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LISA 
 

HÄÄLETUSTE TULEMUSED 

 

 

 

Lühendite ja sümbolite selgitus 

 
+ vastu võetud 

- tagasi lükatud 

 kehtetuks muutunud 

tagasi tagasi võetud 

NH (..., ..., ...) nimeline hääletus (poolt, vastu, erapooletuid) 

EH ( ..., ..., ...) elektrooniline hääletus (poolt, vastu, erapooletuid) 

osa hääletus osade kaupa 

eraldi  hääletus eraldi 

me muudatusettepanek 

KME kompromissmuudatusettepanek 

VO vastav osa 

ÜME ülimuslik muudatusettepanek 

= identsed muudatusettepanekud 

§ lõige 

art artikkel 

põhj põhjendus 

RE resolutsiooni ettepanek 

RÜE resolutsiooni ühisettepanek 

SH salajane hääletus 
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1. Šveitsi Konföderatsiooniga sõlmitud lepingus sätestatud kaitsemeetmed ***I 

Raport: Andrzej Duda (A8-0145/2015) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

tervikhääletus NH + 614, 30, 30 

 

 

 

2. Tingimusjuurdepääsul põhinevate või seda sisaldavate teenuste õiguskaitse 

Euroopa konventsioon *** 

Soovitus: Pavel Svoboda (A8-0071/2015) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

hääletus: heakskiitmine NH + 622, 53, 7 

 

 

 

3. Viktor Uspaskichi parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus 

Raport: Laura Ferrara (A8-0149/2015) 

Teema Me nr Esitaja(d) NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

tervikhääletus  +  

 

 

 

4. Jérôme Lavrilleux' parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus 

Raport: Heidi Hautala (A8-0152/2015) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

tervikhääletus  +  
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5. Janusz Korwin-Mikke parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus 

Raport: Kostas Chrysogonos (A8-0150/2015) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

tervikhääletus  +  

 

 

 

6. Theodoros Zagorakise parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus 

Raport: Andrzej Duda (A8-0151/2015) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

tervikhääletus  +  

 

 

 

7. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega konsulteerimise taotlus teemal 

„Euroopa Liidu toimimise parandamine Lissaboni lepingu võimalusi kasutades” 

Konsulteerimise taotlus 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

tervikhääletus  +  

 

 

 

8. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega konsulteerimise taotlus teemal 

„Võimalikud muutused ja kohandused Euroopa Liidu praeguses institutsioonilises 

ülesehituses” 

Konsulteerimise taotlus 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

tervikhääletus  +  
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9. Regioonide Komiteega konsulteerimise taotlus teemal „Euroopa Liidu 

toimimise parandamine Lissaboni lepingu võimalusi kasutades” 

Konsulteerimise taotlus 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

tervikhääletus  +  

 

 

 

10. Regioonide Komiteega konsulteerimise taotlus teemal „Võimalikud 

muutused ja kohandused Euroopa Liidu praeguses institutsioonilises ülesehituses” 

Konsulteerimise taotlus 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

tervikhääletus  +  

 

 

 

11. Finantsinstrumentide ja -lepingute puhul võrdlusalustena kasutatavad 

indeksid ***I 

Raport: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015) 

Teema Me nr Esitaja(d) NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

kogu tekst 1VO komisjon EH + 517, 146, 27 

põhjendus 16 1VO komisjon NH + 568, 72, 50 

artikkel 2, § 2 1VO komisjon osa   

1/NH + 603, 75, 10 

2/NH + 549, 86, 50 

artikkel 2, § 2 a 1VO komisjon osa   

1/NH + 584, 52, 52 

2/NH + 514, 147, 12 

artikkel 13, § 1, 

sissejuhatav lause 

1VO komisjon osa   

1/NH + 596, 15, 75 
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Teema Me nr Esitaja(d) NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

2/NH + 491, 120, 72 

artikkel 14 a 1VO komisjon NH + 530, 143, 15 

artikkel 18 

väljajätmine 

1VO komisjon NH + 538, 148, 4 

hääletus: komisjoni ettepanek  +  

hääletus: seadusandlik resolutsioon NH hääletus 

lükati edasi 

kodukorra artikli 61 

lõige 2 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

Verts/ALE: muudatusettepanek 1VO (artikkel 14 a), muudatusettepanek 1VO (artikkel 18 

väljajätmine), muudatusettepanek 1VO (artikkel 2, § 2 a), muudatusettepanek 1VO 

(artikkel 13, § 1, sissejuhatav lause) 

EFDD: muudatusettepanek 1VO (artikkel 2, § 2), muudatusettepanek 1VO (artikkel 2, § 2 a) 

GUE/NGL: muudatusettepanek 1VO (põhjendus 16), muudatusettepanek 1VO (artikkel 2, § 2, 2. 

osa) 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

Verts/ALE: 

muudatusettepanek 1VO (art 2, § 2 a) 

1. osa: Kogu tekst, v.a need sõnad „artikli 5d punkte b–g, artikli 7 lõike 1 punkte aa,”, „ba” 

ja „bc”, „artikkel 11” 

2. osa: need sõnad 

 
muudatusettepanek 1VO (artikkel 13, §1, sissejuhatav lause) 

1. osa: Kogu tekst, v.a need sõnad „mis ei põhine reguleeritud andmetel,” 

2. osa: need sõnad 

 
GUE/NGL: 

muudatusettepanek 1VO (artikkel 2, § 2) 

1. osa: Kogu tekst, v.a need sõnad „keskpangad, juhul kui nad kasutavad ... riigi 

põhiseaduslike struktuuridega;” 

2. osa: need sõnad 
 

 

12. Arengu rahastamine 

Raport: Pedro Silva Pereira (A8-0143/2015) 

Teema Me nr Esitaja(d) NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

§ 6 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  
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Teema Me nr Esitaja(d) NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

§ 8 § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH + 357, 325, 7 

pärast § 14 1 raportöör  +  

§ 26 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 28 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 30 § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH + 354, 301, 28 

§ 38 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3 +  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 582, 79, 28 

 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

PPE: 

§ 8 

1. osa: Kogu tekst, v.a need sõnad „rahvusvahelisele õhu- ja meretranspordile ... tulu 

automaatne eraldamine” 

2. osa: need sõnad 

 
§ 28 

1. osa: Kogu tekst, v.a need sõnad „k.a seksuaal- ja reproduktiivtervis ning seonduvad 

õigused” 

2. osa: need sõnad 
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ECR: 

§ 26 

1. osa: Kogu tekst, v.a need sõnad „loodaks tegelike tulusaajate ... aruandlus riikide kaupa, 

ning” 

2. osa: need sõnad 

 
§ 30 

1. osa: „kutsub üles rahastama ... keskmise suurusega ettevõtjad;” 

2. osa: „nõuab, et vaadataks läbi ... keskkonnale või tehnosiirdele;” 

 
Verts/ALE: 

§ 6 

1. osa: Kogu tekst, v.a need sõnad „arvesse võttes mitmeaastased eelarve ajakavad” 

2. osa: need sõnad 

 
§ 38 

1. osa: „tuletab meelde, et riigiabist ... arenguriikide investeerimisvajadused;” 

2. osa: „rõhutab seepärast ... kohalike ettevõtete toetamiseks;” 

3. osa: „rõhutab siiski, et ... (nt Ebola + programm);” 
 

 

13. Ohutumad tervishoiuteenused Euroopas 

Raport: Piernicola Pedicini (A8-0142/2015) 

Teema Me nr Esitaja(d) NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

§ 5 1 üle 76 

parlamendiliik

me 

 +  

§ originaaltekst osa   

1 ↓  

2 ↓  

§ 6 § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH + 331, 324, 30 

§ 15, punkt c § originaaltekst osa   

1 +  

2 -  
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Teema Me nr Esitaja(d) NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

§ 18 § originaaltekst eraldi +  

§ 47 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 48 § originaaltekst osa   

1 +  

2 -  

§ 62 § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH - 301, 356, 30 

3 +  

§ 63, punkt p § originaaltekst eraldi +  

§ 64 § originaaltekst eraldi/ 

EH 

+ 352, 329, 4 

§ 67, punkt b § originaaltekst eraldi/ 

EH 

+ 399, 259, 28 

§ 67, punkt c § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH + 368, 277, 39 

§ 67, punkt f § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 71 § originaaltekst eraldi/ 

EH 

- 305, 325, 53 

§ 72 § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH + 396, 260, 29 
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Teema Me nr Esitaja(d) NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

§ 73 § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH + 387, 266, 34 

§ 79 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

pärast § 80 2 üle 76 

parlamendiliik

me 

NH + 344, 322, 22 

põhjendus AB § originaaltekst eraldi +  

põhjendus AI § originaaltekst eraldi/ 

EH 

+ 392, 268, 25 

põhjendus AAC § originaaltekst eraldi/ 

EH 

- 223, 434, 31 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 637, 32, 10 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

EFDD: muudatusettepanek 2 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

ALDE: § 64, põhjendused AB ja AAC 

PPE: §§ 15 punkt c, 63 punkt p, 67 punkt b, 71, põhjendus AI 

S&D: § 18 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

EFDD: 

§ 48 

1. osa: „nõuab suurema tähelepanu ... toimeainete väljatöötamist” 

2. osa: „ning bakteriostaatiliste antibiootikumide ... väiksema tõenäosusega resistentsust;” 

 
ALDE: 

§ 6 

1. osa: Kogu tekst, v.a see sõna „kvantitatiivseid” 

2. osa: see sõna 

 
§ 15, punkt c 

1. osa: Kogu tekst, v.a need sõnad „et tervishoiusüsteeme ja tervishoiuasutusi ... valikutest 

sõltumatult ja” 

2. osa: need sõnad 
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GUE/NGL: 

§ 47 

1. osa: „on seisukohal, et ... ergutada teadusuuringuid ja” 

2. osa: „toetada näiteks selliseid olemasolevaid ... ravimite algatus (IMI)” 

 
§ 79 

1. osa: „kutsub komisjoni ... ravimitööstuse vahel” 

2. osa: „mille eeskujuks on ... ravimite algatus (IMI);” 

 
PPE: 

§ 5 

1. osa: Kogu tekst, v.a need sõnad „et kokkuhoiumeetmed ei avaldaks ... ning eelkõige” 

2. osa: need sõnad 

 
§ 67, punkt c 

1. osa: „rangema kontrolli kohaldamine ... kvalifitseeritud veterinaaridele” 

2. osa: „ning siduda lahti ... majanduslikud stiimulid;” 

 
§ 67, punkt f 

1. osa: Kogu tekst, v.a need sõnad „mitte aga antibiootikumide profülaktilise kasutamisega” 

2. osa: need sõnad 

 
§ 72 

1. osa: Kogu tekst, v.a need sõnad „võtma vastu eeskirjad ... kasutamine loomadel;” 

(esimene taane) ja „looma ELi andmebaasi  ... antimikroobikume kasutatakse” 

(neljas taane) 

2. osa: need sõnad 

 
§ 73 

1. osa: „kutsub kaasseadusandjat ... eesmärgil peetavatel loomadel” 

2. osa: „ning eelkõige,... sh ravimsöödas;” 

 
S&D: 

§ 62 

1. osa: „kutsub liikmesriike ... antibiootikumi eest makstavast hüvitisest,” 

2. osa: „näiteks ... mitme kindasummalise makse abil ettevõttele” 

3. osa: „ning mis kajastaks ... kontrolli müügimahu üle;” 
 

 

14. VKEde säästva kasvu võimalused 

Raport: Philippe De Backer (A8-0135/2015) 

Teema Me nr Esitaja(d) NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

§ 7 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  
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Teema Me nr Esitaja(d) NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

§ 11 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 15 § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH - 318, 332, 34 

3 +  

§ 29 § originaaltekst eraldi +  

§ 31 § originaaltekst eraldi/ 

EH 

+ 387, 289, 7 

alapealkiri pärast § 32 § originaaltekst NH + 365, 314, 8 

§ 33 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 34 § originaaltekst osa   

1 +  

2/NH + 412, 258, 11 

3 +  

§ 35 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3/EH + 377, 258, 47 

4 +  

§ 36 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  
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Teema Me nr Esitaja(d) NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

§ 37 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 39 § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH - 334, 343, 6 

§ 42 § originaaltekst eraldi +  

põhjendus C § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

põhjendus E § originaaltekst eraldi +  

põhjendus  K § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

põhjendus L § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3 +  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 519, 93, 60 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

Verts/ALE: alapealkiri pärast lõiget 32 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

PPE: §§ 29, 31 

EFDD: § 42 

GUE/NGL: §§ 15, 29 ja 42 

Verts/ALE: põhjendus E, §§ 30 ja 42 
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Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

ECR: 

põhjendus C 

1. osa: Kogu tekst, v.a need sõnad „arvestades, et Euroopa Ülemkogu ... ressursitõhususe 

suurendamiseks;” 

2. osa: need sõnad 

 
§ 15 

1. osa: Kogu tekst, v.a need sõnad „on seisukohal, et maksukoormuse... VKEde pikaajalise 

edu eeldus” ja „loodusvarade kasutamisele ja tarbimisele; ... kasutamisele 

ülekandmise mõju;” 

2. osa: „on seisukohal, et maksukoormuse... VKEde pikaajalise edu eeldus” 

3. osa: „loodusvarade kasutamisele ja tarbimisele; ... kasutamisele ülekandmise mõju;” 

 
Verts/ALE: 

põhjendus K 

1. osa: „arvestades, et kuigi ... majanduskasvust ja keskkonnasäästlikkusest;” 

2. osa: „arvestades, et VKEde jaoks ... loomise ja arengu teel;” 

 
põhjendus L 

1. osa: Kogu tekst, v.a need sõnad „vajavad nad toimimiseks teistsugust raamistikku” ja 

„ülemäärane regulatiivne koormus” 

2. osa: „vajavad nad toimimiseks teistsugust raamistikku” 

3. osa: „ülemäärane regulatiivne koormus” 

 
§ 34 

1. osa: Kogu tekst, v.a need sõnad „tunneb heameelt komisjoni otsuse üle võtta tagasi 

iganenud või liigselt koormavad seadusandlikud ettepanekud;” ja „hoiduda 

seadusandlikest ... VKEdele tarbetut halduskoormust, ning ” 

2. osa: „tunneb heameelt komisjoni otsuse üle võtta tagasi iganenud või liigselt koormavad 

seadusandlikud ettepanekud;” 

3. osa: „hoiduda seadusandlikest ... VKEdele tarbetut halduskoormust, ning ” 

 
§ 36 

1. osa: „märgib, et murrangulised ... kehtivates õigusaktides;” 

2. osa: „rõhutab vajadust ... arengutel ei tekiks takistusi;” 

 
§ 39 

1. osa: Kogu tekst, v.a need sõnad „ning on veendunud, et eelseisvatel aastatel ... ettevõtjate 

edendamise toetamine;” 

2. osa: need sõnad 

 
GUE/NGL: 

§ 11 

1. osa: Kogu tekst, v.a need sõnad „kvaasiomakapitali instrumente ... tagatisrahastud ja 

platvormid),” 

2. osa: need sõnad 

 
§ 37 

1. osa: "on veendunud, et  ... edendada ettevõtluskultuuri" 

2. osa: „ning arendada ühtset turgu ja konkurentsivõimet” 
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ECR, PPE, GUE/NGL: 

§ 35 

1. osa: Kogu tekst, v.a need sõnad „kasutama oma riiklikes ... turupõhiseid vahendeid”, 

„keskkonnakahjulike...”, „kutsub komisjoni üles koostama  ... kehtestada 

ühtlustatumad meetmed” 

2. osa: „kasutama oma riiklikes ... turupõhiseid vahendeid” 

3. osa: „keskkonnakahjulike...” 

4. osa: „kutsub komisjoni üles koostama  ... kehtestada ühtlustatumad meetmed” 

 
EFDD, Verts/ALE, GUE/NGL: 

§ 7 

1. osa: Kogu tekst, v.a need sõnad „ja kahepoolsetesse kaubanduslepingutesse, nagu 

Atlandi-ülene kaubandus- ja investeerimispartnerlus” 

2. osa: need sõnad 

 
Verts/ALE, GUE/NGL: 

§ 33 

1. osa: "kutsub liikmesriike üles ... siseriiklikesse õigusaktidesse ülevõtmise;" 

2. osa: „kutsub komisjoni üles tagama, et ... energiatõhusate toodete ja lahenduste 

valdkonnas”, v.a sõnad „riiklikud reguleerivad asutused peavad ... ühetaoliselt 

riigihanke-eeskirju, seahulgas” ja sõnad  „hetkel suureks takistuseks ... muutuda 

rahvusvaheliseks, ning” 

3. osa: „riiklikud reguleerivad asutused peavad ... ühetaoliselt riigihanke-eeskirju, 

seahulgas” 

„hetkel suureks takistuseks ... muutuda rahvusvaheliseks, ning” 
 

 


