
MEP Sari Essayah
Kristillisdemokraatit, EPP

Toiminta europarlamentissa 1.1.2010–25.11.2010

Kirjallisia kysymyksiä (3 kpl)

– Lintujen kevätmetsästys Maltalla 28.1.2010
– Postipalvelujen sisämarkkinoiden toteuttamisen ongelmat harvaan asutuilla 
alueilla 21.9.2010
– EU:n kolmansien maiden valtiosta riippumattomille järjestöille antaman 
rahoituksen julkisuus 11.10.2010

Puheenvuoroja täysistunnoissa (26 kpl)

– Iranin tilanne 19.1.2010 
– Turkin demokratisoitumiskehitys 20.1.2010 
– Hyvän hallintotavan edistäminen verotusalalla 8.2.2010 
– Online-rahapelitoiminta Euroopan yhteisöjen viimeaikaisen oikeuskäytännön 
valossa 11.2.2010
– Äänestysselitykset 25.2.2010
– Arktisia alueita koskeva EU:n politiikka 10.3.2010
– Gilad Shalitin tapaus 11.3.2010 
– EKP:n vuosikertomus 2008 - Mietintö vuotuisesta lausumasta euroalueesta ja 
julkisesta taloudesta 2009 25.3.2010
– YMP:n yksinkertaistaminen 19.4.2010
– Maatalous luonnonhaitta-alueilla: erillistarkastelu 19.4.2010
– EU:n maatalous ja ilmastonmuutos 19.4.2010
– Erityistoimet maatalousmarkkinoilla 20.4.2010
– Syanidia käyttävän kaivostekniikan kieltäminen 21.4.2010
– Moottoriajoneuvoalan ryhmäpoikkeusasetus 5.5.2010
– Arvopapereiden yleisölle tarjoaminen ja kaupankäynnin kohteeksi otettavien 
arvopaperien liikkeeseenlaskijoita koskeviin tietoihin liittyvien 
avoimuusvaatimusten yhdenmukaistaminen (direktiivien 2003/71/EY ja 2004/109/EY 
muuttaminen) 15.6.2010
– Maantieliikenteen liikkuvissa tehtävissä toimivien henkilöiden työajan 
järjestäminen 15.6.2010
– Israelin sotilasoperaatioiden humanitaarista avustuslaivaa vastaan ja Gazan saarto 
16.6.2010



– Äänestysselitykset 7.7.2010
– Kansalaisjärjestöjä koskeva lakiehdotus Israelissa 8.92010
– Postipalvelut 9.9.2010
– Taloudellista ja sosiaalista kehitystä koskeva Euroopan unionin strategia vuoristo-
ja saarialueilla sekä harvaan sutuilla alueilla 21.9.2010
– Raskaana olevien ja äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden 
turvallisuuden ja terveyden parantaminen työssä - Epävarmassa asemassa olevat 
naistyöntekijät 18.10.2010
– Kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjuminen 19.10.2010
– Köyhyyden poistamisen kansainvälisen teemapäivän kehitykseen liittyvät 
kysymykset - Vähimmäistulon asema köyhyyden torjunnassa ja osallistavan 
yhteiskunnan edistämisessä Euroopassa 19.10.2010
– Kambodzha, erityisesti Sam Rainsy -puolueen tapaus  21.10.2010
– Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä ja yleisen verokannan vähimmäistason 
noudattamista koskeva velvoite soveltamisajan osalta 22.11.2010

Päätöslauselmaehdotuksia (18kpl)

– Gilad Shalitin tapauksesta 10.3.2010
– Kuolemanrangaistuksen julistamiseksi lailliseksi Etelä-Koreassa 10.3.2010
– Väkivallan lisääntymisestä Meksikossa 10.3.2010
– Uskonnonvapaudesta Pakistanissa 19.5.2010
– Floribert Chebeya Bahiziren tapauksesta Kongon Demokraattisessa tasavallassa 
16.6.2010
– Nepalista 16.6.2010
– Teloituksista Libyassa 16.6.2010
– Venezuelasta ja erityisesti Maria Lourdes Afiunin tapauksesta 7.7.2010
– Zimbabwesta ja erityisesti Farai Maguwun tapauksesta 7.7.2010
– Pohjois-Koreasta 7.7.2010
– Irlannin ihmisoikeustilanteesta ja erityisesti Sakineh Mohammadi-Ashtianin ja 
Zahra Bahramin tapauksista 7.9.2010
– Kenian Presidentti Omar al-Bashirin pidättämättä jättämisestä 8.9.2010
– Ihmisoikeustilanteesta Pohjois-Kaukasiassa(Venäjän federaatiossa) ja 
rikosoikeudenkäynnistä Oleg Orvolia vastaan 20.10.2010
– Kambodzhasta ja erityisesti Sam Rainsyn tapauksesta 20.10.2010
– Zimbabwen pakkohäädöistä 20.10.2010
– Irakin kuolemanrangaistuksesta(erityisesti Tariq Azizin tapauksesta) ja 
hyökkäyksistä kristittyjä yhteisöjä vastaan 24.11.2010
– Burmassa pidetyistä vaaleista ja oppositiojohtaja Aung San Suu Kuyin 
vapautuksesta 24.11.2010
– Tiibetin suunnitelmista tehdä kiinan kielestä pääopetuskieli 24.11.2010

Raportit, lausunnot ja varjoraportit (5 kpl)

– EMPL: Uuden kestävän talouden työllisyyspotentiaalin kehittäminen 
(varjoraportti)



– EMPL: Väestörakenteen muutos ja sen vaikutukset EU:n tulevaan 
koheesiopolitiikkaan (lausunto)
– EMPL: Kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytykset 
yrityksen sisäisen siirron yhteydessä (varjoraportti)
– ECON: BKT ja muut indikaattorit: edistyksen mittaaminen muuttuvassa 
maailmassa (lausunto)
– ECON: Yhtenäisen euromaksualueen(SEPA) kehittäminen (mietintö)

Muutosesityksiä (35kpl)

– Mietintöön AIFM-direktiivistä, vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat 
COD/2009/0064 (Gauzes)
– Lausuntoon maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin vaikutuksista 
kehitysmaihin ja kehitysyhteistyöhön 2009/2150(INI) (Klute). 
– Mietintöön Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaista koskevasta direktiivistä 
COD/2009/0144 (Giegold )
– Mietintöön Euroopan vakuutus- ja työeläkeviranomaisesta COD/2009/0143 
(Skinner)
– Mietintöön Euroopan pankkiviranomaisesta COD/2009/0142 (García-Margallo y 
Marfil)  
– 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)   
– Mietintöön koskien eläinten suojelun ja hyvinvoinnin toimintaohjelman 2006–2010 
arviointia INI/2009/2202 (Paulsen)  
– Mietintöön yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) yksinkertaistamisesta 
INI/2009/2155 (Ashworth)  
– Mietintöön elinsiirtodirektiiviksi, elinsiirtoa varten tarkoitettujen ihmiselinten 
laatu- ja turvallisuusvaatimukset COD/2008 (Mikolášik) 
– Mietintöön julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyys elpyvässä taloudessa 
INI/2010/2038 (Hoang Ngoc) 
– Lausuntoon yhdistelmälupadirektiivistä, menettely oleskelu- ja työluvan 
saamiseksi yhden hakemuksen perusteella COD/2007/0229 (Cercas) 
– Mietintöön koskien johdannaismarkkinoita – tulevat toimet INI/2010/2008 (Lange)
– Mietintöön yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuudesta vuoden 2013 jälkeen 
INI/2009/2236 (Lyon)
– Mietintöön uuden kestävän työllisyyspotentiaalin kehittämisestä INI/2010/2010 
(Schroedter)
– Mietintöön oikeudenmukaisista tuloista maanviljelijöille: toimivampi 
elintarvikeketju Eurooppaan INI/2009/2237 (Bové)
– Lausuntoon väestörakenteen muutoksesta vastaamisesta ja sukupolvien välisestä 
solidaarisuudesta INI/2010/2027 (Fox, Man)
– Lausuntoon kuluttajan oikeuksista COD/2008/0196 (Pietikäinen)
– Mietintöön Basel II -sopimuksesta ja vakavaraisuusdirektiivien tarkistamisesta 
INI/2010/2074 (Karas)



– Lausuntoon kansainvälisestä kauppapolitiikasta ja ilmastonmuutoksen haasteista 
INI/2010/2103 (Leinen)
– Mietintöön suosituksista komissiolle unionin talouden ohjausta ja hallintaa sekä 
vakautta koskevan kehityksen parantamiseksi etenkin euroalueella INI/2010/2099 
(Feio)
– Lausuntoon puolueettomien vaikutustenarviointien takaamisesta INI/2010/2016 
(Callanan)
– Mietintöön EKP:n vuosikertomuksesta 2009 INI/2010/2078 (Balz)
– Mietintöön ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi 
Euroopan kulttuuriperintötunnustusta koskevasta Euroopan unionin toimesta 
COD/2010/0004 (Paliadeli)
– Lausuntoon naisten köyhyydestä Euroopan unionissa INI/2010/2162 (Zimmer)
– Mietintöön energiatehokkuuden toimintasuunnitelman muuttamisesta 
INI/2010/2107 (Bendtsen)
– Mietintöön kilpailupolitiikka koskevasta kertomuksesta 2009 INI/2010/2137 
(Eppink)
– Lausuntoon BKT:stä ja muista tavoista mitata edistystä muuttuvassa maailmassa 
INI/2010/2088 (Chountis, Harkin)
– Mietintöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/ETY 
muuttamisesta yleisen verokannan vähimmäistason noudattamista koskevan 
velvoitteen soveltamisajan osalta CNS/2010/0179 (Casa)
– Mietintöön mainonnan vaikutuksesta kuluttajien käyttäytymiseen INI/2010/2052 
(Juvin)
– Mietintöön maatalouden tunnustamisesta strategiseksi osaksi 
elintarviketurvallisuudessa INI/2010/2112 (Sarbu)
– Mietintöön teollisuuspolitiikasta globalisaation aikakaudella INI/2010/2095 (Lange)
– Mietintöön kestävästä EU politiikasta pohjoisessa INI/2009/2214 (Gahler)
– Mietintöön kemiallisen, biologisen, radiologisen ja ydin turvallisuuden 
vahvistamisesta Euroopan Unionissa - EU CBRN toimintasuunnitelma INI/2010/2114 
(Gomes)
– Mietintöön Veroista ja Kehittymisestä - yhteistyöstä kehitysmaiden verotuksen 
hallintotavan edistämiseksi INI/2010/2102 (Joly)
– Mietintöön innovatiivisesta rahoituksesta maailman ja Euroopan tasolla 
INI/2010/2105 (Podimata)

Järjestettyjä seminaareja (3 kpl)

– EU:n yhteistyö Israelin kanssa 28.1.2010
– Kristittyjen yhteiskunnallinen vastuu 5.2.2010
– PEFY@EU 12.11.2010
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