
 

Sel nädalal parlamendis: ettevõtte tulumaks,
loomkatsete keeld ja elektrienergia
 
EPs on sel nädalal arutlusel ühine ja õiglane ettevõtte tulumaks, võitlus loomkatsete
vastu ja eeskirjad tarbijate õiguste suurendamiseks tootmaks ise elektrienergiat.
 
Majandus- ja rahanduskomisjonis on kolmapäeval arutlusel ühtsed äriühingute tulumaksu
eeskirjad. Ajutise maksualaste küsimuste erikomisjoni (TAXE II) liikmed kutsusid Euroopa
Komisjoni üles esitama oma ettepanekud nn ettevõtete ühtse konsolideeritud tulumaksubaasi
(CCCTB) kohta juba 2016. aastal.
 
 
 
Samal päeval hääletavad parlamendi energeetikakomisjoni saadikud ELi energiapaketi nelja
ettepaneku üle. Esitatud õigusakti ettepanek lihtsustaks muuhulgas tarbijatel ise toota ja
salvestada elektrienergiat ning parendada liikmesriikide koostööd kindlustamaks energiavaru
kriisiolukorras.
 
 
 
Kuigi loomkatsed on Euroopa Liidus keelatud, lubavad 80 protsenti riike maailmas
kosmeetikatooteid loomade peal testida. Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
hääletab teisipäeval määruse üle, mis aitaks kaasa loomkatsete ülemaailmsele keelustamisele.
 
 
 
Enne mitteametlikku ELi liidrite kohtumist reedel on eelarvekomisjonis kolmapäeval ja
neljapäeval arutlusel ning hääletusel parlamendi positsioon ELi 2020. aasta järgse pikaajalise
eelarve ja tulude kohta.
 
 
 
Parlamentaarse nädala raames kohtuvad Euroopa Parlamendi saadikud esmaspäeval ja
teisipäeval oma kolleegidega liikmesriikidest. Arutluse all on ELi majanduse juhtimine,
maksustamissüsteem ja pangandusliit.
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http://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20160701IPR34487/meps-call-for-tax-haven-blacklist-patent-box-rules-ccctb-and-more
http://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/20150316TST34725
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/et/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.4.3.html
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/et/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.4.3.html
http://www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/conferences/european-parliamentary-week.html


Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonis toimub teisipäeval avalik kuulamine, kus
on arutlusel Schengeni ala toimimine ja laienemine.
 
 
 
Sel neljapäeval toimub Euroopa Parlamendis iga-aastane üritus „Linnapeade pakti“ algatuse
raames. Kohtumisele tulevad kokku kohalike omavalitsuste esindajad üle Euroopa, et arutada
kohaliku tasandi strateegiaid võitlemaks kliimamuutuse vastu.
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EP nädala kava (inglise keeles)
Otseülekanded
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EP materjalide allalaadimiskeskus
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Video
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/coming-up-in-brussels-mff-animal-testing-and-access-to-electricity
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http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/137860/draft-programme.pdf
http://www.linnapeadepakt.eu/
http://www.europarl.europa.eu/news/et/agenda
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/et/schedule
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/
https://www.facebook.com/europeanparliament
https://twitter.com/Europarl_et
https://plus.google.com/104446814635449965626/posts#104446814635449965626/posts
http://www.linkedin.com/company/european-parliament
http://www.reddit.com/r/europeanparliament
http://www.epnewshub.eu/#/?_k=78o2d1
http://epnetwork.tumblr.com/
http://www.europarl.europa.eu/downloadcentre/en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home

