
 

Istuntokatsaus  –   13.–16.  joulukuuta  2021  –
Strasbourg
 
Aleksei Navalnyi saa Saharov-palkinnon 2021  
Vuoden 2021 mielipiteenvapauden Saharov-palkinto myönnetään venäläiselle
oppositiopoliitikolle ja korruption vastaiselle aktivistille Aleksei Navalnyille keskiviikkona
klo 12 CET.
 
 
Digimarkkinasäädös: pelisääntöjä suurille verkkoalustoille 
Parlamentti äänestää kannastaan digimarkkinasäädökseen (DMA), joka luo
pelisääntöjä suurten verkkoalustojen toiminnalle EU:ssa.
 
 
Tasa-arvo: naisten pääsyä työmarkkinoille helpotettava, palkkaerot
poistettava 
Mepit ehdottavat ensi viikolla konkreettisia toimia, joilla tuettaisiin naisten oikeuksia ja
torjuttaisiin epätasa-arvoa.
 
 
Kansalliset elpymissuunnitelmat: komissio ja neuvosto kertovat
tilanteesta 
Keskiviikkona mepit kysyvät komissiolta ja neuvostolta, vastaavatko
elpymissuunnitelmat sovittuja tavoitteita.
 
 
Mepit kysyvät turvapaikkasääntöjen muutosehdotuksesta EU:n ja
Valko-Venäjän rajoilla 
Mepit kysyvät neuvostolta ja komissiolta ehdotuksesta, jolla muutettaisiin EU:n
turvapaikkasääntöjä Puolassa, Latviassa ja Liettuassa Valko-Venäjältä tulevien
siirtolaisten vuoksi.
 
 
Julkiset hankinnat: loppu eurooppalaisten yritysten syrjimisille
muissa maissa 
Mepit äänestävät uudesta kansainvälisten hankintojen välineestä, jolla kannustetaan
kolmansia maita avaamaan julkisten hankintojen markkinaansa EU-yrityksille.
 
 
Muita aiheita 
Sukupuolittunut verkkoväkivalta, toimitusketjuongelmat, Ukrainan tilanne ja paljon
muuta
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http://www.europarl.europa.eu//news/fi/agenda/briefing/2021-12-13
http://www.europarl.europa.eu/plenary/fi/agendas.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/fi/webstreaming?lv=PLENARY
https://multimedia.europarl.europa.eu/fi/webstreaming?lv=OTHER_EVENTS
https://multimedia.europarl.europa.eu/fi/home
https://www.epnewshub.eu


Aleksei Navalnyi saa Saharov-palkinnon 2021 
 
Vuoden 2021 mielipiteenvapauden Saharov-palkinto
myönnetään venäläiselle oppositiopoliitikolle ja korruption
vastaiselle aktivistille Aleksei Navalnyille keskiviikkona klo
12 CET.
 
Navalnyi ei pääse itse osallistumaan palkintoseremoniaan EU-parlamentissa Strasbourgissa,
koska hän on edelleen vangittuna Venäjällä.  Tytär Daria Navalnaja ottaa hänen sijastaan
vastaan palkinnon, jonka myöntää EU-parlamentin puhemies David Sassoli.
 
Palkintoseremonian  jälkeen  puhemies  Sassoli  ja  Leonid  Volkov,  Navalnyin  poliittinen
neuvonantaja  ja  vuoden  2018  presidentinvaalikampanjan  kansliapäällikkö,  pitävät
lehdistötilaisuuden.  Se  alkaa  klo  12.45  CET  Daphne  Caruana  Galizia  -lehdistösalissa.
 
Lisäksi Volkov ja Navalnaja osallistuvat EU-parlamentin lehdistötapahtumaan tiistaina 14.12. klo
15.30.
 
Voit katsoa sekä seremonian että lehdistötilaisuuden suorana parlamentin multimediasivulta
(saatavilla myös tallenne jälkeenpäin) ja EbS:stä.
 
Lue lisää muista tämän vuoden Saharov-palkintoehdokkaista.
 
Maanantaina  13.12.  klo  19.45  -  21.15  mepit  ulkoasioiden  (AFET)  ja  kehityksen  (DEVE)
valiokunnista  sekä  ihmisoikeuksien  alivaliokunnasta  (DROI)  keskustelevat  Volkovin  ja
Navalnajan  kanssa.
 
Taustaa
 
Euroopan parlamentti on vuodesta 1988 myöntänyt vuosittain mielipiteenvapauden Saharov-
palkinnon ihmiselle  tai  ryhmälle,  joka puolustaa ihmisoikeuksia ja  perusvapauksia.  Se on
nimetty  neuvostoliittolaisen fyysikon ja toisinajattelijan Andrei  Saharovin mukaan.
 
Palkintoseremonia: keskiviikkona 15.12.
 
Lehdistötilaisuus: 15.12 klo 12.45 CET (EU-parlamentin puhemies David Sassoli ja Leonid
Volkov)
 
Lisätietoa
Lehdistötiedote: Aleksei Navalnyille Euroopan parlamentin Saharov-palkinto 2021 (20.10.2021)
Saharov-yhteisö
Parlamentin multimediakeskus: EU ja Venäjä
Parlamentin multimediakeskus: Saharov-palkinto 2021
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https://www.europarl.europa.eu/the-president/en/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20210916STO12702/sakharov-prize-2021-the-nominees
https://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/en/home
https://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/en/home
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20211014IPR14915/aleksei-navalnyille-euroopan-parlamentin-saharov-palkinto-2021
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/en/the-prize/sakharov-prize-community
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-russia_18701_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/sakharov-prize-2021_20502_pk


Digimarkkinasäädös: pelisääntöjä suurille
verkkoalustoille
 
Parlamentti äänestää kannastaan digimarkkinasäädökseen
(DMA), joka luo pelisääntöjä suurten verkkoalustojen
toiminnalle EU:ssa.
 
Mepit keskustelevat tiistaina ja äänestävät keskiviikkona lakiehdotuksesta, joka kieltäisi tietyt
toimintamallit  suurilta  alustoilta,  jotka  ovat  ns.  portinvartijoita,  ja  antaisi  komissiolle
mahdollisuuden  aloittaa  tutkintoja  sekä  rangaista  alustoja  rikkomuksista.
 
Parlamentin sisämarkkinavaliokunta äänesti  komission luonnoksesta 23.11. ja päätti  lisätä
portinvartija-alustoille uusia velvollisuuksia ja kieltoja reilun kilpailun varmistamiseksi.
 
Uusia sääntöjä sovelletaan suuryhtiöihin,  jotka tarjoavat  ydinalustapalveluja ja  voivat  siis
todennäköisimmin vääristää kilpailua.  Ydinalustapalveluja ovat  mm. verkkovälityspalvelut,
sosiaaliset  mediat,  hakukoneet,  käyttöjärjestelmät,  verkkomainonta,  pilvipalvelut  ja
videonjakopalvelut, jotka täyttävät portinvartijuuden ehdot. Mepit lisäsivät säädöksen piiriin
myös verkkoselaimet, virtuaaliavustajat ja äly-TV:t.
 
Parlamentti  teki  komission  esitykseen  myös  muita  muutoksia,  jotka  koskivat  mm.
portinvartijoiden määritelmien kynnysarvoja, velvollisuuksien ja kieltojen listaa, uusia sääntöjä
kohdennetulle mainonnalle ja palvelujen yhteentoimivuudelle, rajoituksia kilpailua tukahduttaville
ostoille (ns. tappajaostot), EU-tason valvontaa ja tutkimuksia, kansallisten kilpailuviranomaisten
roolia ja sakkoja.
 
Lue lisää lehdistötiedotteesta.
 
Keskustelu: tiistaina 14.12.
 
Äänestys jatulokset: keskiviikkona 15.12.
 
Menettely: tavallinen lainsäädäntömenettely
 
Lisätietoa
Mietintöluonnos
Lehdistötiedote valiokunnan äänestyksestä (23.11.2021)
Videotallenne: esittelijä Andreas Schwabin (EPP, Saksa) lehdistötilaisuus 23.11.2021
Esittelijä Andreas Schwab (EPP, Saksa)
Lainsäädäntötietokanta
Audiovisuaalista materiaalia
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211118IPR17636/digital-markets-act-ending-unfair-practices-of-big-online-platforms
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0332_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211118IPR17636/digital-markets-act-ending-unfair-practices-of-big-online-platforms
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-conference-by-andreas-schwab-rapporteur-on-digital-markets-act-dma-outcome-of-vote-in-committe_20211123-0920-SPECIAL-PRESSER_vd
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/28223/ANDREAS_SCHWAB/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/0374(COD)
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/digital-services-and-digital-markets-act_17701_pk


Tasa-arvo: naisten pääsyä työmarkkinoille
helpotettava, palkkaerot poistettava
 
Mepit ehdottavat ensi viikolla konkreettisia toimia, joilla
tuettaisiin naisten oikeuksia ja torjuttaisiin epätasa-arvoa.
 
EU-parlamentti keskustelee maanantaina ja äänestää keskiviikkona mietintöluonnoksesta, jossa
jäsenmaita pyydetään varmistamaan, että naisilla on yhtäläinen pääsy työmarkkinoille, sama
palkka ja samat työmarkkinaoikeudet.
 
Naisiin  kohdistuva  väkivalta  on  lisääntynyt  pandemian  aikana,  ja  mietinnössä  toivotaan
jäsenmailta  toimia väkivaltatapausten selvittämiseksi  ja  tekijöiden rankaisemiseksi.  Mepit
toteavat  jälleen,  että sukupuolittuneen väkivallan kitkemiseksi  Bulgarian,  Tšekin,  Unkarin,
Latvian, Liettuan ja Slovakian tulee ratifioida Istanbulin sopimus, ja lisäksi tarvitaan kattavaa
EU-lainsäädäntöä sukupuolittunutta väkivaltaa vastaan.
 
Mepit myös toteavat, että seksuaaliterveys ja siihen liittyvät oikeudet ovat perusoikeuksia, joita
ei voi poistaa, ja että aborttien täyskielto on naisiin kohdistuvan väkivallan muoto.
 
Taustaa
 
Euroopan tasa-arvoinstituutin (EIGE)tasa-arvoindeksin mukaan EU on ainakin 60 vuoden
päässä  sukupuolten  täydestä  tasa-arvosta.  Vuonna  2021  jäsenmaiden  keskimääräinen
arvosana on 68/100, ja yli kolmannes niistä saa alle 60 pistettä. EU:n arvosana on noussut vain
4,9 pistettä vuodesta 2010.
 
Keskustelu: maanantaina 13.12.
 
Äänestys: keskiviikkona 15.12.
 
Menettely: oma-aloitemietintö
 
Lisätietoa
Mietintöluonnos
Lainsäädäntötietokanta
Esittelijä Sandra Pereira (Left, Portugali)
Parlamentin teemakooste: Gender equality (lokakuu 2021)
Audiovisuaalista materiaalia (tasa-arvo)
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https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home
https://eige.europa.eu/fi/in-brief
https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2021
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0315_fi.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/2020(INI)
http://www.europarl.europa.eu/meps/fi/197754/SANDRA_PEREIRA/home
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/TD_Gender_Equality.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/fi/gender-balance_17503_pk


Kansalliset elpymissuunnitelmat: komissio ja
neuvosto kertovat tilanteesta
 
Keskiviikkona mepit kysyvät komissiolta ja neuvostolta,
vastaavatko elpymissuunnitelmat sovittuja tavoitteita.
 
Meppien odotetaan kysyvän, vastaavatko jäsenmaiden elpymissuunnitelmat täysin sovittuja
tavoitteita,  joita  ovat  vihreän  ja  digitaalisen  siirtymän  tukeminen  sekä  työllisyys-  ja
sosiaalipolitiikka, mm. terveydenhuolto ja koulutus. Keskustelussa noussee myös esiin kiristyvä
aikataulu, jonka takia jäsenmaiden olisi pian toteutettava uudistukset ja investoinnit.
 
Parlamentti myös huomauttaa, ettei neuvotteluissa Unkarin ja Puolan hallitusten kanssa ole
saatu  näkyviä  tuloksia.  Kumpikaan  ei  ole  puuttunut  ongelmiin,  joita  on  oikeusvaltion
toteutumisessa, oikeuslaitoksen asemassa, EU-lain ensisijaisuudessa, julkisissa hankinnoissa,
korruptiossa tai vähemmistöjen syrjinnässä.
 
Taustaa
 
26:sta toistaiseksi annetusta elpymissuunnitelmasta on jo hyväksytty 22, esimerkiksi Suomen
suunnitelma. Alankomaat ei ole vielä lähettänyt suunnitelmaansa, eikä komissio ole hyväksynyt
Unkarin, Puolan, Ruotsin tai Bulgarian suunnitelmia. Pyydettyä esirahoitusta on myönnetty 17
jäsenmaalle yhteensä 52,3 miljardin euron arvosta. Espanja on ensimmäisenä maana saanut
10 miljardin määrärahan elpymis- ja palautumistukivälineestä komission todettua, että maa on
täyttänyt ensimmäisen maksun edellytykset.
 
Keskustelu: keskiviikkona 15.12.
 
Menettely: neuvoston ja komission lausunnot
 
Lisätietoa
Lehdistötiedote: Puolan ja Unkarin suunnitelmat tulee hyväksyä vain, jos epäkohtiin puututaan
(06.10.2021)
Lehdistötiedote: Mepit kysyvät komissiolta kansallisista elpymissuunnitelmista (01.09.2021)
Lehdistötiedote: Kestävää kasvua kansallisilla suunnitelmilla (20.06.2021)
Parlamentin selvitys: Recovery and Resilience Plans  - state of play (lokakuu  2021)
Audiovisuaalista materiaalia (RRF)
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https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211001IPR14015/hungary-and-poland-plans-should-be-approved-only-if-concerns-are-addressed
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211001IPR14015/hungary-and-poland-plans-should-be-approved-only-if-concerns-are-addressed
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210826IPR10609/meps-quiz-commissioners-on-state-of-play-of-national-recovery-plans
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210604IPR05530/national-recovery-plans-historic-opportunity-for-long-term-sustainable-growth
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/IPOL_IDA(2021)689459
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/recovery-and-resilience-facility-rrf_17703_pk


Mepit kysyvät turvapaikkasääntöjen
muutosehdotuksesta EU:n ja Valko-Venäjän
rajoilla
 
Mepit kysyvät neuvostolta ja komissiolta ehdotuksesta,
jolla muutettaisiin EU:n turvapaikkasääntöjä Puolassa,
Latviassa ja Liettuassa Valko-Venäjältä tulevien
siirtolaisten vuoksi.
 
EU-komissio ehdotti viime viikolla kuuden kuukauden poikkeusta turvapaikka-, palautus- ja
vastaanottosääntöihin EU-maiden ja Valko-Venäjän rajoilla. Ehdotus antaisi Puolalle, Latvialle ja
Liettualle  enemmän joustavuutta,  kun  ne  reagoivat  Lukašenkan hallinnon  rajalle  tuomiin
siirtolaisiin ja turvapaikanhakijoihin. Päätöksen jälkeen viranomaisilla olisi  enemmän aikaa
rekisteröidä turvapaikkahakemus ja lähes kaikkiin turvapaikanhakijoihin sovellettaisiin rajalla
tapahtuvaa turvapaikkamenettelyä, ja se voisi kestää enintään 16 viikkoa. Lisäksi palautuksia
nopeutettaisiin.
 
Ehdotus astuu voimaan vasta, kun neuvosto on hyväksynyt sen kuultuaan EU-parlamenttia
asiassa. Täysistuntokeskustelussa meppien odotetaan kysyvän, mitä seurauksia päätöksellä
olisi ihmisoikeuksien toteutumiselle, ja miksi se tehtäisiin juuri tällä menettelyllä, jossa että
parlamentilla on vain kuulemisrooli.
 
Keskustelu: keskiviikkona 15.12.
 
Menettely: neuvoston ja komission lausunnot, ei päätöslauselmaa
 
Lisätietoa
Täysistuntokeskustelu: Tilanne Valko-Venäjällä ja sen EU:n-vastaisilla rajoilla, humanitaariset
ja turvallisuusulottuvuudet (23.11.2021)
Puola ja Valko-Venäjä: humanitaarinen ja poliittinen kriisi rajalla hälyttävä (10.11.2021)
Multimediakeskus (EU ja Valko-Venäjä)
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_21_6447
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_21_6447
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fi/TXT/?uri=CELEX%3A12008E078
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fi/TXT/?uri=CELEX%3A12008E078
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2021-11-23-ITM-007_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2021-11-23-ITM-007_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211110IPR17001/poland-belarus-border-meps-alarmed-by-humanitarian-and-political-crisis
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-belarus_18301_pk


Julkiset hankinnat: loppu eurooppalaisten
yritysten syrjimisille muissa maissa
 
Mepit äänestävät uudesta kansainvälisten hankintojen
välineestä, jolla kannustetaan kolmansia maita avaamaan
julkisten hankintojen markkinaansa EU-yrityksille.
 
Kansainvälisten julkishankintojen väline rajoittaisi EU:n ulkopuolisten yritysten pääsyä EU:n
avoimille julkisten hankintojen markkinoille, jos kyseisen maan hallitus ei salli EU-yrityksille
vastaavaa mahdollisuutta osallistua julkisiin hankintakilpailuihin. Kun vastavuoroisuus lisääntyy,
suojeltujen markkinoiden toivotaan avautuvan EU-yrityksille ja nykyisen syrjinnän loppuvan.
 
Kansainvälisen kaupan valiokunnan (INTA) mepit  tukivat välineen yleistä tavoitetta,  mutta
muuttivat sen muotoa, laajuutta ja jäsenvaltioille annettavaa päätösvaltaa. Voit lukea lisää
muutoksista lehdistötiedotteesta.
 
Kun  täysistunto  on  hyväksynyt  parlamentin  kannan,  parlamentti  voi  neuvotella  välineen
lopullisesta  muodosta  jäsenmaiden  kanssa.
 
Äänestystulokset: keskiviikkona 15.12.
 
Menettely: tavallinen lainsäädäntömenettely
 
Lisätietoa
Mietintöluonnos
Lainsäädäntötietokanta
Esittelijä Daniel Caspary (EPP, Saksa)
Lainsäädännön seuranta
Julkiset hankinnat EU:ssa (EU-komissio)
Parlamentin selvitys: EU:n kansainvälisten hankintojen väline (20.10.2021)
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_16_178
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211129IPR18313/international-public-procurement-a-new-instrument-to-support-eu-firms
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0337_EN.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2012/0060(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/28219/DANIEL_CASPARY/home
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-balanced-and-progressive-trade-policy-to-harness-globalisation/file-international-procurement-instrument-(ipi)
https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement_en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649403/EPRS_BRI(2020)649403_EN.pdf


Muita aiheita
 
Sukupuolittunut verkkoväkivalta, toimitusketjuongelmat,
Ukrainan tilanne ja paljon muuta
 
- Sukupuolittunut väkivalta verkossa: parlamentin mietinnössä lainsäädäntöehdotuksia tilanteen
parantamiseksi, äänestys ti
 
- Ukrainan tilanne, Venäjän hyökkäyksen uhka: keskustelu ulkosuhdejohtaja Josep Borrellin
kanssa ti (päätöslauselmaäänestys to)
 
- Toimitusketjujen häiriöt ja niiden vaikutukset EU-yrityksiin ja -kansalaisiin: keskustelu ke
 
- Eurooppa-neuvoston kokous 16.12.: keskustelu komission ja neuvoston puheenjohtajamaa
Slovenian edustajan kanssa ke
 
- Neuvostoliiton hajoamisen 30-vuotispäivä: puhemies David Sassolin ja meppien kommentit ma
 
- Ghanan presidentti Nana Akufo-Addo puhuu parlamentille ti
 
- Euroopan nuorisovuosi 2022: äänestys laista, jolla järjestetään tapahtumia ja mm. otetaan
nuoria mukaan lainsäädännön valmisteluun, määrärahoja 8 milj. euroa, ti
 
- Humanitaarinen apu: mietinnössä toivotaan EU:lle vahvaa strategiaa, joka ottaa huomioon
ilmastonmuutoksen ja ympäristökatastrofit, äänestys ke
 
- Länsi-Balkanin tilanne: mietinnössä mepit listaavat syitä alueen nykytilaan, mm. korruptio ja
suurvaltojen vaikutukset, äänestys ke
 
- Kielto villieläinten käytölle sirkuksissa: keskustelu komission kanssa to
 
-  Oikeusvaltion  tila,  perusoikeudet  Sloveniassa:  äänestys  päätöslauselmasta  to  (asiasta
keskusteltiin  marraskuun  istunnossa)
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