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EP täiskogu uudiskiri — 19.—23. oktoober 2020
Euroopa Parlament hääletab ELi põllumajanduspoliitika tuleviku üle
Euroopa Parlament arutab ja hääletab põllumajanduspoliitika jätkusuutlikumaks
muutmist ning toidujulgeolekut ELis.

3

Euroopa Parlament esitab oma prioriteedid digiteenuste haldamiseks
Esmaspäeval arutab Euroopa Parlament, kuidas hallata digiteenuseid, sealhulgas
veebiplatvorme ja -turge. Seadusandlikke algatusi hääletatakse teisipäeval.
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Parlament esitab tehisintellekti käsitlevate eeskirjade ettepanekud
Parlament esitab esmaspäeval ettepanekud tehisintellekti reguleerimiseks ja
innovatsiooni edendamiseks, nii et järgitaks eetilisi standardeid ja tõstetaks ühtlasi
usaldust tehnoloogia vastu.
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Euroopa Komisjon esitab oma 2021. aasta tööprogrammi
Parlamendiliikmed arutavad teisipäeval kell 16.00 Euroopa Komisjoni 2021. aasta
tööprogrammi komisjoni asepresidendi Maroš Šefčovičiga.
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Euroopa Parlamendi president kuulutab välja Sahharovi auhinna
laureaadi
Euroopa Parlamendi president ja poliitiliste fraktsioonide juhid valivad neljapäeval
tänavuse Sahharovi mõttevabaduse auhinna võitja.
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Arutelu ELi tippkohtumise tulemuste üle: suhted Ühendkuningriigiga
ning võitlus COVID-19 vastu
Kolmapäeval arutab Euroopa Ülemkogu eesistuja Charles Michel
parlamendiliikmetega 15.-16. oktoobri ELi tippkohtumise tulemusi.
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Euroopa Parlament võitleb ülemaailmse metsade raadamise vastu
Euroopa Parlament nõuab, et ELi turule müüvatel ettevõtetel lasuks kohustus tagada,
et nende tooted ei põhjusta ülemaailmset metsade raadamist.
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Arutelu: Kuidas leevendada COVID-19 kriisi sotsiaalseid ja
majanduslikke tagajärgi?
Kolmapäeval arutab parlament ELi Nõukogu ja Euroopa Komisjoniga tööhõive
vähenemist ELis ning majanduslikku ja sotsiaalset taastumist COVID-19 kriisist.
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EL vajab põhjalikku ülevaadet suhetest Valgevenega
Euroopa Parlamendi liikmed võtavad kolmapäeval vastu soovitused ELi- Valgevene
suhete asjus.
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ELi passide ja viisade müük liikmesriikides
Parlamendiliikmed uurivad Euroopa Komisjonilt, kuidas takistada kolmandate riikide
kurjategijatel ELi kodakondsuse, dokumentide või viisade ostmist.
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Muud päevakorrapunktid
Lisaks tulevad täiskogu istungil hääletusele ja arutlusele:
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http://www.europarl.europa.eu//news/et/agenda/briefing/2020-10-19

EP täiskogu uudiskiri — 19.—23. oktoober 2020
Lisateave
Päevakord
Täiskogu otseülekanne
Pressikonverentsid ja muud ürituse
Euroopa Parlamendi audiovisuaalmaterjalide veebileht
EP Newshub
Kontaktid
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Pressinõunik
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Euroopa Parlament hääletab ELi
põllumajanduspoliitika tuleviku üle
Euroopa Parlament arutab ja hääletab
põllumajanduspoliitika jätkusuutlikumaks muutmist ning
toidujulgeolekut ELis.
Teisipäeva hommikul arutavad parlamendiliikmed ühise põllumajanduspoliitika ümberkorraldusi,
mille eesmärk on muuta ELi eeskirjad paindlikumaks ja kohandada neid vastavalt liikmesriigi
vajadustele.
Reformipakett hõlmab ka kliima- ja keskkonnasõbraliku põllumajanduse eelisarendamist,
muutes otsetoetuste reegleid ja suurendades lisatoetusi põllumeestele, kes järgivad
vabatahtlikult rangemaid nõudeid.
Lisaks hääletavad Euroopa Parlamendi liikmed ettepanekuid vähendada makseid suurematele
põllumajandusettevõtetele, suunata rohkem raha väiksematele ettevõtetele ja noortele
põllumajandustootjatele, mis aitaks neil paremini kriisidega toime tulla, ning lihtsustada
järelvalvet. Kui parlament on oma seisukoha vastu võtnud, saavad alata läbirääkimised ELi
ministritega.
Arutelu teisipäeval, 20. oktoobril; hääletused kogu nädala jooksul
Taustainfo

ELi põllumajanduspoliitikat reformiti viimati aastal 2013. Ühise põllumajanduspoliitika praegused
eeskirjad kaotavad kehtivuse 31. detsembril 2020. Need tuleb asendada üleminekueeskirjadega
, kuni parlament ja nõukogu lepivad kokku ühise põllumajanduspoliitika reformis ja kiidavad
heaks seadusemuudatused.

ELi ühine põllumajanduspoliitika moodustab 34,5% ELi 2020. aasta eelarvest (58,12 miljardit
eurot). Ligikaudu 70% ühise põllumajanduspoliitika eelarvest läheb ELi kuue kuni seitsme
miljoni põllumajandusettevõtte toetuseks.

Lisateave
Menetlustoimik (strateegilised plaanid)
Menetlustoimik (põllumajandustoodete turu ühine korraldus)
Menetlustoimik (ühise põllumajanduspoliitika rahastamine, haldamine ja järelevalve)
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Euroopa Parlament esitab oma prioriteedid
digiteenuste haldamiseks
Esmaspäeval arutab Euroopa Parlament, kuidas hallata
digiteenuseid, sealhulgas veebiplatvorme ja -turge.
Seadusandlikke algatusi hääletatakse teisipäeval.
Euroopa Komisjon kavatseb veel tänavu esitada digiteenuseid käsitleva seadusandliku
ettepaneku, millega EL soovib luua uued standardid ning kujundada sarnaselt 2018. aasta
andmekaitsereformile maailma digitaalmajandust.
Kaks seadusandlikku algatust rõhutavad, et digiteenuste seadustik peab tegelema
veebikeskkonna puudustega, s.h. looma uue mehhanismi ebaseadusliku teabe mahavõtmiseks.
Parlamendiliikmed soovivad, et veebiturud oleksid tulevikus kohustatud jagama kasutajatele
täpsemat teavet nii enda tegevuse kui müüdavate toodete ohutuse kohta, et nad järgiksid
rangemaid tarbijakaitse-eeskirju ning et nende tegevust oleks võimalik tõhusamalt kontrollida.
Samuti peaks digiteenuste seadusandlus leidma lahenduse IT-hiidude põhjustatud turutõrgete
vältimiseks.
Lisaks nõuavad parlamendiliikmed õiguslikku selgust platvormide haldamise osas ja kasutajate
põhiõiguste kaitset. Näiteks peaks õiguskaitse olema kättesaadavama ning kahjuliku väärinfo
vastu võitlemise reeglid rangemad.
Euroopa Parlamendi liikmed soovivad ka, et kasutajatel oleks suurem kontroll selle üle, mida
nad internetis näevad (näiteks peab kasutaja saama loobuda sisu mugandamisest/
kohandamisest vastavalt tema internetikasutusele). Ühtlasi soovivad parlamendiliikmed
vähendada sihitud reklaami, suurendada andmete kogumise läbipaistvust ning tõhustada
platvormide järelvalvet ning trahvide määramist.
Arutelu esmaspäeval, 19. oktoobril; hääletustulemused kolmapäeval, 21. oktoobril

Lisateave
Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raport
Menetlustoimik – Digiteenuste seadus: ühtse turu toimimise parandamine
Õiguskomisjoni raport
Menetlustoimik – Digiteenuste seadus: Äri- ja tsiviilõiguse eeskirjade kohandamine internetis
tegutsevatele äriüksustele
Uuringud digitaalteenuste seaduse kohta (Euroopa Parlamendi uuringuteenistus)
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Parlament esitab tehisintellekti käsitlevate
eeskirjade ettepanekud
Parlament esitab esmaspäeval ettepanekud tehisintellekti
reguleerimiseks ja innovatsiooni edendamiseks, nii et
järgitaks eetilisi standardeid ja tõstetaks ühtlasi usaldust
tehnoloogia vastu.
Kaht seadusandlikku algatust hääletatakse teisipäeval.
Euroopa Parlamendi seadusandlikud algatused esitavad soovitused tehisintellekti eeskirjade
kohta. Resolutsioonid rõhutavad eetika, vastutuse ja intellektuaalomandi õigustega seotud
küsimusi. Euroopa Komisjon seadusandlik ettepanek peaks valmima järgmise aasta alguses.
Eetilisi küsimusi käsitlevas algatuses rõhutab parlament, et tulevastes õigusaktides tuleks
lähtuda inimkeskse tehisintellekti põhimõttest, tagada ohutus, läbipaistvus ja vastutus, välistada
tehisintellekti võimalik kallutatus ja diskrimineerimine ning kindlustada õiguskaitse. Ühtlasi peab
uus raamistik kindlustama, et tehisintellekti arendamises austatakse põhiõigusi ning tagatakse
sotsiaalne ja keskkonnaalane vastutus.
Õiguslikku vastutust käsitlevas raportis kutsuvad parlamendiliikmed üles looma tulevikule
orienteeritud õigusraamistikku, mis garanteerib, et kõrge riskitasemega tehisintellekti arendajad
oleksid kahju korral otseselt vastutavad. Uued eeskirjad peaksid hõlmama elu, tervise, füüsilise
puutumatuse ja vara kaitset.
Lisaks soovib parlament tõhustada intellektuaalomandi kaitset ja ELi patendieeskirjade
rakendamist ka tehisintellekti puhul.
Arutelu esmaspäeval, 19. oktoobril; hääletustulemused kolmapäeval, 21. oktoobril.

Lisateave
Raporti projekt tehisintellekti, robootika ja seotud tehnoloogiate eetiliste küsimuste raamistiku
kohta
Tehisintellekti tsiviilvastutuse korra aruande projekt
Intellektuaalomandi õigusi käsitleva aruande projekt tehisintellekti tehnoloogiate arendamiseks
Pressiteade komisjoni hääletuse kohta (01.10.2020)
Pressikonverents pärast komisjoni hääletust (01.10.2020)
Tehisintellekti uuringud (Euroopa Parlamendi uuringuteenistus)
Tasuta fotod, video- ja helimaterjalid
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Euroopa Komisjon esitab oma 2021. aasta
tööprogrammi
Parlamendiliikmed arutavad teisipäeval kell 16.00 Euroopa
Komisjoni 2021. aasta tööprogrammi komisjoni
asepresidendi Maroš Šefčovičiga.
.

Lisateave
Olukorrast Euroopa Liidus 2020
Menetlustoimik
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Euroopa Parlamendi president kuulutab välja
Sahharovi auhinna laureaadi
Euroopa Parlamendi president ja poliitiliste fraktsioonide
juhid valivad neljapäeval tänavuse Sahharovi
mõttevabaduse auhinna võitja.
Laureaadi kuulutab välja parlamendi president David Sassoli neljapäeval kell 13.00 Eesti aja
järgi.
Selle aasta finalistid on:

• Valgevene demokraatlik opositsioon;
• Hondurase Guapinoli keskkonnaaktivistid ja Berta Cáceres;
• Iraagi Mosuli linna peapiiskop Najeeb Michaeel.
Lisateave
Pressiteade: „Sahharovi auhind 2020: parlamendiliikmed valivad finalistid“ (12.10.2020)
2020. aasta Sahharovi auhinna kolme finalisti tutvustus (räägivad parlamendiliikmed David
McAllister, Tomas Tobé ja Maria Arena)
Tasuta fotod, video- ja helimaterjalid – Sahharovi auhind 2020
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Arutelu ELi tippkohtumise tulemuste üle: suhted
Ühendkuningriigiga ning võitlus COVID-19 vastu
Kolmapäeval arutab Euroopa Ülemkogu eesistuja Charles
Michel parlamendiliikmetega 15.-16. oktoobri ELi
tippkohtumise tulemusi.
Ülemkogul on oodata kokkulepet COVID-19 epidemioloogiliste riskide hindamise ühistes
standardites ning reisipiirangute, karantiini- ja testinõuete liiduülestes kriteeriumides.
ELi ja Ühendkuningriigi tulevaste suhete osas soovib parlament arutada valmisolekut kõikideks
võimalikeks stsenaariumideks ning tegevuskavadeks alates 1. jaanuarist 2021.
Arutelu kolmapäeval, 21. oktoobril

Lisateave
Euroopa Ülemkogu 15.–16. oktoobri kohtumise päevakord
Pressiinfo
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Euroopa Parlament võitleb ülemaailmse
metsade raadamise vastu
Euroopa Parlament nõuab, et ELi turule müüvatel
ettevõtetel lasuks kohustus tagada, et nende tooted ei
põhjusta ülemaailmset metsade raadamist.
Hetkel puuduvad ELi eeskirjad, mis keelaksid tuua Euroopa turule tooteid, mis põhjustavad
metsade hävitamist. Ühtlasi ei ole tarbijatel võimalik kontrollida, kas nende ostetud tooted
soodustavad metsade raadamist päritoluriigis.
Euroopa Parlament rõhutab, et senised vabatahtlikud meetmed pole suutnud peatada
ülemaailmset metsade hävitamist ning seetõttu peaks Euroopa Komisjoni esitama siduvad
meetmed, mis aitaksid peatada selle osaliselt ELi tarbimisest põhjustatud trendi.
Arutelu kolmapäeval, 21. oktoobril; resolutsiooni hääletus neljapäeval, 22. oktoobril
Taustainfo
Alates 1990. aastast on hävinud 1,3 miljonit ruutkilomeetrit metsi. Metsade säilitamine on
võtmetähtsusega bioloogilise mitmekesisuse kaitsmisel, süsiniku neeldajate loomisel ja kohalike
kogukondade jätkusuutlikul toetamisel. Palmiõli, liha, soja, kakao, eukalüpti, maisi, puidu, naha
ja loodusliku kummi tootmine on metsade hävitamise peamised põhjustajad. Hinnanguliselt
põhjustab ELi tarbimine umbes 10% maailma metsade hävitamisest.

Lisateave
Menetlustoimik
Euroopa Parlamendi pressiteade: „Rohelepe: meetmed ülemaailmse raadamise vastase
võitluse tõhustamiseks" (16.09.2020)
Euroopa Parlamendi uuringuteenistus: ”Euroopa Liit ja metsad”
Euroopa Parlamendi teadusuuringud: Brasiilia ja Amazonase vihmametsad: Metsade
hävitamine, bioloogiline mitmekesisus ning koostöö ELi ja rahvusvaheliste foorumitega
Euroopa Parlamendi teadusuuringud: ELi õigusraamistik ELi algatatud metsade hävitamise
peatamiseks ja tagasipööramiseks: Euroopa lisandväärtuse hindamine
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Arutelu: Kuidas leevendada COVID-19 kriisi
sotsiaalseid ja majanduslikke tagajärgi?
Kolmapäeval arutab parlament ELi Nõukogu ja Euroopa
Komisjoniga tööhõive vähenemist ELis ning majanduslikku
ja sotsiaalset taastumist COVID-19 kriisist.
Arutluse keskmes on vahendid tööhõive ja sissetuleku kaitsmiseks majanduskriisi ajal, sh
töötuseriski leevendamise meetmed ning tugevdatud ELi noortegarantii.
Eurostati andmetel oli ELi töötuse määr 2020. aasta augustis 7,4%. 2019. aasta augustis oli see
number 6,6%.
Arutelu kolmapäeval, 21. oktoobril

Lisateave
Töötuse statistika EL-27s ja euroalal (Eurostat)
Arutelu Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeniga (16.09.2020)
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EL vajab põhjalikku ülevaadet suhetest
Valgevenega
Euroopa Parlamendi liikmed võtavad kolmapäeval vastu
soovitused ELi- Valgevene suhete asjus.
Uues hinnangus võetakse arvesse arenguid nii enne kui ka pärast 9. augustil toimunud
Valgevene vaidlusaluseid presidendivalimisi, mille tulemuseks on ulatuslikud protestid praeguse
režiimi vastu.
Väliskomisjoni koostatud tekst kordab mitmeid 17.septembril vastu võetud Euroopa Parlamendi
Valgevenet käsitleva resolutsiooni seisukohti. Rõhutatakse vajadust korraldada uued vabad
valimised, kehtestada reisikeelud valimispettuse ja inimõiguste rikkumise eest vastutavatele
ametnikele, sealhulgas president Aliaksandr Lukašenkale, ning külmutada nende varad.
Lisateavet konkreetsete soovituste kohta leiate siit.
Arutelu teisipäeval, 20. oktoobril; resolutsiooni hääletus kolmapäeval, 21. oktoobril

Lisateave
Pressiteade: „Svjatlana Tsihhanovskaja kutsub Euroopa Parlamendi liikmeid üles seisma koos
Valgevene rahvaga“ (21.09.2020)
Pressiteade: „Valgevene: kodanikuühiskonna silmapaistvad liikmed nõuavad tungivalt, et EL
näitaks üles tugevat toetust protestidele" (07.09.2020)
Pressiteade: „David McAllister: Euroopa Parlament toetab Valgevene rahvast, kes nõuab
muudatusi" (25.08.2020)
Menetlustoimik
Euroopa Parlamendi delegatsioon suheteks Valgevenega
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ELi passide ja viisade müük liikmesriikides
Parlamendiliikmed uurivad Euroopa Komisjonilt, kuidas
takistada kolmandate riikide kurjategijatel ELi
kodakondsuse, dokumentide või viisade ostmist.
Neljapäeval toimuv arutelu tõukub hiljutisest skandaalist Küprosel, kus kõrged ametnikud,
sealhulgas parlamendi esimees, pakkusid kurjategijatele Küprose passi saamiseks
„kodakondsust investeeringute eest”. Küprose president teatas seejärel, et vastuoluline
programm peatatakse.
Küpros, Malta ja Bulgaariaon kolm ELi liikmesriiki, kus on võimalik saada kodakondsus
vastutasuks investeeringute eest. Tervelt 19 ELi riiki võimaldavad suurinvestoritele
elamislubasid ehk nn kuldseid viisasid.
Parlamendiliikmed on korduvalt hoiatanud, et need skeemid on seotud korruptsiooni, maksudest
kõrvalehoidmise ja rahapesuga.
2019. aasta jaanuaris moodustas Euroopa Komisjon kõigi ELi liikmesriikide esindajatega
ekspertrühma, et töötada välja ühised standardid ja suunised. Eelmisel aastal toimus neli
kohtumist, 2020. aastal pole ekspertrühm koos käinud.
Arutelu neljapäeval, 22. oktoobril

Lisateave
Euroopa Komisjoni aruanne investorite kodakondsuse ja elukohasüsteemide kohta Euroopa
Liidus (23.01.2019)
EP uuringuteenistus: kodakondsus investeeringute eest (CBI) ja elamisluba investeeringute
eest (RBI) ELis (17.10.2018)
Arutelu täiskogu istungil ELi väärtuste ning korruptsiooni ja kuritegevuse hoogustumise üle
kuldsete viisade tõttu (30.05.2018)

ET

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

12 I 13

Tiskogu istungid

Muud päevakorrapunktid
Lisaks tulevad täiskogu istungil hääletusele ja arutlusele:
Eurotsooni poliitika COVID-19 kriisi järel: arutelu ja mitteseadusandliku resolutsiooni
hääletus kolmapäeval.
COVID-19 kriisi põhjustatud digitaalne lõhe hariduses: arutelu esmaspäeval, resolutsiooni
hääletus kolmapäeval
Toetusavaldus tuumarelvade leviku tõkestamise lepingule: arutelu teisipäeval, resolutsiooni
hääletus kolmapäeval.
Soolise võrdõiguslikkuse edendamine ELi välis- ja julgeolekupoliitikas: arutelu
neljapäeval, mitteseadusandliku resolutsiooni hääletus reedel.
Politseivägivald ELi liikmesriikides: arutelu teisipäeval.
Energialiit ja energiaharta lepingu vastavusse viimine Euroopa roheleppega: arutelud
neljapäeval.
Tööhõive ja sotsiaalküsimused: Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi
kasutuselevõtt - taotlus EGF/2020/001: hääletus esmaspäeval.
Euroopa Liidu riikide alaline kaitsekoostöö PESCO: parlamendi soovitused koostöö
rakendamise ja juhtimise kohta: arutelu esmaspäeval, hääletus teisipäeval.
ELi ja Moldova assotsieerimislepingu rakendamisearuanne: arutelu esmaspäeval,
hääletus teisipäeval.
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