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Parlament kuulutab Venemaa terrorismi toetavaks riigiks 
Kolmapäeval pannakse parlamendis hääletusele resolutsioon, milles kuulutatakse
Venemaa terrorismi toetavaks riigiks.
 
 
Parlament võtab vastu uue seaduse olulise taristu paremaks
kaitsmiseks 
Teisipäeval kiidab parlament heaks uue seaduse, mille abil ELi kõige tähtsamat taristut
paremini kaitsta.
 
 
Parlament arutab uusi siduvaid reegleid soolise tasakaalu
parandamiseks ettevõtete juhtkonnas 
Parlamendi hinnangul peavad kõik ELis tegutsevad börsil noteeritud suurettevõtted
parandama juhtkonnas soolist tasakaalu.
 
 
Parlament tähistab 70. sünnipäeva 
Teisipäeval kell 11.30 tähistab parlament pidulikult 70 aasta möödumist Euroopa Söe-
ja Teraseühenduse ühisassamblee asutamisest 10. septembril 1952.
 
 
Parlament kiidab heaks Keit Pentus-Rosimannuse nimetamise
Euroopa Kontrollikotta 
Teisipäeval kiidab parlament heaks Keit Pentus-Rosimannuse nimetamise Euroopa
Kontrollikotta.
 
 
Parlament lahkab Josep Borrelliga ELi ja Hiina suhteid 
Teisipäeva pärastlõunal annab liidu välispoliitika kõrge esindaja Josep Borrell
parlamendile ülevaate ELi ja Hiina suhete hetkeseisust.
 
 
Parlament soovib aktiivsemat laienemispoliitikat 
Teisipäeval arutab parlament ELi laienemispoliitika hoogustamist, sest see on
praegustes geopoliitilistes oludes tähtis. Ettepanek pannakse hääletusele
kolmapäeval.
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Inimõiguste olukord Kataris jalgpalli maailmameistrivõistluste eel 
Esmaspäeva pärastlõunal arutab parlament inimõiguste olukorda Kataris jalgpalli
2022. aasta maailmameistrivõistluste eel.
 
 
Muud päevakorrapunktid 
Lisaks on täiskogu päevakorras järgmised teemad.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/et/agenda/briefing/2022-11-21
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Lisateave
Päevakorra projekt
Täiskogu otseülekanne
Pressikonverentsid ja muud üritused
Euroopa Parlamendi audiovisuaalmaterjalid
EP Newshub

Maris KURME
Pressinõunik

(+32) 2 28 43512 (BXL)
(+32) 477 99 06 65
maris.kurme@europarl.europa.eu
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Parlament kuulutab Venemaa terrorismi
toetavaks riigiks
 
Kolmapäeval pannakse parlamendis hääletusele
resolutsioon, milles kuulutatakse Venemaa terrorismi
toetavaks riigiks.
 
Venemaa ründab Ukrainasse tungimisest saadik järjest sagedamini sealseid tsiviilobjekte, sh
energiataristut, haiglaid, muid meditsiiniasutusi, koole ja varjendeid. Sellega rikub Venemaa
jämedalt rahvusvahelist õigust ja humanitaarõigust.
 
Venemaa kuulutamine terrorismi toetavaks riigiks loob võimaluse võtta Putin ja tema valitsus
rahvusvahelise tribunali ees nende kuritegude eest vastutusele.
 
Hääletusele eelnev arutelu toimus oktoobris.
 
Hääletus: kolmapäeval, 23. novembril
 
Menetlus: muu kui seadusandlik resolutsioon
 
Lisateave
Arutelu videosalvestis, 18.10.2022
Pressiteade „Sõjalist abi Ukrainale tuleb oluliselt suurendada“, 06.10.2022
Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse lühiülevaade riigi terrorismi toetavaks riigiks
kuulutamisest
Fotod, videod ja helimaterjalid
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/et/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&playerStartTime=20221018-21:33:50&playerEndTime=20221018-22:09:21
http://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20220930IPR41935/sojalist-abi-ukrainale-tuleb-oluliselt-suurendada
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/738218/EPRS_ATA(2022)738218_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/738218/EPRS_ATA(2022)738218_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/et/package/russian-aggression-against-ukraine_22401


Parlament võtab vastu uue seaduse olulise
taristu paremaks kaitsmiseks
 
Teisipäeval kiidab parlament heaks uue seaduse, mille abil
ELi kõige tähtsamat taristut paremini kaitsta.
 
Parlament ja nõukogu on uue õigusakti  sõnastuses juba ette kokku leppinud ning sellega
k e h t e s t a t a k s e  ü h t s e d  m i i n i m u m n õ u d e d  r i s k i d e  h i n d a m i s e l e  j a  r i i k l i k e l e
vastupanuvõimestrateegiatele. Lisaks ühtlustatakse õigusaktiga olulise taristu määratlust ja
kommunikatsioonitavasid ning luuakse piiriülese suhtluse hõlbustamiseks igasse liikmesriiki üks
keskne kontaktpunkt.
 
Uus õigusakt puudutab energeetikat, transporti, pangandust, finantsturge, digitaristut, joogi- ja
reovee infrastruktuuri, toiduainete tootmist, töötlemist ja transporti, tervishoidu, avalikku haldust
ning kosmosetööstust.
 
Menetlus: seadusandlik tavamenetlus, esimese lugemise kokkulepe
 
Menetlusnumber: 2020/0365(COD)
 
Arutelu: teisipäeval, 22. novembril
 
Hääletus: teisipäeval, 22. novembril
 
Lisateave
Raporti projekt
Raportöör Michal Šimečka (Renew, Slovakkia)
Menetlustoimik
Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse lühiülevaade ELi kriitilise tähtsusega üksuste
vastupanuvõimest, 16.11.2022
Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse lühiülevaade ELi kriitilise tähtsusega üksuste
vastupanuvõime suurendamisest ja hübriidrünnakute tõrjumisest
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0289_ET.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/et/103746/MICHAL_SIMECKA/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0365(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_ATA(2022)738212
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_ATA(2022)738212
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/733698/EPRS_ATA(2022)733698_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/733698/EPRS_ATA(2022)733698_EN.pdf


Parlament arutab uusi siduvaid reegleid soolise
tasakaalu parandamiseks ettevõtete juhtkonnas
 
Parlamendi hinnangul peavad kõik ELis tegutsevad börsil
noteeritud suurettevõtted parandama juhtkonnas soolist
tasakaalu.
 
Teisipäeval arutab parlament juhtkonnaliikmete soolise tasakaalu direktiivi, mille eesmärk on
muuta  ettevõtete  menetlusi  läbipaistvamaks  ning  parandada  juuliks  2026  suurte  börsil
noteeritud ettevõtete juhtorganite soolist tasakaalu. Näiteks tegevjuhtkonda mittekuuluvate
liikmete  seas  peab  sooline  tasakaal  olema  selleks  ajaks  vähemalt  40%  vs.  60%  ning
tegevjuhtkonna liikmete seas vähemalt 33% vs. 67%. Reeglid puudutavad ainult ettevõtteid,
millel on rohkem kui 250 töötajat.
 
Uue direktiivi kohaselt peavad liikmesriigid määrama normide mittetäitjaile ka hoiatavad ja
proportsionaalsed karistused, näiteks trahvid. Lisaks võivad kohtuasutused ettevõtte juhtorgani
koosseisu laiali saata, kui see ei ole direktiivi nõuetega kooskõlas.
 
Kui parlament on direktiivi ettepaneku ametlikult heaks kiitnud, avaldatakse see Euroopa Liidu
Teatajas ning õigusakt jõustub 20 päeva pärast seda. Liikmesriigid peavad võtma uued sätted
oma õigusesse üle kahe aasta jooksul.
 
Praegu on ELi suurimate börsil noteeritud ettevõtete juhtkonnas naisi keskmiselt 30,6%, ehkki
liikmesriikide  vahel  on  suured  erinevused.  Näiteks  Prantsusmaal  on  naiste  osakaal
suurettevõtete  juhtkondades  45,3%,  aga  Küprosel  8,5%.
 
Menetlusnumber: 2012/0299 (COD)
 
Arutelu: teisipäeval, 22. novembril
 
Menetlus: seadusandlik tavamenetlus, teine lugemine
 
Lisateave
Õiguskomisjoni raportöör Lara Wolters (S&D, Madalmaad)
Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni raportöör Evelyn Regner (S&D, Austria)
Menetlustoimik
Suurimad börsil noteeritud äriühingud: juhtorganite esimehed, liikmed ja töötajate esindajad
(Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi riigipõhised andmed)
Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse uuring naissoost juhatuseliikmeid puudutavate riiklike
poliitikameetmete ja nende mõju kohta, 7. juuni 2021
Fotod, videod ja helimaterjalid
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https://institutdelors.eu/en/publications/cap-sur-la-parite-dans-les-instances-dirigeantes-des-entreprises-europeennes/
http://www.europarl.europa.eu/meps/et/5392/LARA_WOLTERS/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/et/96998/EVELYN_REGNER/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2012/0299(COD)&l=en
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/wmidm_bus_bus__wmid_comp_compbm/datatable
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/wmidm_bus_bus__wmid_comp_compbm/datatable
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/et/document/IPOL_STU(2021)700556
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/et/document/IPOL_STU(2021)700556
https://multimedia.europarl.europa.eu/et


Parlament tähistab 70. sünnipäeva
 
Teisipäeval kell 11.30 tähistab parlament pidulikult 70 aasta
möödumist Euroopa Söe- ja Teraseühenduse
ühisassamblee asutamisest 10. septembril 1952.
 
Tseremoonia avab Euroopa Parlamendi president Roberta Metsola, kelle järel saavad sõna
parlamendi kolme ametliku asukohariigi peaministrid Élisabeth Borne, Alexander de Croo ja
Xavier Bettel. Tseremoonia lõpeb Euroopa hümni orkestriettekandega.
 
Taust
 
Euroopa Parlamendi sünnipäevaks peetakse Euroopa Söe- ja Teraseühenduse ühisassamblee
asutamist  10.  septembril  1952. Sellesse kuulus toona 78 liiget,  kelle nimetasid ühenduse
l i ikmesr i ig id .  1958.  aasta l ,  pärast  Euroopa  Majandusühenduse  ja  Euroopa
Aatomienergiaühenduse loomist, otsustati ESTÜ ühisassambleed laiendada ning see nimetati
ümber  Euroopa  Parlamentaarseks  Assambleeks.  1962.  aastal  sai  assambleest  Euroopa
Parlament.
 
Tseremoonia: teisipäeval, 22. novembril
 
Lisateave
Fotod, videod ja helimaterjalid
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https://multimedia.europarl.europa.eu/et


Parlament kiidab heaks Keit Pentus-
Rosimannuse nimetamise Euroopa
Kontrollikotta
 
Teisipäeval kiidab parlament heaks Keit Pentus-
Rosimannuse nimetamise Euroopa Kontrollikotta.
 
Euroopa Parlamendi eelarvekontrollikomisjon kiitis Keit  Pentus-Rosimannuse kandidatuuri
heaks juba 8. novembril toimunud põhjaliku kuulamise järel. Kõigi eelduste kohaselt teeb seda
nüüd  ka  täiskogu.  Lõpliku  otsuse  Keit  Pentus-Rosimannuse  ametisse  nimetamise  kohta
langetab  seejärel  ELi  nõukogu.
 
Taust
 
ELi aluslepingus on ette nähtud, et iga liikmesriik nimetab Euroopa Kontrollikotta ühe liikme.
Liikmed kinnitab ametisse ELi nõukogu, kes konsulteerib enne otsuse vormistamist Euroopa
Parlamendiga. Kontrollikoja liikmed nimetatakse ametisse kuueks aastaks.
 
Menetlusnumber: 2022/0808(NLE))
 
Hääletus: teisipäeval, 22. novembril
 
Menetlus: nõuandemenetlus
 
Lisateave
Raporti projekt Keit Pentus-Rosimannuse nimetamise kohta Euroopa Kontrollikoja liikmeks
Raportöör Mikuláš Peksa (Verts/ALE, Tšehhi)
Menetlustoimik
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https://multimedia.europarl.europa.eu/et/webstreaming/event_20221108-1430-COMMITTEE-CONT?start=20221108150610&end=20221108155938
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A12016E286
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0272_ET.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/et/197539/MIKULAS_PEKSA/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2022/0808(NLE)


Parlament lahkab Josep Borrelliga ELi ja Hiina
suhteid
 
Teisipäeva pärastlõunal annab liidu välispoliitika kõrge
esindaja Josep Borrell parlamendile ülevaate ELi ja Hiina
suhete hetkeseisust.
 
Arutatakse suhete eri tahke, sh Hiina presidendi ja kommunistliku partei peasekretäri Xi Jinpingi
tagasivalimist  oktoobris,  ÜRO  inimõiguste  ülemvoliniku  viimast  aruannet  uiguuride
tagakiusamise kohta, Euroopa püüdeid veenda Hiinat Venemaa poolt Ukrainas alustatud sõda
hukka mõistma, pingelist olukorda Taiwani väinas ning parlamendi jõupingutusi ELi ja Taiwani
suhete tihendamisel.
 
Inimõiguste pideva rikkumise tõttu Hiinas nõudis parlamendi inimõiguste allkomisjon septembris
Pekingi vastu meetmete võtmist,  sh sellise kauba impordi keelustamist,  mille tootmisel on
kasutatud sunnitööd.
 
Arutelu: teisipäeval, 22. novembril
 
Menetlus: komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja
avaldus, resolutsiooni ei esitata
 
Lisateave
Delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks
Fotod, videod ja helimaterjalid
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https://www.ohchr.org/en/about-us/high-commissioner
https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/countries/2022-08-31/22-08-31-final-assesment.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20220905IPR39726/human-rights-in-china-meps-call-for-tougher-action-against-beijing
http://www.europarl.europa.eu/delegations/et/d-cn/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/et


Parlament soovib aktiivsemat
laienemispoliitikat
 
Teisipäeval arutab parlament ELi laienemispoliitika
hoogustamist, sest see on praegustes geopoliitilistes
oludes tähtis. Ettepanek pannakse hääletusele
kolmapäeval.
 
Kuna Venemaa ohustab üha tõsisemalt Euroopa rahu ja julgeolekut, nõuab parlament arutelul
usutavasti  EL  laienemisprotsessi  intensiivistamist.  Uut  motivatsiooni  ja  hoogu  on  selles
küsimuses vaja nii liikmesriikidel kui ka ühineda soovijatel. Samuti kutsub parlament liikmesriike
eeldatavasti üles täitma Lääne-Balkani ja idapartnerlusriikide ees võetud kohustusi. Samas
rõhutab parlament tõenäoliselt, et laienemisprotsessi alustaladeks peavad jääma demokraatia
ja õigusriik.
 
Veel  nõuab parlament  tõenäoliselt  Serbialt  seisukohtade ühtlustamist  ELi  ühise  välis-  ja
julgeolekupoliitika  ning  Venemaa sanktsioonidega.
 
Taust
 
EL peab praegu ühinemisläbirääkimisi Montenegro, Serbia, Põhja-Makedoonia ja Albaaniaga.
Läbirääkimised Türgiga on külmutatud. Bosnia ja Hertsegoviina ning Kosovo on nimetatud
potentsiaalseteks kandidaatriikideks ning 23. juunil  2022 andis ELi kandidaatriigi  staatuse
Ukrainale  ja  Moldovale.  Gruusia  soovib  samuti  kandidaatriigi  staatust,  kuid  peab  selle
saamiseks  täitma  lisatingimused.
 
Arutelu: teisipäeval, 22. novembril
 
Hääletus: kolmapäeval, 23. novembril
 
Menetlus: algatusraport
 
Lisateave
Menetlustoimik
Komisjoni veebisait ELi laienemisprotsessi hetkeseisu kohta
Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse lühiülevaade Venemaa mõjust Lääne-Balkani riikides,
08.06.2022
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2022/2064(INI)&l=en
https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/enlargement-policy/strategy-and-reports_en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_ATA(2022)733523
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_ATA(2022)733523


Inimõiguste olukord Kataris jalgpalli
maailmameistrivõistluste eel
 
Esmaspäeva pärastlõunal arutab parlament inimõiguste
olukorda Kataris jalgpalli 2022. aasta
maailmameistrivõistluste eel.
 
Rahvusvahelise  Jalgpalliliidu  FIFA otsus  usaldada  2022.  aasta  maailmameistrivõistluste
korraldamine Katarile on põhjustanud inimõigusorganisatsioonide ja jalgpallisõprade seas suurt
pahameelt. Inimõigusorganisatsioonide hinnangul ja Dohas asuvate diplomaatiliste esinduste
andmetel hukkus riigi ehitussektoris võistlusteks valmistumise ajal tuhandeid võõrtöötajaid.
Lisaks õõnestab Katar Human Rights Watchi hinnangul ajakirjandusvabadust ning piirab naiste
ja seksuaalvähemuste õigusi.
 
14. novembril toimus samateemaline arutelu parlamendi inimõiguste allkomisjonis. Sellel osales
Katari tööhõiveminister Ali Bin Samikh Al Marri. Arutelu saab järele vaadata siin.
 
Arutelu: esmaspäeval, 21. novembril
 
Menetlus: komisjoni avaldus, resolutsiooni ei esitata
 
Lisateave
Inimõiguste allkomisjon
Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse ülevaade töötajate õigustest Kataris toimuvate jalgpalli
2022. aasta maailmameistrivõistluste kontekstis
Euroopa Parlamendi delegatsioon Araabia poolsaare riikidega suhtlemiseks
Fotod, videod ja helimaterjalid
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https://www.fifa.com/
https://www.hrw.org/news/2022/11/14/qatar-rights-abuses-stain-fifa-world-cup
https://multimedia.europarl.europa.eu/et/webstreaming/subcommittee-on-human-rights_20221114-1545-COMMITTEE-DROI
http://www.europarl.europa.eu/committees/et/droi/home/highlights
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/et/document/EPRS_BRI(2021)698856
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/et/document/EPRS_BRI(2021)698856
http://www.europarl.europa.eu/delegations/et/darp/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/et


Muud päevakorrapunktid
 
Lisaks on täiskogu päevakorras järgmised teemad.
 
Ungari  edusammud  õigusriigiga  seonduvate  probleemide  lahendamisel:  arutelu
esmaspäeval,  hääletus  neljapäeval.
 
18 miljoni euro suurune laen Ukrainale: arutelu kolmapäeval, hääletus neljapäeval
 
Varjupaiga- ja rändeprobleemid ning merepääste koordineerimine: arutelu kolmapäeval
 
ELi 2023. aasta eelarve: arutelu teisipäeval, hääletus kolmapäeval
 
ELi eelarve omavahendid: arutelu teisipäeval, hääletus kolmapäeval
 
Euroopa Komisjoni ettepanekud majanduse juhtimise kohta: arutelu teisipäeval
 
Digioskuste tegevuskava 2030. aastaks: arutelu ja hääletus neljapäeval
 
Mahsa Amini  surmale järgnenud meeleavalduste vägivaldne mahasurumine Iraanis:
arutelu teisipäeval
 
Ukraina sõjast tingitud ülemaailmse toidukriisi ärahoidmine: arutelu teisipäeval
 
Bioloogiline mitmekesisus: arutelu kolmapäeval
 
Ukraina  okupeeritud  alatel  välja  antud  Vene  passide  mittetunnustamine:  hääletus
neljapäeval
 
Euroopa noorteaasta kokkuvõte: komisjoni avaldus neljapäeval
 
Inimõiguste olukord Egiptuses: arutelu kolmapäeval, hääletus neljapäeval
 
Inimõiguste olukord Afganistanis: arutelu kolmapäeval, hääletus neljapäeval
 
Inimõiguste olukord Valgevenes: arutelu kolmapäeval, hääletus neljapäeval
 
Inimõiguste olukord Kongos: arutelu kolmapäeval, hääletus neljapäeval
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