
 

Parlamendis tulekul: ELi eelarve, Brexit,
rassismivastane võitlus, Schengen
 

Eesoleval täiskogu istungil (17. - 19. juuni) arutavad parlamendiliikmed hiljutisi
rassismivastaseid meeleavaldusi, EL-i ja Ühendkuningriigi suhteid ning järgmist ELi
pikaajalist eelarvet.
 
Rassismivastased meeleavaldused
 
Täiskogu algab kolmapäeval aruteluga rassismi ja politseivägivalla meeleavalduste üle, mis
toimusid Ameerika Ühendriikides ja Euroopa Liidus pärast seda kui Minneapolise politseinik
põhjustas mustanahalise George Floydi surma. Saadikud hääletavad resolutsiooni üle reedel.
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Eelarve ja majanduse elavdamine
 
Kolmapäeval arutatakse ka ELi pikaajalist eelarvet ja majanduse taastumist pärast Covid-19
kriisi. Arutelu toimub vahetult enne 19. juuni tippkohtumist, kus Euroopa Parlamendi president
David Sassoli arutab olukorda ELi juhtidega.
 
 
 
ELi ja Ühendkuningriigi suhted
 
Parlamendiliikmed arutavad kolmapäeval ELi ja Ühendkuningriigi suhete tulevikku ning
hääletavad neljapäeval toimuvatel kõnelustel parlamendi seisukoha üle. Esmaspäeval kohtuvad
Euroopa Parlamendi, Ülemkogu ja Komisjoni presidendid, David Sassoli, Charles Michel ja
Ursula von der Leyen, Ühendkuningriigi peaministri Boris Johnsoniga.
 
 
 
Schengeni sisepiiride avamine
 
Kolmapäeval arutavad parlamendiliikmed piirikontrolli ja reisipiirangute kaotamise võimalusi
Schengeni alas ning nõuavad tõenäoliselt ka reedel hääletatavas resolutsioonis sisepiiride kiiret
taasavamist ning vaba liikumise taastamist.
 
 
 
Euroopa tulevik
 
Neljapäeval oodatakse parlamendiliikmetelt ka nõudmisi korraldada Euroopa tulevikku käsitlev
konverents esimesel võimalusel pärast suve ning et ELi kodanikud oleks konverentsi
keskpunktis.
 
 
 
Desinformatsioon ja põhiõigused
 
Neljapäeva hommikul arutavad parlamendiliikmed desinformatsioonikampaaniate mõju
sõnavabadusele Covid-19 pandeemia ajal.
 
 
 
Veel päevakorras
 
Juuni istungi päevakavas on veel lisaks:
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https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/eli-pikaajaline-eelarve/20200131STO71519/eli-pikaajaline-eelarve-lahtiseletatult
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/brexit
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/schengen
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/security/20200604STO80508/schengen-on-taastumise-votmeks-intervjuu-kodanikuvabaduste-komisjoni-esimehega
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/security/20200604STO80508/schengen-on-taastumise-votmeks-intervjuu-kodanikuvabaduste-komisjoni-esimehega
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/eli-tulevik/20170219STO63247/euroopa-liidu-tulevik-paevakorral-uhenduse-ees-seisvad-valikud
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/eli-tulevik/20170219STO63247/euroopa-liidu-tulevik-paevakorral-uhenduse-ees-seisvad-valikud
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/parlament-desinformatsiooni-vastu


• Plaanid vältimaks strateegiliste tööstusharude sattumist välismaalaste kätte 
 
• Uued eeskirjad määratlemaks keskkonnasõbralikke investeeringuid
 
• Piiriüleste ja hooajatöötajate kaitsmine
 
• Puudega inimeste strateegia pärast 2020. aastat
 
• Turismisektori toetamine
 
• Hiina uue ja vastuolulise julgeolekuseaduse mõju Hongkongile
 
• Põllumajandustootjate aitamine, kelle toimetulek on olnud mõjutatud Covid-19 kriisist
 
• Idapartnerlus ja Lääne-Balkani riigid
 
• Paindlikumad kapitalinõuete eeskirjad, võimaldamaks pankadel anda rohkem laene
ettevõtetele ja majapidamistele
 
 
 
Lisateave
Päevakord
Päevakorra peamised sündmused
Vaata istungit otseülekandest
Videomaterjalid
EP täiskogu istungi uudiskiri

Artikkel

ET Kommunikatsiooni peadirektoraat
Euroopa Parlament - Pressiesindaja: Jaume Duch Guillot
Kontakt: webmaster@europarl.eu

3 I 3

https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/economy/20200604STO80509/el-piiritleb-rohelised-investeeringud-jatkusuutliku-investeerimise-edendamiseks
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/society/20200604STO80506/parlament-nouab-ambitsioonikat-puuetega-inimeste-strateegiat
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/euroopa-liidu-vastus-koroonaviirusele/20200429STO78175/covid-19-eli-toetus-turismisektorile
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/world/20200604STO80510/head-naabrid-eli-suhted-riikidega-euroopa-idapiiril
http://www.europarl.europa.eu/news/et/agenda/weekly-agenda
http://www.europarl.europa.eu/news/et/agenda
http://www.europarl.europa.eu/plenary/et/home.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/et/home
http://www.europarl.europa.eu/news/et/agenda/briefing/2020-06-17

