
 

EP  täiskogu  uudiskiri  —  Brüssel,  14.—17.
september  2020
 
Kõne olukorrast Euroopa Liidus: parlamendi ees on Euroopa
Komisjoni president von der Leyen 
Parlamendiliikmed teevad kokkuvõtte Ursula von der Leyeni juhitud Euroopa Komisjoni
senisest tegevusest COVID-19 pandeemia ja majanduskriisi ohjamisel.
 
 
ELi uued omavahendid: Euroopa Parlament tahab kiirendada COVID-
19 taastumiskava vastuvõtmist 
Euroopa Parlamendi liikmed soovivad kiirendada menetlust, mis võimaldab ELil
laenata 750 miljardit eurot taastumiskava jaoks.
 
 
Tugevam ELi elanikkonnakaitse: hääletus kolmapäeval  
Parlamendiliikmed kavatsevad tõhustada ja tugevdada ELi elanikkonnakaitse
mehhanismi, et EL suudaks tulevikus paremini toime tulla laiaulatuslike
hädaolukordadega nagu COVID-19 pandeemia.
 
 
Rohelepe ning üleminek kliimaneutraalsusele: ELi toetus enim
mõjutatud piirkondadele 
Parlamendiliikmed võtavad kolmapäeval vastu seisukoha õiglase ülemineku fondi
loomiseks, mis aitab leevendada majanduse keskkonnahoidlikumaks muutmise
sotsiaalset mõju.
 
 
COVID-19: testimise ja riskide hindamise ühtsed reeglid 
Parlamendiliikmed arutavad teisipäeval ELi Nõukogu ja Euroopa Komisjoni
esindajatega COVID-19 pandeemia riskide klassifitseerimist ja ebapiisavat
koordineerimist liikmesriikide vahel.
 
 
Hääletus: ravimipuuduse ennetamine  
Parlament tahab esitada rea meetmeid raviminappuse vältimiseks. Muuhulgas soovib
parlament luua erakorralise Euroopa apteegi.
 
 
Rohelepe: Euroopa Parlament tahab tõhustada võitlust ülemaailmse
metsaraie vastu  
Euroopa Parlamendi liikmed pakuvad uues resolutsioonis lahendusi, kuidas EL saab
võidelda ülemaailmse metsade raadamise vastu.
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Sven Mikseri raport: Euroopa Parlament annab hinnangu ELi ja
Gruusia suhetele 
Parlamendiliikmed arutavad esmaspäeval Sven Mikseri raportit ELi ja Gruusia suhete
ning assotsieerimislepingu arengute kohta.
 
 
 
Euroopa Parlamendi liikmed annavad hinnangu olukorrale Venemaal,
Valgevenes ja Liibanonis 
Teisipäeval arutavad Euroopa Parlamendi liikmed ELi välispoliitika juhi Josep
Borrelliga päevakajalisi välispoliitilisi küsimusi, sealhulgas:
 
 
Parlamendiliikmed arutavad pingeid Vahemere idaosas ELi
välisasjade juhi Borrelliga 
Parlament arutab ELi välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Josep Borrelliga
olukorda Vahemere idaosas, kus Türgi nafta- ja gaasiotsingud pingestavad suhteid
Kreeka ja Küprosega. 
 
 
Muud päevakorrapunktid 
Lisaks tuleb täiskogu istungil hääletusele ja arutlusele:
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/et/agenda/briefing/2020-09-14
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Lisateave
Päevakord
Täiskogu otseülekanne
Pressikonverentsid ja muud üritused
Euroopa Parlamendi audiovisuaalmaterjalide veebileht
EP Newshub

Tiskogu istungid

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

2 I 14

http://www.europarl.europa.eu//news/et/agenda/briefing/2020-09-14
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) 2 283 22 82 (BXL)
(+32) 498 98 33 29
inga.hoglund@europarl.europa.eu
press-ET@europarl.europa.eu

Kadi HERKÜL
Euroopa Parlamendi büroo pressinõunik

(+372) 630 69 42
(+372) 511 75 10
kadi.herkuel@europarl.europa.eu
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Kõne olukorrast Euroopa Liidus: parlamendi ees
on Euroopa Komisjoni president von der Leyen
 
Parlamendiliikmed teevad kokkuvõtte Ursula von der
Leyeni juhitud Euroopa Komisjoni senisest tegevusest
COVID-19 pandeemia ja majanduskriisi ohjamisel.
 
Kolmapäeva hommikul kell 10.15 algaval arutelul olukorrast Euroopa Liidus annab von der
Leyen ülevaate komisjoni panusest COVID-19 tervise- ja majanduskriisi leevendamisel ning
esitab oma nägemuse majanduse taastumisest, võitlusest kliimamuutuse vastu ja olukorrast
Euroopa naaberriikides.
 
Fraktsioonide juhid hindavad komisjoni tööd ja esitavad oma seisukohad komisjoni järgmise
aasta prioriteetide kohta.
 
Veebiseminar
 
Teisipäeva pärastlõunal kell 17.00 arutavad Euroopa Parlamendi asepresident Othmar Karas
ning mitme parlamendikomisjoni juhid ELi prioriteete ning vastavad kodanike küsimustele.
 
Taustainfo
 
Arutelu  olukorrast  Euroopa Liidus  on  oluline  hetk  ELi  demokraatias,  mis  näitab  Euroopa
Komisjoni vastutust valitud saadikute ees. Iga-aastane arutelu keskendub kõige olulisematele
küsimustele ̶ tänavu on nendeks ELi sotsiaalne ja majanduslik taastumine, kliimamuutus, noorte
töötus ja ränne.
 
Esimene arutelu olukorrast Euroopa Liidus toimus 7. septembril 2010 Strasbourgis toonase
komisjoni presidendi José Manuel Barrosoga.
 
Arutelu kolmapäeval, 16. septembril kell 10.15
 
Lisateave
Info pressile (saadaval 11.09.)
Olukorrast Euroopa Liidus veebileht: programm, üritused ja ülekanded
Kõne olukorrast Euroopa Liidus – eeloleva aasta teetähised (Euroopa Komisjon)
Videoklipp (Euroopa Komisjon)
Tasuta fotod, video- ja helimaterjalid
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200907IPR86511
http://www.europarl.europa.eu/soteu/et/
https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/state-union-addresses/state-union-2020_et
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-193956
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


ELi uued omavahendid: Euroopa Parlament
tahab kiirendada COVID-19 taastumiskava
vastuvõtmist
 
Euroopa Parlamendi liikmed soovivad kiirendada
menetlust, mis võimaldab ELil laenata 750 miljardit eurot
taastumiskava jaoks.
 
Euroopa Parlamendi  liikmed hääletavad juba septembri  täiskogul  ELi  uusi  omavahendeid
puudutavat  seadusandlikku  arvamust,  mis  on  oluline  samm,  et  EL  saaks  kiirendada
taastumiskava  elluviimist  ning  suudaks  katta  750  miljardi  euro  suuruse  taasterahastu
tagasimaksetega  seotud  kulud.
 
Parlamendi seadusandlik arvamus, mis tuleb hääletusele kolmapäeval, aitab ELi Nõukogul
kiirelt vastu võtta otsuse ELi omavahendite kohta. Nõukogu ühehäälse otsuse järel saavad 27
liikmesriiki alustada ratifitseerimisprotsessi.
 
Nõukogu omavahendeid käsitlev otsus on õiguslik alus, mis kindlustab ELi eelarve peamised
tuluallikad. Tänu sellele saab EL laenata finantsturgudelt majanduse elavdamiseks vajalikud
vahendid.
 
Taustainfo
 
Nõukogu võtab ELi omavahendite otsuse vastu ühehäälselt pärast konsulteerimist Euroopa
Parlamendiga.  Enne  otsuse  jõustumist  peavad  kõigi  liikmesriikide  parlamendid  selle
ratifitseerima.
 
 
Arutelu esmaspäeval, 14. septembril, hääletus kolmapäeval, 16. septembril
 
Lisateave
Euroopa Liidu omavahendite süsteemi käsitleva raporti eelnõu
Pressiteade eelarvekomisjoni hääletuse kohta (01.09.2020)
Menetlustoimik
ELi tulevane rahastamine ja majanduse elavdamine:Parlamendi roll ja järgmised sammud

Tiskogu istungid

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

5 I 14

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0146_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200827IPR85812/eu-revenue-meps-demand-legally-binding-calendar-for-new-own-resources
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0135(CNS)
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200722IPR83807/future-eu-financing-and-recovery-parliament-s-role-and-next-steps


•

Tugevam ELi elanikkonnakaitse: hääletus
kolmapäeval 
 
Parlamendiliikmed kavatsevad tõhustada ja tugevdada ELi
elanikkonnakaitse mehhanismi, et EL suudaks tulevikus
paremini toime tulla laiaulatuslike hädaolukordadega nagu
COVID-19 pandeemia.
 

ELi  elanikkonnakaitse  mehhanismist  oli  elude  päästmisel  abi  ka  tänavu,  kuid
pandeemia on näidanud, et kui hädaolukord tabab paljusid liikmesriike korraga, on
ELi kriisijuhtimise korraldus piiratud. Seetõttu kavatseb Euroopa Parlament toetada
ELi rolli tugevdamist rescEU rahastamisvahendi ja programmi kaudu. RescEU toetus
tagab,  et  liikmesriigid  saavad  hädaolukordades  lisaks  oma  vahenditele  ja
vabatahtlikule  toetusele  kiiret  tuge  ka  ELi  elanikkonnakaitse  mehhanismist.
 

Parlament  toetab  käimasolevatel  ELi  eelarve  ja  taastumiskava  läbirääkimistel  eelarve
märkimisväärset  suurendamist.
 
Taustainfo
 
2013.  aastal  loodud  ELi  elanikkonnakaitse  mehhanismi  algne  eesmärk  oli  tugevdada
riikidevahelist koostööd, et parandada õnnetuste ennetamist, nendeks valmisolekut ja neile
reageerimist. Kui mõni hädaolukord ületab riigi reageerimisvõime, võib ta selle mehhanismi
kaudu taotleda teistelt riikidelt vabatahtlikku abi.
 
2019. aastal loodi elanikkonnakaitse mehhanismi raames rescEU programm, mis võimaldab
ELil  otse  abistada  katastroofides  kannatada  saanud  liikmesriike,  kui  riiklik  suutlikkus  on
ülekoormatud. Näiteks on rescEU tuletõrjelennukite ja helikopterite abil päästetud elusid keset
maavärinaid, orkaane, üleujutusi ja metsatulekahjusid ning aidatud evakueerida ELi kodanikke.
COVID-19 kriisi vältel on rescEU programmist aidatud enam kui 75 000 ELi kodanikku. Lisaks
on  rescEU  toel  hangitud  riiklike  tervishoiuteenuste  toetamiseks  meditsiiniseadmeid,  sh
ventilaatoreid,  kaitsevahendeid,  ravimeid  ning  laboritarbeid.
 
Arutelu esmaspäeval, 14. septembril, hääletus kolmapäeval, 16. septembril
 
Lisateave
Raporti eelnõu liidu elanikkonnakaitse mehhanismi kohta
rescEU programm - ülevaade
Menetlustoimik
Euroopa Komisjoni muudetud ettepanek liidu elanikkonnakaitse mehhanismi kohta
(02.06.2020)
Pressiteade:„ Parlamendi heakskiidu saamiseks vajab ELi pikaajaline eelarve parandamist “
(23.07.2020)
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0148_EN.html
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/resceu_en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/0070(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/AUTRES_INSTITUTIONS/COMM/COM/2020/09-02/COM_COM20200220_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/AUTRES_INSTITUTIONS/COMM/COM/2020/09-02/COM_COM20200220_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20200722IPR83804/parlamendi-heakskiidu-saamiseks-vajab-eli-pikaajaline-eelarve-parandamist
http://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20200722IPR83804/parlamendi-heakskiidu-saamiseks-vajab-eli-pikaajaline-eelarve-parandamist


Rohelepe ning üleminek kliimaneutraalsusele:
ELi toetus enim mõjutatud piirkondadele
 
Parlamendiliikmed võtavad kolmapäeval vastu seisukoha
õiglase ülemineku fondi loomiseks, mis aitab leevendada
majanduse keskkonnahoidlikumaks muutmise sotsiaalset
mõju.
 
Parlamendi raport  näeb ette keskkonnahoidlike meetmete premeerimise mehhanismi,  mis
hõlmab  abikõlblike  projektide  kulude  kaasrahastamist  kuni  85%  ulatuses,  vahendite
vabatahtlikku  ülekandmist  muudest  ühtekuuluvusfondidest  ning  fondi  kohaldamisala
laiendamist.
 
Raport  ning  parlamendi  läbirääkimisvolitused  ELi  Nõukoguga  pannakse  otse  täiskogu
hääletusele,  et  läbirääkimised  nõukoguga  saaksid  võimalikult  kiiresti  alata.
 
Taustainfo
 
14. jaanuaril 2020 avaldas Euroopa Komisjon seadusandliku ettepaneku õiglase ülemineku
fondi loomiseks, mille eesmärk on aidata kliimaneutraalsusele üleminekust enim mõjutatud
piirkondadel  leevendada  muudatuste  sotsiaalmajanduslikku  mõju.  Mais  tegi  komisjon
muudatusettepaneku  fondi  vahendite  oluliseks  suurendamiseks.
 
Hääletus kolmapäeval, 16. septembril
 
Lisateave
Raporti eelnõu
Pressiteade regionaalarengu komisjoni hääletuse kohta (08.07.2020)
Menetlustoimik
Euroopa Parlamendi uuringuteenistus: üleminekufondi lühikokkuvõte (03.07.2020)
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0135_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200703IPR82625/just-transition-in-eu-regions-support-to-people-economy-and-environment
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0006(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646180/EPRS_BRI(2020)646180_EN.pdf


COVID-19: testimise ja riskide hindamise ühtsed
reeglid
 
Parlamendiliikmed arutavad teisipäeval ELi Nõukogu ja
Euroopa Komisjoni esindajatega COVID-19 pandeemia
riskide klassifitseerimist ja ebapiisavat koordineerimist
liikmesriikide vahel.
 
Parlament rõhutab resolutsiooni ettepanekus, et liikmesriikide praegune kalduvus määrata teisi
ELi riike punaseks tsooniks ja sulgeda piire tuleb asendada ühise ELi lähenemisega. Lisaks
heidavad  parlamendiliikmed  ette  ühiste  standardite  puudumist  nii  COVID-19  juhtumite
loendamisel  kui  testide  läbiviimisel  ning  riskide  hindamisel.
 
Arutelu toimub teisipäeval kell 14.30-15.30. Resolutsiooni hääletus neljapäeval.
 
Lisateave
Pressiteade komisjoni arutelu kohta (02.09.2020)
ECDC: ELi/ EMP ja Ühendkuningriigi värske COVID-19 olukord
Parlamendi veebisait COVID-19 kohta
Platvorm „Taasava Euroopa“ koos ajakohase reisiteabega kõigile liikmesriikidele
Koronaviirus: Komisjon teeb ettepaneku suurendada Euroopa Liidus vaba liikumist piiravate
meetmete selgust ja prognoositavust (4.09.2020)
Euroopa Parlamendi liikmed kutsuvad kiiresti ja täielikult taaskehtestama piiriülest vaba
liikumist (19.06.2020)
Komisjon näeb ette Euroopa kooskõlastatud meetmed koronaviiruse majandusliku mõju vastu
võitlemiseks (13.03.2020)
Tasuta COVID-19ga seotud fotod, video- ja helimaterjalid
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200827IPR85809/covid-19-eu-countries-should-harmonise-testing-procedures-and-frequency
https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/eu-response-to-coronavirus
https://reopen.europa.eu/en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1555
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1555
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200615IPR81222/meps-call-for-a-swift-and-full-re-establishment-of-free-movement-across-borders
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200615IPR81222/meps-call-for-a-swift-and-full-re-establishment-of-free-movement-across-borders
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_459
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_459
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/coronavirus-outbreak_14903_pk


Hääletus: ravimipuuduse ennetamine 
 
Parlament tahab esitada rea meetmeid raviminappuse
vältimiseks. Muuhulgas soovib parlament luua erakorralise
Euroopa apteegi.
 
Neljapäeval  hääletusele  tulev  resolutsioon keskendub ravimipuuduse algpõhjustele  ELis.
COVID-19 pandeemia on probleemi ainult  süvendanud,  see omakorda seab ohtu paljude
patsientide tervise ning ravi  jätkamise kogu ELis.
 
Hetkeseisuga on 40% ELis turustatavatest ravimitest pärit kolmandatest riikidest ning 60-80%
toimeainetest toodetakse Hiinas ja Indias.
 
Euroopa  Parlamendi  liikmed  soovivad,  et  Euroopa  Komisjon  kasutaks  tulevast  ELi
ravimistrateegiat,  et  tagada  ohutute  ravimite  kättesaadavus  Euroopas,  kindlustada
taskukohased  hinnad  ning  uurida  võimalusi  Euroopa  farmaatsiatööstuse  taastamiseks.
 
Samuti soovivad parlamendiliikmed, et komisjon looks strateegilise tähtsusega ravimite Euroopa
eriolukorra reservi (kooskõlas rescEU mehhanismiga), mis peaks toimima erakorralise Euroopa
apteegina, kui tarned liikmesriikides häiritud on.
 
Hääletus neljapäeval, 17. septembril.
 
Lisateave
Menetlustoimik
Raporti eelnõu ravimite nappuse kohta – kuidas lahendada tekkivat probleemi
Euroopa Parlamendi uuringuteenistus: raviminappuse kõrvaldamine
Suunised optimaalse ja ratsionaalse ravimitarne kohta, et vältida puudujääke COVID-19
puhangu ajal
Tasuta fotod, video- ja helimaterjalid
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0142_ET.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/et/ip_20_1065
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/et/ip_20_1065
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2071(INI)
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0142_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)649402
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/human-use/docs/guidelines_isc_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/human-use/docs/guidelines_isc_en.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/coronavirus-outbreak-impact-on-health_15802_pk


Rohelepe: Euroopa Parlament tahab tõhustada
võitlust ülemaailmse metsaraie vastu 
 
Euroopa Parlamendi liikmed pakuvad uues resolutsioonis
lahendusi, kuidas EL saab võidelda ülemaailmse metsade
raadamise vastu.
 
Euroopa Parlament võtab teisipäeval vastu mittesiduva resolutsiooni, mis nõuab rohkem toetust
metsade  kaitsmiseks,  taastamiseks  ja  säästvaks  majandamiseks  ning  bioloogilise
mitmekesisuse säilitamiseks. Parlamendiliikmed kutsuvad Euroopa Komisjoni üles edendama
säästvat metsa- ja põllumajandust ning pöörama enam tähelepanu metsade rollile tervise ja
elukvaliteedi parandamisel.
 
Euroopa Parlamendi liikmed soovivad kooskõlas ELi 2030. aasta bioloogilise mitmekesisuse
strateegia ettepanekutega siduvaid eesmärke metsaökosüsteemide, eelkõige ürgmetsade
kaitsmiseks ja taastamiseks. Hääletusele tuleva resolutsiooni kohaselt peavad kõik tulevased
kaubandus- ja investeerimislepingud sisaldama siduvaid sätteid, mis aitavad vältida metsade
hävitamist.
 
Hääletus teisipäeval, 15. septembril
 
Lisateave
Raport ELi rolli kohta maailma metsade kaitsmisel ja taastamisel
Menetlustoimik
Euroopa Keskkonnaagentuuri aruanne: Euroopa keskkond – olukord ja väljavaated 2020
Euroopa Parlamendi uuringuteenistus: Euroopa Liit ja metsad
Euroopa Parlamendi uuringuteenistus: Brasiilia ja Amazonase vihmametsad: Metsade
hävitamine, bioloogiline mitmekesisus ning koostöö ELi ja rahvusvaheliste foorumitega
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0143_ET.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2156(INI)&l=en
https://www.eea.europa.eu/soer/2020
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N51911/doc_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/648792/IPOL_IDA(2020)648792_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/648792/IPOL_IDA(2020)648792_EN.pdf


Sven Mikseri raport: Euroopa Parlament annab
hinnangu ELi ja Gruusia suhetele
 
Parlamendiliikmed arutavad esmaspäeval Sven Mikseri
raportit ELi ja Gruusia suhete ning assotsieerimislepingu
arengute kohta.
 
 
Resolutsioon tuleb hääletusele kolmapäeval.
 
Raportis tunnustavad parlamendiliikmed Gruusia püüdlusi COVID-19 kriisi ohjamisel ning riigi
meditsiinitöötajate ja ametiasutuste tõhusat tööd pandeemia ajal. Lisaks tervitavad nad ELi ja
Gruusia  suhete  süvenemist  ja  tunnustavad  riigi  hiljutisi  edusamme  ulatuslike  reformide
elluviimisel,  mis  on  muutnud  Gruusia  üheks  ELi  põhipartneriks  selles  piirkonnas.
 
 
 
Arutelu espaspäeval, 14. septembril, hääletus teisipäeval 15. septembril
 
Lisateave
Pressiteade väliskomisjoni hääletuse kohta (14.07.2020)
Euroopa Parlamendi väliskomisjon
Menetlustoimik
Raportöör Sven Mikseri profiil
ELi-Gruusia assotsieerimisleping
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200712IPR83204/meps-welcome-the-continuous-deepening-of-eu-georgia-relations
http://www.europarl.europa.eu/committees/et/afet/home/highlights
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2200(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/et/197497/SVEN_MIKSER/home
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/association_agreement.pdf


•

•
•

Euroopa Parlamendi liikmed annavad hinnangu
olukorrale Venemaal, Valgevenes ja Liibanonis
 
Teisipäeval arutavad Euroopa Parlamendi liikmed ELi
välispoliitika juhi Josep Borrelliga päevakajalisi
välispoliitilisi küsimusi, sealhulgas:
 

poliitilised arengud ja protestid Valgevenes pärast 9. augusti presidendivalimisi;
 
olukord Venemaal ning Vene opositsioonipoliitiku Aleksei Navalnõi mürgitamine; 
olukord Liibanonis.
 

Välisasjade arutelud toimuvad teisipäeva hommikul täiskogu päevakorra teise punktina pärast
debatti Vahemere idaosas toimuva üle.
 
Neljapäeval pannakse hääletusele ka resolutsioonid olukorra kohta Venemaal ja Valgevenes.
 
Lisateave
Pressiteade: „Valgevene: silmapaistvad kodanikuühiskonna liikmed nõuavad tungivalt, et EL
näitaks üles tugevat toetust protestidele“ (07.09.2020)
Pressiteade: „David McAllister: Euroopa Parlament toetab Valgevene rahvast, kes nõuab
muutusi“ (25.08.2020)
Pressiteade: „MEPid sügavalt mures Aleksei Navalnõi juhtumi pärast“ (01.09.2020)
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200904IPR86421/belarus-civil-society-urge-the-eu-to-show-strong-support-for-the-protests
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200904IPR86421/belarus-civil-society-urge-the-eu-to-show-strong-support-for-the-protests
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200825IPR85602/mcallister-european-parliament-supports-the-people-of-belarus-demanding-change
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200825IPR85602/mcallister-european-parliament-supports-the-people-of-belarus-demanding-change
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200901IPR86101/meps-deeply-concerned-over-the-case-of-alexei-navalnyi


Parlamendiliikmed arutavad pingeid Vahemere
idaosas ELi välisasjade juhi Borrelliga
 
Parlament arutab ELi välisasjade ja julgeolekupoliitika
kõrge esindaja Josep Borrelliga olukorda Vahemere
idaosas, kus Türgi nafta- ja gaasiotsingud pingestavad
suhteid Kreeka ja Küprosega. 
 
ELi juhid arutavad küsimust 24.–25. septembril erakorralisel kohtumisel.
 
Taustainfo
 
Viimaste kuude jooksul on olukord Vahemerel pingestunud seoses Türgi gaasiotsingutega
Kreeka ja Küprose majandusvööndites. Nii Kreeka kui ka Türgi on saatnud vaidlusalusele alale
oma sõjalaevad.
 
EL on teatanud,  et  on solidaarne Kreeka ja Küprosega,  kutsudes samal ajal  üles pidama
dialoogi Türgiga. Eelmisel pühapäeval toimus Euroopa Ülemkogu eesistuja Charles Micheli ja
Türgi president Recep Tayyip Erdoğani telefonivestlus.
 
Euroopa Parlamendi liikmed arutasid juuli täiskogu istungil Türgi problemaatilist rolli piirkonnas.
 
 
Arutelu teisipäeval, 15. septembril, hääletus neljapäeval, 17. septembril 
 
Lisateave
Välispoliitika kõrge esindaja Josep Borrelli märkused pressikonverentsil, 28.08.2020
Euroopa Parlamendi arutelu: Stabiilsus ja julgeolek Vahemere piirkonnas ning Türgi negatiivne
roll, 09.07.2020
Euroopa Parlamendi mõttekoda: Merevaidluste hetkeseis Vahemere idaosas (04.09.2020)
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https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/84516/informal-meeting-eu-foreign-ministers-gymnich-remarks-hrvp-josep-borrell-press-conference_en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2020-07-09-ITM-008_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2020-07-09-ITM-008_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/search.html?word=turkey


Muud päevakorrapunktid
 
Lisaks tuleb täiskogu istungil hääletusele ja arutlusele:
 
Reeglid  raudteemaksudeajutiseks  vähendamiseks,  edasi  lükkamiseks  või  neist
loobumiseks  COVID-19  pandeemia  vältel,  määruse  hääletus  neljapäeval.
 
Laevanduse tekitatud süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamine, resolutsiooni hääletus
kolmapäeval.
 
Resolutsioon Euroopa kultuurisektori sihtotstarbeliseks rahastamiseks COVID-19 kriisis,
hääletus neljapäeval.
 
Autode vastavus ELi süsinikdioksiidi heidete piirnormidele tegelikes sõidutingimustes,
resolutsiooni hääletus kolmapäeval.
 
Olukord Moria põgenikelaagrisKreekas, arutelu neljapäeval.
 
Õigusriik ja põhiõigused Poolas, arutelu esmaspäeval, resolutsiooni hääletus neljapäeval.
 
ELi  relvaekspordi  eeskirjade  järgimine,  arutelu  esmaspäeval,  resolutsiooni  hääletus
kolmapäeval.
 
Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi küsimused Filipiinidel, Kongo Demokraatlikus Vabariigis,
Mosambiigis, arutelud ja hääletused neljapäeval.
 
Võitlus laste seksuaalse ärakasutamise ja kuritarvitamise vastu, arutelu neljapäeval.
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