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Euroopan unionin tila 2021: Ursula von der Leyenin puhe 
Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen pitää ke 15.9. klo 10.00 EEST
vuotuisen Unionin tila ‑puheensa EU-parlamentille, joka keskustelee sen jälkeen
puheen sisällöstä.
 
 
Afganistan: turvallisuus ja humanitaarinen tilanne 
Tiistaina 14.9. mepit ja ulkosuhdejohtaja Borrell keskustelevat Afganistanin kriisistä.
Parlamentti äänestää päätöslauselmasta torstaina.
 
 
Terveysunioni: lisätehoa tautien torjuntaan ja maidenväliseen
yhteistyöhön 
Parlamentti käsittelee kahta lakia, jotka vahvistaisivat Euroopan tautikeskus ECDC:tä
ja helpottaisivat toimia rajat ylittäviä terveysuhkia vastaan.
 
 
Muuttoliike: äänestys sinisestä kortista korkeasti koulutetulle
työvoimalle 
Mepit äänestävät uudistuksesta, jolla pyritään helpottamaan työperäistä
maahanmuuttoa Eurooppaan.
 
 
EU–Venäjä-suhteet: reagointi nykyhallituksen politiikkaan,
demokratian tukeminen 
Mepit toivovat EU:lta vastausta Venäjän toimiin ja yhteistyösuunnitelmaa, jos maasta
tulee demokratia.
 
 
Muita aiheita 
.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/fi/agenda/briefing/2021-09-13
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/fi/agendas.html
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
https://www.epnewshub.eu


Euroopan unionin tila 2021: Ursula von der
Leyenin puhe
 
Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen pitää ke
15.9. klo 10.00 EEST vuotuisen Unionin tila ‑puheensa EU-
parlamentille, joka keskustelee sen jälkeen puheen
sisällöstä.
 
Puheessaan Ursula von der Leyen tekee katsauksen komission viime vuoteen,  erityisesti
koronaviruspandemiaan ja talouskriisiin. Von der Leyen myös kertoo parlamentille visionsa
EU:n tulevaisuudesta, johon kuuluu mm. talouden elpyminen, ilmastonmuutoksen torjunta,
digitalisaation edistäminen sekä Euroopan tulevaisuuskonferenssi.
 
Keskustelussa mepit arvioivat komission työtä sekä sen ideoita tulevalle vuodelle. Lisäksi mepit
tuovat esiin omia ehdotuksiaan: vuosittaisessa Unionin tila -keskustelussa parlamentti voi antaa
suuntaa EU:n kehitykselle ottamalla kantaa komission toimiin ja tulevaisuudensuunnitelmiin.
 
Taustaa
 
 
 
Euroopan unionin tila -keskustelu on yksi tapa, jolla EU-vaaleilla valitut edustajat voivat valvoa
Euroopan komission toimintaa. Vuosittainen tapahtuma lisää unionin demokraattisuutta ja
avoimuutta, tuo EU:ta lähemmäs kansalaisia sekä nostaa esiin vuoden tärkeimmät hankkeet ja
olennaiset haasteet. Täysistuntokeskustelun ytimessä ovat kansalaisoikeudet ja demokraattinen
päätöksenteko.
 
Keskustelu: keskiviikkona 15.9.
 
Lisätietoa
Parlamentin tutkimuspalvelu: The six policy priorities of the von der Leyen Commission - State
of play in autumn 2021
Unionin tila -keskustelu 2021
Multimediakeskus: audiovisuaalista materiaalia
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2021/696205/EPRS_IDA(2021)696205_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2021/696205/EPRS_IDA(2021)696205_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20210902STO11112/state-of-the-eu-debate-2021-how-to-follow-it
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/state-of-european-union-2021_20101_pk


Afganistan: turvallisuus ja humanitaarinen
tilanne
 
Tiistaina 14.9. mepit ja ulkosuhdejohtaja Borrell
keskustelevat Afganistanin kriisistä. Parlamentti äänestää
päätöslauselmasta torstaina.
 
Keskustelun teemoja ovat humanitaarinen tilanne ja muuttoliike, hädässä olevien auttaminen ja
kansalaisten (erityisesti naisten ja lasten) turvallisuus Afganistanissa. Lisäksi mepit käyvät läpi
EU:n mahdollisia apukeinoja afgaanipakolaisille sekä ihmisille, jotka yrittävät edelleen poistua
maasta, sekä käsittelevät EU:n mahdollisia suhteita Kabulin Taliban-hallinnon kanssa
 
Humanitaarisen tilanteen lisäksi Afganistanin tapahtumat herättivät myös keskustelua siitä, mitä
EU:n pitäisi oppia NATO-joukkojen vetäytymisestä. Keskustelussa nousee esiin myös Euroopan
turvallisuustilanne,  yhteinen  puolustuspolitiikka,  strateginen  itsenäisyys  sekä  EU:n
sotilasvoimien  kehittäminen.
 
Taustaa
 
Taliban-liike palasi 15.8 valtaan Afganistanissa. Tästä seurasi kriisi, jossa tuhannet yrittivät
paeta maasta ilma- sekä maateitse. Vastauksessaan EU-parlamentin puhemies David Sassoli
toivoi Euroopalta vahvaa ja yhtenäistä positiota kansainvälisessä keskustelussa.
 
Voit seurata täysistuntokeskustelua EP Liven tai EbS+:n kautta.
 
Keskustelu: tiistaina 14.9.
 
Äänestystulokset: torstaina 16.9.
 
Menettely: ulkosuhdejohtajan lausunto, päätöslauselma
 
Lisätietoa
Puhemies David Sassolin puhe Bledin strategisella foorumilla
Parlamentin tutkimuspalvelu: Afghanistan once more under Taliban rule, 02.09.2021
Parlamentin multimediakeskus: EU - Afganistan
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https://the-president.europarl.europa.eu/en/newsroom/sassoli-very-disappointed-with-yesterdays-home-affairs-council-conclusions
https://the-president.europarl.europa.eu/en/newsroom/sassoli-very-disappointed-with-yesterdays-home-affairs-council-conclusions
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/schedule/
https://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm
https://the-president.europarl.europa.eu/fi/newsroom/disappointed-by-the-conclusions-of-the-last-jha-council
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fi/document.html?reference=EPRS_ATA(2021)696192
https://multimedia.europarl.europa.eu/fi/eu-afghanistan_20003_pk


Terveysunioni: lisätehoa tautien torjuntaan ja
maidenväliseen yhteistyöhön
 
Parlamentti käsittelee kahta lakia, jotka vahvistaisivat
Euroopan tautikeskus ECDC:tä ja helpottaisivat toimia rajat
ylittäviä terveysuhkia vastaan.
 
Parlamentin ympäristö- ja terveysvaliokunta (ENVI) otti  ennen kesätaukoa kantaa kahteen
lakiesitykseen ja ehdotti useita tapoja vahvistaa EU:n tautienehkäisyä ja vastatoimia. Tämä voisi
tapahtua  laajentamalla  Euroopan  tautienehkäisy-  ja  -valvontakeskus  ECDC:n  toimialaa
tärkeisiin ei-tarttuviin tauteihin (esim. sydän- ja verisuonitaudit, syöpä ja diabetes), tehostamalla
EU-tason  koordinointia  kansallisten  sekä  ylikansallisten  tahojen  kanssa  ja  parantamalla
tiedonvaihtoa  jäsenmaiden  kanssa.
 
Valiokunta  hyväksyi  myös  suunnitelman,  joka  vahvistaisi  kriisien  ennaltaehkäisyä,  niihin
varautumista ja reagointia itse uhkatilanteessa. Tämä tapahtuisi mm. selkeyttämällä prosesseja
ja lisäämällä avoimuutta EU:n yhteishankinnoissa sekä ostosopimuksissa.
 
Taustaa
 
 
 
Komissio antoi 11.11.2020 ehdotuksen uudeksi terveysturvallisuuskehykseksi, joka on osa
Euroopan terveysunionin luomista koronaviruksesta saatujen kokemusten perusteella. Pakettiin
kuuluu  asetusluonnos  vakavista,  rajat  ylittävistä  terveysuhista,  sekä  ehdotus  vahvistaa
Euroopan  tautienehkäisy-  ja  -valvontakeskus  ECDC:n  mandaattia.
 
Keskustelu: maanantaina 13.9.
 
Äänestystulokset: keskiviikkona 15.9.
 
Menettely: tavallinen lainsäädäntöjärjestys (yhteispäätösmenettely)
 
Lisätietoa
Mietintöluonnos (ECDC)
Mietintöluonnos (rajat ylittävät uhat)
Lainsäädäntötietokanta (ECDC)
Lainsäädäntötietokanta (rajat ylittävät uhat)
Parlamentin tutkimuspalvelu: Building up resilience to cross-border health threats: Moving
towards a European health union (20.04.2021)
Multimediakeskus: audiovisuaalista materiaalia
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210625IPR07001/enhancing-eu-s-disease-prevention-and-control-capacity
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210707IPR07902/boosting-the-eu-s-capacity-to-anticipate-and-respond-to-health-crises
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union_en
https://ec.europa.eu/info/files/communication-building-european-health-union-preparedness-and-resilience_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020PC0727
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0726
https://www.ecdc.europa.eu/en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0253_FI.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0247_FI.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0320(COD)&l=fi
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0322(COD)&l=fi
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fi/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)690565
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fi/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)690565
https://multimedia.europarl.europa.eu/fi/coronavirus-outbreak-impact-on-health_19703_pk


Muuttoliike: äänestys sinisestä kortista
korkeasti koulutetulle työvoimalle
 
Mepit äänestävät uudistuksesta, jolla pyritään
helpottamaan työperäistä maahanmuuttoa Eurooppaan.
 
Parlamentti ja neuvosto pääsivät toukokuussa 2021 sopuun vuonna 2009 säädetyn Sininen
kortti  -direktiivin  uudistuksesta,  ja  nyt  parlamentti  äänestää  uudistuksen  lopullisesta
hyväksymisestä.  Direktiivimuutos  auttaa  EU:n  työnantajia  palkkaamaan  työntekijöitä
kolmansista maista. Komission vuonna 2016 ehdottama muutos on ainoa viime vuosina sovittu
lainsäädäntömuutos, joka liittyy työperäiseen maahanmuuttoon.
 
Uudistus tuo lisää joustoa ja esimerkiksi laskee palkkasummaa, joka hakijoiden on vähintään
ansaittava (jatkossa 100–160 % jäsenvaltion keskimääräisestä bruttopalkasta, ennen 150 % tai
enemmän). Se myös helpottaa sinisen kortin haltijoiden liikkumista maasta toiseen EU-alueella,
kun hän on oleskellut  yhdessä jäsenmaassa 12 kuukautta,  ja parantaa mukana liikkuvien
perheenjäsenten tilannetta nopeuttamalla perheenyhdistämistä.
 
Keskustelu: tiistaina 14.9.
 
Äänestystulokset: keskiviikkona 15.9.
 
Menettely: tavallinen lainsäädäntömenettely, hyväksyntä 1. käsittelyn jälkeen
 
Lisätietoa
Lehdistötiedote valiokunnan äänestyksen jälkeen (03.06.2021)
Esittelijä Javier MORENO SÁNCHEZ (S&D, Espanja)
Parlamentin tutkimuspalvelu: Revision of the EU Blue Card Directive
Lainsäädäntötietokanta
Infografiikka – EU:n sininen kortti (neuvosto)
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210518IPR04202/agreement-on-an-improved-eu-admission-system-for-highly-qualified-workers
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20210528IPR05001/committee-endorses-revised-eu-blue-card-rules
http://www.europarl.europa.eu/meps/fi/28347/JAVIER_MORENO+SANCHEZ/home
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603942/EPRS_BRI(2017)603942_FI.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0176(COD)&l=fi
https://www.consilium.europa.eu/fi/infographics/eu-blue-card/


EU–Venäjä-suhteet: reagointi nykyhallituksen
politiikkaan, demokratian tukeminen
 
Mepit toivovat EU:lta vastausta Venäjän toimiin ja
yhteistyösuunnitelmaa, jos maasta tulee demokratia.
 
Päätöslauselmassa meppien odotetaan arvioivan EU:n ja Venäjän suhteiden tämänhetkistä
kehitystä  ja  korostavan,  että  Venäjän  kansalaiset  ja  Putinin  hallinto  ovat  kaksi  eri  asiaa.
Jälkimmäinen on ”pysähtynyt autoritaarinen kleptokratia, jota johtaa oligarkkien piirin ympäröimä
elinikäinen presidentti”.
 
Samaan aikaan parlamentin tekstiluonnoksessa korostetaan, että Venäjällä on mahdollisuus
demokraattiseen  tulevaisuuteen.  Siksi  parlamentti  pyytänee  neuvostoa  kehittämään EU-
strategian  siltä  varalta,  että  Venäjä  on  tulevaisuudessa  demokratia.  Strategiaan  kuuluu
kannusteita,  joiden  ehtona  on  maan  demokratiakehityksen  vahvistaminen.
 
Keskustelu: tiistaina 14.9.
 
Äänestys: keskiviikkona 15.9., tulokset torstaina 16.9.
 
Menettely: oma-aloitemietintö
 
Lisätietoa
Suositusluonnos
Esittelijä Andrius KUBILIUS (EPP, Liettua)
Lainsäädäntötietokanta
Esittelijä Andrius KUBILIUS (EPP, Liettua) puhuu Venäjä-suhteiden tilanteesta AFET-
valiokunnassa
Multimediakeskus: audiovisuaalista materiaalia
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0259_FI.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/fi/197843/ANDRIUS_KUBILIUS/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/2042(INI)&l=fi
https://multimedia.europarl.europa.eu/fi/direction-of-eu-russia-political-relations-afet-kubilius_I209085-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/fi/direction-of-eu-russia-political-relations-afet-kubilius_I209085-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/fi/home


Muita aiheita
 
.
 
- Hlbtiq-vastainen syrjintä EU:ssa, ml. sateenkaariperheiden oikeus vapaaseen liikkuvuuteen:
päätöslauselma
 
- Sukupuolittuneen väkivallan tunnistaminen vakavana, rajat ylittävänä rikoksena, johon voidaan
puuttua EU-tasolla, SEUT 83(1):n mukaisesti
 
- Brexit-mukautusvaraus: € 5 mrd:n rahasto tukemaan jäsenmaita
 
- Eläinkokeiden lopettaminen EU:ssa: keskustelu ja päätöslauselma
 
-  Verotietojen  vaihtaminen  EU-maiden  välillä:  keskustelu  nykytilanteesta,  suosituksia
tiedonvahdon  lisäämiseksi
 
- Luonnonkatastrofit: suullinen kysymys komissiolle katastrofeista ja ilmastonmuutoksen roolista
niissä
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