
 

EP  täiskogu  uudiskiri  —  Strasbourg,  10.—13.
veebruar  2020
 
Arutelu ELi eelarve üle enne olulist mitmeaastast finantsraamistikku
käsitlevat tippkohtumist 
Enne 20. veebruaril algavat Euroopa Ülemkogu kohtumist arutavad parlamendiliikmed
nõukogu ja komisjoniga oma prioriteete seoses ELi järgmise pikaajalise eelarvega.
 
 
Parlament hääletab ELi ja Vietnami vabakaubanduslepingut 
 
Parlament arutab teisipäeval ELi ja Vietnami vahelise vabakaubandus- ja
investeerimislepingu sõlmimist, hääletus toimub kolmapäeval.
 
 
ELi ja Ühendkuningriigi tulevased suhted: parlament esitab oma
seisukoha eelseisvateks kõnelusteks  
Parlament hääletab teisipäeval resolutsiooni, milles esitatakse parlamendiliikmete
seisukoht ELi ja Ühendkuningriigi uue partnerluse kohta.
 
 
Kuidas tagada tehisintellekti ohutu ja erapooletu kasutamine  
Esmaspäeval arutatavas resolutsioonis käsitletakse tehisintellektiga seotud
väljakutseid ja meetmeid, mida EL peaks tarbijate kaitsmiseks võtma.
 
 
Arutelu ELis meeste ja naiste võrdõiguslikkuse saavutamise teemal  
Kolmapäeval arutavad parlamendiliikmed prioriteete, mida soovivad lisada
2020.–2024. aasta soolise võrdõiguslikkuse strateegiasse.
 
 
Muud päevakorrapunktid
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/et/agenda/briefing/2020-02-10
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Kontaktid 
 
 

Lisateave
Päevakorra projekt
Täiskogu ülekanne reaalajas
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/plenary/et/agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/et/plenary
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/et/schedule
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home
http://www.epnewshub.eu


Arutelu ELi eelarve üle enne olulist
mitmeaastast finantsraamistikku käsitlevat
tippkohtumist
 
Enne 20. veebruaril algavat Euroopa Ülemkogu kohtumist
arutavad parlamendiliikmed nõukogu ja komisjoniga oma
prioriteete seoses ELi järgmise pikaajalise eelarvega.
 
Parlamendiliikmed  kordavad  oma  nõudmist  vastu  võtta  ambitsioonikas  mitmeaastane
finantsraamistik aastateks 2021-2027, mis tagab ELi peamiste poliitikavaldkondade, näiteks
regionaal- ja põllumajanduspoliitika järjepidevuse. Edendada tuleks selliseid prioriteetseid
valdkondi nagu kliimameetmed, teadusuuringud, digiteerimine, noorte toetamine (Erasmus+,
noorte tööhõive) ja VKEd. Finants- ja majanduskriisi järgse investeerimislõhe vähendamist ning
rände- ja julgeolekumeetmed tuleks rahastada uutest vahenditest, st mitte muude programmide
arvelt.
 
ELi  riigi-  ja  valitsusjuhid  arutavad  ELi  pikaajalist  eelarvet  aastateks  2021-2027  Euroopa
Ülemkogu erakorralisel kohtumisel 20. veebruaril 2020. . Parlament võttis oma seisukoha vastu
2018. aasta novembris pärast Euroopa Komisjoni poolt 2018. aasta mais esitatud ettepanekut.
 
Ajakirjanikud on kutsutud seminarile Euroopa Parlamendi eelarveläbirääkijatega teisipäeva
pärastlõunal kell 16.00.-19.00 WEISS hoone ruumis S2.2.
 
ELi  Nõukoguga  mitmeaastase  finantsraamistiku  üle  peetavatel  läbirääkimistel  osalevate
Euroopa Parlamendi raportööride pressikonverents programmide „Erasmus“, „Loov Euroopa“ ja
Euroopa solidaarsuskorpuse teemal toimub kolmapäeval kell 15.00.
 
Lisateave
Kõik, mida on vaja teada ELi pikaajalise eelarve (2021-2027) kohta
Lingikogu mitmeaastase finantsraamistiku kohta
Tasuta fotod, videod ja audiomaterjalid

Tiskogu istungid

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

3 I 9

http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200115IPR70326/multiannual-financial-framework-q-a
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191204IPR68267/useful-information-on-the-next-multiannual-financial-framework-mff
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Parlament hääletab ELi ja Vietnami
vabakaubanduslepingut
 
 
Parlament arutab teisipäeval ELi ja Vietnami vahelise
vabakaubandus- ja investeerimislepingu sõlmimist,
hääletus toimub kolmapäeval.
 
Vabakaubanduslepinguga kaotatakse peaaegu kõik Vietnami ja ELi vahelised tariifid kümne
aasta  jooksul,  kaitstes  samas  sümboolse  tähendusega  Euroopa  tooteid  ja  võimaldades
Euroopa  ettevõtjatele  juurdepääsu  Vietnami  riigihanketurule.  Samuti  on  see  vahend
keskkonnaalase  ja  sotsiaalse  arengu  edendamiseks  Vietnamis.
 
Parlament hääletab samuti eraldi lepingut, millega kaitstakse investeeringuid kohtusüsteemi
kaudu, mis koosneb sõltumatutest kohtunikest, kes vastutavad investorite ja riigi vaheliste
vaidluste lahendamise eest.
 
Pressikonverents  raportöör  Geert  Bourgeois’  (ECR,  BE)  ja  EP  väliskaubanduskomisjoni
esimehe  Bernd  Langega  (S&D,  DE)  toimub  kell  15.30.
 
Taustteave
 
Vietnam  on  Singapuri  järel  ELi  suuruselt  teine  kaubanduspartner  Kagu-Aasia  Maade
Assotsiatsiooni (ASEAN) riikide seas. EL-Vietnami kaubavahetuse maht on 47,6 miljardit eurot
aastas ja teenuste kaubanduse maht 3,6 miljardit eurot aastas. ELi eksport Vietnami kasvab 5-7
% aastas, kuid ELi kaubandusbilansi puudujääk Vietnamiga oli 2018. aastal 27 miljardit eurot.
 
ELi peamine import Vietnamist hõlmab telekommunikatsiooniseadmeid, rõivaid ja toiduaineid.
EL  ekspordib  Vietnami  peamiselt  masinaid  ja  transpordivahendeid,  kemikaale  ja
põllumajandustooteid.
 
arutelu: teisipäeval, 11. veebruaril
 
hääletus: kolmapäev, 12. veebruaril
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Lisateave
EP nõusoleku projekt – kaubandusleping
Resolutsiooni eelnõu – kaubandusleping
EP nõusoleku projekt – investeeringute kaitse leping
Resolutsiooni eelnõu – investeeringute kaitse leping
Pressiteade  hääletuse kohta EP väliskaubanduskomisjonis (21.01.2020)
Raportöör Geert Bourgeois (ECR, BE)
EPRS taustteave: ELi ja Vietnami kaubandus- ja investeeringute kaitse lepingud (14.11.2019)
Tasuta fotod, videod ja audiomaterjalid
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0003_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0017_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0002_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0014_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200121IPR70703/eu-vietnam-free-trade-deal-gets-green-light-in-trade-committee
http://www.europarl.europa.eu/meps/et/197467/GEERT_BOURGEOIS/home
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642270
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


ELi ja Ühendkuningriigi tulevased suhted:
parlament esitab oma seisukoha eelseisvateks
kõnelusteks 
 
Parlament hääletab teisipäeval resolutsiooni, milles
esitatakse parlamendiliikmete seisukoht ELi ja
Ühendkuningriigi uue partnerluse kohta.
 
Tuginedes Euroopa Komisjoni läbirääkimisjuhiste eelnõule, mille ELi pealäbirääkija Michel
Barnier esitas 3. veebruaril, annab resolutsioon parlamendi esialgse panuse eelseisvatesse
läbirääkimistesse Ühendkuningriigi valitsusega Brexiti-järgse uue partnerluse üle.
 
Läbirääkimisjuhised moodustavad raamistiku, milles määratakse kindlaks kõneluste ulatus ja
eesmärgid.  Samuti  peavad juhistele  andma oma toetuse EL 27 liikmesriigi  esindajad ELi
nõukogus.
 
Tulevane kokkuleppe vajab jõustumiseks Euroopa Parlamendi heakskiitu. Parlamendis luuakse
spetsiaalne  töörühm,  et  jälgida  tähelepanelikult  komisjoni  juhitavaid  läbirääkimisi  ja
koordineerida  parlamendi  panust  kogu  protsessi  vältel.
 
Nõukogu peaks oma suunised vastu võtma ja Euroopa Komisjoni läbirääkimisjuhised heaks
kiitma 25. veebruaril, mis võimaldab alustada läbirääkimiste esimest vooru märtsi alguses.
 
Taustteave
 
Ühendkuningriik lahkus Euroopa Liidust 31. jaanuaril. Väljaastumislepingu osana kokku lepitud
ajaliselt piiratud üleminekuperiood algas 1. veebruaril ja lõpeb käesoleva aasta 31. detsembril.
 
arutelu: teisipäeval, 11. veebruaril
 
hääletus: kolmapäeval, 12. veebruaril 
 
Lisateave
Pressiteade: Euroopa Parlament kiitis heaks Brexiti kokkulepe (29.01.2020)
Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse taustteave „Euroopa Parlament pärast Brexitit“
(14.01.2020)
Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse taustteave „Muudetud Brexiti kokkulepe: Mis on
muutunud ja järgmised sammud?“ (22.10.2019)
Euroopa Parlamendi  uuringuteenistus „Brexit: Lõplik hinnang [mida mõtlevad mõttekojad]“
(24.01.2020)
EP multimeediakeskus: tasuta fotod, videod ja audiomaterjal
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http://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20200128IPR71204/euroopa-parlamendis-kiitis-heaks-brexiti-kokkuleppe
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/642259/EPRS_ATA(2020)642259_EN.pdf
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
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/brexit_13108_pk


Kuidas tagada tehisintellekti ohutu ja
erapooletu kasutamine 
 
Esmaspäeval arutatavas resolutsioonis käsitletakse
tehisintellektiga seotud väljakutseid ja meetmeid, mida EL
peaks tarbijate kaitsmiseks võtma.
 
Euroopa Komisjon esitab valge raamatu tehisintellekti käsitleva Euroopa lähenemisviisi kohta
19. veebruaril.
 
Kolmapäeval  hääletatavas  resolutsiooni  ettepanekus  rõhutavad  parlamendiliikmed,  et
automatiseeritud otsuste tegemise süsteemidega suhtlemisel tuleks „nõuetekohaselt teavitada,
kuidas süsteem toimib, kuidas jõuda otsustusõigusega inimeseni ning kuidas süsteemi otsuseid
kontrollida ja parandada“.
 
Samuti  soovivad  parlamendiliikmed,  et  Euroopa  Komisjon  esitaks  ettepanekud,  millega
ajakohastatakse ELi ohutus- (nt masinad ja mänguasjad) ja vastutuseeskirju tehisintellektil
põhinevate toodete osas.
 
Lisateave
Pressiteade hääletuse kohta EP tarbijakaitse komisjonis (23.01.2020)
Küsimus Euroopa Komisjonile
Komisjoni esimehe Petra De Sutteri (Verts/ALE, BE) avaldus (videosalvestis)
Euroopa Parlamendi uuring: Algoritmilise otsustusprotsessi mõistmine: Võimalused ja
probleemid
Euroopa Parlamendi uuring: Algoritmilise vastutuse ja läbipaistvuse juhtimisraamistik
Euroopa Parlamendi uuring: Auditeerimisalgoritmid erapoolikuse vältimiseks
Tasuta fotod, videod ja audiomaterjalid
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http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20200120IPR70622/artificial-intelligence-eu-must-ensure-a-fair-and-safe-use-for-consumers
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2020-000008_EN.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/automated-decision-making-processes-vote_I183228-V_v
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/624261/EPRS_STU(2019)624261_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/624261/EPRS_STU(2019)624261_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/624262/EPRS_STU(2019)624262_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2019)646111
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Arutelu ELis meeste ja naiste võrdõiguslikkuse
saavutamise teemal 
 
Kolmapäeval arutavad parlamendiliikmed prioriteete, mida
soovivad lisada 2020.–2024. aasta soolise võrdõiguslikkuse
strateegiasse.
 
Parlamendiliikmed annavad oma panuse tulevasse soolise võrdõiguslikkuse strateegiasse,
mida Euroopa Komisjon peaks tutvustama rahvusvahelise naistepäeva (8. märts) raames.
 
Võrdõiguslikkuse volinik Helena Dalli lubas oktoobris parlamendis toimunud kuulamisel esitada
oma ametiaja esimese saja päeva jooksul uue soolise võrdõiguslikkuse strateegia (2020-2024).
Selles  strateegias  tuleks  sätestada  uus  poliitikaraamistik  ning  see  hõlmab  suuniseid  ja
konkreetseid meetmeid sellistes küsimustes nagu võitlus naistevastase vägivallaga, palkade
läbipaistvus ja sooline palgalõhe, sooline tasakaal äriühingute juhtorganites, töö- ja eraelu
tasakaal ning kliimamuutuste ja tehisintellektiga seotud soolised küsimused.
 
Lisateave
Tasuta fotod, videod ja audiomaterjalid
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


•

•

•
•
•
•

•
•

•
•

•
•
•
•

Muud päevakorrapunktid
 
Lisaks tuleb täiskogu istungil arutlusele:
 

ÜRO naiste staatuse komisjoni 64. istungjärk (UNCSW64), arutelu kolmapäeval,
resolutsiooni hääletus neljapäeval 
Arutelu Christine Lagarde’iga tulevase Euroopa Keskpanga poliitika üle, resolutsiooni
hääletus neljapäeval 
Kasvav antisemitism, rassism ja vihkamine ELis, arutelu teisipäeval 
Võitlus naiste suguelundite moonutamisega, resolutsiooni hääletus kolmapäeval 
Õigusriigi olukord Poolas, arutelu teisipäeval 
Kasside  ja  koertega  ebaseadusliku  kauplemise  peatamine,  arutelu  teisipäeval,
resolutsiooni  hääletus  kolmapäeval 
ELi laienemisprotsessi parandamine, arutelu esmaspäeval 
Parlamendiliikmed nõuavad vastuseid pagulaste kohtlemise kohta ELi välispiiridel,
arutelu kolmapäeval 
Stabiilsuse ja kasvu pakti ümbervaatamine, arutelu kolmapäeval 
Energiavaldkonna  ühishuvi  projektide  nimekiri,  arutelu  esmaspäeval,  hääletus
kolmapäeval 
Olukord Süürias ja Donald Trumpi Lähis-Ida plaan, arutelu teisipäeval 
VKEd ja parem õigusloome, arutelu esmaspäeval 
Rahapesu vastane võitlus ja Luanda leaks, arutelu kolmapäeval 
Inimõiguste kaitse, arutelu ja resolutsioonide hääletus neljapäeval
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