
 

EP täiskogu uudiskiri  — Brüssel,  8.—11. märts
2021
 
Euroopa tuleviku konverents: ühisdeklaratsiooni allkirjastamine 
Kolmapäeval kell 14.00 (Eesti aeg) allkirjastavad ELi institutsioonide esindajad
Euroopa tuleviku konverentsi ühisdeklaratsiooni, mis käivitab konverentsi.
 
 
Euroopa Parlament tähistab rahvusvahelist naistepäeva 
Täiskogu algab rahvusvahelise naistepäeva tähistamisega. Kõnelevad Euroopa
Parlamendi president Sassoli ja Uus-Meremaa peaminister Jacinda Ardern.
 
 
Parlament hääletab uut Euroopa Investeerimiskava 
Teisipäeval arutab ja hääletab parlament uut Euroopa Investeerimiskava, mis toetab
avaliku ja erasektori investeeringuid ning tagab ettevõtetele lihtsustatud juurdepääsu
rahastamisele.
 
 
Parlament kinnitab uue Euroopa Liidu terviseprogrammi 
Teisipäeval arutavad parlamendiliikmed 5,1 miljardi euro suurust programmi „EL
tervise heaks“, mille eesmärk on tagada tervishoiusüsteemide parem valmisolek
tulevasteks ohtudeks.
 
 
Kliimaeesmärkide saavutamiseks tuleb importtoodetele kehtestada
süsinikumaks   
Parlament soovib süsinikumaksuga toetada ülemaailmsete kliimaeesmärkide
saavutamist ja vältida ELi tootmise ümberkolimist riikidesse, mis ei võta kliimamuutust
tõsiselt.
 
 
Arutelu: oht meediavabadusele Poolas, Ungaris ja Sloveenias  
Parlament arutab ELi Nõukogu ja Euroopa Komisjoniga Poola, Ungari ja Sloveenia
võimude katseid vaigistada sõltumatut meediat.
 
 
Parlament tahab kuulutada ELi “LGBTIQ õiguste kaitse ja vabaduse
piirkonnaks” 
Vastuseks Poolas välja kuulutatud “LGBTIQ-vabadele tsoonidele” tahavad
parlamendiliikmed  kuulutada Euroopa Liidu “ LGBTIQ õiguste kaitse ja vabaduse
piirkonnaks”.
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Parlamendiliikmed nõuavad puuetega inimestele võrdseid
töövõimalusi 
Parlament arutab ja hääletab raportit, milles nõutakse puuetega inimestele paremate
töökohtade loomist ja võrdseid töötingimusi.
 
 
Laste õigused: võitlus vaesuse ja vägivalla vastu ning õigus
haridusele 
ELi liikmesriigid peavad rohkem investeerima haridusse ja tervishoidu ning
kindlustama lastega peredele eluaseme- ja lapsehoiutoetused.
 
 
Muud päevakorrapunktid 
.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/et/agenda/briefing/2021-03-08
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Lisateave
Päevakorra projekt
Täiskogu ülekanne reaalajas
Pressikonverentsid ja muud ürituse
Euroopa Parlamendi audiovisuaalmaterjalide veebileht
EP Newshub

Inga HÖGLUND
Pressinõunik

(+32) 2 283 22 82 (BXL)
(+32) 473 98 04 79
inga.hoglund@europarl.europa.eu

Kadi HERKÜL
Pressinõunik

(+372) 630 69 42
(+372) 511 75 10
kadi.herkuel@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu//news/et/agenda/briefing/2021-03-08
http://www.europarl.europa.eu/plenary/et/agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/et/plenary
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/et/schedule
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home
http://www.epnewshub.eu


Euroopa tuleviku konverents: ühisdeklaratsiooni
allkirjastamine
 
Kolmapäeval kell 14.00 (Eesti aeg) allkirjastavad ELi
institutsioonide esindajad Euroopa tuleviku konverentsi
ühisdeklaratsiooni, mis käivitab konverentsi.
 
Tseremoonial osalevad Euroopa Parlamendi pesident David Sassoli, Portugali peaminister
António Costa ELi Nõukogu esindajana ning Euroopa Komisjoni  president Ursula von der
Leyen.
 
Euroopa  tuleviku  konverents  annab  ELi  kodanikele  võimaluse  osaleda  ELi  poliitika  ja
institutsioonide  ümberkujundamises.  Deklaratsioonis  kinnitavad  parlament,  nõukogu  ja
komisjon,  et  võtavad  eurooplasi  kuulda  ning  järgivad  konverentsi  soovitusi.
 
Taust 
 
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.  Euroopa tulevikku käsitlev konverents peaks hõlmama erineva
taustaga kodanikke, kodanikuühendusi  ja huvirühmi.
 
Parlament toonitab, et  konverentsile peavad järgnema konkreetsed sammud, mis aitaksid
lahendada kodanike põhimuresid, sealhulgas ELi reformid, mis võivad hõlmata ka aluslepingute
läbivaatamist.
 
Parlamendi esimeeste konverentsi avaldus pärast ühisdeklaratsiooni heakskiitmist.
 
Allkirjastamine kolmapäeval, 10. märtsil
 
Lisateave
Euroopa Parlamendi esimeeste konverentsi avaldus Schumani deklaratsiooni aastapäeval
(07.05.2020)
Euroopa Parlamendi uuringuteenistus: Euroopa tuleviku konverents (11.06.2020)
Tasuta fotod, video- ja helimaterjalid
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210301IPR98957/ep-leaders-approve-conference-on-the-future-of-europe-s-founding-declaration
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/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)651959
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/conference-on-future-of-europe_17609_pk
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Euroopa Parlament tähistab rahvusvahelist
naistepäeva
 
Täiskogu algab rahvusvahelise naistepäeva tähistamisega.
Kõnelevad Euroopa Parlamendi president Sassoli ja Uus-
Meremaa peaminister Jacinda Ardern.
 
Uus-Meremaa  peaministri  videosõnum  keskendub  naiste  rollile  võitluses  COVID-19
pandeemiaga.
 
Üritused sotsiaalmeedias
 
Esmaspäeval kell 12.00 (Eesti aeg) osaleb naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni
eesistuja Evelyn Regner (S&D, Austria) Facebooki arutelus ning vastab küsimustele soolise
võrdõiguslikkuse olukorra kohta ELis. Arutelu saab jälgida Euroopa Parlamendi Facebooki lehel.
 
Kell 13.00 osaleb Regner koos Poola modelli ja poliitilise aktivisti Anja Rubikiga otsedebatis
Instagramis. Arutelu saab jälgida Euroopa Parlamendi Instagrami lehel.
 
 
Rahvusvahelise naistepäeva arutelu esmaspäeval, 8. märtsil kell 18.00 (Eesti aeg).
 
Lisateave
Euroopa Parlamendi resolutsioon soolise võrdõiguslikkuse kohta COVID-19 kriisi vältel ja selle
järel (21.01.2021)
Uudised – rahvusvaheline naistepäev 2021
Euroopa Parlamendi uuringuteenistus: Sooline võrdõiguslikkus pandeemia ja teiste
väljakutsete taustal (jaanuar 2021)
Euroopa Parlamendi uuringuteenistus: COVID-19 ning soolise kaasatuse vajadus (veebruar
2021)
Euroopa Parlamendi uuringuteenistus: Naiste osakaal ELi poliitikas (veebruar 2021)
Euroopa Parlamendi uuringuteenistus: Naised, kes juhivad võitlust Covid-19ga (märts 2021)
Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse infograafik: Pandeemia ja kasvav sooline lõhe?
Videoklipp: Naised ja COVID-19 kriisi mõju
Tasuta fotod, video- ja helimaterjalid: Rahvusvaheline naistepäev 2021
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https://www.facebook.com/europeanparliament
https://www.instagram.com/europeanparliament/
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0024_ET.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0024_ET.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/international-women-s-day-2021
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/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)689348
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)689348
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)689345
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/230495/ICM-ThD-IWDFEMM2021.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/679100/EPRS_ATA(2021)679100_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/infoclip-women-and-the-impact-of-the-covid-19-crisis-_I201104-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/international-women-s-day_4601_pk


Parlament hääletab uut Euroopa
Investeerimiskava
 
Teisipäeval arutab ja hääletab parlament uut Euroopa
Investeerimiskava, mis toetab avaliku ja erasektori
investeeringuid ning tagab ettevõtetele lihtsustatud
juurdepääsu rahastamisele.
 
Euroopa Liidu eelarves on InvestEU investeerimiskava tagatiseks ette nähtud 26 miljardit eurot,
mis peaks eeldatavalt tooma lähema seitsme aasta jooksul ELi majandusse 400 miljardit eurot
täiendavaid investeeringuid.
 
Detsembris  saavutatud  kokkuleppe kohaselt  on  programmi  keskne eesmärk  suurendada
strateegilisi investeeringuid ravimite, meditsiiniseadmete ja -tarvikute tootmisse ning info- ja
sidetehnoloogia valdkonda. Euroopa Parlamendi nõudmisel toetab uus investeerimiskava ka
pandeemia tõttu enim kannatanud väike- ja keskmise suurusega ettevõtteid.
 
Euroopa  Investeerimiskava,  mis  on  osa  750  miljardi  euro  suurusest  taastekavast
NextGenerationEU, toetab ka jätkusuutlikke projekte, millel on positiivne mõju keskkonnale,
kliimale ja sotsiaalsele sidususele.
 
Arutelu ja hääletus teisipäeval, 9. märtsil
 
Lisateave
Menetlustoimik
Euroopa Investeerimiskava kodulehekülg
Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse ülevaade Euroopa Investeerimiskavast
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https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_et
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0108(COD)&l=en
https://europa.eu/investeu/home_et
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)635519


Parlament kinnitab uue Euroopa Liidu
terviseprogrammi
 
Teisipäeval arutavad parlamendiliikmed 5,1 miljardi euro
suurust programmi „EL tervise heaks“, mille eesmärk on
tagada tervishoiusüsteemide parem valmisolek tulevasteks
ohtudeks.
 
Programm „EL tervise heaks“ aitab riiklikke meditsiinisüsteeme seal, kus ELi ühistegevus tagab
selge  lisaväärtuse  -  näiteks  piiriüleste  terviseohtudega  toimetulekul,  ravimite  ja
meditsiiniseadmete kättesaadavuse ja taskukohasuse tagamisel ning ühtse terviseandmete
süsteemi loomisel. Lisateavet programmi kohta leiate siit.
 
Esialgne kokkulepe terviseprogrammi loomiseks sõlmiti  parlamendi  ja  nõukogu vahel  14.
detsembril  2020.  Programmi lõpphääletus toimub teisipäeval.
 
Taust
 
2020. aasta mais esitas Euroopa Komisjon ettepaneku luua iseseisev terviseprogramm „EL
tervise  heaks“  (EU4Health)  aastateks  2021–2027.  Programmi  eesmärk  on  parandada
valmisolekut piiriüleste terviseohtudega võitlemiseks ja tugevdada riiklikke tervishoiusüsteeme.
Programm  peaks  aitama  ELil  tulla  toime  nii  tulevaste  epideemiate  kui  ka  pikaajaliste
väljakutsetega  nagu  elanikkonna  vananemine  ja  tervisealane  ebavõrdsus.
 
Arutelu ja hääletus teisipäeval, 9. märtsil
 
Lisateave
Pressiteade Euroopa Parlamendi ja nõukogu kokkuleppe kohta (14.12.2020)
Menetlustoimik
Euroopa Parlamendi Uuringuteenistuse ülevaade: Programm „EL tervise heaks“ (3.02.2021)
Tasuta fotod, video- ja helimaterjalid
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https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health_et
https://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20201211IPR93655/eu4health-meps-reach-deal-with-council-on-2021-2027-eu-health-programme
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/DV/2021/01-14/Compromise_text_EU4Health_sgs20_005719_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20201211IPR93655/eu4health-meps-reach-deal-with-council-on-2021-2027-eu-health-programme
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0102(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659258/EPRS_BRI(2020)659258_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu4health_16801_pk


Kliimaeesmärkide saavutamiseks tuleb
importtoodetele kehtestada süsinikumaks  
 
Parlament soovib süsinikumaksuga toetada ülemaailmsete
kliimaeesmärkide saavutamist ja vältida ELi tootmise
ümberkolimist riikidesse, mis ei võta kliimamuutust
tõsiselt.
 
Euroopa  Parlament  arutab  ja  hääletab  resolutsiooni  ELi  süsinikdioksiidi  piirimaksu
kehtestamiseks,  mille  eesmärk  on  toetada  ülemaailmseid  kliimaalaseid  jõupingutusi.
Resolutsioon rõhutab, et ELi kliimaambitsioonid ei tohi viia olukorrani, kus ELi ettevõtjad kolivad
tootmise riikidesse, kus reeglid ja tingimused kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks
on leebemad.
 
Süsinikumaks importtoodetele aitaks kaasa tööstuse süsinikuheite vähendamisele nii ELis kui
maailmas tervikuna. Ühest küljest muutuks kaupade sissevedu riikidest, mis ei ole kehtestanud
piisavalt ambitsioonikaid kliimaeesmärke, kallimaks ning teisalt oleks ELi ettevõtetel vähem
põhjust tootmine taolistesse riikidesse ümber kolida. Resolutsioon rõhutab, et kõiki maailma
riike tuleks julgustada kliimaambitsioone suurendama.
 
Arutelu esmaspäeval, 8. märtsil; hääletus kolmapäeval, 10. märtsil 
 
Taust
 
Euroopa roheleppe raames peaks Euroopa Komisjon esitama 2021. aasta teises kvartalis
seadusandliku ettepaneku süsinikdioksiidi  piirimaksu kehtestamiseks.
 
 
 
Parlament on mänginud olulist rolli ELi ambitsioonikate kliimaalaste õigusaktide kehtestamisel.
28. novembril 2019 kuulutas Euroopa Parlament välja kliimahädaolukorra.
 
Lisateave
Menetlustoimik
Resolutsiooni eelnõu WTO nõuetele vastava ELi süsinikdioksiidi piirimaksu mehhanismi
väljatöötamise kohta
Euroopa Komisjoni mõjuhinnang ELi süsinikdioksiidi piirimaksu mehhanismi kohta
Euroopa Parlamendi pressiteade: „ELi kliimaõigus: Parlament soovib suurendada heitkoguste
vähendamise eesmärki 60%-ni aastaks 2030" (08.10.2020)
Euroopa Parlamendi uuringuteenistus: Kliimamuutus ja kliimameetmed
Tasuta fotod, video- ja helimaterjalid
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https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-european-green-deal
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191121IPR67110/the-european-parliament-declares-climate-emergency
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2043(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0019_ET.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0019_ET.html
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12228-Carbon-Border-Adjustment-Mechanism
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201002IPR88431/eu-climate-law-meps-want-to-increase-2030-emissions-reduction-target-to-60
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201002IPR88431/eu-climate-law-meps-want-to-increase-2030-emissions-reduction-target-to-60
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652032/EPRS_BRI(2020)652032_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-green-deal_17506_pk


Arutelu: oht meediavabadusele Poolas, Ungaris
ja Sloveenias 
 
Parlament arutab ELi Nõukogu ja Euroopa Komisjoniga
Poola, Ungari ja Sloveenia võimude katseid vaigistada
sõltumatut meediat.
 
Parlamendiliikmed keskenduvad kolmapäevasel arutelul Ungari meedianõukogu sõltumatusele
ja meediavabaduse olukorra halvenemisele riigis, kuna hiljuti otsustas meedianõukogu mitte
uuendada raadiojaamaKlubrádió litsentsi. Otsus sai ka kohtu heakskiidu. Piirideta Ajakirjanikud
nimetab samas Ungari meedianõukogu põhjendusi õigustühisteks.
 
Samuti kritiseerib parlament Poola valitsuse plaani maksustada meedia reklaamitulu, et toetada
tervishoidu  ja  kultuurivaldkonda.  Parlamendili ikmete  arvates  on  taolised  maksud
ebaproportsionaalselt suunatud sõltumatute meediakanalite vastu. Paljud Poola väljaanded
osalesid seetõttuveebruaris protestiaktsioonis, kus ajalehed ja veebiküljed avaldasid musti või
tühje esikülgi ning telekanalid katkestasid ülekanded, et tõmmata tähelepanu pressivabaduse
piiramise mõjudele.
 
Arutelule tuleb ka Sloveenia ajakirjanike laialdane küberkiusaminekusjuures Tagakiusajate seas
on ka riigi  peaminister  Janez Janša.  Uuringud näitavad,  et  Sloveenia poliitikud sekkuvad
avaliku-  ja  erameedia  tegemistesse  üha  enam.  Mullu  oktoobris  hoiatasid  22  Sloveenia
to imeta ja t  ava l i kus  pöördumises ,  e t  võ imu lo l i jad  va le tavad  a jak i r jan ike le ,
manipuleerivad,solvavad ja mõnitavad neid. Sloveeniast saab 2021. aasta juulis ELi Nõukogu
eesistujariik.
 
Arutelu kolmapäeval, 10. märtsil
 
Lisateave
Menetlustoimik
Pressiteade: Parlament on mures meediavabaduse pärast ELis (25.11.2020)
Pressiteade: Parlament: Euroopa väärtusi ja demokraatia aluspõhimõtteid peab järgima ka
eriolukorras (13.11.2020)
EP uuringuteenistus: koroonaviiruse mõju meediavabadusele (8.5.2020)
EP veebileht: Pressivabaduse kaitsmine Covid-19 pandeemia ajal
Euroopa Komisjon: 2020. aasta aruanne õigusriigi olukorra kohta
Tasuta fotod-, video- ja helimaterjalid
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https://rsf.org/en/news/hungarys-leading-independent-radio-station-taken-air
https://www.ecpmf.eu/22-slovene-editors-write-joint-public-letter/
https://oeil.secure.ep.parl.union.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/2560(RSP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20201120IPR92117/parlament-on-mures-meediavabaduse-parast-elis
http://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20201109IPR91118/parlament-demokraatia-aluspohimotteid-peab-jargima-ka-eriolukorras
http://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20201109IPR91118/parlament-demokraatia-aluspohimotteid-peab-jargima-ka-eriolukorras
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)651905
http://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/world/20200423STO77709/pressivabaduse-kaitsmine-covid-19-pandeemia-ajal
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-rule-law-report-communication-and-country-chapters_en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-freedom-in-eu_13601_pk


Parlament tahab kuulutada ELi “LGBTIQ õiguste
kaitse ja vabaduse piirkonnaks”
 
Vastuseks Poolas välja kuulutatud “LGBTIQ-vabadele
tsoonidele” tahavad parlamendiliikmed  kuulutada Euroopa
Liidu “ LGBTIQ õiguste kaitse ja vabaduse piirkonnaks”.
 
Arutelu lesbide, geide, biseksuaalsete,  trans- ja intersooliste,  mittebinaarsete ning queer-
inimeste  (LGBTIQ)  õiguste  kaitsmiseks  toimub kolmapäeval.  Resolutsiooni  hääletatakse
neljapäeval.
 
Kaks aastat pärast seda, kui Poola kohalikud omavalitsused hakkasid kuulutama end ”vabaks
LGBTIQ  ideoloogiast”,  rõhutab  Euroopa  Parlament,  et  igasugune  LGBTIQ  kogukonna
diskrimineerimine  läheb  vastuollu  Euroopa  Liidu  põhiväärtustega.
 
2019.  aasta  detsembris  vastu  võetud  resolutsioonis  mõistsid  parlamendiliikmed  hukka
”LGBTIQ-vabade  tsoonide”  väljakuulutamise  Poolas  ning  LGBTIQ  kogukonna  õiguste
rikkumised  teistes  liikmesriikides.
 
Arutelu kolmapäeval, 10. märtsil; hääletus neljapäeval, 11. märtsil.
 
Lisateave
Pressiteade - Parlament mõistab teravalt hukka LGBTI-vabad piirkonnad Poolas (18.12.2019)
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0101_ET.html
http://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20191212IPR68923/parlament-moistab-teravalt-hukka-lgbti-vabad-piirkonnad-poolas


Parlamendiliikmed nõuavad puuetega
inimestele võrdseid töövõimalusi
 
Parlament arutab ja hääletab raportit, milles nõutakse
puuetega inimestele paremate töökohtade loomist ja
võrdseid töötingimusi.
 
Puuetega  inimestest  töötavad  vaid  pooled.  Olukorra  parandamiseks  soovivad
parlamendiliikmed, et liikmesriigid tagaksid paindliku töökorralduse, mis arvestab puuetega
töötajate vajadusi ja lõpetaksid puuetega inimeste rakendamise nn kaitstud töökodades, kus
neil puudub sageli töötaja staatus, tööõigused ja kindel miinimumpalk.
 
Kuna tööandjad ei  tea alati,  mida on vaja selleks,  et  puuetega inimesed saaksid teistega
võrdsetel  alustel  töötada,  soovib  parlament,  et  komisjon  koostaks  selged  ELi  suunised.
Resolutsioon kirjeldab üksikasjalikult, millised meetmed võiksid erinevates olukordades aidata.
 
Arutelu esmaspäeval, 8. märtsil; hääletus kolmapäeval, 10. märtsil
 
Lisateave
Raporti eelnõu, millega kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja
kutsealale pääsemisel ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni taustal
Pressiteade hääletuse kohta komisjonis (27.01.2021)
Menetlustoimik
ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioon
Direktiiv 2000/78/EÜ, millega kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö
saamisel ja kutsealale pääsemisel
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0014_ET.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0014_ET.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0014_ET.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210125IPR96318/create-real-equal-employment-opportunities-for-persons-with-disabilities
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2086(INI)
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000L0078&rid=2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000L0078&rid=2


Laste õigused: võitlus vaesuse ja vägivalla vastu
ning õigus haridusele
 
ELi liikmesriigid peavad rohkem investeerima haridusse ja
tervishoidu ning kindlustama lastega peredele eluaseme- ja
lapsehoiutoetused.
 
Kolmapäeval  küsitlevad  parlamendil i ikmed  Euroopa  Komisjoni  ELi  laste  õiguste
tulevikustrateegia teemal.  Resolutsiooni  hääletus toimub neljapäeval.  Kodanikuvabaduste
komisjoni poolt ettevalmistatud resolutsioon juhib tähelepanu, et koroonapandeemia on tabanud
eriti valusalt lapsi: see on teravdanud vaesusriski, mõjutanud laste ligipääsu haridusele, samuti
ohustab kriis laste füüsilist ja vaimset tervist ning suurendab vägivalla ja väärkohtlemise ohtu.
 
Tõenäoliselt käsitletakse arutelus ka vajadust kaitsta alaealisi sisserändajaid ja pagulaslapsi -
eelkõige saatjata lapsi - ja tagada kõigile lastele, sealhulgas puuetega lapsed ja romad, ligipääs
haridusele. Samuti rõhutab parlament, et kiiremas korras tuleb vastu võtta õigusaktid, mis
kaitseksid lapsi seksuaalse kuritarvitamise eest nii  internetis kui ka päriselus.
 
Arutelu kolmapäeval, 10. märtsil, hääletus neljapäeval, 11. märtsil
 
Lisateave
Menetlustoimik
Euroopa Parlamendi resolutsioon (26.11.2019): Laste õigused seoses lapse õiguste
konventsiooni 30. aastapäevaga
Euroopa Parlamendi laste õiguste koordinaator
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210226IPR98809/invest-in-education-healthcare-housing-and-family-support-to-protect-children
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210226IPR98809/invest-in-education-healthcare-housing-and-family-support-to-protect-children
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/2523(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0066_ET.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0066_ET.html
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/et/be-heard/coordinator-on-children-rights


Muud päevakorrapunktid
 
.
 
Lisaks tuleb täiskogul hääletusele ja arutlusele:
 
Ettevõtete  hoolsuskohustus  ja  vastutustundliku  äritegevuse  standardid:  arutelu
esmaspäeval,  resolutsiooni  hääletus  kolmapäeval.
 
Maksudest kõrvalehoidumise peatamine: arutelu kolmapäeval
 
Euroopa poolaasta ja majanduse elavdamise kava: arutelud teisipäeval ja kolmapäeval,
resolutsiooni hääletus neljapäeval.
 
ELi uued kalanduseeskirjad: arutelu teisipäeval, hääletus läbirääkimiste alustamiseks ELi
Nõukoguga kolmapäeval
 
Euroopa  standardid  ehitustoodetele:  arutelu  esmaspäeval,  resolutsiooni  hääletus
kolmapäeval
 
Euroopa  ombudsmani  tegevus  –  aastaaruanne  2019:  arutelu  teisipäeval,  hääletus
kolmapäeval
 
Digikaubanduse maksustamine: arutelu esmaspäeval, parlamendi soovituste hääletus
kolmapäeval
 
Piiriülene e-kaubandus  ja põhjendamatu geoblokeerimiselõpetamine:  viimaste arengute
arutelu  neljapäeval
 
Õigusriigi põhimõtte mehhanismirakendamine ELi eelarve kaitseks: arutelu neljapäeval
 
Süüriakonflikt: arutelu teisipäeval, resolutsiooni hääletus neljapäeval
 
Euroopa sotsiaalõiguste samba rakendamine: arutelu kolmapäeval
 
Poliitiline olukord Gruusias: arutelu teisipäeval.
 
Inimõiguste ja demokraatia resolutsioonid: arutelud ja hääletused neljapäeval.
 
Maapiirkondade pikaajaline areng: arutelu neljapäeval.
 
Partnerluspõhimõtte austamine riiklike majanduse elavdamise ja vastupanuvõime kavade
ettevalmistamisel ja rakendamisel: arutelu neljapäeval
 
ELi pikaajalise eelarve (2021-2027) tolliprogramm: lõpphääletus kolmapäeval.
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Kiirmenetlused:  Ühendkuningriigis  toodetud  metsapaljundusmaterjali  samaväärsus;
Ühendkuningriigis teostatud põldtunnustamise ja põllumajandustaimesortide säilitamise tavade
samaväärsus. Hääletused nädala jooksul.
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