
 

Kokkuvõte novembri täiskogust: filmiauhind LUX,
Paradiisi paberid, võitlus dumpinguga
 
Filmiauhinna LUX võitis tänavu „Saami veri“. Saadikud kinnitasid meetmed kolmandate
riikide dumpingu vastu ja võtsid sõna seoses „Paradiisi paberitega“.
 
Saamide kultuurile ja diskrimineerimisele tähelepanu juhtiv Rootsi-Taani-Norra ühisfilm
„Saami veri“ pälvis parlamendi jagatava LUXi filmipreemia teisipäeval.
 
 
 
Kolmapäeval kinnituse saanud uued ELi meetmed kolmandate riikide dumpingu vastu kaitsevad
Euroopa tööturgu ja firmasid. 
 
 
 
Kõikidel liikmesriikidel tuleb pingutada maksuskeemide kõrvaldamise nimel, ütlesid saadikud
teisipäeval „Paradiisi paberitele“ keskendunud debatil. Skeemide loojatelt ja pakkujatelt –
pangad ja finantsnõustajad – tuleb ära võtta litsentsid.
 
 
 
Neljapäeval kinnitas parlament oma positsiooni läbirääkimisteks ELi Nõukoguga ühenduse
varjupaigareeglite ehk Dublini määruse reformi osas. Varjupaigataotlejate jaotumine peab
tulevikus liikmesriikide vahel käima võrdsematel alustel.
 
 
 
Idapartnerluse tippkohtumise eel käis Euroopa Parlament kolmapäeval välja ettepanekud
suhete tugevdamiseks Ukraina, Gruusia ja Moldovaga. Kolme riigi toetamiseks tuleks luua
eraldi sihtfond.
 
 
 
Veebis ostlejaid pettuste eest paremini kaitsev õigusloome läbis hääletuse kolmapäeval.
Eesmärgiks on tõsta e-kaubanduse usaldusväärsust.
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http://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/20171012TST85936/20171110STO87808/luxi-voidufilm-saami-veri-juhib-tahelepanu-polisrahvastele
http://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20171110IPR87817/ep-kiitis-heaks-kaubanduse-kaitsemeetmed-eli-tookohtade-ja-toostuse-kaitseks
http://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/economy/20171110STO87807/paradiisi-paberid-riigid-peavad-tegutsema-skeemide-pakkujad-kaotama-litsentsid
http://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20171115IPR88120/ep-on-valmis-dublini-reeglite-reformi-osas-valitsustega-labiraakimisi-alustama
http://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/world/20171030STO87111/idapartnerluse-suvendamine-tihedamad-suhted-ukraina-gruusia-ja-moldovaga
http://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20171110IPR87814/tarbijakaitse-tohustamine-veebiostude-puhul


 
 
Olukord Poolas, Maltal
 
Tuline debatt Poola teemal leidis aset kolmapäeval, kui parlament kinnitas seisukoha, et Poolas
on ohus õigusriigi toimimine ja demokraatia. Saadikute sõnul tuleb riigis tagada kohtusüsteemi
sõltumatus ja piirata ei tohi kogunemisvabadust.
 
 
 
Euroopa Komisjon peab võtma põhjaliku vaatluse alla õigusriigi seisu Maltal, ütlesid
parlamendiliikmed kolmapäeval. Vastava resolutsiooni järgi ei ole riigis piisavalt tegeletud
rahapesu tõkestamisega. Ühtlasi soovitab parlament kaasata Europol ajakirjanik Daphne
Caruana Galizia mõrva uurimisse.
 
 
 
Juhiabisüsteemid, näiteks automaatne hädapidurdus või reahoidja, peavad olema ELis
müüdavates uutes autodes kohustuslikud, seisab teisipäeval kinnituse saanud raportis.
 
 
 
Euroopa ombudsman Emily O’Reilly andis saadikutele ülevaate oma tööst 2016. aastal.
Ombudsmani tegemisi hindav EP raport läbis hääletuse neljapäeval.
 
Lisainfo
Põhjalik ülevaade. Filmiauhind LUX
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/20171110IPR87824/rule-of-law-and-democracy-in-poland-at-risk-parliament-ready-for-next-steps
http://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20171110IPR87818/euroopa-komisjon-peab-jalgima-oigusriigi-pohimotete-jargimist-maltal
http://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/society/20171110STO87806/liiklusohutus-euroopas-juhiabisusteemid-aitavad-valtida-onnetusi
http://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/eu-affairs/20171110STO87809/euroopa-ombudsman-annab-parlamendile-ulevaate-oma-toost
http://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/20171012TST85936
http://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room
https://www.flickr.com/photos/european_parliament/albums/72157662592990388
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-1

Video
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/lux-prize-2017-winner-sami-blood-a-film-also-about-being-young
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