
 
Parlamendis tulekul: roheline digitõend,
investeeringud, ELi ja Ühendkuningriigi suhted
 
Parlamendiliikmed hääletavad 26.-29. aprillil toimuval täiskogu istungil
investeerimisprogrammide, ELi  ja Ühendkuningriigi suhete ning rohelise digitõendi üle.
 

Parlament esitab oma seisukoha Euroopa Komisjoni rohelise digitõendi ettepaneku kohta, mille
eesmärk on hõlbustada Euroopa Liidu sisest ohutut reisimist pandeemia ajal.
 
 
 
ELi investeeringud on pandeemia järel Euroopa majanduse taaskäivitamiseks üliolulised.
Parlament hääletab 2021-2027 perioodi rahaliste vahendite üle. Investeerimisprogrammide
hulgas on teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm Euroopa Horisont, keskkonna- ja
kliimaprojekte toetav LIFE, digitaalse Euroopa programm ning kodanikukaitse mehhanism.
 
 
 
Lisaks hääletatakse Euroopa Kaitsefondi, ELi kosmoseprogrammi, Globaliseerumisega
Kohanemise Euroopa Fondi ja ühtse turu programmide rahastamise üle eelseisvaks perioodiks.
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/coming-up-in-plenary-digital-green-certificates-uk-trade-and-cooperation-research-and-innovation_N01-AFPS-210422-CMUP_ev
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/coming-up-in-plenary-digital-green-certificates-uk-trade-and-cooperation-research-and-innovation_N01-AFPS-210422-CMUP_ev
https://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20210323IPR00654/parlament-soovib-rohelise-digitoendi-kasutusele-votta-juba-juunis
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/economy/20210414STO02008/life-programm-eli-keskkonna-ja-kliimaprojektide-toetus
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/society/20210414STO02010/digipoorde-olulisus-eelised-ja-roll-eli-poliitikas
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/society/20200304STO73957/parlamendiliikmed-tahavad-eraldada-1-4-miljardit-katastroofide-ohjamiseks
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/security/20190612STO54310/kaitsekusimused-kas-euroopa-liit-loob-endale-oma-sojavae
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/economy/20181116STO19212/liidu-kaugeim-piir-kuidas-toetab-el-kosmoseprogramme
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/society/20181211STO21522/globaliseerumisega-kohanemise-euroopa-fond
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/society/20181211STO21522/globaliseerumisega-kohanemise-euroopa-fond


Samuti antakse oma hääl 1. jaanuarist ajutiselt kehtima hakanud kaubandus- ja
koostöölepingule Ühendkuningriigiga, mille püsivaks jõustumiseks on vaja parlamendiliikmete
nõusolekut.
 
 
 
Kinnitust peaksid saama ka uued rongireisijate eeskirjad, mis aitavad kaitsta reisijate õigusi
hilinemise või tühistamise korral.
 
 
 
Parlamendiliikmed hääletavad ka uute terroristliku veebisisu tõkestavate eeskirjade üle. Selle
kohaselt peavad veebiplatvormid olema kohustatud ühe tunni jooksul eemaldama märgistatud
sisu või keelama sellele juurdepääsu.
 
 
 
Päevakorras on ka viimased arengud ELi ja Venemaa suhetes, sealhulgas Aleksei Navalnõi
vangistamine. Samuti arutletakse ELi ja Türgi suhete ning Hiina poolt kehtestatud sanktsioonid
üle. Parlament esitab oma seisukoha ka ELi ja India suhete osas.
 
 
 
Parlamendiliikmed kavatsevad hääletada läbipaistvusregistri üle, mille eesmärk on tagada, et
ELi institutsioonidega suhtlevate lobistide huvid on avalikud. Samuti esitatakse oma seisukoht
ülemaailmse maksupoliitika reformimise osas ja käsitletakse lennunduses ja laevanduses
kliimaneutraalsuse saavutamist 2050. aastaks.
 
 
 
Soovid nendel või teistel teemadel kaasa rääkida? Ütle sõna sekka!
 
Lisateave
Täiskogu
Detailne kava
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https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/eu-affairs/20201203STO93023/brexiti-kuidas-eli-ja-uhendkuningriigi-uued-suhted-inimeste-elu-mojutavad
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/eu-affairs/20201203STO93023/brexiti-kuidas-eli-ja-uhendkuningriigi-uued-suhted-inimeste-elu-mojutavad
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/society/20181005STO15109/rongireisijate-oigused-uued-reeglid-eli-reisijate-paremaks-kaitseks
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/terrorism/20190919STO61425/terroristlik-propaganda-tuleks-veebist-korvaldada-uhe-tunni-jooksul
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/world/20210128STO96606/eu-russia-relations-under-strain-what-are-the-causes
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/world/20170426STO72401/eli-ja-turgi-suhted-koostoo-ja-pinged
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/world/20210408STO01627/eli-ja-india-suhted-koostoo-edendamine-nii-kaubanduses-kui-kliimapoliitikas
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/eu-affairs/20180108STO91215/labipaistvusregister-selgitab-lobitood-eli-institutsioonides-infograafik
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/society/20191129STO67756/lennukite-ja-laevade-heitekogused-faktid-ja-arvud-infograafika
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/eu-affairs/20210414STO02004/euroopa-tuleviku-konverents-utle-sona-sekka
http://www.europarl.europa.eu/plenary/et/home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/et/agenda/weekly-agenda

