
 

Istuntokatsaus 8.-11.3.2021
 
Euroopan tulevaisuuskonferenssi: EU-johtajat allekirjoittavat
yhteisen julistuksen 
 
 
 
Keskiviikon allekirjoitustilaisuus käynnistää laajan eurooppalaisen keskustelun
ratkaisuista Euroopan haasteisiin.
 
 
Kansainvälisen naistenpäivän juhlallisuudet täysistunnossa 
 
 
 
Maanantaina järjestetään kansainvälisen naistenpäivän juhlatilaisuus, jossa puhuvat
parlamentin puhemies David Sassoli ja Uuden-Seelannin pääministeri Jacinda Ardern.
 
 
Äänestys strategisia investointeja tukevasta InvestEU-ohjelmasta 
 
 
 
 
 
 
Parlamentti äänestää uudesta InvestEU-ohjelmasta, jonka avulla kannustetaan julkisen
ja yksityisen rahoituksen hyödyntämiseen sekä yksinkertaistetaan rahoituksen
saamista.
 
 
Äänestys terveysalan uudesta EU4Health-ohjelmasta 
 
 
 
Mepit keskustelevat ja äänestävät 5,1 miljardin euron EU4Health-ohjelmasta vuosille
2021–2027. Ohjelmalla tuetaan EU-maiden terveydenhuoltojärjestelmiä kriiseihin
valmistautumisessa.
 
 
Parlamentti ottaa kantaa EU:n hiilitulleihin 
 
 
 
Parlamentin tavoitteena on ajaa kunnianhimoisempia globaaleja
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ilmastotavoitteita ja estää hiilivuotoa asettamalla hiilitulleja ilmastoasioissa vähemmän
kunnianhimoisten maiden tuonnille.
 
 
Mepit: Yritysten huomioitava ihmisoikeudet ja ympäristö
tuotantoketjuissaan 
 
 
 
 
 
 
Meppien odotetaan vaativan EU-sääntöjä, jotka määrittävät vastuullisen liiketoiminnan
periaatteet ja asettavat yritykset vastuuseen aiheuttamistaan haitoista ihmisille ja
ympäristölle.
 
 
Muita aiheita täysistunton esitystlistalla 
Täysistunnossa käsitellään myös seuraavia aiheita:
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/fi/agenda/briefing/2021-03-08
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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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http://www.epnewshub.eu
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Euroopan tulevaisuuskonferenssi: EU-johtajat
allekirjoittavat yhteisen julistuksen
 
 
 
 
Keskiviikon allekirjoitustilaisuus käynnistää laajan
eurooppalaisen keskustelun ratkaisuista Euroopan
haasteisiin.
 
Euroopan parlamentin puhemies David Sassoli allekirjoittaa parlamentin puolesta keskiviikkona
klo 14.00 (Suomen aikaa) Euroopan tulevaisuuskonferenssia koskevan yhteisen julkilausuman.
Neuvoston puolesta julkilausuman allekirjoittaa samassa yhteydessä EU-puheenjohtajamaan
Portugalin pääministeri António Costa ja komission puolesta komission puheenjohtaja Ursula
von der Leyen.
 
Tämä käynnistää laajan prosessin,  jossa kansalaiset  voivat  osallistua  EU:n  toiminnan ja
toimielinten uudistamiseen. Julkilausumaan sisältyy EU:n toimielinten sitoumus kuunnella
eurooppalaisia ja tarttua konferenssin antamiin suosituksiin niille perussopimuksissa annetun
toimivallan mukaisesti.
 
Erilaisia  taustoja  edustavat  ihmiset,  kansalaisyhteiskunnan edustajat  ja  sidosryhmät  niin
Euroopan  tasolla  kuin  kansallisella,  alueellisella  ja  paikallisella  tasoilla  voivat  osallistua
avoimeen ja läpinäkyvään keskusteluun. He pääsevät määrittämään tulevaisuuskonferenssin
keskusteluiden aiheet omien huoliensa ja toiveidensa mukaisesti useissa eri tapahtumissa ja
monikielisellä verkkoalustalla.
 
Lue  par lament in  puheenjohtajakokouksen  antama  lausunto  sen  jä lkeen,  kun
puheenjohtajakokous  päätt i  hyväksyä  yhteisen  ju lk i lausuman.
 
Allekirjoitustilaisuus: keskiviikkona 10.3.
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210301IPR98957/ep-leaders-approve-conference-on-the-future-of-europe-s-founding-declaration


Lisätietoa

Euroopan parlamentin päätöslauselma 17.04.2020 EU:n yhteensovitetuista toimista covid-19-
pandemian ja sen seurausten torjumiseksi

Puheenjohtajakokouksen julkilausuma Schumanin julistuksen vuosipäivä (7.5.2020)

EP:n tutkimuspalvelut: Conference on the Future of Europe (11.6.2020, englanniksi)

Valokuvia, videoita ja muuta aineistoa toimitusten käyttöön
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Kansainvälisen naistenpäivän juhlallisuudet
täysistunnossa
 
 
 
 
Maanantaina järjestetään kansainvälisen naistenpäivän
juhlatilaisuus, jossa puhuvat parlamentin puhemies David
Sassoli ja Uuden-Seelannin pääministeri Jacinda Ardern.
 
Ennalta  tallennetussa  videoviestissä  Uuden-Seelannin  pääministerin  Jacinda  Ardernin
odotetaan jakavan kokemuksiaan koronapandemian hoitamisesta poliittisena johtajana. Hänen
odotetaan huomioivan naisten roolin pandemian vastaisissa toimissa ja korostavan tarvetta
ottaa naiset mukaan päätöksentekoon kaikilla tasoilla, jotta pandemian vastaisissa toimissa
huomioidaan kaikkien tarpeet.  Myös Euroopan parlamentin puhemies David Sassoli  pitää
aiheesta puheen ennen istunnon virallista avaamista.
 
Naistenpäivä sosiaalisessa mediassa
 
Aiemmin maanantaina klo 12 (Suomen aikaa) naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon
valiokunnan  puheenjohtaja  Evelyn  Regner  (S&D,  Itävalta)  osallistuu  Facebook  live  -
keskusteluun ja vastaa kansalaisten kysymyksiin sukupuolten tasa-arvon nykytilasta EU:ssa ja
siitä, miten pandemia on pahentanut monia naisten kohtaamia ongelmia.
 
Klo 13.00 hän osallistuu suoraan Instagram Live -lähetykseen puolalaisen mallin ja aktivistin
Anja Rubikin kanssa.
 
Naistenpäivän juhlatilaisuus: maanantaina 8.3.
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https://www.facebook.com/europeanparliament
https://www.facebook.com/europeanparliament
https://www.instagram.com/europeanparliament/


Lisätietoa

Parlamentin päätöslauselma covid-19-kriisistä ja sen jälkeisestä ajasta sukupuolinäkökulmasta
tarkastellen (21.1.2021)

Kansainvälinen naistenpäivä - artikkeleita parlamentin sivuilla

EP:n tutkimuspalvelut: Achieving gender equality in the face of the pandemic and existing
challenges (tammikuu 2021, englanniksi)

EP:n tutkimuspalvelut: COVID-19: The need for a gendered response (helmikuu 2021,
englanniksi)

EP:n tutkimuspalvelut: Women in politics in the EU: State of play (helmikuu 2021, englanniksi)

EP:n tutkimuspalvelut: Thematic digest: Women leading the fight against Covid-19 (maaliskuu
2021, englanniksi)
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EP:n tutkimuspalvelut: - Infographic: The coronavirus crisis: an emerging gender divide?
(englanniksi)

Infoclip - Women and the impact of the COVID-19 crisis

FEMM-valiokunnan teemasivu kansainvälisestä naistenpäivästä

Valokuvia, videioita ja muuta aineistoa toimitusten käyttöön

Täysistunto

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

8 I 18

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/679100/EPRS_ATA(2021)679100_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/679100/EPRS_ATA(2021)679100_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/679100/EPRS_ATA(2021)679100_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/679100/EPRS_ATA(2021)679100_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/679100/EPRS_ATA(2021)679100_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/679100/EPRS_ATA(2021)679100_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/679100/EPRS_ATA(2021)679100_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/679100/EPRS_ATA(2021)679100_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/679100/EPRS_ATA(2021)679100_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/infoclip-women-and-the-impact-of-the-covid-19-crisis-_I201104-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/infoclip-women-and-the-impact-of-the-covid-19-crisis-_I201104-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/infoclip-women-and-the-impact-of-the-covid-19-crisis-_I201104-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/infoclip-women-and-the-impact-of-the-covid-19-crisis-_I201104-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/infoclip-women-and-the-impact-of-the-covid-19-crisis-_I201104-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/infoclip-women-and-the-impact-of-the-covid-19-crisis-_I201104-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/infoclip-women-and-the-impact-of-the-covid-19-crisis-_I201104-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/infoclip-women-and-the-impact-of-the-covid-19-crisis-_I201104-V_v
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/femm/international-women-day
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/femm/international-women-day
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/femm/international-women-day
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/femm/international-women-day
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/international-women-s-day_4601_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/international-women-s-day_4601_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/international-women-s-day_4601_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/international-women-s-day_4601_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/international-women-s-day_4601_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/international-women-s-day_4601_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/international-women-s-day_4601_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/international-women-s-day_4601_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/international-women-s-day_4601_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/international-women-s-day_4601_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/international-women-s-day_4601_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/international-women-s-day_4601_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/international-women-s-day_4601_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/international-women-s-day_4601_pk


Äänestys strategisia investointeja tukevasta
InvestEU-ohjelmasta
 
 
 
 
 
 
 
Parlamentti äänestää uudesta InvestEU-ohjelmasta, jonka
avulla kannustetaan julkisen ja yksityisen rahoituksen
hyödyntämiseen sekä yksinkertaistetaan rahoituksen
saamista.
 
Parlamentti keskustelee ja äänestää aiheesta tiistaina 9.3. Äänestystulokset julkaistaan tiistaina
klo 20 Suomen aikaa.
 
InvestEU-ohjelmalle on varattu EU:n budjetista 26 miljardia euroa (nykyhinnoin) hankkeiden
takauksiin. Takausten odotetaan vapauttavan 400 miljardia euroa investointipääomaa Euroopan
unionin alueella vuosina 2021-2027. Parlamentin ja neuvoston neuvottelijat pääsivät ohjelmasta
alustavaan sopuun joulukuussa 2020.
 
Ohjelman odotetaan vauhdittavan strategisia investointeja lääketuotantoon,  lääkinnällisiin
laitteisiin ja -tarvikkeisiin sekä viestintäteknologian tuotantoon, komponentteihin ja laitteisiin
EU:ssa.  Euroopan parlamentin neuvottelijat  onnistuivat  varmistamaan,  että  pääomatukea
tarjotaan  niille  pienille  ja  keskisuurille  yrityksille,  jotka  ovat  kärsineet  koronapandemian
vaikutuksista.
 
InvestEU-ohjelma  on  osa  750  miljardin  euron  suuruista  EU:n  Next  Generation  EU  -
elvytyspakettia.  Ohjelmalla  tuetaan myös hankkeita,  jotka ovat  kestäviä  ympäristöllisesti,
ilmastollisesti  ja  sosiaalisesti.
 
Keskustelu: tiistaina 9.3.
 
Äänestys ja äänetystulokset: tiistaina 9.3. 
 
Menettely: tavallinen lainsäätämisjärjestys (yhteispäätösmenettely; 1. käsittely, alustava sopu)
 

Täysistunto

FI Lehdistöpalvelut, Viestinnän pääosasto
Euroopan parlamentti - tiedottaja: Jaume Duch Guillot
Lehdistöyksikön puhelinvaihde: (32 2) 28 33000
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https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_fi
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_fi


Lisätietoa

Lainsäädäntötietokanta

InvestEU-sivusto (mm. esimerkkejä tuetuista hankkeista)

EP Think Tank -taustamuistio: The InvestEU programme: Continuing EFSI in the next MFF

Mietinnön esittelijä budjettivaliokunnassa José Manuel Fernandes (EPP, Portugali)

Mietinnön esittelijä talousvaliokunnassa Irene Tinagli (S&D, Italia)

Valokuvia, videoita ja muuta aineistoa toimitusten käyttöön

Täysistunto

FI Lehdistöpalvelut, Viestinnän pääosasto
Euroopan parlamentti - tiedottaja: Jaume Duch Guillot
Lehdistöyksikön puhelinvaihde: (32 2) 28 33000
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Äänestys terveysalan uudesta EU4Health-
ohjelmasta
 
 
 
 
Mepit keskustelevat ja äänestävät 5,1 miljardin euron
EU4Health-ohjelmasta vuosille 2021–2027. Ohjelmalla
tuetaan EU-maiden terveydenhuoltojärjestelmiä kriiseihin
valmistautumisessa.
 
Parlamentti keskustelee ja äänestää EU4Health-ohjelmasta tiistaina 9.3. Tulokset julkaistaan
samana päivänä klo  20 (Suomen aikaa).  Parlamentin  ja  neuvoston neuvottelijat  pääsivät
alustavaan sopuun ohjelmasta 14.12.2020.
 
EU4Health-ohjelmaa tullaan hyödyntämään tilanteissa,  joissa EU:n yhteisistä  toimista on
selkeästi  hyötyä. Ohjelman avulla tuetaan rajat  ylittäviin terveysuhkiin valmistautumista ja
varmistetaan lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden saatavuus ja kohtuulliset hinnat. Lisätietoa
ohjelman ehdoista löytyy täältä.
 
Taustaa
 
Euroopan komissio julkisti ehdotuksensa uudeksi EU4Health-ohjelmaksi vuosille 2021–2027
toukokuussa 2020 vastauksena covid-19-kriisiin.  Ohjelman tarkoituksena on auttaa EU:ta
valmistautumaan  paremmin  rajat  yl i t tävi in  terveysuhki in  ja  tukea  kansal l isten
terveysjärjestelmien kestävyyttä. Tulevien epidemioiden torjunnan lisäksi EU4Health-ohjelman
tavoitteena on tukea myös pitkän aikavälin  haasteissa,  kuten  väestön ikääntymisessä ja
terveyserojen  tasoittamisessa.
 
Keskustelu: tiistaina 9.3. 
 
Äänestys ja äänestystulokset: tiistaina 9.3.
 
Menettely: Tavallinen lainsäätämisjärjestys (yhteispäätösmenettely)
 

Täysistunto

FI Lehdistöpalvelut, Viestinnän pääosasto
Euroopan parlamentti - tiedottaja: Jaume Duch Guillot
Lehdistöyksikön puhelinvaihde: (32 2) 28 33000
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https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/DV/2021/01-14/Compromise_text_EU4Health_sgs20_005719_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201211IPR93655/eu4health-meps-reach-deal-with-council-on-2021-2027-eu-health-programme
https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health_en


Lisätietoa

Tiedote trilogi-neuvotteluissa saavutetusta sovusta (14.12.2020, englanniksi)

Lainsäädäntötietokanta

Mietinnön esittelijä Cristian-Silviu Bușoi (EPP, Romania)

EP:n tutkimuspalveluiden taustaselvitys EU4Health-ohjelmasta (3.2.2021)

Valokuvia, videoita ja muuta aineistoa toimitusten käyttöön

Täysistunto

FI Lehdistöpalvelut, Viestinnän pääosasto
Euroopan parlamentti - tiedottaja: Jaume Duch Guillot
Lehdistöyksikön puhelinvaihde: (32 2) 28 33000
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Parlamentti ottaa kantaa EU:n hiilitulleihin
 
 
 
 
Parlamentin tavoitteena on ajaa kunnianhimoisempia
globaaleja
 
ilmastotavoitteita ja estää hiilivuotoa asettamalla hiilitulleja
ilmastoasioissa vähemmän kunnianhimoisten maiden
tuonnille.
 
Mepit keskustelevat ja äänestävät päätöslauselmasta, jossa parlamentti ottaa kantaa WTO:n
sääntöjen mukaiseen EU:n hiilitullimekanismiin. Päätöslauselmaluonnoksessa korostetaan, että
EU:n kunnianhimoiset ilmastotavoitteet eivät saa johtaa hiilivuotoon tilanteessa, jossa EU:n
tuotanto siirtyy ilmastotavoitteiltaan vähemmän kunnianhimoisiin maihin.
 
Mepit  kannustavat  kaikkia  maita  kunnianhimoisempiin  ilmastotavoitteisiin  Pariisin
ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi.  Jotta sekä EU:n että EU:n ulkopuolisten
maiden  vientiteollisuutta  kannustettaisiin  vähentämään  päästöjään,  meppien  odotetaan
ehdottavan tietyille tuontituotteille hiilitulleja, jos tuotteet tuodaan maista, jotka eivät ole riittävän
kunnianhimoisia ilmastotavoitteiltaan. Mepit kuitenkin korostavat, että hiilitulleja ei kuitenkaan
saa käyttää väärin protektionismin välineenä.
 
Taustaa
 
Komission odotetaan julkaisevan ehdotuksensa hiilitullimekanismista
 
vuoden  2021  ensimmäisen  puolikkaan  aikana  osana  eurooppalaista  vihreän  kehityksen
ohjelmaa. Komission odotetaan tekevän ehdotuksen lisäksi siitä, miten hiilitullin mahdolliset
tuotot sisällytetään EU:n budjettiin.
 
Parlamentilla on ollut tärkeä rooli pyrittäessä kohti kunnianhimoisempaa EU:n ilmastolakia.
Parlamentti julisti ilmastohätätilan 28. marraskuuta 2019.
 
Keskustelu: maanantaina 8.3.
 
Äänestys ja äänestystulokset: keskiviikkona 10.3. 
 
Menettely: Ei-sitova päätöslauselma (INI)
 

Täysistunto

FI Lehdistöpalvelut, Viestinnän pääosasto
Euroopan parlamentti - tiedottaja: Jaume Duch Guillot
Lehdistöyksikön puhelinvaihde: (32 2) 28 33000
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https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-european-green-deal
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-european-green-deal
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20191121IPR67110/euroopan-parlamentti-julisti-ilmastohatatilan


Lisätietoa

Lainsäädäntötietokanta

Mietintöluonnos

Euroopan komission vaikutustenarvio

Parlamentin tiedote: “EU:n ilmastolaki: mepit haluavat vuoden 2030
päästövähennystavoitteeksi 60 %” (08.10.2020)

EP:n tutkimuspalveluiden taustamuistio ilmastonmuutoksesta ja ilmastotoimista (englanniksi)

Valokuvia, videoita ja muuta aineistoa toimitusten käyttöön

Täysistunto

FI Lehdistöpalvelut, Viestinnän pääosasto
Euroopan parlamentti - tiedottaja: Jaume Duch Guillot
Lehdistöyksikön puhelinvaihde: (32 2) 28 33000
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Mepit: Yritysten huomioitava ihmisoikeudet ja
ympäristö tuotantoketjuissaan
 
 
 
 
 
 
 
Meppien odotetaan vaativan EU-sääntöjä, jotka määrittävät
vastuullisen liiketoiminnan periaatteet ja asettavat yritykset
vastuuseen aiheuttamistaan haitoista ihmisille ja
ympäristölle.
 
Päätöslauselmassaan  par lament in  odotetaan  pyytävän  komissiota  tekemään
lainsäädäntöesityksen,  jotta  yritykset,  jotka  vahingoittavat  tai  rikkovat  ihmisoikeuksia,
ympäristöä ja hyvän hallinnon periaatteita, voidaan saattaa vastuuseen toimistaan. Uusien
sääntöjen tulisi  suojella uhrien oikeuksia, taata oikeudellinen suoja, ja ulottua koskemaan
kaikkia yrityksiä, jotka haluavat toimia EU:n sisämarkkinoilla. Säännöt koskisivat näin myös
unionin ulkopuolisia yrityksiä.
 
Parlamentti keskustelee aiheesta maanantaina 8.3. ja äänestää keskiviikkona 10.3.
 
Taustaa
 
Komission helmikuussa 2020 julkaisemasta tutkimuksesta käy ilmi, että vain yksi kolmesta EU-
alueella  toimivasta  yrityksestä  noudattaa  huolellisuusvelvoitetta.  Toisaalta  70  prosenttia
eurooppala is is ta  yr i tyksestä  sanoo  ku i tenk in  kannat tavansa  EU:n  laa ju is ia
huolellisuusvelvoitesääntöjä.  Oikeudellisten  asioiden  valiokunnan  kanssa  käymässään
keskustelussa, oikeusasiain komissaari Reynders huomautti, että lakiehdotus tulee olemaan
olennainen  osa  sekä  Euroopan  v ihreän  kehi tyksen  ohje lmaa  et tä  Euroopan
elvytyssuunnitelmaa.  Komision  odotetaan  julkaisevan  ehdotuksensa  kuluvan  vuoden
ensimmäisellä  puolikkaalla.
 
Keskustelu: maanantaina 8.3.
 
Äänestys ja äänestystulokset: keskiviikkona 10.3.
 
Menettely: Uutta lainsäädäntöä ehdottava päätöslauselma (INL)
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https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8ba0a8fd-4c83-11ea-b8b7-01aa75ed71a1/language-en
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200901IPR86104/meps-to-discuss-upcoming-sustainable-corporate-governance-initiative


Lisätietoa

Mietintöluonnos

Tiedote, äänestys valiokunnassa (27.1.2021; englanniksi)

EP:n tutkimuspalvelut: Towards a mandatory EU system of due diligence for supply chains
(22.10.2020, englanniksi)

EP:n tutkimuspalvelut: Corporate due diligence and corporate accountability (20.10.2020,
englanniksi)

Valokuvia, videoita ja muuta aineistoa toimitusten käyttöön
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Muita aiheita täysistunton esitystlistalla
 
Täysistunnossa käsitellään myös seuraavia aiheita:
 
- Tiedotusvälineiden vapaus Puolassa, Unkarissa ja Sloveniassa
 
- EU:n julistaminen HLBTIQ-vapauden alueeksi
 
-  EU:n  poliittisen  toimintakehyksen  uudistaminen  veronkierron  pysäyttämiseksi  EU:ssa
OpenLux-paljastusten  jälkeen
 
- Eurooppalainen ohjausjakso
 
- Uudet kalastusta koskevat säännöt
 
- Rakennustuoteasetuksen täytäntöönpano ja rakennustuotteiden standardit
 
- Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomus 2019
 
- Lasten oikeudet
 
- Hallinnollinen yhteistyö verotuksen alalla
 
- Vammaisten ihmisten tasapuoliset työllistymismahdollisuudet
 
- Geoblokkausta koskevan asetuksen arviointi
 
- Asetuksen (EU) 2020/2092 soveltaminen, oikeusvaltioperiaatteen ehdollisuusmekanismi
 
- koronapandemian taloudelliset vaikutukset (investoinnit, kilpailukyky ja osaaminen)
 
- 10 vuotta Syyrian konfliktin alkamisesta
 
- Euroopan sosiaalisten oikeuksen pilarit toimintasuunnitelma, Porton kokouksen valmistelu
 
- Poliittinen tilanne Georgiassa
 
- Britanniassa tuotetun metsänviljelyaineiston vastaavuus
 
-  Britanniassa suoritettujen  siemenviljelmien  viljelystarkastusten  ja  viljelykasvilajikkeiden
ylläpitoa  koskevien  tarkastusten  vastaavuus
 
- EU:n rahoituslupaus Afganistanille Geneven konferenssissa 2020
 
-  Viiden mepin (Valter Flego, Nuno Melo,  Carles Puigdemont i  Casamajó, Antoni  Comín i
Oliveres, Clara Ponsatí  Obiols)  parlamentaarisen koskemattomuuden pidättäminen
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- Pitkän aikavälin maaseutuvisio
 
- Kumppanuusperiaatteen noudattaminen kansallisten elpymis- ja palautumissuunnitelmien
valmistelussa ja täytäntöönpanossa, ja menojen hyvän hallinnoinnin varmistaminen
 
Lisätietoa näistä aiheista löytyy englanninkielisestä istuntokatsauksesta.
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/agenda/briefing

