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Protokoll i sammandrag
PRS 31/2021 rd

Plenum
Torsdag 25.3.2021 kl. 19.00—22.25
Plenum började kl. 19.00. Plenum avbröts kl. 21.35. Plenum fortsatte kl. 21.45. Plenum avslutades kl. 22.25.
Överläggningarna leddes av talman Anu Vehviläinen (19.00—19.58 och 21.58—22.25) och förste vice talman Tarja Filatov (19.58—21.35 och 21.45—21.58).
1. Namnupprop
Namnuppropsrapport Bilaga 1A
I stället för namnupprop antecknades de ledamöter som deltog i föregående plenum som
närvarande.
2. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 58 g § i lagen om
smittsamma sjukdomar
Regeringens proposition RP 31/2021 rd
Utskottets betänkande ShUB 7/2021 rd
Första behandlingen
Talman Anu Vehviläinen: Ärende 2 på dagordningen presenteras för första behandling.
Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande ShUB 7/
2021 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslaget. — Ledamot Niikko.
Debatt
Riksdagen avslutade den allmänna debatten.
Förste vice talman Tarja Filatov: Omröstningen verkställs under detta plenum efter pausen. Vi tar nu en paus på 10 minuter. Detta plenum avbryts. Vi fortsätter klockan 21.45.
Riksdagen avbröt plenum klockan 21.35.
————
Riksdagen fortsatte plenum klockan 21.45.
Förste vice talman Tarja Filatov: Nu fortsätter plenum som avbröts klockan 21.35 och
behandlingen av ärende 2 på dagordningen.
Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen.
Godkänts
3.0

Protokoll i sammandrag PRS 31/2021 rd
58 g §
Mia Laiho föreslog understödd av Kari Tolvanen att paragrafen godkänns enligt reservation 2.
Ingen debatt.
Betänkandet ”ja”, Mia Laihos förslag ”nej”. Omröstningsresultat: 32 ja, 20 nej; 147 frånvarande (omröstning 1). Riksdagen godkände betänkandet.
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 31/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
3. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen
om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet
Regeringens proposition RP 38/2021 rd
Utskottets betänkande EkUB 7/2021 rd
Första behandlingen
Förste vice talman Tarja Filatov: Ärende 3 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger ekonomiutskottets betänkande EkUB 7/2021
rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslaget. — Ledamot Vartiainen, presentationsanförande.
Debatt
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 38/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
4. Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på fredag 26.3.2021 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 22.25.
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