
 

EP täiskogu uudiskiri —  17.—20. mai 2021
 
Parlament arutab COVID-19 vaktsiinipatentide tühistamist 
Kolmapäeva hommikul arutab parlament Maailma Kaubandusorganisatsioonile
esitatud ettepanekut loobuda ajutiselt COVID-19 vaktsiinide patendikaitsest, mida
toetab ka USA administratsioon.
 
 
Parlamendiliikmed kinnitavad Erasmus+ uue põlvkonna programmi  
Parlament kinnitab uue Euroopa Liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogrammi
„Erasmus+“ aastateks 2021-2027.
 
 
17,5 miljardit eurot õiglaseks üleminekuks rohemajandusele 
Kolmapäeval kinnitab parlament Õiglase ülemineku fondi, mis aitab piirkondi, kus
2050. aastaks kliimaneutraalsuse saavutamine on kõige keerulisem.
 
 
Parlament kinnitab ELi uue vabatahtliku töö programmi 
Parlament annab heahskiidu noorte vabatahtlikku tööd toetavale Euroopa
Solidaarsuskorpuse programmile.
 
 
Parlament kiidab heaks ELi ajaloo suurima kultuuriprogrammi 
Neljapäeval annab parlament heakskiidu uuele “Loov Euroopa” programmile, mis on
ELi ajaloo suurim kultuuri- ja loomesektori toetuskava.
 
 
EL vajab rangemaid keskkonnareegleid 
Parlament tahab tugevdada ettevõtete vastutust keskkonna eest ja vähendada
keskkonnakahjusid.
 
 
Parlament toetab saastevaba vesinikku ja tõhusamat ELi
energiasüsteemi 
Parlament arutab esmapäeval võimalusi CO2-heite vähendamiseks tööstuses ja
transpordisektoris ning Euroopa energiasüsteemide lõimimist.
 
 
Toetus digitaalsele innovatsioonile ja tehisintellekti kasutamisele 
Neljapäeval hääletab parlament Euroopa digitaalse tuleviku resolutsiooni, mis rõhutab,
et EL vajab ühtseid reegleid inimkeskse ja kättesaadava tehnoloogia jaoks.
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Muud päevakorrapunktid 
Lisaks tulevad täiskogu istungil hääletusele ja arutlusele:
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/et/agenda/briefing/2021-05-17
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Lisateave
Päevakord
Täiskogu otseülekanne
Pressikonverentsid ja muud üritused
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/2021-05-17
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


Parlament arutab COVID-19 vaktsiinipatentide
tühistamist
 
Kolmapäeva hommikul arutab parlament Maailma
Kaubandusorganisatsioonile esitatud ettepanekut loobuda
ajutiselt COVID-19 vaktsiinide patendikaitsest, mida toetab
ka USA administratsioon.
 
Mitmed parlamendifraktsioonid  on  kutsunud  Euroopa  Komisjoni  üles  toetama COVID-19
vaktsiinide  patendikaitsest  loobumist,  et  aidata  kaasa  ülemaailmsetele  jõupingutustele
pandeemia  ohjamiseks.  Vastav  resolutsioon  tulebhääletusele  juuni  täiskogul.
 
Komisjoni  president  Ursula  von der  Leyen ütles  hiljuti,  et  kuigi  EL on avatud aruteludele
intellektuaalomandi  õiguste  ajutise  tühistamise üle,  jäävad ELi  prioriteetideks  vaktsiinide
tootmise kitsaskohtade kõrvaldamine, investeeringud ülemaailmsesse tootmisse ja vaktsiinide
globaalne jagamine Covaxi programmi kaudu.
 
Arutelu kolmapäeval kell 10.00 (Eesti aeg)
 
Taust
 
O t s u s e i d  i n t e l l e k t u a a l o m a n d i  õ i g u s t e  t ü h i s t a m i s e  k o h t a  t e e b  M a a i l m a
Kaubandusorganisatsiooni (WTO) intellektuaalse omandi õigustega tegelev kaubandusnõukogu
(TRIPS-nõukogu). Eelmise aasta oktoobris algatasid India ja Lõuna-Aafrika Vabariik WTO
tasandil  ettepaneku vabastada ajutiselt  kõik COVID-19 ennetamise, ohjeldamise ja raviga
seotud patendid intellektuaalomandi õiguste kaitsest. 2021. aasta märtsis kutsus rühm Euroopa
Parlamendi liikmeid ja ELi liikmesriikide parlamendiliikmeid Euroopa Komisjoni üles loobuma
oma vastuseisust patentide tühistamisele.
 
Lisateave
Tasuta fotod, video- ja audiomaterjalid – ELi vaktsiinistrateegia
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_21_2361
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_21_2361
https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intel6_e.htm
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/IP/C/W669.pdf&Open=True
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/IP/C/W669.pdf&Open=True
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-vaccine-strategy_17406_pk


Parlamendiliikmed kinnitavad Erasmus+ uue
põlvkonna programmi 
 
Parlament kinnitab uue Euroopa Liidu haridus-, koolitus-,
noorte- ja spordiprogrammi „Erasmus+“ aastateks 2021-
2027.
 
Uus  Erasmus+,  mille  eelarve  on  enam kui  28  miljardit  eurot,  on  varasemast  kaasavam.
Programm toetab liikuvust ja hariduse kättesaadavust vähekindlustatud inimestele, puudega
inimestele ja sisserändajatele, samuti nendele EL kodanikele, kes elavad äärealadel või on
sotsiaal-majanduslikes raskustes.
 
Erasmus+ toetab senisest enam ka täiskasvanud õppijate rahvusvahelisi programme. Näiteks
võimaldab Erasmus+ igas vanuses ja igasuguse sotsiaalse taustaga täiskasvanutel omandada
uusi töökogemusi ja oskusi, mis aitavad neil paremini kohaneda rohemajandusele üleminekuga
ja digipöördega kaasnevate muutustega.
 
Tõenäoliselt  käsitlevad  parlamendiliikmed  kolmapäevasel  arutelul  ka  haridusküsimusi  ja
liikuvust COVID-19 pandeemia tingimustes ning pandeemiajärgse Euroopa väljakutseid nendes
valdkondades.
 
Arutelu teisipäeval, 18. mail; hääletus muudatusettepanekute korral kolmapäeval
 
Pressikonverents Erasmus+, Loov Euroopa ja Euroopa Solidaarsuskorpuse teemal teisipäeval
kell 11.30 (Eesti aeg)
 
Lisateave
Raport  haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogrammi „Erasmus+“ loomist käsitleva määruse
kohta
Pressiteade komisjoni hääletuse kohta (10.05.2021)
Menetlustoimik
Covid-19 ja Erasmus: üliõpilaste lood
Tasuta fotod, video- ja helimaterjalid
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CULT-PR-691392_ET.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CULT-PR-691392_ET.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210510IPR03814/culture-and-education-committee-backs-the-new-structural-programmes-2021-2027
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0191(COD)
https://multimedia.europarl.europa.eu/et/covid-19-and-erasmus-students-stories_N01-PUB-200504-ERAS_ev
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/erasmus_18904_pk


17,5 miljardit eurot õiglaseks üleminekuks
rohemajandusele
 
Kolmapäeval kinnitab parlament Õiglase ülemineku fondi,
mis aitab piirkondi, kus 2050. aastaks kliimaneutraalsuse
saavutamine on kõige keerulisem.
 
Õiglase ülemineku fond toetab tööotsijate ja töötajate ümberõpet ning nende aktiivset kaasamist
muutuvates majandustingimustes. Samuti saavad tuge mikroettevõtted, ettevõtlusinkubaatorid
ja teadusasutused, aga ka investeeringud puhta energiaga seotud tehnoloogiate ja taristu
kasutuselevõtuks. Fond ei toeta investeeringuid fossiilkütuste tootmisse, jäätmete põletamisse
ega tuumajaamade rajamist või nende tegevuse lõpetamist.
 
Õiglase ülemineku fondi keskmes on ELi vähemarenenud ja äärepoolsete piirkondade ning
saarte toetamine. Eestis läheb fondi toetus tervikuna Ida-Virumaale.
 
Kui fondi eelarve pärast 2024. aastat kasvab, siis soovib parlament, et toetuste jaotamine
seotaks nn keskkonnahoidlike meetmete premeerimise mehhanismiga ning raha jagamisel
oleksid  eelisseisus  need  liikmesriigid,  mis  on  saavutatud  kõige  paremaid  tulemusi
kasvuhoonegaaside  heitkoguste  vähendamisel.
 
Arutelu esmaspäeval, 17. mail; hääletus teisipäeval, 18. mail
 
Taust
 
Õiglase ülemineku fondi eelarve aastateks 2021-2027 on 17,5 miljardit eurot, sellest 7,5 miljardit
tuleb ELi pikaajalisest eelarvest ning 10 miljardit taasterahastust.
 
Õiglase ülemineku fond on Õiglase ülemineku mehhanismi keskne osa, millest toetatakse
piirkondi,  ettevõtteid  ja  töötajaid,  kelle  jaoks  roheleppe  eesmärkide  täitmine  on  kõige
keerulisem.
 
Lisateave
Regionaalarengu komisjoni pressiteade (09.12.2020)
Menetlustoimik
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201207IPR93210/deal-on-financing-a-just-energy-transition-in-eu-regions
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0006(COD)&l=en


Parlament kinnitab ELi uue vabatahtliku töö
programmi
 
Parlament annab heahskiidu noorte vabatahtlikku tööd
toetavale Euroopa Solidaarsuskorpuse programmile.
 
2021.-2027. aastate Euroopa Solidaarsuskorpuse programm, mille eelarve on enam kui miljard
eurot, pakub noortele märkimisväärselt laiemaid võimalusi üle Euroopa vabatahtlikuna töötada.
Uus  programm  pakub  osalejatele  paremat  tervisekindlustust  ning  esitab  vabatahtlike
võõrustajatele  kõrgemad nõudmised,  et  osalejate  õpikogemus  ja  panus  oleks  tuntavam.
 
Euroopa Solidaarsuskorpus on uues ELi  pikaajalises eelarves esmakordselt  eraldiseisev
vabatahtliku  töö programm, millel  on ka oma eelarve.
 
Arutelu teisipäeval, 18. mail; hääletus muudatusettepanekute korral kolmapäeval
 
Pressikonverents Erasmus+, Loov Euroopa ja Euroopa Solidaarsuskorpuse teemal teisipäeval
kell 11.30 (Eesti aeg)
 
Lisateave
Euroopa Solidaarsuskorpuse veebiportaal
Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi raporti projekt
Menetlustoimik
EP uuringuteenistus: Euroopa Solidaarsuskorpus 2021-2027
Tasuta fotod, video- ja helimaterjalid
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https://europa.eu/youth/solidarity_et
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CULT/PR/2021/05-10/1229508ET.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0230(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/640136/EPRS_BRI(2019)640136_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-solidarity-corps_18905_pk


Parlament kiidab heaks ELi ajaloo suurima
kultuuriprogrammi
 
Neljapäeval annab parlament heakskiidu uuele “Loov
Euroopa” programmile, mis on ELi ajaloo suurim kultuuri-
ja loomesektori toetuskava.
 
„Loov Euroopa“ toetab aastatel 2021-2027 kultuuri- ja loomesektorit 2,2 miljardi euroga, mis
peaks aitama kiiremini taastuda COVID-19 pandeemiaga saadud löögist.
 
Pingelistel läbirääkimistel saavutas parlament programmi eelarve suurendamise 36% võrra.
Samuti lisati „Loov Euroopa“ eesmärkide hulka kaasamine ja soolise võrdõiguslikkuse tagamine
ning eritoetused kaasaegse ja elava muusika sektoritele, mis on pandeemiast väga tugevasti
mõjutatud.
 
 
Kolmapäeval arutab parlament ka kultuuri- ja loomesektori taastumist COVID-19 pandeemiast
olukorras, kus enamik kontserdisaale, teatreid ja muid kultuurikeskusi on tervisemeetmete tõttu
endiselt suletud.
 
Arutelu teisipäeval, 18. mail; hääletus muudatusettepanekute korral kolmapäeval
 
Pressikonverents Erasmus+, Loov Euroopa ja Euroopa Solidaarsuskorpuse teemal teisipäeval
kell 11.30 (Eesti aeg)
 
Lisateave
Raporti projekt: Programmi “Loov Euroopa” (2021 - 2027) loomine
Menetlustoimik
Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse ülevaade “Loov Euroopa” programmist
Tasuta fotod, video- ja helimaterjalid “Loov Euroopa” kohta
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http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CULT/PR/2021/05-10/1229507ET.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0190(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628229/EPRS_BRI(2018)628229_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/creative-europe_18402_pk


EL vajab rangemaid keskkonnareegleid
 
Parlament tahab tugevdada ettevõtete vastutust keskkonna
eest ja vähendada keskkonnakahjusid.
 
Kolmapäeval arutusele ja neljapäeval hääletusele tulevas raportis nõuavad parlamendiliikmed
keskkonnavastutuse  direktiivi  ja  keskkonnakuritegude  direktiivi  täiendamist.  Muudatuste
eesmärk  on  ennetada  ja  heastada  keskkonnakahjusid  senisest  tõhusamalt.
 
Parlamendil i ikmed  soovivad  ühtlustatud  keskkonnamääruse  vastuvõtmist  ja  ELi
keskkonnavastutuse  töörühma  loomist,  mis  jälgiks  määruse  elluviimist  ja  kaitseks
keskkonnakahjude ohvreid. Raporti eelnõus soovib parlament, et EL töötaks välja ühtlustatud
keskkonnakuritegude klassifikatsiooni. Samuti taunivad parlamendiliikmed keskkonnakuritegude
madalat  avastamis-  ja  uurimismäära,  arvestades,  et  hinnanguliselt  on  sellised  kuriteod
kriminaalses  maailmas  tulususelt  neljas  tegevus.
 
Arutelu kolmapäeval, 19. mail; hääletus neljapäeval, 20. mail
 
Lisateave
Õiguskomisjoni pressiteade (19.03.2021)
Pressiteade: Ettevõtted ei tohi planeeti karistamatult kahjustada (10.03.2021)
Pressiteade: Ärihuvid peavad olema tasakaalus ühiskonna huvidega (17.12.2020)
Õiguskomisjoni uuring ettevõtete keskkonnavastutusest (15.05.2020)
Ülevaade: Keskkonnakahjud
Uuring: Ettevõtete keskkonnavastutus. Keskkonnavastutuse direktiivi muudatusettepanekud
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004L0035&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008L0099&from=EN
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210311IPR99722/meps-spell-out-recommendations-for-revamping-environmental-liability-rules
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210304IPR99216/meps-companies-must-no-longer-cause-harm-to-people-and-planet-with-impunity
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201211IPR93636/sustainability-businesses-interests-must-align-with-society-s-interests
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2020)651698
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659925/IPOL_BRI(2020)659925_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/659924/IPOL_IDA(2020)659924_EN.pdf


Parlament toetab saastevaba vesinikku ja
tõhusamat ELi energiasüsteemi
 
Parlament arutab esmapäeval võimalusi CO2-heite
vähendamiseks tööstuses ja transpordisektoris ning
Euroopa energiasüsteemide lõimimist.
 
Taastuvatest  energiaall ikatest  toodetud  vesinik  on  Euroopa  energiasüsteemide
ümberkujundamisel võtmetähtsusega, rõhutab parlament kolmapäeval hääletusele tulevas
raportis. Vaid saastevaba vesinik aitab kaasa kliimaneutraalsuse saavutamisele ELis, seetõttu
tuleks vesinikku liigitada vastavalt selle tootmismeetodile ja loobuda näiteks fossiilkütuse abil
toodetud vesiniku  kasutamisest  nii  kiirelt  kui  võimalik.  Samuti  peaksid  piirangud kehtima
imporditud vesinikule, et vältida kasvuhoonegaaside heite ülekandumist ja anda tarbijatele
selge ülevaade kasutatava vesiniku päritolust ja keskkonnamõjust.
 
Teises energiateemalises raportis toetavad parlamendiliikmed ELi energiasüsteemide lõimise
plaane,  mis  ühendaksid  eri  energiakandjad,  taristud  ja  tarbimissektorid,  parandaksid
energiatõhusust  ja  koostööd  ning  vähendaksid  kulu  ühiskonnale.
 
Arutelu esmaspäeval, 17. mail; hääletusedkolmapäeval, 19. mail
 
Lisateave
Raporti projekt Euroopa vesinikustrateegia kohta
Raporti projekt energiasüsteemide integreerimise Euroopa strateegia kohta
Pressiteade komisjonide hääletuse kohta (22.03.2021)
Menetlustoimik – vesinikustrateegia
Menetlustoimik – energiasüsteemide integreerimine
Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse ülevaade: Vesinik kui kliimaneutraalse majanduse
energiakandja
Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse ülevaade: Sektorite ühendamine: kuidas edendada
võrkude stabiilsust ja vähendada CO2 heidet?
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0116_ET.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0062_ET.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210319IPR00438/meps-advocate-push-for-renewable-hydrogen-integration-of-energy-systems
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2242(INI)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2241(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/689332/EPRS_BRI(2021)689332_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/689332/EPRS_BRI(2021)689332_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/626091/IPOL_STU(2018)626091_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/626091/IPOL_STU(2018)626091_EN.pdf


Toetus digitaalsele innovatsioonile ja
tehisintellekti kasutamisele
 
Neljapäeval hääletab parlament Euroopa digitaalse tuleviku
resolutsiooni, mis rõhutab, et EL vajab ühtseid reegleid
inimkeskse ja kättesaadava tehnoloogia jaoks.
 
Parlamendi resolutsioon on vastus Euroopa Komisjoni digistrateegiale. Parlamendiliikmed
kutsuvad  komisjoni  üles  pöörama  enam  tähelepanu  digiüleminekuga  kaasnevatele
probleemidele (näiteks sellele, kuidas toetada digioskusi või tagada parem internetiühendus
kogu  ELis).  Lisaks  rõhutab  parlament,  et  turvalist  ning  inimkeskset  tehisintellektipõhist
tehnoloogiat peaks digiülemineku toetamiseks laiemalt kasutama nii avalikus kui ka erasektoris.
Erilist tähelepanu tuleks pöörata sellele, et Euroopa VKEdel oleks parem ligipääs tehisintellekti
pakutavatele võimalustele ning nad saaks piisavalt tuge uue tehnoloogia kasutuselevõtuks.
 
Lisaks tuleb hääletusele ka teine tehisintellekti teemaline raport, mis käsitleb tehisintellekti
kasutamist  hariduses  ja  kultuuris  ning  rõhutab,  et  tuleb  vältida  diskrimineerimist  (sh
andmekogumeid  valides)  ning  kaitsta  ELi  kultuurilist  ja  keelelist  mitmekesisust.
 
Arutelu digitaalse tuleviku teemal kolmapäeval, 19. mail; hääletus neljapäeval, 20. mail
 
Arutelu tehisintellekti kallutatuse vältimisest hariduses ja kultuuris teisipäeval, 18. mail; hääletus
kolmapäeval 19. mail
 
Lisateave
Pressiteade (14.04.2021)
Video: parlamendiliikmete sõnavõtud tehisintellekti teemal : Deirdre CLUNE (EPP, Iirimaa),
Axel VOSS (EPP, Saksamaa) ja Ibán GARCÍA DEL BLANCO (S&D, Hispaania)
Menetlustoimik
Raporti eelnõu: Euroopa digitaalne tulevik
Raporti eelnõu: Tehisintellekt hariduses, kultuuris ja audiovisuaalsektoris
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210408IPR01620/meps-call-for-common-set-of-rules-on-ai-and-more-support-for-digital-innovation
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/shaping-the-digital-future-of-europe-statement-clune-voss-garcia-del-blanco_I204129-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/shaping-the-digital-future-of-europe-statement-clune-voss-garcia-del-blanco_I204129-V_v
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2216(INI)
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0149_ET.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0127_ET.html


Muud päevakorrapunktid
 
Lisaks tulevad täiskogu istungil hääletusele ja arutlusele:
 
Globaliseerumisega  Kohanemise  Euroopa  Fondi  kasutuselevõtt:  toetus  Eesti
turismisektorile:  hääletus  teisipäeval.
 
Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtt: abi Eestile pandeemiaga toimetulekuks:
hääletus teisipäeval.
 
Euroopa  Liidu  Solidaarsusfondi  ajakohastamine:  arutelu  esmaspäeval,  resolutsiooni
hääletus  teisipäeval.
 
Maapiirkondade areng ja  rahvastiku  vähenemine:  arutelu  esmaspäeval,  resolutsiooni
hääletus  teisipäeval.
 
Iisraeli ja Palestiina suhted: arutelu teisipäeval.
 
Inimõiguste  resolutsioonid:  Armeenia  sõjavangid  Aserbaidžaanis,  olukord  Haitil  ja
Tšaadis:  arutelud  ja  hääletus  neljapäeval.
 
ELi  laienemine:  arengud  Türgis  ja  Montenegros:  arutelu  teisipäeval,  resolutsioonide
hääletused  kolmapäeval.
 
Ülemaailmne ettevõtte tulumaksu miinimummäär: arutelu teisipäeval.
 
Toetus keskkonnaõiguste kaitsjatele: arutelu teisipäeval, resolutsiooni hääletus kolmapäeval.
 
Keskkonnainfo kättesaadavus ja Århusi konventsioon: arutelu kolmapäeval, ajakohastatud
määruse hääletus neljapäeval.
 
Kliimamuutuste  mõju  arengumaade  haavatavatele  elanikkonnarühmadele:  arutelu
esmaspäeval,  resolutsiooni  hääletus  teisipäeval.
 
Tšehhi peaministri Andrej Babiši huvide konflikt: arutelu kolmapäeval.
 
Tööjõu  ja  teenuste  vaba  liikumine  ELis:  arutelu  esmaspäeval,  resolutsiooni  hääletus
kolmapäeval.
 
Tööjõu ränne kolmandatest riikidest: arutelu kolmapäeval, resolutsiooni hääletus neljapäeval.
 
Sisserändepoliitika ja  inimõiguste kaitse:  arutelu  sisserändajate tagasisaatmise üle  ja
resolutsiooni  hääletus teisipäeval.
 
Surmad ja päästeoperatsioonid Vahemerel: arutelu teisipäeval.
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Euroopa küberturvalisuse pädevuskeskuse asutamine:  arutelu kolmapäeval,  hääletus
muudatusettepanekute korral  neljapäeval.
 
Andmevahetus Ühendkuningriigi ja Ameerika Ühendriikidega: ELi kodanike isikuandmete
kaitse: arutelu ja hääletus neljapäeval.
 
Autoriõigus:  spordiürituste  ebaseaduslikud  netiülekanded:  seadusandliku  algatuse
hääletus  teisipäeval.
 
ELi uus tööstusstrateegia: arutelu teisipäeval.
 
Hiina sanktsioonid Euroopa Parlamendi liikmete vastu: resolutsiooni hääletus esmaspäeval.
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