.
 
 
Mepit keskustelevat brexitistä Britannian parlamentin alahuoneen
äänestyksen jälkeen 
Keskiviikkona klo 9.30 Suomen aikaa Euroopan parlamentin jäsenet keskustelevat
brexitistä Britannian parlamentin alahuoneen tiistain äänestyksen jälkeen.
 
 
Keskustelu Romanian puheenjohtajuuskauden painopisteistä  
Mepit keskustelevat Romanian puheenjohtajuuskauden painopisteistä tiistaina klo
16.00. Aamulla mepit arvioivat juuri päättynyttä Itävallan puheenjohtajuuskautta.
 
 
Keskustelu EU:n huippukokouksesta ja EU:n turvapaikka- ja
muuttoliikepolitiikan uudistuksesta 
Tiistaiaamuna mepit arvioivat 13.-14.12. järjestetyn huippukokouksen tuloksia, minkä
jälkeen mepit keskustelevat EU:n turvapaikka- ja muuttoliikepolitiikan uudistuksesta.
 
 
Torjunta-aineet: suunnitelma EU:n hyväksyntämenettelyn
parantamiseksi 
Mepit äänestävät keskiviikkona suunnitelmasta, jolla pyritään lisäämään luottamusta
EU:n torjunta-aineita koskevaan hyväksyntämenettelyyn.
 
 
Oikeusvaltioperiaatetta uhkaavat EU-maat voivat menettää EU-
maksuja 
Mepit keskustelevat ja äänestävät säännöistä, joilla pystyttäisiin jäädyttämään EU-
maksuja jäsenmaille, jotka häiritsevät tuomioistuimien toimintaa tai eivät puutu
petoksiin ja korruptioon.
 
 
Yhteisvaluutta euro käytössä 20 vuoden ajan 
Euro otettiin käyttöön tilivaluuttana 1. tammikuuta 1999. Euron 20-vuotispäivää
muistetaan Euroopan parlamentin täysistunnossa tiistaina kello 12.30 Suomen aikaa.
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Muita aiheita agendalla
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/fi/agenda/briefing/2019-01-14

 
 
Istuntokatsaus
 

Yhteystiedot 
 
 

11

Lisätietoa
- Esityslistaluonnos
- EP Live - suora lähetys täysistunnosta
- Tiedotustilaisuudet ja muut tapahtumat
- Europarltv
- Euroopan parlamentin audiovisuaaliset palvelut

Iina LIETZÉN
Lehdistötiedottaja, Bryssel

(+32) 47 088 3910
iina.lietzen@europarl.europa.eu

Maria TUOMELA
Lehdistötiedottaja, Helsinki

(+358) 407 205 025
maria.tuomela@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/


Keskustelu Euroopan tulevaisuudesta Espanjan
pääministeri Sánchezin kanssa
 
Espanjan pääministeri Pedro Sánchez keskustelee EU:n
tulevaisuudesta parlamentin jäsenten ja komission
ensimmäisen varapuheenjohtaja Timmermansin kanssa
keskiviikkona klo 11.00 Suomen aikaa.
 
Sánchez on viidestoista EU-maan valtionjohtaja, joka keskustelee Euroopan tulevaisuudesta
meppien kanssa. Lisätietoa aiemmista käydyistä keskusteluista löytyy täältä.
 
Sánchez aloitti tehtävänsä Espanjan pääministerinä kesäkuussa 2018 sen jälkeen, kun Mariano
Rajoyn johtama hallitus hävisi luottamusäänestyksen.
 
Parlamentin puhemies Antonio Tajani ja pääministeri Sánchez pitävät tiedotustilaisuuden klo
13.30 Suomen aikaa.
 
Suomen pääministeri  Juha Sipilä puhuu Euroopan parlamentin täysistunnossa tammikuun
lopussa  Brysselissä  ja  Italian  pääministeri  Giuseppe  Conte  helmikuun  istunnossa
Strasbourgissa.
 
Keskustelu: keskiviikkona 16.1. klo 11.00 Suomen aikaa
 
Menettely: keskustelu Euroopan tulevaisuudesta ilman päätöslauselmaa
 
Lehdistötilaisuus: keskiviikkona 16.1. klo 13.30 Suomen aikaa
 
Lisätietoa
- Pääministeri Sánchezin CV
- Kuvia, videoita ja muuta audiovisuaalista materiaalia
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http://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/priorities/future
http://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/presidente/biografia/Paginas/index.aspx
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/debate-on-future-of-europe-with-pedro-sanchez-spanish-prime-minister_10501_pk


Mepit keskustelevat brexitistä Britannian
parlamentin alahuoneen äänestyksen jälkeen
 
Keskiviikkona klo 9.30 Suomen aikaa Euroopan
parlamentin jäsenet keskustelevat brexitistä Britannian
parlamentin alahuoneen tiistain äänestyksen jälkeen.
 
Keskustelussa kuullaan yhtä meppiä jokaisesta poliittisesta ryhmästä. Myös parlamentin Brexit-
ohjausryhmän jäsenet osallistuvat keskusteluun.
 
Keskustelu: keskiviikkona 12.12.
 
Lisätietoa
- Kuvia, videoita ja muuta audiovisuaalista materiaalia
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/brexit_1603_pk


Keskustelu Romanian puheenjohtajuuskauden
painopisteistä 
 
Mepit keskustelevat Romanian puheenjohtajuuskauden
painopisteistä tiistaina klo 16.00. Aamulla mepit arvioivat
juuri päättynyttä Itävallan puheenjohtajuuskautta.
 
Keskustelussa Itävallan liittokansleri Sebastian Kurzin kanssa klo 11.30 Suomen aikaa mepit ja
komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker arvioivat  Itävallan puheenjohtajuuskauden
saavutuksia. Keskustelussa käsitellään myös edistystä neuvotteluissa EU:n pitkän aikavälin
budjetista.
 
Romanian pääministeri Viorica Dăncilă esittelee samana päivänä klo 16.00 Suomen aikaa juuri
alkaneen  Romanian  puheenjohtajuuskauden  painopisteitä.  Puheenjohtajamaa  pyrkii
korostamaan yhteenkuuluvuutta, yhteisiä arvoja turvallisuutta ja vahvistamaan EU:n roolia
kansainvälisellä tasolla.
 
Parlamentin puhemies Antonio Tajani ja pääministeri Dăncilă pitävät tiedotustilaisuuden klo
18.00 Suomen aikaa.
 
Keskustelu: tiistaina 15.1.
 
Menettely: keskustelu, ei päätöslauselmaa
 
Lehdistötilaisuus:  tiistaina  15.1.  klo  18.00  (Suomen aikaa)  puhemies  Antonio  Tajanin  ja
pääministeri  Dăncilăn  kanssa
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Keskustelu EU:n huippukokouksesta ja EU:n
turvapaikka- ja muuttoliikepolitiikan
uudistuksesta
 
Tiistaiaamuna mepit arvioivat 13.-14.12. järjestetyn
huippukokouksen tuloksia, minkä jälkeen mepit
keskustelevat EU:n turvapaikka- ja muuttoliikepolitiikan
uudistuksesta.
 
Pääaiheet  13.-14.12.  järjestetyn huippukokouksen agendalla  olivat  EU:n pitkän aikavälin
budjetti, ulkosuhteet, muuttoliike ja sisämarkkinat. Lisäksi 13.12. järjestettiin 27 jäsenmaan
kesken brexitiin keskityynyt kokous.
 
EU:n turvapaikka- ja muuttoliikepolitiikan uudistuksesta 
 
Keskuste lussa  komiss ion  ja  neuvoston  kanssa  kesk i ty tään  myös  yhte isen
turvapaikkajärjestelmän uudistuksen etenemisen pysähtymiseen. Erityisesti Dublin-asetuksesta,
joka määrittelee, mikä maa on vastuussa turvapaikkahakemuksesta, tullaan keskustelemaan.
 
Keskustelu: tiistaina 15.1.
 
Menettely: keskustelu, ei päätöslauselmaa
 
Lisätietoa
- Eurooppa-neuvosto 13.–14.12.2018
- EP:n tutkimuspalvelu: Eurooppa-neuvosto ja eurohuippukokous 13.-14.12.
- Kuvia, videoita ja muuta audiovisuaalista materiaalia
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https://www.consilium.europa.eu/fi/meetings/european-council/2018/12/13-14/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/627154/EPRS_BRI(2018)627154_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Torjunta-aineet: suunnitelma EU:n
hyväksyntämenettelyn parantamiseksi
 
Mepit äänestävät keskiviikkona suunnitelmasta, jolla
pyritään lisäämään luottamusta EU:n torjunta-aineita
koskevaan hyväksyntämenettelyyn.
 
Parlamentin  torjunta-aineita  käsittelevän  erikoisvaliokunnan  esityksessä  todetaan,  että
kansalaisten pitäisi pystyä tarkastelemaan tutkimustietoa, jonka perusteella päätös torjunta-
aineen  hyväksynnästä  tehdään.  Uudella  suunnitelmalla  pyritään  kasvattamaan
hyväksyntämenettelyn  avoimuutta  ja  vastuuvelvol l isuutta.
 
Keskustelu: maanantaina 14.1.
 
Äänestys: keskiviikkona 16.1.
 
Menettely: ei-lakiasäätävä päätöslauselma
 
Lehdistötilaisuus: keskiviikkona 16.1. klo 15.30 Suomen aikaa
 
Lisätietoa
- Esittelijä Norbert Lins (EPP, Saksa)
- Esittelijä Bart Staes (Greens/EFA, Belgia)
- Lainsäädäntötietokanta
- EP:n tutkimuspalvelut: Direktiivi 2009/128/EC torjunta-aineiden kestävästä käytöstä
- Ohjeet torjunta-aineiden tehoaineiden hyväksymistä koskevien hakemusten jättämistä ja
arviointia varten

- Kuvia, videoita ja muuta audiovisuaalista materiaalia
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http://www.europarl.europa.eu/meps/fi/124808/NORBERT_LINS/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/fi/4751/BART_STAES/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2153(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/627113/EPRS_STU(2018)627113_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/626072/IPOL_STU(2018)626072_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/626072/IPOL_STU(2018)626072_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/use-of-pesticides_8102_pk


Oikeusvaltioperiaatetta uhkaavat EU-maat
voivat menettää EU-maksuja
 
Mepit keskustelevat ja äänestävät säännöistä, joilla
pystyttäisiin jäädyttämään EU-maksuja jäsenmaille, jotka
häiritsevät tuomioistuimien toimintaa tai eivät puutu
petoksiin ja korruptioon.
 
Uusien sääntöjen myötä komissio voisi ehdottaa toimia ennakkomaksujen vähentämisestä
maksujen keskeyttämiseen, mikäli “oikeusvaltioperiaatetta koskevat yleiset puutteet” jossain
EU-maassa uhkaavat EU-varojen hallinnointia. Parlamentin ja neuvoston tulisi lisäksi hyväksyä
päätös.
 
Budjettivaliokunta ja talousarvion valiokunta antoivat tukensa komission ehdotukselle ja lisäsivät
siihen takeet, joilla varmistettaisiin, että hallitukset maksavat tukia edunsaajille kuten tutkijoille ja
kansalaisjärjestöille myös tilanteissa, joissa EU-maksut jäädytettäisiin.
 
Demokratian, oikeusvaltioperiaatteen ja perusoikeuksien edistäminen
 
Mepit keskustelevat ja äänestävät lisäksi rahoituksen lisäämisestä perusoikeuksien ja arvojen
ohjelmalle kaudelle 2021-2027. Uuden ehdotuksen myötä rahoitus nousisi 1,834 miljardiin
euroon, mikä on lähes kolme kertaa komission esitystä suurempi summa. Tällä rahoituksella
tuettaisiin  demokratiaa,  oikeusvaltioperiaatetta  ja  perusoikeuksia  EU:ssa.  Rahoituksella
voitaisiin  myös  tukea  järjestöjä,  jotka  työskentelevät  näiden  aiheiden  parissa.
 
Kansalaisvapauksien valiokunnan mepit ovat ehdottaneet, että EU-maat, jotka ovat mukana
oikeusvaltiokäsittelyissä, voisivat menettää oikeuden hallinnoida itse oikeusvaltioperiaatetta
koskevaa rahoitusta. He vaativat lisäksi nopeutettua käsittelyä rahoitukselle demokraattisen
keskustelun tukemiseen maissa, joissa EU:n perusarvot ovat uhattuina.
 
Keskustelu: keskiviikkona 16.1.
 
Äänestys: torstaina 17.1.
 
Menettely: tavallinen lainsäädäntömenettely
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Lisätietoa
- Mietintö talousarvion suojaamisesta tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen
jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita

- Lainsäädäntötietokanta
- Esittelijä Eider Gardiazabal Rubial (S&D, Espanja)
- Esittelijä Petri Sarvamaa (EPP, kok.)
- EP:n tutkimuspalvelut: EU-budjetin suojaaminen tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen
noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita

- Mietintö perusoikeuksien ja arvojen ohjelman perustamisesta
- Esittelijä: Bodil Valero (Greens/EFA, Ruotsi)
- Lainsäädäntötietokanta
- Kuvia, videoita ja muuta audiovisuaalista materiaalia
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0469+0+DOC+XML+V0//EN&language=FI
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0469+0+DOC+XML+V0//EN&language=FI
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0136(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/fi/96991.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/fi/112611.html
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI%282018%29630299
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI%282018%29630299
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0468+0+DOC+XML+V0//FI
http://www.europarl.europa.eu/meps/fi/124993/BODIL_VALERO/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0207(COD)
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Yhteisvaluutta euro käytössä 20 vuoden ajan
 
Euro otettiin käyttöön tilivaluuttana 1. tammikuuta 1999.
Euron 20-vuotispäivää muistetaan Euroopan parlamentin
täysistunnossa tiistaina kello 12.30 Suomen aikaa.
 
Euroopan parlamentin  puhemies Antonio  Tajani  avaa tilaisuuden,  minkä jälkeen puhuvat
Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker, Euroopan keskuspankin pääjohtaja
Mario  Draghi,  euroryhmän puheenjohtaja  Mário  Centeno,  parlamentin  talousvaliokunnan
puheenjohtaja Roberto Gualtieri ja Euroopan keskuspankin entinen pääjohtaja Jean-Claude
Trichet.
 
Euroopan parlamentin tiloissa Strasbourgissa on myös näyttely euron taipaleesta.
 
Keskustelu: tiistaina 15.1.
 
Lisätietoa
- Puheenvuorot euron 20-vuotisjuhlassa: puhemies Tajani, puheenjohtaja Juncker, pääjohtajat
Draghi ja Centeno

- The Euro at 20 -nettisivut
- Kuvia, videoita ja videomateriaalia
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http://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20181222IPR22501/euro-celebrates-its-20th-birthday
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20181222IPR22501/euro-celebrates-its-20th-birthday
https://europa.eu/euroat20/fi
https://multimedia.europarl.europa.eu/fi/20th-anniversary-of-euro_10402_pk
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Muita aiheita agendalla
 
Täysistunnossa käsitellään myös mm. seuraavia aiheita:
 

InvestEU-rahasto: lisää työpaikkoja, kasvua ja investointeja 
Mepit keskustelevat Euroopan keskuspankin toimista Mario Draghin kanssa 
Tullietuuksia Länsi-Saharalle edistämään kehitystä 
Naisten oikeudet, oikeusvaltioperiaate, vihapuhe: mepit arvioivat perusoikeuksien
tasoa EU:ssa 
Mepit haluavat edistää kuljettamatonta liikkuvuutta EU:ssa 
Eurooppalainen muutosrahasto tukemaan työttömäksi jääneitä työntekijöitä 
Mepit haluavat investoida lisää tuleviin EU-sukupolviin¨ 
Monitasoisen EU-integraation haasteet 
Uskonnon- ja vakaumuksenvapautta EU:n ulkopuolella edistävä EU:n erityislähettiläs 
I lman  kul jet ta jaa  vuokrat tu jen  ajoneuvojen  käyt täminen  maanteiden
tavaral i ikenteessä 
Kauppa- ja assosiaatiosopimusten täytäntöönpano Latinalaisessa Amerikassa 
EU:n tilapäinen matkustusasiakirja 
Veroyhteistyötä koskevan Fiscalis-ohjelman perustaminen 
Vuosittainen kertomus 2017 EIP:n rahoitustoiminnan valvonnasta 
Tulliyhteistyötä koskevan Tulli-ohjelman sekä tullitarkastuslaitteiden rahoitusvälineen
perustaminen 
Kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjuminen 
Totalitaarisen  menneisyyden  kattava  eurooppalainen  opetus,  tutkimus  ja
muistaminen
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