
 

Kokkuvõte oktoobri 2. täiskogust: seksuaalne
ahistamine, piirikontroll, Sahharovi auhind
 
Võitlus seksuaalse ahistamise vastu ja ELi välispiiri kindlustamine olid peateemad
Strasbourgis oktoobri viimasel nädalal.
 
Hollywoodi produtsendi Harvey Weinsteini skandaal ja ahistamislugude avaldamine on
toonud päevavalgele soovimatud lähenemiskatsed. Süüdistused on tabanud ka Euroopa
Parlamenti. Kolmapäeval istungitesaalis toimunud debatil rõhutasid saadikud vajadust
lõpetadaebasünnis käitumine.
 
 
 
Sahharovi inimõiguspreemia pälvis tänavu Venezuela demokraatlik opositsioon. „Kinnitame
taaskord oma vankumatut toetust demokraatlikult valitud Venezuela Rahvuskogule,“ ütles
neljapäeval võitja välja kuulutanud EP president Antonio Tajani. Auhinnatseremoonia toimub
detsembris Strasbourgis.
 
 
 
Tajani ja Eesti eriesindaja ELi institutsioonide juures Matti Maasikas andsid kolmapäeval
esmakordselt ajaloos õigusaktile digiallkirjad.
 
 
 
Ühtse elektroonilise süsteemi loomine kolmandate riikide kodanike registreerimiseks ja
tõhusamaks kontrolliks Schengeni välispiiril sai täiskogult kinnituse kolmapäeval.
 
Lähetatud töötajad, privaatsus veebis, glüfosaat 
 
Kolmapäeval kinnitas parlament oma positsiooni läbirääkimisteks ELi Nõukoguga lähetatud
töötajaid käsitleva õigusloome osas. Vaata infograafikult, kust kuhu Euroopas töötajaid
lähetatakse.
 
 
 
Privaatsusküsimustele veebis keskendub Eesti saadiku Marju Lauristini (S&D) raport.
Neljapäeval andis täiskogu heakskiidu alustada raporti põhjal kõnelusi liikmesriikidega.
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http://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/society/20171023STO86603/seksuaalse-ahistamise-vastu-parlament-votab-sona
http://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/society/20171023STO86603/seksuaalse-ahistamise-vastu-parlament-votab-sona
http://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/society/20171023STO86603/seksuaalse-ahistamise-vastu-parlament-votab-sona
http://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/eu-affairs/20171023STO86606/venezuela-demokraatlik-opositsioon-palvis-sahharovi-inimoiguspreemia
http://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20171025IPR86828/first-e-signing-of-an-eu-legislative-act
http://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20171020IPR86543/piirikontrolli-tohustamine-euroopa-piiridel
http://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20171020IPR86571/tootajate-lahetamine-ep-on-valmis-liikmesriikidega-labiraakimisi-alustama
http://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/society/20171012STO85930/lahetatud-tootajatele-kehtivad-oigused-tulevad-taiendamisele-infograafik
http://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20171025IPR86836/parliament-confirms-negotiation-mandate-on-e-privacy-rules


 
 
Glüfosaadil põhinevad herbitsiidid tuleb ELis täielikult keelustada 2022. aasta lõpuks, ütlesid
saadikud teisipäeval. Loe glüfosaadi ja endokriinhäirete kohta lähemalt.
 
 
 
Teisipäeval mälestasid saadikud vaikuseminutiga Maltal autopommirünnakus hukkunud
ajakirjanikku Daphne Caruana Galiziat. Samal päeval läbis hääletuse resolutsioon, mille järgi
tuleb vilepuhujatele pakkuda kaitset ELi tasandil.
 
Eelarve 2018, vähktõbi, legaalsed uimastid
 
Parlamendi positsioon liidu 2018. aasta eelarve osas sai kinnituse kolmapäeval. Saadikute
jaoks on olulisel kohal teadus- ja arendustegevuse, taristuprojektide, noorte tööhõive ja
rändepoliitika rahastamine.
 
 
 
Euroopa Liidus on vähktõbi kõige levinum terviserisk töökohal. Uued reeglid töötajate
kaitsmiseks läbisid täiskogul hääletuse kolmapäeval.
 
 
 
Hiljuti toimunud Euroopa Ülemkogule andsid parlamendiliikmed tagasisidet samuti kolmapäeval.
Kohal olid ülemkogu eesistuja Donald Tusk ja Euroopa Komisjoni president Jean-Claude
Juncker. "Me ei saa rääkida ELi tulevikust, kui puudub tahe seista ühiste põhiväärtuste eest,"
ütles debatil president Tajani.  
 
 
 
Teisipäeval kiitsid saadikud heaks õigusloomepaketi, mille abil muutub Euroopa Liidus
kiiremaks nn legaalsete narkootikumide keelustamine.
 
Lisainfo
Täiskogu uudised
Täiskogu fotogalerii Flickris
EP Facebook
EP Twitter
EP Instagram
EP LinkedIn
EP Google+
EP Newshub
EP meediavõrgustik
EP materjalide allalaadimiskeskus
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http://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20171020IPR86572/parlamendiliikmed-nouavad-glufosaadi-kasutamise-keelustamist-2022-aasta-lopuks
http://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/society/20171009STO85663/endocrine-disruptors-people-s-health-must-come-first
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171020IPR86550/eu-wide-protection-needed-for-whistle-blowers
http://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20171020IPR86551/eu-budget-2018-more-funds-needed-for-growth-jobs-security-and-climate-change
http://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20171020IPR86552/protecting-workers-by-reducing-exposure-to-carcinogens
http://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20171020IPR86570/tusk-ja-juncker-arutasid-saadikutega-kuidas-kujundada-solidaarsemat-eli
http://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20171020IPR86547/drugs-fast-eu-wide-ban-of-new-dangerous-substances
http://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room
https://www.flickr.com/photos/european_parliament/albums/72157688309913103
https://www.facebook.com/europeanparliament
https://twitter.com/Europarl_et
https://www.instagram.com/europeanparliament/
http://www.linkedin.com/company/european-parliament?trk=cp_followed_name_european-parliament
https://plus.google.com/+europeanparliament/posts
http://www.epnewshub.eu/#/template=newslist
http://epnetwork.tumblr.com/
http://ow.ly/HpVMA


Video
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/5-numbers-to-take-away-from-strasbourg

Video
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/security/smarter-borders-for-europe

Video
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/posted-workers-same-work-same-country-same-pay
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