
 

EP täiskogu uudiskiri  — Brüssel,  5.-8.  oktoober
2020
 
Muudatused Euroopa Komisjonis: parlament hääletab uue
volinikukandidaadi üle 
Parlament otsustab kolmapäeval, kas kinnitada ametisse Iirimaa uus volinikukandidaat
McGuinness. Lisaks hääletatakse Euroopa Komisjoni asepresident Dombrovskise uue
portfelli üle.
 
 
Euroopa kliimaseadus: parlamendiliikmed tahavad heitkoguseid
veelgi vähendada 
Kolmapäeval hääletab parlament raportit, mis nõuab ELi heitkoguste vähendamist 60%
võrra aastaks 2030.
 
 
Parlament nõuab uusi vahendeid põhiõiguste, õigusriigi ja
demokraatia kaitsmiseks ELis 
Esmaspäeval arutatakse seadusandlikku algatust, millega parlament soovib tagada
õigusriigi ja demokraatia kaitse ning tõhustada võitlust väärinfo ja korruptsiooni vastu.
 
 
Pikaajaline eelarve: ELi rahastus peab olema väärtuspõhine 
Parlament arutab ELi Nõukogu ja Euroopa Komisjoni esindajatega
eelarveläbirääkimiste viimaseid arenguid. Parlamendiliikmed tahavad siduda ELi
rahastuse õigusriigi põhimõtte järgimisega.
 
 
ELi metsastrateegia peab tagama ökoloogilise ja majandusliku
jätkusuutlikkuse 
Teisipäeval arutab Euroopa Parlament võimalusi tipptasemel metsamajanduse
edendamiseks, mis parandaks vastupanuvõimet katastroofidele ja toetaks säästvat
metsandust.
 
 
Muud päevakorrapunktid 
Lisaks tuleb täiskogu istungil hääletusele ja arutlusele:
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/et/agenda/briefing/2020-10-05
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Kontaktid 
 
 

Lisateave
Päevakord
Täiskogu otseülekanne
Pressikonverentsid ja muud üritused
Euroopa Parlamendi audiovisuaalmaterjalide veebileht
EP Newshub

Inga HÖGLUND
Pressiteenistus

(+32) 2 283 22 82 (BXL)
(+32) 498 98 33 29
inga.hoglund@europarl.europa.eu

Kadi HERKÜL
 Euroopa Parlamendi büroo pressinõunik

(+372) 630 69 42
(+372) 511 75 10
kadi.herkuel@europarl.europa.eu

Tiskogu istungid

ET Pressiteenistus, Kommunikatsiooni peadirektoraat
Euroopa Parlament - Pressiesindaja: Jaume Duch Guillot
Vali nr (32-2) 28 33000

2 I 8

http://www.europarl.europa.eu/plenary/et/agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/et/plenary
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home
http://www.epnewshub.eu


Muudatused Euroopa Komisjonis: parlament
hääletab uue volinikukandidaadi üle
 
Parlament otsustab kolmapäeval, kas kinnitada ametisse
Iirimaa uus volinikukandidaat McGuinness. Lisaks
hääletatakse Euroopa Komisjoni asepresident
Dombrovskise uue portfelli üle.
 
Iiri volinikukandidaat Mairead McGuinness peaks üle võtma finantsteenuste, finantsstabiilsuse
ja kapitaliturgude portfelli  ning Euroopa Komisjoni asepresident Valdis Dombrovskis (Läti)
kaubandusportfelli. Enne täiskogu hääletust läbivad mõlemad 2. oktoobril kuulamise Euroopa
Parlamendi komisjonides. Kuulamiste järel hindavad parlamendikomisjonide esimehed koos
fraktsioonide esindajatega kandidaatide sobivust. Parlamendi poliitiliste gruppide juhid annavad
kandidaatidele lõpliku hinnangu 6. oktoobril.
 
Hääletus kolmapäeval, 7. oktoobril
 
Lisateave
Lisainfo ajakirjanikele
Kuulamised: muudatused Euroopa Komisjonis

Tiskogu istungid

ET Pressiteenistus, Kommunikatsiooni peadirektoraat
Euroopa Parlament - Pressiesindaja: Jaume Duch Guillot
Vali nr (32-2) 28 33000

3 I 8

http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200925IPR87927/media-advisory-hearings-of-ms-mcguinness-and-mr-dombrovskis-on-2-october
http://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/muudatused-euroopa-komisjonis-2020


Euroopa kliimaseadus: parlamendiliikmed
tahavad heitkoguseid veelgi vähendada
 
Kolmapäeval hääletab parlament raportit, mis nõuab ELi
heitkoguste vähendamist 60% võrra aastaks 2030.
 
Teisipäeval arutavad parlamendiliikmed Euroopa Komisjoni ettepanekut Euroopa kliimaseaduse
vastuvõtmiseks,  mis  muudaks  kliimaneutraalsuse  saavutamise  aastaks  2050  siduvaks
kohustuseks.  Parlamendi  seisukoht  kliimaseaduse  osas  läheb  hääletusele  kolmapäeval.
 
Roheleppe keskne osa
 
Tuginedes Euroopa Ülemkogu 2019. aasta otsusele saavutada kliimaneutraalsus ELis aastaks
2050, esitas Euroopa Komisjon tänavu märtsis ELi kliimaseaduse ettepaneku. 17. septembril
täiendas komisjon oma ettepanekut eesmärgiga vähendada aastaks 2030 heitkoguseid 55%
võrreldes  1990.  aasta  tasemega.  Parlamendiliikmed  soovivad  vähendada  heitkoguseid
vähemalt  60%  võrra.
 
28. novembril 2019 kuulutas Euroopa Parlament välja kliima hädaolukorra.
 
Arutelu teisipäeval, 6. oktoobril, hääletus kolmapäeval, 7. oktoobril
 
NB! Veebiseminar ajakirjanikele esmaspäeval, 5. oktoobril kell 15.00 Eesti aja järgi (
Otseülekanne, Päevakord)
 
Lisateave
Menetlustoimik
Euroopa Parlamendi pressiteade:„ELi kliimaseadus: parlamendiliikmed soovivad vähendada
heitkoguseid 60% võrra" (11.09.2020)
Euroopa kliimaseaduse raporti projekt
Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse ülevaade: Euroopa kliimaseadus
Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse ülevaade: kliimamuutus ja kliimameetmed
Pressiteade: „Kodanike arvates peab võitlus kliimamuutustega olema Euroopa Parlamendi
prioriteet“ (29.11.2019)
Tasuta fotod, video- ja helimaterjalid
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https://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20191121IPR67110/euroopa-parlament-kuulutas-valja-kliima-hadaolukorra
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webinar-for-journalists-climate-law-what-is-at-stake_20201005-1430-SPECIAL-OTHER_vd
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20201001RES88305/20201001RES88305.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0036(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200907IPR86512/eu-climate-law-meps-want-to-increase-emission-reductions-target-to-60-by-2030
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200907IPR86512/eu-climate-law-meps-want-to-increase-emission-reductions-target-to-60-by-2030
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0162_ET.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649385/EPRS_BRI(2020)649385_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652032/EPRS_BRI(2020)652032_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20191129IPR67710/kodanikud-seavad-voitluse-kliimamuutustega-euroopa-parlamendi-prioriteediks
http://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20191129IPR67710/kodanikud-seavad-voitluse-kliimamuutustega-euroopa-parlamendi-prioriteediks
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-green-deal_14101_pk


Parlament nõuab uusi vahendeid põhiõiguste,
õigusriigi ja demokraatia kaitsmiseks ELis
 
Esmaspäeval arutatakse seadusandlikku algatust, millega
parlament soovib tagada õigusriigi ja demokraatia kaitse
ning tõhustada võitlust väärinfo ja korruptsiooni vastu.
 
Resolutsiooni  eelnõu  kohaselt  peaks  EL  välja  töötama  tegevuskava  ning  iga-aastase
järelevalvemehhanismi,  mis  aitaks  kaitsta  õigusriigi  põhimõtet  ja  kodanike  põhiõigusi.
Parlamendi hinnangul peaks EL tulevikus koguma õigusriigi  ja põhiõiguste olukorra kohta
võrreldavaid  andmeid  ja  esitama  riigipõhiseid  soovitusi,  nii  nagu  seda  praegu  tehakse
liikmesriikide majanduste puhul  (nn Euroopa semester).  Näiteks võiks taoline mehhanism
hõlmata ka ELi  uut õigusriigi  aastaaruannet.
 
Taustainfo
 
Euroopa  Komisjoni  president  Ursula  von  der  Leyen  lubas  oma  ametiaja  avakõnes  ning
poliitilistes suunistes teha õigusriiki puudutava seadusandliku ettepaneku, kui parlament võtab
vastu selleteemalise algatuse.
 
Arutelu esmaspäeval, 5. oktoobril, hääletus kolmapäeval, 7. oktoobril.
 
Lisateave
Menetlustoimik
Õigusriigiga seotud küsimused liikmesriikides: ELi roll (infograafik)
Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse ülevaade: „ELi demokraatia, õigusriigi ja põhiõiguste
mehhanismi lisaväärtus – esialgne hinnang“ (23.04.2020)
Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse ülevaade: „Covid-19 meetmete mõju demokraatiale,
õigusriigile ja põhiõigustele ELis“ (23.04.2020)
Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse ülevaade: „Õigusriigi kaitse ELis: Olemasolevad
mehhanismid ja võimalikud parandused" (06.11.2019)
Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse ülevaade: „Parlamendi õigus seadusandlikule
algatusele“ (12.02.2020)
Tasuta fotod, video- ja helimaterjalid
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/et/ip_20_1756
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2072(INL)
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20180222STO98434/rule-of-law-concerns-how-the-eu-can-act-infographic
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)642831
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)642831
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_BRI(2020)651343
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_BRI(2020)651343
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642280
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642280
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)646174
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)646174
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/rule-of-law_10601_pk


Pikaajaline eelarve: ELi rahastus peab olema
väärtuspõhine
 
Parlament arutab ELi Nõukogu ja Euroopa Komisjoni
esindajatega eelarveläbirääkimiste viimaseid arenguid.
Parlamendiliikmed tahavad siduda ELi rahastuse õigusriigi
põhimõtte järgimisega.
 
Esmaspäevane arutelu ELi pikaajalise eelarve (2021-2027) teemal keskendub eeldatavalt ELi
toetuse saamise tingimustele. Parlament rõhutas juba juulis vastuvõetud resolutsioonis, et
annab oma heakskiidu eelarvele vaid juhul, kui ELi rahastamist on võimalik vähendada või
peatada, kui liikmesriik ei austa õigusriigi põhimõtet.
 
30.  septembril  sai  ELi  Nõukogu  volitused  alustada  parlamendiga  läbirääkimisi  õigusriigi
tingimuste  määruse  üle.
 
Arutelu nõukogu ja komisjoni esindajatega esmaspäeval, 5. oktoobril
 
Lisateave
Pressiteade: Parlamendi heakskiidu saamiseks vajab ELi pikaajaline eelarve parandamist
(23.07.2020)
Euroopa Parlamendi resolutsioon 17.-21. juuli Euroopa Ülemkogu järelduste kohta
Euroopa Parlamendi uuringuteenistus: kuidas kaitsta ELi eelarvet õigusriigi põhimõtete
rikkumise eest (25.06.2020)
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0206_ET.html
http://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20200722IPR83804/parlamendi-heakskiidu-saamiseks-vajab-eli-pikaajaline-eelarve-parandamist
http://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20200722IPR83804/parlamendi-heakskiidu-saamiseks-vajab-eli-pikaajaline-eelarve-parandamist
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0206_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)630299
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)630299


ELi metsastrateegia peab tagama ökoloogilise ja
majandusliku jätkusuutlikkuse
 
Teisipäeval arutab Euroopa Parlament võimalusi
tipptasemel metsamajanduse edendamiseks, mis
parandaks vastupanuvõimet katastroofidele ja toetaks
säästvat metsandust.
 
Tuleva aasta alguses peaks Euroopa Komisjon esitlema ELi metsastrateegia ettepanekut.
Resolutsioonis rõhutavad parlamendiliikmed, et uus kava peab lisaks roheleppe eesmärkide
saavutamisele  aitama  kaasa  jätkusuutliku  metsamajanduse  loomisele  ja  katastroofide
ennetamisele ning tõstma valmisolekut reageerida eriolukordades, näiteks tulekahjude või
üleujutuste  korral.  Kolmapäeval  hääletusele  tulev  resolutsioon  soovitab  lisaks  puidu
laialdasemat  kasutamist  säästva  ehitusmaterjalina,  kutsub  üles  tõhustama  võitlust
ebaseadusliku metsaraie vastu ning nõuab säästva metsanduse edendamist kogu maailmas.
 
Taustainfo 
 
Metsad ja metsaalad katavad praegu umbes 43% ELi pindalast ja ulatuvad vähemalt 182 miljoni
hektarini, mis moodustab 5% kogu maailma metsadest. 23% kõigist Euroopa metsadest asub
Natura 2000 aladel. Metsad neelavad üle 10 % ELi kasvuhoonegaaside heitkogustest.
 
Ligikaudu  60% ELi  metsadest  on  eraomanduses  ja  suur  osa  neist  on  väikesemahulised
metsamajapidamised (alla 3 hektari). Üle 60% ELi tootlikest metsadest on sertifitseeritud täitma
säästva metsamajandamise vabatahtlikke standardeid. Metsandussektoris töötab ELis vähemalt
500 000 inimest. Sektoriga on laiemalt seotud ligikaudu 2,6 miljonit töökohta.
 
Arutelu teisipäeval, 6. oktoobril; hääletus kolmapäeval, 7. oktoobril
 
Lisateave
Resolutsiooni eelnõu
Pressiteade parlamendikomisjoni hääletuse kohta (07.09.2020)
Menetlustoimik
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0154_ET.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200831IPR86011/eu-forest-strategy-ensuring-high-quality-management-of-eu-forests-and-woodlands
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2157(INI)&l=en


Muud päevakorrapunktid
 
Lisaks tuleb täiskogu istungil hääletusele ja arutlusele:
 
Euroopa Ülemkogu erakorralise kohtumise tulemused: arutelu Ülemkogu eesistuja Charles
Micheliga teisipäeval
 
Ühisrahastamisplatvorme käsitlevate ELi eeskirjade hääletus esmaspäeval
 
Õigusriigi ja põhiõiguste olukord Bulgaarias: arutelu esmaspäeval, resolutsiooni hääletus
neljapäeval
 
Lisavahendid Euroopa noortegarantii  programmile:  arutelu  esmaspäeval,  resolutsiooni
hääletus  neljapäeval
 
ELi 2021. aasta eelarve: arutelu esmaspäeval
 
Kapitaliturgude liidu edasine areng ning digitaalsete finantsteenuste tulevik:  arutelu
esmaspäeval, resolutsioonide hääletused neljapäeval
 
ELi  finantsjärelevalve  nurjumine  ning  Wirecardi  skandaal:  arutelud  kolmapäeval  ja
neljapäeval
 
Meetmed COVID-19 puhangu mõju leevendamiseks hooldekodudes: arutelu neljapäeval
 
ELi  ja  Ühendkuningriigi  suhted:  Eurotunneli  ohutus  ja  koostöö  alates  2021.  aastast:
eeskirjade  hääletus  neljapäeval
 
Olukord Mägi-Karabahhis: arutelu kolmapäeval
 
Vastuväited müügilubadele, mis puudutavad toidulisandeid, mis võivad kahjustada laste
tervist: hääletus kolmapäeval
 
Inimõiguste ja demokraatia resolutsioonid: arutelu ja hääletus neljapäeval
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