
 

Istuntokatsaus –  19.lokakuuta.23.lokakuuta.2020
 
Parlamentti äänestää EU:n maatalouspolitiikan uudistuksesta 
 
 
 
 
 
 
Mepit keskustelevat ja äänestävät täysistunnossa suunnitelmista tehdä
maatalouspolitiikasta kestävämpi ja joustavampi, jotta Euroopan ruokaturvallisuus
voidaan taata myös jatkossa.
 
 
Parlamentti ottaa kantaa tulevaan digipalvelusäädökseen 
 
 
 
 
 
 
Mepit keskustelevat maanantaina siitä, miten digitaalisia palveluja, ml. verkkoalustoja
ja -kauppapaikkoja, tulisi säädellä. Aiheesta äänestetään tiistaina.
 
 
Parlamentti edistää tekoälyn sääntelyä EU:ssa 
Mepit esittävät näkemyksensä siitä, miten EU voisi parhaiten säädellä tekoälyä.
Tarkoituksena on edistää innovointia ja eettisiä standardeja, ja lisätä luottamusta
teknologiaan.
 
 
Euroopan komissio esittelee työohjelmansa vuodelle 2021 
 
 
 
Parlamentin jäsenet kommentoivat komission vuoden 2021 työohjelmaa tiistaina
iltapäivällä käytävässä keskustelussa.
 
 
Vuoden 2020 Saharov-palkinnon voittaja julkistetaan 
 
 
 
Parlamentin puhemies ja poliittisten ryhmien puheenjohtajat päättävät vuoden 2020
mielipiteenvapauden Saharov-palkinnon saajan torstaina.
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Muita aiheita täysistunnon esityslistalla 
 
 
 
Täysistunnossa käsitellään myös seuraavia aiheita:
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/fi/agenda/briefing/2020-10-19
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Lisätietoa
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EP Live - suora lähetys täysistunnosta
Tiedotustilaisuudet ja muut tapahtumat
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EP Newshub
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http://www.europarl.europa.eu//news/fi/agenda/briefing/2020-10-19
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


Parlamentti äänestää EU:n maatalouspolitiikan
uudistuksesta
 
 
 
 
 
 
 
Mepit keskustelevat ja äänestävät täysistunnossa
suunnitelmista tehdä maatalouspolitiikasta kestävämpi ja
joustavampi, jotta Euroopan ruokaturvallisuus voidaan
taata myös jatkossa.
 
Euroopan parlamentti keskustelee aiheesta täysistunnossa tiistaina aamupäivällä. Äänestyksiä
käydään täysistuntoviikolla useampana päivänä.
 
Meppien odotetaan tukevan muutosta, jonka myötä yhteinen maatalouspolitiikka voisi vastata
paremmin yksittäisten EU-maiden tarpeisiin. Kansallisten viranomaisten tehtäväksi jää laatia
strategiset  suunnitelmat,  joissa  määritellään,  miten  EU:n  yhteisiä  tavoitteita  toteutetaan
käytännössä. Komissio tulee valvomaan sääntöjen noudattamista ja tavoitteiden toteutumista.
 
Osana  uudistusta  vaaditaan,  että  vil jeli jöiden  on  noudatettava  uusia  ilmasto-  ja
ympäristömyönteisiä käytäntöjä suoran EU-tuen saamiseksi. Tämän lisäksi viljelijöitä palkitaan
vapaaehtoisista  ilmasto-  ja  ympäristötoimista.  Mepit  äänestävät  myös  muun  muassa
ehdotuksista, joilla pyritään vähentämään suurten tilojen saamaa tukea ja ohjaamaan tukea
nuorille viljelijöille, auttamaan viljelijöitä paremmin kriisitilanteissa sekä yksinkertaistamaan
valvontaa ja tarkastuksia.
 
Parlamentin vahvistettua kantansa mepit ovat valmiita aloittamaan neuvottelut EU-maiden
ministereiden kanssa uudistuspaketin lopullisesta muodosta.
 
Taustatietoa
 
Vuodelta 1962 peräisin olevaa yhteistä maatalouspolitiikkaa on uudistettu edellisen kerran
vuonna 2013. Nykyiset maatalouspolitiikkaa koskevat säännöt vanhentuvat 31.12.2020. Ne
korvataan  siirtymäajan  säännöillä  kunnes  parlamentti  ja  neuvosto  ovat  päässeet
yhteisymmärrykseen  maatalouspoliti ikan  uudistuksesta.
 
Maatalouspolitiikka vastaa noin 34,5 % EU:n vuoden 2020 talousarviosta. Maatalouspolitiikkaan
osoitetuista varoista noin 70 % käytetään tukemaan 6-7 miljoonaa maatilaa ympäri Eurooppaa.
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200627IPR82204/transition-to-new-eu-farm-policy-partial-deal-on-key-provisions-for-after-2020
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fi/sheet/106/la-financiacion-de-la-pac
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/644213/EPRS_ATA(2019)644213_EN.pdf


Keskustelu: tiistaina 20.10.
 
Äänestys: tiistaista perjantaihin 20.-23.10.
 
Menettely: tavallinen lainsäätämisjärjestys (yhteispäätösmenettely), 3 asetusta
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Lisätietoa

Lainsäädäntötietokanta (Strategic plans)

Lainsäädäntötietokanta (Common market organisation in agricultural products)

Lainsäädäntötietokanta (Financing, management and monitoring of the CAP)

Mietinnön esittelijä (strategic plans): Peter Jahr (EPP, Saksa)

Mietinnön esittelijä (common market organisation): Eric Andrieu (S&D, FR)

Mietinnön esittelijä (horizontal regulation): Ulrike Müller (RE, DE)

EP:n tutkimuspalvelut: CAP strategic plans (December 2018)

EP:n tutkimuspalvelut: CAP amending regulations on the CMO for agricultural products, quality
schemes and measures for remote regions (October 2019)

EP:n tutkimuspalvelut: CAP horizontal regulation (June 2019)
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0216(COD)
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EP:n tutkimuspalvelut: Towards the CAP beyond 2020 - comparing the reform package with
the current regulations (September 2018)

EP:n tutkimuspalvelut: The CAP beyond 2020: appraisal of the EC legislative proposals
(October 2018)

Valokuvia, videoita ja muuta aineistoa toimitusten käyttöön
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/617494/IPOL_BRI(2018)617494_EN.pdf
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Parlamentti ottaa kantaa tulevaan
digipalvelusäädökseen
 
 
 
 
 
 
 
Mepit keskustelevat maanantaina siitä, miten digitaalisia
palveluja, ml. verkkoalustoja ja -kauppapaikkoja, tulisi
säädellä. Aiheesta äänestetään tiistaina.
 
Valmisteilla oleva uusi EU:n digitaalisten palveluiden säädös (Digital Services Act, DSA) tulee
määrittämään  digitaalisen  talouden  toimintaympäristön  Euroopassa.  Aivan  kuten  EU:n
tietosuoja-asetus  aikoinaan,  uuden  säädöksen  tavoitteena  on  toimia  myös  globaalina
suunnannäyttäjänä.
 
Mepit  äänestävät  kahdesta  erillisestä  lainsäädännöllisessä oma-aloitemietinnöstä,  joissa
vaaditaan  komissiota  puuttumaan  verkkoympäristön  nykyisiin  ongelmiin  tulevassa
digipalvelusäädöksessä. Mietinnöistä toinen on parlamentin sisämarkkinavaliokunnan, toinen
oikeudellisten asioiden valiokunnan valmistelema. Komission odotetaan antavan esityksen
aiheesta vielä tämän vuoden aikana.
 
Molemmat  valiokunnat  vaativat  sitovia  ilmoitus-  ja  toimintamekanismeja  laittomaan
verkkosisältöön puuttumiseksi. Sisämarkkinavaliokunnan mepit vaativat verkon kauppapaikoille
vaatimuksia läpinäkyvyydestä ja tiedon jakamisesta käyttäjille esimerkiksi verkossa myynnissä
olevista vaarallisista tuotteista. Lisäksi he vaativat vahvempaa kuluttajansuojaa ja valvonnan
vahvistamista. Mepit ehdottavat myös erityisiä sääntöjä, jotta suurten toimijoiden aiheuttamia
markkinahäiriöitä voitaisiin ehkäistä.
 
Oikeudellisten asioiden valiokunta vaatii puolestaan selkeyttä verkkoalustojen oikeudelliseen
asemaan ja takuita kuluttajien perusoikeuksien toteutumisesta. Näihin lukeutuvat oikeudelliset
korvaukset ja tiukemmat säännöt haitallisen sisällön estämisestä.
 
Näiden  mietintöjen  lisäksi  parlamentti  käsittelee  kansalaisvapauksien  valiokunnan
valmistelemaa oma-aloitemietintöä, joka keskittyy perusoikeuksiin. Luonnostekstissä vaaditaan,
että  sisällön  poistamisen  verkosta  on  tapahduttava  ”huolellisesti,  suhteellisesti  ja  ei-
diskriminoivasti”, jotta ilmaisun- ja tietämisen vapaus, yksityisyys ja tietosuoja voidaan taata.
Mepit kiinnittävät huomiota alustojen ansaintamalleihin ja haavoittuvassa asemassa olevien
henkilöiden kohdentamiseen, ja vihapuheen sekä disinformaation levittämiseen.
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https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646174/EPRS_BRI(2020)646174_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20200925IPR87924/meps-spell-out-their-priorities-for-the-digital-services-act
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0177_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0172_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0172_EN.html


Keskustelu: maanantaina 19.10.
 
Keskustelu: tiistaina 21.10.; äänestystulokset julkaistaan keskiviikkona 21.10.
 
Menettely: Lainsäädäntöä ehdottavat päätöslauselmat (sisämarkkinavaliokunta ja oikeudellisten
asioiden valiokunta) sekä ei-sitova päätöslauselma (kansalaisvapauksien valiokunta)
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Lisätietoa

Sisämarkkinavaliokunnan mietintöluonnos

Lainsäädäntötietokanta (Digitaalisten palveluiden säädös ja sisämarkkinoiden toiminta)

Sisämarkkinavaliokunnan mietinnön esittelijä, Alex Agius Saliba (S&D, Malta)

Oikeudellisten asioiden valiokunnan mietintöluonnos

Lainsäädäntötietokanta (Digitaalisten palveluiden säädös ja verkossa toimivien kaupallisten
toimijoiden lainsäädäntö)

Oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön esittelijä Tiemo Wölken (S&D, Saksa)

Kansalaisvapauksien valiokunnan mietintöluonnos

Parlamentin tutkimuspalvelut: Selvityksiä digitaalisten palveluiden säädöksestä
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Parlamentti edistää tekoälyn sääntelyä EU:ssa
 
Mepit esittävät näkemyksensä siitä, miten EU voisi
parhaiten säädellä tekoälyä. Tarkoituksena on edistää
innovointia ja eettisiä standardeja, ja lisätä luottamusta
teknologiaan.
 
Mepit  keskustelevat  tekoälyn  sääntelystä  maanantaina  ja  äänestävät  kolmesta  eri
päätöslauselmasta  tiistaina.
 
Euroopan parlamentti on ensimmäisiä lainsäätäjiä, joka esittää suosituksia siitä, miten tekoälyn
sääntelyä tulisi toteuttaa eettisyyden, vastuuvelvollisuuden ja immateriaalioikeuksien osalta.
Tavoite on, että EU olisi globaali johtaja tekoälyn ja sen sääntelyn kehityksessä. Euroopan
komission esityksiä odotetaan vuoden 2021 alkupuolella.
 
Tekoälyn eettisyyttä käsittelevässä mietinnössä esitetään, että tulevan tekoälyä koskevan
lainsäädännön kantavana periaatteena tulee olla ihmiskeskeisyys. Huomioon on otettava myös
tekoälyn  turvallisuus,  avoimuus  ja  luotettavuus,  syrjinnän  vastustaminen,  oikeussuoja,
yhteiskunta-  ja  ympäristövastuut,  sekä  perusoikeuksien  kunnioittaminen.
 
Vastuuvelvollisuutta käsittelevässä mietinnössä puolestaan vaaditaan lainsäädäntöä, jonka
myötä korkean riskin tekoälyä operoivat tahot olisivat suoraan vastuuvelvollisia mahdollisista
tekoälyn aiheuttamista vahingoista. Lainsäädännön tulisi kattaa elämän, terveyden ja fyysisen
koskemattomuuden suojeleminen, sekä fyysisen ja aineettoman omaisuuden turvaaminen, jos
tekoäly aiheuttaa taloudellista menetystä.
 
Kolmas  mietintö  vaatii  tehokasta  immateriaalioikeuksien  järjestelmää  ja  takuita  EU:n
patenttisäännöille.  Tekstissä  käsitellään  myös  oikeushenkilöllisyyttä,  tekijänoikeuksia,
liikesalaisuuksia  sekä  luovan  työn  suojaa.
 
Keskustelu: maanantaina 19.10.
 
Äänestys: tiistaina 20.10.; äänestystulokset julkaistaan keskiviikona 21.10.
 
Menettely:  lainsäädäntöä ehdottavat  päätöslauselmat  (Eettiset  periaatteet  ja  vastuu),  ei-
lakiasäätävä päätöslauselma (IPR-oikeudet)
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Lisätietoa
Mietintöluonnos tekoälyn, robotiikan ja muiden teknologioiden eettisistä näkökohdista

Mietintöluonnos tekoälyteknologian vastuuvelvollisuudesta

Mietintöluonnos tekoälyn kehityksen immateriaalioikeuksista

Oikeudellisten asioiden valiokunnan lehdistötiedote valiokuntaäänestyksestä (01.10.2020)

Oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön esittelijöiden lehdistötilaisuus (01.10.2020)

EP:n tutkimuspalvelut: Selvityksiä tekoälystä

Valokuvia ja videoita sekä muuta aineistoa toimitusten käyttöön

Täysistunto

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

12 I 17

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0186_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0186_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0178_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0178_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0178_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0178_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0178_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0178_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0178_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0178_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0176_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0176_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0176_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0176_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0176_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200925IPR87932/making-artificial-intelligence-ethical-safe-and-innovative
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200925IPR87932/making-artificial-intelligence-ethical-safe-and-innovative
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200925IPR87932/making-artificial-intelligence-ethical-safe-and-innovative
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200925IPR87932/making-artificial-intelligence-ethical-safe-and-innovative
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200925IPR87932/making-artificial-intelligence-ethical-safe-and-innovative
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-conference-making-ai-european_I195529-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-conference-making-ai-european_I195529-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-conference-making-ai-european_I195529-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-conference-making-ai-european_I195529-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-conference-making-ai-european_I195529-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-conference-making-ai-european_I195529-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-conference-making-ai-european_I195529-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-conference-making-ai-european_I195529-V_v
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/search.html?word=artificial+intelligence
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/search.html?word=artificial+intelligence
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/search.html?word=artificial+intelligence
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/search.html?word=artificial+intelligence
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/search.html?word=artificial+intelligence
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/search?q=artificial%20intelligence&
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/search?q=artificial%20intelligence&
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/search?q=artificial%20intelligence&
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/search?q=artificial%20intelligence&
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/search?q=artificial%20intelligence&
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/search?q=artificial%20intelligence&
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/search?q=artificial%20intelligence&
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/search?q=artificial%20intelligence&


Euroopan komissio esittelee työohjelmansa
vuodelle 2021
 
 
 
 
Parlamentin jäsenet kommentoivat komission vuoden 2021
työohjelmaa tiistaina iltapäivällä käytävässä keskustelussa.
 
Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen esitteli syyskuussa unionin tila -puheessaan
tulevia painopisteitä. Nyt täysistunnossa käsitellään komission konkreettisia suunnitelmia tukea
koronakriisistä elpymistä ja rakentaa kestävä, hiilineutraali ja digitaalisesti edistynyt talous, joka
ei jätä ketään osattomaksi.
 
Keskustelu komission työohjelmasta vuodelle 2021 käydään täysistunnossa tiistaina klo 16
Suomen aikaa.
 
Kirjeessään (16.9.2020) parlamentin puhemiehelle David Sassolille ja EU-puheenjohtajamaa
Saksalle komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen nimesi  keskeiset  toiminta-alueet
vuodelle  2021.  Kirjeen  myötä  käynnistettiin  toimielinten  väliset  neuvottelut  ensi  vuoden
painopisteistä.
 
Keskustelu: tiistaina 20.10.
 
Menettely: komission julkilausuma, poliittisten ryhmien edustajien kommenttikierros
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Lisätietoa
Euroopan unionin tila -puhe

Lainsäädäntötietokanta: Komission työohjelma 2021

EP:n tutkimuspalveluiden muistio: The von der Leyen Commission's six priorities: State of play
in autumn 2020

Valokuvia, videoita ja muuta aineistoa toimitusten käyttöön
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Vuoden 2020 Saharov-palkinnon voittaja
julkistetaan
 
 
 
 
Parlamentin puhemies ja poliittisten ryhmien
puheenjohtajat päättävät vuoden 2020 mielipiteenvapauden
Saharov-palkinnon saajan torstaina.
 
Parlamentin  puhemies  David  Sassoli  ilmoittaa  Saharov-palkinnon saajan  täysistunnossa
torstaina  n.  klo  13  Suomen aikaa.
 
Finalistit:
 
- Valko-Venäjän demokraattista oppositiota edustava koordinaationeuvosto, rohkeiden naisten
ja politiikan ja kansalaisyhteiskunnan edustajien aloite
 
- Guapinol-aktivistit ja Berta Cáceres Hondurasista
 
- Najeeb Michaeel, Mosulin arkkipiispa, Irak
 
Lisätietoa Saharov-palkinnosta ja ehdokkaista Saharov-palkinnon saajaksi.
 
Voittajan julkistus: torstaina 22.10.
 
Menettely: Saharov-palkinto 2020
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Lisätietoa

Lehdistötiedote: “Sakharov Prize 2020: MEPs select the finalists” (12.10.2020)

Audiovisuaalista aineistoa: lausuntoja kolmesta finalistista

Saharov-yhteisö

Valokuvia, videoita ja muuta aineistoa toimitusten käyttöön
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Muita aiheita täysistunnon esityslistalla
 
 
 
 
Täysistunnossa käsitellään myös seuraavia aiheita:
 
- 15.-16.10. pidetyn EU-huippukokouksen päätelmät
 
- Talous- ja työllisyys- ja sosiaalipolitiikka euroalueella vuonna 2020
 
- Globaali metsäkato
 
- Koulutuksen tulevaisuus Euroopassa covid-19-kriisin valossa
 
- EU:n toimenpiteet covid-19-kriisin sosiaalisten ja taloudellisten seurausten lieventämiseksi
 
- Suhteet Valko-Venäjään
 
-  Ydinsulkusopimuksen  (NPT)  vuoden  2020  uudelleentarkastelua,  ydinasevalvontaa  ja
ydinaseriisuntamahdollisuuksia  koskevan  prosessin  valmistelu
 
- Sukupuolten tasa-arvo EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikassa
 
- Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
 
- Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto
 
- Viisumikohtelun vastavuoroisuuteen liittyvät komission velvoitteet
 
- Poliisiväkivalta EU:ssa
 
- Euroopan Globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto Espanjan hakemuksen johdosta
 
- EU-passien ja -viisumien myynnistä aiheutuvat turvallisuusuhat
 
- Pysyvän rakenteellisen yhteistyön täytäntöönpano ja hallinto
 
- EU:n ja Moldovan assosiaatiosopimuksen täytäntöönpano
 
- Energiaunionin tila
 

Täysistunto

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

17 I 17


