
 

2019 aasta algus: Euroopa Parlamendi valimised,
maksud, rikkumisest teatajad
 
Valimised, Euroopa tulevik, Brexit... Uus aasta algab Euroopa Parlamendis tõsise tööga.
 
Euroopa Parlamendi 2019. aasta valimised
 
Järgmised Euroopa Parlamendi valimised, ühtlasi esimesed pärast Brexitit, toimuvad 23.–26.
mail. Euroopa kodanikud valivad 705 Euroopa Parlamendi liiget, kes omakorda valivad Euroopa
Komisjoni uue presidendi. Jälgige juhtivate komisjoni presidendi kandidaatide väitlusi.
 
Video: Kuidas Euroopa Parlamendi liikmed mind esindavad?
 
https://multimedia.europarl.europa.eu/et/how-do-meps-represent-me_B02-ESN-171122_ev
 
Euroopa tulevik 
 
Euroopa Parlamendi liikmed jätkavad arutelu liikmesriikide juhtidega Euroopa tuleviku üle.
 
Järgmisel aastal osalevad parlamendi täiskogul peetavatel aruteludel esimestena Hispaania
peaminister Pedro Sánchez, Soome peaminister Juha Sipilä ja Itaalia peaminister Giuseppe
Conte.
 
Brexit
 
Ühendkuningriik peaks EList lahkuma märtsis 2019. Mis tahes kokkulepe Brexiti üle peab
saama Euroopa Parlamendi heakskiidu.
 
ELi pikaajaline eelarve
 
Euroopa Parlament on kokku leppinud ELi järgmises pikaajalises eelarves – 2021.–2027. aasta
mitmeaastases finantsraamistikus – ning kutsub nõukogu üles läbirääkimisi alustama.
Parlamendiliikmed tahavad enne Euroopa Parlamendi valimisi kokkuleppele jõuda, et vältida
viivitusi olulistes projektides ja töökohtade kadumist, mida eelarveläbirääkimiste venimine võib
kaasa tuua.
 
Pestitsiididele lubade andmine (PEST-komisjon)
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20181122STO19860
http://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/eu-affairs/20180126STO94114/eli-vaikeriigid-saavad-parast-brexitit-saadikuid-juurde
http://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/eli-tulevik
http://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/brexit
http://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20181106IPR18317/parlamendiliikmed-reastavad-2020-aasta-jargse-eli-eelarve-prioriteedid


Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlust käsitlev erikomisjon (PEST-komisjon) lõpetab oma
töö jaanuaris esitatava raportiga, milles nõutakse kõrgeimate standardite kehtestamist, et
tagada inimeste ja loomade tervise ning keskkonna kindel kaitse.
 
Vabakaubanduslepingud
 
Märtsis pöördub Euroopa Parlamendi tähelepanu muule maailmale – liit valmistub sõlmima
vabakaubanduslepinguid Singapuri ja Mehhikoga. Singapur on ELi tähtis kaubanduspartner ja
seal tegutseb üle 10 000 Euroopa ettevõtte. ELi-Singapuri vabakaubanduslepinguga
kõrvaldatakse peaaegu kõik tollimaksud ja lihtsustatakse kaubandust. 
 
Uued meetmed strateegilise teabevahetuse tugevdamiseks
 
Euroopa Parlamendi jaanuari täiskogul Strasbourgis arutatakse ELi strateegilist teabevahetust
vastukaaluks kolmandate osaliste propagandale liidu vastu. EL tahab parandada inimeste
meediakirjaoskust, suurendada teadlikkust ja edendada sõltumatut uurivat ajakirjandust.
 
Rikkumisest teatajad
 
Parlamendiliikmed jätkavad tööd rikkumisest teatajate kaitse tugevdamise ettepanekute kallal,
mille aktuaalsust on suurendanud hiljutised skandaalid, nagu Dieselgate ja Luxleaks, samuti
Panama dokumentide ja Cambridge Analytica juhtumid.
 
Lisateave
Video: Euroopa Parlamendi valimised ja esikandidaatide valimine
Pressiteade (17.01.2018): EL peab suurendama oma vastupanuvõimet Venemaa
propagandale, leiavad parlamendiliikmed

2019 aasta algus
https://www.multimedia.europarl.europa.eu/en/coming-up-in-2019_N01-PUB-181203-CMUP1H_ev
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http://www.europarl.europa.eu/committees/et/pest/home.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/2153(INI)#tab-0
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6139_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6139_en.htm
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7972-2018-INIT/en/pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20181120IPR19504/eu-wide-protection-and-support-for-whistle-blowers
https://multimedia.europarl.europa.eu/et/european-elections-the-lead-candidate-process_N01-PUB-180522-SPIT_ev
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20180117IPR91901/eu-needs-to-increase-its-resilience-to-russian-propaganda-say-meps
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20180117IPR91901/eu-needs-to-increase-its-resilience-to-russian-propaganda-say-meps

