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Protokoll i sammandrag
PRS 38/2020 rd

Plenum
Fredag 27.3.2020 kl. 16.00—18.11
Plenum började kl. 16.00. Plenum avbröts kl. 17.14. Plenum fortsatte kl. 17.46. Plenum avslutades kl. 18.11.
Överläggningarna leddes av talman Matti Vanhanen (16.00—16.28 och 17.46—18.11) och förste vice talman Antti Rinne (16.28—17.14).
1. Namnupprop
Namnuppropsrapport Bilaga 1A
I stället för namnupprop antecknades de ledamöter som deltog i föregående plenum som
närvarande.
————
Talman Matti Vanhanen: Jag meddelar att ledamöterna i dag ska vara beredda på att flera plenum kommer att hållas efter detta plenum.
2. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av arbetsavtalslagen, lagen om sjöarbetsavtal och 51 § i lagen om samarbete inom företag
Regeringens proposition RP 26/2020 rd
Utskottets betänkande AjUB 2/2020 rd
Första behandlingen
Talman Matti Vanhanen: Ärende 2 på dagordningen presenteras för första behandling.
Till grund för behandlingen ligger arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande
AjUB 2/2020 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslaget.
Utskottets ordförande, ledamot Kontula presenterar betänkandet.
Debatt
Riksdagen avslutade den allmänna debatten.
Förste vice talman Antti Rinne: Vi går över till detaljbehandling av ärendet. Nu behandlas ändringsförslagen. — Inga ändringsförslag har framställts. Detaljbehandlingen är härmed avslutad.
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—3 i proposition RP 26/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
Godkänts
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3. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 11
kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
Regeringens proposition RP 27/2020 rd
Utskottets betänkande AjUB 3/2020 rd
Första behandlingen
Förste vice talman Antti Rinne: Ärende 3 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande
AjUB 3/2020 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslaget.
Debatt
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 27/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
4. Övrigt ärende: Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheten i enlighet med
95 § 2 mom. och tillämpning av 96‒103 § i beredskapslagen
Övrigt ärende Ö 7/2020 rd
Utskottets betänkande GrUB 7/2020 rd
Bordläggning av betänkandet
Förste vice talman Antti Rinne: Ärende 4 på dagordningen presenteras för bordläggning. Eftersom ärendet är brådskande föreslår talmanskonferensen att betänkandet bordläggs till tredje plenum i dag 27.3.2020.
Ingen debatt.
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag
27.3.2020.
————
Förste vice talman Antti Rinne: Plenum avbryts nu och fortsätter klockan 17.30. Då ska
riksdagen behandla en korrigering av förordningen om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 118 § i beredskapslagen. Först meddelas att ärendet överlämnats och därefter
tas det till remissdebatt.
Riksdagen avbröt plenum klockan 17.14.
————
Riksdagen fortsatte plenum klockan 17.46.
Talman Matti Vanhanen: Nu fortsätter plenum som avbröts klockan 17.14.
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5. Meddelanden
5.1. Övriga meddelanden
Statsrådet har i dag utfärdat statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 118 § i beredskapslagen (Ö 9/2020 rd), med vilken den till riksdagen tidigare
lämnade statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 118 § i beredskapslagen (Ö 8) upphävs. Behandlingen av ärendet Ö 8/2020 förfaller. På grund av
ärendets brådskande natur tas ärende Ö 9 till remissbehandling i detta plenum.
6. Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 118 § i beredskapslagen
Övrigt ärende Ö 9/2020 rd
Remissdebatt
Talman Matti Vanhanen: Ärende 6 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till grundlagsutskottet. Nu förs alltså remissdebatt om denna ändrade förordning.
Debatt
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet.
7. Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på fredag 27.3.2020 kl. 19.30. Plenum avslutades kl. 18.11.
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