
 

EP  täiskogu  uudiskiri  —  Strasbourg,  13.—16.
september  2021
 
Kõne olukorrast Euroopa Liidus: parlamendi ees on Euroopa
Komisjoni president von der Leyen 
15. septembril kell 10.00 Eesti aja järgi peab Euroopa Komisjoni president Ursula von
der Leyen Euroopa Parlamendis aastakõne olukorrast Euroopa Liidus.
 
 
Parlament arutab humanitaar- ja julgeolekuolukorda Afganistanis 
Teisipäeval arutavad parlamendiliikmed ELi välispoliitika juhi Josep Borrelliga, kuidas
peaks EL reageerima Afganistani kriisile. Resolutsiooni hääletus toimub neljapäeval.
 
 
Euroopa terviseliit: tõhustada tuleb haiguste ennetamist ja piiriülest
koostööd 
Parlament arutab ja hääletab kaht seaduseelnõud, mille eesmärk on tugevdada
Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskust ning tõhustada võitlust piiriüleste
terviseohtudega.
 
 
ELi suhted Venemaaga: parlament soovib uut ELi strateegiat  
Euroopa Parlament arutab ja hääletab raportit, mis toonitab, et EL peab võitlema
Venemaa agressiivse poliitika vastu.
 
 
Muud päevakorrapunktid 
Lisaks tulevad täiskogu istungil hääletusele ja arutusele:
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/et/agenda/briefing/2021-09-13
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Lisateave
Päevakorra projekt
Täiskogu ülekanne reaalajas
Pressikonverentsid ja muud ürituse
Euroopa Parlamendi audiovisuaalmaterjalide veebileht
EP Newshub

Inga HÖGLUND
Pressinõunik
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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


Kõne olukorrast Euroopa Liidus: parlamendi ees
on Euroopa Komisjoni president von der Leyen
 
15. septembril kell 10.00 Eesti aja järgi peab Euroopa
Komisjoni president Ursula von der Leyen Euroopa
Parlamendis aastakõne olukorrast Euroopa Liidus.
 
Kõne ning järgnev arutelu keskenduvad eelkõige komisjoni tegevusele COVID-19 pandeemia
põhjustatud tervise- ja majanduskriisi seljatamiseks. Lisaks annab von der Leyen ülevaate ELi
ees seisvatest väljakutsetest, majanduse elavdamise kavadest, võitlusest kliimamuutuse vastu,
digiülemineku tegevuskavast ja Euroopa tuleviku konverentsist.
 
Arutelu  käigus  annavad  parlamendiliikmed  hinnangu  komisjoni  tööle  ja  esitavad  oma
seisukohad  komisjoni  järgmise  aasta  prioriteetide  kohta.
 
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 ning ELi kodanike õiguste ja demokraatliku protsessi edendamisele.
 
Esimene arutelu olukorrast Euroopa Liidus toimus 7. septembril 2010 Strasbourgis toonase
komisjoni presidendi José Manuel Barrosoga.
 
Lisateave
Kõne olukorrast Euroopa Liidus: lisainfo ja otseülekanded
Kõne olukorrast Euroopa Liidus 2020
Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse ülevaade

Tiskogu istungid

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

3 I 7

http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20210902STO11112/state-of-the-eu-debate-2021-how-to-follow-it
http://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/eu-affairs/20200910STO86855/olukorrast-euroopa-liidus
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2021/696205/EPRS_IDA(2021)696205_EN.pdf


Parlament arutab humanitaar- ja
julgeolekuolukorda Afganistanis
 
Teisipäeval arutavad parlamendiliikmed ELi välispoliitika
juhi Josep Borrelliga, kuidas peaks EL reageerima
Afganistani kriisile. Resolutsiooni hääletus toimub
neljapäeval.
 
Arutelu keskendub humanitaar- ja rändekriisile, samuti sellele, kuidas aidata abivajajaid ja
kaitsta ohus olevaid inimesi, eriti naisi ja lapsi. Samuti uurivad parlamendiliikmed, millist tuge
võiks EL pakkuda Afganistani põgenikele ja neile, kes veel üritavad riigist lahkuda, ning kuidas
peaks Euroopa Liit suhtlema Talibani ametivõimudega.
 
Tõenäoliselt tuleb kõne alla ka julgeolekuolukord Euroopas, Euroopa ühine kaitsepoliitika, ELi
strateegiline autonoomia ja vajadus tugevdada Euroopa sõjalist valmisolekut.
 
Taust
 
15. augustil tuli Afganistanis võimule Taliban. See tõi riigis kaasa kriisi ja kümnete tuhandete
inimeste põgenemise.  Euroopa Parlamendi  president David Sassoli  kutsus Euroopat üles
reageerima ühtselt  ja tugevalt.
 
Täiskogu arutelu otseülekannet saate vaadata EP Live ja EbS+ kanalitel.
 
Arutelu teisipäeval, 14. septembril, hääletus neljapäeval, 16. septembril
 
Lisateave
Euroopa Parlamendi presidendi David Sassoli kõne Bledi Strateegiafoorumil
Euroopa Parlamendi uuringuteenistus: Afganistan taas Talibani võimu all (02.09.2021)
Tasuta fotod, video- ja helimaterjalid
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https://the-president.europarl.europa.eu/en/newsroom/sassoli-very-disappointed-with-yesterdays-home-affairs-council-conclusions
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/schedule/
https://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm
https://the-president.europarl.europa.eu/en/newsroom/disappointed-by-the-conclusions-of-the-last-jha-council
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2021)696192
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-afghanistan_20003_pk


1.

Euroopa terviseliit: tõhustada tuleb haiguste
ennetamist ja piiriülest koostööd
 
Parlament arutab ja hääletab kaht seaduseelnõud, mille
eesmärk on tugevdada Haiguste Ennetamise ja Tõrje
Euroopa Keskust ning tõhustada võitlust piiriüleste
terviseohtudega.
 
Täiskogu  arutab  keskkonna-  ja  rahvatervisekomisjoni  ettepanekuid,  mille  eesmärk  on
parandada Euroopa Liidu tegevust haiguste ennetamisel ja tõrjel. Parlamendiliikmed soovivad
laiendada Haiguste Ennetamise ja  Tõrje  Euroopa Keskuse (ECDC) volitusi,  nii  et  keskus
tegeleks ka laialt levinud mittenakkuslike haigustega, näiteks südame-veresoonkonna haiguste,
vähi  ja  diabeediga.  Lisaks  tuleb  parandada  ELi  asutuste  koostööd  liikmesriikide  ja
rahvusvaheliste  ühendustega.
 
Samuti  esitab  parlament  ettepanekud tulevaste  piiriüleste  terviseohtudega tegelemiseks,
rõhutades, et tugevdada tuleb kriisiennetust ja valmisolekut ning tagada ELi ühiste hanke- ja
ostulepingute läbipaistvus.
 
Taust
 

novembril 2020 esitas Euroopa Komisjon Euroopa terviseliidu osana terviseohutuse
raamistiku ettepaneku, mis sisaldab tõsiste piiriüleste terviseohtude määrust ja
ettepanekut  Haiguste  Ennetamise  ja  Tõrje  Euroopa  Keskuse  volituste
laiendamiseks.
 

Arutelu esmaspäeval, 13. septembril, hääletus kolmapäeval, 15. septembril
 
Lisateave
Raporti eelnõu (Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus)
Raporti eelnõu (piiriülesed terviseohud)
Menetlustoimik (Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus)
Menetlustoimik (piiriülesed terviseohud)
Euroopa Parlamendi uuringuteenistus: Euroopa terviseliit (20.04.2021)
Tasuta fotod, video- ja helimaterjalid
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https://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20210625IPR07001/enhancing-eu-s-disease-prevention-and-control-capacity
https://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20210707IPR07902/boosting-the-eu-s-capacity-to-anticipate-and-respond-to-health-crises
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0253_ET.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0247_ET.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0320(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0322(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)690565
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/coronavirus-outbreak-impact-on-health_19703_pk


ELi suhted Venemaaga: parlament soovib uut ELi
strateegiat 
 
Euroopa Parlament arutab ja hääletab raportit, mis
toonitab, et EL peab võitlema Venemaa agressiivse poliitika
vastu.
 
Parlamendiliikmed rõhutavad, et tuleb teha selget vahet Venemaa rahval ja president Vladimir
Putini  režiimil,  kirjeldades viimast  „stagneeruva autoritaarse  kleptokraatiana”,  mida juhib
oligarhidest ümbritsetud eluaegne president. Vaatamata sellele leiavad parlamendiliikmed, et
Venemaa tulevik võib olla demokraatlik. Seetõttu paluvad nad ELi Nõukogul vastu võtta ELi
strateegia tulevasteks suheteks demokraatliku Venemaaga. Uus strateegia peaks sisaldama
stiimuleid ja tingimusi, mis aitaksid tugevdada demokraatiat Venemaal.
 
Arutelu teisipäeval, 14. septembril; hääletus kolmapäeval, 15 septembril (hääletustulemused
neljapäeva hommikul)
 
Lisateave
Raporti projekt
Raportöör Andrius Kubilius (EPP, Leedu)
Menetlustoimik
ELi ja Venemaa poliitilised suhted: raportöör Andrius Kubiliuse (EPP, Leedu) kommentaar
Tasuta fotod, video- ja helimaterjalid
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0259_ET.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/et/197843/ANDRIUS_KUBILIUS/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/2042(INI)&l=et
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/direction-of-eu-russia-political-relations-afet-kubilius_I209085-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home
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Muud päevakorrapunktid
 
Lisaks tulevad täiskogu istungil hääletusele ja arutusele:
 

ELi kliimapakett: arutelu teisipäeval. 
LGBTIQ-inimeste õigused ja diskrimineerimisvastased meetmed ELis: resolutsiooni
hääletus esmaspäeval. 
Poola:  rünnakud  meediavabadusele  ja  õigusriigi  põhimõtte  rikkumine:  arutelu
kolmapäeval,  hääletus  neljapäeval. 
Loomade  kasutamise  lõpetamine  teadusuuringutes  ja  katsetes:  resolutsiooni
hääletus  kolmapäeval. 
ELi  sinine  kaart:  kolmandate  riikide  kõrgelt  kvalifitseeritud  töötajate  värbamise
nõuded:  arutelu  teisipäeval,  hääletus  kolmapäeval. 
ELi  toetus  loodusõnnetuste  tõttu  kannatada  saanud  piirkondadele:  arutelu
teisipäeval. 
Soolise vägivalla klassifitseerimine kuriteoks ELi toimimise lepingu artiklis 83 (1):
seadusandliku algatuse arutelu kolmapäeval ja hääletus neljapäeval. 
ELi ühinemiseelse abi rahastamisvahend 2021-2027 (IPA III): hääletus teisipäeval. 
ELi suhted Hiinaga: arutelu teisipäeval, resolutsiooni hääletus kolmapäeval. 
Pegasuse nuhkvara kasutamine mitmete valitsuste poolt poliitiliseks luureks: arutelu
kolmapäeval. 
ELi Brexiti kohanemisreserv: arutelu teisipäeval, lõpphääletus kolmapäeval. 
Maksustamine:  maksualase  teabe  jagamise  tõhusus:  arutelu  kolmapäeval,
resolutsiooni  hääletus  neljapäeval. 
Platvormitöötajate töötingimused, õigused ja sotsiaalkaitse: arutelu esmaspäeval,
hääletus kolmapäeval. 
Sordikaitse tähtaegade pikendamine spargli, lillesibulate, viljapuude ja -põõsaste ning
ilupuude ja -põõsaste puhul: hääletus esmaspäeval. 
Olukord Liibanonis: arutelu teisipäeval, resolutsiooni hääletus neljapäeval. 
Ettepanek luua ELi sõltumatu eetikaorgan: resolutsiooni hääletus neljapäeval. 
Inimõigusi käsitlevad resolutsioonid: arutelud ja hääletused neljapäeval. 
ELi  panus ülemaailmsete  toidusüsteemide ümberkujundamisse kestliku  arengu
eesmärkide  saavutamiseks:  arutelu  kolmapäeval. 
Liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised: hääletus esmaspäeval. 
Ülemeremaade  ja  -territooriumide  Euroopa  Liiduga  assotsieerumine:  hääletus
esmaspäeval. 
ELi üldeelarve projekt 2022: arutelu ELi Nõukoguga kolmapäeval.
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