
 

Istuntokatsaus – 29.-30.1.2020 – Bryssel
 
Parlamentti kunnioittaa Auschwitzin vapauttamisen 75-vuotispäivää 
Euroopan parlamentin täysistunnon avauksen yhteydessä puhuvat parlamentin
puhemies David Sassoli ja Auschwitzistä selviytynyt Liliana Segre.
 
 
Parlamentti äänestää brexit-erosopimuksesta 
Meppien odotetaan hyväksyvän Britannian EU-erosopimuksen äänestyksessä
keskiviikkona klo 19.00 Suomen aikaa.
 
 
Mepit vaativat uusia sääntöjä yleislaturien käyttöönottamiseksi ja
elektroniikkaromun vähentämiseksi 
Parlamentti äänestää torstaina päätöslauselmasta, jossa vaaditaan toimia yleislaturien
käyttöönottamiseksi ja elektroniikkaromun vähentämiseksi.
 
 
Mepit vaativat toimia sukupuolten välisten palkkaerojen
poistamiseksi EU:ssa 
Parlamentin odotetaan vaativan komissiota ehdottamaan kunnianhimoista sukupuolten
tasa-arvoa koskettavaa strategiaa ja sitovia toimia sukupuolten välisten palkkaerojen
pienentämiseksi.
 
 
Alkuperäiskansojen oikeuksien suojelu 
Euroopan parlamentin jäsenten odotetaan tuomitsevan alkuperäiskansojen oikeuksia
puolustavien henkilöiden toimien kriminalisointi täysistuntokeskustelussa keskiviikkona.
 
 
Muita aiheita agendalla
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/fi/agenda/briefing/2020-01-29
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http://www.europarl.europa.eu//news/fi/agenda/briefing/2020-01-29


Yhteystiedot 
 
 

Lisätietoa
Esityslistaluonnos
EP Live - suora lähetys täysistunnosta
Tiedotustilaisuudet ja muut tapahtumat
EP Multimedia Centre

Iina LIETZÉN
Lehdistötiedottaja, Bryssel

(+32) 470 88 39 10
iina.lietzen@europarl.europa.eu

Niina SALORANTA
Lehdistötiedottaja, Helsinki

(+358) 40 720 50 25
niina.saloranta@europarl.europa.eu

Simo RISTOLAINEN
Lehdistötiedottaja, Helsinki

(+358) 40 351 02 64
simo.ristolainen@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/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Parlamentti kunnioittaa Auschwitzin
vapauttamisen 75-vuotispäivää
 
Euroopan parlamentin täysistunnon avauksen yhteydessä
puhuvat parlamentin puhemies David Sassoli ja
Auschwitzistä selviytynyt Liliana Segre.
 
Mepit  viettävät  minuutin  hiljaisen  hetken  kunnioittaakseen  kansainvälistä  holokaustin
muistopäivää, jota vietetään 75 vuotta sen jälkeen, kun Auschwitzin keskistysleiri vapautettiin
27.1.1945.
 
Mischa and Maxim Maisky esittävät muistotilaisuudessa Ernest Blochin teoksen Prayer (From
Jewish Life). Paikalla on maailmankuulu sellisti Anita Lasker-Wallfisch, joka kuului Auschwitzin
naisten orkesteriin.
 
Noin klo 16.20 Suomen aikaa Auschwitzistä selviytynyt Liliana Segre puhuu mepeille. Segrelle
on myönnetty Italiassa elinikäisen senaattorin asema. Tämän jälkeen tilaisuudessa puhuvat
komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja neuvoston puheenjohtaja Charles Michel
(vahvistetaan myöhemmin).
 
Karski-kvartetti ja mezzosopraano Naomi Couquet esittävät Maurice Ravelin teoksen “Kaddish”
tilaisuuden lopuksi klo 16.45 (Suomen aikaa).
 
Lisätietoa
Puhemies Sassoli: Historian oppitunnit ovat unohtumassa, Euroopan ja maailman pitää toimia
antisemitismiä vastaan (21.01.2020, englanniksi)
EP:n tutkimuspalvelut: EU ja holokaustin muistaminen (englanniksi)
EP:n tutkimuspalvelut: Juutalaisten vainoista selvinneiden tukeminen (englanniksi)
Audiovisuaalista materiaalia median käyttöön
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http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/sassoli-lessons-of-history-are-being-forgotten-europe-and-world-must-act-against-rising-antisemitism
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/sassoli-lessons-of-history-are-being-forgotten-europe-and-world-must-act-against-rising-antisemitism
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614662/EPRS_BRI(2018)614662_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/633155/EPRS_ATA(2019)633155_EN.pdf
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Parlamentti äänestää brexit-erosopimuksesta
 
Meppien odotetaan hyväksyvän Britannian EU-
erosopimuksen äänestyksessä keskiviikkona klo 19.00
Suomen aikaa.
 
Euroopan parlamentti äänestää Britannian EU-erosopimuksesta täysistunnossaan Brysselissä
keskiviikkona. Äänestystä ennen käydään keskustelu, johon odotetaan osallistuvan poliittisten
ryhmien puheenjohtajien lisäksi komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen, komission
varapuheenjohtaja Maroš Šefčovič, Kroatian Eurooppa-ministeri Nikolina Brnjac neuvoston
puheenjohtajakauden puolesta ja EU:n brexit-pääneuvottelija Michel Barnier. Keskustelu alkaa
noin klo 17.15 Suomen aikaa.
 
Parlamentin perussopimusvaliokunta on jo antanut suosituksensa sopimuksen hyväksynnälle.
Sopimus on lisäksi jo ratifioitu Britanniassa. Euroopan parlamentin pitää hyväksyä EU:n ja
Britannian välinen erosopimus täysistuntoäänestyksessä annettujen äänien yksinkertaisella
enemmistöllä, jotta sopimus voi astua voimaan.
 
Äänestyksen jälkeen puhemies Sassoli antaa lausunnon täysistunnossa. Tämän jälkeen noin
klo 19.15 Suomen aikaa parlamentin Yehudi Menuhin -alueella pidetään lyhyt tilaisuus, johon
on kutsuttu brittimepit ja poliittisten ryhmien johtajat.
 
Keskustelu ja äänestys: keskiviikkona 29.1. Menettely: lakiasäätävä päätöslauselma
 
Lisätietoa
Päätöslauselmaluonnos
Lainsäädäntötietokanta
Esittelijä Guy Verhofstadt (RE, Belgia)
EP:n tutkimuspalvelut: Parlamentti brexitin jälkeen (14.01.2020; englanniksi)
EP:n tutkimuspalvelut: Uusi brexit-sopimus: mikä on muuttunut ja mitkä ovat seuraavat
askelet? (22.10.2019; englanniksi)
Parlamentin päätöslauselmat ja brexit-ohjausryhmä
Audiovisuaalista materiaalia median käyttöön
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https://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20200123IPR70904/brexit-the-withdrawal-agreement-passes-the-first-european-parliament-test
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0004_FI.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0427(NLE)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/fi/97058/GUY_VERHOFSTADT/home
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/642259/EPRS_ATA(2020)642259_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642260
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642260
http://www.europarl.europa.eu/brexit-steering-group/en/home.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/brexit_13108_pk


Mepit vaativat uusia sääntöjä yleislaturien
käyttöönottamiseksi ja elektroniikkaromun
vähentämiseksi
 
Parlamentti äänestää torstaina päätöslauselmasta, jossa
vaaditaan toimia yleislaturien käyttöönottamiseksi ja
elektroniikkaromun vähentämiseksi.
 
Mepit  totesivat  täysistuntokeskustelussa  13.1.,  että  on  parasta  tarttua  tilaisuuteen,  kun
ympäristö-  ja  kuluttajaystävällisyys  kohtaavat.
 
Mepit odottavat komission ehdottavan konkreettista lainsäädäntöä esimerkiksi määrittämään
standardin yleislatureille taikka säännöt elektroniikkaromun käsittelylle. Osa mepeistä vaatii
lisäksi, että puhelimet ja laturin tulisi myydä erikseen.
 
Taustatietoa
 
Vuoden 2014 radiolaitedirektiivissä vaadittiin yleislaturien kehittämistä ja komissiolle annettiin
mahdollisuus toimia tämän suhteen delegoidun säädöksen muodossa.
 
Komissio  on  tähän  mennessä  vain  ”kannustanut”  matkapuhelinvalmistajia  kehittämään
yleislatureita,  mikä  ei  ole  vastannut  parlamentin  ja  neuvoston  toiveita.  Vapaaehtoisilla
sopimuksilla ei ole saavutettu haluttuja tuloksia. Asiassa on kuitenkin edetty komission mukaan:
vuonna 2009 markkinoilla oli 30 erilaista laturia, kun niitä nyt on kolme.
 
Maailmassa arvioidaan tuotettavan noin 50 miljoonaa tonnia elektroniikkaromua vuodessa.
Tämä tarkoittaa keskimäärin  6  kg romua jokaista  henkilöä kohden.  Euroopassa tuotettiin
vuonna  2016  elektroniikkaromua  noin  12,3  miljoonaa  tonnia,  mikä  vastaa  16,6  kg
romua/henkilö.
 
Keskustelu:  maanantaina  13.1.  Äänestys:  torstaina  30.1.  Menettely:  ei-lakiasäätävä
päätöslauselma
 
Lisätietoa
Lehdistötiedote: Mepit suosittavat yleislatureita matkapuhelimille (7.3.2014)
Audiovisuaalista materiaalia median käyttöön
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/fi/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=FI&startTime=20200113-19:39:11-616&date=20200113
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32014L0053
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/adopting-eu-law/implementing-and-delegated-acts_en
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20140307IPR38122/mepit-suosittavat-yleislatureita-matkapuhelimille
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Mepit vaativat toimia sukupuolten välisten
palkkaerojen poistamiseksi EU:ssa
 
Parlamentin odotetaan vaativan komissiota ehdottamaan
kunnianhimoista sukupuolten tasa-arvoa koskettavaa
strategiaa ja sitovia toimia sukupuolten välisten
palkkaerojen pienentämiseksi.
 
Euroopan  parlamentin  jäsenet  äänestävät  torstaina  päätöslauselmasta,  jossa  vaaditaan
komissiota  ja  jäsenmaita  toimimaan  sukupuolten  välisten  palkkaerojen  poistamiseksi,
noudattavan samapalkkaisuuden periaatetta tiukasti ja esittämään lainsäädäntöä palkkauksen
avoimuuden lisäämiseksi. Samoista asioista keskusteltiin täysistunnossa 13.1.
 
Vaikka samapalkkaisuuden periaate  on kirjattu  EU:n perussopimukseen,  on sukupuolten
välinen palkkaero EU:n alueella yhä keskimääräisesti  16 %. Jäsenmaiden välillä on tässä
asiassa suuria eroja. Suomessa sukupuolten välinen palkkaero on 17,4 %.
 
Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sitoutui poliittisissa suuntaviivoissaan vuosille
2019-2024 puuttumaan sukupuolten väliseen palkkaeroon tulevassa tasa-arvoa koskettavassa
strategiassa.  Lisäksi  tasa-arvokomissaari  Helena  Dalli  on  todennut,  että  komissio  tulee
ehdottamaan toimikautensa ensimmäisten 100 päivän aikana sitovia sääntöjä palkkauksen
avoimuuden lisäämiseksi.
 
Keskustelu: maanantaina 13.1. Äänestys: torstaina 30.1. Menettely: komission julkilausuma,
päätöslauselma
 
Lisätietoa
Artikkeli: Sukupuolten välinen palkkakuilu edelleen merkittävä EU:ssa
Audiovisuaalista materiaalia median käyttöön
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https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=FI&startTime=20200113-20:26:09-799&date=20200113
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:12008E157&from=FI
https://ec.europa.eu/info/publications/gender-pay-gap-european-union_en
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/society/20200109STO69925/sukupuolten-valinen-palkkakuilu-edelleen-merkittava-eu-ssa
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Alkuperäiskansojen oikeuksien suojelu
 
Euroopan parlamentin jäsenten odotetaan tuomitsevan
alkuperäiskansojen oikeuksia puolustavien henkilöiden
toimien kriminalisointi täysistuntokeskustelussa
keskiviikkona.
 
Meppien odotetaan vaativan maakaappauksien ja ympäristön tuhoamisen lopettamista sekä
korostavan alkuperäiskansojen  ottamista  mukaan ilmastomuutoksen torjuntastrategioista
päättämiseen.
 
Heinäkuussa 2018 parlamentti äänesti alkuperäiskansoja koskevasta päätöslauselmasta, jossa
vaadittiin alkuperäiskansojen oikeuksien täyttä suojelua mukaan lukien maaoikeudet.
 
Alkuperäiskansojen kokonaismääräksi on arvioitu yli 370 miljoonaa ihmistä. Alkuperäiskansat
asuvat yli 70 maassa eri puolilla maailmaa ja niiden osuus maailman kokonaisväestöstä on noin
viisi prosenttia.
 
Keskustelu: keskiviikkona 29.1. Menettely: EU:n ulkoasioiden korkean edustajan lausunto, jota
seuraa keskustelu
 
Lisätietoa
Tiedote: Mepit vaativat EU:ta varmistamaan alkuperäiskansojen oikeuksien kunnioittamisen
(3.7.2018)
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0279_FI.html
https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/5session_factsheet1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20180628IPR06834/mepit-vaativat-eu-ta-varmistamaan-alkuperaiskansojen-oikeuksien-kunnioittamisen
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20180628IPR06834/mepit-vaativat-eu-ta-varmistamaan-alkuperaiskansojen-oikeuksien-kunnioittamisen


•
•

•
•
•

Muita aiheita agendalla
 
Täysistunnossa käsitellään myös mm. seuraavia aiheita:
 

Mepit arvioivat humanitaarista tilannetta Kreikan saaristossa 
Liikkuvuutta ja liikennettä koskeva EU-strategia: toimet vuoteen 2030 mennessä ja
sen jälkeen 
Komission julkilausuma: komission työohjelma vuodelle 2020 
Parlamentin odotetaan tuomitsevan Intian uuden kiistanalaisen kansalaisuuslain 
Parlamentin täysistuntokalenteri vuosille 2021 ja 2022
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