
 

Istuntokatsaus – 11.-14.6.2018 – Strasbourg
 
Mepit keskustelevat kesäkuun EU-huippukokouksesta 
Mepit keskustelevat 28.-29.6. järjestettävän EU:n huippukokouksen aiheista
tiistaiaamuna. 
 
 
Iranin ydinsopimus: Mitä vaihtoehtoja EU:lla on Trumpin päätöksen
jälkeen? 
Mepit keskustelevat EU:n ulkosuhde-edustajan Federica Mogerinin kanssa EU:n
vastauksesta Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin päätökseen vetäytyä Iranin
ydinsopimuksesta.
 
 
Mark Rutte keskustelee Euroopan tulevaisuudesta meppien kanssa 
Alankomaiden pääministeri Mark Rutte on seitsemäs EU-maan päämies, joka
keskustelee EU:n tulevaisuudesta meppien ja komission puheenjohtaja Jean-Claude
Junckerin kanssa. Keskustelu pidetään keskiviikkoaamuna.
 
 
EU-vaalit 2019 ja parlamentin paikkajako 
Parlamentti äänestää lakiehdotuksesta, jonka myötä Euroopan parlamentin koko
pienenisi 751:stä 705 jäseneen Britannian EU-eron myötä. 
 
 
Äänestys EU:n laajuisista säännöistä lennokeille 
Euroopan parlamentin jäsenet äänestävät EU:n laajuisista säännöistä, joilla
varmistettaisiin drone-lennokkien turvallinen käyttö ja edistettäisiin markkinoiden
kehitystä.
 
 
EU:n kyberturvallisuuden ja NATO-yhteistyön tehostaminen 
Mepit äänestävät ja keskustelevat tavoista vahvistaa EU:n kyberturvallisuutta. Näihin
kuuluvat mm. nopean kybertoiminnan ryhmän perustaminen, nuorten sotilaiden
Erasmus-vaihtojen edistäminen, kyberharjoitukset ja NATO-yhteistyö. 
 
 
Muita aiheita agendalla
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/fi/agenda/briefing/2018-06-11
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Yhteystiedot 
 
 

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

Iina LIETZÉN
Lehdistötiedottaja

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

Niina SALORANTA
Lehdistötiedottaja

(+358) 40 720 5025
niina.saloranta@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/
http://www.epnewshub.eu


Mepit keskustelevat kesäkuun EU-
huippukokouksesta
 
Mepit keskustelevat 28.-29.6. järjestettävän EU:n
huippukokouksen aiheista tiistaiaamuna. 
 
EU:n  päämiehet  tapaavat  Brysselissä  28.-29.6.  järjestettävässä  huippukokouksessa.
Kokouksessa keskitytään mm. muuttoliikkeeseen, turvallisuuteen ja puolustukseen, EU:n pitkän
aikavälin budjettiin, Brexit-neuvotteluihin ja euroalueen uudistukseen.
 
Keskustelu: Tiistaina 12.6.
 
Menettely: Keskustelu ilman päätöslauselmaa
 
#EUCO #MFF #EUBudget #Brexit #eurozone @eucopresident @EU2018BG 
 
Lisätietoa
Eurooppa-neuvoston 28.–29.6.2018 alustava agenda
Kuvia, videoita ja audiovisuaalista materiaalia
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http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2018/06/28-29/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Iranin ydinsopimus: Mitä vaihtoehtoja EU:lla on
Trumpin päätöksen jälkeen?
 
Mepit keskustelevat EU:n ulkosuhde-edustajan Federica
Mogerinin kanssa EU:n vastauksesta Yhdysvaltain
presidentin Donald Trumpin päätökseen vetäytyä Iranin
ydinsopimuksesta.
 
Iranin ydinsopimuksella on EU:n yhtenäinen tuki,  totesi  parlamentin ulkoasianvaliokunnan
puheenjohtaja David McAllister (EPP, Saksa). Muihin ongelmallisiin asioihin, kuten Iranin tukeen
Syyrian hallinnolle ja ballististen ohjuksien ohjelmaan, pitää löytää ratkaisut erilaisin keinoin,
jatkoi  McAllister.  Tämä lausunto julkaistiin  sen jälkeen,  kun Trump ilmoitti  päätöksestään
palauttaa Iran-pakotteet.
 
Mepit  saattavat  lisäksi  keskustella  siitä,  kuinka  Yhdysvaltojen  pakotteet  voivat  vaikuttaa
sopimuksiin  Iranin  ja  EU:ssa  sijaitsevien  yritysten  välillä  (kuten  Total  ja  Airbus).
 
Taustatietoa
 
Heinäkuussa  2015  Iran  ja  kuusi  maata  (Ranska,  Saksa,  Iso-Britannia,  Kiina,  Venäjä  ja
Yhdysvallat)  sekä EU allekirjoittivat yhteisen kattavan toimintasuunnitelman. Kyseessä on
merkittävä sopimus, jolla pyritään rajoittamaan Iranin ydinohjelmaa ja varmistamaan sen tarkka
seuranta. Vastineeksi maan vastaisia pakotteita poistettiin.
 
Keskustelu: Tiistaina 12.6.
 
Menettely: Korkean edustajan lausunto
 
#Irandeal #JSPOA 
 
Lisätietoa
Euroopan parlamentin tutkimuspalveluiden selvitys Iranin ydinsopimuksesta
Ajatuspajojen selvityksiä
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180508IPR03314/the-eu-stands-united-behind-the-iran-nuclear-deal
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621897/EPRS_BRI(2018)621897_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/621879/EPRS_ATA(2018)621879_EN.pdf
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Mark Rutte keskustelee Euroopan
tulevaisuudesta meppien kanssa
 
Alankomaiden pääministeri Mark Rutte on seitsemäs EU-
maan päämies, joka keskustelee EU:n tulevaisuudesta
meppien ja komission puheenjohtaja Jean-Claude
Junckerin kanssa. Keskustelu pidetään keskiviikkoaamuna.
 
Mark  Rutte  on  toiminut  Alankomaiden  pääministerinä  vuodesta  2010  lähtien.  Hän  on
Alankomaiden  liberaali-konservatiivipuolueen  jäsen.
 
Kyseessä  on  seitsemäs  keskustelu  meppien  ja  EU:n  päämiesten  välillä  Euroopan
tulevaisuudesta.  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
 
Luxemburgin pääministeri Xavier Bettel 30. toukokuuta 2018
 

Parlamentin puhemies Antonio Tajani ja Rutte pitävät yhteisen tiedotustilaisuuden keskiviikkona
klo 13.30 Suomen aikaa protokollahuoneen edustalla Strasbourgissa.
 
Heinäkuun täysistunnossa meppien kanssa Euroopan tulevaisuudesta keskustelee Puolan
pääministeri Mateusz Morawiecki
 
Keskustelu: Keskiviikkona 13.6.
 
Menettely: Keskustelu Euroopan tulevaisuudesta ilman päätöslauselmaa
 
Tiedotustilaisuus:  Keskiviikkona  13.6.  klo  13.30  Suomen  aikaa  protokollahuoneen
edustalla
 
#FutureofEU @MinPres @markrutte
 
Lisätietoa
Alankomaiden pääministeri Mark Rutten CV
Keskustelu Euroopan tulevaisuudesta
Kuvia, videoita ja audiovisuaalista materiaalia
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http://www.europarl.europa.eu/meps/fi/2187/ANTONIO_TAJANI_home.html
https://www.government.nl/government/members-of-cabinet/mark-rutte
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/future
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/future-of-europe_3206_pk


EU-vaalit 2019 ja parlamentin paikkajako
 
Parlamentti äänestää lakiehdotuksesta, jonka myötä
Euroopan parlamentin koko pienenisi 751:stä 705 jäseneen
Britannian EU-eron myötä. 
 
Parlamentti  esitti  helmikuussa  hyväksytyssä  päätöslauselmassaan,  että  parlamentin
paikkamäärää leikattaisiin 751:stä 705: en paikkaan. Brittimepeiltä brexitin myötä vapautuvista
73 paikasta 46 paikkaa jätettäisiin varastoon tulevaa varten. Loput 27 paikkaa tulisi jakaa 14
aliedustetun EU-maan kesken. Myös Suomi saisi yhden lisäpaikan.
 
Osa 46  vapautuvista  paikoista  voitaisiin  jakaa  mahdollisille  uusille  jäsenmaille  tai  jättää
täyttämättä, jotta parlamentin koko pysyisi pienempänä. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen
mukaan Euroopan parlamentissa voi olla korkeintaan 750 jäsentä sekä puhemies.
 
Ehdotettu paikkajako on saatavilla täällä.
 
Keskiviikkona parlamentin jäsenet äänestävät päätöksestä, jolla vahvistetaan uusi paikkajako.
Ennen täysistuntoäänestystä Euroopan parlamentin perussopimusvaliokunnan puolestaan pitää
hyväksyä uusi paikkajako kokouksessaan maanantaina 11.6. Eurooppa-neuvoston pitää vielä
hyväksyä paikkajako 28.-29.6. järjestettävässä huippukokouksessa.
 
Äänestys: Keskiviikkona 13.6.
 
Menettely: Hyväksyntämenettely
 
#EP2019
 
Lisätietoa
Esittelijä: Danuta Maria Hübner (EPP, Puola)
Esittelijä: Pedro Silva Pereira (S&D, Portugali)
Lainsäädäntötietokanta
Euroopan parlamentin kokoonpano (At a glance)
Analyysi: Euroopan parlamentin kokoonpano
Kuvia, videoita, audiovisuaalista materiaalia
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http://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20180202IPR97025/size-of-parliament-to-shrink-after-brexit
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20180123RES92302/20180123RES92302.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96779/mep_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124747/mep_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2017/0900(NLE)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA%282018%29614687
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/583117/IPOL_IDA%282017%29583117_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-elections-2019_4002_pk


Äänestys EU:n laajuisista säännöistä lennokeille
 
Euroopan parlamentin jäsenet äänestävät EU:n laajuisista
säännöistä, joilla varmistettaisiin drone-lennokkien
turvallinen käyttö ja edistettäisiin markkinoiden kehitystä.
 
Tiistaina mepit äänestävät lakiehdotuksesta, jossa määritellään EU:n laajuiset yleiset periaatteet
drone-lennokeille ja niiden käyttäjille. Tavoitteena on taata lennokeiden käytön  turvallisuus,
yksityisyys ja henkilötietojen suoja.
 
Lennokkien käyttäjien pitää esimerkiksi varmistaa, että lennokki lentää turvallisen välimatkan
päässä muista ilmatilan käyttäjistä. Lennokkien pitää lisäksi olla suunniteltu toimimaan niin,
etteivät ne vaaranna ihmisten turvallisuutta.
 
Komissio ehdotti EU:n laajuisia sääntöjä lennokeille osana siviili-ilmailun turvallisuutta koskevia
EU:n  sääntöjä  lennokkien  käytön  lisäännyttyä.  Näillä  säännöillä  pyritään  parantamaan
lennokkien  turvallisuutta  ja  tehostamaan markkinakehitystä,  jota  tällä  hetkellä  haittaavat
hajanaiset  kansalliset  säännöt.  Tähän  asti  alle  150  kg  painavia   drone-lennokkeja  ovat
koskeneet  kansalliset  säännöt.
 
Mepit toteavat lisäksi, että lennokit, jotka törmätessään voivat vahingoittaa ihmisiä, pitää merkitä
mahdollista tunnistusta varten . Lisäksi näiden lennokkien käyttäjien pitää rekisteröityä.
 
Euroopan  lentoturvallisuusvirasto  ja  komissio  ovat  vastuussa  tarkempien  EU-sääntöjen
kehittämisestä  näiden  periaatteiden  pohjalta.
 
Keskustelu: Maanantaina 11.6.
 
Äänestys: Tiistaina 12.6.
 
Menettely: Tavallinen lainsäätämisjärjestys
 
Lisätietoa
Esittelijä: Marian-Jean Marinescu (EPP, Romania)
Lainsäädäntötietokanta
Euroopan parlamentin tutkimuskeskuksen selvitys
Kuvia, videoita ja audiovisuaalista materiaalia
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http://www.europarl.europa.eu/meps/en/33982/MARIAN-JEAN_MARINESCU_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2015/0277(COD)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/620199/EPRS_BRI(2018)620199_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/air-transport_5203_pk


EU:n kyberturvallisuuden ja NATO-yhteistyön
tehostaminen
 
Mepit äänestävät ja keskustelevat tavoista vahvistaa EU:n
kyberturvallisuutta. Näihin kuuluvat mm. nopean
kybertoiminnan ryhmän perustaminen, nuorten sotilaiden
Erasmus-vaihtojen edistäminen, kyberharjoitukset ja
NATO-yhteistyö. 
 
Päätöslauselmaluonnoksessaan mepit  toteavat,  että  Venäjä,  Kiina ja  Pohjois-Korea sekä
valtioista  riippumattomat  toimijat  ovat  tehneet  kyberhyökkäyksiä  tärkeää  infrastruktuuria
vastaan, kybervakoilleet, levittäneet valeuutisia ja rajoittaneet verkkoon pääsyä (esimerkiksi
Wannacry- ja NonPetya-kiristysohjelmat). Nämä toimet vaativat EU:lta yhtenäistä ja jämäkkää
vastausta, toteavat mepit.
 
Päätöslauselmasta keskustellaan tiistaina ja äänestetään keskiviikkona.
 
EU:n ja NATO:n välinen yhteistyö
 
Erillisessä EU:n ja NATO:n välistä suhdetta koskevassa päätöslauselmaluonnoksessa mepit
korostavat,  että  kummallakaan  organisaatiol la  ei  ole  valmiuksia  vastata  uusiin
turvall isuushaasteisi in.
 
Mepit toteavat, että yhteistyön pitää lisääntyä kyberturvallisuuden osalta. Tämän lisäksi mepit
haluavat,  että  EU:n  ja  NATO:n  yhteistyö  keskittyy  luottamuksellisten  tiedon  jakamiseen,
laittomaan muuttoliikkeeseen vastaamiseen ja sotilaallisten voimavarojen nopean liikkumisen
varmistamiseen EU:ssa.
 
Päätöslauselmasta keskustellaan tiistaina ja äänestetään keskiviikkona.
 
Keskustelu: Tiistaina 12.6. 
 
Äänestys: Keskiviikkona 13.6. 
 
Menttely:  Ei-lakiasäätävä päätöslauselma
 
#cyberdefence @NATO 
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Lisätietoa
Päätöslauselmaluonnos kyberturvallisuudesta
Esittelijä: Urmas Paet (ALDE, Viro)
Lainsäädäntötietokanta kyberturvallisuudesta
Päätöslauselmaluonnos EU :n ja NATO :n suhteesta
Esittelijä : Ioan Mircea Paşcu (S&D, Romania)
Lainsäädäntötietokanta EU :n ja NATO :n suhteesta
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA8-2018-0189%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/129073/URMAS_PAET_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/2004(INI)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA8-2018-0188%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/33984/IOAN+MIRCEA_PASCU_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/2276(INI)
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Muita aiheita agendalla
 
Täysistunnossa käsitellään myös mm. seuraavia aiheita:
 

Mepit keskustelevat komission kanssa talous- ja rahaliitosta 
Mepit puolustavat kestävää ja kilpailukykyistä eurooppalaista vesiviljelyalaa 
Jäätyneet konfliktit Georgiassa: Onko ratkaisua näkyvissä? 
Taloudellista tukea miljardi euroa Ukrainaan vuosille 2018 ja 2019 
EU:n ja Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maiden välisen kumppanuussopimuksen
uusiminen 
Määritysvelvollisuus,  raportointivaatimukset,  riskienpienentämistekniikat  ja
kauppatietorekisterit 
Uusien raskaiden ajoneuvojen hiilidioksidipäästöt ja polttoaineenkulutus 
Virkistyskalastuksen tilanne Euroopan unionissa 
Koulutuksen nykyaikaistaminen EU:ssa 
EU:n ja Chilen uudistettua assosiaatiosopimusta koskevat neuvottelut 
Romanien  integraatiota  edistäviä  kansallisia  strategioita  koskevan  EU:n
puitekehyksen  täytäntöönpano  ja  seuranta 
Kulttuuripalvelujen saatavuuden rakenteelliset ja taloudelliset esteet 
EU:n lainsäädännön soveltamisen valvonta 2016 
Ebolaepidemia Kongon demokraattisessa tasavallassa
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