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Kristillisdemokraattien europarlamen-
taarikko Sari Essayah on yksi Suomen 
13 edustajasta eli mepistä Euroopan 
parlamentissa.

Hän kuuluu parlamentin suurimpaan 
poliittiseen ryhmään, EPP-ryhmään 
(Euroopan kansanpuolue, kristillis-
demokraatit).

arlamenTTi päättää euroopan unionin laeista ja budjetista 

yhdessä jäsenmaiden hallituksia edustavan ministerineuvoston 

kanssa. eU:ssa päätetyt säädökset vaikuttavat usein ratkaise-

vasti myös siihen, millaisia lakeja jäsenmaissa voidaan säätää. 

Parlamentti mm. valvoo komission toimintaa ja eU:n varainkäyttöä. 

sari essayah haluaa eU:n selkeästi keskittyvän niihin asioihin, joissa 

yhteistyöllä voidaan saavuttaa olennaista lisäarvoa kansalliseen politiik-

kaan. hän ei tue liittovaltiokehitystä.

ärkein osa työstä euroopan parlamentissa 

tapahtuu valiokunnissa. sari essayah on varsi-

naisena jäsenenä työllisyyden ja sosiaaliasioiden 

valiokunnassa ja varajäsenenä talous- ja raha-

asioiden valiokunnassa. sarin talouden alan asiantuntemus 

ja aiempi kokemus eduskuntatyöstä pääsevät erinomaisesti 

esille juuri näissä valiokunnissa.

valiokuntien jäsenet laativat mietintöjä komission direk-

tiiviehdotuksiin ja kannanottoihin. sari on ollut hyvin 

aktiivinen valiokuntatyössä ja toiminut esittelijänä tai ns. 

varjoraportoijana lukuisissa aiheissa. lisäksi hän on tehnyt 

ahkerasti muutosesityksiä muiden meppien laatimiin luon-

noksiin. 

valtuuskunnat vastaavat parlamentin suhteista unionin 

ulkopuolisten maiden parlamentteihin. sari essayah kuuluu 

israel-valtuuskuntaan ja valtuuskuntaan välimeren unionin 

parlamentaarisessa edustajakokouksessa. lisäksi hän on 

varajäsenenä suhteista maghreb-maihin ja Pohjois-afrikan 

arabivaltioiden liittoon vastaavassa valtuuskunnassa.

lähi-itä on yksi kuumimmista kysymyksistä kansainväli-

sessä politiikassa. sarilla on erinomainen tilaisuus hyödyn-

tää laajaa tietämystään alueen tilanteesta.
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Seuraa mepin työtä
ePin ei tarvitse olla etäinen, 

vaikka hänen työnsä keskittyy 

Brysseliin ja strasbourgiin. Uusim-

mat kuulumiset sari essayah´n työstä 

löydät nettisivuilta www.essayah.fi. 

sieltä voit tilata sähköpostiisi kuu-

kausittain ilmestyvän tiedotuskirjeen 

meppiviestin. facebookissa toimii 

sarin tukiryhmä. kD-kompassi -ohjel-

massa radio Deissä sari essayah vie-

railee lähes kuukausittain. 

sari essayah on noteerattu yhtenä 

parlamentin ahkerimmista mepeistä. 

meppien aktiivisuutta voit seurata 

euroopan parlamentin verkkosivujen 

kautta www.europarl.fi ja osoitteessa 

www.votewatch.eu. 

mepillä on väliä. mepin 

työtä kannattaa seu-

rata ja kommentoida. 

sari essayah´n toimis-

tossa palautettasi odo-

tetaan ja arvostetaan.
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