Täysistunto
21-11-2019 - 17:19

Viitenumero: 20191118BRI66836

Istuntokatsaus – 25.-28.11.2019 – Strasbourg
Euroopan parlamentti äänestää uudesta komissiosta
Komission tuleva puheenjohtaja Ursula von der Leyen esittelee komission jäsenet ja
ohjelman keskiviikkona, minkä jälkeen mepit äänestävät, hyväksyvätkö he komission
kokonaisuudessaan.

3

Ilmastokriisi: Euroopan parlamentti vaatii ilmastoneutraaliutta
vuoteen 2050 mennessä
Mepit keskustelevat maanantaina YK:n ilmastokokouksesta sekä ilmasto- ja
ympäristökriisistä. Aiheita koskevista päätöslauselmista äänestetään torstaina.
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Vuoden 2019 LUX-elokuvapalkinnon voittaja selviää Strasbourgissa
Euroopan parlamentin puhemies David Sassoli ilmoittaa vuoden 2019 LUXelokuvapalkinnon voittajan palkintotilaisuudessa Strasbourgissa keskiviikkona.
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Oleg Sentsov saa hänelle myönnetyn Saharov-palkinnon
Euroopan parlamentti järjestää tiistaina palkinnonjakotilaisuuden viime vuonna
Saharov-palkinnon saaneelle Oleg Sentsoville, joka vapautettiin hiljattain venäläisestä
vankilasta.
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Naisiin kohdistuvan väkivallan estäminen: EU:n liittyminen
Istanbulin sopimukseen
Mepit keskustelevat Istanbulin sopimuksesta ja muista keinoista torjua sukupuoleen
perustuvaa väkivaltaa maanantaina sekä äänestävät asiaa koskevasta
päätöslauselmasta torstaina.
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Muita aiheita agendalla
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http://www.europarl.europa.eu//news/fi/agenda/briefing/2019-11-25
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Euroopan parlamentti äänestää uudesta
komissiosta
Komission tuleva puheenjohtaja Ursula von der Leyen
esittelee komission jäsenet ja ohjelman keskiviikkona,
minkä jälkeen mepit äänestävät, hyväksyvätkö he
komission kokonaisuudessaan.
Parlamentin puheenjohtajakokous (puhemies David Sassoli ja poliittisten ryhmien
puheenjohtajat) ilmoitti torstaina 21.11., että komissaariehdokkaiden kuulemismenettely on
saatettu loppuun. Komissaariehdokkaiden kuulemistilaisuudet pidettiin 30.9.-8.10. Lisäksi 14.11.
järjestettiin kuulemiset kolmelle uudelle komissaariehdokkaalle, jotka korvasivat ne ehdokkaat,
jotka eivät saaneet valiokuntien hyväksyntää.
Parlamentti äänestää täysistunnossa keskiviikkona 27.11. klo 13.00 Suomen aikaa siitä,
antaako se hyväksyntänsä komission tulevan puheenjohtajan ja neuvoston esittämille
komissaariehdokkaille. Parlamentti tekee päätöksensä annettujen äänten enemmistöllä.
Äänestystä ennen komission tuleva puheenjohtaja Ursula von der Leyen esittelee
komissaariehdokkaat ja komission ohjelman ja keskustelee aiheesta täysistunnossa meppien
kanssa.
Mikäli uusi komissio saa parlamentin hyväksynnän, aloittaa se työnsä 1.12.2019. Komission
toimikausi kestää viisi vuotta.
Keskustelu: keskiviikkona 27.11.
Äänestys: keskiviikkona 27.11.
Menettely: Euroopan komission valitseminen
Lehdistötilaisuus: keskiviikkona 27.11. klo 14.30 Suomen aikaa parlamentin puhemies Sassolin
ja tulevan komission puheejohtaja Ursula von der Leyenin kanssa

Lisätietoa
Euroopan parlamentin komissaariehdokkaiden kuulemisia koskeva sivusto
EP:n tutkimuspalvelu: Parlamentin harjoittama komission valvonta ja perussopimusten
määräysten täytäntöönpano valvonnan osalta (englanniksi)
Euroopan parlamentin työjärjestys: komission valitseminen
Audiovisuaalista materiaalia median käyttöön: uuden komission valitseminen
Audiovisuaalista materiaalia median käyttöön: komissaariehdokkaiden kuulemistilaisuudet
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Ilmastokriisi: Euroopan parlamentti vaatii
ilmastoneutraaliutta vuoteen 2050 mennessä
Mepit keskustelevat maanantaina YK:n ilmastokokouksesta
sekä ilmasto- ja ympäristökriisistä. Aiheita koskevista
päätöslauselmista äänestetään torstaina.
Madridissa 2.-13.12. järjestettävän YK:n ilmastokokouksen (COP25) johdosta mepit
keskustelevat maanantaina päätöslauselmaluonnoksesta, jossa vaaditaan EU:ta julkaisemaan
mahdollisimman pian suunnitelmansa saavuttaa kasvihuonepäästöjen nollapäästöt vuoteen
2050 mennessä. Lisäksi mepit keskustelevat maanantaina ilmasto- ja ympäristökriisistä.
Kumpaakin aihetta koskevista päätöslauselmista äänestetään torstaina.
Ilmastokokousta koskevassa päätöslauselmaluonnoksessa mepit vaativat, että komission
tulevan puheenjohtajan Ursula von der Leyenin ilmoittamaan vihreän kehityksen ohjelmaan
sisällytetään tavoite vähentää päästöjä 55 %:lla vuoteen 2030 mennessä. Näin mahdollistetaan
tavoite tehdä EU:sta ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä.
Euroopan parlamentin meppivaltuuskunta osallistuu YK:n ilmastokokoukseen 9.-14.12.
Keskustelu: maanantaina 25.11.
Äänestys: torstaina 28.11.
Menettely: Päätöslauselma ajankohtaisesta aiheesta

Lisätietoa
Päätöslauselmaluonnos: YK:n ilmastokokous
Lainsäädäntötietokanta
YK.n ilmastokokouksen nettisivusto
Lehdistötiedote valiokuntaäänestyksen jälkeen (06.11.2019)
EP:n tutkimuspalvelut: YK.n ilmastokokous COP25
Audiovisuaalista materiaalia median käyttöön
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Vuoden 2019 LUX-elokuvapalkinnon voittaja
selviää Strasbourgissa
Euroopan parlamentin puhemies David Sassoli ilmoittaa
vuoden 2019 LUX-elokuvapalkinnon voittajan
palkintotilaisuudessa Strasbourgissa keskiviikkona.
Tämän vuoden finalistit palkinnon saajaksi ovat Cold Case Hammarskjöld
(Tanska/Norja/Belgia), ohjaaja Mads Brügger, God Exists, Her Name Is Petrunya (PohjoisMakedonia/Belgia/Slovenia/Kroatia/Ranska), ohjaaja Teona Mitevska, sekä The Realm
(Espanja/Ranska), ohjaaja Rodrigo Sorogoyen.
Euroopan parlamentti maksaa finalistielokuvien tekstityksen kaikille 24 EU:n viralliselle kielelle
ja tuottaa elokuvista DCP-kopion (Digital Cinema Package) kutakin jäsenvaltiota varten.
Voittajaelokuvasta tehdään myös näkö- ja kuulorajoitteisille henkilöille sopivat versiot. Se saa
lisäksi tukea kansainväliseen levitykseen. Voittajaelokuvan valitsevat Euroopan parlamentin
jäsenet.
Parlamentin varapuheenjohtaja Klara Dobrev (S&D, Unkari), kulttuurivaliokunnan puheenjohtaja
Sabine Verheyen (EPP, Saksa) ja kolmen finalistielokuvan ohjaajat pitävät lehdistötilaisuuden
Strasbourgissa keskiviikkona 27.11. klo 16.30 Suomen aikaa.
LUX-elokuvapalkinnon tarkoituksena on edistää eurooppalaista elokuva-alaa tukemalla
eurooppalaisten elokuvien levitystä ja herättämällä keskustelua tärkeistä poliittisista ja
sosiaalisista aiheista. Palkinto jaettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2007.
Palkinnonjakotilaisuus: keskiviikkona 27.11. klo 14.00 Suomen aikaa
Lehdistötilaisuus: keskiviikkona 27.11. klo 16.30 Suomen aikaa

Lisätietoa
LUX-elokuvapalkinnon kotisivut
Audiovisuaalista materiaalia median käyttöön
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Oleg Sentsov saa hänelle myönnetyn Saharovpalkinnon
Euroopan parlamentti järjestää tiistaina
palkinnonjakotilaisuuden viime vuonna Saharov-palkinnon
saaneelle Oleg Sentsoville, joka vapautettiin hiljattain
venäläisestä vankilasta.
Saharov-palkinto myönnettiin viime vuonna ukrainalaiselle elokuvaohjaaja Oleg Sentsoville.
Hänet vapautettiin hiljattain vankilasta Venäjällä. Sentsov sai 20-vuoden vankilatuomion
”terroritekojen suunnittelusta” Krimin niemimaan venäläistä de facto -hallintoa vastaan.
Palkinnonjakotilaisuus pidetään täysistuntosalissa tiistaina 26.11. klo 13.00-13.30. Suomen
aikaa. Sentsov osallistuu tilaisuuteen.
Euroopan parlamentti jakaa joka vuosi mielipiteenvapauden Saharov-palkinnon. Palkinto otettiin
käyttöön vuonna 1988 osoittamaan kunnioitusta yksilöille ja järjestöille, jotka puolustavat ihmisja perusoikeuksia.
Palkinnonjakotilaisuus: tiistaina 26.11. klo 13.00-13.30 Suomen aikaa
Lehdistötilaisuus: tiistaina 26.11. klo 13.45-14.15 Suomen aikaa (varmistetaan myöhemmin)
Oleg Sentsovin ja Euroopan parlamentin puhemies Sassolin kanssa

Lisätietoa
Parlamentin puhemies Sassolin lausunto koskien Oleg Sentsovin vapautusta (07.09.2019)
Tietoa vuoden 2018 Saharov-palkinnosta
Audiovisuaalista materiaalia median käyttöön vuoden 2018 Saharov-palkintoon liittyen
Palkinnonsaajat vuodesta 2010 lähtien
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Naisiin kohdistuvan väkivallan estäminen: EU:n
liittyminen Istanbulin sopimukseen
Mepit keskustelevat Istanbulin sopimuksesta ja muista
keinoista torjua sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa
maanantaina sekä äänestävät asiaa koskevasta
päätöslauselmasta torstaina.
Naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi vietettävänä kansainvälisenä päivänä 25.11.
mepit keskustelevat EU:n liittymisestä Istanbulin sopimukseen. Meppien odotetaan kehottavat
niitä jäsenmaita, jotka eivät vielä ole ratifioineet sopimusta, tekemään sen viipymättä. Lisäksi
meppien odotetaan kehottavan ryhtymään kaikkiin tarvittaviin poliittisiin ja lainsäädännöllisiin
toimiin naisiin ja tyttöihin kohdistuvan välivallan estämiseksi. Mepit äänestävät asiaa koskevasta
päätöslauselmasta torstaina.
Naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi vietettävän kansainvälisen päivän kunniaksi
parlamentti valaistaan Strasbourgissa oransseilla valoilla maanantai-iltana.
Taustatietoa:
Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan
ehkäisemisestä ja torjumisesta, joka tunnetaan myös Istanbulin sopimuksena, on ensimmäinen
kansainvälinen sitova sopimus aiheesta. Yleissopimukseen sisältyvät oikeudelliset ja poliittiset
toimenpiteet luovat kattavan kehyksen, jolla ehkäistään tällaista väkivaltaa, tuetaan sen uhreja
ja rangaistaan väkivallantekijöitä.
Vaikka EU allekirjoitti sopimuksen jo 13.6.2017, kaikki EU-maat eivät ole vieläkään ratifioinut
sopimusta. Sopimus on ratifioimatta seuraavilta mailta: Bulgaria, Tšekki, Unkari, Liettua, Latvia,
Slovakia ja Yhdistynyt kuningaskunta.
Keskustelu: maanantaina 25.11.
Äänestys: torstaina 28.11.
Menettely: ei-lakiasäätävä päätöslauselma

Lisätietoa
Euroopan parlamentin päätöslauselma 12.9.2017 EU:n liittymisestä Istanbulin sopimukseen
EP:n tutkimuspalvelut: Naisiin kohdistuva väkivalta EU:ssa (2.9.2019; englanniksi)
Audiovisuaalista materiaalia median käyttöön
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Muita aiheita agendalla
Täysistunnossa käsitellään myös mm. seuraavia aiheita:
• Äänestys EU-budjetista vuodelle 2020
• Mepit keskustelevat 12.-13.12. järjestettävästä EU-huippukokouksesta
• Lasten oikeudet globaalissa ja digitaalisessa maailmassa
• Mepit äänestävät tilintarkastustuomioistuimen uusista ja uudelleen nimitetyistä
jäsenistä

• Mepit kehottavat sovintoon Boliviassa väkivaltaisen tilanteen rauhoittamiseksi
• Maatalouden suojaaminen Yhdysvaltojen tulleilta Airbus-päätöksen jälkeen
• Parlamentti äänestää 4,5 miljoonan euron tuesta Kreikalle pyörremyrskytuhoihin
• EU:n ja AKT-maiden uudesta kumppanuussopimuksesta käytävät neuvottelut
• Ulkosuhteet: viimeinen täysistuntokeskustelu Federica Mogherinin kanssa
• Kolmekymmentä vuotta vapautta ja demokratiaa: mepit kunnioittavat
samettivallankumouksen muistoa

• Venäjän federaation viimeaikaiset toimet 13.1.1991 tapahtuneiden Vilnan traagisten
•
•
•
•
•
•
•
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tapahtumien tutkinnassa mukana olevia liettualaisia tuomareita, syyttäjiä ja tutkijoita
vastaan
EU:n ja Ukrainan sopimus EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimuksella siipikarjanlihalle
ja siitä tehdyille lihavalmisteille myönnetyn etuuskohtelun muuttamisesta
HLBTI-henkilöiden kokema julkinen syrjintä ja heihin kohdistuva vihapuhe
WTO:n valituselimen kriisi
EU:n ja Yhdysvaltojen välinen sopimus korkealaatuisen naudanlihan tariffikiintiöistä
Metsän ja luonnon suojelijoiden turvaaminen EU:n alueella
EU:n vastaus äärisääolosuhteisiin ja niiden vaikutuksiin kaupunkialueilla sekä
kulttuuriperintöön
EU:n ulkopuolisten maiden sekaantuminen vaaleihin ja demokraattisiin järjestelmiin
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