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Protokoll i sammandrag
PRS 31/2020 rd

Plenum
Tisdag 24.3.2020 kl. 14.03—23.10
Plenum började kl. 14.03. Plenum avbröts kl. 19.58. Plenum fortsatte kl. 20.15. Plenum avslutades kl. 23.10.
Överläggningarna leddes av talman Matti Vanhanen (14.03—15.58 och 20.15—21.57), andre
vice talman Juho Eerola (15.58—17.58) och förste vice talman Antti Rinne (17.58—19.58 och
21.57—23.10).
1. Namnupprop
Namnuppropsrapport Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes.
2. Meddelanden
Talman Matti Vanhanen: Före vi går in på ärendena på dagordningen upprepar jag rekommendationen från förra veckan om att närmast de ledamöter vars anförande snart är på
kommande är i plenum.
I ärendet gällande tilläggsbudgeten kommer jag inte att inleda någon debatt, utan vi går
framåt i den ordning anförandena är på talarlistan.
2.1. Övriga meddelanden
Talman Matti Vanhanen: Trettio ledamöter har återkallat sina underteckningar av interpellationen om regeringens asylpolitik. Därmed uppfylls inte mängden underteckningar
enligt 43 § i grundlagen. I och med detta har interpellationen återtagits och behandlingen
av ärendet upphört.
2.2. Unionsärenden
Talmannen har 19.3.2020 remitterat unionsärendet U 3/2020 rd till utskott.
2.3. Medborgarinitiativ
Till riksdagen har 23.3.2020 överlämnats ett medborgarinitiativ MI 2/2020 rd: Vattnet är
vårt - medborgarinitiativ för att förhindra privatisering av vattentjänster.
3. Regeringens proposition till riksdagen om en tilläggsbudget för 2020
Regeringens proposition RP 24/2020 rd
Granskats
4.0
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Remissdebatt
Talman Matti Vanhanen: Ärende 3 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet.
Efter finansminister Katri Kulmunis presentationsanförande förs debatten som en
snabbdebatt i fråga om de anföranden som ledamöterna anmält sig för i förväg. De anföranden som ledamöterna anmält sig för i förväg får vara högst 5 minuter långa. Talmanskonferensen rekommenderar att även de anföranden som hålls efter snabbdebatten är högst
5 minuter långa. För remissdebatten reserveras högst två och en halv timme. Vid behandlingen av ärendet följer riksdagen det för ärenden med tidtabell överenskomna förfarandet.
Och som det konstaterades förra veckan hålls alla anföranden från ledamöternas egna platser.
Debatt
Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet klockan 16.32.
————
Riksdagen fortsatte behandlingen av ärendet klockan 17.53.
Förste vice talman Antti Rinne: Behandlingen av ärendet och debatten avbryts nu. Debatten fortsätter under detta plenum vid en tidpunkt som meddelas senare. Plenum fortsätter klockan 20.15.
Riksdagen avbröt plenum och behandlingen av ärendet klockan 19.58.
————
Riksdagen fortsatte plenum och behandlingen av ärendet klockan 20.15.
Talman Matti Vanhanen: Vi fortsätter plenum som avbröts klockan 20 och behandlingen av ärende 3. Regeringens nya proposition gällande restaurangverksamhet tas som sista
ärende till remissdebatt. — Om tilläggsbudgeten, ledamot Talvitie.
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.
4. Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om temporära begränsningar av skyldigheten att ordna småbarnspedagogik samt undervisning och utbildning
Övrigt ärende Ö 6/2020 rd
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Remissdebatt
Andre vice talman Juho Eerola: Ärende 4 på dagordningen presenteras för remissdebatt.
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till grundlagsutskottet, som kulturutskottet ska lämna utlåtande till senast onsdag 25.3.2020 klockan 11.00.
För remissdebatten reserveras högst en timme. Vid behandlingen av ärendet följer riksdagen det för ärenden med tidtabell överenskomna förfarandet.
Debatt
Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet klockan 17.38.
————
Riksdagen fortsatte behandlingen av ärendet klockan 20.31.
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet som kulturutskottet ska lämna utlåtande till senast onsdag 25.3.2020 kl. 11.00.
5. Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av 2005 års
protokoll till konventionen för bekämpande av brott mot sjöfartens säkerhet och av 2005
års protokoll till protokollet om bekämpande av brott mot säkerheten för fasta plattformar
belägna på kontinentalsockeln
Regeringens proposition RP 100/2019 rd
Utskottets betänkande LaUB 1/2020 rd
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1 och 2 i proposition RP 100/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
6. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om
Institutet för kriminologi och rättspolitik
Regeringens proposition RP 11/2020 rd
Utskottets betänkande KuUB 3/2020 rd
Första behandlingen
Andre vice talman Juho Eerola: Ärende 6 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger kulturutskottets betänkande KuUB 3/2020 rd.
Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslaget.
Debatt
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 11/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
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7. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av socialtrygghets- och
försäkringslagstiftningen med anledning av EU:s allmänna dataskyddsförordning
Regeringens proposition RP 87/2019 rd
Utskottets betänkande ShUB 1/2020 rd
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslag 1—6 och 8—41 i proposition RP 87/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslag 7 i proposition RP 87/2019 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat.
8. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen och 20 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning
Regeringens proposition RP 9/2020 rd
Utskottets betänkande MiUB 3/2020 rd
Andra behandlingen
Andre vice talman Juho Eerola: Ärende 8 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller
förkastas. — Utskottets ordförande, ledamot Hoskonen.
Debatt
Riksdagen godkände lagförslag 1 och 2 i proposition RP 9/2020 rd utifrån beslutet i första
behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.
9. Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av 13 § i riksdagens arbetsordning
Talmanskonferensens förslag TKF 1/2020 rd
Utskottets betänkande GrUB 1/2020 rd
Andra behandlingen
Riksdagen godkände förslaget till beslut gällande riksdagens arbetsordning i talmansonferensens förslag TKF 1/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen
av förslaget till beslut avslutades. Ärendet slutbehandlat.
10. Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av 3 § i instruktionen för
riksdagens bankfullmäktigeledamöter
Talmanskonferensens förslag TKF 2/2020 rd
Utskottets betänkande EkUB 2/2020 rd
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Enda behandlingen
Riksdagen godkände förslaget om ändring av instruktionen för riksdagens bankfullmäktigeledamöter i talmanskonferensens förslag TKF 2/2020 rd enligt betänkandet. Ärendet
slutbehandlat.
11. Meddelanden
11.1. Regeringens propositioner
Statsrådet har 24.3.2020 överlämnat regeringens proposition RP 25/2020 rd. Eftersom
ärendet är brådskande tas propositionen tas till remissdebatt i detta plenum.
12. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet
Regeringens proposition RP 25/2020 rd
Remissdebatt
Talman Matti Vanhanen: Ärende 12 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till ekonomiutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.
Debatt
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.
13. Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på onsdag 25.3.2020 kl. 15.00. Plenum avslutades kl. 23.10.
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