
 

EP täiskogu uudiskiri — Brüssel, 8.–10. juuli 
 
Merkel tutvustab Euroopa Parlamendile Saksamaa ELi eesistumise
prioriteete 
Kolmapäeva pärastlõunal arutavad parlamendiliikmed Saksamaa liidukantsler Angela
Merkeliga Saksamaa ELi eesistumise peamisi eesmärke järgmiseks kuueks kuuks.
 
 
Euroopa Parlament arutab asepresident Šefčoviči  ja nõukogu
president Micheliga ELi eelarvet ja majanduse elavdamist 
17. juuli Euroopa Ülemkogu eel arutavad parlamendiliikmed kolmapäeval kell 16.30
ELi tulevast rahastamist ja taastumiskava.
 
 
Parlament: ELi rahvatervise strateegia vajab COVID-19 järel
uuendamist 
Euroopa Parlamendi liikmed arutavad kolmapäeva õhtul tervishoiuvolinik Stella
Kyriakidesega, kuidas parandada ELi ja liikmesriikide toimetulekut rahvatervist
puudutavate hädaolukordadega.
 
 
Hääletus: ELi ulatuslik maanteetranspordi reform  
Parlament hääletab kolmapäeval eeskirjade üle, mille eesmärk on parandada
veokijuhtide töötingimusi, luua selgus töötajate lähetamise küsimuses ja võidelda
ebaseadusliku äritegevuse vastu.
 
 
Rohelepe: Parlament toetab püüdlusi taastuvenergia paremaks
salvestamiseks 
Selleks et suurendada taastuvenergia osakaalu Euroopas, soovivad Euroopa
Parlamendi liikmed tõhustada erinevaid taastuvenergia salvestuslahendusi (nt. vesinik
või kodupatareid). 
 
 
Parlament nimetab uute eri-, all- ja uurimiskomisjonide liikmed 
Reedel tehakse teatavaks parlamendiliikmete nimed, kes hakkavad osalema uue
allkomisjoni, kolme erikomisjoni ja uurimiskomisjoni töös.
 
 
Euroopa Parlament arutab uusi meetmeid rahapesu tõkestamiseks 
Euroopa Parlamendi liikmed arutavad kolmapäeva õhtul Euroopa Komisjoni
tegevuskava, mille eesmärk on tõhustada võitlust rahapesu ja terrorismi rahastamise
vastu.
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Arutelu: Kuidas parandada inimõiguste kaitset kogu maailmas? 
Neljapäeva hommikul arutavad Euroopa Parlamendi liikmed ja ELi välispoliitika juht
Josep Borrell ELi aastaaruannet inimõiguste ja demokraatia olukorrast maailmas.
 
 
Muud päevakorrapunktid 
Lisaks tuleb täiskogu istungil hääletusele ja arutlusele:
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/et/agenda/briefing/2020-07-08

 
 
EP täiskogu uudiskiri — Brüssel, 8.–10. juuli 
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Lisateave
Päevakord
Täiskogu otseülekanne
Pressikonverentsid ja muud ürituse
Euroopa Parlamendi audiovisuaalmaterjalide veebileht
EP Newshub

Inga HÖGLUND
Pressiteenistus

(+32) 2 28 32 282 (BXL)
(+32) 498 98 33 29
inga.hoglund@europarl.europa.eu
press-ET@europarl.europa.eu

Tiskogu istungid

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

2 I 11

http://www.europarl.europa.eu//news/et/agenda/briefing/2020-07-08
http://www.europarl.europa.eu/plenary/et/agendas.html
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home
http://www.epnewshub.eu


Merkel tutvustab Euroopa Parlamendile
Saksamaa ELi eesistumise prioriteete
 
Kolmapäeva pärastlõunal arutavad parlamendiliikmed
Saksamaa liidukantsler Angela Merkeliga Saksamaa ELi
eesistumise peamisi eesmärke järgmiseks kuueks kuuks.
 
Merkel osaleb parlamendi täiskogu istungil Brüsselis. Liidukantsleri sõnavõtt algab umbes kell
15:15. Lisaks saavad sõna Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ning kõikide
parlamendi poliitiliste gruppide esindajad.
 
Saksamaa ELi eesistumine keskendub majanduse elavdamisele pärast COVID-19 pandeemiat.
Peamiseks eesmärgiks on jõuda kokkuleppele taastumiskava ning ELi järgmise pikaajalise
eelarve osas.
 
Esimese  sammuna  peavad  ELi  juhid  leidma  Saksamaa  eestvedamisel  ühise  seisukoha
pikaajalise eelarve osas. Seejärel saavad alata läbirääkimised Euroopa Parlamendiga, kes
peab eelarveplaanid heaks kiitma.
 
Arutelu kolmapäeval, 8. juulil.
 
Lisateave
ELi järgmine pikaajaline eelarve 2021-2027
ELi eesistujariigi Saksamaa veebileht
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https://www.eu2020.de/eu2020-en
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/eu-s-long-term-budget
https://www.eu2020.de


Euroopa Parlament arutab asepresident
Šefčoviči  ja nõukogu president Micheliga ELi
eelarvet ja majanduse elavdamist
 
17. juuli Euroopa Ülemkogu eel arutavad parlamendiliikmed
kolmapäeval kell 16.30 ELi tulevast rahastamist ja
taastumiskava.
 
19. juunil arutasid ELi riigipead ja valitsusjuhid plaane COVID-19 kriisist taastumiseks ning
Euroopa  Komisjoni  27.  mail  esitatud  uut  pikaajalist  eelarvet,  kuid  ühises  seisukohas
kokkuleppele  ei  jõutud.
 
17. juulil kohtuvad ELi juhid Brüsselis üle pika aja taas näost näkku, et jõuda kokkuleppele ELi
järgmise pikaajalise eelarve (2021-2027) osas.
 
Neljapäeval,  2. juulil  sõnas Euroopa Parlamendi president David Sassoli:  „Läbirääkimised
algavad nüüd ja parlament on selleks valmis. President von der Leyeni otsus aktiveerida EL
lepingu  artikkel  324  rõhutab,  et  kõik  institutsioonid  on  valmis  ja  pühendunud  Euroopa
kodanikele vastuste pakkumisele. Täna sain esimeeste konverentsilt, mis koosneb parlamendi
fraktsioonide juhtidest, volituse pidada läbirääkimisi ambitsioonika eelarve saavutamiseks.”
 
Kui liikmesriigid on ühise seisukoha leidnud ning läbirääkimised parlamendiga on edukad,
hääletab  Euroopa  Parlament  pikaajalise  eelarve  jõustumise  üle  (hääletus  absoluutse
häälteenamusega).
 
Arutelu kolmapäeval, 8. juulil
 
Lisateave
Euroopa Parlamendi Uuringuteenistuse infotund: „Euroopa Ülemkogu 19. juuni
videokonverents“
Viie Euroopa Parlamendi rühma esimehe kiri ELi riigipeadele ja valitsusjuhtidele (18. juuni)
Euroopa Parlamendi läbirääkimisrühma avaldus ELi pikaajalise eelarve ja omavahendite kohta
(27. mai)
Pressiteade: Parlament: EL vajab majanduse elavdamiseks 2 triljoni euro suurust paketti  (15.
mai)
Teave Euroopa Liidu pikaajalise eelarve kohta
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https://www.consilium.europa.eu/et/press/press-releases/2020/06/19/remarks-by-president-charles-michel-after-video-conference-of-the-members-of-the-european-council-19-june-2020/
https://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20200526IPR79817/parlament-tervitab-komisjoni-majanduse-elavdamise-paketti-kaalul-on-eli-tulevik
https://www.consilium.europa.eu/et/meetings/european-council/2020/07/17-18/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:12016E324&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:12016E324&from=EN
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)642845
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)642845
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20200619RES81612/20200619RES81612.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200526IPR79824/ep-negotiators-recovery-plan-crucial-but-do-not-trade-long-term-for-short-term
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200526IPR79824/ep-negotiators-recovery-plan-crucial-but-do-not-trade-long-term-for-short-term
http://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20200512IPR78912/parlament-el-vajab-majanduse-elavdamiseks-2-triljoni-euro-suurust-paketti
http://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20200512IPR78912/parlament-el-vajab-majanduse-elavdamiseks-2-triljoni-euro-suurust-paketti
http://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20200115IPR70326/teave-euroopa-liidu-pikaajalise-eelarve-kohta


Parlament: ELi rahvatervise strateegia vajab
COVID-19 järel uuendamist
 
Euroopa Parlamendi liikmed arutavad kolmapäeva õhtul
tervishoiuvolinik Stella Kyriakidesega, kuidas parandada
ELi ja liikmesriikide toimetulekut rahvatervist puudutavate
hädaolukordadega.
 
COVID-19 pandeemia kogemus näitab, et tulevikus on vaja parandada tervishoiusüsteemide
varustamist ja riikidevahelist koordineerimist terviseohtudega toimetulekuks.
 
Taustainfo
 
Esmane vastutus rahvatervise ja eelkõige tervishoiusüsteemide eest lasub liikmesriikidel. EL
mängib  aga  olulist  rolli  rahvatervise  parandamisel,  haiguste  ennetamisel  ja  ohjamisel,
terviseohtude  leevendamisel  ja  liikmesriikide  tervishoiustrateegiate  ühtlustamisel.
 
Parlament on järjekindlalt toetanud sidusa ELi rahvatervisepoliitika väljatöötamist ning hiljutises
resolutsioonis  rõhutasid  parlamendi l i ikmed,  et  EL  peaks  looma  uue  Euroopa
tervishoiuprogrammi.
 
Euroopa Komisjon esitas taastumiskavas ettepaneku 9,4 miljardi suuruse tervishoiuprogrammi
EU4Health loomiseks.
 
Arutelu kolmapäeval, 8. juulil; resolutsiooni hääletus reedel, 10. juulil
 
Lisateave
Menetlustoimik
Pressiteade: EU4Health: Euroopa Parlamendi liikmed tervitavad sihtotstarbelise ELi
terviseprogrammi ettepanekut (28.05.2020)
Pressiteade: ELi COVID-19 vaktsiinide strateegia peab tagama ohutuse ja kättesaadavuse
kõigile (22.06.2020)
Terviseohud: EL-i valmisoleku ja kriisiohjamise edendamine
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https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/euroopa-liidu-vastus-koroonaviirusele/20200512IPR78912/parlament-el-vajab-majanduse-elavdamiseks-2-triljoni-euro-suurust-paketti
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/euroopa-liidu-vastus-koroonaviirusele/20200512IPR78912/parlament-el-vajab-majanduse-elavdamiseks-2-triljoni-euro-suurust-paketti
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/euroopa-liidu-vastus-koroonaviirusele/20200513STO79012/covid-19-eli-plaan-majanduse-elavdamiseks
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2691(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200525IPR79715/eu4health-meps-welcome-proposal-for-dedicated-eu-health-programme
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200525IPR79715/eu4health-meps-welcome-proposal-for-dedicated-eu-health-programme
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200619IPR81614/eu-strategy-on-covid-19-vaccines-must-guarantee-safety-and-accessibility-for-all
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200619IPR81614/eu-strategy-on-covid-19-vaccines-must-guarantee-safety-and-accessibility-for-all
http://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/society/20200604STO80507/terviseohud-el-i-valmisoleku-ja-kriisiohjamise-edendamine


Hääletus: ELi ulatuslik maanteetranspordi
reform 
 
Parlament hääletab kolmapäeval eeskirjade üle, mille
eesmärk on parandada veokijuhtide töötingimusi, luua
selgus töötajate lähetamise küsimuses ja võidelda
ebaseadusliku äritegevuse vastu.
 
Reformi eesmärk on tagada veokijuhtide õiglane tasustamine, hoida ära ajutiste veoreeglite
süstemaatilist  väärkasutamist liikmesriigis,  kus vedaja ei  ole registreeritud, ja võidelda nn
postkastifirmade vastu.
 
Uued eeskirjad loetakse vastuvõetuks, kui kõik esitatud muudatusettepanekud tagasi lükatakse
(st eelnõu saab vähem kui 353 poolthäält 705st, mida oleks vaja absoluutse häälteenamuse
saavutamiseks).
 
Hääletus kolmapäeval, 8. juulil
 
Pressikonverents  raportööride  Henna  Virkkuneni  (EPP,  Soome),  Ismail  Ertugi  (S&D,
Saksamaa) ja Kateřina Konečnága (GUE/NGL, Tšehhi) toimub neljapäeval, 9. juulil kell 11.00.
 
Parlamendiliikmed  võtavad  lisaks  vastu  uued  infovahetuse  eeskirjad  kaubaveos,  mis
võimaldavad laialdasema elektrooniliste transpordidokumentide kasutuselevõtu ning aitavad
säästa aega ja raha tänu paberivabale piiriülesele transpordile.
 
Lisateave
Pressiteade: Transpordikomisjon kiitis heaks maanteetranspordisektori reformi (08.06.2020)
Tasuta fotod, video- ja helimaterjalid
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200607IPR80701/transport-committee-approves-major-reform-of-road-transport-sector
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/mobility_15101_pk


Rohelepe: Parlament toetab püüdlusi
taastuvenergia paremaks salvestamiseks
 
Selleks et suurendada taastuvenergia osakaalu Euroopas,
soovivad Euroopa Parlamendi liikmed tõhustada erinevaid
taastuvenergia salvestuslahendusi (nt. vesinik või
kodupatareid). 
 
Reedel hääletusele minevas resolutsioonis tõstavad parlamendiliikmed esile taastuvenergiast
toodetava vesiniku (nn roheline vesinik) potentsiaali. Nad toetavad komisjoni püüdlusi luua
patareidele  ühised  Euroopa  standardid  ja  vähendada  ELi  sõltuvust  väljaspool  Euroopat
toimuvast tootmisest. Euroopa Parlamendi liikmed soovivad suurendada ka kodupatareide
salvestusvõimsust ning näha enam nutikaid lahendusi kodustes energiasüsteemides.
 
Taustainfo
 
 
Euroopa Komisjoni hinnangul peab EL kliimaneutraalsuse saavutamiseks suutma salvestada
praegusest kuus korda enam energiat.
 
Hääletus reedel, 10. juulil
 
Lisateave
Pressiteade komisjoni hääletuse kohta (29. juuni 2020)
Menetlusfail
Euroopa Parlamendi Uuringuteenistus: Energia salvestamine ja sektori ühendamine
integreeritud vähese CO2-heitega energiasüsteemi suunas
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200627IPR82201/meps-want-to-boost-energy-storage-in-the-eu-to-help-spur-decarbonisation
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019%2F2189(INI) & l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/637962/EPRS_BRI(2019)637962_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/637962/EPRS_BRI(2019)637962_EN.pdf


Parlament nimetab uute eri-, all- ja
uurimiskomisjonide liikmed
 
Reedel tehakse teatavaks parlamendiliikmete nimed, kes
hakkavad osalema uue allkomisjoni, kolme erikomisjoni ja
uurimiskomisjoni töös.
 
Euroopa Parlamendi liikmed toetasid juunis suure häälteenamusega viie uue komisjoni loomist.
Seega alustavad tegevust maksuküsimuste allkomisjon, loomade transpordi uurimiskomisjon ja
kolm erikomisjoni, mis käsitlevad vähktõbe, tehisintellekti ning välissekkumist ja väärinfoga
seotud küsimusi ELis.
 
All- ja uurimiskomisjoni kuulub mõlemasse 30 liiget, igas erikomisjonis on 33 liiget. Euroopa
Parlamendi  liikmete  parlamendikomisjonidesse  nimetamise  kord  on  sätestatud  Euroopa
Parlamendi  kodukorra  artiklis  209.
 
Presidendi teadaanne reedel, 10. juulil
 
Lisateave
Euroopa Parlamendi otsus, millega luuakse maksuküsimuste allkomisjon
Euroopa Parlamendi otsus, millega luuakse vähktõve vastase võitluse erikomisjon
Euroopa Parlamendi otsus, millega luuakse tehisintellekti erikomisjon
Euroopa Parlamendi otsus, millega luuakse ELi välissekkumise erikomisjon
Euroopa Parlamendi otsus loomaveo uurimiskomisjoni loomise kohta
Erikomisjonide moodustamise kord
Uurimiskomisjonide moodustamise kord
Allkomisjonide loomise kord
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200615IPR81228/parliament-sets-up-special-committees-and-a-permanent-subcommittee
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-02-03-TOC_ET.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-02-03-TOC_ET.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0159_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0160_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0162_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0161_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0163_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2019-07-02-RULE-207_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2019-07-02-RULE-208_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2019-07-02-RULE-212_EN.html


Euroopa Parlament arutab uusi meetmeid
rahapesu tõkestamiseks
 
Euroopa Parlamendi liikmed arutavad kolmapäeva õhtul
Euroopa Komisjoni tegevuskava, mille eesmärk on
tõhustada võitlust rahapesu ja terrorismi rahastamise
vastu.
 
Vastav resolutsioon tuleb hääletusele reedel.
 
Parlament on korduvalt nõudnud tugeva ennetuspoliitika kehtestamist, mis võimaldaks jälgida
omandiahelaid, tagada õiglane maksustamine ja jõustada terrorismivastaseid eeskirju.
 
Euroopa Parlamendi liikmed käsitlevad tõenäoliselt ka rahapesuvastase poliitika ebaühtlast
rakendamist ELis, mida aitaks lahendada riiklike eeskirjade ühtlustamine määrustega ning ELi
tasandi järelevalve ja liikmesriikidevahelise teabevahetuse tugevdamine.
 
Arutelu  Euroopa  Komisjoni  asepresidendi  Valdis  Dombrovskisega  kolmapäeval,  8.  juulil;
resolutsiooni  hääletus  reedel,  10.  juulil
 
Lisateave
Menetlustoimik
Euroopa Parlamendi uuring: Rahapesuvastase poliitika parandamine (14/05/2020)
Komisjoni tegevuskava rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise tervikliku liidu poliitika
kohta
Tasuta fotod, video- ja helimaterjalid

Tiskogu istungid

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

9 I 11

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2686(RSP)
http://www.refreg.ep.parl.union.eu/RegData/etudes/STUD/2020/648789/IPOL_STU(2020)648789_EN.pdf
https://ec.europa.eu/finance/docs/law/200507-anti-money-laundering-terrorism-financing-action-plan_en.pdf
https://ec.europa.eu/finance/docs/law/200507-anti-money-laundering-terrorism-financing-action-plan_en.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/fight-against-terrorism_15212_pk


Arutelu: Kuidas parandada inimõiguste kaitset
kogu maailmas?
 
Neljapäeva hommikul arutavad Euroopa Parlamendi
liikmed ja ELi välispoliitika juht Josep Borrell ELi
aastaaruannet inimõiguste ja demokraatia olukorrast
maailmas.
 
.
 
Lisateave
ELi aastaaruanne inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas 2019

Tiskogu istungid

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

10 I 11

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/annual_report_e-version.pdf


Muud päevakorrapunktid
 
Lisaks tuleb täiskogu istungil hääletusele ja arutlusele:
 
ELi pikaajaline eelarve ning õigusriigi põhimõtte järgimine toetuste saamiseks: arutelu
neljapäeval
 
Euroopa kultuurisektori  toetamine COVID-19 kriisis:  arutelu  volinik  Mariya Gabrieliga
neljapäeval
 
Eelseisev jätkusuutlik kemikaalide strateegia: arutelu neljapäeval, resolutsiooni hääletus
reedel
 
Srebrenica ohvrite mälestamine 25 aastat pärast massimõrva: arutelu reedel
 
Intellektipuudega inimeste õigused COVID-19 kriisis: resolutsiooni hääletus 
 
Lisameetmed töökohtade säilitamiseks ning majanduslanguse leevendamiseks ELis:
resolutsiooni  hääletus  reedel
 
Kokkuvõtte romade olukorrast Euroopas: arutelu kolmapäeval
 
Euroopa Kontrollikoja uue liikme, Austria kandidaadi Helga Bergeri kinnitamine: hääletus
kolmapäeval
 
Euroopa kodanikualgatuse tähtaegade pikendamine: hääletus neljapäeval
 
Olukord Venezuelas: resolutsiooni hääletus neljapäeval
 
Olukord Valgevenes: arutelu neljapäeval
 
Türgi negatiivne mõju Vahemere idaosas: arutelu ELi välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge
esindaja ja Euroopa Komisjoni asepresidendi Josep Borrelliga neljapäeval
 
585 millionit eurot Süüria põgenike toetuseks Türgis, Jordaanias ja Liibanonis: hääletus
reedel
 
Rahvusvaheline õigus: Jaapanis ELi vanematelt röövitud lapsed: resolutsiooni hääletus
kolmapäeval
 
Aruanne Euroopa Investeerimispanga tegevuse kohta aastatel 2018-2019: hääletus
 
ELi 2018. aasta eelarve raport: hääletus 
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