
 

EP  täiskogu  uudiskiri  —  Strasbourg,  13.—16.
jaanuar  2020
 
ELi kodanikke kaasav Euroopa tuleviku konverents 
Parlament alustab tööd Euroopa tulevikku puudutava konverentsi ettevalmistamisega. 
 
 
Euroopa Parlamendi liikmed arutavad Euroopa rohelise kokkuleppe
rahastamist  
Enne rohelise kokkuleppe resolutsiooni hääletamist arutavad parlamendiliikmed
ettepanekuid, mille eesmärk on aidata ELi kogukondadel minna edukalt üle vähese
CO-heitega majandusele.
 
 
Bioloogilise mitmekesisuse säilitamine: Parlament nõuab siduvate
eesmärkide seadmist  
Ülemaailmsel bioloogilise mitmekesisuse konverentsil (COP 15) tuleks leppida kokku
õiguslikult siduvates eesmärkides, ütlevad parlamendiliikmed neljapäeval hääletatavas
resolutsioonis.
 
 
Iraan/Iraak: Euroopa Parlamendi liikmed arutavad kasvavaid pingeid
Lähis-Idas 
Euroopa Parlamendi liikmed arutavad USA ja Iraani vastasseisu tagajärgi teisipäeva
pärastlõunal ELi välispoliitika juhi Josep Borrelliga.
 
 
Ungari ja Poola: Parlament annab hinnangu artikli 7 kohaste
menetluste edenemisele 
Neljapäeval võtab parlament vastu resolutsiooni, kus antakse hinnang ELi ministrite
edusammudele selle kindlakstegemisel, kas õigusriigi põhimõte  Ungaris ja Poolas on
ohus. 
 
 
Brexit: Parlament väljendab muret kodanike õiguste üle 
Kolmapäeval hääletusele pandavas resolutsioonis väljendavad parlamendiliikmed
muret selle üle, kuidas Ühendkuningriigi ja EL 27 valitsused hakkavad kodanike õigusi
pärast Brexitit haldama.
 
 
ELi Nõukogu eesistujariik Horvaatia esitab oma prioriteedid 
Teisipäeva hommikul tutvustab Horvaatia peaminister Andrej Plenković ELi Nõukogu
roteeruva eesistujariigi prioriteete järgmiseks kuueks kuuks.
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Soolise palgalõhe kaotamine ELis 
Parlamendiliikmed arutavad esmaspäeval võimalikke meetmeid soolise palgalõhe
kaotamiseks ning tõenäoliselt kutsuvad komisjoni üles tegema ettepanekuid õiguslikult
siduvate meetmete kohta.
 
 
Muud päevakorrapunktid 
Lisaks tuleb arutlusele:
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/et/agenda/briefing/2020-01-13
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Lisateave
Päevakord
Jälgi täiskogu istungi otseülekannet (EbS+)
Pressikonverentsid ja muud üritused
EP multimeedia veebisait
EP Newshub

Jaan SOONE
Press Officer
Pressiteenistus

(+32) 2 28 32282 (BXL)
(+33) 3 881 73473 (STR)
(+32) 498 98 33 29
jaan.soone@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu//news/et/agenda/briefing/2020-01-13
http://www.europarl.europa.eu/plenary/et/agendas.html
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/et/schedule
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home
http://www.epnewshub.eu


ELi kodanikke kaasav Euroopa tuleviku
konverents
 
Parlament alustab tööd Euroopa tulevikku puudutava
konverentsi ettevalmistamisega. 
 
Pärast kolmapäeva hommikul toimuvat arutelu nõukogu eesistuja Charles Micheli ja komisjoni
presidendi  Ursula  von der  Leyeniga  hääletab  parlament  keskpäeval  resolutsiooni,  milles
esitatakse parlamendi  nägemus eelseisvast  Euroopa tulevikku  käsitlevast  konverentsist.
 
Parlamendiliikmed soovivad, et kodanike hääl oleks kesksel kohal aruteludes kuidas lahendada
sise- ja välisprobleeme, mida ei olnud Lissaboni lepingu jõustumise ajal ette nähtud. Konverents
peaks algama 2020. aastal ja kestma kaks aastat.
 
Resolutsiooni eelnõus rõhutatakse, et ELi prioriteetide määratlemisse tuleb kaasata erineva
taustaga  kodanikud,  kodanikuühiskonna  esindajad  ja  sidusrühmad  Euroopa,  riiklikul,
piirkondlikul ja kohalikul tasandil. Konverentsi tulemuseks võib olla aluslepingute läbivaatamine
ja alalise kodanike osalemismehhanismi loomine.
 
Lisateave
Euroopa Parlamendi uuringu kokkuvõte: Euroopa tulevikku käsitleva konverentsi
ettevalmistamine
Põhiseaduskomisjoni soovitused
Tasuta fotod, videod ja audiomaterjalid
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http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)644202
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)644202
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191210IPR68711/conference-on-the-future-of-europe-input-by-afco-committee-finalised
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Euroopa Parlamendi liikmed arutavad Euroopa
rohelise kokkuleppe rahastamist 
 
Enne rohelise kokkuleppe resolutsiooni hääletamist
arutavad parlamendiliikmed ettepanekuid, mille eesmärk on
aidata ELi kogukondadel minna edukalt üle vähese CO-
heitega majandusele.
 
Komisjon tutvustab kauaoodatud seadusandlikke ettepanekuid õiglase ülemineku mehhanismi
ja fondi kohta teisipäeval kell 15.00.
 
Eeldatavasti toetavad parlamendiliikmed eesmärki saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsus
ning kordavad üleskutset vaadata läbi ELi 2030. aasta heitkoguste vähendamise eesmärgid
enne ÜRO kliimamuutuste  raamkonventsiooni  kliimakonverentsi,  mis  toimub 2020.  aasta
detsembris  Glasgows.
 
Lisateave
Pressiteade pärast arutelu: „Roheline kokkulepe Euroopaga: Euroopa Parlamendi liikmete
esimesed vastused“ (11.12.2019)
Pressiteade: „Euroopa Parlament kuulutab välja kliimaalase hädaolukorra“
Pressiteade: „Kliimamuutused peaksid kodanike arvates olema parlamendi esmane prioriteet“
Euroopa roheline kokkulepe (komisjoni teatis)
Euroopa Parlamendi uuringuülevaade Euroopa rohelisest kokkuleppest
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191203IPR68087/green-deal-for-europe-first-reactions-from-meps
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191203IPR68087/green-deal-for-europe-first-reactions-from-meps
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191121IPR67110/the-european-parliament-declares-climate-emergency
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191129IPR67710/climate-change-should-be-parliament-s-first-priority-according-to-citizens
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2019)644205


Bioloogilise mitmekesisuse säilitamine:
Parlament nõuab siduvate eesmärkide seadmist 
 
Ülemaailmsel bioloogilise mitmekesisuse konverentsil
(COP 15) tuleks leppida kokku õiguslikult siduvates
eesmärkides, ütlevad parlamendiliikmed neljapäeval
hääletatavas resolutsioonis.
 
Resolutsiooni  eelnõus öeldakse,  et  ÜRO 2020.  aasta konverents peaks aitama teha lõpu
praeguse bioloogilise mitmekesisuse vähenemise trajektoorile.
 
ELi  kutsutakse  üles  näitama  eeskuju,  näiteks  tagades,  et  2030.  aastaks  moodustaks
looduslikud alad 30 % ELi territooriumist, ning et bioloogilise mitmekesisuse eesmärke võetaks
arvesse kõigis ELi poliitikavaldkondades. Samuti soovivad parlamendiliikmed, et bioloogilise
mitmekesisuse parandamiseks tehtavate jõupingutuste toetamiseks eraldataks vähemalt 10 %
ELi pikaajalisest eelarvest.
 
Taust
 
ÜRO  bioloogilise  mitmekesisuse  konventsioon  jõustus  29.  detsembril  1993.  Euroopa
Parlamendi delegatsioon osaleb oma 15. koosolekul 19. oktoobrist kuni 1. novembrini 2020
Kunmingis, Hiinas.
 
arutelu: kolmapäeval, 15. jaanuaril
 
hääletus: neljapäeval, 16. jaanuaril
 
Lisateave
Pressiteade hääletuse kohta EP keskkonnakomisjonis (03.12.2019)
Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni veebisait
Tasuta fotod, videod ja audiomaterjalid

Tiskogu istungid

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

5 I 11

https://www.cbd.int/
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191203IPR67906/biodiversity-meps-call-for-legally-binding-targets-as-for-climate-change
https://www.cbd.int/
https://multimedia.europarl.europa.eu/da/home


Iraan/Iraak: Euroopa Parlamendi liikmed
arutavad kasvavaid pingeid Lähis-Idas
 
Euroopa Parlamendi liikmed arutavad USA ja Iraani
vastasseisu tagajärgi teisipäeva pärastlõunal ELi
välispoliitika juhi Josep Borrelliga.
 
USA ja Iraani vahelised suhted sattusid täiendava pinge alla, kui USA tappis 3. jaanuaril Iraagi
pealinnas  Bagdadis  toimunud  droonirünnakus  Iraani  kõrgema  sõjaväeülema  Qassem
Soleimani.
 
Pärast tapmist ähvardas Iraan Ameerika Ühendriike tõsiste vastumeetmetega. Varsti pärast
seda võttis Iraagi parlament vastu resolutsiooni, milles kutsuti valitsust üles lõpetama riigis
võõrvägede kohalolek.
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Ungari ja Poola: Parlament annab hinnangu
artikli 7 kohaste menetluste edenemisele
 
Neljapäeval võtab parlament vastu resolutsiooni, kus
antakse hinnang ELi ministrite edusammudele selle
kindlakstegemisel, kas õigusriigi põhimõte  Ungaris ja
Poolas on ohus. 
 
2018. aasta septembris taotles parlament, et nõukogu astuks samme, et Ungari ametiasutused
ei rikuks ELi põhiväärtusi. Euroopa Parlamendi liikmed olid peamiselt mures kohtusüsteemi
sõltumatuse, sõnavabaduse, korruptsiooni, vähemuste õiguste ning rändajate ja pagulaste
olukorra pärast.
 
Poola puhul taotles Euroopa Komisjon 2017. aasta detsembris ELi meetmete võtmist, pidades
silmas tajutavaid ohte kohtusüsteemi sõltumatusele.
 
Euroopa Liidu lepingu artikli 7 alusel võib ELi Nõukogu otsustada, et on oht, et mõni liikmesriik
rikub oluliselt ELi põhiväärtusi. Enne seda kuulavad ministrid ära riigi ametiasutuste seisukohad.
 
ELi  ministrid  on  pidanud  Ungari  valitsusega  kaks  kuulamist:  2019.  aasta  septembris  ja
detsembris. Parlamendiliikmed on korduvalt avaldanud kahetsust, et neid ei kaasata ametlikult
nendesse  aruteludesse.  Poola  ametiasutused  on  end  nõukogu  ees  2018.  aasta  juunist
detsembrini  kolmel  korral  kaitsnud.
 
Hilisemas etapis võib Euroopa Ülemkogu ühehäälselt ja parlamendi nõusolekul otsustada, et
õigusriigi põhimõtet, demokraatiat ja põhiõigusi on tõsiselt ja jätkuvalt rikutud. See võib lõpuks
kaasa tuua sanktsioonide kohaldamise, näiteks hääleõiguse peatamise nõukogus
 
Lisateave
Euroopa Parlamendi uuringuteenistus: Õigusriigi põhimõtte kaitsmine ELis: Olemasolevad
mehhanismid ja võimalikud parandused (6.11.2019)
Õigusriik Poolas ja Ungaris: Parlamendiliikmed nõuavad ELi väärtuste paremat kaitset
(17.12.2019)
Infograafik: Õigusriigiga seotud probleemid liikmesriikides: kuidas EL saab tegutseda?
Tasuta fotod, videod ja audiomaterjalid
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180906IPR12104/rule-of-law-in-hungary-parliament-calls-on-the-eu-to-act
http://ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?action=display&doc_id=49108
http://ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?action=display&doc_id=49108
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191209IPR68616/rule-of-law-meps-met-with-council-presidency-before-hungary-hearing
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191209IPR68616/rule-of-law-meps-met-with-council-presidency-before-hungary-hearing
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642280

�igusriik Poolas ja Ungaris: Parlamendiliikmed n�uavad ELi v��rtuste paremat kaitset (17.12.2019)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642280

�igusriik Poolas ja Ungaris: Parlamendiliikmed n�uavad ELi v��rtuste paremat kaitset (17.12.2019)
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191216IPR69127/rule-of-law-in-poland-and-hungary-meps-ask-for-better-protection-of-eu-values
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191216IPR69127/rule-of-law-in-poland-and-hungary-meps-ask-for-better-protection-of-eu-values
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20180222STO98434/rule-of-law-concerns-how-the-eu-can-act-infographic
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/rule-of-law_10601_pk


Brexit: Parlament väljendab muret kodanike
õiguste üle
 
Kolmapäeval hääletusele pandavas resolutsioonis
väljendavad parlamendiliikmed muret selle üle, kuidas
Ühendkuningriigi ja EL 27 valitsused hakkavad kodanike
õigusi pärast Brexitit haldama.
 
Euroopa  Parlament  arutab  ja  hääletab  resolutsiooni,  mis  käsitleb  küsimusi,  millega
Ühendkuningriigis elavad ELi kodanikud ja ELis elavad Ühendkuningriigi kodanikud võivad
kokku puutuda, kui Ühendkuningriik lahkub EList.
 
Resolutsiooni eelnõus rõhutatakse, et väljaastumisleping sisaldab õiglaseid ja tasakaalustatud
sätteid kodanike õiguste kaitsmiseks üleminekuperioodil ja pärast seda. Parlamendiliikmed
rõhutavad, et lepingu sätete põhjalik rakendamine on väga oluline, et kaitsta Brexitist mõjutatud
inimesi, nende perekondi ja nende sotsiaalkindlustusõigusi.
 
Jõustumiseks  peab  Euroopa  Parlament  Euroopa  Liidu  ja  Ühendkuningriigi  vahelise
väljaastumislepingu lihthäälteenamusega heaks kiitma (Euroopa  Liidu lepingu artikli 50 lõige 2).
Parlament  hääletab  väljaastumislepingu  üle  pärast  seda,  kui  ratifitseerimisprotsess
Ühendkuningriigis  on  lõpule  viidud.
 
arutelu: teisipäeval 14. jaanuaril
 
hääletus: kolmapäev, 15. jaanuaril
 
Lisateave
Euroopa Parlamendi resolutsioonid ja Euroopa Parlamendi Brexiti juhtrühma koosseis
Lisateave
Tasuta fotod, videod ja audiomaterjalid
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A12012M050
http://www.europarl.europa.eu/brexit-steering-group/en/home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/brexit
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/brexit_13108_pk


ELi Nõukogu eesistujariik Horvaatia esitab oma
prioriteedid
 
Teisipäeva hommikul tutvustab Horvaatia peaminister
Andrej Plenković ELi Nõukogu roteeruva eesistujariigi
prioriteete järgmiseks kuueks kuuks.
 
Eesistujariik Horvaatia  programmis keskendutakse neljale peamisele prioriteedile: arenev
Euroopa, ühendav Euroopa, kaitsev Euroopa ja mõjukas Euroopa.
 
Teemad,  mida  Horvaatia  soovib  käsitleda,  on  Brexit  ja  ELi  pikaajaline  eelarve  ning
mitmeaastane  finantsraamistik  aastateks  2021-2027.
 
Horvaatia ühines ELiga 2013. aastal ja on ELi Nõukogu eesistuja esimest korda. Riik võttis
eesistumise üle Soomelt 1. jaanuaril ja annab selle Saksamaale edasi 1. juulil.
 
arutelu: teisipäev, 14. jaanuar
 
Lisateave
Eesistujariik Horvaatia veebisait
Eesistujariigi Horvaatia prioriteedid
Euroopa Liidu Nõukogu: ELi nõukogu eesistujariik
Menetlustoimik:
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https://eu2020.hr/Home/Custom?code=Program
https://eu2020.hr/
https://eu2020.hr/Home/Custom?code=Priorities
https://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/presidency-council-eu/
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2959(RSP)&l=en


Soolise palgalõhe kaotamine ELis
 
Parlamendiliikmed arutavad esmaspäeval võimalikke
meetmeid soolise palgalõhe kaotamiseks ning tõenäoliselt
kutsuvad komisjoni üles tegema ettepanekuid õiguslikult
siduvate meetmete kohta.
 
Oma poliitilistes suunistes aastateks 2019-2024 võttis komisjoni president Ursula von der Leyen
kohustuse kaotada tulevase soolise võrdõiguslikkuse strateegia raames sooline palgalõhe.
Lisaks  teatas  uus  võrdõiguslikkuse  volinik  Helena  Dalli  meetmetest,  mille  eesmärk  on
kehtestada praeguse komisjoni esimese 100 päeva jooksul õiguslikult siduvad tasustamise
läbipaistvuse meetmed.
 
Kuigi võrdse töö eest võrdse tasu maksmise põhimõte on sätestatud ELi lepingus, on sooline
palgalõhe ELis endiselt 16 %, kusjuures liikmesriikide vahel on suured erinevused. Olukord
halveneb veelgi, kui naised pensionile jäävad: nende pension on meeste omast umbes 40 %
väiksem.
 
Arutelu kokku võttev resolutsioon pannakse hääletusele jaanuari teisel istungjärgul (29.–30.
jaanuar).
 
Lisateave
Euroopa Komisjon – Sooline palgalõhe ELis
Tasuta fotod, videod ja audiomaterjalid
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:12008E157&from=EN
https://ec.europa.eu/info/publications/gender-pay-gap-european-union_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/equal-pay/gender-pay-gap-situation-eu_en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home
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Muud päevakorrapunktid
 
Lisaks tuleb arutlusele:
 

Parlament arutab tulekahjudega seotud hädaolukorda Austraalias, esmaspäeval 
Jordaania  kuninga  Abdullah  II  pöördumine  Euroopa  Parlamendi  liikmete
poole,kolmapäeval 
Kodutus Euroopas, arutelu esmaspäeval 
Sotsiaalne Euroopa, arutelu teisipäeval 
Mobiiltelefonide ühise laadija loomine, arutelu esmaspäeval 
Võitlus  piiriülese  kuritegevusega  ja  selle  mõju  vabale  liikumisele  ELis,  arutelu
esmaspäeval 
ELi välispoliitika, kaitse ja inimõiguste läbivaatamine koos Josep Borrelliga, arutelu
teisipäeval, resolutsiooni hääletus kolmapäeval 
Euroopa Ombudsmani tegevus 2018. aastal, arutelu kolmapäeval, 
resolutsiooni hääletus neljapäeval 
Liibüa konflikt, arutelu teisipäeval 
Venezuela kriis, arutelu teisipäeval, resolutsioonihääletus neljapäeval 
Euroopa Parlamendi komisjonide arvuline koosseis, hääletus kolmapäeval 
Komitoloogiamenetluse reform, arutelu kolmapäeval 
Ühine käibemaksusüsteem VKEdele, resolutsiooni hääletus teisipäeval 
3D ebaseaduslike esemete trükkimine, arutelu neljapäeval
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