
 

EP täiskogu uudiskiri — Brüssel, 9.-10. märts 2020
 
Koroonaviirus: Euroopa Parlament arutab haiguspuhangut ja ELi
reageerimist 
Parlament arutab teisipäeval koroonaviiruse Covid-19 puhangut Euroopa Komisjoni
esindajate  ning ELi eesistujariigi Horvaatiaga. 
 
 
Arutelu  ebaõnnestunud ELi eelarve tippkohtumise üle 
Euroopa Parlamendi liikmed arutavad teisipäeval veebruaris nurjunud ülemkogu
kohtumist ELi järgmise pikaajalise eelarve osas.
 
 
Pagulaste olukord Kreeka-Türgi piiril: parlament annab oma
hinnangu 
Parlamendiliikmed arutavad kolmapäeval arenguid Kreeka ja Türgi piiril pärast Ankara
otsust lubada rändajatel ja pagulastel siseneda ELi territooriumile.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/et/agenda/briefing/2020-03-09
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http://www.europarl.europa.eu//news/et/agenda/briefing/2020-03-09
http://www.europarl.europa.eu/plenary/et/agendas.html
https://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming
https://multimedia.europarl.europa.eu/et/home
https://www.epnewshub.eu
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Koroonaviirus: Euroopa Parlament arutab
haiguspuhangut ja ELi reageerimist
 
Parlament arutab teisipäeval koroonaviiruse Covid-19
puhangut Euroopa Komisjoni esindajate  ning ELi
eesistujariigi Horvaatiaga. 
 
Pärast Covid-19 kiiret levikut paljudesse ELi liikmesriikidesse hindab parlament olukorda ning
ELi ühtseid ja ka riiklikke jõupingutusi viiruse leviku peatamiseks ja mõju leevendamiseks.
Nende jõupingutuste hulka kuulub Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni loodud
uus  komisjoni  reageerimisrühm,  mis  aitab  kooskõlastada  tegevust  ning  jagada  teavet
liikmesriikide  vahel.
 
Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus avaldas 2. märtsil kiire riskihindamise olukorra
kohta Euroopas öeldes, et Covid-19 ulatusliku ja püsiva edasikandumise oht ELis lähinädalatel
on mõõdukas kuni suur.
 
Lisateave
Täiskogu arutelu COVID-19 teemal 12. veebruaril
Täiskogu arutelu COVID-19 teemal 29. jaanuaril
Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse veebileht COVID-19 kohta
Maailma Terviseorganisatsiooni veebileht COVID-19 teemal
Tasuta fotod, videod ja audiomaterjal
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https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/rapid-risk-assessment-outbreak-novel-coronavirus-disease-2019-covid-19-increased
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/rapid-risk-assessment-outbreak-novel-coronavirus-disease-2019-covid-19-increased
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2020-02-12-ITM-026_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2020-01-29-ITM-021_EN.html
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/coronavirus-outbreak_14903_pk


Arutelu  ebaõnnestunud ELi eelarve
tippkohtumise üle
 
Euroopa Parlamendi liikmed arutavad teisipäeval
veebruaris nurjunud ülemkogu kohtumist ELi järgmise
pikaajalise eelarve osas.
 
ELi  tippkohtumine  20.-21.  veebruaril  lõppes  ilma  kokkuleppeta  järgmise  mitmeaastase
finantsraamistiku (2021-2027) osas. Seetõttu on edasi lükkunud läbirääkimised ambitsioonikat
eelarvet toetava Euroopa Parlamendiga.
 
Eelarvearutelust sõltub, kuidas EL tuleb järgnevatel aastatel toime mitmete teravalt päevakorral
olevate väljakutsetega, nagu näiteks kliimamuutus, ränne ja julgeolek. Ühtlasi sõltuvad sellest
ELi toetused põllumajandusele, linnade ja piirkondade arengule, teadlastele ja üliõpilastele,
ettevõtjatele ning mittetulundusühingutele.
 
Parlamendiliikmed heitsid pärast tippkohtumist ülemkogule ette poliitilise visiooni täielikku
puudumist, mistõttu arutelu annab hinnangu sellele, millised tagajärjed kaasnevad viivitamisega
järgmise aasta ELi rahastamise osas. Samuti  arutatakse 26.-27. märtsil  toimuva järgmise
Euroopa  Ülemkogu  kohtumise  teemasid,  milleks  on  Euroopa  majanduse  tugevdamine,
digitaliseerimine,  ELi  laienemisküsimused  ning  välissuhted.
 
Taustainfo
 
Euroopa Komisjon esitas 2018. aasta mais järgmise mitmeaastase finantsraamistiku (2021-
2027) kavad. Euroopa Parlament võttis oma seisukoha vastu 2018. aasta novembris ning uus
koosseis kinnitas otsuse 2019. aasta oktoobris. Nõukogu ei ole tänaseni suutnud seisukohas
kokku leppida ning ühtlasi pole paika pandud veel ühtegi liikmesriikide vahelist eelarvealast
erikohtumist.
 
Lisateave
President Sassoli sõnavõtt: „Parlament on pettunud, et Euroopa Ülemkogu ei ole suutnud
kokkuleppele jõuda“ (21.02.2020)
Pressiteade: „Euroopa Parlamendi pikaajalise eelarve läbirääkijad on pettunud ELi
tippkohtumise ebaõnnestumise pärast“ (21.02.2020)
Kõik, mida on vaja teada ELi pikaajalise eelarve (2021-2027) kohta
Tasuta fotod, videod ja audiomaterjal
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200218IPR72807/ep-s-mff-negotiators-disappointed-by-failure-of-eu-budget-summit
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200218IPR72807/ep-s-mff-negotiators-disappointed-by-failure-of-eu-budget-summit
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2020/03/26-27/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_18_3570
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_18_3570
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0449_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0032_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/sassoli-parliament-disappointed-by-councils-failure-to-find-an-agreement
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/sassoli-parliament-disappointed-by-councils-failure-to-find-an-agreement
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200218IPR72807/ep-s-mff-negotiators-disappointed-by-failure-of-eu-budget-summit
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200218IPR72807/ep-s-mff-negotiators-disappointed-by-failure-of-eu-budget-summit
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200115IPR70326/q-a-on-the-eu-s-long-term-budget-multiannual-financial-framework-mff
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-council-26-27-march-2020_14901_pk


Pagulaste olukord Kreeka-Türgi piiril: parlament
annab oma hinnangu
 
Parlamendiliikmed arutavad kolmapäeval arenguid Kreeka
ja Türgi piiril pärast Ankara otsust lubada rändajatel ja
pagulastel siseneda ELi territooriumile.
 
Pärast Türgi presidendi Erdogani hiljutist sõnavõttu on tuhanded inimesed üritanud eelmisest
nädalavahetusest alates ületada Kreeka-Türgi piiri. Türgi president teatas, et pagulasi enam ei
peatata, kuigi seda on tehtud alates 2016. aastast vastutasuks ELi rahalisele abile.
 
Kreeka valitsus lähetas piirile massirahutuste eest vastutava politsei ja teatas pühapäeval, et ei
võta kuu aja jooksul vastu ühtegi varjupaigataotlust ning kavatseb kõik ebaseaduslikult riiki
sisenevaid isikuid välja saata. ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Amet on otsuse karmilt  hukka
mõistnud. ELi piiriagentuur Frontex käivitas omalt poolt kiirreageerimisoperatsiooni, et toetada
Kreeka ametiasutusi. 
 
 
Möödunud teisipäeval külastas Euroopa Parlamendi president David Sassoli Kreeka-Türgi piiri
Orestiada lähedal koos Kreeka peaministri Kyriakos Mitsotakisega, nüõukogu eesistujamaa
Horvaatia presidendi Andrej Plenkovićiga, Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni
ja Euroopa Ülemkogu eesistuja Charles Micheliga, et hinnata olukorda kohapeal.
 
Lisateave
ELi-Türgi rahastamisvahend ja Süüria pagulaste olukord Türgis: arutelu välisasjade ning
kodanikuvabaduste komisjonis (6.11.2019)

Lisateave
Tasuta fotod, videod ja audiomaterjal
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https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/
https://www.unhcr.org/news/press/2020/3/5e5d08ad4/unhcr-statement-situation-turkey-eu-border.html
https://frontex.europa.eu/media-centre/news-release/frontex-to-launch-rapid-border-intervention-at-greece-s-external-borders-NL8HaC
https://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/sassoli-we-must-make-a-commitment-to-the-thousands-of-unaccompanied-minors-at-europes-borders
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/situation-of-syrian-refugees-in-turkey-debate_I180018-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/situation-of-syrian-refugees-in-turkey-debate_I180018-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/migration_13001_pk

