
 

Istuntokatsaus – 5.-8.10.2020 – Bryssel
 
Parlamentti äänestää komission kokoonpanon muutoksista 
 
 
 
 
 
 
Parlamentti äänestää Mairead McGuinnessin nimityksestä komissaariksi ja nykyisen
komission johtavan varapuheenjohtajan Valdis Dombrovskisin uusista vastuista.
 
 
Ilmastolaki: mepit äänestävät uusista vuoden 2030
päästövähennystavoitteista 
 
 
 
 
 
 
Meppien odotetaan vaativan kunnianhimoisempaa päästövähennystavoitetta vuodelle
2030, jotta ilmastoneutraalius voitaisiin saavuttaa vuoteen 2050 mennessä.
 
 
Pysyvä seurantamekanismi suojaamaan eurooppalaisia arvoja 
 
 
 
Parlamentti äänestää keskiviikkona lakialoitteesta, jolla torjuttaisiin ”itsevaltaisia ja
epäliberaaleja suuntauksia” sekä ”korruptiota ja sääntelyvallankaappauksia”.
 
 
Monivuotinen rahoitus: ei rahoitusta niille, jotka eivät kunnioita EU:n
arvoja 
 
 
 
 
 
 
Keskustelussa EU-rahoituksen kytkemisestä oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamiseen
meppien odotetaan varoittavan esitettyjen toimenpiteiden vesittämisestä.
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EU:n metsästrategia: Huomioon kestävyys niin ympäristön kuin
talouden kannalta 
 
 
 
Parlamentti keskustelee tiistaina ja äänestää keskiviikkona keinoista tukea
korkealaatuista metsänhoitoa ja edistää kestävää metsätaloutta.
 
 
 
 
 
Muita aiheita täysistunnon esityslistalla 
Täysistunnossa käsitellään myös seuraavia aiheita:
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/fi/agenda/briefing/2020-10-05
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http://www.europarl.europa.eu//news/fi/agenda/briefing/2020-10-05
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
http://www.epnewshub.eu
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Parlamentti äänestää komission kokoonpanon
muutoksista
 
 
 
 
 
 
 
Parlamentti äänestää Mairead McGuinnessin nimityksestä
komissaariksi ja nykyisen komission johtavan
varapuheenjohtajan Valdis Dombrovskisin uusista
vastuista.
 
Ennen kuin  parlamentti  äänestää nimityksistä  täysistunnossa,  järjestetään sekä Mairead
McGuinnesin että Valdis Dombrovskisin kolmetuntiset kuulemistilaisuudet perjantaina 2.10.
parlamentin valiokunnissa. Euroopan parlamentin varapuhemies Mairead McGuinness (Irlanti)
on ehdolla rahoituspalveluista, rahoitusvakaudesta ja pääomamarkkinaunionista vastaavan
komissaarin tehtävään. Komission johtavan varapuheenjohtajan Valdis Dombrovskisin (Latvia)
on puolestaan määrä ottaa vastaan kansainvälisestä kaupasta vastaavan komissaarin tehtävät.
 
Kuulemistilaisuuksien jälkeen kyseisten valiokuntien puheenjohtajat  ja poliittisten ryhmien
edustajat  kokoontuvat  arvioimaan komissaariehdokkaiden soveltuvuutta heille  annettaviin
tehtäviin.
 
Valiokuntien puheenjohtajien kokous arvioi 5.10. näiden kahden kuulemistilaisuuden tuloksia ja
toimittaa  päätelmänsä  poliittisten  ryhmien  puheenjohtajien  puheenjohtajakokoukselle.
Poliittisten ryhmien puheenjohtajista koostuva puheenjohtajakokous tekee lopullisen arvioinnin
ja päättää kuulemisten päättämisestä tai lisätoimien pyytämisestä kokouksessaan 6.10.
 
Parlamentti äänestää nimityksistä täysistunnossa 7.10.
 
Äänestys: keskiviikkona 7.10. (tulokset julkaistaan keskiviikkona n. klo 15.15 Suomen aikaa)
 
Menettely: nimitysesitys
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Lisätietoa
Lisätietoa medialle

Komissaarikuulemiset

Parlamentin työjärjestys, liite VII

Valokuvia, videoita ja muuta aineistoa toimitusten käyttöön

Täysistunto

FI Lehdistöpalvelut, Viestinnän pääosasto
Euroopan parlamentti - tiedottaja: Jaume Duch Guillot
Lehdistöyksikön puhelinvaihde: (32 2) 28 33000

5 I 16

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200925IPR87927/media-advisory-hearings-of-ms-mcguinness-and-mr-dombrovskis-on-2-october
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/commission-changes-2020
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Ilmastolaki: mepit äänestävät uusista vuoden
2030 päästövähennystavoitteista
 
 
 
 
 
 
 
Meppien odotetaan vaativan kunnianhimoisempaa
päästövähennystavoitetta vuodelle 2030, jotta
ilmastoneutraalius voitaisiin saavuttaa vuoteen 2050
mennessä.
 
Parlamentin  täysistunnossa  käydään  tiistaina  6.10.  keskustelu  komission  ehdottamasta
eurooppalaisesta  ilmastolaista.  Ilmastolain  tarkoitus  on  muuttaa  EU:n  poliittinen  lupaus
ilmastoneutraaliudesta  vuoteen  2050  mennessä  sitovaksi  tavoitteeksi.  Se  antaisi
eurooppalaisille kansalaisille ja yrityksille lainsäädännöllistä varmuutta ja ennakoitavuutta
muutoksiin valmistauduttaessa.
 
Parlamentin ympäristövaliokunnan valmistelemassa mietintöluonnoksessa vaaditaan päästöjen
vähentämistä 60 %:lla vuoteen 2030 mennessä (vuoden 1990 tasoon verrattuna). Tekstissä
korostetaan,  että  paitsi  Euroopan  unionin,  myös  kaikkien  jäsenmaiden,  on  oltava
ilmastoneutraaleja  vuoteen  2050  mennessä.
 
Tärkeä osa vihreän kehityksen ohjelmaa 
 
Eurooppa-neuvosto  päätti  vuonna  2019  tukea  tavoitetta,  jonka  mukaan  EU:n  tulisi  olla
ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä. Euroopan komissio puolestaan esitti maaliskuussa
2020 EU:lle ilmastolakia, joka voimaantullessaan tekisi tavoitteesta sitovan. Euroopan komissio
lisäsi 17.9.2020 päivitettyyn esitykseensä uuden päästövähennystavoitteen vuodelle 2030.
 
Euroopan parlamentti on vaatinut kunnianhimoisempaa EU:n ilmastolainsäädäntöä ja julisti
ilmastohätätilan 28.11.2019.
 
Toimittajatilaisuus
 
Erityisesti  toimittajille suunnattu webinaari  aiheesta järjestetään maanantaina 5.10. klo 15
Suomen aikaa. Webinaarin ohjelma löytyy lisätietoja-kohdasta.
 
Suoraa lähetystä tilaisuudesta on mahdollista seurata parlamentin sivuilta.
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https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/AUTRES_INSTITUTIONS/COMM/COM/2020/09-10/COM_COM20200080_EN.pdf
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/eu-climate-action/docs/prop_reg_ecl_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20191121IPR67110/euroopan-parlamentti-julisti-ilmastohatatilan
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webinar-for-journalists-climate-law-what-is-at-stake_20201005-1430-SPECIAL-OTHER_vd


Keskustelu: tiistaina 6.10.
 
Äänestys: keskiviikkona 7.10. (äänestystulos julkaistaan torstaina 8.10. klo 9.30 Suomen aikaa)
 
Menettely: Yhteispäätösmenettely
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Lisätietoa

Lainsäädäntötietokanta

Tiedote: “EU climate law: MEPs want to increase emission reductions target to 60% by 2030”
(11.09.2020)

Toimittajatilaisuus ilmastolaista etäyhteyksin 5.10. 2020 klo 15 Suomen aikaa

Mietintöluonnos

Mietinnön esittelijä Jytte Guteland (S&D, Ruotsi)

EP:n tutkimuspalveluiden muistio eurooppalaisesta ilmastolaista

EP:n tutkimuspalveluiden muistio ilmastonmuutoksesta

Tiedote: “EU-kansalaiset: Ilmastonmuutos Euroopan parlamentin ykkösprioriteetti”
(29.11.2019)
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0036(COD)&l=en
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https://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20200907IPR86512/eu-climate-law-meps-want-to-increase-emission-reductions-target-to-60-by-2030
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Valokuvia, videoita ja muuta aineistoa toimitusten käyttöön
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Pysyvä seurantamekanismi suojaamaan
eurooppalaisia arvoja
 
 
 
 
Parlamentti äänestää keskiviikkona lakialoitteesta, jolla
torjuttaisiin ”itsevaltaisia ja epäliberaaleja suuntauksia”
sekä ”korruptiota ja sääntelyvallankaappauksia”.
 
Päätöslauselmaluonnos katsoo, että Euroopan unionin on kiireellisesti kehitettävä vakaa ja
myönteinen toimintaohjelma EU-sopimuksen 2 artiklan mukaisten arvojen, kuten demokratian,
oikeusvaltion ja  perusoikeuksien suojelemiseksi  ja  vahvistamiseksi.  Kansalaisvapauksien
valiokunnan hyväksymä teksti ehdottaa näyttöön perustuvaa järjestelmää, jota sovellettaisiin
yhtenäisesti, objektiivisesti ja oikeudenmukaisesti kaikkiin jäsenvaltioihin.
 
Uusi  ”vuotuinen  seurantajakso”  sisältäisi  ehkäiseviä  ja  korjaavia  toimenpiteitä,  kuten
maakohtaisia suosituksia (joita voitaisiin mallintaa eurooppalainen ohjausjakson ja ehdotetun
talousarviota koskevan ehdollisuuden pohjalta). Järjestelmän pitäisi lujittaa ja täydentää jo
o lemassa  o lev ia  mekan ismeja ,  ku ten  EU-sop imuksen  7  a r t i k lan  muka is ta
oikeusvalt iomenettelyä  ja  komission  oikeusvalt iota  koskevaa  vuosikertomusta.
 
Komission  puheenjohtaja  von  der  Leyen  sitoutui  heinäkuussa  2019  pitämässään
v i r k a a n a s t u j a i s p u h e e s s a  j a  p o l i i t t i s i s s a  s u u n t a v i i v o i s s a a n  v a s t a a m a a n
lainsäädäntöehdotuksella  aina,  kun  parlamentti  hyväksyy  jäsentensä  enemmistöllä
päätöslauselman,  jossa  sitä  pyydetään.
 
Keskustelu: maanantaina 5.10.
 
Äänestys:  tiistaina 6.10. äänestys muutosesityksistä ja keskiviikkona 7.10. äänestys koko
päätöslauselmasta (äänestystulos julkaistaan keskiviikkona 7.10. klo 15.15 Suomen aikaa)
 
Menettely: lainsäädäntöpäätöslauselma 
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https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/teu_2012/art_2/oj?locale=fi
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20200918IPR87418/european-values-towards-a-permanent-monitoring-mechanism-against-backsliding
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20200918IPR87418/european-values-towards-a-permanent-monitoring-mechanism-against-backsliding
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Lisätietoa
Lainsäädäntötietokanta

Oikeusvaltio uhattuna jäsenmaissa – mitä EU voi tehdä? (infografiikka)

Eurooppalainen oikeusvaltiomekanismi – komission taustatiedote

EP:n tutkimuspalvelut: “European added value of an EU mechanism on democracy, the rule of
law and fundamental rights - Preliminary assessment” (30.9.2020)

EP:n tutkimuspalvelut: “The Impact of Covid-19 Measures on Democracy, the Rule of Law and
Fundamental Rights in the EU” (23.04.2020)

EP:n tutkimuspalvelut: “Protecting the rule of law in the EU: Existing mechanisms and possible
improvements” (06.11.2019)

EP:n tutkimuspalvelut: “Parliament's right of legislative initiative” (12.02.2020)

Audiovisuaalista materiaalia toimittajien käyttöön
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Monivuotinen rahoitus: ei rahoitusta niille, jotka
eivät kunnioita EU:n arvoja
 
 
 
 
 
 
 
Keskustelussa EU-rahoituksen kytkemisestä
oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamiseen meppien
odotetaan varoittavan esitettyjen toimenpiteiden
vesittämisestä.
 
Meppien odotetaan muistuttavan EU-maita siitä, että Euroopan parlamentti hyväksyy EU:n
pitkän aikavälin budjetin vain siinä tapauksessa, että käytössä on mekanismi, jonka avulla EU-
rahoitusta voidaan leikata tai se voidaan keskeyttää tilanteessa, jossa jäsenvaltio ei kunnioita
oikeusvaltioperiaatetta.
 
Parlamentti keskustelee aiheesta täysistunnossa maanantaina 5.10. komission ja neuvoston
edustajien kanssa.
 
Taustatietoa 
 
Heinäkuussa 2020 hyväksymässään päätöslauselmassa parlamentti pitää valitettavana, että
Eurooppa-neuvosto heikensi  merkittävästi  komission ja  parlamentin  pyrkimyksiä säilyttää
oikeusvaltioperiaate, perusoikeudet ja demokratia monivuotisen rahoituskehyksen ja Euroopan
unionin elpymisvälineen yhteydessä.
 
Keskiviikkona 30.9. EU:n neuvosto hyväksyi mandaatin aloittaa neuvottelut parlamentin kanssa
oikeusvaltioperiaatteen ehdollisuudesta.
 
Keskustelu: maanantaina 5.10.
 
Menettely: neuvoston ja komission julkilausumat
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0206_FI.html


Lisätietoa

Lehdistötiedote: EU:n pitkän aikavälin budjettisopua täytyy parantaa, jotta parlamentti voi sen
hyväksyä (23.07.2020)

Euroopan parlamentin päätöslauselma 23.7.2020 Eurooppa-neuvoston 17.-21.7.2020 pidetyn
ylimääräisen kokouksen päätelmistä:

Lainsäädäntöjuna oikeusvaltioperiaatteen ehdollisuudesta ja EU:n budjetin valmistelusta

EP-tutkimuspalvelu: Protecting the EU budget against generalised rule of law deficiencies
(25.06.2020)

Valokuvia, videoita ja muuta aineistoa toimitusten käyttöön
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EU:n metsästrategia: Huomioon kestävyys niin
ympäristön kuin talouden kannalta
 
 
 
 
Parlamentti keskustelee tiistaina ja äänestää keskiviikkona
keinoista tukea korkealaatuista metsänhoitoa ja edistää
kestävää metsätaloutta.
 
Euroopan parlamentin maatalousvaliokunnan laatimassa päätöslauselmaesityksessä todetaan,
että komission alkuvuodesta 2021 julkaisemassa EU:n metsästrategiassa ei pitäisi mukailla
ainoastaan Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa. Siinä pitäisi lisäksi huomioida, että metsillä
on myös jatkossa useita tehtäviä ja että metsänhoitomalleihin olisi sisällytettävä ekologinen,
yhteiskunnallinen ja taloudellinen kestävyys.
 
Päätöslauselmaesityksen  mukaan  uuden  strategian  pitäisi  auttaa  vahvistamaan
katastrofivalmiutta sekä tukea esimerkiksi metsäpalojen tai tuholaisten aiheuttamien tuhojen
ennaltaehkäisyä.  Lisäksi  luonnoksessa  kehotetaan  tukemaan  laajemmin  puun  käyttöä
rakennusteollisuudessa, vaaditaan tehostamaan toimia laittomien hakkuiden lopettamiseksi ja
kannatetaan kestävän metsätalouden edistämistä maailmanlaajuisesti.
 
Mietinnön esittelijänä toimii Petri Sarvamaa (EPP, kok.)
 
Taustatietoa 
 
Metsät ja muut puustoiset maat kattavat noin 43 % EU:n pinta-alasta, mikä vastaa vähintään
182 miljoonaa hehtaaria.  Niiden osuus maailman kaikista metsistä on 5 %. 23 % kaikista
Euroopan  metsistä  sijaitsee  Natura  2000  -alueilla.  Metsät  sitovat  yli  10  %  EU:n
kasvihuonekaasupäästöistä.
 
EU:n metsistä 60 % on yksityisessä omistuksessa, ja suuri osa on pieniä metsätiloja (alle 3
hehtaaria). EU:n tuotantometsistä 60 % on sertifioitu kestävän metsänhoidon vapaaehtoisten
normien mukaisesti.  Metsäala työllistää EU:ssa suoraan ainakin 500 000 ja välillisesti  2,6
miljoonaa ihmistä.
 
Keskustelu: tiistaina 6.10.
 
Äänestys: keskiviikkona 7.10. (äänestystulos julkaistaan torstaina 8.10. klo 9.30 Suomen aikaa)
 
Menettely: ei-lakiasäätävä päätöslauselma 
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Lisätietoa

Päätöslauselmaesitys

Tiedote valiokuntaäänestyksestä (7.9.2020; englanniksi)

Mietinnön esittelijä Petri Sarvamaa (EPP)

Lainsäädäntötietokanta

Valokuvia, videoita ja muuta aineistoa toimitusten käyttöön
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Muita aiheita täysistunnon esityslistalla
 
Täysistunnossa käsitellään myös seuraavia aiheita:
 
- Keskustelu 1.-2.10. pidetyn EU-huippukokouksen lopputuloksista ja 15.-16.10.2020 pidettävän
kokouksen valmistelu
 
- Oikeusvaltioperiaate ja perusoikeudet Bulgariassa
 
. Euroopan nuorisotakuuohjelman vahvistaminen
 
- Vuoden 2021 talousarvio
 
- Rahoituspalvelut
 
- Joukkorahoitus
 
- Euroopan valvontaviranomaisten rooli Wirecard-skandaalissa
 
- Sukupuolijakauman tasapainottaminen yhtiöiden hallintoelimissä
 
- Koronavirus: covid-19-pandemian vaikutukset pitkäaikaishoitolaitoksiin
 
- Brexit: Eurotunnelin turvallisuutta koskevat säännöt
 
- Ulkosuhteet: Nagorno Karabakh
 
- Ihmisoikeudet:
 
Lisätietoa  muista  täysistunnossa  käsiteltävistä  aiheista  löytyy  englanninkielisestä
istuntokatsauksestamme.
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