
 

Istuntokatsaus – 10.-13.2.2020 – Strasbourg
 
Keskustelu EU:n pitkän aikavälin budjetista ennen huippukokousta 
Mepit keskustelevat seuraavaa EU:n pitkän aikavälin budjettia koskevista
painopisteistään ennen Eurooppa-neuvoston 20.2. järjestettävää huippukokousta.
 
 
Parlamentti äänestää EU:n ja Vietnamin vapaakauppasopimuksesta 
Mepit keskustelevat tiistaina EU:n ja Vietnamin välisestä vapaakauppasopimuksesta.
Keskiviikkona he äänestävät sopimuksen hyväksymisestä.
 
 
EU:n ja Britannian väliset suhteet: parlamentti äänestää kannastaan
tuleviin neuvotteluihin 
Parlamentti keskustelee tiistaina ja äänestää keskiviikkona päätöslauselmasta, jossa
määritellään meppien kanta EU:n ja Britannian tulevaan kumppanuuteen.
 
 
Miten varmistaa tekoälyn turvallinen ja puolueeton käyttö? 
Maanantaina mepit keskustelet tekoälyn asettamista haasteista ja toimista, joihin EU:n
tulisi ryhtyä kuluttajien suojelemiseksi. Keskiviikkona äänestetään asiaa koskevasta
päätöslauselmasta.
 
 
Mepit vaativat kissojen ja koirien laittoman kaupan lopettamista 
Meppien odotetaan vaativan EU:n toimintasuunnitelmaa lemmikkien laittoman kaupan
lopettamiseksi eläinten hyvinvoinnin, lemmikkien omistajien ja kansanterveyden
suojelemiseksi.
 
 
Muita aiheita agendalla
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/fi/agenda/briefing/2020-02-10
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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


Keskustelu EU:n pitkän aikavälin budjetista
ennen huippukokousta
 
Mepit keskustelevat seuraavaa EU:n pitkän aikavälin
budjettia koskevista painopisteistään ennen Eurooppa-
neuvoston 20.2. järjestettävää huippukokousta.
 
Parlamentin  odotetaan  toistavan  vaatimuksensa  kunnianhimoisesta  monivuotisesta
rahoituskehyksestä vuosille 2021-2027. Näin varmistettaisiin rahoitus EU:n keskeisille politiikan
aloille  kuten maatalous-  ja  aluepolitiikalle.  Lisärahoitusta tarvitaan meppien mukaan mm.
ilmastonmuutoksen torjuntaan, tutkimukseen, digitalisaatioon, nuorten tukemiseen (Erasmus+ ja
nuorisotyöllisyyshankkeet)  sekä  hyödyttämään  pieniä  ja  keskisuuria  yrityksiä.  Uusia
rahoitustapoja tarvitaan vastaamaan uudempiin haasteisiin kuten investointikuilun kuromiseen
kiinni ja maahanmuuton ja turvallisuuden alalle. Rahoituksen näille aloille ei tulisi tulla muiden
ohjelmien kustannuksella.
 
EU:n  päämiehet  keskustelevat  vuosien  2021-2027 pitkän  aikavälin  budjetista  Eurooppa-
neuvoston kokouksessa 20.2.2020. Neuvosto ei  ole vielä muodostanut kantaansa asiaan.
Parlamentti  hyväksyi  pitkän  aikavälin  budjettia  koskevan  kantansa  marraskuussa  2018
komission  annettua  ehdotuksena  toukokuussa  2018.
 
Lisätietoa rahoituskehyksestä englanniksi löytyy täältä ja linkkejä muuhun materiaalin täältä.
 
Monivuotisen rahoituskehyksen Erasmus-, Luova Eurooppa- ja Euroopan solidaarisuusjoukot -
ohjelmista vastaavat parlamentin esittelijät pitävät tiedotustilaisuuden keskiviikkona klo 16.00
Suomen aikaa.
 
Toimittajat  ovat  tervetul lei ta  osal l istumaan  keskustelut i laisuuteen  parlamentin
budjett ineuvottel i joiden  kanssa  t i istai- i l tapäivänä  Strasbourgissa.
 
Keskustelu: keskiviikkona 12.2. Menettely: neuvoston ja komission julkilausumat 
 
Lisätietoa
Audiovisuaalista materiaalia toimittajille
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https://www.europarl.europa.eu/news/fi/agenda/briefing/2019-10-09/0/eu-n-pitkan-aikavalin-budjetti-uhkaa-viivastya-mepit-vaativat-varasuunnitelmaa
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/IP_18_3570
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200115IPR70326/multiannual-financial-framework-q-a
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20191204IPR68267/useful-information-on-the-next-multiannual-financial-framework-mff
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Parlamentti äänestää EU:n ja Vietnamin
vapaakauppasopimuksesta
 
Mepit keskustelevat tiistaina EU:n ja Vietnamin välisestä
vapaakauppasopimuksesta. Keskiviikkona he äänestävät
sopimuksen hyväksymisestä.
 
Vapaakauppasopimus tulee poistamaan lähes kaikki tullit Vietnamin ja EU:n väliltä seuraavien
10 vuoden aikana. Sopimus suojelee tunnusomaisia eurooppalaisia tuotteita ja avaa Vietnamin
julkisten hankintojen markkinat eurooppalaisille yrityksille. Lisäksi sopimuksen avulla edistetään
ympäristöä koskevaa ja sosiaalista edistystä.
 
Parlamentti äänestää erikseen sopimuksesta, jolla investointeja suojellaan riippumattomien
tuomarien muodostamalla tuomioistuinjärjestelmällä. Tämä järjestelmä tulee olemaan vastuussa
investoijien ja valtioiden välisten riitojen ratkaisussa.
 
Äänestyksen  jälkeen  esittelijä  Geert  Bourgeois  (ECR,  Belgia)  ja  kansainvälisen  kaupan
valiokunnan  puheenjohtaja  Bernd  Lange  (S&D,  Saksa)  pitävät  lehdistötilaisuuden.
 
Taustatietoa
 
Vietnam on EU:n toiseksi  suurin kauppakumppani Kaakkois-Aasian alueellisen yhteistyön
liitossa (ASEAN) Singaporen jälkeen. Tavarakauppaa EU:n ja Vietnamin välillä käydään 47,6
mrd. euron arvosta vuosittain. Palveluiden osalta kaupan arvo on vuositasolla 3,6 mrd. euroa.
Vienti Vietnamista EU:hun kasvaa vuosittain 5-7 %. EU:n kauppavaje Vietnamin kanssa oli
kuitenkin 27 mrd. euroa vuonna 2018.
 
Tärkeimmät tuontituotteet Vietnamista EU:n alueelle ovat tällä hetkellä mm. televiestintälaitteet,
vaatteet ja elintarvikkeet. EU:n vientituotteisiin Vietnamiin kuuluvat koneet ja kuljetusvälineet,
kemikaalit ja maataloustuotteet.
 
Keskustelu:  tiistaina 11.2.  Äänestys:  keskiviikkona 12.2.  Menettely:  hyväksyntämenettely
Lehdistötilaisuus:  keskiviikkona 12.2.  noin  klo  16.30Suomen aikaa
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https://www.europarl.europa.eu/meps/fi/197467/GEERT_BOURGEOIS/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/fi/1909/BERND_LANGE/home


Lisätietoa
Vapaakauppasopimus - luonnos hyväksynnästä
Vapaakauppasopimus - päätöslauselmaluonnos
Investointisuojasopimus - luonnos hyväksynnästä
Investointisuojasopimus - päätöslauselmaluonnos
Lainsäädäntötietokanta - vapaakauppasopimus
Lainsäädäntötietokanta - investointisuojasopimus
EP:n tutkimuspalvelut: EU:n ja Vietnamin välinen vapaakauppasopimus ja
investontisuojasopimus (14.11.2019; englanniksi)
Audiovisuaalista materiaalia toimittajille
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0003_FI.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0017_FI.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0002_FI.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0014_FI.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0356(NLE)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0358(NLE)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642270
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642270
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


EU:n ja Britannian väliset suhteet: parlamentti
äänestää kannastaan tuleviin neuvotteluihin
 
Parlamentti keskustelee tiistaina ja äänestää keskiviikkona
päätöslauselmasta, jossa määritellään meppien kanta EU:n
ja Britannian tulevaan kumppanuuteen.
 
Päätöslauselmassa mepit  tuovat  esille  alustavan kantansa Britannian kanssa aloitettaviin
neuvotteluihin EU:n ja Britannian tulevasta kumppanuussuhteesta. Kanta perustuu komission
neuvotteluohjeisiin, jotka EU:n pääneuvottelija Michel Barnier esitteli maanantaina 3.2.
 
Neuvotteluohjeet määrittelevät kehyksen neuvottelujen sisällölle ja tavoitteille. EU:n neuvoston
pitää vielä hyväksyä neuvotteluohjeet.
 
Parlamentin pitää hyväksyä tuleva sopimus EU:n ja Britannian välisistä suhteista ennen, kuin se
voi astua voimaan. Parlamenttiin perustetaan erityisryhmä, joka tulee seuraamaan komission
johtamia neuvotteluja ja koordinoimaan parlamentin suosituksia neuvottelijoille.
 
Neuvoston  odotetaan  hyväksyvän  neuvotteluohjeet  25.2.,  jo l lo in  ensimmäiset
neuvottelukierrokset  voivat  alkaa  maal iskuun  alussa.
 
Taustatietoa
 
Britannia erosi EU:sta 31.1. Erosopimuksessa määritelty siirtymäaika alkoi 1.2. ja loppuu tämän
vuoden lopussa 31.12.
 
Keskustelu:  tiistaina  11.2.  Äänestys:  keskiviikkona  12.2.  Menettely:  ei-lakiasäätävä
päätöslauselma
 
Lisätietoa
Tiedote: Euroopan parlamentti hyväksyi brexit-erosopimuksen (29.01.2020)
EP:n tutkimuspalvelut: Parlamentti brexitin jälkeen (14.01.2020; englanniksi)
EP:n tutkimuspalvelut: Uusi brexit-sopimus: mikä on muuttunut ja mitkä ovat seuraavat
askelet? (22.10.2019; englanniksi)
Audiovisuaalista materiaalia toimittajille
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https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-183943
https://ec.europa.eu/commission/publications/withdrawal-agreement-and-political-declaration-official-journal-european-union-12-november-2019_en
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20200128IPR71204/euroopan-parlamentti-hyvaksyi-brexit-erosopimuksen
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/642259/EPRS_ATA(2020)642259_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642260
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642260
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/brexit_13108_pk


Miten varmistaa tekoälyn turvallinen ja
puolueeton käyttö?
 
Maanantaina mepit keskustelet tekoälyn asettamista
haasteista ja toimista, joihin EU:n tulisi ryhtyä kuluttajien
suojelemiseksi. Keskiviikkona äänestetään asiaa
koskevasta päätöslauselmasta.
 
Keskustelu  ja  äänestys  edeltävät  komission  valkoista  kirjaa  tekoälyä  koskevasta
eurooppalaisesta  lähestymistavasta,  joka  esitellään  19.2.2020.
 
Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mepit toteavat päätöslauselmaluonnoksessaan,
että automaattisten päätöksentekojärjestelmien kanssa vuorovaikutuksessa olevien henkilöiden
pitää olla ”tietoisia siitä, miten järjestelmät toimivat, miten ottaa yhteyttä päätöksistä vastaavaan
henkilöön ja miten järjestelmän päätöksiä voidaan tarkastaa ja korjata.”
 
Mepit haluavat lisäksi komission esittävän uudistuksia tekoälypohjaisten laitteiden valossa
esimerkiksi  koneiden  ja  lelujen  turvallisuutta  sekä  vastuukysymyksiä  koskevaan  EU-
lainsäädäntöön
 
Keskustelu: maanantaina 10.2. Äänestys: keskiviikkona 12.2. Menettely: suullinen kysymys
komissiolle (päätöslauselman kanssa)
 
Lisätietoa
Lehdistötiedote valiokuntaäänestyksen jälkeen (23.01.2020; englanniksi)
Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan päätöslauselmaluonnos (englanniksi)
Tekoälyä koskeva kysymys komissiolle
Valiokunnan puheenjohtaja Petra De Sutterin lausunto (Greens/EFA, Belgia)
EP:n tutkimuspalvelut: Algoritmeihin perustuvan päätöksenteon mahdollisuudet ja haasteet
(englanniksi)
EP:n tutkimuspalvelut: Hallintokehys algoritmejä koskevalle vastuuvelvollisuudelle ja
avoimuudelle (englanniksi)
Audiovisuaalista materiaalia toimittajille
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https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/white_paper.html?locale=fi
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20200120IPR70622/artificial-intelligence-eu-must-ensure-a-fair-and-safe-use-for-consumers
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/IMCO/DV/2020/01-22/RE_1194746_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2020-000008_FI.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/automated-decision-making-processes-vote_I183228-V_v
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/624261/EPRS_STU(2019)624261_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/624261/EPRS_STU(2019)624261_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/624262/EPRS_STU(2019)624262_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/624262/EPRS_STU(2019)624262_EN.pdf
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Mepit vaativat kissojen ja koirien laittoman
kaupan lopettamista
 
Meppien odotetaan vaativan EU:n toimintasuunnitelmaa
lemmikkien laittoman kaupan lopettamiseksi eläinten
hyvinvoinnin, lemmikkien omistajien ja kansanterveyden
suojelemiseksi.
 
Keskiviikkona parlamentti  äänestää päätöslauselmasta, jossa meppien odotetaan vaativan
pakollista EU:n laajuista järjestelmää lemmikkien rekisteröimiseksi ja EU-tason määritelmää
pentutehtaiksi kutsutuille, laajamittaiseen kaupalliseen eläinjalostukseen käytettäville tiloille.
 
Taustatietoa
 
Arvioiden mukaan EU-maiden välillä käydään joka kuukausi kauppaa 46 000 koirasta, joista
suurinta osaa ei ole rekisteröity. Kaupalliset kasvattajat käyttävät usein väärin lemmikkieläinten
liikkuvuutta  koskevaa  EU-lainsäädäntöä  siten,  että  eläimiä  siirretään  kaupallisessa
tarkoituksessa  rajojen  yli  myytäväksi.
 
Laiton lemmikkien kauppa on uhka kansanterveydelle, eläinten hyvinvoinnille ja kuluttajan
suojelulle.  Tämän  lisäksi  laittomasta  kaupasta  on  tullut  järjestäytyneen  kansainvälisen
rikollisuuden  tärkeä  tulonlähde.
 
Keskustelu:  keskiviikkona  12.2.  Äänestys:  torstaina  13.2.  Menettely:  ei-lakiasäätävä
päätöslauselma
 
Lisätietoa
Lainsäädäntötietokanta
Lehdistötiedote valiokuntaäänestyksestä (21.01.2020; englanniksi)
Video: Loppu lemmikkien laittomalle kaupalle
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https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_eu-strategy_study_dogs-cats-commercial-practices_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0576
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0576
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2814(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200120IPR70621/stop-illegal-trade-in-cats-and-dogs-say-meps
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/society/20200117STO70506/loppu-lemmikkien-laittomalle-kaupalle
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Muita aiheita agendalla
 
Täysistunnossa käsitellään myös mm. seuraavia aiheita:
 

Keskustelu sukupuolten välisestä tasa-arvosta EU:ssa 
EU:n painopisteet naisten asemaa käsittelevään YK-kokoukseen 
Parlamentti  keskustelee  Euroopan  keskuspankin  tulevista  näkymistä  Christine
Lagarden  kanssa 
Miten kamppailla antisemitismiä, rasismia ja vihapuhetta vastaa EU:ssa 
EU:n strategia naisten sukuelinten silpomisen lopettamiseksi kaikkialla maailmassa 
Oikeusvaltiotilanteeseen kohdistuvat uhat Puolassa 
unionin luettelo yhteistä etua koskevista hankkeista 
Lyijyä ja sen yhdisteitä koskeva vastalause 
Parlamentti äänestää lyijyn käyttöä vastaan polyvinyylikloridissa 
Keskustelu EU:n laajenemismenettelyiden parantamisesta 
Mepit vaativat vastauksia pakolaisten kohtelusta EU:n ulkorajoilla 
Keskustelu Syyriasta ja Trumpin Lähi-idän rauhansuunnitelmasta Josep Borrelin
kanssa 
Rahanpesu: mepit vaativat toimia Luandan tietovuodon jälkeen 
Pk-yritykset ja parempi sääntely 
Katsaus vakaus- ja kasvusopimukseen
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