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Protokoll i sammandrag
PRS 55/2015 rd

Plenum
Torsdag 22.10.2015 kl. 16.02—20.19
Plenum började kl. 16.02. Plenum avslutades kl. 20.19.
Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (16.02—17.59), förste vice talman Mauri Pekkarinen (17.59—19.56) och andre vice talman Paula Risikko (19.56—20.19)
1. Namnupprop
Namnuppropsrapport Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes.
2. Muntlig frågestund
Talman Maria Lohela: Ärende 2 på dagordningen är en muntlig frågestund.
Jag ber de närvarande ministrarna förflytta sig till ministerlogen. Vidare ber jag de ledamöter som vill ställa en fråga till en närvarande minister att anmäla sig genom att trycka på
knapp P och resa sig upp.
Jag påminner såväl dem som ställer frågor som de som besvarar frågorna om att inläggen får vara högst 1 minut långa.
2.1. Muntlig fråga om bekämpning av svart ekonomi (Tarja Filatov sd)
Muntligt spörsmål MFT 38/2015 rd
Muntlig frågestund
Talman Maria Lohela: Första frågan, ledamot Filatov.
Debatt
Frågan slutbehandlad.
2.2. Muntlig fråga om åtgärder för att förhindra extremrörelsers våldsamhet (Ozan Yanar
gröna)
Muntligt spörsmål MFT 39/2015 rd
Muntlig frågestund
Talman Maria Lohela: Nästa fråga, ledamot Yanar.
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Debatt
Frågan slutbehandlad.
2.3. Muntlig fråga om begränsningen av den subjektiva rätten till dagvård (Anna Kontula
vänst)
Muntligt spörsmål MFT 40/2015 rd
Muntlig frågestund
Talman Maria Lohela: Nästa fråga, ledamot Kontula.
Debatt
Frågan slutbehandlad.
2.4. Muntlig fråga om terminsavgifter för studerande från länder utanför EU och EES-området (Eva Biaudet sv)
Muntligt spörsmål MFT 41/2015 rd
Muntlig frågestund
Talman Maria Lohela: Nästa fråga, ledamot Biaudet.
Debatt
Frågan slutbehandlad.
2.5. Muntlig fråga om Finlands deltagande i krishanteringsinsatsen i Afghanistan (Mikko
Savola cent)
Muntligt spörsmål MFT 42/2015 rd
Muntlig frågestund
Talman Maria Lohela: Nästa fråga, ledamot Savola.
Debatt
Frågan slutbehandlad.
Riksdagen avslutade den muntliga frågestunden.
3. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till vissa lagändringar till följd av en
ändring av äktenskapslagen
Regeringens proposition RP 65/2015 rd
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Remissdebatt
Talman Maria Lohela: Ärende 3 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet.
Debatten inleds av minister Lindström.
Debatt
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.
4. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av förundersökningslagen och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition RP 66/2015 rd
Remissdebatt
Förste vice talman Mauri Pekkarinen: Ärende 4 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet.
Debatt
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.
5. Vilande förslag till lag om ändring av 25 § i Finlands grundlag (RP 55/2014 rd)
Vilande lagförslag VLF 1/2015 rd
Utskottets betänkande GrUB 4/2015 rd
En behandling
Förste vice talman Mauri Pekkarinen: Som ärende i en behandling presenteras ärende 5
på dagordningen. Till grund för behandlingen ligger grundlagsutskottets betänkande GrUB
4/2015 rd. Lagförslaget kan nu till sakinnehållet godkännas oförändrat, genom ett beslut
som fattas med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna, eller förkastas. Utskottet föreslår att lagförslaget förkastas.
Debatt
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
6. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utövning av veterinäryrket
Regeringens proposition RP 28/2015 rd
Utskottets betänkande JsUB 1/2015 rd
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Första behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen: Ärende 6 på dagordningen presenteras för första
behandling. Till grund för behandlingen ligger jord- och skogsbruksutskottets betänkande
JsUB 1/2015 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslaget.
Ingen allmän debatt.
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i regeringens proposition RP 28/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
7. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om handel med utsäde och om upphävande av lagen om främjande av växtförädlingsverksamheten
Regeringens proposition RP 23/2015 rd
Utskottets betänkande JsUB 2/2015 rd
Första behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen: Ärende 7 på dagordningen presenteras för första
behandling. Till grund för behandlingen ligger jord- och skogsbruksutskottets betänkande
JsUB 2/2015 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslagen.
Ingen allmän debatt.
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1 och 2 i regeringens proposition RP 23/2015
rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
8. Lagmotion med förslag till lag om ändring av 20 kap. 1 och 2 § i strafflagen
Lagmotion LM 6/2015 rd Timo Heinonen saml
Remissdebatt
Förste vice talman Mauri Pekkarinen: Ärende 8 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet.
Debatt
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.
9. Lagmotion med förslag till lag om upphävande av 4 § 2 mom. i äktenskapslagen
Lagmotion LM 8/2015 rd Tytti Tuppurainen sd
Remissdebatt
Förste vice talman Mauri Pekkarinen: Ärende 9 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet.
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Debatt
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.
10. Verksamhetsberättelse för Folkpensionsanstaltens fullmäktige 2014
Berättelse B 7/2015 rd
Utskottets betänkande ShUB 3/2015 rd
Bordläggning av betänkandet
Andre vice talman Paula Risikko: Ärende 10 på dagordningen presenteras för bordläggning. Talmanskonferensen föreslår att betänkandet bordläggs till plenum 23.10.2015.
Ingen debatt.
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 23.10.2015.
11. Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på fredag 23.10.2015 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 20.19.
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