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Protokoll i sammandrag
PRS 56/2022 rd

Plenum
Måndag 16.5.2022 kl. 10.00—0.19
Plenum började kl. 10.00. Plenum avslutades 17.5.2022 kl. 00.19.
Överläggningarna leddes av talman Matti Vanhanen (10.00—11.58 och 17.59—18.58), andre
vice talman Juho Eerola (11.58—13.57, 15.58—17.59 och 21.58—22.35) och förste vice talman
Antti Rinne (13.57—15.58, 18.58—21.58 och 22.35—0.19).
1. Namnupprop
Namnuppropsrapport Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes.
2. Meddelanden
2.1. Statsrådets redogörelse
Statsrådet har 15.5.2022 överlämnat till riksdagen en redogörelse SRR 3/2022 rd om Finlands anslutning till Nordatlantiska fördragsorganisationen. Redogörelsen tas till remissdebatt i detta plenum.
2.2. Unionsärenden
Talmannen har remitterat unionsärendet U 36/2022 rd till utskott.
2.3. Bindningar, övriga
Till riksdagen har lämnats Biträdande justitieombudsmannens redogörelse för sina bindningar Ö 2/2022 rd.
3. Redogörelse om Finlands anslutning till Nordatlantiska fördragsorganisationen
Statsrådets redogörelse SRR 3/2022 rd
Remissdebatt
Talman Matti Vanhanen: Ärende 3 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till utrikesutskottet.
Efter statsminister Sanna Marins presentationsanförande följer en snabbdebatt i fråga
om de anföranden som ledamöterna anmält sig för i förväg. Gruppanförandena får vara
högst 5 minuter långa. Övriga på förhand anmälda anföranden hålls i gruppanförandeordGodkänts
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ning och de får vara högst 5 minuter långa. Talmanskonferensen rekommenderar att också
de anföranden som hålls efter snabbdebatten är högst 5 minuter långa. Dessutom ger jag ordet för repliker enligt eget övervägande.
Det finns för närvarande 154 anmälda anföranden och jag kan i det här skedet meddela
att vi i dag kommer att koncentrera oss på remissdebatten. Behandlingen av ärendet är inte
ännu i det skedet att vi skulle genomföra några voteringar i dag. Detta till kännedom för
dem som funderar på sitt program utanför riksdagshuset. — Debatt, statsminister Marin.
Debatt
Ärendet remitterades till utrikesutskottet.
4. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 kap. 4 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
Regeringens proposition RP 59/2022 rd
Utskottets betänkande AjUB 4/2022 rd
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 17.5.2022.
5. Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på tisdag 17.5.2022 kl. 12.00. Plenum avslutades kl. 00.19.
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