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Istuntokatsaus – 05.heinäkuuta
08.heinäkuuta 2021 – Strasbourg
Lhbtiq-oikeudet Unkarissa: keskustelu neuvoston ja komission
kanssa
Mepit arvioivat seksuaalivähemmistöihin kohdistuvaa syrjintää Unkarissa sekä
oikeusvaltio- ja perusoikeustilannetta Puolassa ja Unkarissa.

3

Tilapäinen laki lasten seksuaalista verkkohyväksikäyttöä vastaan
Mepit arvioivat tilapäistä säännöstä, joka antaisi verkkopalvelujen vapaaehtoisesti
havaita ja poistaa lasten seksuaalista hyväksikäyttömateriaalia.

4

EU-parlamentti äänestää rahoituksesta EU-alueiden välisille
yhteyksille
Mepit äänestävät säännöistä, joiden on tarkoitus sujuvoittaa eurooppalaisia
liikenneverkkoprojekteja ja tarjota 30 miljardia euroa liikenne-, digitaali- ja
energiaprojekteihin.
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Oikeusvaltioperiaate: mepit vaativat jälleen komissiota soveltamaan
ehdollisuussääntöjä
EU-parlamentti haluaa tietää, miten komission on edistynyt oikeusvaltioperiaatteen EUtukiin yhdistävän säännön soveltamisohjeiden kanssa.
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Muita aiheita
.

8

http://www.europarl.europa.eu//news/fi/agenda/briefing/2021-07-05

.
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Lhbtiq-oikeudet Unkarissa: keskustelu
neuvoston ja komission kanssa
Mepit arvioivat seksuaalivähemmistöihin kohdistuvaa
syrjintää Unkarissa sekä oikeusvaltio- ja
perusoikeustilannetta Puolassa ja Unkarissa.
Unkarin parlamentti hyväksyi 15.6.2021 äänin 157–1 uuden lain, joka rajoittaa sananvapautta ja
lasten oikeuksia: se kieltää seksuaalivähemmistöjä koskevan sisällön koulujen
opetusmateriaalista tai alaikäisille näytettävistä TV-ohjelmista. Nämä kohdat on lisätty lakiin,
joka luo rekisterin pedofiliasta tuomituille ja koventaa lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista
annettuja tuomioita.
Useiden ryhmien mepit pyytävät nyt komissiota selventämään kantaansa: onko uudistus EU:n
perusoikeuskirjan vastainen, ja mitä komissio aikoo tehdä suojellakseen lasten ja
seksuaalivähemmistöjen oikeuksia. Aiheesta on luvassa päätöslauselma, josta äänestetään
torstaina.
Keskustelussa parlamentti myös kysyy neuvostolta ja komissiolta kahdesta kuulemisesta, jotka
neuvosto järjesti 22.6. koskien oikeusvaltion tilaa Unkarissa ja Puolassa. Kuulemisten
lopputulemasta ei ole tähän mennessä saatu tietoa. Parlamentti on useaan otteeseen ilmaissut
huolensa Artikla 7 -menettelyjen hitaasta etenemisestä Unkarin ja Puolan kohdalla, sekä EUarvojen jatkuvasta vaarantumisesta.
Keskustelu: keskiviikkona 7.7.
Äänestys: torstaina 8.7.
Menettely: neuvoston ja komission lausunnot, päätöslauselma

Lisätietoa
Suullinen kysymys EU-lain rikkomisesta ja lhbtiq-oikeuksista Unkarissa (22.06.2021)
Kansalaisvapauksien (LIBE) ja sukupuolten tasa-arvon (FEMM) valiokuntien puheenjohtajien
lausunnot
Audiovisuaalista materiaalia (Lhbtiq-oikeudet EU:ssa)
Oikeusvaltio uhattuna jäsenmaissa – mitä EU voi tehdä? (kaavio)
Parlamentin tutkimuspalvelu: Protecting EU common values within the Member States: An
overview of monitoring, prevention and enforcement mechanisms at EU level (25.09.2020)
Audiovisuaalista materiaalia (oikeusvaltio)
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Tilapäinen laki lasten seksuaalista
verkkohyväksikäyttöä vastaan
Mepit arvioivat tilapäistä säännöstä, joka antaisi
verkkopalvelujen vapaaehtoisesti havaita ja poistaa lasten
seksuaalista hyväksikäyttömateriaalia.
Lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvä materiaali on lisääntynyt verkossa pandemian
aikana, ja nyt EU-parlamentti keskustelee neuvoston ja komission kanssa tilapäisestä
poikkeuksesta sähköisen viestinnän ja viestintään kytkeytyvän metadatan luottamuksellisuutta
koskeviin sääntöihin.
Poikkeuksesta syntyi parlamentin ja neuvoston välisissä neuvotteluissa kompromissi, jonka
mukaan verkon sähköposti-, chat- ja viestipalvelujen tarjoajat saavat vapaaehtoisesti tunnistaa
ja poistaa seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvää materiaalia sekä tehdä siitä ilmoituksia.
Lisäksi palvelut voivat skannata sisältöä löytääkseen verkossa tapahtuvaa groomingia. EUparlamentti arvioi nyt, onko tekstissä löydetty oikea tasapaino lastensuojelun ja yksityisyyden
suojan välillä, ja pohtii pitkän aikavälin ratkaisuja.

Taustaa
Lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvää verkkomateriaalia etsitään teknisillä ratkaisuilla,
jotka analysoivat kuvia, tekstiä ja metadataa. Kuvia ja videoita löydetään hash-arvojen avulla,
kun taas tekstiä ja metadataa analysoidaan tunnisteiden ja tekoälyn avulla.
Tilapäinen laki on voimassa enintään kolme vuotta. Jos tällä välin sovitaan pysyvistä
säännöistä, tilapäinen laki lakkaa pätemästä.
Keskustelu: maanantaina 5.7.
Äänestys ja tulokset: tiistaina 6.7.
Menettely: tavallinen lainsäätämismenettely, ensimmäinen käsittely

Lisätietoa
Mietintöluonnos tilapäisestä poikkeuksesta direktiivin 2002/58/EY tietyistä kohdista
Esittelijä Birgit SIPPEL (S&D, Saksa)
Lainsäädäntötietokanta
Parlamentin tutkimuspalvelu: Curbing the surge in online child abuse: The dual role of digital
technology in fighting and facilitating its proliferation (23.11.2020)
Audiovisuaalista materiaalia
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EU-parlamentti äänestää rahoituksesta EUalueiden välisille yhteyksille
Mepit äänestävät säännöistä, joiden on tarkoitus
sujuvoittaa eurooppalaisia liikenneverkkoprojekteja ja
tarjota 30 miljardia euroa liikenne-, digitaali- ja
energiaprojekteihin.
Maaliskuussa 2021 parlamentin ja neuvoston neuvottelutiimit pääsivät sopuun uudesta
Verkkojen Eurooppa (CEF) ‑välineestä, joka käsittää 30 miljardia euroa vuosille 2021–2027.
Ohjelma tukee projekteja liikenteen, energian ja digitaalisen kehityksen aloilla ja varmistaa, että
tärkeät Eurooppaa halkovat projektit (mm. Rail Baltica), vaihtoehtoiset polttoaineet,
sähköautojen latauspisteet, 5G-verkon rakentaminen ja tärkeät liikennekäytävät saadaan
päätökseen ajallaan vuoteen 2030 mennessä.
Mepit äänestävät myös uusista säännöistä Euroopan rajat ylittävälle liikenneverkolle (TEN-T).
Sääntöjen on tarkoitus helpottaa TEN-T-lupamenettelyjä, ja jatkossa jäsenmaiden täytyy
ilmoittaa kustakin hankkeesta vastaava yhteyshenkilö. Lisäksi jäsenmaiden on varmistettava,
ettei lupien saaminen projektin aloittamista varten kestä yli neljää vuotta.
Keskustelu: tiistaina 6.7.
Äänestys: tiistaina 6.7.
Tulokset: keskiviikkona 7.7.
Menettely: tavallinen lainsäätämismenettely, toinen käsittely

Lisätietoa
Luonnossäännöt – CEF
Luonnossäännöt – TEN-T
Lainsäädäntötietokanta (CEF)
Lainsäädäntötietokanta (TEN-T)
Esittelijä Marian-Jean Marinescu (EPP, Romania)
Esittelijä Dominique Riquet (Renew, Ranska)
Esittelijä Henna Virkkunen (EPP, Suomi)
Parlamentin tutkimuspalvelun katsaus: CEF (kesäkuu 2020)
Verkkojen Eurooppa (kommission sivusto)
Lainsäädännön vaiheet: TEN-T:n sujuvoittaminen
Audiovisuaalista materiaalia
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Oikeusvaltioperiaate: mepit vaativat jälleen
komissiota soveltamaan ehdollisuussääntöjä
EU-parlamentti haluaa tietää, miten komission on edistynyt
oikeusvaltioperiaatteen EU-tukiin yhdistävän säännön
soveltamisohjeiden kanssa.

Parlamentti keskustelee tiistaina ja äänestää keskiviikkona päätöslauselmasta, joka koskee
oikeusvaltioehdollisuuden sääntöjä. Parlamentin kanta on, että uutta ohjeistusta ei välttämättä
tarvita ennen kuin uutta ehdollisuussäännöstä voidaan soveltaa tai oikeusvaltiorikkomuksia
tutkia jäsenmaissa.
Tekstiluonnoksessa viitataan myös parlamentin puhemiehen 23.6. lähettämään kirjeeseen,
jossa komissiota vaaditaan soveltamaan säännöstä kokonaan ja viipymättä. Jos näin ei tapahdu
eikä komissio reagoi asiaan, parlamentti on valmis viemään komission EU-tuomioistuimeen.

Taustaa

Oikeusvaltioperiaatteen ehdollisuussäännös, jolla on tarkoitus suojella EU-varoja mahdolliselta
väärinkäytöltä jäsenmaissa, astui voimaan 1.1.2021. Sen käytännön soveltamisesta ei
kuitenkaan ole vielä tehty ehdotusta. Neuvosto pyysi komissiota viivyttämään lainsäädännön
soveltamista, jotta jäsenmaat voisivat haastaa sen EU-tuomioistuimessa (Puola ja Unkari tekivät
niin 11.3.2021) ja komissio laatia tarkemmat soveltamissäännöt.
Maaliskuun 2021 päätöslauselmassa Euroopan parlamentti asetti kesäkuun 1. päivän
määräajaksi soveltamista koskevien sääntöjen luomiselle ja pyysi komissiota kuulemaan
parlamentin mielipidettä ennen sääntöjen hyväksymistä.
Keskustelu: tiistaina 6.7.
Äänestys: keskiviikkona 7.7.
Tulokset: torstaina 8.7.
Menettely: päätöslauselma (ei lainsäädäntöä)
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Lisätietoa
Lehdistötiedote valiokunnan äänestyksestä (01.07.2021)
Esittelijä Petri Sarvamaa (EPP, Suomi)
Esittelijä Eider Gardiazabal Rubial (S&D, Espanja)
Lainsäädäntötietokanta
Lehdistötiedote: Sassolin kirje von der Leyenille – komission on toimittava
oikeusvaltiosäännöksen mukaan (23.06.2021)
Lehdistötiedote: Oikeusvaltioperiaate: parlamentti valmistautuu viemään komission oikeuteen
(10.06.2021)
Artikkeli: Mepit vaativat komissiota suojaamaan EU-varoja (02.06.2021)
Audiovisuaalista materiaalia
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Muita aiheita
.
– Keskustelu Slovenian puheenjohtajakauden prioriteeteista, paikalla myös PM Janša,
tiistaina
– Vahvempi mandaatti Euroopan lääkevirasto EMA:lle: keskustelu ke, äänestys parlamentin
kannasta trilogeihin to
– Keskustelu siirtolaisuudesta ja turvapaikoista: äänestys kahdesta MFF-rahastosta
rajapolitiikan/siirtolaisten tukemiseksi ja keskustelu Schengen-alueen toiminnasta, tiistaina
– Keskusteluja ulkosuhdejohtaja Borrellin kanssa tiistaina:
Disinformaation vastainen toiminta. Stratcom-yksikölle halutaan mahdollisuudet puuttua
esim. Kiinasta tulevaan sisältöön, nykyään mandaatti koskee vain Venäjää, Länsi-Balkania ja
Välimeren maita.
EU:n Magnitsky-laki ihmisoikeusrikkomussanktioita varten. Parlamentti haluaa lisätä korruption
syihin, joiden perusteella pakotteita voidaan langettaa.
Etiopian tilanne. Keskustelu sisällissodasta Tigrayssa, jossa kärsitään myös nälänhädästä.
Parlamentti on aiemmin tuominnut seksuaalisen väkivallan sota-alueella, ja viime viikolla kolme
Lääkärit ilman rajoja -järjestön avustustyöntekijää löydettiin sieltä kuolleena.
Ulkoministeri Pekka Haavisto on tavannut Etiopian hallituksen ja Afrikan unionin edustajia
ulkosuhdejohtaja Borrellin mandaatilla.
Lisätietoa ja lisää aiheita:
https://www.europarl.europa.eu/news/en/agenda/briefing/
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