
 

Istuntokatsaus 23.-26. marraskuuta
 
Kuluttajat voivat jatkossa puolustaa oikeuksiaan yhdessä 
 
 
 
Laittomista toimista kärsineet kuluttajat voivat jatkossa puolustaa oikeuksiaan ja hakea
korvauksia yhdessä yhtenä ryhmänä.
 
 
Lehdistönvapaus: huolena kritiikin vaimennus ja journalismiin
kohdistuvat hyökkäykset 
 
 
 
 
 
 
Mepit ovat huolissaan riskeistä lehdistön monimuotoisuudelle useissa EU-maissa ja
varoittavat toimittajiin kohdistuvasta kasvavasta painostuksesta ja häirinnästä.
 
 
Mepit vaativat kuluttajille ”korjauttamisoikeutta” 
 
 
 
Mepit keskustelevat ja äänestävät keinoista edistää kestävämpää kuluttamista, kuten
tuotteiden uudelleenkäytön ja korjaamisen kannustamisesta sekä tuotteiden käyttöiän
pidentämisestä.
 
 
Muita aiheita täysistunnon agendalla 
 
 
 
 
 
Täysistunnossa käsitellään myös seuraavia aiheita:
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/fi/agenda/briefing/2020-11-23
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/fi/agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fi/plenary/
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home
http://www.epnewshub.eu


Kuluttajat voivat jatkossa puolustaa oikeuksiaan
yhdessä
 
 
 
 
Laittomista toimista kärsineet kuluttajat voivat jatkossa
puolustaa oikeuksiaan ja hakea korvauksia yhdessä yhtenä
ryhmänä.
 
Parlamentti keskustelee uudesta laista tiistaina ja äänestää siitä keskiviikkona. Parlamentti ja
EU:n  neuvosto  pääsivät  yhteisymmärrykseen  uusien  sääntöjen  lopullisesta  muodosta
kesäkuussa.  EU:n  neuvosto  hyväksyi  yhdessä  sovitut  säännöt  4.11.2020.
 
Uusien sääntöjen myötä EU-maiden pitää ottaa käyttöön edustajakanteita koskeva järjestelmä,
jonka avulla voidaan suojata kuluttajien yhteisiä etuja. Säännöissä on myös huomioitu tarve
välttää väärinkäytökset ja perusteettomat oikeusjutut. Järjestelmä takaa kuluttajille oikeuden
vaatia kieltomääräyksiä tai hyvityksiä yhdessä oikeutettujen tahojen, kuten kuluttajajärjestön tai
julkisten toimijoiden, kautta.
 
Kotimaiset kanteet ja useita EU-maita koskevat tilanteet poikkeavat toisistaan esimerkiksi siten,
että rajatylittävien tapausten osalta käyttöön otetaan harmonisoidut  kriteerit  oikeutettujen
toimijoiden nimeämiselle.
 
Sääntöjä sovelletaan edustajakanteisiin, jotka on nostettu lain soveltamisen alkamispäivänä tai
sen jälkeen.
 
Keskustelu: tiistaina 24.11. 
 
Äänestystulokset: keskiviikkona 25.11.
 
Menettely: Tavallinen lainsäätämisjärjestys (yhteispäätös)
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200619IPR81613/
https://www.consilium.europa.eu/fi/press/press-releases/2020/11/04/collective-redress-for-consumers-council-adopts-position-at-first-reading/


Lisätietoa

Äänestettävä teksti (6.11.2020)

Tiedote: Äänestys valiokunnassa (26.3.2019, englanniksi)

Valokuvia, videoita ja muuta audiovisuaalista aineistoa toimistusten käyttöön
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Lehdistönvapaus: huolena kritiikin vaimennus ja
journalismiin kohdistuvat hyökkäykset
 
 
 
 
 
 
 
Mepit ovat huolissaan riskeistä lehdistön
monimuotoisuudelle useissa EU-maissa ja varoittavat
toimittajiin kohdistuvasta kasvavasta painostuksesta ja
häirinnästä.
 
Täysistunnossa keskustellaan maanantaina lehdistönvapaudesta EU:ssa. Parlamentin jäsenet
äänestävät  päätöslauselmasta,  jossa käsitellään toimittajien suojelua,  poliittista häirintää,
lisääntynyttä vihapuhetta ja  disinformaatiota sekä verkkoalustojen roolia.
 
Päätöslauselmaluonnoksessa tuodaan esille joidenkin jäsenvaltioiden hallitusten pyrkimykset
vaientaa kriittiset ja riippumattomat tiedotusvälineet. Luonnoksessa myös vaaditaan, ettei EU-
varoja tulisi ohjata hallitusten kontrolloimille tiedotusvälineille tai propagandan rahoittamiseen.
 
Unkarin  puuttuminen  tiedotusvälineiden  toimintaan  Sloveniassa  ja  Pohjois-
Makedoniassa
 
Parlamentin jäsenet keskustelevat lisäksi toisessa keskustelussa keskiviikkona neuvoston ja
komission edustajien kanssa Unkarin puuttumisesta tiedotusvälineiden toimintaan Sloveniassa
ja Pohjois-Makedoniassa.
 
Keskustelu: maanantaina 23.11. (tiedotusvälineiden vapaus EU:ssa) ja keskiviikkona 25.11.
(Unkarin puuttuminen tiedotusvälineiden toimintaan)
 
Äänestystulokset: keskiviikkona 25.11. 
 
Menettely: ei-lakiasäätävä päätöslauselma
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0205_FI.html
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20201024IPR90116/meps-warn-of-attempts-by-some-eu-countries-to-silence-and-subdue-critical-media
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20201024IPR90116/meps-warn-of-attempts-by-some-eu-countries-to-silence-and-subdue-critical-media


Lisätietoa

Mietinnön esittelijä: Magdalena Adamowicz (EPP, Puola)

Lainsäädäntötietokanta

Lehdistönvapauden suojeleminen koronaviruspandemian aikana

Parlamentin päätöslauselma: Tiedotusvälineiden moniarvoisuus ja vapaus Euroopan unionissa
(3.5.2018)

Valokuvia, videoita ja muuta aineistoa tiedotusvälineiden käyttöön
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Mepit vaativat kuluttajille
”korjauttamisoikeutta”
 
 
 
 
Mepit keskustelevat ja äänestävät keinoista edistää
kestävämpää kuluttamista, kuten tuotteiden
uudelleenkäytön ja korjaamisen kannustamisesta sekä
tuotteiden käyttöiän pidentämisestä.
 
Parlamentin täysistunto keskustelee aiheesta maanantaina ja äänestää keskiviikkona.
 
Kestävämpiä sisämarkkinoita käsittelevässä päätöslauselmaluonnoksessa parlamentti pyytää
komissiota takaamaan kuluttajille tuotteiden ”korjauttamisoikeuden” tekemällä korjauttamisesta
kannattavampaa, järjestelmällisempää ja kustannustehokkaampaa.
 
Luonnostekstissä kehotetaan edistämään kierrätettyjen tuotteiden markkinoiden tukemista,
kestävää tuotantoa ja sellaisten käytäntöjen kieltämistä, jotka tahallisesti lyhentävät tuotteiden
käyttöikää. Mepit myös pyytävät harkitsemaan tuotteiden ja palveluiden merkitsemistä niiden
kestävyyden mukaan (esim.  käyttöikää arvioiva  mittari  ja  selkeästi  esitetty  tieto  tuotteen
arvioidusta käyttöiästä).  Tämän lisäksi  mepit  toistavat  vaatimuksensa yleislaturista,  jonka
käyttöönotto vähentäisi  elektroniikkajätettä.
 
Keskustelu: maanantaina 23.11. 
 
Äänestystulokset: keskiviikkona 25.11.
 
Menettelytapa: ei-lakiasäätävä päätöslauselma (Valiokunta-aloitteinen mietintö)
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0209_FI.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0209_FI.html
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20200128IPR71205/parliament-wants-binding-rules-on-common-chargers-to-be-tabled-by-summer


Lisätietoa

Päätöslauselmaluonnos: ”kohti kestävämpiä sisämarkkinoita yritysten ja kuluttajien hyväksi”

Tiedote valiokuntaäänestyksestä: “EU consumers should enjoy a “right to repair”” (26.10.2020,
englanniksi)

Lainsäädäntötietokanta

Mietinnön esittelijä David Cormand (Greens/EFA, Ranska)

Täysistunto

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

8 I 10

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0209_FI.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0209_FI.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0209_FI.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0209_FI.html
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20201024IPR90101/
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20201024IPR90101/
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20201024IPR90101/
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20201024IPR90101/
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20201024IPR90101/
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20201024IPR90101/
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20201024IPR90101/
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20201024IPR90101/
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20201024IPR90101/
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2021(INI)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2021(INI)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2021(INI)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2021(INI)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2021(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/fi/197503/DAVID_CORMAND/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/fi/197503/DAVID_CORMAND/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/fi/197503/DAVID_CORMAND/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/fi/197503/DAVID_CORMAND/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/fi/197503/DAVID_CORMAND/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/fi/197503/DAVID_CORMAND/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/fi/197503/DAVID_CORMAND/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/fi/197503/DAVID_CORMAND/home


Muita aiheita täysistunnon agendalla
 
 
 
 
 
 
Täysistunnossa käsitellään myös seuraavia aiheita:
 
- Tuoteturvallisuus sisämarkkinoilla
 
- Uusi kuluttaja-asioiden toimintaohjelma
 
- Perusoikeuksien tilanne Euroopan unionissa – vuosikertomus 2018–2019
 
- Asunnottomuuden vähentäminen Euroopan unionissa
 
- Schengen-järjestelmä ja covid-19-kriisin aikana toteutetut toimenpiteet
 
- Aborttioikeus Puolassa
 
- Eurooppa-neuvoston 10.-11.12.2020 pidettävän kokouksen valmistelu
 
- EU-vaaleja koskeva tilannekatsaus
 
- Euroopan uusi teollisuusstrategia
 
- EU:n lääkestrategia
 
- EKP:n johtokunnan jäsenyys
 
- Jännitteiden lisääntyminen Varoshassa Turkin laittomien toimien johdosta ja tarve käynnistää
neuvottelut pikaisesti uudelleen
 
- Covid-19 -pandemian ulkopoliittiset seuraukset
 
- Abraham-sopimuksen geopoliittiset seuraukset Lähi-idän alueella
 
- Rankaisemattomat rikokset toimittajia kohtaan
 
- Istanbulin sopimus ja naisten kohtaama väkivalta
 
- Tiettyjen tuotteiden tullien poistaminen
 
- Kehitysyhteistyön tuloksellisuuden ja avun vaikuttavuuden parantaminen
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- Ihmisoikeudet
 
- Uusi LGBTIQ-tasa-arvostrategia
 
-  Oikeudenkäynti-  ja  muiden  asiakirjojen  tiedoksianto  jäsenvalt ioissa  sivi i l i-  tai
kauppaoikeudell isissa  asioissa
 
-  EU-maiden  tuomioistuinten  välinen  yhteistyö  todisteiden  vastaanottamisessa  siviili-  tai
kauppaoikeudellisissa  asioissa
 
- EU:n kauppapolitiikka
 
- ALV-direktiivin muutos: COVID-19-rokotteiden, testipakkausten ja niihin liittyvien palvelujen
väliaikainen vapauttaminen arvonlisäverosta
 
Lisätietoa näistä aiheista löytyy englanninkielisestä istuntokatsauksesta.
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