
 

Euroopan parlamentti vuonna 2019: kovaa työtä ja
uusia kasvoja
 
Toukokuussa järjestetyt EU-vaalit jakoivat parlamentin vuoden 2019 kahteen osaan:
keväällä viimeisteltiin lainsäädäntöä ja syksyllä aloitettiin uutta kautta.
 

Keskeiset uudet EU-lait
 
Vuoden ensimmäisinä kuukausina mepit ahkeroivat keskeneräisten lakialoitteiden
viimeistelemiseksi ennen toukokuun EU-vaaleja.
 
Parlamentti hyväksyi tiukempia päästövähennystavoitteita uusille autoille ja pakettiautoille sekä
uusille rekoille.
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https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/society/20190313STO31218/autojen-hiilidioksidipaastot-tietoa-ja-tilastoja


Mepit myös äänestivät kertakäyttömuovien kiellon puolesta maaliskuussa. Vuonna 2021
voimaan astuva kielto kattaa muun muassa muoviset lautaset, aterimet sekä pillit, ja sen tavoite
on estää muoviroskan päätymistä mereen ja rannoille.
 
Älykkäät nopeusavustimet ja monet muut turvavarusteet ovat pakollisia kaikissa uusissa
autoissa vuodesta 2022 alkaen parlamentin huhtikuussa äänestämien uusien sääntöjen
mukaan. Tavoitteena on vähentää kuolonuhrien määrää tieliikenteessä.
 
Parlamentti seurasi tiiviisti brexitin etenemistä koko vuoden ja hyväksyi joukon toimia, joilla
pyritään varautumaan Ison-Britannian mahdollisen sopimuksettoman EU-eron seurauksiin.
 
Mepit päättivät myös vahvistaa Euroopan raja- ja merivartiostoa perustamalla 10 000 pysyvän
rajavartijan joukot vuoteen 2027 mennessä.
 

Maaliskuussa hyväksytty uusi tekijänoikeusdirektiivi pyrkii varmistamaan, että luovan työn
tekijöiden ja uutiskustantajien oikeudet turvataan myös verkossa.
 
Vammaiset ja ikääntyneet ihmiset voivat jatkossa käyttää monia tuotteita ja palveluita, kuten
käteisautomaatteja, älypuhelimia tai lippuautomaatteja helpommin uuden
esteettömyysdirektiivin ansiosta.
 

Euroopan raja- ja merivartiosto
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/10-000-officers-for-the-european-border-and-coast-guard-agency_N01-PUB-190411-
COAST_ev
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https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/society/20181005STO15110/merten-muovijate-taustatietoa-haittavaikutuksia-ja-uudet-saannot
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/society/20190307STO30715/tieturvallisuus-eu-haluaa-vahentaa-liikenneonnettomuuksia
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/society/20190307STO30715/tieturvallisuus-eu-haluaa-vahentaa-liikenneonnettomuuksia
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/society/20190410STO36615/tilastotietoa-liikenneonnettomuuksien-uhreista-eu-ssa
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/priorities/yhdistyneen-kuningaskunnan-ero-eu-sta/20190313STO31215/brexit-varautuminen-sopimuksettomaan-eroon
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/security/20190404STO35073/eu-n-ulkorajoille-10-000-rajavartijaa
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/10-000-officers-for-the-european-border-and-coast-guard-agency_N01-PUB-190411-COAST_ev
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/10-000-officers-for-the-european-border-and-coast-guard-agency_N01-PUB-190411-COAST_ev
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20190321IPR32110/euroopan-parlamentti-hyvaksyi-uudet-digitaaliset-tekijanoikeussaannot
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/society/20190227STO28989/esteettomampia-tuotteita-ja-palveluita-eu-ssa
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/society/20190227STO28989/esteettomampia-tuotteita-ja-palveluita-eu-ssa


Parlamentti hyväksyi lisäksi uusia sääntöjä suojellakseen väärinkäytösten ilmiantajia EU-tasolla.
 

Syksyllä parlamentti tyrmäsi ehdotetut uudet säännöt mehiläisten suojelemiseksi kasvintorjunta-
aineilta, sillä mepit arvioivat EU-maiden vesittäneen alkuperäisen aloitteen.
 
Uusi parlamentti ja uusi komissio
 
Toukokuun EU-vaaleissa äänestysprosentti oli korkein 20 vuoteen: yli puolet äänioikeutetuista
EU-kansalaisista äänesti vaaleissa. Näin he vaikuttivat paitsi uuden Euroopan parlamentin,
myös uuden komission kokoonpanoon.
 
Heinäkuussa mepit valitsivat parlamentin puhemieheksi David Sassolin ja Euroopan komission
puheenjohtajaksi Ursula von der Leyenin.
 

Esteettömyysdirektiivi
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-accessibility-act-better-access-for-the-disabled_N01-PUB-190304-ACCE_ev

Väärinkäytösten ilmiantajien suojelu
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/protecting-democracy-by-protecting-whistleblowers_N01-PUB-190408-BLOW_ev
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-accessibility-act-better-access-for-the-disabled_N01-PUB-190304-ACCE_ev
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/society/20190404STO35069/eu-haluaa-suojella-vaarinkaytosten-ilmiantajia
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/protecting-democracy-by-protecting-whistleblowers_N01-PUB-190408-BLOW_ev
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20191017IPR64573/meps-block-member-states-move-to-weaken-bee-protection-from-pesticides
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/eu-affairs/20190523STO52402/eu-vaalit-2019-aanestysaktiivisuus-korkein-20-vuoteen
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/hearings2019/20190620STO54901/uusi-parlamentti-ja-uusi-komissio
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/hearings2019/20190620STO54901/uusi-parlamentti-ja-uusi-komissio
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/eu-affairs/20190628STO55507/david-sassoli-on-valittu-parlamentin-puhemieheksi
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20190711IPR56824/euroopan-parlamentti-valitsi-ursula-von-der-leyenin-komission-puheenjohtajaksi
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20190711IPR56824/euroopan-parlamentti-valitsi-ursula-von-der-leyenin-komission-puheenjohtajaksi


Syksyllä järjestetyissä komissaarikuulemisissa mepit arvioivat ehdokkaita EU:n toimeenpanevan
elimen jäseniksi. Kolme ehdokasta ei saanut vastuualueensa valiokunnan hyväksyntää
parlamentissa, joten heidän tilalleen valittiin uudet ehdokkaat. Marraskuussa komissio
hyväksyttiin kokonaisuudessaan täysistunnon äänestyksessä.
 
Palkinnot
 
Parlamentti myönsi vuoden 2019 mielipiteenvapauden Saharov-palkinnon Kiinan
uiguurivähemmistön oikeuksia puolustavalle, työnsä vuoksi vankilassa istuvalle Ilham Tohtille.
 
Viime vuoden Saharov-palkinnon saaja, ukrainalainen elokuvaohjaaja Oleg Sentsov saapui
parlamenttiin marraskuussa ottamaan vastaan palkintonsa vapauduttuaan venäläisestä
vankilasta syyskuussa vankienvaihdon yhteydessä.
 
Vuoden 2019 LUX-palkinto puolestaan myönnettiin pohjois-makedonialaisen ohjaajan Teona
Mitevskan elokuvalle ”God exists, her name is Petrunya”.
 

Ursula von der Leyen
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/parliament-elects-ursula-von-der-leyen-as-head-of-european-commission_N01-PUB-
190717-ECPR_ev
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/parliament-elects-ursula-von-der-leyen-as-head-of-european-commission_N01-PUB-190717-ECPR_ev
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/parliament-elects-ursula-von-der-leyen-as-head-of-european-commission_N01-PUB-190717-ECPR_ev
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/hearings2019/komissaariehdokkaiden-kuulemiset-2019
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/priorities/saharov-palkinto-2019
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/priorities/saharov-palkinto-2018
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/priorities/lux-palkinto-2019

