
 

EP täiskogu uudiskiri — Brüssel, 8.—11. veebruar
2021
 
COVID-19 vaktsiinid: parlament arutab hetkeolukorda 
Kolmapäeval kell 10.00 arutab Euroopa Parlament ELi vaktsiinistrateegia viimaseid
arenguid Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeniga. 
 
 
Parlament annab rohelise tule 672,5 miljardi suurusele
taasterahastule 
Teisipäeval arutavad ja hääletavad parlamendiliikmed taasterahastu üle, mille eesmärk
on aidata ELi riikidel võidelda COVID-19 pandeemia tagajärgedega.
 
 
Sotsiaalmeedia ja sõnavabadus: kuidas tagada  demokraatlik
järelevalve ja põhiõiguste kaitse? 
Kolmapäeval arutavad parlamendiliikmed sotsiaalmeedia mõju sõnavabadusele ja
poliitilistele arengutele seoses hiljutiste sündmustega nii Euroopas kui ka Ameerika
Ühendriikides. 
 
 
Arutelu: Venemaa poliitilise opositsiooni mahasurumine 
Teisipäeval arutab ELi välispoliitika juht Josep Borrell parlamendiliikmetega poliitilist
olukorda Venemaal, sealhulgas Aleksei Navalnõi vangistamist ja üleriigilisi
meeleavaldusi. 
 
 
Ringmajandus: Euroopa Parlament nõuab karmimaid reegleid
tarbimisele ja ringlussevõtule 
Parlament arutab ja hääletab tegevuskava, mille eesmärk on süsinikuneutraalse,
jätkusuutliku ja mürgivaba ringmajanduse saavutamine aastaks 2050.
 
 
Naiste õigused: pikk tee soolise võrdõiguslikkuseni 
Parlamendiliikmed arutavad naiste õiguste olukorda ja väljakutseid, mis on seotud
COVID-19 pandeemia tõttu süveneva soolise ebavõrdsusega.
 
 
Parlamendiliikmed ootavad Ukrainalt jõulisemat tegutsemist
võitluses korrputsiooni ja oligarhiaga 
Parlament annab hinnangu olukorrale Ukrainas ning ELi ja Ukraina
assotsieerimislepingu täitmisele.
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Parlament nõuab Valgevene Astravetsi tuumajaama sulgemist  
Neljapäeval annab Euroopa Parlament hinnangu Vilniusest 50 kilomeetri kaugusel
Valgevenes asuva Astravetsi tuumaelektrijaama ohutusele.
 
 
Muud päevakorrapunktid 
.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/et/agenda/briefing/2021-02-08
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Täiskogu otseülekanne
Pressikonverentsid ja muud üritused
Euroopa Parlamendi audiovisuaalmaterjalide veebileht
EP Newshub

Inga HÖGLUND
Pressinõunik
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(+32) 473 98 04 79
inga.hoglund@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu//news/et/agenda/briefing/2021-02-08
http://www.europarl.europa.eu/plenary/et/agendas.html
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home
http://www.epnewshub.eu


COVID-19 vaktsiinid: parlament arutab
hetkeolukorda
 
Kolmapäeval kell 10.00 arutab Euroopa Parlament ELi
vaktsiinistrateegia viimaseid arenguid Euroopa Komisjoni
presidendi Ursula von der Leyeniga. 
 
Arutelus keskmes on viivitused vaktsiinide tarnimisel, lepingute läbipaistvus ning vaktsiinide
ekspordi küsimus.
 
Täiskogu  arutelul  jaanuaris  avaldasid  parlamendiliikmed  toetust  ELi  koostööle  võitluses
pandeemiaga ning nõudsid COVID-19 vaktsiinilepingute ja vaktsiinide kasutuselevõtu täielikku
läbipaistvust.
 
Arutelu kolmapäeval, 10. veebruaril
 
Lisateave
Vaktsiinide tarnimine ja lepingute läbipaistvus: ENVI esimehe Pascal Canfini (Renew,
Prantsusmaa) sõnavõtt (27.01.2021)
Euroopa Parlamendi pressiteade: COVID-19 vaktsiinid: EL peab tegutsema ühiselt
(19.01.2021)
Euroopa Parlamendi pressiteade: COVID-19 vaktsiinid: Euroopa Parlamendi liikmed nõuavad
enam teavet ja suuremat läbipaistvust (12.01.2021)
ELi vaktsiinistrateegiaga seotud tasuta fotod, video- ja audiomaterjalid
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https://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20210114IPR95615/covid-19-vaktsiinid-el-peab-tegutsema-uhiselt
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/vaccines-delivery-and-contracts-transparency-envi-committee-canfin_I201633-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/vaccines-delivery-and-contracts-transparency-envi-committee-canfin_I201633-V_v
http://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20210114IPR95615/covid-19-vaktsiinid-el-peab-tegutsema-uhiselt
http://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20210114IPR95615/covid-19-vaktsiinid-el-peab-tegutsema-uhiselt
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210111IPR95308/covid-19-vaccines-meps-call-for-more-clarity-and-transparency
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210111IPR95308/covid-19-vaccines-meps-call-for-more-clarity-and-transparency
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-vaccine-strategy_17406_pk


Parlament annab rohelise tule 672,5 miljardi
suurusele taasterahastule
 
Teisipäeval arutavad ja hääletavad parlamendiliikmed
taasterahastu üle, mille eesmärk on aidata ELi riikidel
võidelda COVID-19 pandeemia tagajärgedega.
 
Taaste  ja  vastupidavuse rahastamisvahend (RRF)  on taasterahastu  “NextGenerationEU”
keskne osa, millest liikmesriikidel on võimalik saada 672,5 miljardi euro ulatuses toetusi ja laene
pandeemia majanduslike ja sotsiaalsete tagajärgede leevendamiseks. Esialgne kokkulepe
parlamendi ja nõukogu vahel saavutati  2020. aasta detsembris.
 
Abikõlbulikud on riiklikud taastekavad, mis vastavad ELi  prioriteetsetele eesmärkidele,  sh
rohepööre  ja  bioloogilise  mitmekesisuse  tagamine,  digiüleminek,  konkurentsivõime  ning
sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus. Taasterahastust saavad toetust ka tegevused, mis
tagavad parema valmisoleku kriisideks, toetavad lapsi ja noori ning haridust ja kutseõpet.
 
Taaste ja vastupidavuse rahastamisvahendist (RRF) võivad toetust taotleda projektid, mis
algasid 1. veebruaril  2020 või hiljem.
 
Arutelu teisipäeval, 9. veebruaril; hääletustulemused kolmapäeval, 10. veebruaril
 
Lisateave
Taaste ja vastupidavuse rahastamisvahendit käsitlev Euroopa Parlamendi raport
Menetlustoimik
Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse ülevaade: Liidu rahastamise tulevik: pikaajaline
eelarve, omatulud ja NextGenerationEU
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https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_et
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0214_ET.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0214_ET.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0104(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)652023
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)652023


Sotsiaalmeedia ja sõnavabadus: kuidas tagada
demokraatlik järelevalve ja põhiõiguste kaitse?
 
Kolmapäeval arutavad parlamendiliikmed sotsiaalmeedia
mõju sõnavabadusele ja poliitilistele arengutele seoses
hiljutiste sündmustega nii Euroopas kui ka Ameerika
Ühendriikides. 
 
Arutelu keskendub küsimusele, kuidas vältida poliitika digitaliseerimisest tulenevaid ohte ning
kaitsta  demokraatiat  väärinfo  ja  vägivalla  õhutamise  eest  nõnda,  et  see  ei  seaks  ohtu
sõnavabadust.  Arutelu  ajendiks  on  nii  USA Kapitooliumi  ründamine  ja  president  Trumpi
sotsiaalmeediakontode  sulgemine  kui  ka  ELis  levivad  väärinfokampaaniad.
 
Arutelu kolmapäeval, 10. veebruaril
 
Lisateave
Menetlustoimik
Euroopa Parlamendi uuringuteenistus: „Trumpi väärinfo ruupor: tagajärjed, esimesed
õppetunnid ja väljavaated“
Euroopa Parlamendi uuringuteenistus: COVID-19 pandeemia mõju meediavabadusele
(08.05.2020)
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/2512(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)679076
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)679076
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)651905
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)651905


Arutelu: Venemaa poliitilise opositsiooni
mahasurumine
 
Teisipäeval arutab ELi välispoliitika juht Josep Borrell
parlamendiliikmetega poliitilist olukorda Venemaal,
sealhulgas Aleksei Navalnõi vangistamist ja üleriigilisi
meeleavaldusi. 
 
Tuhanded  venelased  on  viimastel  nädalatel  osalenud  meeleavaldustel  vangistatud
opositsioonijuhi  Aleksei  Navalnõi  toetuseks,  mis  on  päädinud meeleavaldajate  massilise
vahistamise  ja  protestide  vägivaldse  mahasurumisega.
 
Teisipäeval, 2. veebruaril mõistis Moskva kohus Navalnõi kaheks aastaks ja kaheksaks kuuks
vangi  varasema tingimisi  karistuse tingimuste rikkumise eest.  Euroopa Inimõiguste Kohtu
hinnangul  on Navalnõi  vastased süüdistused meelevaldsed.
 
ELi välispoliitika juht Josep Borrell külastab Venemaad 4.-6. veebruaril ning kohtub visiidi käigus
ka Vene välisministri Sergei Lavroviga.
 
Euroopa Parlament nõuab Navalnõi viivitamatut vabastamist ja märkimisväärselt rangemaid ELi
sanktsioone Venemaa vastu.
 
Arutelu teisipäeval, 9. veebruaril
 
Lisateave
Euroopa Parlamendi resolutsioon Aleksei Navalnõi vahistamise kohta (21.01.2021) aasta
Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorrast Venemaal: Aleksei Navalnõi mürgitamine
(17.09.2020)
Videoklipp: Aleksei Navalnõi vahistamine: väliskomisjoni esimehe David McAllisteri (EPP,
Saksamaa) ja raportöör Andrius Kubiliuse (EPP, Leedu) kommentaarid
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https://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20210119IPR95904/parlament-nouab-oluliselt-rangemaid-eli-sanktsioone-venemaa-vastu
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0018_ET.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0232_ET.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0232_ET.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/alexei-navalny-arrest-in-moscow-statements-mcallister-kubilius-afet_I201193-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/alexei-navalny-arrest-in-moscow-statements-mcallister-kubilius-afet_I201193-V_v


Ringmajandus: Euroopa Parlament nõuab
karmimaid reegleid tarbimisele ja
ringlussevõtule
 
Parlament arutab ja hääletab tegevuskava, mille eesmärk
on süsinikuneutraalse, jätkusuutliku ja mürgivaba
ringmajanduse saavutamine aastaks 2050.
 
Resolutsioon rõhutab, et praegune ühesuunaline tarbimine, mis tugineb “valmista-kasuta-hävita”
tsüklil tuleb muuta tõeliseks ringmajanduseks. Parlament soovib, et EL kehtestaks siduvad
eesmärgid, mis aitaksid 2030. aastaks vähendada tootmise ja tarbimise mõju keskkonnale ning
hõlmaksid kõiki tooteliike ja toodete kogu elutsüklit. Lisaks peaks Euroopa Komisjon töötama
välja toote- ja sektoripõhised siduvad ringluseesmärgid. Üksikasjaliku ülevaate parlamendi
ettepanekutest leiate siit.
 
Taust
 
2020. aasta märtsis võttis Euroopa Komisjon vastu “Uue ringmajanduse tegevuskava puhtama
ja konkurentsivõimelisema Euroopa nimel”. Euroopa Parlamendi keskkonnakomisjon arutas
ettepanekut oktoobris.
 
Kuni 80% toodete keskkonnamõjust määratakse kindlaks nende kavandamise ja disainimise
etapis.  Prognooside  kohaselt  kahekordistub  ülemaailmne materjalide  tarbimine  järgmise
neljakümne aasta jooksul ning aastane jäätmehulk kasvab 2050. aastaks 70% võrra. Seejuures
põhjustab loodusvarade kaevandamine ja  töötlemine poole  maailma kasvuhoonegaaside
koguheitest  ning üle  90% elurikkuse vähenemisest  ja  veepuudusest.
 
Arutelu esmaspäeval, 8. veebruaril, hääletustulemused kolmapäeval, 10. veebruaril
 
Lisateave
Euroopa Parlamendi keskkonnakomisjoni raport ringmajanduse tegevuskava kohta
Pressiteade keskkonnakomisjoni hääletusest (27.01.2021)
Raportöör Jan Huitema videosõnum (Renew, Madalmaad) (27.01.2021)
Menetlustoimik
Tasuta fotod, video- ja helimaterjalid
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https://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20210122IPR96214/meps-call-for-binding-2030-targets-for-materials-use-and-consumption-footprint
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:52020DC0098
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:52020DC0098
https://multimedia.europarl.europa.eu/et/committee-on-environment-public-health-and-food-safety_20201015-1130-COMMITTEE-ENVI_vd
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0008_ET.html
http://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20210122IPR96214/meps-call-for-binding-2030-targets-for-materials-use-and-consumption-footprint
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/circular-economy-statement-by-jan-huitema-re-nl-rapporteur_I201460-V_v
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2077(INI)&l=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/circular-economy_17610_pk


Naiste õigused: pikk tee soolise
võrdõiguslikkuseni
 
Parlamendiliikmed arutavad naiste õiguste olukorda ja
väljakutseid, mis on seotud COVID-19 pandeemia tõttu
süveneva soolise ebavõrdsusega.
 
Rohkem kui 25 aastat pärast Pekingi deklaratsiooni ja tegevusprogrammi vastu võtmist annab
parlament hinnangu tehtule ning arutab eesseisvaid väljakutseid naiste õiguste ja soolise
võrdõiguslikkuse  edendamiseks.  Parlamendiliikmed  juhivad  tähelepanu  naistevastasele
vägivallale Euroopas ja kogu maailmas ning rõhutavad, et naiste majanduslik ebavõrdsus ja
rünnakud nende põhiõiguste vastu on jätkuvalt murettekitavad. Samuti pole naised piisavalt
esindatud  riikide  otsustusorganites.  COVID-19  pandeemia  tulemusel  süveneb  sooline
ebavõrdsus  veelgi.
 
Arutelu kolmapäeval, 10. veebruaril; resolutsiooni hääletus neljapäeval, 11. veebruaril 
 
Taust
 
Pekingi  deklaratsiooni  võttis  ÜRO  vastu  15.  septembril  1995  neljanda  Maailma  Naiste
Konverentsi tulemusena, et kinnitada meeste ja naiste võrdõiguslikkust. Tegevuskavas toodi
välja teemad, millele tähelepanu pöörata (majandus, haridus, tervishoid, vägivald, otsuste
langetamine jne).
 
Lisateave
Menetlustoimik
Euroopa Parlamendi uuringuteenistus: Sooline võrdõiguslikkus (oktoober 2020)
Euroopa Parlamendi uuringuteenistus: Sooline võrdõiguslikkus ja väljakutsed pandeemia
tingimustes (jaanuar 2021)
Euroopa Parlamendi uuring: COVID-19 kriisi ja kriisijärgse perioodi soopõhine mõju
(september 2020)
Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut: COVID-19 ja sooline võrdõiguslikkus
Tasuta fotod, video- ja helimaterjalid - sooline tasakaal
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/2509(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/TD_Gender_equality_2020_final.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/659440/EPRS_ATA(2021)659440_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/659440/EPRS_ATA(2021)659440_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/658227/IPOL_STU(2020)658227_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/658227/IPOL_STU(2020)658227_EN.pdf
https://eige.europa.eu/topics/health/covid-19-and-gender-equality
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/gender-balance_17503_pk


Parlamendiliikmed ootavad Ukrainalt jõulisemat
tegutsemist võitluses korrputsiooni ja
oligarhiaga
 
Parlament annab hinnangu olukorrale Ukrainas ning ELi ja
Ukraina assotsieerimislepingu täitmisele.
 
Resolutsiooni eelnõus, mis tuleb arutlusele kolmapäeval ja hääletusele neljapäeval, kiidavad
parlamendiliikmed Ukrainat ELi assotsieerimislepingu kohustuste täitmise edenemise eest, eriti
põllumajanduse, energia, panganduse, digitaalmajanduse ja keskkonna valdkondades ning
valimiste korraldamises ja detsentraliseerimises.
 
Parlamendiliikmete hinnangul on aga tarvis edasisi reforme, et vältida tagasilööke. Näiteks on
Ukraina kohtuvõim üks kõige vähem usaldusväärneks institutsioon riigis. Samuti heidavad
parlamendiliikmed Ukraina võimudele ette katseid avaldada poliitilist  survet  sõltumatutele
majandusuuringute institutsioonidele ja õiguskaitseorganitele. Ühtlasi on parlamendiliikmed
pettunud, et Ukraina pole teinud edusamme võitluses oligarhiaga.
 
Arutelu teisipäeval, 9. veebruaril; hääletustulemused neljapäeval, 11. veebruaril
 
Lisateave
Menetlustoimik
EP uuringuteenistus: ELi ja Ukraina assotsieerimisleping (07.07.2020)
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0219_EN.pdf
https://www.consilium.europa.eu/et/policies/eastern-partnership/ukraine/
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2202(INI)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2020)642844


Parlament nõuab Valgevene Astravetsi
tuumajaama sulgemist 
 
Neljapäeval annab Euroopa Parlament hinnangu Vilniusest
50 kilomeetri kaugusel Valgevenes asuva Astravetsi
tuumaelektrijaama ohutusele.
 
Resolutsiooni  eelnõu  juhib  tähelepanu  tuumajaama  rutakale  ehitusele  ning  heidab  ette
puudulikku ametlikku informatsiooni, eriti mis puudutab reaktori sagedasi avariikatkestusi ja
seadmete rikkeid.
 
Valgevene  käivitas  elektrijaama  3.  novembril  2020  vaatamata  märkimisväärsetele
ohutusprobleemidele.  2018.  aasta  ELi  eksperdih innangut  ja  Rahvusvahel ise
Aatomienergiaagentuuri (IAEA) soovitusi ei võetud tuumajaama avamise eel arvesse, ütlevad
parlamendiliikmed.
 
Taust
 
Astravetsi  tuumajaam, mille  ehitas Venemaa riiklik  tuumaagentuur  Rosatom, asub 20 km
kaugusel  Leedu piirist  ning 50 km kaugusel  Vilniusest.
 
EL  lõpetas  elektrienergiaga  kauplemise  Valgevenega  3.  novembril,  kui  uus  tuumajaam
elektrivõrku ühendati. ELi otsus järgnes Balti riikide 2020. aasta augusti ühisotsusele lõpetada
elektrikaubandus Valgevenega Astravetsi tuumajaama käivitamise tõttu.
 
Arutelu ja resolutsiooni hääletus neljapäeval, 11. veebruaril
 
Lisateave
Astravetsi (Valgevene) tuumaelektrijaama ohutust käsitleva resolutsiooni eelnõu
Suuliselt vastatav küsimus komisjonile Euroopa Parlamendi resolutsiooni kohta Astravetsi
tuumaelektrijaama ohutuse kohta
Menetlustoimik
EP uuringuteenistus: Tuumarajatiste ohutus Valgevenes
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http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ITRE/RE/2021/01-28/1222842EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ITRE/QO/2021/01-28/1222845EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ITRE/QO/2021/01-28/1222845EN.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/2511(RSP)%20&%20l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/583789/EPRS_ATA(2016)583789_EN.pdf


Muud päevakorrapunktid
 
.
 
Lisaks tuleb täiskogul hääletusele ja arutlusele:
 
COVID-19 pandeemia majandusliku mõju leevendamine: arutelu Euroopa Keskpanga juhi
Christine Lagarde’iga esmaspäeval, resolutsiooni hääletus teisipäeval.
 
Võitlusinimkaubandusega: arutelu esmaspäeval, resolutsiooni hääletus teisipäeval.
 
Kasvav palgavaesus ja miinimumpalk: arutelu esmaspäeval, resolutsiooni hääletus teisipäeval.
 
Digitaaloskused ja digiharidus: arutelu esmaspäeval, hääletus kolmapäeval.
 
Lennunduse erimeetmed  COVID-19 pandeemia vältel  ning transpordisektori lubade ja
tõendite pikendamine:  hääletuse  tulemused neljapäeval.
 
COVID-19 kriis: ettevõtete parem ligipääs ELi rahastusele finantsturgude regulatsioon MiFID
II raames: arutelu kolmapäeval, hääletuse tulemused neljapäeval.
 
COVID-19  pandeemia  mõju  noortele  ja  spordile:  arutelu  esmaspäeval,  resolutsiooni
hääletus  teisipäeval.
 
Abordikeeld Poolas: arutelu teisipäeval.
 
Olukorrast Jeemenis, Myanmaris, Rwandas, Kasahstanis, Ugandas ja Etioopas: arutelud
teisipäeval ja neljapäeval; resolutsioonide hääletused neljapäeval.
 
Kontroll relvade omandamise ja valdamise üle: hääletus esmaspäeval.
 
Varjupaigadirektiivi artikli 43 rakendamine, menetluste direktiiv: arutelu esmaspäeval.
 
Avalik juurdepääs dokumentidele aastatel 2016-2018: arutelu esmaspäeval.
 
Frank  Eldersoni  nimetamine  Euroopa  Keskpanga  nõukogu  aseesimeheks:  arutelu
esmaspäeval.
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