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1. Üksikisikute kaitse isikuandmete töötlemisel ***II 

Soovitus teisele lugemisele: Jan Philipp Albrecht (A8-0139/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

heakskiitmine ilma hääletuseta 

 

 

2. Isikuandmete töötlemine kuritegude tõkestamise eesmärgil ***II 

Soovitus teisele lugemisele: Marju Lauristin (A8-0138/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

heakskiitmine ilma hääletuseta 

 

 

3. Broneeringuinfo kasutamine ***I 

Teine raport: Timothy Kirkhope (A8-0248/2015) 

Teema Me nr Esitaja NH 

jne 

Hääletus NH/EH – märkused 

ettepanek lükata 

komisjoni ettepanek 

tagasi 

55 üle 40 

parlamendiliikme 

NH - 146, 473, 13 

kogu tekst, plokk nr 1 53 VO komisjon NH + 460, 173, 6 

plokk nr 2 1–52 komisjon NH ↓  

muudatusettepanek 53, 

artikkel 2 

53 VO komisjon NH + 471, 149, 25 

muudatusettepanek 53, 

artikkel 3, punkt 3 

53 VO komisjon NH + 470, 142, 32 

artikkel 2, punkt i 

(muudatusettepanek 

53, artikkel 3, punkt 9) 

53 VO komisjon NH + 481, 144, 17 

58 Verts/ALE NH ↓  

artikkel 4, § 1 

(muudatusettepanek 

53, artikkel 6, § 1) 

59 Verts/ALE NH - 130, 491, 22 

53 VO komisjon NH + 490, 130, 26 
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Teema Me nr Esitaja NH 

jne 

Hääletus NH/EH – märkused 

muudatusettepanek 53, 

artikkel 6, § 9 

53 VO komisjon osa   

1/NH + 572, 67, 7 

2/NH + 484, 147, 13 

muudatusettepanek 53, 

artikkel 8, § 1 

53 VO komisjon osa   

1/NH + 558, 47, 42 

2/NH + 476, 147, 20 

artikkel 7, § 1 

(muudatusettepanek 

53, artikkel 9, § 1) 

54 ALDE NH - 163, 457, 29 

53 VO komisjon NH + 496, 147, 8 

artikkel 9 

(muudatusettepanek 

53, artikkel 12) 

53 VO komisjon NH + 467, 175, 7 

60 Verts/ALE NH ↓  

pärast artiklit 16 61 Verts/ALE NH - 154, 491, 7 

muudatusettepanek 53, 

artikkel 19, § 3 

53 VO komisjon NH + 502, 142, 8 

põhjendus 10 53 VO komisjon NH + 475, 157, 22 

56 Verts/ALE NH ↓  

põhjendus 32 

(muudatusettepanek 

53, põhjendus 37) 

53 VO komisjon NH + 469, 176, 9 

57 Verts/ALE NH ↓  

hääletus: komisjoni ettepanek NH + 463, 174, 16 

hääletus: seadusandlik resolutsioon NH + 461, 179, 9 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

GUE/NGL: muudatusettepanek 55 

Verts/ALE: muudatusettepanekud 1–55 (hääletus plokkide kaupa), 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 

61, komisjoni ettepanek 

PPE: muudatusettepanekud 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

Verts/ALE: muudatusettepanek 53, artikkel 2; muudatusettepanek 53, artikkel 3, punkt 3; 

muudatusettepanek 53, artikkel 19, § 3 
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Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

Verts/ALE: 

muudatusettepanek 53, artikkel 6, § 9 

1. osa: „Käesoleva artikli lõike 2 punktis a osutatud reisijate hindamise tagajärjed ei tohi 

seada ohtu liidus vaba liikumise õigust omavate isikute õigust siseneda asjaomase 

liikmesriigi territooriumile, nagu on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiivis 2004/38/EÜ.“ 

2. osa: „Lisaks peavad juhul, kui hindamine toimub seoses liikmesriikide vaheliste ELi-

siseste lendudega, mille suhtes kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrust (EÜ) nr 562/2006, sellise hindamise tagajärjed olema kooskõlas nimetatud 

määrusega.“ 

 
muudatusettepanek 53, artikkel 8, § 1 

1. osa: „Liikmesriigid võtavad vastu vajalikud meetmed selle tagamiseks, et lennuettevõtjad 

edastaksid tõukemeetodil I lisas loetletud broneeringuinfo ulatuses, milles nad sellist 

infot oma tavapärase äritegevuse käigus on juba kogunud, selle liikmesriigi 

broneeringuinfo üksuse andmebaasi, mille territooriumile lend saabub või mille 

territooriumilt lend väljub. Kui lennu puhul on kood jagatud ühe või mitme 

lennuettevõtja vahel, vastutab kõigi reisijate broneeringuinfo edastamise eest see 

lennuettevõtja, kes lendu teostab. Kui ELi-välisel lennul on üks või mitu vahepeatust 

liikmesriikide lennujaamades, edastavad lennuettevõtjad kõigi reisijate 

broneeringuinfo kõigi asjaomaste liikmesriikide broneeringuinfo üksustele.“ 

2. osa: „Sama kehtib ka juhul, kui ELi-sisesel lennul on üks või mitu vahepeatust erinevate 

liikmesriikide lennujaamades, kuid ainult ELi-siseste lendude broneeringuinfot 

koguvate liikmesriikide puhul.“ 
 

 

4. Pakistan ja eelkõige rünnak Lahore linnas 

Resolutsiooni ettepanekud: B8-0471/2016, B8-0474/2016, B8-0475/2016, B8-0476/2016, B8-
0467/2016, B8-0468/2016, B8-0466/2016 

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

Resolutsiooni ühisettepanek RC-B8-0466/2016  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD) 

pärast § 12 2 Verts/ALE  +  

pärast § 13 1 Verts/ALE  -  

§ 16 4 GUE/NGL  -  

pärast põhjendust L 3 GUE/NGL  -  

hääletus: resolutsioon (terviktekst)  +  

Resolutsiooni ettepanekud fraktsioonide kaupa 

B8-0466/2016  EFDD  ↓  

B8-0467/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0468/2016  S&D  ↓  

B8-0471/2016  PPE  ↓  

B8-0474/2016  ECR  ↓  

B8-0475/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0476/2016  ALDE  ↓  

 

 

 

5. Honduras: inimõiguste kaitsjate olukord 

Resolutsiooni ettepanekud: B8-0472/2016, B8-0473/2016, B8-0477/2016, B8-0480/2016, B8-

0482/2016, B8-0470/2016, B8-0469/2016 

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

Resolutsiooni ühisettepanek RC-B8-0469/2016  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD, Barbara Kappel) 

§ 9 § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH + 421, 205, 22 

3 +  
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

põhjendus A § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

põhjendus C § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

põhjendus J § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

hääletus: resolutsioon (terviktekst)  +  

Resolutsiooni ettepanekud fraktsioonide kaupa 

B8-0469/2016  ECR  ↓  

B8-0470/2016  EFDD  ↓  

B8-0472/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0473/2016  S&D  ↓  

B8-0477/2016  PPE  ↓  

B8-0480/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0482/2016  ALDE  ↓  

 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

PPE: 

§ 9 

1. osa: „on arvamusel, et Euroopa investorite tegevus tuleb kinnitada keskkonnaalaste ja 

sotsiaalsete kaitsemeetmete tugevasse raamistikku;“ 

2. osa: „toetab kindlalt ÜRO äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtete rakendamist koos 

selgete hoolsuskohustuse nõuetega, riskiohjamise kaitsemeetmetega ja vajaduse 

korral tõhusate õiguskaitsevahendite ettenägemisega;“ 

3. osa: „peab tervitatavaks tõsiasja, et nii FMO kui ka Finnfund on Berta Cácerese tapmise 

avalikult hukka mõistnud ja nõudnud põhjalikku uurimist, ning tõsiasja, et pärast 

Nelson García mõrva peatas FMO 16. märtsil 2016 kogu oma tegevuse;“ 

 
põhjendus A 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „meelevaldsete kinnipidamiste“ 

2. osa: need sõnad 
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põhjendus C 

1. osa: „arvestades, et eelpool öeldule vaatamata on Honduras muutunud inimõiguste 

kaitsjate jaoks üheks kõige ohtlikumaks riigiks selles piirkonnas; arvestades, et 

Honduras on [...] üks maailma vägivaldsemaid riike,“ 

2. osa: „keskkonnaaktivistide jaoks [...] kus mõrvati aastatel 2010–2015 vähemalt 109 

keskkonnaaktivisti;“ 

 
põhjendus J 

1. osa: „arvestades, et LGBTI-inimeste õiguste kaitsja, transnaise ja ühenduse Arcoíris 

liikme Paola Barraza tapmine 24. jaanuaril 2016 juhib tähelepanu kasvavale ohule, 

millega LGBTI-kogukond Hondurases silmitsi seisab;“ 

2. osa: „arvestades, et tema mõrvamine on viimane LGBTI inimõigusorganisatsioonide 

aktiivsete liikmete vägivaldsete surmade reas viimase 11 kuu jooksul ning teiste 

hulgas tapeti Angy Ferreira, Violeta Rivas, Gloria Carolina Hernández Vásquez 

(tuntud ka Génesis Hernándeze nime all), Jorge Alberto Castillo, Estefanía Zúñiga, 

Henry Matamoros ja Josselin Janet Aceituno Suazo; arvestades, et 1994. aastast 

alates on Hondurases tapetud 235 LGBTI-inimest ja ainult 48 juhtumit on jõudnud 

kohtusse; arvestades, et riigi inimõiguste voliniku väitel ei ole 92 % kuritegudest 

nõuetekohaselt uuritud ja jäävad seega lahendamata;“ 
 

Mitmesugust 

Marijana Petir (fraktsioon PPE) võttis resolutsiooni ühisettepanekule RC-B8-0469/2016 antud allkirja 

tagasi. 
 

 

6. Nigeeria 

Resolutsiooni ettepanekud: B8-0479/2016, B8-0481/2016, B8-0483/2016, B8-0484/2016, B8-
0485/2016, B8-0486/2016, B8-0478/2016 

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

Resolutsiooni ühisettepanek RC-B8-0478/2016  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD, Barbara Kappel) 

pärast § 9 1 GUE/NGL osa   

1 +  

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

§ 11 § originaaltekst eraldi +  

pärast § 15 2 GUE/NGL  -  

hääletus: resolutsioon (terviktekst)  +  

Resolutsiooni ettepanekud fraktsioonide kaupa 

B8-0478/2016  EFDD  ↓  

B8-0479/2016  ECR  ↓  

B8-0481/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0483/2016  S&D  ↓  

B8-0484/2016  PPE  ↓  

B8-0485/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0486/2016  ALDE  ↓  

 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

ECR: § 11 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

PPE: 

muudatusettepanek 1 

1. osa: „nõuab rahvusvahelist uurimist ÜRO egiidi all, et määrata kindlaks kolmandate 

riikide vastutus selles piirkonnas terrorirühmituste (nagu Boko Haram) 

moodustamise ja rahastamise eest“ 

2. osa: „ning rahvusvaheliste ettevõtete ja valitsuste vastutus jõukuse koondamise ning 

majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste pingete süvendamise eest, muu hulgas 

maksupettuste abil;“ 
 

Mitmesugust: 

Anna Záborská (fraktsioon PPE) võttis resolutsiooni ühisettepanekule RC-B8-0478/2016 antud allkirja 

tagasi. 
 

 

7. Ärisaladuste ebaseadusliku omandamise, kasutamise ja avalikustamise 

vastane kaitse ***I 

Raport: Constance Le Grip (A8-0199/2015) 

Teema Me nr Esitaja NH 

jne 

Hääletus NH/EH – märkused 
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Teema Me nr Esitaja NH 

jne 

Hääletus NH/EH – märkused 

ettepanek lükata 

komisjoni ettepanek 

tagasi 

3 üle 40 

parlamendiliikme 

NH - 129, 509, 14 

kogu tekst – plokk nr 1 2 komisjon  +  

plokk nr 2 1 komisjon  ↓  

hääletus: komisjoni ettepanek  +  

hääletus: seadusandlik resolutsioon NH + 503, 131, 18 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

Verts/ALE: muudatusettepanek 3 
 

 

8. Euroopa Parlamendi 2017. aasta tulude ja kulude eelarvestus 

Raport: Indrek Tarand (A8-0131/2016) 

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

§ 3 § originaaltekst osa   

1 +  

2 -  

§ 5 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 6 8 PPE EH + 362, 235, 46 

§ 7 16 EFDD NH - 213, 407, 24 

§ 21 9 PPE  -  

§ 22 6 S&D  -  

10 PPE EH - 280, 361, 7 

§ 23 § originaaltekst osa   

1/EH + 419, 200, 21 

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

§ 25 11 PPE EH + 315, 288, 39 

§ 26 § originaaltekst NH + 546, 44, 58 

§ 27 17 EFDD  -  

§ 28 27 GUE/NGL  -  

pärast § 28 18 EFDD  -  

§ 29 3 Verts/ALE NH + 332, 292, 21 

§ 31 1 ENF NH - 130, 481, 20 

§ 32 12 PPE EH - 238, 374, 30 

pärast § 32 28 GUE/NGL NH + 438, 200, 8 

§ 37 § originaaltekst NH + 474, 118, 50 

§ 38 § originaaltekst NH + 569, 49, 26 

pärast § 38 29 GUE/NGL  -  

§ 39 19 EFDD  -  

pärast § 39 30 GUE/NGL  -  

31 GUE/NGL  -  

§ 40 20 EFDD  -  

pärast § 40 32 GUE/NGL  -  

§ 41 15 PPE EH - 268, 305, 69 

§ 42 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

pärast § 42 7 Verts/ALE  -  

§ 46 33 GUE/NGL  tagasi  

13 PPE  tagasi  

2 ENF NH - 70, 542, 18 

21 EFDD  -  
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

§ 48 22 EFDD NH + 330, 277, 39 

§ originaaltekst eraldi ↓  

§ 49 14= 

23= 

PPE 

EFDD 

 +  

pärast § 49 4 Verts/ALE NH - 114, 477, 56 

5 Verts/ALE NH - 245, 335, 62 

§ 52 24 EFDD NH - 128, 498, 17 

§ originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

pärast § 52 25 EFDD  -  

§ 53 § originaaltekst eraldi +  

pärast § 55 26 EFDD  -  

34 GUE/NGL  -  

pärast § 56 35 GUE/NGL EH + 350, 219, 71 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 409, 221, 13 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

ECR: § 37 

ENF: muudatusettepanekud 1, 2, 5, 16, 22, 24, 28 

GUE/NGL: §§ 26, 38 

Verts/ALE: muudatusettepanekud 3, 4, 5 ja § 37 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

ENF: §§ 48, 53 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

S&D: 

§ 3 

1. osa: „kinnitab, et on taotletud vahendeid erakorraliste kulude katmiseks, mis sisaldavad 

0,2 % suurust kasvu 2016. aasta eelarvega võrreldes iiri keele kasutamise suhtes 

kehtivate, 15. aprilli 1958. aasta määrusega nr 1 kehtestatud ajutiste erandmeetmete 

järkjärguliseks kaotamiseks“ 

2. osa: „ja 2,6 % suurust kasvu 2016. aasta eelarvega võrreldes turvalisuse ja 

küberturvalisusega seotud lisavajaduste katmiseks;“ 
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§ 5 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „lähtudes juhatusele 2016. aasta veebruaris esitatud analüüsist, 

mida täiendati 22. märtsi 2016. aasta sündmuste järel läbi viidud sõeluuringuga“ 

2. osa: need sõnad 

 
§ 23 

1. osa: „on arvamusel, et hinnata tuleks parlamendiliikmete vajadusi nende 

valimisringkondades, võttes arvesse ka valimisringkondade erinevusi, et 

parlamendiliikmed saaksid paremini oma valimisringkonnaga seotud tööd teha;“ 

2. osa: „usub, et parlamendiliikmete mobiilsed töökohad ja valimisringkondades pakutav 

tugi peaksid olema tegelike vajaduste põhised ja tuginema kasutuse hinnangutele ega 

tohiks tekitada parlamendile märkimisväärseid või korduvaid lisakulusid; toonitab, 

et riistvara ei tuleks parlamendiliikmetele käsutusse anda, kuna üldkulude hüvitis 

sisaldab piisavalt ressursse kõige kaasaegsemate seadmete ostmiseks; peab 

küsitavaks vajadust töötada parlamendiliikmete jaoks välja privaatne mobiilne 

töökoht, kuna see ei paista olevat kooskõlas sellega, kuidas parlamendiliikmed ja 

nende bürood oma tööd korraldavad;“ 

 
§ 42 

1. osa: kogu tekst v.a sõnad „eriti seoses Euroopa Parlamendi laiendatud töörühmade 

tegevusega; on seisukohal, et alates 2014. aasta oktoobrist komisjonide etapi 

muudatusettepanekute puhul kasutatav keeleprofiili süsteem on võimaliku tõhususe 

näide, mida saab edasi arendada;“ 

2. osa: need sõnad 

 
ENF: 

§ 52 

1. osa: „võtab teadmiseks Euroopa Parlamendi infobüroode rolli teadlikkuse tõstmisel 

parlamendi tegevusest ja liidu kohta üldiselt; usub, et parlamendi infobüroode osas 

tuleks ette näha tõhususe suurendamise meetmed;“ 

2. osa: „on seisukohal, et parlamendi infobürood peaksid olema võimalikult sageli 

komisjoni esindustega samades hoonetes ja jagama komisjoniga tugiteenuseid; 

nõuab parlamendi infobüroode eesmärkide, ülesannete ja tulemuslikkuse hindamist, 

mille alusel tuleks kindlaks määrata prioriteedid;“ 
 

Mitmesugust: 

Juhataja kuulutas muudatusettepaneku 18 esimese osa „usub, et parlamendiliikmed peaksid olema 

eeskujuks kodanikele, kes mitmes liikmesriigis kogevad majanduskriisi laastavat mõju, ja taotleb 

seetõttu parlamendiliikmete palga ja hüvitiste kärpimist vähemalt 15 % võrra;“ vastuvõetamatuks. 
 

 

9. 2015. aasta aruanne Türgi kohta 

Resolutsiooni ettepanek: B8-0442/2016 

Teema Me nr Esitaja NH 

jne 

Hääletus NH/EH – märkused 
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Teema Me nr Esitaja NH 

jne 

Hääletus NH/EH – märkused 

Resolutsiooni ettepanek B8-0442/2016  

AFET-komisjon 

§ 2 9 ENF NH - 80, 551, 8 

18 üle 40 

parlamendiliikme 

EH - 227, 389, 20 

19 GUE/NGL NH - 247, 355, 41 

§ 5 20 GUE/NGL NH - 159, 470, 12 

§ originaaltekst NH + 435, 176, 35 

§ 7 21 GUE/NGL NH - 115, 513, 13 

§ originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 8 22= 

37= 

GUE/NGL, 

S&D, GUE/NGL 

NH + 479, 116, 45 

§ 9 23 GUE/NGL NH - 238, 358, 47 

§ originaaltekst osa   

1 +  

2/EH + 397, 219, 16 

3 +  

§ 10 38 S&D, ALDE, 

Verts/ALE 

 +  

§ 13 § originaaltekst  + muudetud suuliselt 

§ 14 7 ÜME PPE  +  

42 Verts/ALE  ↓  
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Teema Me nr Esitaja NH 

jne 

Hääletus NH/EH – märkused 

§ 15 36 ALDE, S&D  +  

§ 19 10 ENF NH - 159, 431, 32 

§ 26 24 GUE/NGL NH + 562, 69, 1 

§ 27 25 GUE/NGL NH - 115, 458, 53 

44 Verts/ALE  -  

43 Verts/ALE  -  

pärast § 28 26 GUE/NGL NH - 113, 447, 70 

§ 29 39 S&D, 

GUE/NGL, 

Verts/ALE 

 +  

pärast § 31 46 Verts/ALE  -  

§ 32 27 GUE/NGL NH - 149, 432, 49 

35 ALDE, PPE, 

S&D 

 +  

§ 34 11 ENF  -  

45 Verts/ALE  -  

§ 35 12 ENF  -  

§ 37 13 ENF  -  

3 PPE, ALDE EH + 304, 297, 19 

§ originaaltekst osa   

1 ↓  

2 ↓  

§ 38 14 ENF  -  

28 GUE/NGL NH - 117, 464, 44 

§ originaaltekst osa   

1 +  

2 +  
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Teema Me nr Esitaja NH 

jne 

Hääletus NH/EH – märkused 

§ 39 40 S&D, ALDE, 

Verts/ALE 

 +  

§ 41 29 GUE/NGL NH - 56, 495, 68 

§ originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 42 4 PPE EH + 407, 192, 15 

41 S&D, ALDE, 

Verts/ALE 

 +  

pärast § 42 30 GUE/NGL NH - 101, 492, 21 

§ 43 31 GUE/NGL NH - 55, 538, 21 

§ 44 32 GUE/NGL  -  

§ originaaltekst eraldi +  

§ 45 15 ENF NH - 70, 487, 53 

33 GUE/NGL  -  

5 PPE EH - 243, 331, 30 

§ 46 16 ENF  -  

47 Verts/ALE NH - 173, 407, 25 

§ 52 17 ENF NH - 67, 522, 14 

6 PPE EH - 202, 293, 104 

34 GUE/NGL NH - 106, 466, 28 

volitus 9 § originaaltekst osa   

1 +  

2 -  
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Teema Me nr Esitaja NH 

jne 

Hääletus NH/EH – märkused 

volitus 10 1 PPE EH + 341, 243, 16 

volitus 17 2 PPE  +  

põhjendus B 8 ENF  -  

§ originaaltekst eraldi -  

põhjendus C § originaaltekst eraldi +  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 375, 133, 87 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

ENF: § 5, muudatusettepanekud, 9, 10, 15, 17 

GUE/NGL: muudatusettepanekud 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 47, 

lõpphääletus 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

PPE: põhjendused B, C 

EFDD: § 44 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

 
PPE: 

§ 7 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „ning kutsuda Türgi välisminister võtma vajaduse korral alati 

osa välisasjade nõukogu istungitest“ 

2. osa: need sõnad 

 
volitus 9 

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

2. osa: see sõna 

 
EFDD: 

§ 37 

1. osa: „toetab ELi ja Türgi vahelist uuendatud poliitilist koostööd geopoliitiliste 

väljakutsete valdkonnas, eelkõige pagulas- ja rändekriisi puhul;“ 

2. osa: „tunnistab Türgi suurt humanitaarpanust maailma suurima pagulaskonna 

vastuvõtmisel; nõuab, et EL ja Türgi ühendaksid rändajate massilise väljavoolu 

ärahoidmiseks oma jõud, et parandada põgenikelaagrites inimväärseid elutingimusi 

ja põhivajadusi ja need tagada ning hõlbustada ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti 

tööd; nõuab, et EL jätkaks tööd Türgi valitsusega, et tagada rändajate nõuetekohane 

dokumenteerimine; tuletab meelde, et mitte ainult Süüriast, vaid ka paljudest 

muudest riikidest ELi reisivate rändajate ja varjupaigataotlejate jaoks on Türgi üks 

tähtsamaid transiitriike; rõhutab, kui tähtis on teha Türgiga koostööd pagulaskriisi 

ohjamiseks ja merel hukkumiste vältimiseks;“ 
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§ 38 

1. osa: „avaldab heameelt pagulasi ja rände haldamist käsitleva ELi ja Türgi ühise 

tegevuskava aktiveerimise üle 29. novembril 2015, osana terviklikust koostöökavast, 

mis põhineb jagatud vastutusel, vastastikustel kohustustel ja nende täitmisel, ning 

nõuab selle kohest rakendamist; 

2. osa: „rõhutab, et ELi ja Türgi rändealast koostööd ei tohiks siduda läbirääkimisprotsessi 

ajakava, sisu ja tingimuslikkusega; usub, et pagulaskriisi jätmine Türgi kanda ei ole 

selle probleemi usaldusväärne pikaajaline lahendus; kutsub ELi liikmesriike näitama 

üles solidaarsust, et suurendada nende riikide arvu, kes nõustuvad koormuse ja 

vastutuse jagamise vaimus pagulasi ümber asustama;“ 

 
§ 41 

1. osa: „märgib tunnustavalt, et Türgi on kuni viimase ajani kohaldanud Süüria pagulaste 

suhtes jätkuvalt avatud piiri poliitikat; tunnustab uute eeskirjade jõustumist Türgi 

viisarežiimis, mis on juba aidanud ebaseaduslike piiriületuste arvu tugevalt 

vähendada; rõhutab siiski, et ebaseadusliku rände peamisteks allikateks olevate 

kolmandate riikide suhtes tuleb kohaldada kooskõlas ELi viisapoliitikaga palju 

rangemat viisapoliitikat, et piirata selliste läbi Türgi Euroopasse liikuvate rändajate 

sissevoolu, kes ei vaja rahvusvahelist kaitset;“ 

2. osa: „rõhutab, et Türgi vajab kõikvõimalikku abi, et tugevdada julgeolekut oma piiridel ja 

võitlust inimkaubitsejate vastu; palub Türgil ilmutada nulltolerantsi ja võtta 

mõjusaid meetmeid inimkaubitsejate ning Kreeka saartele suunduvate 

põgenikevoogude peatamiseks, mis põhjustavad ELis tõsiseid humanitaar-, sotsiaal-, 

poliitilisi ja julgeolekuprobleeme; õhutab Türgit, Bulgaariat ja Kreekat tegema 

tihedamat koostööd otsimis- ja päästeoperatsioonidel Egeuse merel ning palub 

Frontexil pakkuda Türgi rannavalvele toetust ja edendada kahepoolset teabevahetust; 

tunnistab, et meetmed võitluseks inimeste ebaseaduslikult üle piiri toimetamisega 

saavad olla tulemuslikud vaid juhul, kui nendega samaaegselt rajatakse pagulaste ja 

varjupaigataotlejate jaoks ohutud ja seaduslikud sisenemisteed Euroopa Liitu;“ 

 
PPE, ENF: 

§ 9 

1. osa: „on seisukohal, et ELile omaste õigusriigi põhimõtete ja põhiväärtuste järgimiseks 

on Türgis kiiresti vaja läbi viia reformid kohtusüsteemi ja põhiõiguste ning õiguse, 

vabaduse ja turvalisuse valdkonnas;“ 

2. osa: „palub, ilma et see piiraks liikmesriikide seisukohti, et nõukogu ja EL teeksid pärast 

läbirääkimiste avamiseks kehtivate võrdlusnäitajate saavutamist ettepaneku avada 

peatükid 23 (kohtusüsteem ja põhiõigused) ja 24 (õigus, vabadus ja turvalisus) ning 

palub tagada, et Türgi reformiprotsess kujuneks ELi väärtuste ja normide põhjal;“ 

3. osa: „kutsub Türgit üles osalema täielikult Euroopa Nõukogu ja Veneetsia komisjoni 

poolt kohtureformide valdkonnas tehtavas töös;“ 
 

Mitmesugust: 

Bodil Valero esitas punkti 13 kohta suulise muudatusettepaneku: 

„13. nõuab konglomeraadi Koza İpek Holding meediakanalite sõltumatust, ja Feza meediakontserni 

taastamist, kõikide valitsuse esindajate kõrvaldamist juhatustest, nende kümnete vallandatud töötajate 

tööle tagasivõtmist, kes väljendasid rahulolematust valitsuse võimuhaaramisega, ning 

terrorismisüüdistuste tagasivõtmist;“ 
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10. 2015. aasta aruanne Albaania kohta 

Resolutsiooni ettepanek: B8-0440/2016 

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

Resolutsiooni ettepanek B8-0440/2016  

AFET-komisjon 

§ 1 8 ENF  -  

§ 4 § originaaltekst osa   

1 +  

2 -  

§ 10 1 PPE  +  

pärast § 14 2 Verts/ALE  -  

§ 20 § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH + 307, 174, 25 

pärast § 21 3 Verts/ALE  +  

4 Verts/ALE  -  

pärast § 22 5 Verts/ALE  -  

§ 26 6 Verts/ALE  -  

pärast § 26 7 Verts/ALE EH + 313, 192, 5 

hääletus: resolutsioon (terviktekst)  +  
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Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

S&D: 

§ 20 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „on mures ajakirjanike ulatusliku enesetsensuuri pärast, kuna 

ajakirjanikke takistatakse mõnikord füüsiliselt kajastamast konkreetseid sündmusi 

ning neid rünnatakse või ähvardatakse nende töö pärast, ning peab samuti 

murettekitavaks toimetuste sõltumatuse otsese rikkumise juhtumeid; taunib sellega 

seoses asjaolu, et Balkan Investigative Regional Networki on ähvardatud 

laimusüüdistusega, kuna see uuris 2015. aasta kohalike valimiste ajal ühe 

linnapeakandidaadi kriminaalset minevikku; nõuab meetmete võtmist ajakirjanike 

kutsealaste ja eetikastandardite tugevdamiseks; nõuab, et audiovisuaalmeedia 

seadust rakendataks tõhusamalt; rõhutab, et vaja on tõhustada valitsuse rahastatud 

meediareklaamidega seotud läbipaistvust ning samuti tuleb teha täiendavaid 

jõupingutusi audiovisuaalmeedia asutuse ja avalik-õigusliku ringhäälingu 

sõltumatuse tagamiseks; peab murettekitavaks Albaania riikliku raadio- ja 

televisiooniorganisatsiooni (RTSh) peadirektori valimise korra muutmist;“ 

2. osa: need sõnad 

 
PPE: 

§ 4 

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

2. osa: need sõnad 
 

 

11. 2015. aasta aruanne Bosnia ja Hertsegoviina kohta 

Resolutsiooni ettepanek: B8-0441/2016 

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

Resolutsiooni ettepanek B8-0441/2016  

AFET-komisjon 

§ 1 § originaaltekst NH + 423, 56, 27 

§ 2 § originaaltekst NH + 406, 67, 30 

§ 3 3 Verts/ALE  -  

§ 4 9 ENF  -  

2 ALDE  +  

4 Verts/ALE  -  

§ 7 10 ENF  -  

§ originaaltekst osa   

1 +  

2/NH + 427, 71, 10 
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

§ 8 11 ENF  -  

§ 11 12 ENF  -  

§ 15 14 PPE  +  

§ 22 13 ENF  -  

§ 26 § originaaltekst osa   

1 +  

2/NH + 271, 201, 27 

§ 31 5 Verts/ALE  -  

pärast § 36 1 S&D  +  

§ 42 6 Verts/ALE  -  

pärast § 42 7 Verts/ALE EH + 258, 216, 10 

pärast § 45 8 Verts/ALE  -  

volitus 10 § originaaltekst eraldi +  

volitus 11 § originaaltekst eraldi +  

volitus 12 § originaaltekst eraldi +  

hääletus: resolutsioon (terviktekst)  +  

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

ENF: §§ 1, 2 

S&D: § 26 (2. osa) 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

ENF: taanded 10, 11, 12 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

S&D: 

§ 26 

1. osa: kogu tekst, v. a sõnad „kolmele põhirahvusele ja teistele“ 

2. osa: need sõnad 
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EFDD: 

§ 7 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „kutsub üles referendumi ideest üldse loobuma, kuna see esitab 

väljakutse Bosnia ja Hertsegoviina ühtekuuluvusele, suveräänsusele ja 

terviklikkusele ning võib ohtu seada jõupingutused kõigi Bosnia ja Hertsegoviina 

kodanike sotsiaal-majandusliku olukorra parandamiseks ning ELi integreerumise 

protsessi edendamiseks;“ 

2. osa: need sõnad 
 

 

12. Vaesusevastase eesmärgi saavutamine majapidamiskulude kasvu kontekstis 

Raport: Tamás Meszerics (A8-0040/2016) 

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

§ 2 § originaaltekst NH + 370, 57, 44 

§ 3 § originaaltekst osa   

1/NH + 367, 71, 31 

2/NH - 219, 243, 8 

§ 4 § originaaltekst NH + 406, 45, 18 

§ 5 § originaaltekst eraldi +  

§ 6 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 7 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3/EH - 194, 254, 2 

§ 8 § originaaltekst NH + 351, 79, 29 

§ 9 § originaaltekst osa   

1 +  

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

§ 13 § originaaltekst eraldi +  

§ 15 § originaaltekst eraldi +  

§ 16 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 18 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 19 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 22 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 23 § originaaltekst eraldi +  

§ 24 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 26 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 32 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 33 § originaaltekst osa   

1 +  
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

2 +  

§ 34 § originaaltekst osa   

1/NH + 292, 130, 20 

2/NH + 240, 195, 5 

§ 35 § originaaltekst eraldi -  

§ 36 § originaaltekst osa   

1 -  

2 +  

3 +  

§ 37 § originaaltekst osa   

1 +  

2 -  

§ 40 § originaaltekst eraldi +  

§ 41 § originaaltekst eraldi +  

§ 42 § originaaltekst eraldi +  

§ 43 § originaaltekst eraldi +  

§ 45 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 49 § originaaltekst osa   

1/NH + 342, 80, 13 

2/NH + 309, 113, 7 

§ 54 § originaaltekst osa   

1 +  

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

§ 57 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 60 § originaaltekst eraldi +  

§ 64 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 69 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 71 § originaaltekst NH + 335, 75, 21 

põhjendus A § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

põhjendus B § originaaltekst eraldi +  

põhjendus H § originaaltekst NH + 406, 7, 16 

põhjendus M § originaaltekst osa   

1 +  

2 -  

põhjendus N § originaaltekst osa   

1 +  

2 -  

põhjendus P § originaaltekst osa   

1 +  

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

põhjendus Q § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH - 185, 216, 11 

3 +  

4 +  

põhjendus R § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

põhjendus T § originaaltekst eraldi -  

põhjendus U § originaaltekst eraldi +  

põhjendus V § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

põhjendus W § originaaltekst eraldi +  

põhjendus AB § originaaltekst eraldi -  

põhjendus AE § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

põhjendus AF § originaaltekst eraldi +  

põhjendus AH § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

põhjendus AI § originaaltekst osa   

1 +  

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

põhjendus AJ § originaaltekst eraldi +  

põhjendus AL § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

põhjendus AM § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

põhjendus AX § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH + 232, 174, 2 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 310, 73, 26 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

ALDE: § 49 

ENF: põhjendus H, §§ 4, 8, 71 

Verts/ALE: §§ 2, 3, 34 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

PPE: põhjendused T, AB, AF, §§ 3, 34, 35, 42 

ECR: põhjendused U, AF, §§ 2, 3, 5, 8, 13, 15, 16, 34, 35, 36, 40, 41 

ALDE: põhjendused B, AB, AI, AJ, T, W, §§ 8, 23, 35, 43, 60 

GUE/NGL: §§ 9, 32, 41 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

PPE: 

põhjendus N 

1. osa: kogu tekst, v. a sõnad „ja jõudmas kõikides liikmesriikides kriitilise piirini,“ 

2. osa: need sõnad 

 
põhjendus AX 

1. osa: „arvestades, et vaesuse seotuse tõttu sooliste aspektidega on vaja terviklikku 

käsitust, et tegeleda mitmekordse diskrimineerimisega“ 

2. osa: „ja selliste küsimustega nagu eluase, energiakulud, avalikud teenused, 

töökohakindlus, ebakindlad töösuhted ja maksupoliitika;“ 

 
§ 37 

1. osa: kogu tekst v.a. sõnad „rõhutab, et juba praegu on olemas kadunud põlvkond;“ ja 

„seepärast“ 

2. osa: need sõnad 
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§ 69 

1. osa: „märgib, et sooline palga- ja pensionilõhe on naiste vaesuse peamised põhjused; 

märgib, et naiste tõrjutus majanduse teatavatest sektoritest, kus on traditsiooniliselt 

domineerinud mehed (näiteks tehnoloogia, teadus, kõrgem juhtkond ja vastutavad 

ametikohad), ning naiste üleesindatus üsna madalat sissetulekut võimaldavates 

sektorites (hooldus, avalikud teenused, osaline tööaeg ja madalapalgaline ebakindel 

töö) mõjutab naiste vaesust pikas perspektiivis;“ 

2. osa: „väljendab muret seoses asjaoluga, et vaesuse feminiseerumine on osaliselt tingitud 

kauaaegsetest soolise mittevõrdõiguslikkuse normidest, mille tulemusena 

tähtsustatakse tööstuspoliitikas ja palgakujunduslepingutes sektoreid, kus 

domineerivad mehed (näiteks finantssektor);“ 

 
ECR: 

põhjendus AH 

1. osa: „arvestades, et eluasemekulud on Euroopa leibkondade kõige olulisem 

kuluartikkel;“ 

2. osa: „arvestades, et eluasemega seotud kulude (maamaks, kinnisvaramaks, üürikulud, 

energiatarbimine) tõus on ebastabiilsuse ja ärevuse allikas ning seda tuleks käsitleda 

tõsise probleemina;“ 

 
§ 19 

1. osa: „kordab, kui oluline on anda naistele ja tütarlastele hariduse, sh nii formaalse kui ka 

mitteformaalse hariduse kaudu rohkem mõjuvõimu ning kui oluline on haridus 

soostereotüüpide ja vaesuse häbistamise vastu võitlemisel ja naiste sissetuleku 

suurendamisel, kuna haridus võimaldab kaasata naisi sektoritesse, kus nad on seni 

olnud alaesindatud (näiteks teadus, tehnoloogia, inseneriteadused ja ettevõtlus),“ 

2. osa: „ning kutsub komisjoni üles hõlmama naiste kutseõppe eesmärke riigipõhistesse 

soovitustesse;“ 

 
§ 26 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „komisjoni ja“ ja „vajaduse korral“ 

2. osa: need sõnad 

 
§ 54 

1. osa: „tuletab meelde, et üürnikel on piiratud juurdepääs energiatõhususe rahastamisele, 

kuna nad ei ole kinnisvara omanikud; tuletab meelde, et üürnikud võivad olla 

investeerimiseks vähem motiveeritud, kuna nad kolivad koduomanikest lihtsamini ja 

sagedamini; kiidab heaks komisjoni katseprojekti „Kütteostuvõimetus – kriisi mõju 

hindamine ning olemasolevate ja võimalike uute meetmete läbivaatamine 

liikmesriikides“, mille eesmärk on selle küsimusega tegeleda;“ 

2. osa: „kutsub komisjoni töötama katseprojekti tulemuste põhjal välja tingimused ELi 

vahendite kasutamiseks üürnike võetavate energiatõhususe meetmete jaoks;“ 
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§ 57 

1. osa: „väljendab heameelt asjaolu üle, et Euroopa energiapoliitika alastes õigusaktides, 

eelkõige energiatõhusust käsitlevas direktiivis 2012/27/EL ja hoonete 

energiatõhusust käsitlevas direktiivis 2010/31/EL, tunnustatakse sotsiaalseid 

eesmärke energiatõhususe poliitika valdkonnas; peab kahetsusväärseks, et 

liikmesriigid ei kasuta täielikult ära direktiivi 2012/27/EL asjaomaseid sätteid, et 

keskenduda kütteostuvõimetutele leibkondadele ning sotsiaalmajadele (artikli 7 

lõige 7); palub komisjonil energiatõhususe paketi läbivaatamise ja mõju hindamise 

raames analüüsida artikli 7 lõike 7 ja artikli 5 lõike 7 kohaldamist ja kasutamist;“ 

2. osa: „palub ühtlasi komisjonil selle analüüsi alusel kaaluda artikli 7 ja eriti selle lõike 7 

tugevdamist, et julgustada liikmesriike lisama oma energiatõhususkohustuste 

kavadesse sotsiaalsed eesmärgid;“ 

 
§ 64 

1. osa: „märgib, et energiatõhususe suurendamine, renoveerimine ja taastuvenergia osakaalu 

tõstmine on kütteostuvõimetuse vastases võitluses äärmiselt olulised;“ 

2. osa: „peab murettekitavaks, et eluaseme renoveerimise poliitikas ei keskenduta sageli 

nendele, kes on kõige haavatavamas olukorras; kordab, et eluaseme renoveerimise 

poliitika peab keskenduma esmajoones vaestele, majanduslikult tõrjutud ja 

haavatavas olukorras leibkondadele, pannes rõhku inimestele, keda ohustab sooline 

ebavõrdsus ja mitmekordne diskrimineerimine;“ 

 
ALDE: 

§ 3 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „ülevalpool vaesuspiiri, mis on vähemalt 60% riigi keskmisest 

sissetulekust kõigis liikmesriikides“ 

2. osa: need sõnad 

 
§ 9 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „näiteks noored naised, üksikvanemaga perekonnad, puudega 

ja eakad naised“ 

2. osa: need sõnad 

 
§ 24 

1. osa: kogu tekst, v. a sõnad „ning võimaldama vaesuspiirist kõrgemat sissetulekut;“ 

2. osa: need sõnad 

 
põhjendus M 

1. osa: kogu tekst, v. a sõnad „kokkuhoiumeetmete, eluasemekulude tõus“ 

2. osa: need sõnad 

 
põhjendus P 

1. osa: „arvestades, et nõuetekohase eluaseme ja piisava kütte puudumine kahjustab inimese 

tervist haridust ning sotsiaalset ja tööhõivealast kaasamist, eriti kõige haavatavamate 

isikute puhul; arvestades, et inimesed kannatavad suutmatuse tõttu oma eluasemeid 

kütta nii põhja- kui ka lõunapoolsetes liikmesriikides;“ 

2. osa: „arvestades, et Euroopa Liidu sissetulekute ja elamistingimuste statistikasüsteemi 

andmete kohaselt on eluasemekulud (omandivormi alusel) liiga suured mõne 

liikmesriigi erasektori üüripindadel elavatel üürnikel, mida võib selgitada 

elamispindade madala kvaliteedi ja kõrgete hindadega; arvestades, et paljudel 

perekondadel raske tulla toime esmavajalike teenuste ja kaupade kuludega, mille 

üheks põhjuseks on suurenevad energiahinnad;“ 
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põhjendus Q 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „kõrged energiahinnad, agressiivsed kauplemis- ja 

turundustehnikad,“, „või e-teenustele,“ ja „ning elamute kvaliteet ja energiatõhusus“ 

2. osa: „kõrged energiahinnad, agressiivsed kauplemis- ja turundustehnikad,“ 

3. osa: „või e-teenustele,“ 

4. osa: „ning elamute kvaliteet ja energiatõhusus“ 

 
põhjendus V 

1. osa: „arvestades, et ÜRO kinnitab, et inimõigus veele ja kanalisatsioonile annab igaühele 

õiguse kasutada isiklikuks ja majapidamise tarbeks vett, mis on hea kvaliteediga, 

ohutu, füüsiliselt kättesaadav, taskukohane, piisav ja nõuetekohane; arvestades, et 

ÜRO on ühes soovituses veel märkinud, et kui vee eest nõutakse tasu, ei tohiks see 

ületada 3 % leibkonna sissetulekust;“ 

2. osa: „arvestades, et veeteenuste erastamine avaldab vaesuses või vaesusriskis elavatele 

perekondadele negatiivset mõju;“ 

 
ENF: 

§ 6 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „kuigi strateegia „Euroopa 2020“ eesmärk on vähendada 

vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohus elavate inimeste arvu vähemalt 20 miljoni 

võrra;“ 

2. osa: need sõnad 

 
§ 16 

1. osa: „tuletab meelde Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamuse teemal „ELi 

kooskõlastatud poliitikameetmed kütteostuvõimetuse ennetamiseks ja selle vastu 

võitlemiseks“ ning võtab teadmiseks komitee soovituse luua Euroopa vaatluskeskuse 

vaesuse, sh eelkõige kütteostuvõimetuse, jälgimiseks. Kõnealuse vaatluskeskuse 

tegevuses peaksid osalema kõik sidusrühmad, ning ta peaks panustama (koos 

Eurostatiga) kütteostuvõimetuse Euroopa näitajate kehtestamiseks tehtavasse töösse, 

olukorra hetkeseisu hindamisse ja parimate tavade määratlemisse ning soovituste 

koostamisse selle kohta, kuidas kõnealust probleemi paremini ennetada ja käsitleda, 

ning Euroopa solidaarsuse loomisse kõnealuses valdkonnas;“  

 

2. osa: „rõhutab, kui tähtis on töötada välja näitajad ja koguda andmeid 

kütteostuvõimetusega seotud leibkondade tarbimise ja kulude kohta, et pakkuda 

usaldusväärset teavet ning võimaldada tõenduspõhist poliitikakujundamist ja 

tulemuslikku järelevalvet;“ 

 
§ 18 

1. osa: „kutsub liikmesriike kasvava vaesuse kontekstis üles suurendama oma jõupingutusi, 

et aidata vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohus elavaid inimesi, mis hõlmab tugevat 

soolist perspektiivi,“ 

2. osa: „näiteks nõukogu soovituse vormis, et saavutada strateegias „Euroopa 2020“ 

kehtestatud vaesuse vähendamise eesmärk;“ 
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§ 32 

1. osa: „tunneb heameelt komisjoni töö üle võrdluseelarve valdkonnas, mis on samm õiges 

suunas, pidades silmas, et vaesuses elavate leibkondade sissetulekute ja kulude 

tasakaalustatum käsitlemine andmepõhise lähenemisviisi alusel on endiselt tulevikus 

ootav väljakutse; juhib tähelepanu sellele, et toetuste arvutamiseks ja nende 

piisavuse kontrollimiseks võiks kasutada leibkondade kulutusi kajastavaid 

võrdluseelarveid; on seisukohal, et selline vahend on väga väärtuslik ELi sotsiaalse 

ühtekuuluvuse uuesti elavdamiseks, ebavõrdsuse vähendamiseks ning strateegia 

„Euroopa 2020“ vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vähendamise eesmärgi 

saavutamiseks;“ 

2. osa: „rõhutab, et vaesuses elavate leibkondade majapidamiskulude vähendamine avaldab 

soodsat mõju nii asjaomastele leibkondadele kui ka – eelkõige kohalikule – 

majandusele ja sotsiaalsele sidususele;“ 

 
§ 33 

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

2. osa: need sõnad 

 
§ 34 

1. osa: „rõhutab, et seni puudub liidu tasandil kütteostuvõimetuse määratlus ning seetõttu 

on väga raske õigesti hinnata liidu vaesuses elavate leibkondade selles vallas 

vaesuse tõsidust, põhjusi ja tagajärgi;“ 

2. osa: „kutsub komisjoni üles töötama koos sidusrühmadega välja kütteostuvõimetuse 

ühise määratluse ning tuvastama leibkondade haavatavust põhjustavad tegurid;“ 

 
§ 49 

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

2. osa: need sõnad 

 
põhjendus A 

1. osa: „arvestades, et aastatel 2008–2013 kasvas ELis vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohus 

olevate inimeste arv 117 miljonilt 122,6 miljonini; arvestades, et 2013. aastal oli 

pärast sotsiaalseid siirdeid vaesuse ohus 16,7 %, tõsist materiaalset puudust kannatas 

9,6 % ja väga madala tööhõivega leibkondade osakaal oli 10,7 % ELi 

elanikkonnast;“ 

2. osa: „arvestades, et see on vastuolus strateegias „Euroopa 2020“ määratletud Euroopa 

Liidu strateegilise eesmärgiga vähendada vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse ohus elavate 

inimeste arvu vähemalt 20 miljoni võrra 2020. aastaks;“ 

 
põhjendus R 

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

2. osa: need sõnad 

 
põhjendus AE 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „arvestades, et Euroopa poolaastas on liiga suured 

eluasemekulud määratletud jälgimist vajava sotsiaalse suundumusena;“ ja „EL ja 

tema“ 

2. osa: need sõnad 

 
põhjendus AI 

1. osa: kogu tekst v.a sõnad „st idapoolsetes ja Vahemere piirkonna riikides“ 

2. osa: need sõnad 
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põhjendus AL 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „tähtis“ ja „strateegia „Euroopa 2020“ vaesuse vähendamise 

eesmärgi saavutamisel“ 

2. osa: need sõnad 

 
põhjendus AM 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „Eurofoundi aruandes „Access to benefits: reducing non-take-

up“ tõstetakse selgelt esile probleemi, et sotsiaaltoetused ja“ 

2. osa: need sõnad 

 
GUE/NGL: 

§ 22 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „Euroopa poolaasta raames“ 

2. osa: need sõnad 

 
ECR, ALDE: 

§ 7 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „sealhulgas vaesuspiirist kõrgemat miinimumsissetulekut kogu 

eluea jooksul“ 

2. osa: „sealhulgas“ ja „miinimumsissetulekut“ 

3. osa: „vaesuspiirist kõrgemat“ ja „kogu eluea jooksul“ 

 
PPE, ALDE: 

§ 36 

1. osa: „kutsub komisjoni üles esitama teatise kütteostuvõimetuse kohta Euroopas, millele 

on lisatud tegevuskava liikmesriikide toetamiseks selles valdkonnas;“ 

2. osa: „kutsub komisjoni üles esitama mõjuhinnanguid ja teavet kütteostuvõimetusega 

võitlemise parimate tavade kohta liikmesriikides;“ 

3. osa: „rõhutab, et energia peab olema kõigile liidu kodanikele taskukohane;“ 

 
ECR, ENF: 

§ 45 

1. osa: „tuletab meelde, et teatavate poliitikavaldkondade ja liidu vahendite sihipärasel 

suunamisel vaesuses elavate leibkondade energiakulude vähendamisele, 

investeerides selleks taastuvatesse energiaallikatesse või energiatõhususse, on 

keskpikas perspektiivis mitmekordne positiive mõju: asjaomaste inimeste 

elamistingimuste ja tervise parandamine, majapidamiskulude ja seega vaesuses 

elavate perede eelarvekoormuse vähendamine, kohalike investeeringute 

suurendamine, kohalike töökohtade loomine“ ilma sõnadeta „ja liidu vahendite“ 

2. osa: „ja liidu vahendite“ 

3. osa: „ja strateegia „Euroopa 2020“ eesmärkide saavutamisele kaasaaitamine;“ 
 

 

13. Erasektor ja areng 

Raport: Nirj Deva (A8-0043/2016) 

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

§ 4 § originaaltekst eraldi +  

§ 11 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 17 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 21 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 23 § originaaltekst eraldi +  

§ 25 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 32 § originaaltekst osa   

1/NH + 345, 23, 19 

2/NH + 195, 168, 20 

§ 36 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 37 § originaaltekst osa   

1 +  

2 -  

3/EH + 284, 76, 19 

4 +  
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

5 +  

§ 41 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 55 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 56 § originaaltekst eraldi + 196, 162, 19 

§ 57 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

põhjendus N § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

põhjendus U § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH + 191, 184, 4 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 266, 56, 39 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

ECR: § 32 

 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

ECR: § 4 

Verts/ALE: §§ 23, 36, 56 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

ECR: 

§ 17 

1. osa: „tunnistab samuti kõigi riikide ja eriti arenguriikide õigust kehtestada ajutisi 

kapitalipiiranguid, et hoida ära finantskriise, mis võivad tuleneda lühiajalistest ja 

volatiilsetest erakapitali rahavoogudest;“ 

2. osa: „nõuab selle õiguse piirangute kaotamist kõigist kaubandus- ja 

investeerimislepingutest, k.a WTOs;“ 
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§ 25 

1. osa: „tuletab meelde, et tollitariifirežiimid on õiguskeskkonna esmatähtis osa, mis on 

sihipäraselt suunatud vaeste vajadusi arvestavale erasektori arendamisele ja 

töökohtade loomisele;“ 

2. osa: „võtab siiski murega teadmiseks, et majanduspartnerluslepingutes kehtestatakse 

imporditariifide vähendamine mitmetes AKV riikide majandussektorites, samal ajal 

kui kogu ELi impordi suhtes kohaldatavate tariifide kaotamine tooks kaasa 

tariifitulude ulatusliku vähenemise, mõnel juhul kuni 15–20% valitsemissektori 

tuludest; nõuab tungivalt, et EL kujundaks oma kaubanduspoliitikat kooskõlas 

poliitikavaldkondade arengusidususe põhimõttega;“ 

 
§ 55 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „seotakse kodanikuühiskonna organisatsioonidele antavate 

otsetoetustega ja“ 

2. osa: need sõnad 

 
PPE: 

§ 36 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „saades nende vaba, eelneva ja teadliku nõusoleku“ 

2. osa: need sõnad 

 
Verts/ALE: 

§ 21 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „et ajakohastada nende õigusraamistikud, luues eraalgatustele 

sõbraliku keskkonna, pakkudes ettevõtetele toetusmehhanisme ning“ ja „kutsub 

partnerriikide valitsusi üles kehtestama aegumisklausli, mille alusel saaks tühistada 

liigsed meetmed; märgib, et õigusaktide suhtes tuleks kohaldada mõju hindamist 

eesmärgiga hinnata negatiivset mõju töökohtade loomisele ning ohtusid 

keskkonnastandarditele;“ 

2. osa: „et ajakohastada nende õigusraamistikud, luues eraalgatustele sõbraliku keskkonna, 

pakkudes ettevõtetele toetusmehhanisme ning“ 

3. osa: „kutsub partnerriikide valitsusi üles kehtestama aegumisklausli, mille alusel saaks 

tühistada liigsed meetmed; märgib, et õigusaktide suhtes tuleks kohaldada mõju 

hindamist eesmärgiga hinnata negatiivset mõju töökohtade loomisele ning ohtusid 

keskkonnastandarditele;“ 

 
§ 41 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „ja toetama avaliku ja erasektori partnerlusi“ 

2. osa: need sõnad 

 
§ 57 

1. osa: „nõuab komisjoni poolt kindlamat pühendumist seoses komisjoni poliitilise 

mõjuvõimu kasutamisega ja võimaluste otsimisega dialoogi pidamiseks 

partnerriikide valitsuste ja kohalike asutuste juures, et aidata kaasa tihedamale ja 

positiivsemale suhtlusele erasektoriga; toonitab, et riigistrateegia dokumendid, 

riiklikud soovituskavad ja eelarvetoetus võivad olla kõige väärtuslikumad vahendid 

partnerriikide ettevõtlusreformide sihipärasuse tagamisel partnerriikides ja 

siseriikliku industrialiseerimise edendamisel;“ 

2. osa: „soovitab, et EL kiidaks heaks ÜRO Kaubandus- ja Arengukonverentsi tegevuskava 

säästva arengu eesmärkidesse investeerimise kohta; juhib tähelepanu asjaolule, et 

avaliku ja erasektori partnerluste väljatöötamine, struktureerimine ja rakendamine on 

jätkuvalt probleemiderohke ja keeruline tegevus ja nende edu sõltub ka selle 

keskkonna võimalustest, kus nad tegutsevad;“ 
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põhjendus U 

1. osa: „arvestades, et arenguriikide avaliku ja erasektori partnerlused on seni peamiselt 

keskendunud energiale, taristule ja telekommunikatsiooni sektoritele,“ 

2. osa: „samal ajal kui selliste sektorite nagu põllumajanduse, hariduse, keskkonnasäästlike 

tehnoloogiate, teadusuuringute ja innovatsiooni, tervishoiu ja omandiõiguste 

potentsiaal on jäänud nende partnerluste poolt valdavalt kasutamata;“ 

 
ECR, PPE: 

põhjendus N 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „ELi liikmesriikides“ 

2. osa: need sõnad 

 
§ 11 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „kohustuslikud ja avalikult kättesaadavad“ 

2. osa: need sõnad 

 
§ 32 

1. osa: kogu tekst, v. a sõnad „siduvaid eeskirju“ 

2. osa: need sõnad 

 
§ 37 

1. osa: „rõhutab ka ohte, mis on seotud avaliku ja erasektori partnerlustega 

põllumajanduses, sealhulgas maa hõivamisega, mida tuleb vältida; rõhutab, kui 

tähtis on suunata abi väikepõllumajandustootjatele, eelkõige naistele; nõuab, et 

komisjon seoks kõik ELi vahenditega seotud avaliku ja erasektori partnerlused 

põllumajandussektoris ulatuslike väikepõllumajandustootjatele, karjakasvatajatele ja 

muudele haavatavatele maakasutajatele suunatud meetmetega, et kaitsta neid maale 

või veele juurdepääsu võimaliku kadumise eest; rõhutab, et need kaitsemeetmed 

peaksid hõlmama sotsiaalsete ja keskkonnaohtude hindamist,“ 

2. osa: „konsulteerimist asjaomaste kogukondade õiguspäraste esindajatega, saades nende 

vaba, eelneva ja teadliku nõusoleku“ 

3. osa: „vastava projekti algatamiseks ning õigusliku toetuse nendele kogukondadele, kui 

nad seda vajavad; soovitab asendada G8 uue ühenduse (New Alliance) projektid 

üldise Aafrika põllumajandusarengu programmi (CAADP) algatustega; rõhutab, et“ 

4. osa: „finants- ja sotsiaalhüvitised peavad olema siduvad kohustused ja et“ 

5. osa: „alati tuleb kaaluda alternatiivseid arengukavasid;“ 

 


