
 

EP täiskogu uudiskiri  — Brüssel, 17.—19. juuni
2020
 
Parlament arutab ELi pikaajalist eelarvet ja majanduse elavdamist 
Euroopa Parlamendi liikmed esitavad kolmapäeval oma seisukoha COVID-19 kriisi
tõttu muudetud ELi eelarve ja majanduse elavdamise kavade kohta.
 
 
ELi ja Ühendkuningriigi suhete tulevik: kuidas edenevad
läbirääkimised uue partnerluse üle? 
Euroopa Parlamendi liikmed annavad neljapäeval vastu võetavas resolutsioonis
hinnangu ELi ja Ühendkuningriigi läbirääkimiste edenemisele.
 
 
Parlament: Euroopa tuleviku konverents peab algama sel sügisel 
Euroopa Parlament nõuab uues resolutsioonis, et konverents algaks võimalikult kiiresti
ja võtaks arvesse COVID-19 pandeemia põhjustatud probleeme.
 
 
George Floydi surm: arutelu rassismi üle maailmas ja ELis 
Parlamendi täiskogu fookuses on kolmapäeval afroameeriklaste vastu suunatud
politseivägivald ja massilised rassismivastased meeleavaldused USAs ja ELis.
 
 
COVID-19: võitlus väärinfo vastu ja selle mõju sõnavabadusele 
Euroopa Parlamendi liikmed arutavad COVID-19 leviku vastu võitlemise erimeetmete
mõju ELi põhiõigustele. 
 
 
Schengeni piirikontroll: parlamendiliikmed nõuavad vaba liikumise
kiiret taastamist  
Parlament arutab neljapäeval võimalusi ELi sisepiiride taasavamiseks ja hääletab
reedel sellekohase resolutsiooni üle.
 
 
Parlament arutab, kuidas kaitsta strateegilisi tööstusharusid
välismaiste ülevõtmiste eest 
Kolmapäeval arutab parlament Euroopa Komisjon ja Euroopa Liidu Nõukogu
esindajatega, kuidas EL saab kaitsta COVID-19 kriisis kannatada saanud Euroopa
tööstust.
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Jätkusuutlik rahandus: parlament võtab vastu suunised
kliimasõbralikeks investeeringuteks  
Neljapäeval kavatseb parlament heaks kiita uued eeskirjad, millega määratakse
kindlaks, kas majandustegevus on keskkonnasäästlik.
 
 
COVID-19: piiriüleste ja hooajaliste töötajate kaitse 
Parlament soovib uues resolutsioonis piiriüleste ja hooajaliste töötajate võrdset
kohtlemist ja kaitset COVID-19 eest. 
 
 
COVID-19 kriis: rohkem toetusi põllumajandustootjatele  
Parlament hääletab ELi põllumajandustoetuste laialdasema kasutamise üle, mis lubaks
aidata COVID-19 kriisi tõttu raskustesse sattunud põllumajandustootjaid ja
toidutööstuse VKEsid.
 
 
Parlamendiliikmed arutavad, kuidas tugevdada ELi suhteid
idapartnerluse riikidega 
Euroopa Parlament arutab ELi suhteid Ida-Euroopa naaberriikidega neljapäeval.
 
 
Muud päevakorrapunktid 
Lisaks tuleb täiskogu istungil hääletusele ja arutlusele:
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/et/agenda/briefing/2020-06-17
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Lisateave
Päevakord
Täiskogu otseülekanne
Pressikonverentsid ja muud ürituse
Euroopa Parlamendi audiovisuaalmaterjalide veebileht
EP Newshub
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http://www.europarl.europa.eu//news/et/agenda/briefing/2020-06-17
http://www.europarl.europa.eu/plenary/et/agendas.html
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home
http://www.epnewshub.eu


Kontaktid 
 
 
Inga HÖGLUND
Pressiteenistus

(+32) 2 28 32 282 (BXL)
(+32) 498 98 33 29
inga.hoglund@europarl.europa.eu
press-ET@europarl.europa.eu
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Parlament arutab ELi pikaajalist eelarvet ja
majanduse elavdamist
 
Euroopa Parlamendi liikmed esitavad kolmapäeval oma
seisukoha COVID-19 kriisi tõttu muudetud ELi eelarve ja
majanduse elavdamise kavade kohta.
 
Arutelu  Euroopa  Liidu  Nõukogu  ja  Euroopa  Komisjoni  esindajatega  mai  lõpus  esitatud
taastumisfondi ja ELi uue pikaajalise eelarve üle peetakse kaks päeva enne 19. juunil toimuvat
Euroopa Ülemkogu videokonverentsi.
 
Euroopa Parlamendi president David Sassoli rõhutas juuni alguses majanduse elavdamise
paketist rääkides: „Parlament ei ole nõus vähendama Euroopa Komisjoni paketis ettenähtud
ambitsioonide  taset.  Meie  otsused  lähinädalatel  mõjutavad  inimeste  elu  järgmistel
aastakümnetel. Euroopa Parlament kui ainus ELi kodanikke esindav otsevalitud organ peab
olema täielikult kaasatud taastumiskava rakendamisse. Seame prioriteedid nõnda, et toetus
suunataks sinna, kus seda kõige rohkem vajatakse.“
 
Euroopa  Liidu  Nõukogu  sõnul  kujutab  eelseisev  ELi  juhtide  arutelu  endast  põhjalikku
ettevalmistust  hilisemaks  tippkohtumiseks.
 
Arutelu kolmapäeval, 17. juunil
 
Pressikonverents:  ajakirjanikud  on  kutsutud  osalema  16.  juunil  kell  15.30  algaval
veebiseminaril uuendatud pikaajalise ELi eelarve ning uue taasterahastu Next Generation EU
teemal
 
Lisateave
Euroopa Parlamendi pressiteade: EL vajab majanduse elavdamiseks 2 triljoni euro suurust
paketti (15.05.2020)
Euroopa Parlamendi 15. mai 2020. aasta resolutsioon järgmise mitmeaastase
finantsraamistiku, omavahendite ja majanduse taastamise kava kohta
Küsimused ja vastused: Euroopa Liidu pikaajaline eelarve
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200526IPR79817/eu-future-at-stake-meps-broadly-welcome-commission-s-recovery-package-proposals
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200526IPR79817/eu-future-at-stake-meps-broadly-welcome-commission-s-recovery-package-proposals
https://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/sassoli-there-is-no-going-back-on-our-ambitions
https://www.consilium.europa.eu/et/meetings/european-council/2020/06/19/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming
http://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20200512IPR78912/parlament-el-vajab-majanduse-elavdamiseks-2-triljoni-euro-suurust-paketti
http://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20200512IPR78912/parlament-el-vajab-majanduse-elavdamiseks-2-triljoni-euro-suurust-paketti
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0124_ET.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0124_ET.html
http://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20200115IPR70326/teave-euroopa-liidu-pikaajalise-eelarve-kohta


ELi ja Ühendkuningriigi suhete tulevik: kuidas
edenevad läbirääkimised uue partnerluse üle?
 
Euroopa Parlamendi liikmed annavad neljapäeval vastu
võetavas resolutsioonis hinnangu ELi ja Ühendkuningriigi
läbirääkimiste edenemisele.
 
Teksti  eelnõu  valmis  parlamendi  väliskomisjoni  ja  rahvusvahelise  kaubanduse komisjoni
l i i kmete  koostöös  er ikomis jon ide  ja  Euroopa  Par lamendi  Ühendkun ingr i ig i
koordineerimisrühmaga. Resolutsioon kordab Euroopa Parlamendi liikmete nõudmist pidada
kinni ELi ja Ühendkuningriigi poolt 2019. aasta oktoobris allkirjastatud lepingutest ning avaldab
toetust ELi pealäbirääkijale Michel Barnier’le.
 
Taustainfo
 
ELi eesmärk on muuta ELi ja Ühendkuningriigi tulevasi suhteid käsitlev poliitiline deklaratsioon
jur i id i l iseks  dokumendiks.  Samuti  jä lgivad  par lamendi l i ikmed  tähelepanel ikul t
väljaastumislepingu  täielikku  rakendamist,  sätestades  eeskirjad  Ühendkuningriigi  EList
lahkumise kohta. Käesolevat üleminekuperioodi võib pikendada kuni kahe aasta võrra, kui
mõlemad pooled lepivad selles kokku hiljemalt 30. juuniks.
 
Arutelu kolmapäeval, 17. juunil, hääletus neljapäeval, 18. juunil
 
Lisateave
Pressiteade: ELi ja Ühendkuningriigi tulevased suhted: võrdsed tingimused ausa konkurentsi
tagamiseks (12.02.2020)
Menetlustoimik
Brexit: läbirääkimiste käik
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https://www.europarl.europa.eu/ukcg/en/home/welcome.html
https://www.europarl.europa.eu/ukcg/en/home/welcome.html
https://ec.europa.eu/commission/publications/revised-political-declaration_en
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/eu-uk-withdrawal-agreement_en
http://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20200206IPR72011/eli-ja-uk-tulevased-suhted-vordsed-tingimused-ausa-konkurentsi-tagamiseks
http://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20200206IPR72011/eli-ja-uk-tulevased-suhted-vordsed-tingimused-ausa-konkurentsi-tagamiseks
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2023(INI)
http://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/brexit


Parlament: Euroopa tuleviku konverents peab
algama sel sügisel
 
Euroopa Parlament nõuab uues resolutsioonis, et
konverents algaks võimalikult kiiresti ja võtaks arvesse
COVID-19 pandeemia põhjustatud probleeme.
 
Kolmapäevase arutelu järel hääletab parlament resolutsiooni, milles nõutakse Euroopa tulevikku
käsitleva konverentsi võimalikult kiiret käivitamist.
 
Euroopa tuleviku konverents korraldatakse kolme ELi institutsiooni koostöös: kaasatud on
Euroopa Parlament,  Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjon. Kahe aasta pikkusena
plaanitud konverents pidi alustama juba 2020. aasta mais, kuid ürituste avalöök lükati COVID-
19 pandeemia tõttu edasi.
 
Resolutsiooni  eelnõus  rõhutavad  parlamendiliikmed,  et  konverentsile  peavad  järgnema
konkreetsed sammud, mis aitaksid lahendada kodanike põhimuresid, sealhulgas ELi reformid,
mis  võivad  hõlmata  ka  aluslepingute  läbivaatamist.  Juba  oma  2020.  aasta  jaanuari
resolutsioonis toonitasid parlamendiliikmed, et Euroopa tulevikku käsitlev konverents peab
hõlmama erineva taustaga kodanikke, kodanikuühendusi ja huvirühmi.
 
Arutelu kolmapäeval, 17. juunil, hääletus neljapäeval, 18. juunil
 
Lisateave
ELi kooskõlastatud meetmed COVID-19 pandeemia ja selle tagajärgedega võitlemiseks (vt
artikkel 72) (17.04.2020)
Euroopa Parlamendi esimeeste konverentsi avaldus Schumani deklaratsiooni aastapäeval
(07.05.2020)
Euroopa Parlamendi pressiteade: Euroopa tuleviku konverents peaks algama septembris
(25.05.2020)
Euroopa Parlamendi uuringuteenistus: ettevalmistused Euroopa tulevikku käsitlevaks
konverentsiks (03.12.2019)
Tasuta fotod, video- ja audiomaterjalid
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https://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20200109IPR69906/kodanikud-peaksid-olema-euroopa-tulevikku-kasitleva-konverentsi-keskmes
https://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20200109IPR69906/kodanikud-peaksid-olema-euroopa-tulevikku-kasitleva-konverentsi-keskmes
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_ET.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_ET.html
http://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20200507IPR78608/parlamendi-esimeeste-konverentsi-avaldus-schumani-deklaratsiooni-aastapaeval
http://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20200507IPR78608/parlamendi-esimeeste-konverentsi-avaldus-schumani-deklaratsiooni-aastapaeval
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200520IPR79518/conference-on-the-future-of-europe-should-start-by-september-say-meps
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200520IPR79518/conference-on-the-future-of-europe-should-start-by-september-say-meps
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)644202
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)644202
https://multimedia.europarl.europa.eu/et/future-of-europe_14502_pk


George Floydi surm: arutelu rassismi üle
maailmas ja ELis
 
Parlamendi täiskogu fookuses on kolmapäeval
afroameeriklaste vastu suunatud politseivägivald ja
massilised rassismivastased meeleavaldused USAs ja
ELis.
 
Euroopa Parlamendi inimõiguste allkomisjon pidas rassismiteemalise arutelu 5. juunil. Täiskogu
võtab parlamendi seisukohti peegeldava resolutsiooni vastu reedel.
 
Eelmise aasta märtsis kutsus Euroopa Parlament ELi ja selle liikmesriike tungivalt üles võtma
meetmeid  struktuurse  rassismi  vastu  võitlemiseks  Euroopas.  Parlamendiliikmed nõudsid
rassilise profileerimise lõpetamist kriminaalõiguses ja terrorismivastases võitluses ning Euroopa
kolonialismi ajal toime pandud inimsusvastaste kuritegude hüvitamist.
 
Arutelu kolmapäeval, 17. juunil, hääletus reedel, 19. juunil
 
Lisateave
Pressiteade (26.03.2019): rassistlik diskrimineerimine ELis tuleb lõpetada
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/droi-committee-meeting_20200605-0900-COMMITTEE-DROI_vd
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0239_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190321IPR32133/end-racist-discrimination-against-afro-european-people-in-the-eu


COVID-19: võitlus väärinfo vastu ja selle mõju
sõnavabadusele
 
Euroopa Parlamendi liikmed arutavad COVID-19 leviku
vastu võitlemise erimeetmete mõju ELi põhiõigustele. 
 
Neljapäeva  hommikul  toimuval  arutelul  ELi  välisasjade  juhi  Josep  Borrelli  ja  nõukogu
esindajaga käsitlevad parlamendiliikmed erakorraliste meetmete mõju põhiõigustele. Arutelu
keskendub peamiselt sõnavabadusele väärinfo levitamise kampaaniate kontekstis, mis üritavad
tekitada ühiskonnas ebakindlust ja suurendada inimeste hirme.
 
Taustainfo
 
Euroopa Parlamendi  liikmed rõhutasid 17.  aprillil  vastu võetud resolutsioonis,  et  väärinfo
COVID-19 kohta on suur rahvatervise probleem, ning palusid luua Euroopa teabeallika, et
tagada  kõigile  kodanikele  juurdepääs  täpsele  ja  kontrollitud  teabele.  Samuti  kutsusid
parlamendiliikmed sotsiaalmeediaettevõtteid üles ennetavalt takistama COVID-19ga seotud
väärinfo levikut.
 
Samas resolutsioonis väljendati siiski muret meediatööstuse olukorra pärast ELis ja rõhutati, et
„valitsuste võetavad meetmed peaksid alati austama iga üksikisiku põhiõigusi“ ning „peaksid
olema proportsionaalsed ja ajutised“. Euroopa Parlamendi kodanikuvabaduste komisjon ja
eelkõige  selle  demokraatia,  õigusriigi  põhimõtte  ja  põhiõiguste  järelevalverühm on  kogu
pandeemia  vältel  neid  arenguid  ühiskonnas  jälginud.
 
Arutelu neljapäeval, 18. juunil
 
Lisateave
Pressivabaduse kaitsmine Covid-19 pandeemia ajal
Pressiteade: COVID-19: Parlamendiliikmed nõuavad ulatuslikku majanduse elavdamise paketti
ja solidaarsusfondi koroonaviiruse vastu
Europpa Parlament: kuidas alistada desinformatsiooni?
Euroopa Komisjon (10.06.2020): Koroonaviirus: EL laiendab võitlust väärinfoga
Võitlus koroonaviiruse kohta levitatava väärinfo vastu
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_ET.html
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/product/product-details/20190103CDT02662
http://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/euroopa-liidu-vastus-koroonaviirusele/20200423STO77709/pressivabaduse-kaitsmine-covid-19-pandeemia-ajal
http://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/euroopa-liidu-vastus-koroonaviirusele/20200415IPR77109/parlamendiliikmed-nouavad-ulatuslikku-majanduse-elavdamise-paketti
http://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/euroopa-liidu-vastus-koroonaviirusele/20200415IPR77109/parlamendiliikmed-nouavad-ulatuslikku-majanduse-elavdamise-paketti
http://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/parlament-desinformatsiooni-vastu
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/et/ip_20_1006
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/fighting-disinformation/tackling-coronavirus-disinformation_et


Schengeni piirikontroll: parlamendiliikmed
nõuavad vaba liikumise kiiret taastamist 
 
Parlament arutab neljapäeval võimalusi ELi sisepiiride
taasavamiseks ja hääletab reedel sellekohase resolutsiooni
üle.
 
Pärast sisepiiridel kontrolli  kehtestamist COVID-19 pandeemia ohjeldamiseks on ELi riigid
hakanud tasapisi reisipiiranguid lõdvendama. Euroopa Parlamendi liikmed arutavad neljapäeval
Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni esindajatega võimalusi Schengeni ala täieliku
toimimise taastamiseks.
 
Parlamendiliikmed hääletavad ka resolutsiooni, milles rõhutatakse, et kiire ja kooskõlastatud
tagasipöördumine  täielikult  toimiva  Schengeni  ala  juurde  on  äärmiselt  oluline,  et  kaitsta
kodanike  liikumisvabadust  ja  tagada ELi  majanduse taastumine COVID-19 pandeemiast.
Parlamendiliikmed ei toeta liikmesriikide koordineerimata kahepoolset tegutsemist ja rõhutavad,
et piiride taasavamisel ei tohi kellegi õigusi kärpida.
 
Taustainfo
 
Schengeni ala hõlmab enamikku ELi liikmesriike, välja arvatud Bulgaaria, Horvaatia, Küpros,
Iirimaa ja Rumeenia. ELi mittekuuluvatest riikidest on Schengeni alaga ühinenud Island, Norra,
Šveits ja Liechtenstein. Euroopa tähistab 14. juunil Schengenis (Luksemburg) allkirjastatud
sisepiirikontrolli kaotamise lepingu 35. aastapäeva.
 
Arutelu neljapäeval, 17. juunil, hääletus reedel, 19. juunil
 
Pressikonverents neljapäeval, 18. juunil 
 
Lisateave
Euroopa tegevuskava koroonaviiruse pandeemia leviku tõkestamise meetmete kõrvaldamiseks
Euroopa Parlamendi uuringuteenistus: koroonaviiruse mõju Schengeni piiridele (27.04.2020)
Videoklipp: piiriületus COVID-19 pandeemia ajal Madalmaade-Belgia piiril
Tasuta pildid ja videod
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https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-control_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/european-roadmap-lifting-coronavirus-containment-measures_et
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)649347
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/infoclip-covid-19-green-corridor-belgium-dutch-border_I190788-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/schengen-area_16002_pk


Parlament arutab, kuidas kaitsta strateegilisi
tööstusharusid välismaiste ülevõtmiste eest
 
Kolmapäeval arutab parlament Euroopa Komisjon ja
Euroopa Liidu Nõukogu esindajatega, kuidas EL saab
kaitsta COVID-19 kriisis kannatada saanud Euroopa
tööstust.
 
Arutelu keskendub aprillis esitatud ettepanekule laiendada ajutist riigiabi raamistikku, et toetada
pandeemias  kannatada  saanud  majandust.  Seaduseelnõu  näeb  ette  abi  andmist
rekapitaliseerimise vormis, mis täiendab liikmesriikide võimalusi osta olemasolevaid aktsiaid.
Liikmesriikide taoline sekkumine aitab vältida  strateegiliselt  oluliste  ettevõtete  ülevõtmist
välismaiste  ostjate  poolt.
 
Arutelu kolmapäeval, 17. juunil
 
Lisateave
Koroonaviirus: komisjoni avaldus, mis käsitleb liikmesriikidega konsulteerimist seoses
ettepanekuga laiendada veelgi riigiabi ajutist raamistikku, et lubada rekapitaliseerimismeetmeid
Euroopa Parlamendi uuringuteenistus: pandeemia tagajärgede leevendamine majandusele
tänu riigiabile
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/et/STATEMENT_20_610
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/et/STATEMENT_20_610
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649399/EPRS_BRI(2020)649399_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649399/EPRS_BRI(2020)649399_EN.pdf


Jätkusuutlik rahandus: parlament võtab vastu
suunised kliimasõbralikeks investeeringuteks 
 
Neljapäeval kavatseb parlament heaks kiita uued eeskirjad,
millega määratakse kindlaks, kas majandustegevus on
keskkonnasäästlik.
 
Seaduset tepanekus  sätestatakse  kuus  keskkonnaeesmärki  ja  võimaldatakse
majandustegevusala  tähistada  keskkonnasäästlikuna,  kui  see  aitab  kaasa  vähemalt  ühe
eesmärgi  saavutamisele,  teisi  oluliselt  kahjustamata.
 
Selgete roheliste kriteeriumide kehtestamine on oluline, et tagada rohkem investeeringuid, mis
aitaksid  muuta  ELi  2050.  aastaks  CO2-neutraalseks,  nagu  Euroopa  rohelepe  ette  näeb.
Euroopa Komisjoni  hinnangul  vajab Euroopa järgmise kümne aasta jooksul  ligikaudu 260
miljardi euro ulatuses täiendavaid investeeringuid, et saavutada seatud 2030. aasta kliima- ja
energiaeesmärgid.
 
Hääletus  neljapäeval,  18.  juunil  (seadusettepaneku  teine  lugemine:  kui  ühtegi
muudatusettepanekut  ei  esitata,  loetakse  eelnõu  parlamendi  poolt  vastuvõetuks)
 
Lisateave
Raportööri soovitus suuniste vastuvõtmiseks
Menetluse toimik
Pressiteade: Parlament toetab Euroopa rohelist kokkulepet ja nõuab veelgi suuremaid
eesmärke (15.01.2020)
Tasuta fotod, video- ja audiomaterjalid
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191217IPR69202/climate-change-new-rules-agreed-to-determine-which-investments-are-green
https://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20200109IPR69902/parlament-toetab-euroopa-rohelist-kokkulepet-ja-nouab-veelgi-suuremaid-eesmarke
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0107_EN.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0178(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20200109IPR69902/parlament-toetab-euroopa-rohelist-kokkulepet-ja-nouab-veelgi-suuremaid-eesmarke
http://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20200109IPR69902/parlament-toetab-euroopa-rohelist-kokkulepet-ja-nouab-veelgi-suuremaid-eesmarke
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-green-deal_14101_pk


COVID-19: piiriüleste ja hooajaliste töötajate
kaitse
 
Parlament soovib uues resolutsioonis piiriüleste ja
hooajaliste töötajate võrdset kohtlemist ja kaitset COVID-19
eest. 
 
Parlamendiliikmed  hääletavad  reedel  resolutsiooni,  milles  nõutakse  ELi  õigusaktide
nõuetekohast rakendamist,  et tagada õigus võrdsele tasule võrdse töö eest samas kohas,
sealhulgas riiklike ja piiriüleste kooskõlastatud tööinspektsioonide kaudu.
 
Resolutsiooni  eelnõus  kutsutakse  liikmesriike  üles  kiirelt  vastu  võtma  uuendatud
sotsiaalkindlustussüsteemide  koordineerimist  käsitlevad  ELi  õigusaktid.  Lisaks  soovivad
parlamendiliikmed, et  Euroopa Komisjon annaks välja suunised piiriülestele ja hooajaliste
töötajatele kaitseks COVID-19 kriisis, eelkõige seoses vaba liikumise, inimväärse eluaseme,
töötingimuste ning tervishoiu- ja ohutusnõuetega.
 
Taustainfo
 
Euroopa Komisjon avaldas suunised, millega tagatakse, et ELi piires liikuvad töötajad, kes on
COVID-19 vastases võitluses kriitilise tähtsusega, jõuavad oma töökohta. Põllumajanduslik
toidutööstus on lisatud suunistesse kui oluline sektor, mis sõltub suurel määral hooajalistest
töötajatest.
 
Arutelu neljapäeval, 18. juunil, hääletus reedel, 19 juunil
 
Lisateave
Pressiteade: Töötajate kaitsmine COVID-19 pandeemias
Euroopa Komisjon: Hooajaliste töötajate kaitse COVID-19 pandeemias
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200520IPR79515/covid-19-no-free-movement-of-critical-workers-without-adequate-protection
https://ec.europa.eu/info/news/coronavirus-seasonal-workers-included-new-guidelines-ensure-free-movement-critical-workers-2020-marzo-30_en


COVID-19 kriis: rohkem toetusi
põllumajandustootjatele 
 
Parlament hääletab ELi põllumajandustoetuste laialdasema
kasutamise üle, mis lubaks aidata COVID-19 kriisi tõttu
raskustesse sattunud põllumajandustootjaid ja
toidutööstuse VKEsid.
 
Euroopa Komisjon esitas 30. aprillil erakorralised meetmed põllumajandusliku toidutööstuse
toetamiseks COVID-19 kriisis. Ühe ettepanekuna võimaldataks ELi liikmesriikidel kasutada
Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) ülejäänud vahendeid ühekordseteks toetuseks
põllumajandustootjatele  ja  maapiirkondade  väikeettevõtetele.  Taoline  sihtotstarbeline
likviidsustoetus  aitaks  kri isis  enim  kannatada  saanud  põllumajandustootjatel  ja
põllumajandusliku  toidutööstuse  VKEdel  äritegevust  jätkata.
 
Parlamendi hinnangul tuleks plaanitud põllumajandustootjatele makstava hüvitise ülemmäära
tõsta 5000 eurolt 7000 eurole. Maksimaalne hüvitis põllumajandusliku toidutööstuse VKEdele
peaks olema 50 000 eurot.
 
Ajutised meetmed tulevad parlamendis hääletusele kiirmenetlusena.
 
Hääletus reedel, 19. juunil.
 
Lisateave
Pressiteade: Põllumajanduskomisjoni hääletus
Menetlustoimik
Euroopa Parlamendi teadusuuringud: Koroonaviiruse kriisiga seotud toetus ELi
põllumajandustootjatele
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/et/IP_20_788
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/et/IP_20_788
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200609IPR80805/covid-19-meps-boost-aid-for-farmers-from-the-eu-rural-development-fund
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0075(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/649388/EPRS_ATA(2020)649388_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/649388/EPRS_ATA(2020)649388_EN.pdf


Parlamendiliikmed arutavad, kuidas tugevdada
ELi suhteid idapartnerluse riikidega
 
Euroopa Parlament arutab ELi suhteid Ida-Euroopa
naaberriikidega neljapäeval.
 
Seoses idapartnerluse tippkohtumisega 18. juunil võtab Euroopa Parlament vastu soovitused,
kuidas edendada koostööd ELi ning Armeenia, Aserbaidžaani, Valgevene, Gruusia, Moldova ja
Ukraina vahel.
 
Raporti eelnõus pooldavad parlamendiliikmed selget strateegiat ja pikaajalist ühist visiooni
idapartnerluse arendamiseks. Samuti ootavad nad partnerriikidelt lubadust jätkata reformide
elluviimist ja otsida võimalusi suhete edasiseks parandamiseks ELiga.
 
Täiendav info pressiteates mais toimunud väliskomisjoni hääletuse kohta.
 
Arutelu neljapäeval, 18. juunil, hääletus reedel, 19. juunil
 
Lisateave
Menetlustoimik
Lisateave idapartnerluse kohta (Euroopa Komisjon)
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200515IPR79225/meps-assess-ways-to-strengthen-eu-relations-with-eastern-partnership-countries
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2209(INI)
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/eastern-partnership_en


Muud päevakorrapunktid
 
Lisaks tuleb täiskogu istungil hääletusele ja arutlusele:
 
Turism COVID-19 kriisis: arutelu kolmapäeval; resolutsiooni hääletus, mis nõuab suuremat
toetust turismisektori VKEdele, reedel
 
Kapitalinõuete  ajutine  leevendamine,  et  hõlbustada  laenude  andmist  COVID-19  kriisi
seljatamiseks:  hääletus  reedel
 
COVID-19 mõju välispoliitikale: arutelu ELi välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja
Euroopa Komisjoni asepresidendi Josep Borrelliga neljapäeval
 
Suhted Lääne-Balkani riikidega: resolutsiooni hääletus, milles nõutakse Lääne-Balkani riikide
integreerimist Euroopasse kogu kontinendi stabiilsuse ja julgeoleku nimel, reedel
 
Olukord Hongkongis ja  Hiina poliitiline sekkumine:  arutelu  neljapäeval,  resolutsiooni
hääletus reedel
 
2021. aasta ELi eelarve prioriteedid: hääletus kolmapäeval
 
Abi looduskatastroofide tagajärgede leevendamiseks: hääletus 279 miljoni euro suuruse
Solidaarsusfondi abipaketi üle Austriale, Itaaliale, Portugalile ja Hispaaniale kolmapäeval
 
Puuetega inimeste õigused: resolutsiooni hääletus, mis nõuab pikaajalise Euroopa puuetega
inimeste strateegia tugevdamist pärast 2020. aastat, neljapäeval
 
Tšehhi peaministri võimalik huvide konflikt: resolutsiooni hääletus reedel
 
Euroopa  kodanikualgatuse  tähtaegade  pikendamine  COVID-19  kriisi  tõttu:  hääletus
neljapäeval
 
Uute  parlamendikomisjonide moodustamine:  hääletused  neljapäeval  ja  reedel  kolme
erikomisjoni  (teemad:  vähkkasvaja,  tehisintellekt  ja  digiarengud,  välissekkumine  ELi
demokraatlikesse  protsessidesse),  alalise  allkomisjoni  maksuküsimustes  (majandus-  ja
rahanduskomisjoni  all)  ning  loomade  transpordi  uurimiskomisjoni  loomiseks
 
Kroonilise  väsimussündroomi  (müalgia  entsefalomüeliit)  uuringute  rahastamine:
resolutsiooni  hääletus  kolmapäeval,  mis  nõuab,  et  EL  toetaks  testide  ja  ravi  uuringuid
 
ELi  kalanduskokkulepped  Cabo  Verde,  Guinea-Buissau,  São  Tomé  ja  Príncipega:
uuteprotokollide  hääletus  kolmapäeval
 
2019. aasta pangandusliidu aruanne: hääletus reedel
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https://www.europarl.europa.eu/factsheets/et/sheet/97/the-solidarity-fund
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/et/sheet/149/euroopa-kodanikualgatus


Konkurentsipoliitika aastaaruanne 2019: hääletus reedel
 
ELi rände- ja varjupaigastatistika kinnitamine: hääletus neljapäeval
 
Maa hõivamine ja raadamine Amazonases: arutelu reedel
 
ELi vastusIisraeli võimalikule anneksioonile Jordani Läänekaldal: arutelu neljapäeval
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