
 

EP täiskogu uudiskiri — Brüssel, 29.—30. jaanuar
2020
 
Parlament tähistab 75 aasta möödumist Auschwitzi vabastamisest 
Istungjärgu avamisel toimub tseremoonia, kus võtavad sõna Euroopa Parlamendi
president Sassoli ja Auschwitzist pääsenud Liliana Segre. 
 
 
Lõplik hääletus Brexiti üle  
Kolmapäeval kell 18.00 toimub Euroopa Parlamendi täiskogul hääletus
väljaastumislepingu heakskiitmiseks. 
 
 
Parlamendiliikmed tahavad, et ühtse laadija loomiseks ja e-jäätmete
piiramiseks kohaldataks rangemaid eeskirju 
Parlament hääletab neljapäeval resolutsiooni, milles nõutakse meetmeid, et muuta
mobiilseadmete ühtne laadija tarbijate jaoks reaalsuseks ja vähendada e-jäätmeid.
 
 
Euroopa Parlamendi liikmed arutavad humanitaarolukorda Kreeka
saartel 
Kreeka saartele lõksu jäänud varjupaigataotlejate rasket olukorda arutatakse täiskogu
istungil kolmapäeval.
 
 
Parlamendiliikmed kutsuvad üles võtma meetmeid soolise palgalõhe
kaotamiseks ELis 
Parlamendiliikmed nõuavad, et komisjon esitaks ambitsioonika ELi soolise
võrdõiguslikkuse strateegia, mis sisaldaks siduvaid meetmeid soolise palgaerinevuse
vähendamiseks.
 
 
Euroopa Parlamendi liikmed arutavad uusi meetmeid
transpordisektori keskkonnasäästlikumaks muutmiseks 
Kolmapäeval toimuval arutelul transpordisektori tuleviku üle arutavad
parlamendiliikmed uusi meetmeid, mida on vaja võtta nii enne kui pärast 2030. aastat.
 
 
Põlisrahvaste õiguste kaitsmine 
Kolmapäeval toimuval arutelul mõistab parlament eeldatavasti hukka põlisrahvaste
õigusi kaitsvate isikute jätkuva kriminaliseerimise.
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Euroopa Komisjoni 2020. aasta tööprogramm 
Euroopa Parlamendi liikmed arutavad Euroopa Komisjoni iga-aastast tööprogrammi
komisjoni asepresidendi Maroš Šefčovičiga neljapäeval kell 9.00.
 
 
Muud päevakorrapunktid
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/et/agenda/briefing/2020-01-29
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Lisateave
Päevakord
Jälgi täiskogu istungi otseülekannet (EbS+)
EuroparlTV
Pressikonverentsid ja muud üritused
Euroopa Parlamendi audiovisuaalmaterjalide veebileht
EP Newshub

Jaan SOONE
Pressiteenistus

(+32) 2 28 32282 (BXL)
(+33) 3 881 73473 (STR)
(+32) 498 98 33 29
jaan.soone@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu//news/et/agenda/briefing/2020-01-29
http://www.europarl.europa.eu/plenary/et/agendas.html
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en
http://europarltv.europa.eu/en/home.aspx
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/et/schedule
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home
http://www.epnewshub.eu


Parlament tähistab 75 aasta möödumist
Auschwitzi vabastamisest
 
Istungjärgu avamisel toimub tseremoonia, kus võtavad
sõna Euroopa Parlamendi president Sassoli ja
Auschwitzist pääsenud Liliana Segre. 
 
Parlamendiliikmed peavad minutilise leinaseisaku rahvusvahelise holokausti  mälestamise
päeva tähistamiseks. 27. jaanuaril möödus 75 aastat Auschwitzi koonduslaagri vabastamisest
aastal 1945.
 
Maailmakuulsa tšellisti  ja Auschwitzi  naisorkestri  ellujäänud liikme Anita Lasker-Wallfischi
juureolekul esitavad Mischa ja Maxim Maisky tšellol ja klaveril Ernest Blochi teose „Juudi elust:
Palve“.
 
Kell 15.20 teeb pöördumise Itaalia senaator, Auschwitzist pääsenud Liliana Segre.
 
Tseremoonia lõpus, orienteeruvalt kell 15.45 esitavad Karski nelik ja Naomi Couquet Maurice
Raveli teose „Kaddiš“.
 
Lisateave
EP Live Streaming
Vaata otseülekannet EbS+
Euroopa Parlamendi president Sassoli: Ajaloo õppetunnid on unustatud, Euroopa ja maailm
peavad võitlema kasvava antisemitismi vastu (pressiteade 21.01.2020).
Euroopa Parlamendi uuringu kokkuvõte: Euroopa Liit ja holokausti mälestamine (EN/FR)
Euroopa Parlamendi uuringu kokkuvõte: Holokausti üleelanute toetamine (EN/FR)
Tasuta fotod, videod ja audiomaterjalid
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http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/schedule
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/sassoli-lessons-of-history-are-being-forgotten-europe-and-world-must-act-against-rising-antisemitism
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/sassoli-lessons-of-history-are-being-forgotten-europe-and-world-must-act-against-rising-antisemitism
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614662/EPRS_BRI(2018)614662_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/633155/EPRS_ATA(2019)633155_EN.pdf
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Lõplik hääletus Brexiti üle 
 
Kolmapäeval kell 18.00 toimub Euroopa Parlamendi
täiskogul hääletus väljaastumislepingu heakskiitmiseks. 
 
Parlament  hääletab  Ühendkuningriigi  väljaastumislepingu üle  täiskogu istungil  Brüsselis.
Hääletusele eelnevas arutelus fraktsioonide juhtidega, mis algab orienteeruvalt  kell  15.30,
osalevad komisjoni president Ursula von der Leyen, nõukogu eesistuja Charles Michel ja ELi
pealäbirääkija Michel Barnier.
 
Hääletus  parlamendi  täiskogu istungil  toimub pärast  ratifitseerimisprotsessi  lõpuleviimist
Ühendkuningriigis  ja  EP  põhiseaduskomisjoni  poolt  vastu  võetud  positiivset  soovitust.
Jõustumiseks peavad Euroopa Parlament (lihthäälteenamusega) ning seejärel ELi Nõukogu
(kval i f i tseeritud  häälteenamusega)  Euroopa  Li idu  ja  Ühendkuningri igi  vahelise
väljaastumislepingu  heaks  ki i tma.
 
Pärast  hääletust  teeb  EP  president  Sassoli  täiskogule  avalduse,  mille  järel  kutsutakse
Ühendkuningriigi parlamendiliikmed ja fraktsioonide juhid lühikesele tseremooniale Yehudi
Menuhini saalis algusega kell  18.15.
 
Lisateave
Seadusandliku resolutsiooni ettepanek
Menetlusdokumendid
EPRS taustainfo „Euroopa Parlament pärast Brexitit“ (14-01-2020)
EPRS taustainfo „Muudetud Brexiti kokkulepe: Mis on muutunud ja järgmised sammud?“ (22-
10-2019)
Euroopa Parlamendi taustainfo „Brexit: Lõplik hinnang [mida mõtlevad mõttekojad mõtlevad]“
(24-01-2020)
Lisateave parlamendi Brexiti-alase töö kohta
Euroopa Parlamendi resolutsioonid ja Euroopa Parlamendi Brexiti juhtrühma koosseis
Euroopa Parlamendi kodukord
Tasuta fotod, videod ja audiomaterjalid
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200123IPR70904/brexit-the-withdrawal-agreement-passes-the-first-european-parliament-test
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0004_EN.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0427(NLE)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/642259/EPRS_ATA(2020)642259_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642260
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642260
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)646146
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)646146
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/brexit
http://www.europarl.europa.eu/brexit-steering-group/en/home.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2019-07-02-TOC_EN.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/brexit_13108_pk


Parlamendiliikmed tahavad, et ühtse laadija
loomiseks ja e-jäätmete piiramiseks kohaldataks
rangemaid eeskirju
 
Parlament hääletab neljapäeval resolutsiooni, milles
nõutakse meetmeid, et muuta mobiilseadmete ühtne laadija
tarbijate jaoks reaalsuseks ja vähendada e-jäätmeid.
 
Kui see, mis on kasulik tarbijale, on kasulik ka keskkonnale, peame sellest võimalusest kinni
haarama, ütlesid parlamendiliikmed 13. jaanuaril toimunud täiskogu arutelul.
 
Parlamendiliikmed ootavad komisjonilt konkreetseid meetmeid, näiteks ühtse laadija standardit
ja meetmeid elektrooniliste jäätmete käitlemiseks.
 
Taustteave
 
2014. aasta raadioseadmete direktiivis nõudsid ELi seadusandjad ühise laadija väljatöötamist ja
andsid komisjonile volitused selle küsimusega tegeleda delegeeritud õigusakti abil.
 
Komisjoni  lähenemisviis  innustada  ettevõtjaid  töötama  välja  ühtne  laadija  ei  vastanud
seadusandjate eesmärkidele. Erinevate ettevõtjate vahelised vabatahtlikud kokkulepped ei ole
andnud soovitud tulemusi. Euroopa Komisjoni andmetel on siiski tehtud mõningaid edusamme:
2009. aastal oli üle 30 laadimislahenduse, samal ajal kui praegu on neid peamiselt kolme liiki.
 
Hinnangute kohaselt tekib maailmas aastas ligikaudu 50 miljonit tonni elektroonilisi jäätmeid,
keskmiselt üle 6 kg inimese kohta. 2016. aastal tekitati Euroopas kokku 12,3 miljonit tonni e-
jäätmeid, mis vastab keskmiselt 16,6 kg elaniku kohta.
 
Lisateave
Arutelu täiskogu istungil: Sõnavõtud ühise laadija kohta (13.01.2020)
Pressiteade: Parlamendiliikmed nõuavad kõigi mobiiltelefonide ühist laadijat (13.03.2014)
Mobiiltelefonide tavalaadijad: Esialgne mõjuhinnang
Tasuta fotod, videod ja audiomaterjalid
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0053&from=EN
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2020-01-13-ITM-015_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20140307IPR38122/meps-push-for-common-charger-for-all-mobile-phones
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6427186_en
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Euroopa Parlamendi liikmed arutavad
humanitaarolukorda Kreeka saartel
 
Kreeka saartele lõksu jäänud varjupaigataotlejate rasket
olukorda arutatakse täiskogu istungil kolmapäeval.
 
Viiendal  järjestikusel  talvel  ootavad  tuhanded  inimesed  ülerahvastatud  ja  ebapiisavates
rajatistes oma varjupaigataotluste menetlemist ja üleviimist mandrile. Parlamendiliikmed on eriti
mures kõige haavatavamate, eelkõige laste saatuse pärast.
 
Eelmisel ametiajal kordas parlament mitmel korral oma üleskutset ELi liikmesriikidele Kreekast
pagulasi ümber paigutada. ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti andmetel on saartel praegu üle
40 000 pagulase.
 
Kreeka  ametiasutused  loodavad  seda  arvu  vähendada,  saates  pärast  uute  riiklike
varjupaigaalaste õigusaktide jõustumist 2020. aasta alguses riigist välja päritoluriiki või ELi-
välisesse transiidiriiki need, kellel ei ole õigust riigis viibida.
 
Lisateave
ELi-Türgi avaldus (18.03.2016)
Pagulaste saabumine Kreekasse 2014-2020 (ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Amet)
Tasuta fotod, videod ja audiomaterjalid
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170113IPR58030/refugees-meps-demand-emergency-winter-aid-and-transfers-to-other-eu-countries
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170113IPR58030/refugees-meps-demand-emergency-winter-aid-and-transfers-to-other-eu-countries
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/73518
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/73518
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean/location/5179
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/asylum_3202_pk


Parlamendiliikmed kutsuvad üles võtma
meetmeid soolise palgalõhe kaotamiseks ELis
 
Parlamendiliikmed nõuavad, et komisjon esitaks
ambitsioonika ELi soolise võrdõiguslikkuse strateegia, mis
sisaldaks siduvaid meetmeid soolise palgaerinevuse
vähendamiseks.
 
Pärast  13.  jaanuari  täiskogul  toimunud arutelu  hääletavad parlamendiliikmed neljapäeval
resolutsiooni, milles nõutakse, et Euroopa Komisjon ja liikmesriigid kaotaksid lõplikult soolise
palgalõhe, jõustaksid rangelt võrdse tasustamise põhimõtet ja esitaksid õigusakti ettepaneku,
mis suurendab palkade läbipaistvust.
 
Kuigi võrdse töö eest võrdse tasu maksmise põhimõte on sätestatud ELi lepingus, on sooline
palgalõhe ELis endiselt 16 %, kusjuures liikmesriikide vahel on suured erinevused. Olukord
halveneb veelgi, kui naised pensionile jäävad: nende pension on meeste omast umbes 37 %
väiksem.
 
Lisateave
Euroopa Komisjon – Sooline palgalõhe ELis
Sooline palgalõhe: määratlus ja põhjused
Tasuta fotod, videod ja audiomaterjalid
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https://ec.europa.eu/info/publications/gender-pay-gap-european-union_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/equal-pay/gender-pay-gap-situation-eu_en
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200109STO69925/understanding-the-gender-pay-gap-definition-and-causes
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Euroopa Parlamendi liikmed arutavad uusi
meetmeid transpordisektori
keskkonnasäästlikumaks muutmiseks
 
Kolmapäeval toimuval arutelul transpordisektori tuleviku
üle arutavad parlamendiliikmed uusi meetmeid, mida on
vaja võtta nii enne kui pärast 2030. aastat.
 
Tõenäoliselt küsivad parlamendiliikmed komisjoni esindajatelt, milliseid konkreetseid meetmeid
esitatakse,  et  saavutada  ELi  heitkoguste  vähendamise  eesmärgid  ning  milliseid  rahalisi
vahendeid  eraldatakse  transpordisektori  CO-neutraalseks  ümberkujundamiseks.
 
Lisateave
Menetlusdokumendid
Tasuta fotod, videod ja audiomaterjalid
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2518(RSP)
https://multimedia.europarl.europa.eu/da/home


Põlisrahvaste õiguste kaitsmine
 
Kolmapäeval toimuval arutelul mõistab parlament
eeldatavasti hukka põlisrahvaste õigusi kaitsvate isikute
jätkuva kriminaliseerimise.
 
Parlament nõuab maa hõivamise ja keskkonna hävitamise lõpetamist ning rõhutab vajadust
kaasata põlisrahvad kliimamuutuste strateegiate alaste otsuste tegemisse.
 
Euroopa Parlament hääletas 2018. aasta juulis oma esimest raportit maailma põlisrahvaste
õiguste kohta, nõudes nende õiguste, sealhulgas maa, territooriumide ja ressursside täielikku
kaitset.
 
Põlisrahvaste hulka kuulub hinnanguliselt üle 370 miljoni inimese. Nad elavad 70 riigis üle
maailma ja moodustavad 5 % maailma kogurahvastikust.
 
Lisateave
Pressiteade: Parlamendiliikmed kutsuvad ELi üles tagama põlisrahvaste õiguste austamine (3.
juuli 2018)
Pressiteade: Inimõigused: Guarani-Kaiowá inimesed Brasiilias, Minhai Gui Hiinas ja Ildar Dadin
Venemaal (24. november 2016)
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0279_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0279_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180628IPR06834/meps-call-upon-the-eu-to-ensure-the-respect-of-the-rights-of-indigenous-people
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180628IPR06834/meps-call-upon-the-eu-to-ensure-the-respect-of-the-rights-of-indigenous-people
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20161117IPR51558/human-rights-guarani-kaiowa-people-mr-gui-in-china-and-mr-dadin-in-russia
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20161117IPR51558/human-rights-guarani-kaiowa-people-mr-gui-in-china-and-mr-dadin-in-russia


Euroopa Komisjoni 2020. aasta tööprogramm
 
Euroopa Parlamendi liikmed arutavad Euroopa Komisjoni
iga-aastast tööprogrammi komisjoni asepresidendi Maroš
Šefčovičiga neljapäeval kell 9.00.
 
See on  esimene tööprogramm,  mille  komisjoni  uus  komisjon  esitab  parlamendi  täiskogu
istungisaalis  Brüsselis.
 
Euroopa Parlamendi liikmed esitavad oma seadusandlikud ja poliitilised prioriteedid vastavalt
komisjoni kuuele prioriteedile. Need hõlmavad Euroopa rohelist kokkulepet, sotsiaalset õiglust ja
heaolu, digiteerimist ja tehisintellekti,  Euroopa põhiväärtuste kaitset, aga ka julgeoleku- ja
rändepoliitikat, Euroopa geopoliitilise rolli tugevdamist maailmas ning demokraatia tugevdamist
ELis, samuti eelseisvat Euroopa tuleviku konverentsi.
 
Lisateave
Menetlusdokumendid: EK 2020. aasta tööprogramm
Tasuta fotod, videod ja audiomaterjalid
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https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_en
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191203IPR68087/green-deal-for-europe-first-reactions-from-meps
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2965(RSP)&l=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


•
•

Muud päevakorrapunktid
 
Lisaks tuleb täiskogu istungil arutlusele:
 

India kodakondsusseadus, arutelu kolmapäeval, resolutsiooni hääletus neljapäeval 
Euroopa Parlamendi 2021. ja 2022. aasta kalender, hääletus neljapäeval
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