72. Tiistaina 6 päivänä syyskuuta 1994
kello 14
Päiväjärjestys
Ilmoituksia
Puhettajohtaa puhemies Uosukainen.
Nimenhuudossa merkitään poissa oleviksi
edustajat Aho E., Alho, Bell von, Hiltunen,
Jouppila, Jäätteenmäki, Kanerva, Kasurinen,
Korkeaoja, Kuuskoski, Lipponen, Metsämäki,
Mäki-Hakola, Nordman, Ollila, Paloheimo,
Pekkarinen, Pietikäinen S., Rehn E., Renlund,
Rossi, Saapunki, Skinnari, Tiuri, Turunen ja
Tykkyläinen.

Uusia hallituksen esityksiä
P u h e m i e s : Ilmoitetaan, että tasavallan
presidentti on antanut eduskunnalle viime kesäkuun 28 päivänä, viime heinäkuun 15 päivänä,
viime elokuun 2, 19 ja 25 päivänä, kuluvan syyskuun 2 päivänä sekä tänään hallituksen esitykset
n:ot 126--164.
Hallituksen esitykset n:o 135 Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen
eräiden määräysten hyväksymisestä sekä n:o 152
valtion talousarvioksi vuodelle 1995 on jaettu
edustajien työhuoneisiin, ja ne ovat nyt nähtävinä eduskunnan kansliassa pääsihteerin huoneessa.
Eta-yhdentymisasiat

Ilmoitusasiat:
Lomanpyynnöt
Vapautusta eduskuntatyöstä saavat tästä päivästä sairauden vuoksi ed. Tykkyläinen, virkatehtävien vuoksi ed. S. Pietikäinen ja yksityisasioiden vuoksi ed. Hiltunen sekä tämän kuun 9
päivään virkatehtävien vuoksi edustajat Kasurinen, Kuuskoski, Metsämäki, Mäki-Hakola, E.
Rehn, Renlund, Skinnari ja Turunen.
Ed. Suhosen eduskuntaryhmä
P u h e m i e s : Ilmoitetaan, että ed. Suhonen
on 29. elokuuta 1994 päivätyllä kirjeellään ilmoittanut eduskunnan puhemiehelle, että hän on
mainitusta päivästä lukien eronnut Suomen
Maaseudun Puolueen eduskuntaryhmästä ja perustanut oman ryhmän nimeltä Hannu Suhosen
eduskuntaryhmä.

P u h e m i e s : Ilmoitetaan, että 23 päivänä
kesäkuuta 1994 päivätyllä valtioneuvoston kirjelmällä on puhemiehelle saapunut valtiopäiväjärjestyksen 54 a §:ssä tarkoitettu yhdentymisasia n:o 21 ja 28 päivänä heinäkuuta 1994 päivätyllä valtioneuvoston kirjelmällä yhdentymisasia
n:o22.
Yhdentymisasioiden n:ot 21 ja 22 ennakkokäsittelyyn lähettäminen
P u h e m i e s : Ilmoitetaan, että puhemies on
tänään toimittanut yhdentymisasian n:o 21, ehdotuksen Euroopan unionin neuvoston direktiiviksi ensivakuutusliikettä harjoittavien vakuutusyritysten pakollista selvitystä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta, ennakollisesti käsiteltäväksi
suureen valiokuntaan, jolle talousvaliokunnan
on annettava asiasta lausunto, ja
yhdentymisasian n:o 22, ehdotuksen tietoliikennealan palveluja varten annettavien lupien ja
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alan muiden kansallisten valtuutusten keskinäistä tunnustamista koskevaksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi, ennakollisesti
käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle liikennevaliokunnan on annettava asiasta lausunto.
Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 1993

P u h e m i e s : Ilmoitetaan, että valtioneuvoston oikeuskanslerin kirjelmän ohella eiliseltä
päivältä on eduskunnalle saapunut kertomus oikeuskanslerin virkatoimista ja lain noudattamista koskevista havainnoista vuonna 1993. Tämä
kertomus on nyt saatettu eduskunnan tietoon
jakamalla se edustajille.

vastaukset kirjallisiin kysymyksiin n:ot 335,
349-351 ja 353-471. Nämä kysymykset vastauksineen on valtiopäivien ollessa keskeytyneinä toimitettu edustajille.
Edelleen ilmoitetaan, että eduskunnalle ovat,
puhemiehelle osoitettuina, saapuneet vastaukset
kirjallisiin kysymyksiin n:ot 472-478. Nämä
kysymykset vastauksineen on nyt jaettu edustajille.
Puhemies: Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään kello 14.15.
Täysistunto lopetetaan kello 14.08.
Pöytäkirjan vakuudeksi:

Kirjalliset kysymykset

P u h e m i e s : Ilmoitetaan, että eduskunnalle ovat, puhemiehelle osoitettuina, saapuneet
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