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Protokoll i sammandrag
PRS 23/2019 rd

Plenum
Onsdag 26.6.2019 kl. 14.02—16.08
Plenum började kl. 14.02. Plenum avslutades kl. 16.08.
Överläggningarna leddes av förste vice talman Tuula Haatainen (14.02—16.08).
1. Namnupprop
Namnuppropsrapport Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes.
2. Val av underrättelsetillsynsutskottet
Val VAL 21/2019 rd
Val
Förste vice talman Tuula Haatainen: Ärende 2 på dagordningen är val av underrättelsetillsynsutskottet. Jag konstaterar att valet är enhälligt.
Riksdagen valde följande medlemmar och ersättare i underrättelsetillsynsutskottet:
Som medlemmar
Mika Kari sd
Tarja Filatov sd
Veronica Rehn-Kivi r
Riikka Slunga-Poutsalo saf
Mari Rantanen saf
Sofia Vikman saml
Pauli Kiuru saml
Antti Kurvinen cent
Päivi Räsänen kd
Heli Järvinen gröna
Markus Mustajärvi vänst
Som ersättare
Antti Lindtman sd
Hanna-Leena Mattila cent

Godkänts
3.0
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Förste vice talman Tuula Haatainen: Underrättelsetillsynsutskottets medlemmar meddelas att utskottet samlas för att konstituera sig i dag klockan 16.15 i finansutskottets delegationsrum E 428.
3. Statsministerns upplysning om det finska EU-ordförandeskapsprogrammet; ordförandeskapet i Europeiska unionens råd 1.7–31.12.2019
Statsministerns upplysning SU 1/2019 rd
Debatt
Förste vice talman Tuula Haatainen: Ärende 3 på dagordningen är statsministerns upplysning om det finska EU-ordförandeskapsprogrammet; ordförandeskapet i Europeiska
unionens råd 1.7—31.12. Efter statsminister Antti Rinnes anförande ger jag ordet för repliker enligt eget övervägande. Ledamöterna kan anmäla sig för repliker i plenum genom
att trycka på knapp V. För behandlingen av ärendet reserveras högst 2 timmar.
Debatt
Ärendet slutbehandlat.
4. Regeringens proposition till riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2019
Regeringens proposition RP 5/2019 rd
Tilläggsbudgetmotion TBM 1-9/2019 rd
Utskottets betänkande FiUB 2/2019 rd
Bordläggning av betänkandet
Förste vice talman Tuula Haatainen: Från tilläggsdagordningen presenteras nu ärende 4
på dagordningen. Talmanskonferensen föreslår att betänkandet bordläggs till plenum
27.6.2019.
Talmanskonferensen föreslår att följande förfaringssätt iakttas vid enda behandlingen av
tilläggsbudgeten:
En ledamot som har för avsikt att föreslå ändringar i finansutskottets betänkande ska
lämna sitt ändringsförslag till centralkansliet. Ändringsförslagen ska lämnas in till centralkansliet senast torsdag 27.6.2019 klockan 10.
Behandlingen av ärendet inleds med en allmän debatt, innehållande en snabbdebatt, där
de inlägg som ledamöterna anmält sig för på förhand får vara högst 5 minuter långa. Talmanskonferensen rekommenderar att även de anföranden som hålls efter snabbdebatten är
högst 5 minuter långa. Dessutom kan talmannen enligt eget övervägande ge ordet för repliker som får vara 1 eller 2 minuter långa.
Omröstningarna verkställs i plenum fredag 28.6.2019 klockan 10. Då förs detaljbehandlingen. Alla ändringsförslag som lämnats in inom utsatt tid har numrerats och sammanställts i ett häfte som delas ut till ledamöterna. Talmannen ger ordet för framställning
av ändringsförslag och när förslaget har framställts ges ordet omedelbart för understöd. Ledamöterna kan på en gång framställa alla sina förslag. En hänvisning till numret på försla-
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get räcker. Ledamöterna behöver inte trycka på knapp P. När samtliga ändringsförslag har
framställts och understötts verkställs omröstningarna enligt ordningen i voteringshäftet.
Till den del det inte har framställts några ändringsförslag anses tilläggsbudgetpropositionen vara godkänd enligt finansutskottets betänkande.
Förfaringssättet godkändes.
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 27.6.2019.
5. Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på torsdag 27.6.2019 kl. 12.00. Plenum avslutades kl. 16.08.
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