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Järeldused – 1. ja 2. oktoober 2020
I.

COVID-19

1.

Euroopa Ülemkogu pidas põhjaliku arutelu COVID-19 pandeemiale reageerimise teemal.
Ülemkogu on kindlalt otsustanud tegutseda selles raskes olukorras üheskoos ning kutsub
nõukogu koos komisjoniga üles veelgi intensiivistama üldisi koordineerimisalaseid
jõupingutusi ja tööd vaktsiini väljatöötamiseks ja levitamiseks ELi tasandil. Euroopa
Ülemkogu tuleb selle küsimuse juurde regulaarselt tagasi.

II.

ÜHTNE TURG, TÖÖSTUSPOLIITIKA JA DIGIASPEKTID

2.

COVID-19 pandeemia avaldab pikaajalist mõju Euroopa ja maailma majandusele. Pandeemia
on teinud ilmsiks nii Euroopa tugevused kui ka tema sõltuvused. Tugev majanduslik baas on
nüüd rohkem kui kunagi varem äärmiselt tähtis, et tagada kaasav ja kestlik majanduskasv,
konkurentsivõime, töökohad, jõukus ja Euroopa roll ülemaailmsel areenil.

3.

Juulis leppis Euroopa Ülemkogu kokku pretsedenditus taastepaketis, et võidelda COVID-19
pandeemia mõjuga meie riikide majandusele ja ühiskonnale ning soodustada Euroopa tugevat
taastumist ja meie majanduste ümberkujundamist ja reformimist. Selle taastumise kaks
teineteist tugevdavat sammast on rohelisele majandusele üleminek ja digipööre, mis koos
tugeva ja süvendatud ühtse turuga soodustavad uusi majanduskasvu viise, edendavad
ühtekuuluvust ja lähenemist ning tugevdavad ELi vastupanuvõimet. Strateegilise sõltumatuse
saavutamine, säilitades samal ajal avatud majanduse, on üks liidu peaeesmärke.
Ühtne turg ja tööstuspoliitika

4.

Euroopa Ülemkogu rõhutab vajadust taastada nii kiiresti kui võimalik ühtse turu tavapärane
toimimine. Kuid sellest üksi jääb väheks: me teeme järeldused COVID-19 kriisist, käsitleme
allesjäänud killustatust, tõkkeid ja kitsaskohti ning suurendame oma ambitsioone. Euroopa
Ülemkogu kinnitab nõukogu 21. septembri 2020. aasta järeldused, milles käsitletakse
süvendatud ühtset turgu jõulise taastumise ning konkurentsivõimelise ja kestliku Euroopa
nimel, ning kutsub üles tegema konkreetsemalt järgmist:
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rakendama rangelt ühtse turu norme ja tagama nende täitmine kooskõlas komisjoni
ühtse turu normide täitmise tagamise tegevuskavaga;



kaotama veel olemas olevad põhjendamatud takistused, eelkõige teenuste valdkonnas, ja
hoiduma uute takistuste loomisest;



ajakohastama Euroopa konkurentsiraamistiku tagamaks, et see tuleb toime rohelisele
majandusele ülemineku, digipöörde ja muutuva ülemaailmse keskkonna väljakutsetega.
See raamistik peab pakkuma selged reeglid majandustegevuses osalejatele ja toetama
innovatsiooni, sealhulgas digisektoris. Tuleks uurida võimalust võtta vastu reeglid
märkimisväärse võrgumõjuga veebiplatvormide süsteemse rolli ja vastutuse kohta.
Euroopa Ülemkogu jääb ootama praegu komisjoni poolt tehtava konkurentsieeskirjade
läbivaatamise tulemusi, millest esimesi on oodata 2021. aastal. Selles kontekstis tuleb
võtta arvesse üleilmastumise ja digitaalmajanduse arengu mõju;



kujundama uue maailmamajanduse juhtimise süsteemi, mis põhineb ambitsioonikal ja
tasakaalustatud vabakaubandustegevusel, mille keskmes asub WTO, kaitstes end samal
ajal ebaausate tavade ja kuritarvituste eest ning tagades vastastikkuse. Tuleks
ajakohastada jõustamismäärust, kiirendada tööd rahvusvaheliste hangete instrumendi
ettepanekuga ja töötada välja täiendavad instrumendid ühtsel turul välisriigi
subsiidiumide moonutava mõju käsitlemiseks;



investeerima haridusse, koolitusse ja oskuste tulemuslikku kasutamisse, eesmärgiga
suurendada töökohtade säilitamist ja loomist, toetada majanduslikku ja sotsiaalset
heaolu ning viia ellu vajalikku sotsiaalkaitsepoliitikat kooskõlas aluslepingutega.

5.

EL peab rakendama ambitsioonikat Euroopa tööstuspoliitikat, et muuta oma tööstus
kestlikumaks, keskkonnahoidlikumaks, globaalselt konkurentsivõimelisemaks ja
vastupidavamaks. Euroopa Ülemkogu kutsub komisjoni üles tegema kindlaks strateegilised
sõltuvused, eelkõige kõige tundlikumates tööstusökosüsteemides, nagu tervishoid, ning
pakkuma meetmeid nende sõltuvuste vähendamiseks, sealhulgas mitmekesistades tootmis- ja
tarneahelaid, tagades strateegiliste varude loomise ning edendades tootmist ja investeerimist
Euroopas. Ülemkogu kutsub üles tegema järgmist:
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tagama võrdsed võimalused ning regulatiivse keskkonna ja riigiabi raamistiku, mis
soodustavad innovatsiooni ja hõlbustavad VKEde täielikku kaasamist;



arendama uusi tööstusliite, sealhulgas toorainete, meditsiinitoodete, mikroprotsessorite,
turvaliste telekommunikatsioonivõrkude, vähese CO2 heitega tööstusharude ning
tööstusliku pilvandmetöötluse ja vastavate platvormide valdkonnas;



suurendama abi olemasolevatele üleeuroopalist huvi pakkuvatele tähtsatele projektidele,
mis käsitlevad patareisid ja akusid ning mikroelektroonikat, ning nendele projektidele,
mida töötavad välja liikmesriigid ja tööstussektor mitmesuguste liitude (nt asjade
interneti liit ja puhta vesiniku liit) kontekstis, et kaotada turutõrked ja võimaldada
murrangulist innovatsiooni. Euroopa Ülemkogu kutsub komisjoni üles aitama
liikmesriikidel töötada välja uusi üleeuroopalist huvi pakkuvaid tähtsaid projekte. Peale
selle kutsub ülemkogu üles veelgi tugevdama sünergiat ELi ja liikmesriikide vahendite
kasutamisel seoses oluliste tehnoloogiaprojektidega, tagades seejuures läbipaistvuse ja
VKEde avatud osalemise;



arendama ELi sõltumatust kosmosesektoris ja integreeritumat kaitsesektori tööstuslikku
baasi.

Digiaspektid
6.

COVID-19 pandeemia on teinud veelgi ilmsemaks vajaduse kiirendada digiüleminekut
Euroopas. On äärmiselt oluline haarata kinni selle ülemineku pakutavatest võimalustest, et
tugevdada meie majanduslikku baasi, tagada meie tehnoloogiline suveräänsus, tugevdada
meie ülemaailmset konkurentsivõimet, hõlbustada üleminekut rohelisele majandusele, luua
töökohti ning parandada kodanike elujärge. Tõeliselt digitaalse ühtse turu loomine tagab
sisemise raamistiku, mis võimaldab Euroopa ettevõtetel kasvada ja laieneda.
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Euroopa Ülemkogu jääb ootama komisjoni digiteenuste õigusakti ettepanekut käesoleva aasta
lõpus ning kutsub komisjoni üles esitama 2021. aasta märtsiks tervikliku digikompassi, milles
seatakse ELi konkreetsed digitaalvaldkonna ambitsioonid 2030. aastaks. Selle kompassiga
tuleks kehtestada Euroopa strateegilise digitaalse võimekuse ja suutlikkuse seiresüsteem ning
näha ette meie ambitsioonide saavutamise viisid ja peamised teetähised.
7.

Et olla digitaalselt suveräänne, peab EL looma tõeliselt digitaalse ühtse turu, tugevdama oma
suutlikkust kehtestada ise oma normid, teha sõltumatuid tehnoloogilisi valikuid ning arendada
ja kasutada ära strateegilist digivõimekust ja vastavat taristut. Rahvusvahelisel tasandil
võimendab EL oma vahendeid ja regulatiivseid volitusi, et aidata kujundada ülemaailmseid
norme ja standardeid. EL jääb avatuks kõikidele ettevõtetele, kes järgivad Euroopa norme ja
standardeid. Digitaalareng peab kaitsma meie väärtusi ja põhiõigusi, tagama turvalisuse ning
olema sotsiaalselt tasakaalus. Selline inimkeskne lähenemisviis suurendab Euroopa mudeli
atraktiivsust.

8.

Digiülemineku, sealhulgas VKEde jaoks tehakse kättesaadavaks vähemalt 20 % taaste ja
vastupidavuse rahastamisvahendi vahenditest. Koos mitmeaastase finantsraamistiku raames
eraldatavate summadega peaksid need vahendid aitama saavutada muu hulgas järgmisi
eesmärke:


soodustada järgmise põlvkonna digitehnoloogiate, sealhulgas superarvutite ja
kvantarvutuse, plokiahela tehnoloogia ja inimkeskse tehisintellekti arendamist
Euroopas;



arendada suutlikkust strateegiliste digitaalsete väärtusahelate, eriti mikroprotsessorite
valdkonnas;



kiirendada väga suure läbilaskevõimega ja turvaliste võrgutaristute, sealhulgas
fiibervõrgu ja 5G kasutuselevõttu kogu Euroopa Liidus;



suurendada ELi suutlikkust kaitsta ennast küberohtude vastu, pakkuda turvalist
kommunikatsioonikeskkonda, eriti kvantkrüpteerimise abil, ja tagada juurdepääs
andmetele kohtute tegevuse ja õiguskaitse eesmärgil;
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kasutada ära digitehnoloogiate täielik potentsiaal saavutada ambitsioonikad keskkonnaja kliimamuutustealased eesmärgid, nagu on esitatud juuli paketis;


9.

suurendada digisuutlikkust haridussüsteemides.

Euroopa Ülemkogu tervitab Euroopa andmestrateegiat, mis toetab ELi ülemaailmseid
digivaldkonna ambitsioone, et ehitada üles tõeline konkurentsivõimeline Euroopa
andmemajandus, kaitstes samal ajal Euroopa väärtusi ning tagades andmete turvalisuse,
andmekaitse ja privaatsuse kõrge taseme. Ülemkogu rõhutab vajadust teha kvaliteetsed
andmed kergemini kättesaadavaks ning soodustada ja võimaldada andmete paremat jagamist
ja koondamist ning koostalitlusvõimet. Euroopa Ülemkogu tervitab strateegilistes sektorites
ühtsete Euroopa andmeruumide loomist ning eelkõige kutsub komisjoni üles pidama
prioriteetseks tervishoiu andmeruumi, mis peaks loodama 2021. aasta lõpuks.

10.

Euroopa Ülemkogu rõhutab vajadust luua usaldusväärsed, ohutud ja turvalised Euroopa
pilvteenused tagamaks, et Euroopa andmeid saaks salvestada ja töödelda Euroopas, seda
kooskõlas Euroopa normide ja standarditega. Seepärast tervitab ülemkogu ELi liidetud
pilvteenuste taristu kontseptsiooni ja kutsub komisjoni üles selle tööga kiiresti edasi liikuma.
Euroopa suurem suutlikkus pilvandmetöötluse vallas koos võimalusi pakkuva
koostalitlusvõime raamistikuga peaks samuti võimaldama võtta kasutusele ohutud ja
turvalised pilvepõhised nii avaliku kui ka erasektori digilahendused, sealhulgas tagades
kiirema, tõhusama, mugavama ja läbipaistvama juurdepääsu e-valitsuste teenustele.

11.

Euroopa Ülemkogu kinnitab nõukogu 9. juuni 2020. aasta järeldused Euroopa digituleviku
kujundamise kohta. Ülemkogu kutsub ELi ja liikmesriike üles kasutama täielikult ära
29. jaanuaril 2020 vastu võetud 5G küberturvalisuse meetmepaketti ning eelkõige kohaldama
ELi koordineeritud riskihindamistes kriitilise tähtsusega ja tundlikena määratletud põhivarade
puhul asjakohaseid piiranguid kõrge riskiga tarnijate suhtes. Euroopa Ülemkogu rõhutab, et
võimalikke 5G tarnijaid tuleb hinnata ühiste objektiivsete kriteeriumide alusel.
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12.

Et tagada 5G kiire kasutuselevõtmine kogu ELis, kutsub Euroopa Ülemkogu samuti kõiki
liikmesriike tungivalt üles esitama komisjonile käesoleva aasta lõpuks oma riiklikud 5G
kasutuselevõtu kavad, nagu on ette nähtud 5G tegevuskavas.

13.

ELil peab olema ülemaailmne juhtroll turvalise, usaldusväärse ja eetilise tehisintellekti
arendamises. Euroopa Ülemkogu kutsub komisjoni üles:


pakkuma võimalusi, kuidas suurendada Euroopa tasandi ja liikmesriikide avaliku ja
erasektori investeeringuid tehisintellekti teadusuuringutesse ja innovatsiooni ning selle
kasutuselevõtmisse;



tagama parema koordineerimise ning edendama Euroopa teaduskeskuste vahelisi
tipptasemel võrgustikke ja sünergiaid;



töötama välja suure riskiga tehisintellekti süsteemide määratluse, mis on selge ja
objektiivne.

14.

Euroopa Ülemkogu kutsub üles töötama välja kogu ELi hõlmava turvalise avaliku
elektroonilise identimise (e-ID) raamistiku, sealhulgas koostalitlusvõimelised
digitaalallkirjad, et anda inimestele kontroll oma internetiidentiteedi ja andmete üle ning
võimaldada juurdepääsu avalikele, eraõiguslikele ja piiriülestele digiteenustele. Ülemkogu
kutsub komisjoni üles esitama ettepaneku Euroopa digitaalse identimise kohta 2021. aasta
keskpaigaks.
Järgmised sammud

15.

Euroopa Ülemkogu pöördub ühtse turu, tööstuspoliitika ja digiaspektide küsimuste juurde
tagasi 2021. aasta märtsis. Selles kontekstis hindab ülemkogu samuti olukorda seoses tööga,
mis puudutab digitaalmajanduse maksustamise olulist küsimust.
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III. VÄLISSUHTED
Vahemere idaosa
16.

EL on strateegiliselt huvitatud stabiilsest ja turvalisest keskkonnast Vahemere idaosas ning
koostööl põhinevate ja vastastikku kasulike suhete arendamisest Türgiga. Sellega seoses on
kindel nõue, et tuleb pidada dialoogi heas usus ja hoiduda ühepoolsest tegevusest, mis on
vastuolus ELi huvidega ning millega rikutakse rahvusvahelist õigust ja ELi liikmesriikide
suveräänseid õigusi. Kõik erimeelsused tuleb lahendada rahumeelse dialoogi teel ja kooskõlas
rahvusvahelise õigusega. Selles kontekstis kinnitab Euroopa Ülemkogu taas oma täielikku
solidaarsust Kreeka ja Küprosega, kelle suveräänsust ja suveräänseid õigusi tuleb austada.

17.

EL peab tervitatavaks Kreeka ja Türgi poolt hiljuti tehtud usaldust suurendavaid samme,
samuti nende teadaannet, et nad jätkavad ettevalmistavaid otsekõnelusi, mille eesmärk on
piiritleda mõlema riigi mandrilava ja majandusvöönd. Neid jõupingutusi tuleb jätkata ja
laiendada.

18.

Samal ajal mõistab Euroopa Ülemkogu karmilt hukka Küprose Vabariigi suveräänsete õiguste
rikkumise, mis peab lõppema. Euroopa Ülemkogu kutsub Türgit üles hoiduma tulevikus
sarnasest tegevusest, mis on vastuolus rahvusvahelise õigusega. Euroopa Ülemkogu rõhutab,
et mandrilava ja majandusvööndi piiritlemist tuleks käsitleda heas usus peetava dialoogi ja
läbirääkimise teel, austades täielikult rahvusvahelist õigust, ning kutsub Türgit üles võtma
vastu Küprose ettepaneku alustada dialoogi eesmärgiga lahendada kõik Türgi ja Küprose
vahelised merevaidlused.
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19.

Euroopa Ülemkogu toetab ÜRO egiidi all toimuvate läbirääkimiste kiiret jätkamist ja on
endiselt täielikult pühendunud Küprose probleemile kõikehõlmava lahenduse leidmisele ÜRO
raames ja kooskõlas asjaomaste ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonidega, sealhulgas
resolutsioonidega 550 ja 789, ning kooskõlas ELi aluspõhimõtetega. Ülemkogu ootab sama
Türgilt. EL on valmis võtma aktiivse rolli läbirääkimiste toetamisel, sealhulgas nimetades
kõneluste jätkumisel esindaja ÜRO heade teenete missiooni juurde.

20.

Eeldusel et jätkatakse konstruktiivseid pingutusi, selleks et peatada Kreeka ja Küprose suhtes
toimuv ebaseaduslik tegevus, leppis Euroopa Ülemkogu kokku algatada positiivne ELi-Türgi
poliitiline tegevuskava, erilise rõhuasetusega tolliliidu moderniseerimisel ja kaubanduse
lihtsustamisel, inimestevahelistel kontaktidel, kõrgetasemelistel dialoogidel ja jätkuval
koostööl rändeküsimustes kooskõlas ELi-Türgi 2016. aasta avaldusega. Euroopa Ülemkogu
kutsub oma eesistujat koostöös komisjoni presidendiga ja kõrge esindaja toetusel koostama
ettepaneku ELi-Türgi tegevuskavale sel eesmärgil uue hoo andmiseks.

21.

Tuletades meelde ja kinnitades taas muu hulgas oma varasemaid, 2019. aasta oktoobri
järeldusi Türgi kohta, kasutab EL rahvusvahelise õigusega vastuolus olevate uute ühepoolsete
meetmete või provokatsioonide korral kõiki tema käsutuses olevaid vahendeid ja võimalusi,
sealhulgas kooskõlas ELi lepingu artikliga 29 ja ELi toimimise lepingu artikliga 215, et
kaitsta enda ja oma liikmesriikide huve.
Euroopa Ülemkogu jätkab arengute tähelepanelikku jälgimist ja tuleb selle küsimuse juurde
vastavalt vajadusele tagasi ning võtab asjakohased otsused vastu hiljemalt oma detsembri
kohtumisel.

22.

Lõpuks kutsub Euroopa Ülemkogu üles korraldama Vahemere idaosa teemal mitmepoolse
konverentsi ja kutsub kõrget esindajat üles osalema konverentsi korraldust käsitlevates
kõnelustes. Konverentsi üksikasjades, nagu sellel osalemine, selle ulatus ja selle ajakava,
tuleb leppida kokku kõikide poolte vahel. Konverentsil tuleks käsitleda küsimusi, milles on
vaja leida mitmepoolsed lahendused, nagu merealade piiritlemine, julgeolek, energia, ränne ja
majanduskoostöö.
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Hiina
23.

Euroopa Ülemkogu tervitab suulist aruannet ELi juhtide ja president Xi Jinpingi 14. septembri
kohtumise kohta ning geograafilisi tähiseid käsitleva lepingu allkirjastamist. Ülemkogu
rõhutab vajadust taastada majandussuhetes tasakaal ja saavutada vastastikkus. Ülemkogu
tuletab meelde eesmärki viia käesoleva aasta lõpuks lõpule läbirääkimised ambitsioonika
ELi-Hiina laiaulatusliku investeerimislepingu üle, mis käsitleb turulepääsu osas valitsevat
ebavõrdsust, aitab kaasa võrdsete tingimuste loomisele ja millega kehtestatakse sisulised
kohustused seoses kestliku arenguga. Ühtlasi kutsub ülemkogu Hiinat üles täitma varasemad
kohustused turulepääsu tõkete käsitlemisel, tegema edusamme liigse tootmisvõimsuse
küsimuses ja alustama WTO tasandil läbirääkimisi tööstussubsiidiumide üle.

24.

Euroopa Ülemkogu innustab Hiinat võtma suurema vastutuse ülemaailmsete probleemide
lahendamisel. See hõlmab eelkõige ambitsioonikamate meetmete võtmist kliima osas
kooskõlas Pariisi kokkuleppe eesmärkidega ja bioloogilise mitmekesisuse osas ning
COVID-19 pandeemiale mitmepoolse reageerimise toetamist, eelkõige mis puudutab ravi ja
vaktsiine, rahvusvahelise tervisealase reageerimise sõltumatut hindamist ja võlakergendust,
mis on vajalik pandeemiast taastumiseks, eriti Aafrikas. Euroopa Ülemkogu peab
tervitatavaks ja suureks sammuks õiges suunas president Xi Jinpingi avaldust, mille ta tegi
pärast juhtide videokonverentsi ja kus ta ütles, et Hiina seab eesmärgiks saavutada CO2neutraalsus enne 2060. aastat.

25.

Euroopa Ülemkogu rõhutab, et tunneb suurt muret inimõiguste olukorra pärast Hiinas,
sealhulgas Hongkongis toimuva ning vähemuste hulka kuuluvate inimeste kohtlemise pärast,
nagu seda väljendati ELi-Hiina juunikuisel tippkohtumisel ja juhtide 14. septembri
kohtumisel.

26.

Euroopa Ülemkogu kinnitab ELi-Hiina suhetes võetud poliitilist lähenemisviisi, mis on
esitatud komisjoni ja kõrge esindaja 2019. aasta märtsi ühisteatises „ELi ja Hiina suhete
strateegilised väljavaated“, ning kutsub üles tegema edasisi sidusaid jõupingutusi selle
rakendamiseks. Ülemkogu palub komisjonil ja kõrgel esindajal esitada 2021. aasta märtsiks
eduaruanne. Ülemkogu jääb ootama kõigi oma liikmete ja president Xi Jinpingi kohtumist
2021. aastal.

EUCO 13/20

9

ET

Järeldused – 1. ja 2. oktoober 2020
Valgevene
27.

Euroopa Ülemkogu mõistab hukka Valgevene ametivõimude lubamatu vägivalla
rahumeelsete protestijate vastu, samuti hirmutamise, meelevaldsed vahistamised ja
kinnipidamised pärast presidendivalimisi, mille tulemusi ülemkogu ei tunnusta. Euroopa
Ülemkogu toetab täielikult Valgevene rahva demokraatlikku õigust valida oma president uute
vabade ja õiglaste valimiste teel ning ilma välise sekkumiseta. Euroopa Ülemkogu kutsub
Valgevene ametivõime üles lõpetama vägivalla ja repressioonid, vabastama kõik kinni peetud
isikud ja poliitvangid, austama meediavabadust ja kodanikuühiskonda ning alustama kaasavat
riigisisest dialoogi. Ülemkogu nõustub, et kehtestada tuleks piiravad meetmed, ning kutsub
nõukogu üles sellekohase otsuse viivitamata vastu võtma. Euroopa Ülemkogu innustab ka
Euroopa Komisjoni koostama laiaulatusliku kava demokraatlikule Valgevenele majandusliku
toetuse andmiseks.

28.

Seoses Valgevene Ostrovetsi tuumaelektrijaamaga kordab Euroopa Ülemkogu, kui tähtis on
tagada tuuma- ja keskkonnaohutus.
Mägi-Karabahhi konflikt

29.

Euroopa Ülemkogu kutsub üles lõpetama viivitamatult vaenutegevuse ja kutsub pooli
tungivalt üles pühenduma taas püsiva relvarahu tagamisele ja konflikti rahumeelsele
lahendamisele. Inimelude kaotus ja tsiviilelanikkonnale põhjustatud kannatused on
vastuvõetamatud. Selle konflikti puhul ei saa olla sõjalist lahendust ega mingit sekkumist
väljastpoolt. Aserbaidžaan ja Armeenia peaksid alustama põhjalikke ja eeltingimusteta
läbirääkimisi. Euroopa Ülemkogu avaldab toetust OSCE Minski grupi kaaseesistujatele ja
palub kõrgel esindajal uurida täiendavat ELi toetust konflikti lahendamise protsessile.
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Järeldused – 1. ja 2. oktoober 2020
Aleksei Navalnõi
30.

Euroopa Ülemkogu mõistab hukka Aleksei Navalnõi vastu toime pandud atentaadi sõjanduse
valdkonnas kasutatava Novitšoki tüüpi keemilise närvimürgiga. Keemiarelva kasutamine
kujutab endast rahvusvahelise õiguse rasket rikkumist. Euroopa Ülemkogu kutsub Venemaa
Föderatsiooni ametivõime üles tegema täielikku koostööd Keemiarelvade Keelustamise
Organisatsiooniga (OPCW), et tagada erapooletu rahvusvaheline uurimine ja tuua vastutavad
isikud kohtu ette. Euroopa Ülemkogu tuleb selle küsimuse juurde tagasi 15.–16. oktoobril
2020.

EUCO 13/20

11

ET

