Protokoll i sammandrag PRS 78/2017 rd

Protokoll i sammandrag
PRS 78/2017 rd

Plenum
Onsdag 28.6.2017 kl. 14.00—19.38
Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 19.38.
Överläggningarna leddes av förste vice talman Mauri Pekkarinen (14.00—15.59 och 17.59—
19.38) och andre vice talman Arto Satonen (15.59—17.59).
1. Namnupprop
Namnuppropsrapport Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes.
2. Meddelanden
2.1. Övriga meddelanden
Arja Juvonen har den 27 juni 2017 meddelat att hon har anslutit sig till Sannfinländarnas
riksdagsgrupp.
3. Hanna Mäntyläs begäran om befrielse från uppdraget som riksdagsledamot
Begäran om befrielse BEF 38/2017 rd
Enda behandling
Förste vice talman Mauri Pekkarinen: Ärende 3 på dagordningen presenteras för enda
behandling. Hanna Mäntylä har i ett brev till riksdagen av den 21.6.2017 begärt om befrielse från uppdraget som riksdagsledamot från och med 1.7.2017 för att bli specialrådgivare vid Europarådets sekretariat. Talmanskonferensen förordar begäran.
Ingen debatt.
Riksdagen godkände begäran om befrielse.
Riksdagen beviljade Hanna Mäntylä befrielse från uppdraget som riksdagsledamot från
och med 1.7.2017.
4. Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2018—2021
Statsrådets redogörelse SRR 4/2017 rd
Utskottets betänkande FiUB 4/2017 rd
Bilaga till protokollet Förslag till ställningstaganden 27.6.2017 Bilaga 4A
Klart
5.0
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Enda behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen: Ärende 4 på dagordningen presenteras för enda
behandlingen. Riksdagen beslutar nu utifrån finansutskottets betänkande FiUB 4/2017 rd
om ett ställningstagande med anledning av redogörelsen. Debatten om ärendet avslutades i
plenum 27.6.2017.
Under debatten har Pia Viitanen understödd av Riitta Myller föreslagit att riksdagen
godkänner ett ställningstagande i enlighet med reservation 1.
Ozan Yanar har understödd av Jyrki Kasvi föreslagit att riksdagen godkänner ett ställningstagande i enlighet med reservation 2.
Kari Uotila har understödd av Li Andersson föreslagit att riksdagen godkänner ett ställningstagande i enlighet med reservation 3.
Eva Biaudet har understödd av Mats Löfström föreslagit att riksdagen godkänner ett
ställningstagande i enlighet med reservation 4.
Vidare har Peter Östman understödd av Päivi Räsänen föreslagit att riksdagen godkänner ett ställningstagande i enlighet med reservation 5.
Dessutom har Jari Ronkainen understödd av Ville Vähämäki föreslagit att riksdagen
godkänner ett ställningstagande som delats ut till ledamöterna (Bilaga till protokollet 4A)
och Kari Uotila har understödd av Mats Nylund föreslagit att riksdagen godkänner ett ställningstagande som delats ut till ledamöterna (Bilaga till protokollet 4A).
Redogörelsen godkändes.
Förste vice talman Mauri Pekkarinen: Vid omröstningarna ställs först Kari Uotilas förslag enligt reservation 3 mot Pia Viitanens förslag, därefter ställs det segrande förslaget
mot Eva Biaudets förslag, därefter ställs det härvid segrande förslaget mot Ozan Yanars
förslag och därefter det segrande förslaget mot Peter Östmans förslag. Det segrande förslaget vid denna omröstning ställs mot Jari Ronkainens förslag och därefter ställs det härvid
segrande förslaget mot Kari Uotilas förslag enligt den utdelade kopian. Slutligen ställs det
segrande förslaget mot betänkandet.
Omröstningsordningen godkändes.
1) Pia Viitanens förslag "ja", Kari Uotilas förslag enligt reservation 3 "nej". Omröstningsresultat: 114 ja, 33 nej, 14 avstår; 38 frånvarande (omröstning 1). Vid denna omröstning
godkände riksdagen Pia Viitanens förslag.
2) Eva Biaudets förslag "ja", Pia Viitanens förslag "nej". Omröstningsresultat: 85 ja, 65
nej, 14 avstår; 35 frånvarande (omröstning 2). Vid denna omröstning godkände riksdagen
Eva Biaudets förslag.
3) Ozan Yanars förslag "ja", Eva Biaudets förslag "nej". Omröstningsresultat: 128 ja, 22
nej, 15 avstår; 34 frånvarande (omröstning 3). Vid denna omröstning godkände riksdagen
Ozan Yanars förslag.
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4) Peter Östmans förslag "ja", Ozan Yanars förslag "nej". Omröstningsresultat: 86 ja, 64
nej, 14 avstår; 35 frånvarande (omröstning 4). Vid denna omröstning godkände riksdagen
Peter Östmans förslag.
5) Jari Ronkainens förslag "ja", Peter Östmans förslag "nej". Omröstningsresultat: 92 ja, 73
nej; 34 frånvarande (omröstning 5). Vid denna omröstning godkände riksdagen Jari Ronkainens förslag.
6) Kari Uotilas förslag enligt den utdelade kopian "ja", Jari Ronkainens förslag "nej". Omröstningsresultat: 137 ja, 26 nej; 36 frånvarande (omröstning 6). Vid denna omröstning
godkände riksdagen Kari Uotilas förslag enligt den utdelade kopian.
7) Betänkandet "ja", Kari Uotilas förslag enligt den utdelade kopian "nej". Omröstningsresultat: 90 ja, 74 nej; 35 frånvarande (omröstning 7). Riksdagen godkände betänkandet.
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av statsrådets
redogörelse SRR 4/2017 rd. Ärendet slutbehandlat.
5. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om försök med regionalt tillhandahållande av arbetskrafts- och företagstjänster samt med arbetslivsprövning
Regeringens proposition RP 51/2017 rd
Utskottets betänkande AjUB 6/2017 rd
Andra behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen: Ärende 5 på dagordningen presenteras för andra
behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 26.6.2017.
Under debatten har Anna Kontula understödd av Kari Uotila föreslagit att lagförslaget
förkastas.
Redogörelsen godkändes.
Godkänns "ja", förkastas "nej". Omröstningsresultat: 137 ja, 24 nej, 1 avstår; 37 frånvarande (omröstning 8).
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 51/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.
6. Regeringens proposition till riksdagen om en tilläggsbudget för 2017
Regeringens proposition RP 60/2017 rd
Tilläggsbudgetmotion TBM 1-5/2017 rd
Utskottets betänkande FiUB 5/2017 rd
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Enda behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen: Ärende 6 på dagordningen presenteras för enda
behandling. Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande FiUB 5/2017
rd.
Efter finansutskottets ordförandes presentationsanförande förs debatten som en snabbdebatt, där de anföranden som ledamöterna anmält sig för på förhand får vara högst 5 minuter långa.
Debatt
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
7. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om yrkesutbildning och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition RP 39/2017 rd
Utskottets betänkande KuUB 7/2017 rd
Andra behandlingen
Andre vice talman Arto Satonen: Ärende 7 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller
förkastas.
Debatt
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
8. Slopa omställningen till sommartid
Medborgarinitiativ MI 4/2017 rd
Remissdebatt
Förste vice talman Mauri Pekkarinen: Ärende 8 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kommunikationsutskottet.
Debatt
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.
9. Lagmotion med förslag till lag om ändring av 28 kap. 2 § i strafflagen
Lagmotion LM 24/2017 rd Kari Kulmala saf m.fl.
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Remissdebatt
Förste vice talman Mauri Pekkarinen: Ärende 9 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet.
Debatt
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.
10. Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på torsdag 29.6.2017 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 19.38.
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