
 

Joulukuun täysistunnon kohokohdat: Saharov-
palkinto, oikeusasiamies, pölyttäjät
 
Saharov-palkintoseremonia, äänestys uudesta Euroopan oikeusasiamiehestä sekä
keskustelu mehiläisten suojelemisesta olivat joulukuun täysistunnon agendalla.
 

Saharov-palkinto
 
Kiinan uiguurivähemmistön oikeuksia puolustavalle taloustieteilijälle Ilham Tohtille myönnettiin
vuoden 2019 mielipiteenvapauden Saharov-palkinto keskiviikkona 18. joulukuuta
täysistunnossa järjestetyssä seremoniassa. Koska Tohti istuu parhaillaan vankilassa Kiinassa,
hänen tyttärensä Jewher Ilham otti palkinnon vastaan. Myöhemmin iltapäivällä mepit
keskustelivat Kiinan uiguurien kohtaamasta sorrosta, ja torstaina hyväksytyssä
päätöslauselmassa he vaativat Tohtin ja muiden uiguurivankien välitöntä vapauttamista.
 
Euroopan oikeusasiamies
 
Emily O’Reilly valittiin jatkamaan Euroopan oikeusasiamiehenä seuraavien viiden vuoden ajan
täysistunnossa keskiviikkona järjestetyssä salaisessa lippuäänestyksessä. Oikeusasiamies tutkii
valituksia EU-toimielinten huonosta hallinnosta.
 
Toimittajamurha Maltalla
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Mepit esittivät huolensa vuonna 2017 murhatun maltalaisen toimittajan Daphne Caruana
Galizian tapauksen tutkimuksen uskottavuudesta keskiviikkona hyväksytyssä
päätöslauselmassa.
 
Pölyttäjät
 
Parlamentti vaati Euroopan komissiota ehdottamaan uusia toimia mehiläisten ja muiden
pölyttäjien suojelemiseksi niin ikään keskiviikkona hyväksytyssä päätöslauselmassa.
 
Seksuaalivähemmistöjen oikeudet
 
Keskiviikkona hyväksytyssä päätöslauselmassa mepit ilmaisivat syvän huolensa seksuaali- ja
sukupuolivähemmistöihin (LGBTI) kuuluviin ihmisiin kasvavassa määrin kohdistuviin
hyökkäyksiin EU:ssa. Yksi esimerkki ovat Kaakkois-Puolaan perustetut ”LGBTI-ideologiasta
vapaat” alueet.
 
Suuryritysten veronkierto
 
Mepit vaativat lisää toimia monikansallisten suuryritysten veronkiertoa vastaan. Täysistunto
keskusteli yhtiöverotussääntöjen nykyaikaistamisen tarpeesta tiistaina ja hyväksyi asiaa
koskevan päätöslauselman seuraavana päivänä.
 
EU-huippukokouksen tulokset
 
Keskiviikkoaamuna mepit keskustelivat 12.–13. joulukuuta Brysselissä järjestetyn EU-
huippukokouksen lopputuloksista Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Charles Michelin ja
Euroopan komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin kanssa. Huippukokouksessa
käsiteltiin muun muassa ilmastonmuutosta, Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa, EU:n
seuraavaa pitkän aikavälin budjettia sekä brexitiä.
 
EU-varojen väärinkäyttö
 
Mepit kysyivät tiistaina käydyssä keskustelussa komissiolta, miten se pyrkii vastaamaan EU-
varojen väärinkäytöksiin. He painottivat väärinkäytösten vesittävän EU-toimien uskottavuuden.
 
Lissabonin sopimus 10 vuotta
 
Keskiviikkoaamuna täysistunto juhlisti kymmenen vuotta voimassa ollutta Lissabonin sopimusta
sekä Euroopan perusoikeusasiakirjaa. Lissabonin sopimus toi mukanaan monia uudistuksia
EU:ssa, kuten enemmän demokraattista vastuullisuutta sekä poliittisten, taloudellisten,
sosiaalisten ja kansalaisoikeuksien parempaa suojelua.
 
Lisätietoa
Kuvagalleria täysistunnosta
Täysistuntovideot
Multimediakeskus
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