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1. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise taotlus 

EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks  

Raport: Victor Negrescu (A8-0077/2016) (kvalifitseeritud häälteenamus ja 3/5 antud häältest) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

tervikhääletus NH + 585, 82, 7 

 

 

2. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: 

EGF/2016/000 TA 2016 – Tehniline abi komisjoni algatusel  

Raport: Andrey Novakov (A8-0078/2016) (kvalifitseeritud häälteenamus ja 3/5 antud häältest) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

tervikhääletus NH + 534, 106, 49 

 

 

3. Paranduseelarve projekt nr 1/2016: uus rahastamisvahend erakorralise 

toetuse andmiseks liidu territooriumil 

Raport: José Manuel Fernandes (A8-0130/2016) 

Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

§ 4 1 EFDD  -  

§ 5 § originaaltekst eraldi +  

põhjendus E § originaaltekst eraldi +  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 584, 64, 33 

 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

GUE/NGL: § 5, põhjendus E 
 

 

4. Kontrollikoja liikme ametissenimetamine – Samo Jereb * 

Raport: Bart Staes (A8-0060/2016) (salajane hääletus (kodukorra artikli 182 lõige 1)) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 
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Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

Samo Jerebi ametisse nimetamine  + 404, 222, 70 

 

 

 

5. Kontrollikoja liikme ametissenimetamine – Mihails Kozlovs * 

Raport: Igor Šoltes (A8-0059/2016) (salajane hääletus (kodukorra artikli 182 lõige 1)) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

Mihails Kozlovsi ametisse 

nimetamine 

 + 386, 123, 186 

 

 

 

6. Kontrollikoja liikme ametissenimetamine – Jan Gregor * 

Raport: Igor Šoltes (A8-0057/2016) (salajane hääletus (kodukorra artikli 182 lõige 1)) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

Jan Gregori ametisse nimetamine  + 382, 256, 57 

 

 

 

7. Kontrollikoja liikme ametissenimetamine – Ladislav Balko * 

Raport: Igor Šoltes (A8-0055/2016) (salajane hääletus (kodukorra artikli 182 lõige 1)) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

Ladislav Balko ametisse 

nimetamine 

 + 328, 317, 52 
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8. Kontrollikoja liikme ametissenimetamine – Janusz Wojciechowski * 

Raport: Igor Šoltes (A8-0061/2016) (salajane hääletus (kodukorra artikli 182 lõige 1)) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

Janusz Wojciechowski ametisse 

nimetamine 

 - 288, 358, 48 

 

 

 

9. Vastuväide vastavalt kodukorra artiklile 106: toimeaine glüfosaadi 

heakskiidu kehtivusaja pikendamine 

Resolutsiooni ettepanek: B8-0439/2016 

Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

Resolutsiooni ettepanek B8-0439/2016  

(ENVI-komisjon) 

§ 1 44 ECR NH - 152, 527, 25 

9 PPE NH - 219, 477, 7 

pärast § 1 32 Verts/ALE, 

EFDD 

NH + 401, 297, 8 

33 Verts/ALE, 

EFDD 

NH + 396, 299, 6 

34 Verts/ALE, 

EFDD 

NH + 388, 318, 2 

35 Verts/ALE, 

EFDD 

NH - 252, 324, 128 

§ 2 10 PPE osa   

1 +  

2/NH + 463, 231, 9 

3/NH + 489, 187, 27 

4/NH + 515, 175, 17 

5 +  

6/NH + 508, 192, 2 
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

7/NH + 499, 201, 4 

8/NH + 500, 198, 4 

9/NH + 477, 221, 1 

45 ECR osa   

1/NH ↓  

2/NH ↓  

§ 3 11 PPE osa   

1/NH + 294, 278, 134 

2/NH + 559, 130, 13 

20 ALDE NH ↓  

46 ECR NH - 295, 394, 15 

§ 4 47 

ÜME 

ECR NH - 282, 392, 30 

36 Verts/ALE, 

EFDD 

EH + 564, 113, 20 

pärast § 4 12 PPE EH + 478, 196, 30 

48 ECR NH + 592, 88, 23 

§ 5 49 ECR osa   

1/NH - 327, 331, 47 

2/NH + 554, 112, 42 

pärast § 5 37 Verts/ALE, 

EFDD 

EH - 343, 357, 5 

38 Verts/ALE, 

EFDD 

 -  

§ 6 50 ECR  -  

pärast § 6 13 PPE osa   

1 +  

2/EH + 547, 140, 19 
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

§ 7 51 

ÜME 

ECR  -  

14 PPE  +  

pärast § 7 19 ENF NH - 110, 556, 42 

pärast volitust 4 21 Verts/ALE, 

EFDD 

 +  

põhjendus A 1 PPE  -  

pärast põhjendust A 15 ENF NH - 115, 553, 34 

pärast põhjendust C 16 ENF NH - 53, 600, 51 

põhjendus D 39 

ÜME 

ECR NH - 90, 616, 2 

2 PPE NH - 296, 386, 27 

pärast põhjendust D 17 ENF NH - 106, 555, 42 

põhjendus E 40 

ÜME 

ECR NH - 116, 583, 7 

3 PPE osa   

1/NH - 334, 366, 8 

2/NH + 543, 140, 22 

põhjendus J 4 PPE osa   

1 +  

2/EH - 301, 399, 9 

41 ECR  ↓  

põhjendus O 5 PPE NH - 290, 386, 31 

põhjendus R 42 

ÜME 

ECR NH - 298, 404, 6 

6 PPE NH - 256, 439, 13 

põhjendus U 43 

ÜME 

ECR NH - 91, 608, 8 

7 PPE NH - 278, 419, 7 
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

põhjendus W 8 PPE  +  

18 ENF NH - 78, 599, 29 

pärast põhjendust W 22 Verts/ALE, 

EFDD 

NH + 350, 326, 29 

23 Verts/ALE, 

EFDD 

NH + 343, 329, 29 

24 Verts/ALE, 

EFDD 

EH + 343, 328, 30 

pärast põhjendust X 25 Verts/ALE, 

EFDD 

NH + 345, 343, 13 

26 Verts/ALE, 

EFDD 

EH + 346, 313, 33 

27 Verts/ALE, 

EFDD 

EH + 343, 318, 40 

28 Verts/ALE, 

EFDD 

NH + 348, 314, 43 

29 Verts/ALE, 

EFDD 

 +  

30 Verts/ALE, 

EFDD 

EH - 329, 345, 31 

31 Verts/ALE, 

EFDD 

EH + 338, 335, 25 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 374, 225, 102 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

Verts/ALE: muudatusettepanekud 5, 6, 7, 9, 10 (3. osa, 6. osa, 8. osa), 11 (1. osa), 20, 23, 25, 28, 

32, 33, 34, 35, 44, 45, 46, 47 

ECR: muudatusettepanekud 11, 20, 22, 42, 44, 45, 46, 48, 49; lõpphääletus 

GUE/NGL: muudatusettepanekud 2, 3, 9, 10 (2. osa, 4. osa, 7. osa, 9. osa), 11, 20, 39, 40, 42, 43, 

44, 45 (1. osa, 2. osa), 46, 47; lõpphääletus 

ENF: muudatusettepanekud 15, 16, 17, 18, 19, lõpphääletus 
 



P8_PV(2016)04-13(VOT)_ET.doc 8 PE 581.428 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

Verts/ALE: 

muudatusettepanek 11 

1. osa: „3. palub komisjonil uuendada glüfosaadi heakskiitmist 7 aastaks; tuletab meelde, et 

määruse (EÜ) nr 1107/2009 kohaselt võib komisjon toimeainele antud heakskiidu 

loa kehtimise ajal tagasi võtta, kui aine ei vasta enam heakskiitmise kriteeriumitele;“ 

2. osa: „palub komisjonil ja liikmesriikidel kiirendada oma tööd nimekirja koostamisel 

muudest koostisainetest, mida ei või taimekaitsevahendites kasutada; peab 

tervitatavaks polüetoksüleeritud rasvamiini kasutamise keelustamist glüfosaati 

sisaldavates taimekaitsevahendites;“ 

 
muudatusettepanek 13 

1. osa: kogu tekst, v. a sõnad „alaseid teadusuuringuid ja innovatsiooni“ 

2. osa: need sõnad 

 
muudatusettepanek 49 

1. osa: „5. palub komisjonil ja EFSA-l –niivõrd kui see on õigus- ja regulatiivses 

raamistikus võimalik ning kooskõlas määruse (EÜ) nr 1107/2009 

konfidentsiaalsussätetega – võimaldada juurdepääsu teadusuuringutele ja andmetele, 

mida kasutati glüfosaadi soodsa klassifikatsiooni jaoks ja ettepaneku jaoks 

heakskiitmist uuendada;“ 

2. osa: „palub lisaks, et komisjon teeks kõik vajaliku, et lihtsustada ELi hindamisprotsessis 

kasutatud teaduslike tõendite täielikku avaldamist;“ 

 
GUE/NGL: 

muudatusettepanek 45 

1. osa: „2. toetab rakendusmääruse vastuvõtmist liikmesriikide poolt määruses (EÜ) nr 

1141/2010 (teine uuendamismäärus) sätestatud tsentraliseeritud loa andmise 

menetluse alusel;“ 

2. osa: „märgib, et kui antakse uus luba, on liikmesriigid kohustatud uuesti hindama kõiki 

turul olevaid tooteid, mis sisaldavad glüfosaati ja selle muid koostisaineid, ning 

tagama, et need vastaksid jätkuvalt kaasaegsetele ohutusstandarditele;“ 

 
S&D: 

muudatusettepanek 3 

1. osa: sõnade „peamiselt sellega töödeldavate alade läheduses elades, kodumajapidamistes 

ja toidu kaudu“ väljajätmine 

2. osa: „arvestades, et kokkupuuted glüfosaadiga on sagenenud selle aine kasutamise järsu 

kasvu tõttu; arvestades, et glüfosaadi ja selle kõige levinumate koostisainete mõju 

inimtervisele tuleb korrapäraselt jälgida;“ 

 
muudatusettepanek 4 

1. osa: kogu tekst, v.a sõna „ulatuslike“ 

2. osa: see sõna 
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Verts/ALE GUE/NGL 

muudatusettepanek 10 

1. osa: „2. palub komisjonil esitada uue rakendusmääruse eelnõu, et käsitleda paremini [...] 

herbitsiidide säästvat kasutamist;“ 

2. osa: „glüfosaati sisaldavate“ 

3. osa: „palub komisjonil soovitada liikmesriikidel eelkõige piirata glüfosaadi müüki 

mittekutselistele kasutajatele või see keelata“ 

4. osa: „ning paluda komisjonil koos liikmesriikide ekspertidega koostada hinnang,“ 

5. osa: „et hinnata mittekutselistele kasutajatele mõeldud taimekaitsevahendite kasutamist“ 

6. osa: „ja teha ettepanekuid, arendada koolitust“ 

7. osa: „ja kasutuslubade andmist“ 

8. osa: „kutselistele kasutajatele,“ 

9. osa: „pakkuda paremat teavet glüfosaadi kasutamise kohta ning kehtestada ranged 

piirangud toimeainet glüfosaat sisaldavate toodete koristuseelsele kasutamisele;“ 
 

 

10. EL muutuvas maailmas, mis on üha ühendatum, vaidlustatum ja keerukam 

Raport: Sandra Kalniete (A8-0069/2016) 

Teema Me nr Esitaja NH 

jne 

Hääletus NH/EH – märkused 

pärast § 3 1 üle 76 

parlamendiliikme 

osa   

1 +  

2/EH - 261, 374, 41 

3 +  

§ 5 § originaaltekst osa   

1/NH + 538, 138, 16 

2/NH + 503, 171, 24 

§ 6 § originaaltekst osa   

1/NH + 407, 266, 28 

2/NH + 444, 222, 30 

3/NH + 488, 191, 14 

§ 9 § originaaltekst NH + 454, 227, 19 

§ 10 § originaaltekst osa   

1/NH + 463, 205, 35 

2/NH + 382, 273, 42 
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Teema Me nr Esitaja NH 

jne 

Hääletus NH/EH – märkused 

3/NH + 423, 253, 25 

§ 11 § originaaltekst NH + 436, 251, 13 

§ 12 § originaaltekst osa   

1/NH + 451, 221, 26 

2/NH + 508, 144, 42 

§ 17 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 23 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 26 § originaaltekst NH + 461, 202, 38 

§ 27 § originaaltekst NH + 454, 204, 39 

§ 45 2 üle 76 

parlamendiliikme 

 +  

põhjendus C § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

alapealkiri pärast 

põhjendust N 

§ originaaltekst osa   

1 +  

2/EH - 307, 345, 50 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 427, 232, 43 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

Verts/ALE: §§ 5 (2. osa), 6 (1. osa), 9, 10 (1. osa, 2. osa), 11, 12, 27 

S&D: § 10 

GUE/NGL: §§ 5, 6, 10, 11, 12, 26, 27 

EFDD: §§ 6 (2. osa, 3. osa), 10 (1. osa, 3. osa), 27 
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Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

PPE: 

muudatusettepanek 1 

1. osa: „3 a. on seisukohal, et ELil on ülemaailmse toimijana ülimalt oluline osa 

rahvusvahelistes inimõiguste alastes õigusaktides sätestatud põhimõtete, eelkõige 

inimõiguste ja põhivabaduste universaalsuse põhimõtte järgimises; on seetõttu 

kindlalt seisukohal, et inimõigused tuleb sisuliselt integreerida uude üldisse 

strateegiasse,“ 

2. osa: „mida tuleks kasutada võimalusena tegeleda ELi kehtiva inimõiguste poliitika 

süsteemse rakendamise puudujääkide kõrvaldamisega ning kõige kõrgemal tasandil 

poliitilise toetuse kindlustamisega,“ 

3. osa: „mis on hädavajalik ELi strateegilise raamistiku, ELi inimõigustealaste suuniste ning 

inimõiguste ja demokraatia tegevuskava täielikuks rakendamiseks; rõhutab sellega 

seoses vajadust alati konsulteerida ELi, liikmesriikide ja kolmandate riikide 

kodanikuühiskondadega, et praktikute ja inimõiguslaste kogemused ja 

ekspertteadmised ELi välis- ja julgeolekupoliitikas teadmiseks võtta ja seda 

poliitikat täpsustada; kutsub ELi ja liikmesriike üles tagama, et EL välispoliitikas 

kiidetaks heaks strateegiline käsitus inimõigustest, rõhutataks konkreetseid 

sellekohaseid meetmeid ja tulemusi ning demonstreeritaks ELi inimõiguste alase 

tegevuse sidusust eri riikides ja piirkondades, sõltumata julgeoleku, välispoliitika, 

kaubanduse, energeetika, abi ja muude valdkondade probleemidest;“ 

 
Verts/ALE: 

§ 5 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „märgib, et EL ja selle liikmesriigid peavad olema ühtsemad ja 

valmis võtma oma kollektiivse julgeoleku ja territoriaalkaitse eest suurema vastutuse 

ning sealjuures vähem lootma USAle, seda eriti Euroopa naabruses;“, „seetõttu“ ja 

„tõhustama oma kaitsevõimet, et“ 

2. osa: need sõnad 

 
alapealkiri pärast põhjendust N 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „inimeste ning riikide, ühiskondade ja väärtuste“ 

2. osa: need sõnad 

 
S&D: 

§ 17 

1. osa: „rõhutab, et tehnoloogia mõju peaks kajastuma ka ülemaailmses strateegias, samuti 

küberjulgeoleku algatustes,“ 

2. osa: „ning inimõiguste edendamine peaks olema kõikide ELi poliitikavaldkondade ja 

programmide lahutamatu koostisosa, kui see on asjakohane, et parandada 

inimõiguste kaitset, edendada demokraatiat, õigusriigi põhimõtteid ja head 

valitsemistava ning rahumeelset konfliktide lahendamist;“ 
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EFDD: 

§ 12 

1. osa: „rõhutab, et ELi ja NATO koostöö tugevdamine on erakordselt oluline ja see peaks 

kindlustama eri operatsioonide koordineerimise, ning toetab Euroopa jõudude 

loomist, mis tugevdaksid NATO-t territoriaalkaitses ja oleksid võimelised 

sõltumatult korraldama sekkumisoperatsioone väljaspool ELi piire; rõhutab, et ÜJKP 

peaks tugevdama NATO Euroopa-sammast ja tagama, et NATO Euroopa 

liikmesriigid oleksid suutelised oma kohustusi täitma; soovitab omavahel siduda ELi 

lahingurühmade ja NATO reageerimisjõudude kontseptsioonid;“ 

2. osa: „tuletab meelde, et sõjaline panustamine peab põhinema ELi liikmesriikide 

solidaarsuse põhimõttel;“ 

 
§ 23 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „ja sõjaliste“ 

2. osa: need sõnad 

 
põhjendus C 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „revisionistlike jõudude püüded muuta jõuga piire, rikkudes 

rahvusvahelist õigust, ja seada kahtluse alla reeglitel põhinev maailmakord,“ 

2. osa: need sõnad 

 
Verts/ALE, EFDD: 

§ 6 

1. osa: „nõuab, et EL parandaks sel eesmärgil sidusat ja struktureeritud koostööd 

kaitseuuringute valdkonnas, tugevdaks tööstusbaasi ja küberkaitset ühiskasutuse ja 

teiste koostööprojektide kaudu, et tõhusamalt kasutada riikide kaitse-eelarveid, 

saavutada kollektiivne eesmärk – tõsta uuringukulude osakaalu kaitsekuludes 2 %-ni 

ning hakata järgmises mitmeaastases finantsraamistikus rakendama ELi rahastatavat 

kaitseuuringute ja -tehnoloogia programmi; on seisukohal, et tuleb tugevdada 

Euroopa Kaitseagentuuri rolli ning suurendada selle vahendeid, et agentuur saaks 

tulemuslikumalt toimida; on ka seisukohal, et liikmesriigid peaksid endale võtma 

suurema vastutuse Euroopa jaoks hädavajaliku suutlikkuse arendamisel ja ELi 

strateegilise sõltumatuse toetamisel, suurendama Euroopa Kaitseagentuuri kaudu 

oma kulutusi sõjalistele uuringutele ning tugevdama Euroopa kaitsesektori 

tehnoloogilist ja tööstuslikku baasi (EDTIB) ja Euroopa kaitseturgu; nõuab, et 

liikmesriigid kasutaksid oma kaitse-eelarveid läbipaistvamalt ja 

vastutustundlikumalt;“,  

v.a sõnad „saavutada kollektiivne eesmärk – tõsta uuringukulude osakaalu 

kaitsekuludes 2 %-ni ning hakata järgmises mitmeaastases finantsraamistikus 

rakendama ELi rahastatavat kaitseuuringute ja -tehnoloogia programmi;“ 

2. osa: „saavutada kollektiivne eesmärk – tõsta uuringukulude osakaalu kaitsekuludes 2 %-

ni ning hakata järgmises mitmeaastases finantsraamistikus rakendama ELi 

rahastatavat kaitseuuringute ja -tehnoloogia programmi;“ 

3. osa: „peale selle kutsub liikmesriike üles tagama piisava suutlikkuse Euroopa Liidu 

lepingu artiklis 43 sätestatud ülesannete täitmiseks, sealhulgas asjakohasteks ÜRO 

rahuvalvemissioonideks; on seisukohal, et lisaks tuleb parandada Euroopa 

luureandmete vahetust ning välja arendada tegelikult toimiv Euroopa luure- ja 

prognoosimisvõime koos vajalike järelevalvemehhanismidega;“ 
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§ 10 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „ühiste kaitsejõudude ja ühise kaitsepoliitika kujundamise 

suunas, mille lõpptulemus peaks olema Euroopa Kaitseliidu loomine;“ ja „ELi 

alalise sõjalise peakorteri loomist,“ 

2. osa: „ühiste kaitsejõudude ja ühise kaitsepoliitika kujundamise suunas, mille lõpptulemus 

peaks olema Euroopa Kaitseliidu loomine;“ 

3. osa: „ELi alalise sõjalise peakorteri loomist,“ 
 



P8_PV(2016)04-13(VOT)_ET.doc 14 PE 581.428 

 

11. ELi Kesk-Aasia strateegia rakendamine ja läbivaatamine 

Raport: Tamás Meszerics (A8-0051/2016) 

Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

§ 3 § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH - 124, 542, 26 

§ 65 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 89 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 90 § originaaltekst NH + 544, 142, 11 

§ 110 § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH - 312, 372, 13 

§ 149 § originaaltekst eraldi/ 

EH 

+ 372, 305, 21 

§ 145 1 raportöör  +  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 605, 66, 25 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

GUE/NGL: § 90 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

PPE: § 149 
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Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

PPE: 

§ 3 

1. osa: „juhib tähelepanu asjaolule, et senine strateegiline lähenemine suhete kujundamisele 

Kesk-Aasia riikidega on olnud elujõuline ja edukas vaid osaliselt; märgib, et ELi ja 

Kesk-Aasia strateegia sihtriikide vahelisi majandussuhteid ei ole asjakohaselt 

arendatud, piirkondliku koostöö ja Kesk-Aasia riikide integratsiooni soovitav 

edendamine kogemuste ja standardite ülekandmise teel on ELi poolt seisma jäänud“ 

2. osa: „ning EL ei ole siiani suutnud anda asjakohast panust tõsiste sotsiaal-majanduslike ja 

keskkonnaprobleemide lahendamisse ega Kesk-Aasia ühiskondade ajakohastamisse 

lähtuvalt ELi ühiskondlikest mudelitest ja põhimõtetest;“ 

 
§ 65 

1. osa: „märgib, et riikide ühised jooned pärinevad vanemast ajaloost, sealhulgas Siiditee, 

türgi hõimude poolse koloniseerimise ja islami vastuvõtmise aegadest; märgib 

ühtlasi, et piirkonna viie riigi arengutase on erinev: Kasahstan on tõusmas piirkonna 

tähtsaimaks osaliseks, kellega Euroopa Liidu suhted edenevad jõudsalt; Kõrgõzstan 

ja Tadžikistan on palju vaesemad, kuid on suhteliselt avatud, kaasates mõningal 

määral kodanikuühiskonda; arenevad ka ELi suhted Usbekistaniga, kuid 

Turkmenistan on endiselt piirkonna kõige suletum riik,“ 

2. osa: „kus puudub tõhus sõltumatu kodanikuühiskond;“ 

 
§ 110 

1. osa: kogu tekst, v.a „täieliku“ 

2. osa: see sõna 

 
GUE/NGL: 

§ 89 

1. osa: „väljendab heameelt makromajandusliku finantsabi suurendamise üle ning“ 

2. osa: „nõuab, et asjaomast vahendit kasutataks rangete tasuvuskriteeriumide ja 

ülekanduvat mõju käsitlevate üksikasjalike mõjuhindamiste alusel; rõhutab 

strateegia rakendamise eduaruannete tähelepanuväärsemaid aspekte arvesse võttes 

seda, et oluline on liikmesriikide kaasamine ELi abi rakendamisse, et saavutada 

suurem mõju ja parandada tulemusi;“ 
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12. Zika viiruse puhang 

Resolutsiooni ettepanek: B8-0449/2016 

Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

Resolutsiooni ettepanek B8-0449/2016  

(ENVI-komisjon) 

pärast § 7 5 ALDE EH - 259, 328, 93 

6 ALDE  -  

pärast § 10 1 Verts/ALE  -  

§ 13 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 15 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3/EH + 431, 198, 53 

4 +  

5 +  

§ 19 2 S&D  +  

§ originaaltekst osa   

1 ↓  

2 ↓  

3 ↓  

4 ↓  

§ 33 § originaaltekst osa   

1 +  

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

põhjendus M 4 ALDE  +  

põhjendus U 3 ALDE  +  

hääletus: resolutsioon (terviktekst)  +  

 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

ECR: § 33 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

PPE: 

§ 33 

1. osa: „toetab ÜRO üleskutset tunnistada kehtetuks seadused ja poliitika, mis piiravad 

rahvusvahelisi standardeid rikkudes juurdepääsu seksuaal- ja reproduktiivtervise 

alastele tervishoiuteenustele ja õigustele,“ 

2. osa: „ning toetab valmisolekut tagada, et rahvatervisealaseid meetmeid võetakse 

kooskõlas inimõigustega, eelkõige tervise valdkonna ja tervisega seonduvate 

õigustega;“ 

 
ALDE: 

§ 13 

1. osa: „on seisukohal, et kõnealune kava peab sisaldama selliste kaitsevahendite 

sihtotstarbelist ja piisavat tasuta jagamist nagu võrgud (sääsehammustuste vastu) ja 

kondoomid (sugulisel teel edasikandumise vältimiseks);“ 

2. osa: need sõnad 

 
ECR, PPE: 

§ 15 

1. osa: „juhib tähelepanu asjaolule, et Zika viirus on ilmsiks toonud puudused nii riikide 

tervishoiusüsteemide, eriti esmase tervishoiutasandi reageerimisel“ 

2. osa: „kui ka reproduktiivtervise teenuste osutamisel ja tütarlaste ja naiste 

reproduktiivtervisega seonduvate õiguste osas viiruspuhangust haaratud riikides, 

eriti mis puudutab teavitamist ja arstiabi raseduse vältel ja selle järel ning rasedusest 

hoidumist“ 

3. osa: „katkestamist“ 

4. osa: „ja raseduse“ 

5. osa: „ning kõnealuste riikide valitsusametnikud on soovitanud naistel rasedus edasi 

lükata, kuni Zika viiruse kohta rohkem teavet saadakse;“ 

 
§ 19 

1. osa: „kutsub ELi üles toetama viirusnakkusest haaratud riikides üldise juurdepääsu 

saavutamist esmatasandi arstiabile, sh sünnituseelne ja -järgne arstiabi ja Zika 

viiruse diagnostilised testid, toetama viirusnakkusest haaratud riikide valitsusi, et 

nad teeksid kättesaadavaks ulatusliku seksuaal- ja reproduktiivtervise alase teabe ja 

tervishoiuteenuste paketi, sh pereplaneerimisvõimalused, pöörates tähelepanu 

sellele, et kõigile naistele ja teismelistele tütarlastele“ 

2. osa: „oleksid kättesaadavad kvaliteetsed rasestumisvastased vahendid ning ohutu abort, 

et võidelda [...] järsult sagenenud ohtlike abortide vastu,“ 

3. osa: „epideemia puhkemisest saadik“ 

4. osa: „ning alustama kõnealuses kontekstis partnerriikidega vajalikku arutelu 

rasestumisvastaste vahendite ning naiste ja tütarlaste õiguste üle;“ 
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13. Olukord Poolas 

Resolutsiooni ettepanekud: B8-0461/2016/rev, B8-0463/2016, B8-0464/2016, B8-0465/2016 

Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

Resolutsiooni ettepanek B8-0461/2016/rev (PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE) 

§ 10 3 GUE/NGL EH - 153, 319, 219 

pärast § 10 4 GUE/NGL NH - 196, 273, 222 

põhjendus P 1 GUE/NGL  -  

pärast põhjendust P 2 GUE/NGL NH - 188, 294, 206 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 513, 142, 30 

Resolutsiooni ettepanekud fraktsioonide kaupa 

B8-0463/2016  ENF  ↓  

B8-0464/2016  EFDD  ↓  

B8-0465/2016  ECR  ↓  

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

ENF: lõpphääletus (B8-0461/2016/rev) 

GUE/NGL: muudatusettepanekud 2, 4 (B8-0461/2016/rev) 

ECR: lõpphääletus (B8-0461/2016/rev) 
 

Mitmesugust 

Ulrike Lunacek ja Klaus Buchner (fraktsioon Verts/ALE) allkirjastasid samuti resolutsiooni ettepaneku 

B8-0461/2016/ rev. 
 


