
 

Istuntokatsaus 13.-16.03.2017, Strasbourg
 
Keskustelu Eurooppa-neuvoston kokouksesta ja Rooman
julistuksesta  
Keskiviikon pääkeskustelussa mepit kartoittavat 9.-10.3. kokoontuvan Eurooppa-
neuvoston lopputulemia ja keskustelevat Rooman sopimusten 60-vuotispäivän
johdosta annettavasta julistuksesta neuvoston puheenjohtajan Donald Tuskin,
komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin, Maltan varapääministerin Louis
Grech ja Italian pääministerin Paolo Gentilonin kanssa. Gentiloni puhuu ensi kertaa
täysistunnossa sen jälkeen kun hän astui virkaan joulukuussa 2016. 
 
 
Parlamentti äänestää osakkeenomistajien oikeuksista suurissa
yhtiöissä 
Uusilla säännöillä pyritään keskittämään EU:ssa toimivien yhtiöiden huomiota pitkän
aikavälin tuloksiin vahvistamalla osakkeenomistajien sitoutumista yhtiöihin. Uusien
sääntöjen myötä osakkeenomistajilla voivat jatkossa vaikuttaa johtajien palkkaukseen.
Uudet säännöt takaavat lisäksi yhtiöille mahdollisuuden saada tietää, keitä yhtiön
osakkeenomistajat ovat. Säännöistä keskustellaan maanantaina ja äänestetään
tiistaina. 
 
 
Konfliktimineraalit: äänestys maahantuojien velvoitteista 
Parlamentti äänestää uusista ns. konfliktimineraaleja koskevista säännöistä, joiden
avulla halutaan estää aseellisten ryhmien rahoittaminen konfliktialueilta tapahtuvan
mineraalikaupan avulla ja lopettaa mineraaliteollisuuteen liittyvät
ihmisoikeusloukkaukset. Säännöt velvoittavat kaikkia tinan, tantaalin, volframin ja
kullan EU-maahantuojia valvomaan mineraalien hankkijoiden toimintaa erityisten
tarkastusten avulla. Säännöt eivät koske kaikkein pienempiä maahantuojia.
 
 
Pellolta pöytään: Parlamentti äänestää elintarviketarkastusten
lisäämisestä  
Mepit äänestävät keskiviikkona uusista säännöistä, joilla tiukennettaisiin
elintarviketarkastuksia. Lailla, josta mepit ja neuvosto ovat jo päässeet alustavaan
yhteisymmärrykseen, pyrkii varmistamaan ruuan alkuperän paremman jäljitettävyyden
ja vahvistamaan kuluttajan luottamusta elintarvikeketjun yhtenäisyyteen. Samalla
pyritään puuttumaan  elintarvikepetoksiin. 
 
 
Jätteet: enemmän kierrätystä, vähemmän kaatopaikkoja  
Parlamentti äänestää keskiviikkona suunnitelmasta, jonka mukaan kierrätetyn jätteen
osuutta tulisi nostaa 70 %:iin vuoteen 2030 mennessä tämän hetkisestä 44 %:sta.
Meppien odotetaan vaativan lisäksi, että kaatopaikoille sijoitettavan jätteen määrää
rajoitettaisiin 5 %:iin ja että ruokajätteitä vähennettäisiin 50 %:lla vuoteen 2030
mennessä. 

Täysistunto
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Keskustelu Yhdysvaltain aborttien vastaisesta määräyksestä
Stylianidesin kanssa 
Mepit keskustelevat tiistaina EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan komissaari Christos
Stylianides kanssa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin määräyksestä, joka
kieltää yhdysvaltalaisrahoitteisilta kansalaisjärjestöiltä aborttineuvonnan ja aborttien
tekemisen maailmalla.
 
 
Mepit vaativat jännitteiden minimoimista arktisella alueella  
Ilmastonmuutos lisää geopoliittisia jännitteitä arktisella alueella, kun sulavan
jääpeitteen myötä avautuu uusia reittejä. Lisäksi kilpailu luonnonvaroista alueella
kasvaa, todetaan päätöslauselmaesityksessä, josta mepit keskustelevat keskiviikkona
ja äänestävät torstaina. Mepit ehdottavat, että jännitteet tulisi pitää vähäisinä arktisella
alueella. Luonnostekstissä korostetaan myös ekosysteemin haavoittuvuutta ja
vaaditaan kieltoa arktisen alueen öljy- ja kaasuporauksille. 
 
 
Uuden asedirektiivin tavoitteena estää aseiden päätymistä vääriin
käsiin  
EU:n aselainsäädännön uudistus pyrkii päivittämään lainsäädäntöä siten, että siinä
huomioidaan niin ajankohtaiset turvallisuuskysymykset kuin luvallisten aseiden
käyttäjien huolenaiheet. Uudet säännöt tiukentavat paukkupatruuna-aseiden ja
puutteellisesti deaktivoitujen aseiden valvontaa. Pariisin terrori-iskuissa käytettiin
tällaisia aseita. Säännöt vaativat lisäksi kansallisen tason valvontajärjestelmien
perustamista aselupien myöntämistä ja uusimista varten. 
 
 
Muita aiheita agendalla
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/fi/agenda/briefing/2017-03-13
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Lisätietoa
Esityslistaluonnos
Seuraa suoraa lähetystä täysistunnosta (EbS+)
Europarltv
Tiedotustilaisuudet ja muut tapahtumat
Euroopan parlamentin audiovisuaaliset palvelut
EP Newshub
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/fi/agendas.html
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en
http://www.europarltv.europa.eu/fi/home.aspx
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fi/schedule
http://audiovisual.europarl.europa.eu/
http://www.epnewshub.eu


Yhteystiedot 
 
 
Iina LIETZÉN
Lehdistötiedottaja

(+32) 2 28 40731 (BXL)
(+33) 3 881 73472 (STR)
(+32) 47 088 3910
iina.lietzen@europarl.europa.eu

Niina SALORANTA
Lendistötiedottaja

(+358) 9 622 04521
(+358) 40 720 5025
niina.saloranta@europarl.europa.eu
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Keskustelu Eurooppa-neuvoston kokouksesta ja
Rooman julistuksesta 
 
Keskiviikon pääkeskustelussa mepit kartoittavat 9.-10.3.
kokoontuvan Eurooppa-neuvoston lopputulemia ja
keskustelevat Rooman sopimusten 60-vuotispäivän
johdosta annettavasta julistuksesta neuvoston
puheenjohtajan Donald Tuskin, komission puheenjohtajan
Jean-Claude Junckerin, Maltan varapääministerin Louis
Grech ja Italian pääministerin Paolo Gentilonin kanssa.
Gentiloni puhuu ensi kertaa täysistunnossa sen jälkeen
kun hän astui virkaan joulukuussa 2016. 
 
Keskustelu: Keskiviikkona 15.3.
 
Menettely: Eurooppa-neuvoston ja komission julkilausumat sekä keskustelu
 
#EUCO #euco
 
Lisätietoa
Eurooppa-neuvoston (9.-10.3.) esityslista
Audiovisuaalista materiaalia toimittajille
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http://www.consilium.europa.eu/fi/meetings/european-council/2017/03/09-10/
http://audiovisual.europarl.europa.eu/european-council-march-2017


Parlamentti äänestää osakkeenomistajien
oikeuksista suurissa yhtiöissä
 
Uusilla säännöillä pyritään keskittämään EU:ssa toimivien
yhtiöiden huomiota pitkän aikavälin tuloksiin vahvistamalla
osakkeenomistajien sitoutumista yhtiöihin. Uusien
sääntöjen myötä osakkeenomistajilla voivat jatkossa
vaikuttaa johtajien palkkaukseen. Uudet säännöt takaavat
lisäksi yhtiöille mahdollisuuden saada tietää, keitä yhtiön
osakkeenomistajat ovat. Säännöistä keskustellaan
maanantaina ja äänestetään tiistaina. 
 
Parlamentin  ja  neuvoston  neuvotteli jat  pääsivät  alustavaan  yhteisymmärrykseen
osakkeenomistajien oikeuksia käsittelevistä säännöistä joulukuussa 2016. Näiden sääntöjen
myötä  osakkeenomistajilla  tulisi  olemaan  mahdollisuus  äänestää  yhtiöiden  johtajien
palkitsemisjärjestelmästä  ja  sitoa  se  tiukemmin  yhtiön  tuloksiin  ja  pidemmän  aikavälin
tavoitteisiin.
 
Uudet säännöt takaavat lisäksi yhtiöille mahdollisuuden saada helpommin tietää, keitä yhtiön
osakkeenomistajat  ovat,  ja  näin  olla  yhteyksissä  heidän  kanssaan.  Tämä  edistäisi
osakkeenomistajien  mahdollisuuksia  mm.  äänestää  yhtiökokouksissa.
 
Yhteisösijoittajat ja omaisuudenhoitajat ovat usein tärkeitä pörssiyhtiöiden osakkeenomistajia.
Uudet  säännöt  vaativat  yhteisösijoittajilta  ja  omaisuudenhoitajilta  avoimuutta  niiden
vaikuttamispolitiikasta  ja  sijoitusstrategioista.
 
Keskustelu: Maanantaina 13.3.
 
Äänestys: Tiistaina 14.3.
 
Menettely: Tavallinen lainsäätämisjärjestys, ensimmäinen käsittely
 
Lehdistötilaisuus: Tiistaina 14.3. klo 17:00 (Suomen aikaa), puhumassa esittelijä Sergio
Gaetano Cofferati ja komissaari Věra Jourová
 
@VeraJourova
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Lisätietoa
Päätöslauselmaesitys osakkeenomistajien pitkäaikaiseen vaikuttamiseen kannustamisen
osalta
Lehdistötiedote instituutioiden välisestä alustavasta sopimuksesta
Esittelijä: Sergio Gaetano Cofferati (S&D, Italia)
Lainsäädäntötietokanta
Audiovisuaalista materiaalia toimittajille
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2015-0158&language=FI
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2015-0158&language=FI
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20161209IPR55541/more-shareholder-say-on-directors%E2%80%99-pay-meps%E2%80%99-deal-with-council-and-commission
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96915/SERGIO+GAETANO_COFFERATI_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/0121(COD)&l=en
http://audiovisual.europarl.europa.eu/european-council-march-2017


Konfliktimineraalit: äänestys maahantuojien
velvoitteista
 
Parlamentti äänestää uusista ns. konfliktimineraaleja
koskevista säännöistä, joiden avulla halutaan estää
aseellisten ryhmien rahoittaminen konfliktialueilta
tapahtuvan mineraalikaupan avulla ja lopettaa
mineraaliteollisuuteen liittyvät ihmisoikeusloukkaukset.
Säännöt velvoittavat kaikkia tinan, tantaalin, volframin ja
kullan EU-maahantuojia valvomaan mineraalien
hankkijoiden toimintaa erityisten tarkastusten avulla.
Säännöt eivät koske kaikkein pienempiä maahantuojia.
 
Parlamentin  ja  neuvoston  neuvottelijat  pääsivät  yhteisymmärrykseen  uusista  säännöistä
marraskuussa  2016.  Mepit  onnistuivat  vakuuttamanaan  EU-maiden  ministerit  siitä,  että
OECD:n  toimintaohjeiden  mukaisten  ”due  diligence”-tarkastusten  tulisi  olla  pakollisia
suurimmalle osalle EU-maahantuojia, jotka tuovat konfliktialueilta EU:hun tinaa, tantaalia niiden
malmeja ja kultaa.
 
Laki  ei  tule  kuitenkaan  koskemaan  pieniä  maahantuojia  kuten  hammaslääkäreitä  ja
jalokivikauppiaita. Isoja EU-maissa toimivia yrityksiä, jotka ostavat näitä mineraaleja omien
tuotteidensa tarpeisiin, kannustetaan olemaan avoimia harkintakäytännöistään ja liittymään EU-
rekisteriin.
 
Seuraavaksi
 
Kun parlamentti ja neuvosto ovat hyväksyneet uudet säännöt, ne julkaistaan EU:n virallisessa
lehdessä. Uuden asetuksen on määrä astua voimaan 12.1.2021, jotta jäsenmailla on tarpeeksi
aikaa asetuksen soveltamisen valmisteluun ja maahantuojilla mahdollisuus tutustua uusiin
velvoitteisiin. Komissiolla on velvollisuus arvioida uusien sääntöjen tehokkuutta säännöllisesti ja
tarvittaessa esittää uusia  toimia.
 
Taustatietoa toimittajille
 
Konfliktimaat, joissa on paljon mineraaleja, kärsivät noidankehästä, jossa laittomalla louhinnalla
hankitut tulot ruokkivat aseellista konfliktia. Tämä asetus koskee kaikkia konflikti- ja riskialueita
maailmassa. Esimerkkejä tällaisista alueista ovat Kongon demokraattinen tasavalta ja Afrikan
suurten  järvien  alue.  Tinaa,  tantaalia,  volframia  ja  kultaa  käytetään  usein  erilaisissa
teknologisissa tuotteissa autoteollisuuden, elektroniikan, ilmailun ja rakennusteollisuuden aloilla
sekä teollisissa koneissa ja jalokivialalla. 
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http://www.oecd.org/corporate/mne/mining.htm


Keskustelu: Keskiviikkona 15.3. 
 
Äänestys: Torstaina 16.3. 
 
Menettely: Tavallinen lainsäätämisjärjestys, ensimmäinen käsittely
 
#conflictminerals
 
Lisätietoa
Päätöslauselmaesitys konfliktimineraaleista
Lehdistötiedote instituutioiden välisestä alustavasta sopimuksesta (22.11.2016)
Taustatietoa EP:n tutkimuspalveluilta: Konfliktimineraalit (englanniksi)
Esittelijä: Iuliu Winkler (EPP, Romania)
Lainsäädäntötietokanta
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http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15115-2016-INIT/en/pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20161122IPR52536/conflict-minerals-meps-secure-mandatory-due-diligence-for-importers
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/556993/EPRS_ATA%282015%29556993_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/39725/IULIU_WINKLER_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/0059%28COD%29&l=en


Pellolta pöytään: Parlamentti äänestää
elintarviketarkastusten lisäämisestä 
 
Mepit äänestävät keskiviikkona uusista säännöistä, joilla
tiukennettaisiin elintarviketarkastuksia. Lailla, josta mepit
ja neuvosto ovat jo päässeet alustavaan
yhteisymmärrykseen, pyrkii varmistamaan ruuan alkuperän
paremman jäljitettävyyden ja vahvistamaan kuluttajan
luottamusta elintarvikeketjun yhtenäisyyteen. Samalla
pyritään puuttumaan  elintarvikepetoksiin. 
 
Uusi lainsäädäntö tarjoaa kattavan, eheän ja tehokkaamman valvontajärjestelmän elintarvike- ja
rehulainsäädännön  sekä  eläinten  terveyttä  ja  hyvinvointia,  kasvien  terveyttä  ja
kasvinsuojeluaineita  koskevien  sääntöjen  aloil la.
 
Viimeaikaiset elintarvikepetokset kuten hevosenlihaskandaali ovat osoittaneet, kuinka tärkeää
lainvalvontaviranomaisten tehokas toiminta on. Näin kuluttajia ja rehellisiä toimijoita voidaan
suojella elintarvikeketjun missä tahansa vaiheessa tapahtuvilta sääntöjen rikkomuksilta.
 
Keskustelu: Tiistaina 14.3.        
 
Äänestys: Keskiviikkona 15.3.
 
Menettely: Tavallinen lainsäätämisjärjestys, toinen käsittely
 
#officialcontrols #foodfraud
 
Lisätietoa
Päätöslauselmaesitys elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia,
kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevista säännöistä
Lehdistötiedote instituutioiden välisestä alustavasta sopimuksesta (16.06.2016)
Esittelijä: Karin Kadenbach (S&D, Itävalta)
Lainsäädäntötietokanta
EP:n tutkimuspalvelut: Taistelu ruokapetoksia vastaan (englanniksi)
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2017-0022&language=FI
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2017-0022&language=FI
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20160616IPR32569/meps-and-ministers-agree-to-beef-up-official-food-checks-from-farm-to-fork
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/97014/KARIN_KADENBACH_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0140%28COD%29&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2014/130679/LDM_BRI%282014%29130679_REV1_EN.pdf


Jätteet: enemmän kierrätystä, vähemmän
kaatopaikkoja 
 
Parlamentti äänestää keskiviikkona suunnitelmasta, jonka
mukaan kierrätetyn jätteen osuutta tulisi nostaa 70 %:iin
vuoteen 2030 mennessä tämän hetkisestä 44 %:sta.
Meppien odotetaan vaativan lisäksi, että kaatopaikoille
sijoitettavan jätteen määrää rajoitettaisiin 5 %:iin ja että
ruokajätteitä vähennettäisiin 50 %:lla vuoteen 2030
mennessä. 
 
Meppien odotetaan sanovan, että vuoteen 2030 mennessä vähintään 70 % yhdyskuntajätteestä
(kotitalouksien ja pienyritysten tuottama jäte) tulisi kierrättää tai käyttää uudelleen. Komissio
esitti kierrätetyn jätteen osuuden nostamista 65 %:iin.
 
Pakkausmateriaalien kuten paperin ja kartongin, muovin, lasin, metallin ja puun osalta mepit
ehdottavat  kierrätystavoitteeksi  80 % vuoteen 2030 mennessä.  Vuodelle  2025 asetetaan
välitavoitteet  kaikkien materiaalien osalta.
 
Taustatietoa toimittajille
 
 
 
 
Vaikka jätehuolto on parantunut EU:ssa huomattavasti viime vuosikymmeninä, lähes kolmasosa
yhdyskuntajätteistä  sijoitetaan  kaatopaikoille  ja  vähemmän  kuin  puolet  kierrätetään  tai
kompostoidaan. Jäsenmaiden välillä on kuitenkin suuria eroja jätehuollon tehokkuudessa. 
 
 
 
 
Vuonna 2014 Itävalta, Belgia, Tanska, Saksa, Alankomaat ja Ruotsi eivät sijoittaneet juuri
ollenkaan jätteitä kaatopaikoille. Samana vuonna Kypros, Kroatia, Kreikka, Latvia ja Malta
sijoittivat  enemmän  kuin  kaksi  kolmasosaa  maissa  tuotetuista  yhteiskuntajätteistä
kaatopaikoille.
 
 
 
 
Jätehuollon  parantaminen  hyödyntäisi  niin  ympäristöä,  ilmastoa,  kansanterveyttä  kuin
talouttakin. Komissio esitti neljä lainsäädäntöehdotusta, joissa viedään EU:n lainsäädäntöä
kiertotalouden suuntaan asettamalla tavoitteita uudelleen käytön, kierrätyksen ja kaatopaikalle
sijoittamisen osalta.
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Keskustelu: Tiistaina 14.3.        
 
Äänestys: Tiistaina 
 
Menettely: Tavallinen lainsäätämisjärjestys, ensimmäinen käsittely
 
Lehdistötilaisuus: Keskiviikkona 15.3. (TBC)
 
#waste #recycling #landfilling #circulareconomy
 
Lisätietoa
Päätöslauselmaesitys jätteiden osalta
Päätöslauselmaesitys pakkausjätteen osalta
Päätöslauselmaesitys kaatopaikkojen osalta
Päätöslauselmaesitys paristoista ja akuista sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta
Lehdistötiedote valiokuntaäänestyksestä (24.1.2017)
Esittelijä: Simona Bonafè (S&D, Italia)
Lainsäädäntötietokanta: Jäte
Lainsäädäntötietokanta: Pakkausjäte
Lainsäädäntötietokanta: Kaatopaikat
Lainsäädäntötietokanta: Paristot ja akut sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromu
Kuvallinen esitys
EP:n tutkimuspalvelut: Kiertotalous (englanniksi)
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2017-0034&language=FI
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2017-0029&language=FI
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2017-0031&language=FI
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2017-0013&language=FI
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20170123IPR59605/waste-boost-recycling-cut-landfilling-and-curb-food-waste-say-meps
http://www.europarl.europa.eu/meps/fi/124814/SIMONA_BONAFE_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0275%28COD%29&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0276%28COD%29&l=fi
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0274%28COD%29&l=fi
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0272%28COD%29&l=fi
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/news-room/20170306STO65256
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599288/EPRS_BRI(2017)599288_EN.pdf


Keskustelu Yhdysvaltain aborttien vastaisesta
määräyksestä Stylianidesin kanssa
 
Mepit keskustelevat tiistaina EU:n ulko- ja
turvallisuuspolitiikan komissaari Christos Stylianides
kanssa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin
määräyksestä, joka kieltää yhdysvaltalaisrahoitteisilta
kansalaisjärjestöiltä aborttineuvonnan ja aborttien
tekemisen maailmalla.
 
 Donald Trump allekirjoitti määräyksen 23.1.2017.
 
Yhdysvallat  on  maailman  merkittävin  kansainvälisten  kansanterveydellisten  hankkeiden
rahoittaja.  Yhdysvallat  rahoittaa  vuosittain  maan kehitysyhteistyöviraston  (USAid)  kautta
kansanterveydellisiä  hankkeita  3  miljardilla  dollarilla.
 
Keskustelu: Tiistaina 14.3.
 
Menettely: Komission julkilausuma
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https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/01/23/presidential-memorandum-regarding-mexico-city-policy


Mepit vaativat jännitteiden minimoimista
arktisella alueella 
 
Ilmastonmuutos lisää geopoliittisia jännitteitä arktisella
alueella, kun sulavan jääpeitteen myötä avautuu uusia
reittejä. Lisäksi kilpailu luonnonvaroista alueella kasvaa,
todetaan päätöslauselmaesityksessä, josta mepit
keskustelevat keskiviikkona ja äänestävät torstaina. Mepit
ehdottavat, että jännitteet tulisi pitää vähäisinä arktisella
alueella. Luonnostekstissä korostetaan myös
ekosysteemin haavoittuvuutta ja vaaditaan kieltoa arktisen
alueen öljy- ja kaasuporauksille. 
 
Päätöslauselmaesityksessä todetaan, että arktinen alue on lämmennyt lähes kaksi  kertaa
keskiarvoa  nopeammin  vuodesta  1981  lähtien.  Lisäksi  alueen  jääpeite  on  pienentynyt
merkittävästi,  ja  nyt  jääpeite  kattaa  noin  40  %  35  vuoden  takaisesta  alueesta.
 
Mepit  huomauttavat  lisäksi,  että  Venäjä  on  lisännyt  asevoimiaan  alueella  ja  että  Kiinan
kiinnostus  alueen  uusiin  reitteihin  ja  luonnonvaroihin  on  kasvanut.
 
Keskustelu: Keskiviikkona 15.3.
 
Äänestys: Torstaina 16.3.
 
Procedure: Ei-lakiasäätävä päätöslauselma
 
#Arctic
 
Lisätietoa
Päätöslauselmaesitys arktista aluetta koskevasta Euroopan unionin yhdennetystä politiikasta
Lehdistötiedote valiokuntaäänestyksestä (31.01.2017)
Ulkoasioiden valiokunnan (AFET) esittelijä Urmas Paet (ALDE, Viro)
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan (ENVI) esittelijä
Sirpa Pietikäinen (EPP, Suomi)
Lainsäädäntötietokanta
EP:n tutkimuspalvelut: Taustatietoa arktisesta alueesta (englanniksi)
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA8-2017-0032%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=FI
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=IM-PRESS&reference=20170130IPR60273&language=FI&format=XML
http://www.europarl.europa.eu/meps/fi/129073/URMAS_PAET_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/fi/40599/SIRPA_PIETIKAINEN_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/fi/40599/SIRPA_PIETIKAINEN_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/2228(INI)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595870/EPRS_BRI(2017)595870_EN.pdf


Uuden asedirektiivin tavoitteena estää aseiden
päätymistä vääriin käsiin 
 
EU:n aselainsäädännön uudistus pyrkii päivittämään
lainsäädäntöä siten, että siinä huomioidaan niin
ajankohtaiset turvallisuuskysymykset kuin luvallisten
aseiden käyttäjien huolenaiheet. Uudet säännöt tiukentavat
paukkupatruuna-aseiden ja puutteellisesti deaktivoitujen
aseiden valvontaa. Pariisin terrori-iskuissa käytettiin
tällaisia aseita. Säännöt vaativat lisäksi kansallisen tason
valvontajärjestelmien perustamista aselupien myöntämistä
ja uusimista varten. 
 
Parlamentti keskustelee ja äänestää uusista säännöistä tiistaina.
 
EU:n asedirektiivissä määritetään ehdot sille, että yksityishenkilöt voivat laillisesti hankkia ja
pitää hallussaan aseita sekä viedä niitä EU-maasta toiseen.
 
Parlamentin ja  neuvoston neuvottelijoiden alustava sopu direktiivin yksityiskohdista viime
joulukuulta  pyrkii  tasapainoon  laillisten  aseenomistajien  kuten  harrastaja-ampujien,
metsästäjien, reserviläisten ja asekeräilijöiden etujen ja yleisen edun suojelemisen välillä.
 
Lisätietoa aiheesta löytyy englanninkielisestä taustamuistiosta.
 
Seuraavaksi
 
Kun parlamentti ja neuvosto ovat hyväksyneet uudet säännöt, jäsenmailla on 15 kuukautta
aikaa saattaa uudet säännöt osaksi kansallista lainsäädäntöä ja 30 kuukautta aikaa luoda
arkistointijärjestelmät ampuma-aseiden jäljittämiseksi ja tunnistamiseksi.
 
Taustatietoa toimittajille
 
 
 
Komissio totesi  Euroopan turvallisuusagenda -suunnitelmassaan vuosille 2015–2020, että
vuonna 2016 se  tulisi  uudistamaan aselainsäädäntöä  ja  tehostamaan tietojen  jakamista,
parantamaan aseiden jäljitettävyyttä,  standardoimaan merkintätavat  ja  laatimaan yhteiset
säännöt  ampuma-aseiden  neutralisointia  varten.  Vuoden  2015  terrori-iskujen  jälkeen
Euroopassa komissio päätti  nopeuttaa tätä työtä. Komissio esitti  marraskuussa 2015 EU:n
asedirektiivin uudistusta ja joulukuussa 2016 parlamentin ja neuvoston neuvottelijat pääsivät
alustavaan sopuun uusista säännöistä. 
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20170126BKG59909/revision-of-the-eu-firearms-directive-an-overview
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/documents/basic-documents/docs/eu_agenda_on_security_en.pdf


Keskustelu: Tiistaina 14.3.
 
Äänestys: Tiistaina 14.3.
 
Menettely: Tavallinen lainsäätämisjärjestys, ensimmäinen käsittely
 
#guncontrol #firearms
 
Lisätietoa
Asedirektiivi: instituutioiden välinen alustava sopimus
Lehdistötiedote valiokuntaäänestyksestä (26.01.2017)
Esittelijä Vicky Ford (ECR, Yhdistynyt kuningaskunta)
Lainsäädäntötietokanta
EP:n tutkimuspalvelut: Aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonta (englanniksi)
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http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14974-2016-INIT/en/pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170126IPR59901/eu-gun-law-updated-to-close-security-loopholes-while-protecting-legitimate-users
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96949/VICKY_FORD_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0269(COD)&l=en#keyPlayers
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595875/EPRS_BRI(2017)595875_EN.pdf
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Muita aiheita agendalla
 
Täysistunnossa käsitellään myös mm. seuraavia aiheita:
 

Mepit arvioivat EU:n turvallisuuspolitiikkaa vuosi Brysselin terrori-iskujen jälkeen 
Äänestys uusista säännöistä rahamarkkinarahastojen lainojen turvaamiseksi start-up
-yrityksille ja pienille ja keskisuurille yrityksille 
Montenegron hallinnon uudistukset 
Turvallisuus:  Mepit  kehottavat  jäsenmaita  osoittamaan  poliittista  tahtoa  ja
yhdistämään  voimansa 
Kanit: Mepit vaativat vaiheittaista kerroshäkeistä luopumista 
Hevoset: Mepit haluavat kovempia rangaistuksia eläinten huonosta kohtelusta 
Saksan tiemaksut 
Kestävä kasvu, työllisyys ja turvallisuus: Mepit asettavat vuoden 2018 talousarvin
painopisteet 
Mepit ja komissio keskustelevat Euroopan poliittisten puolueiden rahoituksesta 
Miesten ja naisten välinen tasa-arvo EU:ssa 
Elohopea 
Ihmisoikeudet 
EU:n prioriteetit YK:n ihmisoikeusneuvostossa (UNHRC) 2017
 

Täysistunto

FI Lehdistöpalvelut, Viestinnän pääosasto
Euroopan parlamentti - tiedottaja: Jaume DUCH GUILLOT
Lehdistöyksikön puhelinvaihde: (32 2) 28 33000

16 I 16


