
 

EP täiskogu uudiskiri
Strasbourg, 17.-20. jaanuar 2022
 
Esmaspäeval mälestab Euroopa Parlament president David Sassolit 
Parlament austab president Sassoli mälestust esmaspäeval kell 19.00 (Eesti aeg)
Strasbourgis toimuval tseremoonial.
 
 
Euroopa Parlamendi uue presidendi valimine 
Teisipäeval valib Euroopa Parlament järgmise presidendi, kelle ametiaeg kestab 2024.
aasta valimisteni.
 
 
Parlamendi uus juhatus: asepresidentide ja kvestorite valimised 
Teisipäeval ja kolmapäeval valib Euroopa Parlament 14 asepresidenti ja viis kvestorit.
 
 
President Macron tutvustab Prantsusmaa ELi eesistumise prioriteete 
Kolmapäeval arutavad saadikud Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroniga
Prantsusmaa eesistumise eesmärke ja tegevuskava.
 
 
Digiteenuste õigusakt: turvaline veebikeskkond eeldab platvormide
reguleerimist 
Parlament hääletab oma seisukohta digiteenuste õigusakti osas, mille eesmärk on
vähendada ebaseaduslikku veebisisu ja panna digiplatvormid algoritmide eest
vastutama.
 
 
Terviseliit: suuremad volitused ELi ravimiametile 
Kolmapäeval kinnitab parlament ajutise kokkuleppe Euroopa Ravimiameti volituste
suurendamiseks.
 
 
Parlament nõuab elusloomade paremat kaitset 
Neljapäeval arutavad parlamendiliikmed, kuidas parandada loomade heaolu transpordi
ajal, kontrollida elusloomade eksporti ja vähendada noorloomade vedu.
 
 
Muud päevakorrapunktid 
Lisaks on täiskogu päevakorras
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http://www.europarl.europa.eu//news/et/agenda/briefing/2022-01-17

 
 
EP täiskogu uudiskiri - Strasbourg, 17.-20. jaanuar 2022
 

Kontaktid 
 
 

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/2022-01-17
http://www.europarl.europa.eu/plenary/et/agendas.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/et/webstreaming?lv=PLENARY
https://multimedia.europarl.europa.eu/et/webstreaming?lv=OTHER_EVENTS
https://multimedia.europarl.europa.eu/et/home
https://www.epnewshub.eu


Esmaspäeval mälestab Euroopa Parlament
president David Sassolit
 
Parlament austab president Sassoli mälestust esmaspäeval
kell 19.00 (Eesti aeg) Strasbourgis toimuval tseremoonial.
 
Täiskogu ees mälestavad president Sassolit ülemkogu eesistuja Charles Michel, Prantsusmaa
president Emmanuel Macron, David Sassoli  lähedane sõber, Itaalia endine peaminister ja
endine Euroopa Parlamendi liige Enrico Letta ning Euroopa Parlamendi poliitiliste gruppide
juhid.
 
David Sassoli oli Euroopa Parlamendi liige 2009. aastast, 2019. aasta juulis valiti ta parlamendi
presidendiks. President Sassoli lahkus meie seast 11. jaanuaril.
 
Lisateave
Fotod, videod ja helimaterjalid: Euroopa Parlamendi 31. president David Sassoli

Tiskogu istungid

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

3 I 10

https://multimedia.europarl.europa.eu/package/president-sassoli_17409


Euroopa Parlamendi uue presidendi valimine
 
Teisipäeval valib Euroopa Parlament järgmise presidendi,
kelle ametiaeg kestab 2024. aasta valimisteni.
 
Vastavalt Euroopa Parlamendi kodukorrale juhib valimistoiminguid asepresident.
 
Presidendikandidaate saavad esitada fraktsioonid  või  vähemalt  36 parlamendiliiget  (1/20
Euroopa  Parlamendi  liikmetest).  President  valitakse  salajasel  hääletusel  absoluutse
häälteenamusega.  Koroonaolukorrast  tingituna  toimuvad  valimised  kaughääletuse  teel.
 
Hetkeseisuga on üles seatud neli kandidaati: Roberta Metsola (EPP, Malta), Alice Bah Kuhnke
(Rohelised/ EFA, Rootsi), Kosma Zlotowski (ECR, Poola) ja Sira Rego (The Left, Hispaania).
Kandidaatide ülesseadmise tähtaeg esimeseks hääletusvooruks on esmaspäeval kell 18.00
(kõik  kellaajad  on  Eesti  aja  järgi).  Kandidaate  saab  esitada  või  tagasi  kutsuda  enne  iga
hääletusvooru.
 
Vahetult  enne  esimest  hääletusvooru,  teisipäeva  hommikul  kell  10.00,  saavad  kõik
presidendikandidaadid sõna lühikeseks ettekandeks. Kell 10.30-11.15 toimub hääletus ning
tulemus kuulutatakse välja kell 12.00.
 
Kui esimeses voorus võitjat ei selgu, toimub samadel tingimustel teine ja vajadusel ka kolmas
voor. Kui ükski kandidaat ei saavuta absoluutset häälteenamust ka kolmandas voorus, toimub
neljas hääletusvoor kahe kolmandas ringis enim hääli saanud kandidaadi vahel.
 
Euroopa Parlamendi president,  asepresidendid,  kvestorid,  komisjonide ja delegatsioonide
esimehed ja aseesimehed valitakse iga kahe ja poole aasta järel – viieaastase ametiaja alguses
ja parlamendikoosseisu ametiaja keskel.
 
Taust
 
Euroopa Parlamendi  president  juhatab parlamendi  tööd ja  esindab seda rahvusvahelises
suhtluses. 
 
EP presidendi valimise käik on sätestatud parlamendi kodukorra artiklites 14–16.
 
Lisateave
Euroopa Parlamendi uuringuteenistus: Euroopa Parlamendi presidendid
Fotod, videod ja helimaterjalid: Euroopa Parlamendi 31. president David Sassoli
Fotod, videod ja helimaterjalid: Euroopa Parlamendi presidendi valimine
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-09-13-RULE-020_ET.html
https://www.europarl.europa.eu/meps/et/118859/ROBERTA_METSOLA/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/et/197395/ALICE_KUHNKE/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/et/124884/KOSMA_ZLOTOWSKI/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/et/197681/SIRA_REGO/home
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-09-13-RULE-022_ET.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-09-13-RULE-016_ET.html
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_ATA(2022)698863
https://multimedia.europarl.europa.eu/package/president-sassoli_17409
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/package/election-of-ep-president_21202


Parlamendi uus juhatus: asepresidentide ja
kvestorite valimised
 
Teisipäeval ja kolmapäeval valib Euroopa Parlament 14
asepresidenti ja viis kvestorit.
 
Pärast  parlamendi  uue  presidendi  valimist  ja  ametisseastumist  valivad  saadikud  14
asepresidenti  ja  viis  kvestorit,  kes  koos presidendiga moodustavad parlamendi  juhatuse.
Juhatuse ametiaeg on kaks ja  pool  aastat.
 
Juhatuse ülesanne on tagada parlamendi töö sujuv toimimine. Juhatus koostab parlamendi
eelarve ning otsustab haldus-,  personali-  ja  organisatsiooniliste  küsimuste üle.  Kvestorid
tegelevad Euroopa Parlamendi  liikmeid otseselt  puudutavate haldusküsimustega.
 
Taust
 
Asepresidentide ja kvestorite valimise korra määravad Euroopa Parlamendi kodukorra artiklid
15, 17 ja 18.
 
Lisateave
Euroopa Parlamendi kodukord
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https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/et/organisation-and-rules/organisation/political-bodies
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-09-13-RULE-025_ET.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-09-13-RULE-015_ET.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-09-13-RULE-017_ET.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-09-13-RULE-018_ET.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-09-13-TOC_ET.html


President Macron tutvustab Prantsusmaa ELi
eesistumise prioriteete
 
Kolmapäeval arutavad saadikud Prantsusmaa presidendi
Emmanuel Macroniga Prantsusmaa eesistumise eesmärke
ja tegevuskava.
 
President Macron esineb täiskogu istungil kell 12.30 (Eesti aeg), kõnele järgnevad Euroopa
Komisjoni esindaja ja parlamendi fraktsioonijuhtide sõnavõtud. Prantsusmaa eesistumise moto
on „Uus algus, tugevus ja kokkukuuluvus“.
 
Prantsusmaa  prioriteetideks  on  digiteenuste  ja  digiturgude  seaduste  läbirääkimised,
süsinikdioksiidi  piirimaksu väljatöötamine ning kõnelused alampalga ühtsete  reeglite  üle.
Prantsusmaa eesistumise jooksul peaks oma tööst kokkuvõtte tegema ka Euroopa tuleviku
konverents.
 
Lisateave
Fotod, videod ja helimaterjalid
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https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/en/
https://futureu.europa.eu/?locale=et
https://futureu.europa.eu/?locale=et
https://multimedia.europarl.europa.eu/package/french-presidency_21003


Digiteenuste õigusakt: turvaline veebikeskkond
eeldab platvormide reguleerimist
 
Parlament hääletab oma seisukohta digiteenuste õigusakti
osas, mille eesmärk on vähendada ebaseaduslikku
veebisisu ja panna digiplatvormid algoritmide eest
vastutama.
 
Digiteenuste õigusakt  peab muutma veebikeskkonna turvalisemaks ja kaitsma kasutajate
õigusi. Selleks on vaja reegleid, mis aitavad piirata ebaseaduslike toodete, teenuste ja veebisisu
levikut, suurendavad algoritmide läbipaistvust ning modereerivad veebisisu.
 
Eelnõu paneb vahendusteenuste pakkujatele, eriti sotsiaalvõrgustikele ja kauplemiskohtadele,
selged kohustused ja vastutuse.  Digiteenuste õigusakt  kehtestab “teatamise ja meetmete
kasutusele võtmise” põhimõtte ja kaitseabinõud ebaseadusliku veebisisu eemaldamiseks.
 
Kuna  ebaseadusliku,  kahjuliku  ning  väära  info  leviku  risk  on  kõige  kõrgem väga  suurtel
digiplatvormidel,  on  neile  ette  nähtud  lisakohustused.
 
Õigusakti ettepanekut arutatakse kolmapäeval ja hääletatakse neljapäeval.
 
Kui täiskogu on parlamendi seisukoha heaks kiitnud, algavad läbirääkimised ELi nõukoguga.
 
Lisateave
Raporti projekt
Pressikonverentsi video: raportöör Christel Schaldemose (S&D, Taani) ja variraportöörid Arba
Kokalari (EPP, Sloveenia), Dita Charanzová (Renew Europe, Tšehhi), Alexandra Geese
(Greens/EFA, Saksamaa) ja Adam Bielan (ECR, Poola), 14.12.2021
Raportöör Christel Schaldemose (S&D, Taani)
Menetlustoimik
Fotod, videod ja helimaterjalid
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0356_EN.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-conference-by-christel-schaldemose-rapporteur-and-arba-kokalari-dita-charanzova-alexandra-gees_20211214-1310-SPECIAL-PRESSER_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-conference-by-christel-schaldemose-rapporteur-and-arba-kokalari-dita-charanzova-alexandra-gees_20211214-1310-SPECIAL-PRESSER_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-conference-by-christel-schaldemose-rapporteur-and-arba-kokalari-dita-charanzova-alexandra-gees_20211214-1310-SPECIAL-PRESSER_vd
http://www.europarl.europa.eu/meps/et/37312/CHRISTEL_SCHALDEMOSE/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/0361(COD)
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/digital-services-and-digital-markets-act_17701_pk


Terviseliit: suuremad volitused ELi ravimiametile
 
Kolmapäeval kinnitab parlament ajutise kokkuleppe
Euroopa Ravimiameti volituste suurendamiseks.
 
Möödunud  aasta  oktoobri  lõpus  saavutas  parlament  nõukoguga  kokkuleppe  Euroopa
ravimiameti volituste laiendamiseks, mille eesmärk on tagada ELi valmisolek tervisekriisideks.
Selleks tuleb parandada ravimite ja meditsiiniseadmete kättesaadavust ning kõigi osapoolte
kaasatust  ravimite  tarneahelas,  samuti  suurendada  kliiniliste  uuringute  ja  ravimitele
müügilubade  väljastamise  läbipaistvust.
 
Parlamendi täiskogu hääletuse järel avaldatakse tekst Euroopa Liidu Teatajas. Määrus jõustub
1. märtsil 2022.
 
Taust
 
11. novembril 2020 esitas Euroopa Komisjon tervisekaitse raamistiku ettepaneku. See on osa
Euroopa terviseliidu tegevuskavast, mis aitab suurendada ELi vastupanuvõimet piiriülestele
terviseohtudele.
 
Lisateave
Menetlustoimik
Ülevaade õigusloome hetkeseisust
Raportöör Nicolás González Casares (S&D, Hispaania)
Euroopa Parlamendi panus ELi tervisepoliitikasse
Fotod, videod ja helimaterjalid
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https://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20211019IPR15235/deal-on-stronger-role-for-eu-medicines-regulator
https://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20211019IPR15235/deal-on-stronger-role-for-eu-medicines-regulator
https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=et
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union_et
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:52020DC0724
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:52020DC0724
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/0321(COD)
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-ema-mandate-extension
http://www.europarl.europa.eu/meps/et/197718/NICOLAS_GONZALEZ+CASARES/home
http://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/eli-tervishoiupoliitika
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/package/healthcare-safety_19602


Parlament nõuab elusloomade paremat kaitset
 
Neljapäeval arutavad parlamendiliikmed, kuidas parandada
loomade heaolu transpordi ajal, kontrollida elusloomade
eksporti ja vähendada noorloomade vedu.
 
Kõik liikmesriigid ei pea kinni ELi loomade heaolu reeglitest ega võta transportimisel arvesse
loomade  erinevaid  vajadusi,  leidis  loomade  transpordiga  tegelev  uurimiskomisjon  oma
detsembris  koostatud  lõppraportis,  mis  võtab  kokku  18  kuu  töö.
 
Kõige levinumad rikkumised loomade vedamisel on liiga madalad ja väikesed ruumid, joogivee
ja  söögi  puudumine ning lubamatult  suure arvu loomade vedamine ühes veoses.  Samuti
kasutatakse loomade transpordiks sobimatuid sõidukeid, loomad peavad vedamise ajal viibima
ekstreemsetes tingimustes ja sõiduajad venivad ettenähtust pikemaks.
 
Seetõttu soovib parlament, et Euroopa Komisjon uuendaks praeguseid ELi reegleid. Eri liiki ja
eri vanuses loomade transpordiks tuleks kehtestada kindlad ajapiirangud, keelata vähem kui 35
päeva vanuste loomade transport ning tõhustada elusloomade ekspordi kontrolli. Parlament
toetab tõhusamat ja eetilisemat süsteemi, kus aretusloomade transportimise asemel veetaks
loomade spermat ja embrüoid, samuti tuleks elusloomade asemel transportida liha.
 
Arutelu ja hääletus neljapäeval, 20. jaanuaril.
 
Lisateave
Euroopa Parlamendi soovitused loomade kaitseks Euroopa Liidus ja väljaspool toimuvate
vedude ajal
Euroopa Liidu õiguse väidetavate rikkumiste ja haldusomavoli uurimise raport
Komisjoni hääletuse pressiteade (02.12.2021)
Raportöör Daniel Buda (EPP, Rumeenia)
Raportöör Isabel Carvalhais (S&D, Portugal)
Euroopa Parlamendi uuringuteenistus: Loomade heaolu vedude ajal (juuli 2021)
Fotod, videod ja helimaterjalid
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32005R0001&from=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2022-0057_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2022-0057_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0350_ET.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211124IPR18013/animal-welfare-meps-urge-a-shift-from-live-to-meat-and-carcass-transport
http://www.europarl.europa.eu/meps/et/125012/DANIEL_BUDA/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/et/199996/ISABEL_CARVALHAIS/home
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)690708
https://multimedia.europarl.europa.eu/package/animal-welfare_18407


Muud päevakorrapunktid
 
Lisaks on täiskogu päevakorras
 
- Euroopa Ülemkogu detsembris toimunud kohtumise arutelu eesistuja Charles Micheliga -
kolmapäeval, 19. jaanuaril.
 
- Euroopa Kontrollikoja uute liikmete hääletus - kolmapäeval, 19. jaanuaril.
 
-  Olukord  Kasahstanis,  poliitiline  kriis  Sudaanis,  põhiõiguste  rikkumised  Hong  Kongis  -
kolmapäeval,  19.  jaanuaril.
 
- Arutelu seksuaal- ja reproduktiivtervise olukorrast ELis - neljapäeval, 20. jaanuaril.
 
- Noorte olukord pandeemiajärgses Euroopas: arutelu komisjoni ja nõukoguga - neljapäeval, 20.
jaanuaril.
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