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VAALIVOITTOA HAKEMAAN 
Olin pitkään Suomen eduskunnassa – yli 30 vuotta. Nyt, pian viisi 
vuotta meppinä on ollut äärimmäisen kiinnostavaa aikaa. Moni on jo 
kysynyt, miten eroaa eduskunnan ja Euroopan parlamentin työ. Olen 
vastannut vertaamalla sitä musiikkiin: politiikka on samaa, mutta 
instrumentit – eduskunta ja EU-parlamentti – eroavat kuin piano ja 
viulu. Pitää oppia soittamaan, jotta voi tehdä musiikkia eli politiik-
kaa. 
Nyt tunnen olevani parhaassa vedossa, joten olen vastannut                  
TAHDON: olen valmis asettumaan ehdokkaaksi. Minua on pyydetty 
innokkaammin ja enemmän ehdokkaaksi kuin koskaan  aikaisemmin, 
enkä ole hennonnut sanoa Ei. Eikä ole tehnyt mielenikään.
Nyt tärkeää on saada komea demarilista ja innostuneita ehdokkaita. 
Kokonaisuudesta syntyy Sdp:n menestys. Menestyksen nälkä onkin 
aistittavissa, sillä takana on turhan monet kehnot vaalit.
Myöhemmin hahmottuvat tarkemmat suunnitelmat. 

TERVETULOA MUKAAN!

TUPAKKADIREKTIIVI
Parlamentti hyväksyi äänin 560 puolesta, 
92 vastaan ja 32 tyhjää kantansa uusit-
tuun tupakkadirektiiviin.
Tavoitteena on tehdä tupakoinnista vä-
hemmän houkuttelevaa erityisesti nuo-
rille. Terveysvaroitusten tulee jatkossa 
peittää 65 % pakkauksesta. Lisäksi maku-
aineiden ( mm. menthol) käyttö ja pienet 
pakkaukset on määrä kieltää jatkossa. 
Parlamentin jäsenet kannattavat sähkötu-
pakan sääntelyä. Sääntely tulisi kuitenkin 
tehdä lääketuotteita koskevien sääntöjen 
puitteissa vain jos sähkötupakan ilmoite-
taan olevan tarkoitettu sairauden hoitoon 
tai ehkäisyyn.
Direktiivi siirtyy nyt parlamentin ja jäsen-
maiden hallituksia edustavan neuvoston 
neuvotteluihin. Niiden jälkeen parlamen-
tin täysistunto vielä äänestää neuvottelu-
tuloksesta. 

PARLAMENTTI VAATII 
KONFERENSSIA SYYRIAN 
PAKOLAISKRIISISTÄ
EU:n tulisi kutsua koolle Syyrian pako-
laiskriisiä käsittelevä humanitaarinen kon-
ferenssi, jonka tarkoitus on auttaa Syyrian 
naapurimaita pakolaisten vastaanottami-
sessa, todetaan parlamentin keskiviik-
kona hyväksymässä päätöslauselmassa. 
Parlamentin jäsenet kehottavat EU:ta 
jatkamaan humanitaarista apua ja tukea 
pakolaisille sekä varmistamaan mahdol-
lisuus oikeudenmukaiseen turvapaikka-
menettelyyn.

Huom! Jos et halua saada Liisan uutiskirjettä, 
ilmoita siitä: leena.niinimaa@sdp.fi 

LIISA LIIKKEELLÄ
pe 11.10.  Svengaako Eurooppa? 
 Puhetta EU:sta jazzin säestyksellä  
 klo 18–20. Cafe&Eepos, 
                Runebergink. 29, Hki)
to 17.10.  EU vaalien välillä -semin. 
 klo 15–17.30. 
 Majvikin kong.keskus, 
 Masalantie 1, Kirkkonummi
pe 18.10. Työvoiman vapaa liikkuvuus  
 -semin. klo 11–12.30. 
 Eurooppasali, Malmink. 16, Hki
                 EU:n sosiaalinen ulottuvuus  
 -paneeli, klo 13–16. 
 Happi-Sali, 
 Sörnäisten rantat. 31. Hki
la 19.10. Kuopion demarien toritapah- 
 tuma, klo 11.30–13
                 SAK-päivien paneeli klo 14–16.  
 Kuopion musiikkikeskus.
pe 25.10. Kuurojen liiton til. 
 EU-kansalaisen vaikutus-
 mahdollisuudet, klo 12–14. 
 Flamingo, Vantaa.
la 26.10.  Demarinuorten Tulevaisuuden  
 Eurooppa -seminaari. 
 Hotelli Presidentti, Helsinki.
la 9.11.   Haukipudas-päivä, 
 klo 10–12.   
 Toimintakeskus Jatuli.
              

Tykkää Facebookissa www.facebook.com/liisajaakonsaariMEP      Twitter @ljaakonsaari

EU:N RAJAVALVONTAA 
PARANNETAAN
Parlamentti hyväksyi EU:n raja-valvontaa 
parantavan järjestelmän.
EU-mailla on jatkossa paremmat valmiu-
det havaita, estää ja torjua laitonta maa-
hanmuuttoa, mutta myös auttaa vaarassa 
olevia maahanmuuttajia uuden Eurosur-
rajavartiointijärjestelmän avulla. Järjestel-
män tarkoitus on tukea jäsenvaltioiden 

ARKTISET ALUEET JÄLLEEN ESILLÄ
Ulkoasianvaliokunnassa äänestettiin torstaina Euroopan Investointipankin takauk-
sista investointeihin EU:n ulkopuolisille alueille. Liisa oli tässä prosessissa ”varjona” 
eli demariryhmän vastaavana, esittelijä oli meppi EPP:sta eli konservatiiveistä. 
– Teimme avustajani Rian kanssa paljon töitä ja saimme raporttiin sisään kaikki esit-
tämäni kompromissit. Esimerkiksi ehdotuksestani mainitaan arktiset alueet, joiden  
kehittämiseen ja investointeihin Investointipankin tulisi osallistua.
Muistutimme myös, että  Investointipankin tulee rahoituspäätöksillään tukea EU:n 
ulkopolitiikkaa ja sen arvoja: oikeusvaltion periaatteita, ihmisoikeuksien kunnioit-
tamista ja demokratiaa.

LIISA KYSYY FINNAIRIN RIKKURIKOULUTUKSESTA
Liisa jätti torstaina komissiolle kirjallisen kysymyksen Finnairin lakkorikkurikoulutuk-
sesta Espanjassa. Perää komissiolta, mitä se aikoo tehdä lakkorikkureiden koulutuk-
sen estämiseksi ja työntekijöiden työtaisteluoikeuden turvaamiseksi.
– Suomalaisiin työehtosopimuksiin kohdistuvaa tilannetta ja työtaistelua tarkastel-
laan Suomen lain ja työehtosopimusten mukaan, mutta näitä tulkitaan EU-sopi-
muksia vasten. Komission onkin välttämätöntä reagoida tähän seikkaan.
Liisa muistuttaa, että työsopimusneuvottelut voivat vaatia joissain tapauksissa lak-
koa viimeisimpänä keinona. 
– Työnantajien alituiset säästötoimet eivät voi yksin omaan tapahtua työntekijöiden 
kustannuksella.

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖKSIÄ 
TÄYSISTUNNOSSA 7.–10.10.

reaaliaikaista tiedonvaihtoa EU:n ulkora-
jojen valvonnasta. 
Eurosur-yhteistyöverkosto on suunniteltu 
havaitsemaan, ehkäisemään ja torjumaan 
laitonta maahanmuuttoa ja rajat ylittävää 
rikollisuutta. Parlamentin jäsenet vaativat, 
että järjestelmää käytetään myös vaarassa 
olevien maahanmuuttajien auttamiseksi.
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