
 

Strasbourgis päevakorras: Brexit, ELi eelarve,
Sahharovi auhind
 

21-24 oktoober toimuva täiskogu istungi päevakorras on viimased Brexiti arengud, ELi
eelarve hääletus ja Junckeri juhitud komisjoni analüüs.
 
Brexit
 
19. oktoobril UK parlamendis toimuva Brexiti hääletuse tulemuse tagajärjel on Brexit
päevakorras.
 
ELi tippkohtumine
 
Teisipäeval arutlevad parlamendiliikmed ELi tippkohtumise tulemuste üle - sealhulgas Brexit,
pikaajaline ELi eelarve, strateegilised prioriteedid järgmiseks viieks aastaks ja kliimamuutus.
 
J-C. Juncker
 
Samuti vaadatakse üle töö, mida Jean-Claude Juncker on teinud viis aastat komisjoni
presidendina. Eeldatavasti alustab Ursula von der Leyeni juhitud komisjon tööd 1. detsembril.
 
Eelarve
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Teisipäeval arutlevad parlamendiliikmed enda järgmise aasta eelarve ametlikku seisukohta. ELi
2020. aasta eelarve peaks kaasama rohkem kliimategevuste rahastust ja suuremaid
investeeringuid keskkonnahoidlikesse tehnoloogiatesse. Hääletus toimub kolmapäeval.
 
Maksud
 
Teisipäeval arutleb parlament seisma jäänud resolutsiooni üle, mis kohustab rahvusvahelisi
firmasid avaldama, milliseid makse nad igas riigis maksavad. Hääletus toimub neljapäeval.
 
Süüria
 
Kolmapäeval arutab parlament Türgi sõjalist operatsiooni Süüria piiril ja selle tagajärgi. Otsuse
hääletus toimub neljapäeval.
 
Thomas Cook
 
Esmaspäeval arutavad parlamendiliikmed Thomas Cooki pankroti mõju turismile, ning õhu- ja
maatranspordile.
 
Laienemine
 
Kolmapäeval on päevakorras arutelu ELi ühinemisakti väljavaadete üle Albaaniale ja Põhja-
Makedooniale. ELi juhid ei saavutanud kokkulepet, et alustada liikmeks astumise läbirääkimisi.
 
Sahharov
 
Neljapäeva lõunal kuulutab parlamendi president David Sassolini välja tänavuse Sahharovi
mõttevabaduse auhinna laureaadi. Selleaastased finalistid on vangistatud majandusteadlane
Ilham Tohti, kes võitleb uiguuri õiguste eest Hiiinas, The Restorers - viis Keenia õpilast, kes
tõstavad teadlikkust naiste suguelundite moonutamise kohta, Brasiilia poliitaktivistid Marielle
Franco, Hõimuvanem Raoni ja Claudelice Silva dos Santos.
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