
 

EP täiskogu uudiskiri —  23.—26. november 2020
 
ELi tarbijad saavad peagi oma õigusi ühiselt kaitsta 
Tarbijate õiguste rikkumise korral saab peagi algatada ühiste huvide kaitsmiseks
esindushagisid. 
 
 
Ajakirjandusvabadus: parlament on mures ajakirjanike vastu
suunatud rünnakute pärast 
Parlamendiliikmete hinnnagul on meediapluralism mitmes ELi liikmesriigis ohus.
Murettekitav on ka ajakirjanike survestamine ja ahistamine.
 
 
Parlament toetab taaskasutust ja parandamist 
Parlament arutab ja hääletab selle üle, kuidas muuta ühtne turg jätkusuutlikumaks,
toetada taaskasutust ning toodete eluea pikendamist.
 
 
Schengeni ala peab toimima ka COVID-19 pandeemia ajal 
Piirangud liikumisvabadusele ELis peaksid jääma ka pandeemia ajal erandiks, rõhutab
Euroopa Parlament
 
 
Parlament arutab Euroopa uut ravimitööstuse strateegiat 
Teisipäeval arutab Euroopa Parlament tervishoiuvolinik Kyriakidesega, kuidas
parandada juurdepääsu ohututele ja taskukohastele ravimitele ning toetada
innovatsiooni ELi ravimitööstuses.
 
 
Muud päevakorrapunktid 
Lisaks tulevad täiskogu istungil hääletusele ja arutlusele:
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/et/agenda/briefing/2020-11-23
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http://www.europarl.europa.eu//news/et/agenda/briefing/2020-11-23


Kontaktid 
 
 

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

Inga HÖGLUND
Pressinõunik

(+32) 2 283 22 82 (BXL)
(+32) 473 98 04 79
inga.hoglund@europarl.europa.eu

Kadi HERKÜL
Pressinõunik

(+372) 630 69 42
(+372) 511 75 10
kadi.herkuel@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/et/agendas.html
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home
http://www.epnewshub.eu


ELi tarbijad saavad peagi oma õigusi ühiselt
kaitsta
 
Tarbijate õiguste rikkumise korral saab peagi algatada
ühiste huvide kaitsmiseks esindushagisid. 
 
Parlament hääletab kolmapäeval direktiivi, mis parandab tarbijate ligipääsu õiguskaitsele.
 
Euroopa Parlamendi  läbirääkijad ja ELi  ministrid  jõudsid juunis kokkuleppele eeskirjades,
millega antakse tarbijaorganisatsioonidele ning avalik-õiguslikele asutustele võimalus taotleda
õiguskaitset ja kahju hüvitamist mitme tarbija nimel, kui kaupleja on rikkunud tarbijate õigusi.
 
Direktiiv eristab riigisiseseid ja piiriüleseid hagisid ja kehtestab ühtsed kriteeriumidpädeva
esindusorganisatsiooni  määramiseks  piiriüleste  juhtumite  puhul.  Uued  reeglid  hakkavad
kehtima  hagidele,  mis  on  esitatud  pärast  direktiivi  ülevõtmiskuupäeva.
 
Arutelu teisipäeval, 24. novembril; hääletustulemused kolmapäeval, 25. novembril
 
Lisateave
ELi Nõukogu esimese lugemise seisukoht (06.11.2020)
Pressiteade (26.03.2019)
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200619IPR81613/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9573-2020-REV-1/en/pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190321IPR32135/new-rules-to-help-consumers-join-forces-to-seek-compensation


Ajakirjandusvabadus: parlament on mures
ajakirjanike vastu suunatud rünnakute pärast
 
Parlamendiliikmete hinnnagul on meediapluralism mitmes
ELi liikmesriigis ohus. Murettekitav on ka ajakirjanike
survestamine ja ahistamine.
 
Kolmapäeval toimub täiskogul arutelu meediavabaduse üle ELis. Seejärel hääletavad Euroopa
Parlamendi liikmed resolutsiooni, mis keskendub eelkõige poliitilisele sekkumisele ajakirjanike
töösse, ajakirjanike kaitsele ning väärinfo leviku tõkestamisele.
 
Parlamendiliikmed peavad murettekitavaks mõne liikmesriigi  valitsuse püüdlusi  vaigistada
kriitilisi ja sõltumatuid meediakanaleid. Nad nõuavad resolutsiooni eelnõus, et ELi vahendeid ei
suunataks valitsuspropaganda rahastamisse.
 
Ungari sekkumine meediasse Sloveenias ja Põhja-Makedoonias
 
Lisaks  tuleb  kolmapäeval  arutusele  Ungari  sekkumine  Sloveenia  ja  Põhja-Makedoonia
ajakirjandusse.
 
Arutelu teisipäeval, 24. novembril; hääletustulemused kolmapäeval, 25. novembril
 
Lisateave
Menetlustoimik
Ajakirjandusvabaduse kaitsmine Covid-19 pandeemia ajal
Euroopa Parlamendi resolutsioon meediamitmekesisuse ja meediavabaduse kohta Euroopa
Liidus (03.05.2018)
Tasuta fotod, video- ja helimaterjalid
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0205_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201024IPR90116/meps-warn-of-attempts-by-some-eu-countries-to-silence-and-subdue-critical-media
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201024IPR90116/meps-warn-of-attempts-by-some-eu-countries-to-silence-and-subdue-critical-media
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2009(INI)
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/world/20200423STO77709/protecting-press-freedom-during-the-covid-19-pandemic
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0204_ET.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0204_ET.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-freedom-in-eu_13601_pk


Parlament toetab taaskasutust ja parandamist
 
Parlament arutab ja hääletab selle üle, kuidas muuta ühtne
turg jätkusuutlikumaks, toetada taaskasutust ning toodete
eluea pikendamist.
 
Resolutsioonis soovib parlament, et õigus parandamisele lisataks tarbija põhiõiguste hulka.
Näiteks  peaks  tarbijatel  olema  parem  juurdepääs  remondi-  ja  hooldusteenustele  ning
varuosadele  või  tuleks  pikendada  toodete  garantiiaega.
 
Samuti soovivad parlamendiliikmed toetada säästvat tootmist ning tarbimist. Avalike hangete
hindamisel  tuleks  lähtuda  jätkusuutlikkusest  ja  mistahes  toote  keskkonnasõbralikuna
reklaamimine peaks olema selgelt tõendatud. Lisaks rõhutas Euroopa Parlament veelkord, et
elektroonikajäätmete vähendamiseks tuleb kasutusele võtta ühine laadijasüsteem.
 
 
Arutelu esmaspäeval, 23. novembril; hääletustulemused kolmapäeval, 25. novembril
 
Lisateave
Resolutsiooni eelnõu
Pressiteade (26.10.2020) (inglise keeles)
Menetlustoimik
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0209_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201024IPR90101/
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2021(INI)&l=en


Schengeni ala peab toimima ka COVID-19
pandeemia ajal
 
Piirangud liikumisvabadusele ELis peaksid jääma ka
pandeemia ajal erandiks, rõhutab Euroopa Parlament
 
Teisipäeval  hääletab parlament  teksti,  milles  nõuakse võimalikult  kiiret  tagasipöördumist
täielikult toimiva Schengeni ala juurde. Parlament osutab ELi sisepiiride sulgemise negatiivsele
mõjule piirialade kodanikele ja piiriülestele töötajatele ning eri riikides elavatele üliõpilastele ja
paaridele.
 
Parlamendiliikmed  nõuavad  paremat  koordineerimist  ja  koostööd,  samuti  ligipääsu
usaldusväärsele,  ajakohastatud  ja  mitmekeelsele  teabele  reisipiirangute  ning  COVID-19
ohutusmeetmete  kohta  kogu  ELis.
 
Hääletus teisipäeval, 24. novembril.
 
Lisateave
Petitsioon nr 0653/2020 Schengeni ala ja COVID-19 kriisi ajal võetud meetmete kohta
Euroopa Parlamendi uuringuteenistus: Koroonaviiruse mõju Schengeni alale (27.04.2020)
Pressiteade (16.03.2020)

Tiskogu istungid

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

6 I 8

http://www.europarl.europa.eu/petitions/en/petition/content/0653%252F2020/html/Petition-No-0653%252F2020-by-Lutz-Ren%25C3%25A9-Jusczyk-%2528Belgian%2529%252C-on-behalf-of-the-Open-Borders-Europe-association%252C-bearing-2%25C2%25A0signatures%252C-on-the-Schengen-system-and-measures-taken-during-the-COVID-19-crisis
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)649347
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200316IPR75003/closure-of-borders-civil-liberties-chair-demands-proportionality-coordination


Parlament arutab Euroopa uut ravimitööstuse
strateegiat
 
Teisipäeval arutab Euroopa Parlament tervishoiuvolinik
Kyriakidesega, kuidas parandada juurdepääsu ohututele ja
taskukohastele ravimitele ning toetada innovatsiooni ELi
ravimitööstuses.
 
Teisipäeval peaks Euroopa Komisjon vastu võtma ELi uue farmaatsiastrateegia. Samal päeval
toimub parlamendi  täiskogu arutelu tervise- ja toiduohutuse voliniku Stella Kyriakidesega.
Arutelu keskmes on ravimipuuduse ärahoidmine ning ravimite käitlemine.
 
Parlament võttis vastu seisukoha ELi uue tervishoiuprogrammi loomiseks tänavu novembris.
 
Arutelu teisipäeval, 24. novembril
 
Lisateave
Pressiteade: Parlament võttis vastu seisukohad ELi uue terviseprogrammi loomiseks
(13.11.2020)
Euroopa Parlamendi pressiteade: COVID-19: EL peab suurendama jõupingutusi
ravimipuuduse kõrvaldamiseks (17.09.2020)
Euroopa Parlamendi pressiteade: Parlament soovib, et EL tegeleks ravimireostusega
(17.09.2020)
Euroopa Parlamendi uuringuteenistus: „Euroopa farmaatsiastrateegia: Esimesed sammud“

Tiskogu istungid

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

7 I 8

https://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20201109IPR91115/eu4health-meps-pave-the-way-for-an-effective-eu-health-programme
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201109IPR91115/eu4health-meps-pave-the-way-for-an-effective-eu-health-programme
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201109IPR91115/eu4health-meps-pave-the-way-for-an-effective-eu-health-programme
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200910IPR86823/covid-19-eu-must-step-up-efforts-to-tackle-medicine-shortages
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200910IPR86823/covid-19-eu-must-step-up-efforts-to-tackle-medicine-shortages
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200910IPR86826/parliament-wants-the-eu-to-tackle-pharmaceutical-pollution
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200910IPR86826/parliament-wants-the-eu-to-tackle-pharmaceutical-pollution
https://epthinktank.eu/2020/06/24/a-pharmaceutical-strategy-for-europe-first-steps/
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Muud päevakorrapunktid
 
Lisaks tulevad täiskogu istungil hääletusele ja arutlusele:
 

Uus tarbijakaitse tegevuskava: arutelu esmaspäeval.
 
Toodete  ja  teenuste  ohutus ELi  ühtsel  turul:  arutelu  esmaspäeval,  hääletus
kolmapäeval.
 
Uus tööstusstrateegia: arutelu esmaspäeval, hääletus neljapäeval.
 
Eelseisev Euroopa Ülemkogu kohtumine: arutelu Euroopa Komisjoni Presidendi
Ursula von der Leyeniga kolmapäeval.
 
 aasta Euroopa Parlamendi valimiste kokkuvõte: arutelu teisipäeval, hääletus
neljapäeval.
 
Arenguabi  koordineerimine  ja  tõhusus:  arutelu  esmaspäeval,  hääletus
kolmapäeval.
 
Võitlus kodutuse vastu: hääletus esmaspäeval.
 
823 miljonit eurot Euroopa Liidu Solidaarsusfondi abi  loodusõnnetuste ja COVID-
19 pandeemia tagajärgdedega võitlemiseks kaheksas liikmesriigis (Saksamaa,
Iirimaa, Kreeka, Hispaania, Horvaatia, Ungari, Portugal, Poola): hääletus teisipäeval.
 
Põhiõiguste olukord ELis 2018-2019: arutelu teisipäeval, hääletus kolmapäeval.
 
Türgi okupeeritud Põhja-Küpros: arutelu ELi välisasjade ja julgeolekupoliitika
kõrge esindaja Josep Borrelliga teisipäeval, hääletus neljapäeval.
 
ELi roll välispoliitikas COVID-19 pandeemia ajal: arutelu esmaspäeval, hääletus
kolmapäeval.
 
Aabrahami  lepingute geopoliitiline  mõju Lähis-Ida piirkonnas:  arutelu  ELi
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Josep Borrelliga teisipäeval.
 
keelustada  abordi  tegeminekeelustada  abordi  tegeminekeelustada  abordi
tegemine:  arutelu  kolmapäeval,  hääletus  neljapäeval.
 
Naistevastane vägivald: arutelu Istanbuli konventsiooni üle kolmapäeval.
 
Sõnavabaduse kaitse ning ajakirjanike vastu suunatud kuriteod: arutelu ELi
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Josep Borrelliga teisipäeval.
 
Tsiviil- ja kaubandusasjade kohtu- ja kohtuväliste dokumentide kättetoimetamine
liikmesriikides, hääletus esmaspäeval.
 
Koostöö  liikmesriikide  kohtute  vahel  tõendite  kogumisel  tsiviil-  või
kaubandusasjades,  hääletus  esmaspäeval.
 
ELi kaubanduspoliitika ülevaade: arutelu teisipäeval, hääletus neljapäeval
 
Käibemaksudirektiivi  muutmine COVID-19 vaktsiinide,  testikomplektide  ja
nendega seotud teenuste ajutiseks vabastamiseks käibemaksust,  hääletus.
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