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                   Kirjallisia kysymyksiä (4 kpl) 
 
- Uskonnonvapaustilanne Turkissa 
- Mahdollisuus ksylitolituotteiden vapauttamiseen makeisverosta 
- Romanian romanien ihmisoikeuksista 
- Lintujen kevätmetsästys Maltalla 
 
Puheenvuoroja täysistunnoissa (14 kpl) 
 
– EKP:n vuosikertomus 2008 - Mietintö vuotuisesta lausumasta 
euroalueesta ja julkisesta taloudesta 2009  25.3.2010 
– Gilad Shalitin tapaus 11.3.2010  
– Arktisia alueita koskeva EU:n politiikka 10.3.2010 
– Äänestysselitykset  25.2.2010 
–Online-rahapelitoiminta Euroopan yhteisöjen viimeaikaisen 
oikeuskäytännön valossa 11.2.2010 
– Hyvän hallintotavan edistäminen verotusalalla 8.2.2010  
– Turkin demokratisoitumiskehitys 20.1.2010  
– Iranin tilanne 19.1.2010  
– Eurooppalainen työllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta koskeva 
mikrorahoitusjärjestely 14.12.2009  
– Elintarviketurvaa koskeva FAO:n huippukokous - nälänhädän 
poistaminen maailmasta 25.11.2009  
– Laittomien maahanmuuttajien yhteiset maasta poistamiset 
Afganistaniin ja muihin kolmansiin maihin 24.11.2009 
– Kesän 2009 metsäpalot 14.9.2009  
– Vapaakauppasopimus Etelä-Korean kanssa: vaikutus Euroopan 
teollisuuteen 14.9.2009 
– Maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin vaikutukset 
kehitysmaihin ja kehitysyhteistyöhön 14.9.2009  

 
Hyväksytty Euroopan parlamentin päätöslauselmia (3 kpl) 
 
- Päätöslauselma Gilad Shalitin vapauttamiseksi 11.3.2010 
- Päätöslauselma koskien kuolemanrangaistuksen julistamisesta lailliseksi Etelä-Koreassa 11.3.2010 
- Päätöslauselma koskien väkivallan lisääntymistä Meksikossa 11.3.2010 
 
Varjoraportit (3 kpl) 
 
- ECON: Uuden kestävän talouden työllisyyspotentiaalin kehittäminen (valmisteltavana) 
- EMPLO:  Väestörakenteen haaste ja sukupolvien välinen solidaarisuus (INI) (valmisteltavana) 
- BKT ja muut indikaattorit: edistyksen mittaaminen muuttuvassa maailmassa (valmisteltavana) 
 
Muutosesityksiä 
 
– 43 kpl mietintöön AIFM-direktiivistä, vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat COD/2009/0064 (Gauzes), 
käsittelyssä 
– 19 kpl mietintöön euroaluetta ja julkista taloutta koskevasta vuotuisesta lausumasta 2009, 2009/2203(INI) 
(Giegold), käsittelyssä 
– 7 kpl lausuntoon maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin vaikutuksista kehitysmaihin ja 
kehitysyhteistyöhön 2009/2150(INI) (Klute). Hyväksytty valiokunnassa 27.1.2010. 
– 13 kpl mietintöön Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaista koskevasta direktiivistä COD/2009/0144  
(Giegold ) 
– 13 kpl mietintöön Euroopan vakuutus- ja työeläkeviranomaisesta COD/2009/0143 (Skinner) 



– 14 kpl mietintöön Euroopan pankkiviranomaisesta COD/2009/0142 (García-Margallo y Marfil)   
- 4 kpl mietintöön ns. esitedirektiivistä, arvopapereiden yleisölle tarjoaminen ja kaupankäynnin kohteeksi 
otettavien arvopaperien liikkeeseenlaskijoita koskeviin tietoihin liittyvät avoimuusvaatimukset (direktiivien 
2003/71/EY ja 2004/109/EY muuttaminen)  COD/2009/0132 (Klinz)    
– 11 kpl mietintöön koskien eläinten suojelun ja hyvinvoinnin toimintaohjelman 2006-2010 arviointia 
INI/2009/2202  (Paulsen)   
– 7 kpl mietintöön yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) yksinkertaistamisesta INI/2009/2155  (Ashworth)   
– 2 kpl mietintöön elinsiirtodirektiiviksi, elinsiirtoa varten tarkoitettujen ihmiselinten laatu- ja 
turvallisuusvaatimukset COD/2008 (Mikolášik)  
– 23 kpl mietintöön julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyys elpyvässä taloudessa INI/2010/2038 (Hoang 
Ngoc)  
– 4 kpl lausuntoon yhdistelmälupadirektiivistä, menettely oleskelu- ja työluvan saamiseksi yhden hakemuksen 
perusteella COD/2007/0229 (Cercas)  
– 1 kpl mietintöön koskien johdannaismarkkinoita – tulevat toimet INI/2010/2008 (Langen) 
 
Järjestettyjä seminaareja (2 kpl) 
 
- EU:n yhteistyö Israelin kanssa 28.1.2010 
- Kristittyjen yhteiskunnallinen vastuu 5.2.2010 
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