
 

EP täiskogu uudiskiri – Strasbourg, 4.–7. oktoober
2021
 
EL-USA: Atlandi-ülese partnerluse tulevik 
Teisipäeva hommikul arutab parlament Atlandi-üleste suhete olukorda, koostööd
Bideni administratsiooniga ja ELi suurema autonoomia vajalikkust.
 
 
Kütusehinnad: saadikud arutavad võimalusi hinnatõusu mõju
piiramiseks 
Parlament, nõukogu ja komisjon arutavad, kuidas leevendada kõrgete kütusehindade
mõju ELi tootjatele ja tarbijatele.
 
 
Parlament arutab ELi-Valgevene suhteid 
Teisipäeval arutavad parlamendiliikmed olukorda Valgevenes ning režiimi hübriidsõda
ELi ja Valgevene piiril.
 
 
Parlament esitab ELi küberkaitsestrateegia ettepanekud 
Teisipäeval arutavad parlamendiliikmed ELi küberjulgeoleku tulevikku ning seda,
kuidas tagada parem kübervõimekus nii militaar- kui tsiviilvaldkonnas.
 
 
Tehisintellekti kasutamine politseitöös 
Kui kriminaalasjade menetlemisel kasutatakse tehisintellekti, on vaja tugevaid
kaitsemeetmeid, et vältida diskrimineerimist ja tagada eraelu puutumatus.
 
 
EL peab seadma eesmärgiks viia liiklussurmad 2050. aastaks nullini 
Selleks et viia liikluses hukkunute arv aastaks 2050 nullini, nõuab parlament
jõulisemaid liiklusohutusmeetmeid nagu kiirusepiirang 30 km/h ja nulltolerants joobes
juhtimisele.
 
 
Arktika: pingeid piirkonnas tuleb maandada 
Arktika vajab konstruktiivset rahvusvahelist koostööd, et tagada piirkonna stabiilsus.
 
 
Naised ja lapsed vajavad kaitset lahutusjärgse lähisuhtevägivalla
eest 
Vägivaldsed partnerid võivad kasutada laste hooldusõiguse vaidlusi oma ohvrite
jätkuvaks kahjustamiseks, rõhutab värske raport.

Tiskogu istungid
30-09-2021 - 17:24
20210922BRI13304

3

4

5

6

7

8

9

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

1 I 12



 
 
Puudega inimeste õigusi tuleb tõhusalt kaitsta 
Parlament nõuab puudega inimeste õiguste tugevdamist, sealhulgas reisimise
hõlbustamist ja haridusvõimaluste tagamist.
 
 
Muud päevakorrapunktid 
Lisaks on täiskogu päevakorras:
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/et/agenda/briefing/2021-10-04
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Lisateave
Päevakorra projekt
Täiskogu otseülekanne
Pressikonverentsid ja muud üritused
Euroopa Parlamendi audiovisuaalmaterjalide veebileht
EP Newshub

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/2021-10-04
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
https://www.epnewshub.eu


EL-USA: Atlandi-ülese partnerluse tulevik
 
Teisipäeva hommikul arutab parlament Atlandi-üleste
suhete olukorda, koostööd Bideni administratsiooniga ja
ELi suurema autonoomia vajalikkust.
 
Teisipäeva  hommikul  toimuval  arutelul  on  kõne  all  USA  ja  NATO  vägede  Afganistanist
väljaviimise  mõju  Atlandi-ülesele  partnerlusele  ning  vajadus  tugevdada  ELi  strateegilist
autonoomiat ja kaitsevõimet. Ilmselt arutatakse ka hiljuti sõlmitud „AUKUS” koostöölepet ja
sellega seotud allveelaevatehingut.
 
Juulis vastu võetud ELi ja USA suhete tulevikku käsitlevas raportis avaldasid väliskomisjoni
liikmed lootust,  et  Joe  Bideni  valimine  presidendiks  annab  kahepoolsetele  suhetele  uue
hingamise  ja  tagab  ELi  ning  USA  parema  koostöö.  Raportis  tunnustas  parlament  USA
pühendumist reeglitel põhinevale multilateraalsele maailmakorrale ning otsust taasühineda
Pariisi kliimaleppe ja Maailma Terviseorganisatsiooniga.
 
Lisaks  rõhutab  raport,  et  suhetes  Venemaa  ja  Hiinaga  peavad  EL  ja  USA  tegutsema
kooskõlastatult, samuti tuleks teha tihedamat koostööd puhta energia, teadusuuringute, teadus-
ja arendustegevuse ning terrorismivastase võitluse vallas.
 
Arutelu teisipäeval, 5. oktoobril; hääletus kolmapäeval, 6. oktoobril.
 
Raportöör Tonino Picula (S&D, Horvaatia) pressikonverents teisipäeval, 5. oktoobril kl 13.00
(Eesti aeg).
 
Lisateave
Menetlustoimik
Raportöör Tonino Picula (S&D, Horvaatia)
Euroopa Parlamendi uuringuteenistus: Olukord Afganistanis (17.09.2021)
Euroopa Parlamendi uuringuteenistus: ELi-USA suhted (28.07.2021)
Tasuta fotod, videod ja helimaterjalid
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/2038(INI)
http://www.europarl.europa.eu/meps/et/112744/TONINO_PICULA/home
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)698019
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2021)696178
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-usa_17601_pk


Kütusehinnad: saadikud arutavad võimalusi
hinnatõusu mõju piiramiseks
 
Parlament, nõukogu ja komisjon arutavad, kuidas
leevendada kõrgete kütusehindade mõju ELi tootjatele ja
tarbijatele.
 
Suur nõudlus ja liikmesriikide väikesed laovarud on toonud kaasa gaasi ja teiste kütuste suure
hinnatõusu.  Kolmapäeva  hommikul  arutab  parlament  Euroopa  Komisjoni  ja  nõukogu
esindajatega,  mida  saab  EL  teha,  et  leevendada  hinnatõusu  mõju.  Lisaks  on  kõne  all
energiasäästu  võimalused  ja  taastuvenergia  roll. 
 
Euroopa  Komisjon  on  juba  öelnud,  et  liikmesriigid  võiksid  kasutada  ELi  heitkogustega
kauplemise süsteemist  saadud tulu hinnatõusu sotsiaalsete tagajärgede leevendamiseks.
Lisaks tegeleb EL kliimapaketiga seotud sotsiaalfondi  väljatöötamisega.
 
 
Arutelu kolmapäeval, 6. oktoobril.
 
Lisateave
Tasuta fotod, videod ja helimaterjalid

Tiskogu istungid

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

4 I 12

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/rising-energy-costs_20304


Parlament arutab ELi-Valgevene suhteid
 
Teisipäeval arutavad parlamendiliikmed olukorda
Valgevenes ning režiimi hübriidsõda ELi ja Valgevene piiril.
 
Rohkem  kui  aasta  pärast  2020.  aasta  augustis  toimunud  võltsitud  presidendivalimisi  ja
vaatamata rahvusvahelise üldsuse korduvatele dialoogikutsetele jätkab Valgevene režiim
opositsiooni,  sõltumatu meedia ja  kodanikuühiskonna jõhkrat  mahasurumist.
 
Suvest alates on Valgevene võimud eesotsas diktaator Aliaksandr Lukašenkaga suunanud
tuhandeid migrante Poola, Leedu ja Läti piiridele. Hiljuti leiti viis Iraagist pärit migranti Poola-
Valgevene piiri lähedalt surnuna. Teisipäeva pärastlõunal arutavad Euroopa Parlamendi liikmed
ELi välispoliitika juhi Josep Borrelliga neid dramaatilisi sündmusi ja seda, kuidas peaks EL
reageerima Valgevene tegevusele ja provokatsioonidele.
 
Arutelu teispäeval, 5. oktoobril; hääletus neljapäeval, 7. oktoobril.
 
Lisateave
Euroopa Parlamendi delegatsioon suheteks Valgevenega
Tasuta fotod, videod ja helimaterjalid
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http://www.europarl.europa.eu/delegations/et/d-by/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-belarus_18301_pk


Parlament esitab ELi küberkaitsestrateegia
ettepanekud
 
Teisipäeval arutavad parlamendiliikmed ELi
küberjulgeoleku tulevikku ning seda, kuidas tagada parem
kübervõimekus nii militaar- kui tsiviilvaldkonnas.
 
ELi liikmesriigid peavad tihendama koostööd küberkaitsevõimekuse ja -operatsioonide osas,
rõhutab  väliskomisjonis  vastu  võetud  raport.  Otsustava  tähtsusega  on  ka  ELi  ja  NATO
küberkoostöö, sest see võimaldab pahatahtlike küberintsidentide toimepanijate kollektiivset
kindlakstegemist ja sanktsioonide kehtestamist.
 
Erinevalt muudest sõjalistest valdkondadest kuulub kübertaristu peamiselt eraettevõtetele, mis
asuvad enamasti väljaspool ELi. See põhjustab tehnoloogilist sõltuvust kolmandatest riikidest ja
isikutest.  Seepärast  peab  EL  suurendama  oma  tehnoloogilist  sõltumatust,  toetama
innovatsiooni  ja  investeerima  rohkem  küberkaitsevõimekusse.
 
 
Arutelu  teisipäeval,  5.  oktoobril;  hääletus  kolmapäeval,  6.  oktoobril;  hääletustulemus
neljapäeval,  7.  oktoobril.
 
Lisateave
Raport
Raportöör Urmas Paet (Renew, Eesti)
Menetlustoimik
Euroopa Parlamendi uuringuteenistus: ELi küberkaitsestrateegia digitaalajastul (02.06.2021)
Euroopa Parlamendi uuringuteenistus: ELi kübersanktsioonid (25.09.2020)
Tasuta fotod, videod ja helimaterjalid
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0234_ET.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/129073/URMAS_PAET/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2256(INI)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2021)690639
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)652092
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/cybersecurity_19501_pk


Tehisintellekti kasutamine politseitöös
 
Kui kriminaalasjade menetlemisel kasutatakse
tehisintellekti, on vaja tugevaid kaitsemeetmeid, et vältida
diskrimineerimist ja tagada eraelu puutumatus.
 
Kodanikuvabaduste  komisjoni  raport  juhib  tähelepanu sellele,  et  algoritmide  kasutamine
politseitöös  võib  kaasa  tuua  kallutatust  ja  diskrimineerimist.  Seetõttu  on  hädavajalik
inimjärelevalve ja tugev õiguslik kontroll. Lõpliku otsuse peavad alati langetama inimesed, lisaks
peavad algoritmid olema läbipaistvad, jälgitavad ja piisavalt dokumenteeritud.
 
Eelnõu tekst nõuab eraõiguslike näotuvastuse andmebaaside nagu Clearview AI keelustamist -
Clearview  AI  andmebaas  sisaldab  enam  kui  kolme  miljardit  fotot,  mis  on  kogutud
ebaseaduslikult  suhtlusvõrgustikest  ja  mujalt  internetist.
 
Samuti on parlament vastu käitumisandmetel põhinevale ennetavale politseitegevusele. Selleks
et  tagada eraelu puutumatus,  soovib parlament,  et  avalikes kohtades keelataks kõnnaku,
sõrmejälgede,  hääle või  mistahes biomeetriliste  signaalide automatiseeritud tuvastamine.
 
Arutelu  esmaspäeval,  4.  oktoobril;  hääletus  teisipäeval,  5.  oktoobril;  hääletustulemus
kolmapäeval,  6.  oktoobril.
 
Lisateave
Kodanikuvabaduste komisjoni pressiteade (29.06.2021)
Menetlustoimik
Raportöör Petar Vitanov (S&D, Bulgaaria)
Euroopa Parlamendi seisukoht tehisintellekti küsimuses
Tasuta fotod, videod ja helimaterjalid
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0232_ET.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210624IPR06917/artificial-intelligence-in-policing-safeguards-needed-against-mass-surveillance
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2016(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/et/197844/PETAR_VITANOV/home
http://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/tehisintellekt-elis/20201015STO89417/euroopa-parlamendi-seisukoht-tehisintellekti-kusimuses
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/robotics-and-artificial-intelligence_18009_pk


EL peab seadma eesmärgiks viia liiklussurmad
2050. aastaks nullini
 
Selleks et viia liikluses hukkunute arv aastaks 2050 nullini,
nõuab parlament jõulisemaid liiklusohutusmeetmeid nagu
kiirusepiirang 30 km/h ja nulltolerants joobes juhtimisele.
 
Igal aastal hukkub ELi teedel umbes 22 700 inimest ja ligikaudu 120 000 saab raskeid vigastusi.
Paraku ei  ole  EL suutnud täita  enesele  seatud eesmärki  vähendada aastatel  2010–2020
liiklussurmade arvu poole  võrra,  tõdeb raport.
 
Olukorra  parandamiseks  nõuavad  parlamendiliikmed  täiendavaid  investeeringuid  teede
turvalisuse tagamiseks, piirkiiruse alandamist  30 kilomeetrini  tunnis elamupiirkondades ja
paikades, kus liigub palju jalgrattureid ja jalakäijaid,  ning nulltolerantsi  joobes juhtimisele.
 
Arutelu  esmaspäeval,  4.  oktoobril;  hääletus  teisipäeval,  5.  oktoobril;  hääletustulemus
kolmapäeval,  6.  oktoobril.
 
Lisateave
Raport
Raportöör Elena Kountoura (The Left, Kreeka)
Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse ülevaade liiklusohutusest ELis
Menetlustoimik
Tasuta fotod, videod ja helimaterjalid
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0211_ET.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/et/197699/ELENA_KOUNTOURA/home
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)635540
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/2014(INI)
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/road-safety_20303_pk


Arktika: pingeid piirkonnas tuleb maandada
 
Arktika vajab konstruktiivset rahvusvahelist koostööd, et
tagada piirkonna stabiilsus.
 
Arktika geopoliitilisi ja julgeolekuprobleeme käsitlev raport tõdeb, et viimastel aastakümnetel on
Arktika olnud rahu ja konstruktiivse koostöö ala ning Arktika piirkonna riigid ja rahvusvaheline
üldsus peaksid seda sellisena hoidma. Parlament rõhutab, et Arktika on ELi jaoks tähtis nii
strateegiliselt kui poliitiliselt ning liit on pühendunud piirkonna jätkusuutlikule ja rahumeelsele
pikaajalisele arengule.
 
Raport väljendab tõsist muret Venemaa järkjärgulise sõjalise ülesehituse pärast Arktikas, mis on
olnud  piirkonna  riikide  hulgas  kõige  ulatuslikum  ning  hõlmab  muuhulgas  merepõhiste
tuumajõudude ja jäämurdjate laevastiku taastamist. Parlament on seisukohal, et selline tegevus
ületab oluliselt kaitse-eesmärke ja peegeldab Venemaa tahet saavutada piirkonnas strateegiline
sõjaline üleolek.
 
Täiskogu  hääletuse  eel  külastas  väliskomisjoni  delegatsioon  21.-24.  septembril  Taanit,
Gröönimaad  ja  Islandit,  et  arutada  rahvusvahelist  koostööd  ja  Arktika  väljakutseid.
 
 
Arutelu  teisipäeval,  5.  oktoobril;  hääletus  kolmapäeval,  6.  oktoobril;  hääletustulemus
neljapäeval,  7.  oktoobril.
 
Lisateave
Raport
Raportöör Anna Fotyga (ECR, Poola)
Menetlustoimik
Tasuta fotod, videod ja helimaterjalid
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0239_ET.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/et/28353/ANNA_FOTYGA/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2112(INI)&l=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Naised ja lapsed vajavad kaitset lahutusjärgse
lähisuhtevägivalla eest
 
Vägivaldsed partnerid võivad kasutada laste
hooldusõiguse vaidlusi oma ohvrite jätkuvaks
kahjustamiseks, rõhutab värske raport.
 
Paljudes  liikmesriikides  tõid  koroonapandeemia  aegsed  liikumispiirangud  ja  sotsiaalse
distantseerumise  nõuded  kaasa  lähisuhtevägivalla,  psühholoogilise  vägivalla  ning
kübervägivalla juhtumite hüppelise suurenemise. Lisaks raskendas pandeemia naiste ja laste
juurdepääsu tõhusale kaitsele, tugiteenustele ja õigusemõistmisele ning jättis paljud neist ilma
piisava ja õigeaegse kaitseta.
 
Raport pöörab eraldi tähelepanu lahutusjärgsetele juhtudele ja laste hooldusõigusega seotud
kohtuvaidlustele ning toonitab, et vägivallatsejad kasutavad kohtuvaidlusi sageli selleks, et
laiendada  oma  võimu  ja  kontrolli  ning  jätkata  ohvrite  hirmutamist.  Vägivaldne  vanem
manipuleerib  sageli  ühise  hooldusõiguse taotlemisega,  et  tal  säiliks  pärast  lahkuminekut
juurdepääs lapse emale. Lisaks kasutavad vägivallatsejad elatise maksmisest keeldumist ühe
väärkohtlemise vormina.
 
Raport mõistab hukka kõik soopõhise vägivalla, perevägivalla ja naistevastase vägivalla vormid
ning kutsub liikmesriike üles viivitamatult tegelema lähisuhtevägivalla sagenemisega COVID-19
pandeemia  ajal .  Ohvr i te le  tu leb  tagada  pi isav  õiguskai tse,  lähenemiskeelud,
var jupaigavõimalused,  nõustamine  ja  rahal ine  toetus.
 
Arutelu  esmaspäeval,  4.  oktoobril;  hääletus  teisipäeval,  5.  oktoobril;  hääletustulemus
kolmapäeval,  6.  oktoobril.
 
Lisateave
Raport
Naiste õiguste komisjoni pressiteade (14.07.2021)
Raportöör Luisa Regimenti (EPP, Itaalia)
Raportöör Elena Kountoura (The Left, Kreeka)
Menetlustoimik
Pressiteade: Sooline vägivald tuleb kriminaliseerida (16.09.2021)
Uuring: Naistevastane vägivald ja koduvägivald Euroopas (30.10.2020)
Tasuta fotod, videod ja helimaterjalid
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0254_ET.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210707IPR07914/custody-rights-protecting-women-and-children-from-violence-is-paramount
http://www.europarl.europa.eu/meps/et/197790/LUISA_REGIMENTI/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/et/197699/ELENA_KOUNTOURA/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2166(INI)
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210910IPR11927/make-gender-based-violence-a-crime-under-eu-law-meps-say
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2020)658648
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/violence-against-women_18108_pk


Puudega inimeste õigusi tuleb tõhusalt kaitsta
 
Parlament nõuab puudega inimeste õiguste tugevdamist,
sealhulgas reisimise hõlbustamist ja haridusvõimaluste
tagamist.
 
Liikuvus, haridusvõimalused ja eluase - need on valdkonnad, mis vajavad kiiret ja tõhusat
reformi, et tagada puudega inimestele võrdsed võimalused ühiskonnaelus osaleda. Raport
rõhutab,  et  vaja  on  paindlikumat  abi  rongireisidel  ja  Euroopa  puuetega  inimeste  kaardi
kasutuselevõtmist; haridussüsteemid peavad arvestama õppijate erinevaid vajadusi; samuti
tuleb  tegeleda  segregatsiooni  ja  diskrimineerimisega  eluaseme,  tervishoiu  ja  tööhõive
valdkonnas.
 
Lisaks peab EL pühendama rohkem tähelepanu võitlusele vägivalla, sealhulgas soopõhise
vägivalla  ja  ahistamisega,  mida  puudega  inimesed  kogevad  tõenäolisemalt  kui  nende
eakaaslased.
 
 
Arutelu  esmaspäeval,  4.  oktoobril;  hääletus  kolmapäeval,  6.  oktoobril;  hääletustulemus
neljapäeval,  7.  oktoobril.
 
Lisateave
Raport
Petitsioonikomisjoni pressiteade (15.07.2021)
Raportöör Alex Agius Saliba (S&D, Malta)
Menetlustoimik
EP uuringuteenistus: Euroopa puuetega inimeste strateegia
Tasuta fotod, videod ja helimaterjalid
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0261_ET.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210710IPR08202/eu-should-remove-barriers-faced-by-disabled-persons-say-meps
http://www.europarl.europa.eu/meps/et/197403/ALEX_AGIUS+SALIBA/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2209(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/656398/IPOL_STU(2020)656398_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-disability-strategy-2020-2030_15206_pk
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Muud päevakorrapunktid
 
Lisaks on täiskogu päevakorras:
 

Arengupoliitika roll elurikkuse säilitamisel. Arutelu esmaspäeval, 4. oktoobril; hääletus
teisipäeval, 5. oktoobril. 
Vahemere kalavarude taastamine. Arutelu esmaspäeval, 4. oktoobril. 
Keskkond: Aarhusi konventsioon. Hääletus teisipäeval, 5. oktoobril. 
Euroala poliitika 2021. Arutelu teisipäeval, 5. oktoobril. 
ELi usaldusfondid ja Türgi pagulasrahastu. Arutelu teisipäeval, 5. oktoobril; hääletus
kolmapäeval, 6. oktoobril. 
Turism: 2021. aasta kogemused. Arutelu teisipäeval, 5. oktoobril. 
Pangandusliidu 2020. aasta aruanne. Arutelu kolmapäeval, 6. oktoobril; hääletus
neljapäeval, 7. oktoobril. 
Ungari ja Poola taastekavad. Arutelu kolmapäeval, 6. oktoobril. 
Euroopa Varjupaigaameti tegevus. Arutelu neljapäeval, 7. oktoobril.
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