
 

Istuntokatsaus – 8.-10.7.2020 – Bryssel
 
Angela Merkel esittelee mepeille Saksan EU-puheenjohtajakauden
painopisteet 
Keskiviikkona iltapäivällä mepit keskustelevat Saksan liittokansleri Angela Merkelin
kanssa Saksan EU-puheenjohtajakauden tavoitteista seuraaville kuudelle kuukaudelle.
 
 
Parlamentti keskustelee EU:n pitkän aikavälin budjetista ja
elvytyksestä Šefčovičin ja Michelin kanssa 
Mepit esittävät kantansa EU:n monivuotiseen rahoituskehykseen ja taloudelliseen
elvytykseen. Eurooppa-neuvosto keskusteli asiasta huippukokouksessa 19.6. ja jatkaa
keskustelua 17.7.
 
 
Mepit keskustelevat EU:n kansanterveysstrategian uudistuksesta  
Euroopan parlamentin jäsenet keskustelevat terveyskomissaari Stella Kyriakidesin
kanssa EU:n kansanterveysstrategian uudistuksesta keskiviikkona.
 
 
Mepit äänestävät merkittävästä tieliikennesektorin uudistuksesta 
Parlamentti äänestää uudistuksesta, jolla parannetaan kuljettajien työoloja,
selkeytetään lähetettyjä kuljettajia koskevia sääntöjä ja torjutaan laittomia käytäntöjä.
 
 
Muita aiheita agendalla
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http://www.europarl.europa.eu//news/fi/agenda/briefing/2020-07-08
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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
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Angela Merkel esittelee mepeille Saksan EU-
puheenjohtajakauden painopisteet
 
Keskiviikkona iltapäivällä mepit keskustelevat Saksan
liittokansleri Angela Merkelin kanssa Saksan EU-
puheenjohtajakauden tavoitteista seuraaville kuudelle
kuukaudelle.
 
Angela Merkel osallistuu Brysselissä järjestettävään täysistuntoon keskiviikkona 8.7. noin klo
15.15  Suomen  a ikaa.  Kyseessä  on  Merke l in  ens immäinen  u lkomaanmatka
koronav i ruspandemian  a lun  jä lkeen.
 
Saksan EU-puheenjohtajakauden motto on “Yhdessä Euroopan elpymisen puolesta”. Kauden
päätavoitteena onkin keskittyä koronaviruspandemian jälkeiseen taloudelliseen elpymiseen.
Tavoitteisiin  kuuluu  pääseminen  sopuun  niin  EU:n  elvytyssuunnitelmasta  kuin  EU:n
monivuotisesta rahoituskehyksestä. Kun EU-maiden johtajat ovat päässeet sopuun seuraavasta
pitkän  aikavälin  budjetista,  voivat  neuvottelut  parlamentin  kanssa  alkaa.  Meppien  pitää
hyväksyä  budjetti,  jotta  se  voi  astua  voimaan.
 
Saksan puheenjohtajakauden aikana odotetaan lisäksi tuloksia EU:n ja Britannian tulevaa
suhdetta koskevista neuvotteluista.  Myös ilmastonmuutos,  digitalisaatio ja Euroopan rooli
maailmassa tulevat  olemaan esillä  puheenjohtajakauden aikana.
 
Keskustelu: keskiviikkona 8.7.
 
Menettely: neuvoston ja komission julkilausumat
 
Lisätietoa
EU:n pitkän aikavälin budjetti
Audiovisuaalista materiaalia toimittajien käyttöön

Täysistunto

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

3 I 8

https://www.eu2020.de/eu2020-en
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/priorities/monivuotinen-rahoituskehys
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/german-presidency_15901_pk?


Parlamentti keskustelee EU:n pitkän aikavälin
budjetista ja elvytyksestä Šefčovičin ja Michelin
kanssa
 
Mepit esittävät kantansa EU:n monivuotiseen
rahoituskehykseen ja taloudelliseen elvytykseen.
Eurooppa-neuvosto keskusteli asiasta huippukokouksessa
19.6. ja jatkaa keskustelua 17.7.
 
EU-maiden johtajat kokoontuivat videokonferenssiin 19.6. keskustelemaan EU:n koronakriisiä
koskevista elvytyssuunnitelmista ja pitkän aikavälin budjetista, joita koskevat esitykset komissio
esitteli parlamentille 27.5.2020. Kokouksessa ei päästy yhteisymmärrykseen elvytyspaketista tai
budjetista.
 
EU-maiden johtajat tapaavat uudestaan 17.7. Brysselissä. Tarkoituksena on yrittää päästä
yhteisymmärrykseen Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Charles Michelin konkreettisten
esitysten pohjalta. Michelin odotetaan esittelevän esitykset ennen huippukokousta.
 
Parlamentin puhemies David Sassoli  totesi  torstaina 2.7.:  ”Neuvottelut  voivat  alkaa nyt  ja
parlamentti on valmis. Puheenjohtaja von der Leyenin päätös käynnistää EU-sopimusten 324.
artikla korostaa sitä, että kaikki instituutiot ovat valmiita ja sitoutuneita tarjoamaan vastauksia
eurooppalaisille. Sain tänään mandaatin parlamentin puheenjohtajakokoukselta neuvotella
kunnianhimoisen sopimuksen.”
 
Meppien pitää hyväksyä pitkän aikavälin budjetti ehdottomalla enemmistöllä, jotta se voi astua
voimaan.
 
Keskustelu: keskiviikkona 8.7.
 
 
Menettely: neuvoston ja komission julkilausumat, ei päätöslauselmaa
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https://www.consilium.europa.eu/fi/press/press-releases/2020/06/19/remarks-by-president-charles-michel-after-video-conference-of-the-members-of-the-european-council-19-june-2020/
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20200526IPR79817/mepit-tyytyvaisia-komission-ehdottamaan-eu-n-elvytyspakettiin
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20200526IPR79817/mepit-tyytyvaisia-komission-ehdottamaan-eu-n-elvytyspakettiin
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2020/07/17-18/
https://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/sassoli-negotiation-on-mff-and-next-generation-eu-begins
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A12016E324
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A12016E324


Lisätietoa
Puhemies Sassolin puhe Eurooppa-neuvostolle 19.6.
EP:n tutkimuspalvelut: “Outcome of the European Council video-conference of 19 June 2020”
Kirje parlamentin viiden poliittisen puolueen puheenjohtajalta EU-maiden johtajille (18.6.;
englanniksi)
Parlamentin monivuotista rahoituskehystä käsittelevän neuvottelutiimin lausunto: “Recovery
plan crucial, but do not trade long-term for short-term” (27.5.2020)

Lehdistötiedote: Euroopan parlamentti: EU tarvitsee 2 biljoonan euron elvytyspaketin
(15.5.2020)
Euroopan parlamentin päätöslauselma uudesta monivuotisesta rahoituskehyksestä, omista
varoista ja elvytyssuunnitelmasta
Kysymyksiä ja vastauksia EU:n pitkän aikavälin budjetista eli monivuotisesta
rahoituskehyksestä
Audiovisuaalista materiaalia toimittajien käyttöön
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http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/sassoli-to-euco-next-generation-eu-is-the-essential-basis-for-negotiations
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)642845
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20200619RES81612/20200619RES81612.pdf
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20200619RES81612/20200619RES81612.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200526IPR79824/ep-negotiators-recovery-plan-crucial-but-do-not-trade-long-term-for-short-term
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200526IPR79824/ep-negotiators-recovery-plan-crucial-but-do-not-trade-long-term-for-short-term
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20200512IPR78912/euroopan-parlamentti-eu-tarvitsee-2-biljoonan-euron-elvytyspaketin
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20200512IPR78912/euroopan-parlamentti-eu-tarvitsee-2-biljoonan-euron-elvytyspaketin
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20200512IPR78912/euroopan-parlamentti-eu-tarvitsee-2-biljoonan-euron-elvytyspaketin
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0124_FI.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0124_FI.html
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20200115IPR70326/kysymyksia-ja-vastauksia-eu-n-pitkan-aikavalin-budjetista
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20200115IPR70326/kysymyksia-ja-vastauksia-eu-n-pitkan-aikavalin-budjetista
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-council-19-june-2020_16001_pk


Mepit keskustelevat EU:n
kansanterveysstrategian uudistuksesta 
 
Euroopan parlamentin jäsenet keskustelevat
terveyskomissaari Stella Kyriakidesin kanssa EU:n
kansanterveysstrategian uudistuksesta keskiviikkona.
 
Koronaviruspandemia osoitti, että EU:n ja sen jäsenmaiden tavoissa toimia kansanterveysuhkia
vastaan on puutteita.  Keskiviikkona parlamentti  keskustelee terveydenhuoltojärjestelmien
varautumisen parantamisesta ja toimien koordinoinnista ympäri  Eurooppaa tulevaisuuden
terveysuhkien varalta.
 
Taustatietoa
 
J ä s e n m a i l l a  o n  e n s i s i j a i n e n  v a s t u u  k a n s a n t e r v e y d e s t ä  j a  e r i t y i s e s t i
terveydenhuoltojärjestelmistä.  EU:lla  on  kuitenkin  merkittävä  rooli  kansanterveyden
edistämisessä,  tautien  ehkäisemisessä  ja  hall intaan  saamisessa,  terveysuhkien
vähentämisessä  ja  jäsenvaltioiden  terveysstrategioiden  yhdenmukaistamisessa.
 
Parlamentt i  on  pyrk inyt  jär jestelmäl l isest i  edistämään  johdonmukaisen  EU:n
kansanterveyspolitiikan  luomista.  Vuoden  2020  jälkeistä  budjettiuudistusta  ja  talouden
elvytyssuunnitelmaa koskevassa päätöslauselmassa mepit korostivat, että on tärkeää perustaa
uusin erillinen eurooppalainen terveysohjelma.
 
Komissio  on  esittänyt  tämän  jälkeen  9,4  miljardin  euron  suuruisen  EU4Health-ohjelman
perustamista  vuosille  2021-2027  osana  elvytyssuunnitelmaa.
 
Keskustelu: keskiviikkona 8.7.
 
Äänestys: perjantaina 10.7.
 
Menettely: päätöslauselma
 
Lisätietoa
Lainsäädäntötietokanta
Lehdistötiedote: EU4Health: MEPs welcome proposal for dedicated EU health programme
(28.05.2020)
Lehdistötiedote: EU Strategy on COVID-19 vaccines must guarantee safety and accessibility
for all (22.06.2020)
Audiovisuaalista materiaalia toimittajien käyttöön
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https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/priorities/eu-response-to-coronavirus/20200512IPR78912/parliament-eu27-need-EU2-trillion-recovery-package-to-tackle-covid-19-fallout
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/priorities/eu-response-to-coronavirus/20200512IPR78912/parliament-eu27-need-EU2-trillion-recovery-package-to-tackle-covid-19-fallout
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200525IPR79715/eu4health-meps-welcome-proposal-for-dedicated-eu-health-programme
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/eu-response-to-coronavirus/20200513STO79012/covid-19-the-eu-plan-for-the-economic-recovery
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2691(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20200525IPR79715/eu4health-meps-welcome-proposal-for-dedicated-eu-health-programme
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20200525IPR79715/eu4health-meps-welcome-proposal-for-dedicated-eu-health-programme
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200619IPR81614/eu-strategy-on-covid-19-vaccines-must-guarantee-safety-and-accessibility-for-all
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200619IPR81614/eu-strategy-on-covid-19-vaccines-must-guarantee-safety-and-accessibility-for-all
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/coronavirus-outbreak_14903_pk


Mepit äänestävät merkittävästä
tieliikennesektorin uudistuksesta
 
Parlamentti äänestää uudistuksesta, jolla parannetaan
kuljettajien työoloja, selkeytetään lähetettyjä kuljettajia
koskevia sääntöjä ja torjutaan laittomia käytäntöjä.
 
Mepit  äänestävät keskiviikkona uudistuksista lähetettyjä kuljettajia,  kuljettajien lepoaikoja,
kabotaasia (maanteiden kansallinen tavaraliikenne,  jota ulkomaiset  kuljettajat  harjoittavat
tilapäisesti)  koskeviin  sääntöihin.  Uudistuksella  muun  muassa  varmistetaan  kohtuulliset
korvaukset kuljettajille, estetään järjestelmällistä kabotaasia ja torjutaan ”postilaatikkoyritysten”
käyttöä.
 
Lisäksi mepit äänestävät eFreight-säännöistä, joiden myötä sähköisten kuljetusasiakirjojen
käyttö helpottuu.
 
Äänestys: keskiviikkona 8.7.
 
Menettely: tavallinen lainsäätämisjärjestys, toinen käsittely
 
Lehdistötilaisuus: torstaina 9.7. klo 11.00 Suomen aikaa esittelijöiden kanssa: Henna Virkkunen
(EPP, kok.), Ismail Ertug (S&D, Saksa) and Kateřina Konečná (GUE/NGL, Tšekki) 
 
Lisätietoa
Lehdistötiedote: Transport Committee approves major reform of road transport sector
(08.06.2020)
Audiovisuaalista materiaalia toimittajien käyttöön
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https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-resilient-energy-union-with-a-climate-change-policy/file-electronic-freight-transport-information
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/124726/HENNA_VIRKKUNEN/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/96842/ISMAIL_ERTUG/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/23699/KATERINA_KONECNA/home
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20200607IPR80701/transport-committee-approves-major-reform-of-road-transport-sector
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20200607IPR80701/transport-committee-approves-major-reform-of-road-transport-sector
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/mobility_15101_pk
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Muita aiheita agendalla
 
Täysistunnossa käsitellään myös seuraavia aiheita:
 

Keskustelu oikeusvaltioperiaatetta ja EU-maksuja koskevista säännöistä 
Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat 
Kulttuurinen elpyminen Euroopassa 
Toimet vaarallisten kemikaalien torjumiseksi 
Keskustelu uusista toimista rahanpesun estämiseksi 
Vihreän kehityksen ohjelma: Energian varastoinnin tehostaminen vähähiilisyyden
edistämiseksi 
Uusien erityisvaliokuntien, alavaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan jäsenet 
Romanien integraatio: Kohti vuoden 2020 jälkeistä strategiaa 
Kehitysvammaisten ja heidän perheidensä oikeudet koronaviruskriisissä 
Eurooppalaisen kansalaisaloitteen määräaikojen pidennys koronaviruksesta johtuen 
EU-maista  kotoisin  olevien  lasten  kansainväliset  ja  kotimaiset  kaappaukset
Japanissa 
Ihmisoikeuksien heikentyminen maailmassa 
Äänestys Itävallan ehdokkaasta Euroopan tilintarkastustuomioistuimeen 
Koheesiopolitiikan rooli koronaviruskriisin torjunnassa 
Äänestys  585  miljoonan  euron  tuesta  syyrialaisten  pakolaisten  avustamiseen
naapurimaissa 
Srebrenican kansanmurhan muistaminen 
Keskustelu tilanteesta Venezuelassa 
Keskustelu Turkin toimista itäisellä Välimerellä
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