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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. Aserbaidžaani osalemine liidu programmides *** 

Soovitus: Norica Nicolai (A8-0210/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

hääletus: heakskiitmine NH + 577, 67, 51 

 

 

 

 

2. Paranduseelarve projekt nr 2/2016: 2015. aasta ülejääk 

Raport: José Manuel Fernandes (A8-0212/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

tervikhääletus NH + 591, 68, 44 

 

 

 

3. Võrgu- ja infosüsteemide turvalisuse ühtlaselt kõrge tase kogu liidus ***II 

Soovitus teisele lugemisele: Andreas Schwab (A8-0211/2016)  
(nõutav kvalifitseeritud häälteenamus) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

heakskiitmine ilma hääletuseta 
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4. Energiamärgistus ***I 

Raport: Dario Tamburrano (A8-0213/2016) 

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

vastutava komisjoni 

muudatusettepanekud 

– hääletus plokkide 

kaupa 

1–3 

5–15 

17–34 

36–42 

46–59 

61–63 

65 

67–71 

74–79 

komisjon  +  

artikkel 2, § 1, pärast 

punkti 19 

97 EFDD EH + 386, 301, 21 

artikkel 3, pärast § 1 85 S&D, 

GUE/NGL,  

Verts/ALE 

NH - 307, 398, 0 

artikkel 3, § 3, 

alapunkt a 

86 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

osa   

1/NH - 172, 535, 4 

2/NH + 443, 265, 2 

99 PPE, ECR NH - 289, 415, 8 

35VO komisjon  ↓  

Artikkel 3, § 3, 

alapunktid b, c ,d 

35VO komisjon  +  

artikkel 4, § 3 95 S&D EH - 338, 353, 4 

artikkel 5, pärast § 2 43 komisjon eraldi +  

44 komisjon eraldi +  

45 komisjon eraldi +  

artikkel 6, pärast § 13 96 S&D NH + 353, 332, 24 

artikkel 7, § 2 87 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

 -  

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

artikkel 7, § 5 64 komisjon osa   

1 +  

2/EH + 391, 315, 3 

Artikkel 8 66 komisjon osa   

1/NH + 442, 260, 7 

2/NH + 378, 309, 22 

artikkel 9, pärast § 2 88 S&D, 

GUE/NGL,  

Verts/ALE 

osa   

1 -  

2 -  

artikkel 10, pärast § 2 89 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

 -  

artikkel 11, pärast § 1 90 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

 -  

artikkel 12, § 2 72 komisjon osa   

1 +  

2/EH - 350, 359, 0 

artikkel 12, § 3, taane 

1, pärast punkti b 

91 S&D, 

GUE/NGL,  

Verts/ALE 

 -  

artikkel 12, § 3, taane 

1, pärast punkti c 

98 EFDD  +  

artikkel 12, § 3, taane 

1, punkt 1 

73vo komisjon NH - 352, 359, 0 

92 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

 -  

artikkel 12, § 3, 

ülejäänud 

73vo komisjon  +  

artikkel 16, § 3 80 komisjon osa   

1 +  

2/EH + 368, 335, 3 
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

I lisa, pealkiri ja punkt 

1 

81 komisjon NH + 454, 238, 13 

I lisa, punkt 2 82 komisjon NH + 377, 320, 8 

I lisa, pärast punkti 2 83 komisjon NH + 376, 322, 8 

84 komisjon NH + 448, 244, 10 

I lisa, punkt 2, pärast 

punkti d 

93 S&D, 

GUE/NGL,  

Verts/ALE 

EH - 314, 387, 1 

pärast põhjendust 4 4 komisjon eraldi +  

pärast põhjendust 16 16 komisjon eraldi +  

põhjendus 18 94 S&D EH - 342, 367, 1 

hääletus: komisjoni ettepanek NH + 580, 52, 79 

hääletus: seadusandlik resolutsioon NH  hääletuse 

edasilükkamine  

(kodukorra art 53 lg 2) 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

PPE: muudatusettepanekud  66, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 96, 99, komisjoni ettepanek 

Verts/ALE: muudatusettepanek 73VO (artikkel 12, § 3, taane 1, punkt 1), 86 (1. osa) 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

ECR: muudatusettepanekud 43, 44, 45, 83 

S&D: muudatusettepanekud 4, 16 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

Verts/ALE: 

muudatusettepanek 86 

1. osa: Kogu tekst, v.a „visuaalsetes“ 

2. osa: see sõna 
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muudatusettepanek 88 

1. osa: „Harmoneeritud standardid kajastavad iga tooterühma ettevalmistava uuringu käigus 

dokumenteeritud kõige levinumat kasutusviisi ja nende eesmärk on võtta arvesse 

tarbijate kasutatavaid võimalikke režiime ja tsükleid ning aega, mis on vajalik 

selleks, et saavutada teatav väljundjõudlus, mis mõjutab energiatõhususindeksi või 

asjaomase delegeeritud õigusaktiga kehtestatud muu tõhususindeksi arvutamist.“„ “„ 

“„Energiatõhususindeksi arvutamise metoodika ei põhine üksnes kõige 

energiatõhusamal seadistusel, funktsioonil või režiimil (või ökorežiimil), kui neid on 

saadaval rohkem kui üks.“ 

2. osa: „Standardid kehtestatakse sellisel viisil, et katsetulemuste tahtlik või tahtmatu 

manipuleerimine või parandamine tuvastatakse ja kõrvaldatakse ning need ei võta 

arvesse lubatud hälbeid ega valitavaid katseparameetreid, mis võiks muuta 

katsetatud mudeli energiatõhususklassi.  

Katsetulemuste ja deklareeritavate tulemuste vahelised lubatud hälbed ei ületa 

statistilist ja tõenditel põhinevat mõõtemääramatust.“ 

 
PPE: 

muudatusettepanek 80 

1. osa: „Artikli 3 lõike 1 punkti d kohaldatakse siiski kohe, kui artikli 8 kohaselt loodud 

toodete andmebaasi avalik kasutajaliides on muutunud täiesti toimivaks,“ 

2. osa: „ning igal juhul hiljemalt 1. jaanuarist 2018.“ 

 
S&D, Verts/ALE: 

muudatusettepanek 64 

1. osa: „Edasimüüjatel lubatakse müüa energiamõjuga tooteid ilma märgiseta või muudetud 

klassifikatsiooniga märgiseta ainult siis, kui (muudetud klassifikatsiooniga) märgist 

ei ole kunagi kõnealuse toote puhul kasutatud ja kui kõnealuse toote tarnija ei 

tegutse enam turul.“ 

2. osa: need sõnad 

 
muudatusettepanek 66 

1. osa: Kogu tekst, v.a: „Tarnijatel lubatakse hoida oma serverites koos artikli 3 lõikes 1 

nimetatud tehniliste dokumentidega vastavalt I lisa punkti 2 alapunktiga a 

katsearuandeid või nendega sarnanevaid vastavushindamise dokumente, mis 

kajastavad tarnijate endi teostatud katseid ja on kättesaadavad üksnes komisjonile ja 

turujärelevalveasutustele.“ 

2. osa: need sõnad 

 
muudatusettepanek 72 

1. osa: Kogu tekst, v.a: „c a) komisjon võtab arvesse asjaomaseid Euroopa Liidu õigusakte 

ja enesereguleerimist, näiteks vabatahtlikke kokkuleppeid, mille abil on eeldatavasti 

võimalik saavutada poliitika eesmärgid kiiremini või väiksemate kuludega kui 

kohustuslike nõuete abil.“ 

2. osa: need sõnad 
 

 

5. Euroopa piiri- ja rannikuvalve ***I 

Raport: Artis Pabriks (A8-0200/2016) 

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

ettepanek lükata 

komisjoni ettepanek 

tagasi 

178 üle 40 

parlamendiliik

me 

NH - 188, 511, 10 

kogu tekst – plokk nr 1 179VO komisjon  +  

plokk nr 2 1-173 komisjon  ↓  

põhjendus 1 174 ENF  -  

179VO komisjon  +  

põhjendus 4 175 ENF  -  

179VO komisjon  +  

põhjendus 6 176 ENF  -  

179 pc komisjon  +  

põhjendus 8 177 ENF  -  

179VO komisjon  +  

hääletus: komisjoni ettepanek  +  

hääletus: seadusandlik resolutsioon NH + 483, 181, 48 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

GUE/NGL: muudatusettepanek 178 
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6. Euroopa Meresõiduohutuse Amet ***I 

Raport: Michael Cramer (A8-0215/2016) 

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

kogu tekst – plokk nr 1 1 Verts/ALE, 

S&D, PPE, 

ECR, ALDE 

 +  

artikkel 2 b, § 1 4 ENF  -  

artikkel 2 b, § 1, punkt 

1 

5 ENF  -  

artikkel 2 b, pärast §3  6 GUE/NGL  -  

12 EFDD  -  

artikkel 11, § 1 13 EFDD  -  

artikkel 11, § 2 14 EFDD  -  

artikkel 11, § 3 15 EFDD  -  

põhjendus 1 2 ENF  -  

pärast põhjendust 1 3 ENF  -  

7 EFDD  -  

8 EFDD  -  

9 EFDD  -  

10 EFDD  -  

11 EFDD  -  

hääletus: komisjoni ettepanek  +  

hääletus: seadusandlik resolutsioon NH + 567, 100, 41 

 

 

 

7. Ühenduse Kalanduskontrolli Agentuur ***I 

Raport: Alain Cadec (A8-0068/2016) 

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

kogu tekst 1 PPE, S&D, 

ECR, ALDE 

 +  

hääletus: komisjoni ettepanek  +  

hääletus: seadusandlik resolutsioon NH + 563, 95, 50 

 

8. OLAFi järelevalvekomitee sekretariaat ***I 

Raport: Ingeborg Gräßle (A8-0188/2016) 

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

Määruse ettepanek 

kogu tekst 1 komisjon  +  

hääletus: komisjoni ettepanek  +  

Seadusandliku resolutsiooni projekt 

pärast § 1 2 komisjon  +  

hääletus: seadusandlik resolutsioon NH + 670, 34, 6 

 

 

9. Mitmeaastase finantsraamistiku (2014-2020) valimistejärgse muutmise 

ettevalmistamine ja Euroopa Parlamendi tähelepanekud enne komisjoni 

ettepaneku valmimist 

Raport: Jan Olbrycht ja Isabelle Thomas (A8-0224/2016) 

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

§ 6 23 GUE/NGL  -  

22 GUE/NGL  -  

§ originaaltekst osa   

1 +  

2/NH + 634, 24, 45 

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

§ 7 24 GUE/NGL  -  

§ originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 12 1 PPE NH - 253, 380, 75 

25 GUE/NGL  -  

§ 13 26 GUE/NGL  -  

§ 14 27 GUE/NGL  -  

28 GUE/NGL  -  

pärast § 14 29 GUE/NGL  -  

§ 15 4 EFDD NH - 152, 505, 51 

30 GUE/NGL  -  

31 GUE/NGL  -  

11 Verts/ALE NH - 160, 506, 43 

pärast § 19 32 GUE/NGL  -  

§ 20 33 GUE/NGL  -  

§ originaaltekst NH + 639, 47, 24 

pärast § 20 34 GUE/NGL  -  

§ 23 35 GUE/NGL  -  

pärast § 24 36 GUE/NGL  -  

§ 25 37 GUE/NGL  -  

pärast § 25 38 GUE/NGL  -  

pärast § 26 39 GUE/NGL  -  

§ 27 40 GUE/NGL  -  

pärast § 27 41 GUE/NGL  -  

42 GUE/NGL  -  
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

pärast § 41 43 GUE/NGL NH + 541, 126, 33  

  

muudetud suuliselt 

§ 42 12 Verts/ALE NH - 99, 571, 28 

44 GUE/NGL  -  

pärast § 42 45 GUE/NGL  -  

§ 43 5 EFDD NH - 69, 554, 82 

46 GUE/NGL  -  

§ 44 § originaaltekst osa   

1/NH + 586, 60, 59 

2 +  

§ 47 47 GUE/NGL  -  

pärast § 47 13 Verts/ALE NH - 200, 504, 4 

14 Verts/ALE NH - 112, 524, 61 

15 Verts/ALE NH - 101, 554, 48 

16 Verts/ALE NH + 557, 114, 33 
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

§ 48 17 Verts/ALE NH - 77, 582, 42 

pärast § 49 6 EFDD NH - 135, 553, 14 

§ 51 2 ÜME PPE NH - 315, 375, 14 

pärast § 52 48 GUE/NGL  -  

§ 60 18 Verts/ALE NH - 122, 574, 6 

§ 61 49 GUE/NGL  -  

§ 62 50ÜM

E 

GUE/NGL  -  

pärast § 62 7 EFDD NH - 149, 501, 61 

§ 63 51 GUE/NGL  -  

§ 65 52 GUE/NGL  -  

§ 73 53S GUE/NGL  -  

§ 75 8 EFDD  -  

§ 76 54 GUE/NGL  -  

§ originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3 +  

pärast § 80 9 EFDD NH - 193, 487, 30 

pärast § 82 10 EFDD NH - 191, 481, 33 

§ 86 19 Verts/ALE NH - 150, 501, 55 

pärast § 86 20 Verts/ALE NH - 106, 569, 25 

pärast põhjendust C 21 GUE/NGL  -  

pärast põhjendust E 3 EFDD  -  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 451, 193, 65 
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Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

EFDD: muudatusettepanekud 4, 5, 6, 7, 9, 10 

Verts/ALE: muudatusettepanekud 11–20 

S&D: muudatusettepanekud 1, 2 

GUE/NGL: §§ 6, (2. osa), 20, 44 (1. osa), muudatusettepanek 43 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

GUE/NGL: 

§ 6 

1. osa: „on seisukohal, et mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamisel 2016. aastal tuleks 

hinnata mitmesuguseid tõsiseid kriise ja uusi poliitilisi algatusi ning nende 

eelarvemõju, mida mitmeaastase finantsraamistiku vastuvõtmise ajal ette ei nähtud;“ 

„märgib muu hulgas ära rände- ja pagulaskriisi, liiduvälised hädaolukorrad, 

liidusisesed julgeolekuprobleemid, kriisi põllumajanduses, Euroopa Strateegiliste 

Investeeringute Fondi (EFSI) rahastamise,“ 

2. osa: „ELi eelarve maksekriisi, töötuse püsivalt kõrge määra, eriti noorte seas, ning 

vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse;“ 

3. osa: „juhib peale selle tähelepanu kliimamuutusi käsitlevale hiljutisele rahvusvahelisele 

kokkuleppele ja arengupoliitikale avalduva surve suurenemisele;“ „täheldab, et 

täiendavate pakiliste vajaduste rahastamiseks peeti vajalikuks mitmeaastase 

finantsraamistiku paindlikkusmehhanismide ja erivahendite erandlikku kasutamist, 

sest mitmeaastase finantsraamistiku ülemmäärad osutusid mõnes rubriigis liiga 

piiratuks;“ „on seisukohal, et viimase kahe aasta jooksul on mitmeaastane 

finantsraamistik viidud sisuliselt selle võimaluste piirideni;“ 

 
§ 7 

1. osa: Kogu tekst, v.a: „peab vastama ELi poliitilistele ja strateegilistele prioriteetidele“ 

2. osa: need sõnad 

 
§ 44 

1. osa: „on kindlal arvamusel, et eelarve kogueraldis ja liikmesriikidele eelnevalt kindlaks 

määratud assigneeringud ÜPP osas, sealhulgas otsetoetuste assigneeringud, peavad 

jääma mitmeaastase finantsraamistiku muutmisel puutumata;“ „rõhutab lisaks, kui 

tähtis on vältida Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi eraldiste vähendamist,“ 

2. osa: „et oleks võimalik täita hiljutise ühise kalanduspoliitika reformi eesmärgid;“ 

 
§ 76 

1. osa: „nõuab, et nähtaks ette üks või mitu uut omavahendit, mis oleks ideaalsel juhul 

selgelt seotud lisaväärtust loovate Euroopa poliitikameetmetega;“ 

2. osa: „märgib, et kõrgetasemelises töörühmas on juba arutatud arvukaid uusi võimalikke 

omavahendeid, nagu reformitud käibemaks, finantstehingute maks, EKP 

emissioonitulu, reformitud ELi heitkogustega kauplemise süsteem ja süsinikdioksiidi 

maksustamine, transpordi maksustamine, äriühingute maksustamine, elektrienergia 

või digitaalmajanduse maksustamine;“ „ootab huviga kõrgetasemelise töörühma 

soovitusi, et liikuda edasi ja valmistada ette Euroopa Parlamendi sellekohane 

seisukoht;“ 

3. osa: „nõuab sellega seoses igasuguste tagasimaksete järkjärgulist kaotamist;“ 
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Mitmesugust 

Gabriele Zimmer esitas muudatusettepaneku 43 kohta suulise muudatusettepaneku: 

„märgib olulist toetust, mida EL on andnud rahu ja lepituse saavutamiseks Iirimaal, eelkõige PEACE-

programmide kaudu, mis on suunatud Põhja-Iirimaale ja piiriäärsetele riikidele lõunas; märgib, et 

Ühendkuningriigi referendumi tulemus võib tekitada rahuprotsessiga seoses suuri probleeme ning 

kahjustab rahuprotsessi terviklikkust ja suure reede kokkulepet; palub komisjonil jätkata rahuprotsessi 

toetamist PEACE-programmi jätkuva rahastamisega;“ 
 

 

10. Maksualased siduvad eelotsused ja samasuguse iseloomuga või mõjuga 

meetmed (TAXE 2) 

Raport: Jeppe Kofod ja Michael Theurer (A8-0223/2016) 

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

pärast § 2 19 GUE/NGL  -  

§ 3 § originaaltekst osa   

1 +  

2 -  

§ 4 20 GUE/NGL  -  

§ 5 2 S&D, ALDE  +  

pärast § 5 6 EFDD NH + 323, 314, 74 

§ 6 11 PPE EH + 432, 230, 44 

21 GUE/NGL  -  

§ originaaltekst eraldi ↓  

§ 10 § originaaltekst NH + 432, 248, 25 

pärast § 12 22 GUE/NGL  -  

§ 13 § originaaltekst eraldi +  

§ 15 § originaaltekst osa   

1/NH + 411, 269, 29 

2/NH + 595, 98, 10 

§ 16 23 GUE/NGL  -  

§ originaaltekst osa   

1/NH + 490, 183, 32 
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

2/NH + 419, 255, 31 

§ 18 § originaaltekst osa   

1/NH + 660, 39, 8 

2/NH - 317, 356, 32 

3/NH + 575, 78, 50 

§ 19 § originaaltekst osa   

1 +  

2 -  

§ 20 § originaaltekst eraldi -  

§ 21 § originaaltekst eraldi +  

§ 22 24 GUE/NGL  -  

§ originaaltekst osa   

1 +  

2/EH + 389, 309, 9 

§ 23 § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH + 391, 311, 5 

3 +  

§ 24 § originaaltekst eraldi +  

§ 26 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 27 § originaaltekst osa   

1/NH + 469, 198, 42 

2/NH + 452, 211, 43 
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

§ 28 § originaaltekst osa   

1 +  

2 -  

§ 29 § originaaltekst osa   

1/NH + 651, 43, 17 

2/NH - 200, 310, 194 

§ 31 12 PPE NH + 476, 222, 9 

§ originaaltekst osa   

1/NH ↓  

2/NH ↓  

§ 32 § originaaltekst eraldi +  

§ 36 § originaaltekst osa   

1/NH + 653, 40, 12 

2/NH - 150, 521, 38 

§ 37 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 38 § originaaltekst osa   

1 -  

2/EH + 379, 322, 8 

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

§ 39 25 GUE/NGL NH - 332, 362, 16 

§ 40 § originaaltekst NH + 400, 288, 17 

§ 42 § originaaltekst NH + 453, 233, 15 

§ 43 § originaaltekst NH - 316, 351, 34 

§ 44 § originaaltekst NH - 332, 362, 11 

§ 46 § originaaltekst NH - 290, 358, 55 

§ 47 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 48 § originaaltekst osa   

1 +  

2 -  

§ 49 § originaaltekst osa   

1/NH + 464, 216, 27 

2/NH + 469, 222, 11 

§ 50 7 EFDD  -  

26 GUE/NGL  -  

§ 55 § originaaltekst NH + 376, 314, 16 

§ 57 § originaaltekst NH - 172, 485, 43 

pärast § 57 27 GUE/NGL  -  

§ 59 § originaaltekst osa   

1 +  

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

§ 60 § originaaltekst eraldi -  

pärast § 60 8 EFDD NH - 187, 502, 21 

§ 61 § originaaltekst eraldi -  

§ 62 § originaaltekst eraldi -  

§ 64 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 67 § originaaltekst NH + 563, 135, 12 

§ 69 13 PPE  +  

§ 71 14 PPE  +  

§ 77 § originaaltekst osa   

1/NH + 653, 44, 10 

2/NH + 393, 302, 3 

§ 78 3 S&D, ADLE NH + 316, 183, 201 

4 ENF NH ↓  

§ originaaltekst eraldi ↓  

§ 79 15 PPE  +  

§ 81 § originaaltekst NH + 368, 316, 26 

§ 84 28 GUE/NGL  -  

§ originaaltekst osa   

1/NH + 661, 11, 31 

2/NH + 422, 218, 55 
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

§ 85 § originaaltekst eraldi +  

enne põhjendust A 16 GUE/NGL NH - 318, 342, 49 

pärast põhjendust D 18 GUE/NGL  -  

põhjendus E § originaaltekst osa   

1/NH + 652, 26, 29 

2/NH - 319, 324, 60 

põhjendus F § originaaltekst osa   

1/NH + 646, 14, 48 

2/NH + 457, 210, 37 

põhjendus G § originaaltekst osa   

1/NH + 651, 5, 51 

2/NH + 370, 261, 73 

põhjendus H § originaaltekst osa   

1/NH + 645, 11, 50 

2/NH + 399, 264, 38 

põhjendus N § originaaltekst eraldi +  

põhjendus P 9 PPE  +  

põhjendus Q § originaaltekst eraldi -  

põhjendus T 1 S&D, ADLE NH + 502, 133, 71 

põhjendus W § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH + 395, 274, 31 

põhjendus AC § originaaltekst NH + 340, 320, 43 

põhjendus AD § originaaltekst osa   

1/NH + 588, 71, 46 

2/NH - 340, 345, 14 
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

põhjendus AF § originaaltekst NH + 337, 322, 38 

põhjendus AG § originaaltekst eraldi -  

pärast põhjendust AO 17 GUE/NGL NH - 92, 584, 31 

põhjendus BF 29 GUE/NGL NH - 182, 511, 12 

5 EFDD NH - 243, 445, 13 

põhjendus BG 10 PPE  +  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 514, 68, 125 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

ENF: §§ 36, 39, 40, 42, 67, muudatusettepanek 4 

EFDD: muudatusettepanekud 5, 6, 8 

Verts/ALE: §§ 10, 15, 16, 18, 27, 29, 31, 43, 44, 46, 49, 55, 57, 77, 81, 84, põhjendused E, F, G, 

H, AC, AD, AF, muudatusettepanekud 1, 12 

GUE/NGL: muudatusettepanekud 3, 16, 17, 29 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

ALDE: §§ 10, 21, 43, 44, 46, 57, 61, 81, 85, põhjendused Q, AC, AD, AF, AG 

GUE/NGL: § 6 

ECR: §§ 6, 13, 24, 32, 38, 40, 43, 44, 55, 57, 67, 78 

PPE: §§ 10, 20, 38, 43, 44, 46, 48, 55, 57, 60, 61, 62, 78, 81, põhjendused H, N, Q, AC, 

AF, AG 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

ENF: 

§ 59 

1. osa: Kogu tekst, v.a: „artiklite 116 või“ 

2. osa: need sõnad 

 
ALDE: 

§ 28 

1. osa: Kogu tekst, v.a: „(näiteks Madalmaade äriühingu liikide CV ja BV kombinatsioon, 

mida kasutavad paljud Ameerika äriühingud ja mis võimaldab 

topeltmaksuvabastust)“ 

2. osa: need sõnad 
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põhjendus H 

1. osa: „arvestades, et offshore finantskeskuste investeeringuvooge hinnati 2015. aastal 72 

miljardile USA dollarile ja need on viimastel aastatel kasvanud arenevates ja 

üleminekuriikides asuvatelt hargmaistelt ettevõtjatelt lähtuvate suurenevate voogude 

tõttu, mis sisaldavad mõnikord edasi-tagasi bartertehinguid;“ „arvestades, et offshore 

investeeringutest moodustavad enamiku investeeringud eriotstarbelistesse 

üksustesse;“ 

2. osa: „arvestades, et 2015. aastal oli eriotstarbeliste üksusega seotud 

investeeringuvoogude esmane vastuvõtja Luksemburg, kuid eriotstarbeliste 

üksustega seotud investeeringuvood olid 2015. aastal eriti kõrged ka Madalmaade 

suunal;“ „arvestades offshore finantsmehhanismide kaudu suunatud rahavoogude 

püsivust, rõhutab vajadust luua suurem sidusus maksu- ja investeerimispoliitika 

vahel Euroopa ja ülemaailmsel tasandil;“ 

 
S&D: 

§ 38 

1. osa: „märgib, et avaliku sektori ülikoolide maksuõiguse ja maksu-uuringute osakonnad 

on selgelt seotud suurte maksuettevõtetega, mis tekitab huvide konflikti ja võtab 

teadusringkondadelt neilt eeldatava sõltumatuse;“ „märgib, et praegu õpetatakse 

maksunõustajaid maksumaksja raha abil maksudest kõrvalehoidumisele kaasa 

aitama; “ 

2. osa: „palub komisjonil uurida teadusringkondade ja maksunõustajate seotust üksteisega 

ning käsitleda vähemalt huvide konflikti probleeme“ 

3. osa: „ja avaliku sektori vahenditest rahastatava hariduse kasutamist äriühingute 

maksudest kõrvalehoidumise soodustamiseks;“ 

 
§ 48 

1. osa: Kogu tekst, v.a „juuni“ 

2. osa: see sõna 

 
ECR: 

§ 26 

1. osa: Kogu tekst, v.a „üleliidulise“ ja „koguksid“ 

2. osa: need sõnad 

 
§ 31 

1. osa: Kogu tekst, v.a „liidu siduvate“ 

2. osa: need sõnad 
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PPE: 

§ 22 

1. osa: „kutsub komisjoni üles koostama võimalikult kiiresti koostööd mittetegevate 

jurisdiktsioonide ühtse määratluse ja nimekirja, st maksuparadiiside musta 

nimekirja, mis tugineb kindlatel, läbipaistvatel ja objektiivsetel kriteeriumidel ning 

milles arvestatakse OECD soovituste rakendamist, maksualase läbipaistvuse 

meetmeid, maksubaasi kahanemise ja kasumi ümberpaigutamise meetmeid, 

automaatse teabevahetuse standardeid, aktiivsete kahjulike maksutavade olemasolu, 

mitteresidendist füüsilistele või juriidilistele isikutele soodustuste tegemist, tehingu 

majanduslikku sisu puudutavate nõuete ebapiisavust ning juriidiliste isikute puhul 

(sealhulgas usaldusfondide, heategevusorganisatsioonide, sihtasutuste jt) ettevõtte 

struktuuri, vara või õiguste omanike varjamist, ning peab kiiduväärseks komisjoni 

kavatsust leppida sellises nimekirjas kokku järgmise kuue kuu jooksul;“ „kutsub 

liikmesriike üles seda kokkulepet 2016. aasta lõpuks kinnitama;“ „on veendunud, et 

enne nimekirja kandmist tuleb rakendada eskalatsioonimenetlust, mis algab sisulise 

dialoogi pidamisest selle jurisdiktsiooniga, kus puudused tuvastati, et saavutada 

menetluse ennetav mõju;“ „on veendunud, et jurisdiktsioonide nimekirjast 

kõrvaldamiseks juhul, kui õigusnorme lõpuks või uuesti täidetakse, tuleks samuti 

luua mehhanism; “ 

2. osa: „on seisukohal, et hindamine peaks hõlmama ka OECD liikmesriike;“ 

 
§ 27 

1. osa: „peab kahetsusväärseks, et Andorra ja Monaco lubasid hakata täitma automaatse 

teabevahetuse kohustust alates 2018. aastast, mitte 2017. aastast;“ 

2. osa: „märgib, et mõned koostööd mittetegevad jurisdiktsioonid, nagu Andorra, täidavad 

teabevahetuse standardeid, kuid liiguvad madalate maksudega riigiks saamise 

suunas;“ „peab murettekitavaks, et Andorra ja Hispaania vahelise 

topeltmaksustamise lepinguga ei tagata praegu tõhusat automaatset teabevahetust;“ 

„kutsub komisjoni üles jälgima hoolikalt liikmesriikide ja endiste või praeguste 

koostööd mittetegevate jurisdiktsioonide vahel sõlmitud lepingutes sisalduva 

automaatse teabevahetuse nõude tõhusat kohaldamist;“ 

 
§ 36 

1. osa: „nõuab maksunõustamissektoris kehtivate käitumisjuhendite karmistamist, eelkõige 

selleks, et võimalikud huvide konfliktid selgelt ja arusaadavalt avalikustataks;“ 

„palub komisjonil koostada kõigi nõustamisteenuste puhul kasutatav liidu 

käitumisjuhend, mis näeks ette kõigi võimalike huvide konfliktidega seonduvate 

olukordade selge avalikustamise;“ „on veendunud, et see peaks hõlmama sellise 

üleliidulise korra kehtestamist maksunõustajatele, millega nähakse ette teatavate 

ametikohtade ühitamatus, et vältida huvide konflikte, mis on tingitud avaliku ja 

erasektori üheaegsest nõustamisest, ning hoida ära muud huvide konfliktid;“ 

2. osa: „nõuab sellega seoses tungivalt, et komisjon esitaks ettepaneku, millega muudetakse 

määrust nr 537/2014 ja direktiivi 2014/56;“ 

 
§ 37 

1. osa: Kogu tekst, v.a „rõhutab seepärast, kui tähtis on nende teenuste osutamine üksteisest 

selgelt lahutada;“ 

2. osa: need sõnad 
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§ 47 

1. osa: Kogu tekst, v.a „sealhulgas ebaseaduslike“ ja „ja õigusvastaste“ 

2. osa: „sealhulgas ebaseaduslike“ ja „ja õigusvastaste“ 

3. osa: „leiab, et sellised paljastused, mis heidavad valgust maksudest kõrvalehoidumise, 

maksustamise vältimise ja rahapesu ulatusele, teenivad ilmselgelt avalikke huve, 

nagu näitavad hiljutised LuxLeaksi või Panama paberite lekked, mis tõid esile, et 

varade ülekandmine madalate maksudega jurisdiktsioonidesse on väga ulatuslik;“ 

4. osa: „tuletab meelde, et maksuseaduste rikkumise avastamine ja selle eest vastutusele 

võtmine sõltub suurel määral andmetele juurdepääsust ja andmete kvaliteedist;“ 

 
§ 84 

1. osa: „peab vajalikuks teha rohkem tööd, et pääseda ligi liikmesriikide, komisjoni ja 

käitumisjuhendi töörühma dokumentidele;“ „kordab, et Euroopa Parlamendile juba 

kättesaadavaks tehtud dokumente tuleb täiendavalt analüüsida, et hinnata 

adekvaatselt edasiste poliitiliste meetmete ja algatuste vajadust;“ 

2. osa: „kutsub tulevast uurimiskomisjoni üles seda tööd jätkama ja tegutsema 

erikomisjonist erinevas vormis, tegutsedes pigem uurimiskomisjonina, nagu 

Ühendkuningriigi parlamendi alamkoja eelarvekomisjon;“ 

 
põhjendus F 

1. osa: „arvestades, et G20 juhid võtsid 2009. aasta aprillis meetmeid, nõudes eelkõige, et 

offshore jurisdiktsioonid sõlmiksid vähemalt 12 maksualase teabevahetuse lepingut, 

mille eesmärk on teha lõpp pangasaladuste ajastule;“ " 

2. osa: „arvestades, et majandusteadlased on seadnud nende meetmete mõjususe tõsise 

kahtluse alla, selgitades, et nende lepingute tulemusena on toimunud pangahoiuste 

ümberpaigutamine maksuparadiiside vahel, kuid nad ei ole vallandanud rahaliste 

vahendite olulist repatrieerimist;“ „arvestades, et puuduvad tõendid selle kohta, nagu 

oleksid offshore jurisdiktsioonide portfelliinvesteeringud vähemalt kuni 2014. 

aastani olnud languses, vaatamata hiljutistele rahvusvahelistele jõupingutustele 

suurendada finantsläbipaistvust;“ „arvestades, et on liiga vara hinnata, kas 

automaatse maksualase teabevahetuse vastuvõtmine (ühtne aruandlusstandard) 

muudab seda suundumust;“ 

 
põhjendus W 

1. osa: Kogu tekst, v.a „nii ELis kui ka väljaspool seda“ 

2. osa: need sõnad 

 
põhjendus AD 

1. osa: „arvestades, et kõik erikomisjoniga kohtunud pangad eitasid ametlikult, et nad 

nõustavad oma kliente maksudest kõrvalehoidumise või maksustamise vältimise 

eesmärgil, ning eitasid ka sellise eesmärgiga suhteid raamatupidamisettevõtete ja 

õigusbüroodega;“ 

2. osa: „arvestades aga, et pangad küsivad sageli raamatupidamisettevõtetelt või 

konsultatsioonifirmadelt õiguslikke seisukohti, et saada kinnitust lepingutele, mida 

nad oma klientidele pakuvad;“ „arvestades, et kõnealuseid tasulisi õiguslikke 

seisukohti saab kasutada maksudest kõrvalehoidumise varjamiseks ja selleks, et 

pangad saaksid vältida tahtliku pettuse süüdistusi;“ 
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ECR, PPE: 

§ 3 

1. osa: „palub, et komisjon ja liikmesriigid võtaksid vastu täiendavad õigusaktid äriühingu 

tulumaksu vältimise kohta, sest liikmesriikidel on selleks, et võidelda maksubaasi 

kahanemise vastu, võimalik kuritarvituste vastaseid eeskirju karmistada;“ „peab 

väga kahetsusväärseks, et liikmesriigid ei arutanud parlamendi soovitusi üheski 

nõukogu töörühmas“ 

2. osa: „ega mõelnud selle peale, et kui nad võimaldavad teistes liikmesriikides agressiivset 

maksustamise vältimist ja maksudest kõrvalehoidumist, rikuvad nad oma 

aluslepingukohast lojaalse koostöö kohustust;“ 

 
§ 16 

1. osa: Kogu tekst, v.a: „väärate“ 

2. osa: need sõnad 

 
§ 19 

1. osa: „kutsub komisjoni üles kehtestama selged õigusaktid tehingu majandusliku sisu, 

väärtusloome ja püsiva tegevuskoha määratluse kohta, et lahendada eelkõige 

varifirmade küsimus;“ 

2. osa: „kutsub liikmesriike üles pöörama tõendamiskoormise ümber, kui tegemist on 

kuritegelikul teel omandatud vara tagasinõudmise või ebaseaduslikult saadud tulu 

sissenõudmisega;“ 

 
§ 23 

1. osa: Kogu tekst, v.a „vabakaubanduslepingute [...] peatamist“ ja „kahjuliku“ ja 

„kahjuliku“ 

2. osa: „vabakaubanduslepingute [...] peatamist“ 

3. osa: „kahjuliku“ ja „kahjuliku“ 

 
§ 77 

1. osa: Kogu tekst, v.a „avaliku“ 

2. osa: see sõna 

 
ALDE, PPE: 

§ 15 

1. osa: „peab kahetsusväärseks, et paljud hargmaised ettevõtjad ei ole maksustamise 

vältimist ja agressiivset maksuplaneerimist karmilt hukka mõistnud;“ „rõhutab, et 

hargmaised ettevõtjad võivad anda agressiivse maksuplaneerimise eesmärgil lihtsasti 

kunstlikke äriühingutevahelisi laene;“ 

2. osa „rõhutab, et sellise laenurahastamise eelistamine kahjustab nii maksumaksjaid kui ka 

finantsstabiilsust;“ „kutsub seetõttu liikmesriike üles lõpetama oma maksuõiguses 

võlakohustuste omakapitalile eelistamise;“ 
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§ 18 

1. osa: „tunneb heameelt tõhusa maksustamise välisstrateegiat käsitleva teatise üle, milles 

kutsutakse Euroopa Investeerimispanka üles lisama hea valitsemistava tingimused 

oma lepingutesse kõigi valitud finantsvahendajatega;“ „kutsub Euroopa 

Investeerimispanka üles kehtestama uue vastutustundliku maksupoliitika, vaadates 

alustuseks läbi koostööd mittetegevate jurisdiktsioonide küsimuses 2016. aastal 

kodanikuühiskonnaga tihedas koostöös rakendatud poliitika;“ 

2. osa: „kutsub EIPd üles seadma nii otserahastamise kui ka vahendajate kaudu toimuva 

rahastamise tingimuseks andmete avaldamise riigipõhiste maksuandmete kohta 

(vastavalt krediidiasutustele mõeldud kapitalinõuete direktiivi IV paketi sätetele) ja 

tegelike tulusaajate kohta;“ 

3. osa: „kordab, et EIP peaks karmistama oma hoolsusmeetmeid, et parandada lõplike 

kasusaajate kohta esitatava teabe kvaliteeti ning tulemuslikumalt vältida tehinguid 

finantsvahendajatega, kellel on olnud probleeme läbipaistvuse, pettuste, 

korruptsiooni, organiseeritud kuritegevuse, rahapesu või kahjuliku sotsiaalse ja 

keskkonnamõjuga või kes on registreeritud offshore-finantskeskustes või 

maksuparadiisides, kus tegeletakse agressiivse maksuplaneerimisega;“ 

 
§ 29 

1. osa: „märgib, et kuni praeguseni ei ole patentide, innovatsiooni ning teadus- ja 

arendustegevusega seotud tulu maksustamise erikorrad liidus innovatsiooni 

edendamisel nii tulemuslikud olnud, kui oodati;“ „peab kahetsusväärseks, et selle 

asemel on hargmaised ettevõtjad kasutanud neid kasumi ümberpaigutamiseks selliste 

agressiivse maksuplaneerimise kavade raames nagu laialt levinud skeem Iirimaa ja 

Madalmaade ettevõtluskeskkonna ärakasutamiseks (nn double Irish with a Dutch 

sandwich);“ „arvab, et patenditulu maksustamise erikord on majanduslike 

eesmärkide saavutamiseks sobimatu ja ebatõhus vahend;“ „on veendunud, et teadus- 

ja arendustegevust saab edendada laiemate poliitikameetmetega, mille abil 

soodustatakse pikaajalist innovatsiooni ja sõltumatut uurimistööd, ning toetustega, 

mida tuleks eelistada patenditulu maksustamise erikorrale, sest toetuste puhul on 

nende maksustamise vältimise skeemide kaudu kuritarvitamise oht väiksem;“ 

„märgib, et seos patenditulu maksustamise erikordade ning teadus- ja 

arendustegevuse vahel on tihti meelevaldne ning praegused mudelid viivad 

hargmaiste ettevõtjate tegeliku maksumaksmise kiire vähenemiseni;“ 

2. osa: „kutsub liikmesriike üles kaotama järk-järgult kehtivad patenditulu maksustamise 

erikorrad ja keelustama uute kehtestamise hiljemalt 2021. aastaks;“ 

 
põhjendus E 

1. osa: „arvestades, et Panama paberite paljastamine tuletas meile meelde, et maksustamise 

vältimise probleem, mis ei puuduta ainult hargmaiseid ettevõtjaid, on tihedalt seotud 

kuritegevusega, ja et offshore äriühingute väärtust hinnatakse umbes 10 triljonile 

USA dollarile;“ 

2. osa: „arvestades, et Šveitsis on rohkem kui 2,5 triljoni USA dollari väärtuses offshore 

äriühingute varasid;“ 
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põhjendus G 

1. osa: „arvestades, et Rahvusvaheliste Arvelduste Panga esitatud teabe kohaselt on 

piiriüleste hoiuste arv offshore keskustes ajavahemikus 2008–2015 keskmiselt 

kasvanud 2,81 % aastas, samas kui mujal maailmas on kasv olnud ainult 1,24 %;“ 

2. osa: „arvestades, et kõige olulisemad offshore finantskeskused välismaiste hoiuste jaoks 

on Kaimanisaared (663 miljardit USA dollarit), Luksemburg (360 miljardit USA 

dollarit), Šveits (137 miljardit USA dollarit), Hong Kong (125 miljardit USA 

dollarit), Singapur (95 miljardit USA dollarit), Bermuda (77 miljardit USA dollarit), 

Panama (67 miljardit USA dollarit), Jersey (58 miljardit USA dollarit) ja Bahama 

(55 miljardit USA dollarit);“ „arvestades, et piiriülesed hoiused sellistes Euroopa 

maksuparadiisides nagu Andorra, Gibraltar, Liechtenstein ja Šveits on viimastel 

aastatel vähenenud või paigal seisnud, mis paneb oletama, et offshore tegevus 

nihkub teistesse jurisdiktsioonisesse, ja et offshore tööstuses toimuvad 

ümberkorraldused, kuna üha rohkem sõlmitakse kahepoolseid maksualase teabe 

lepinguid;“ 

 
ENF, PPE: 

§ 49 

1. osa: Kogu tekst, v.a „palub liikmesriikidel läbi vaadata oma kehtivad rikkumisest 

teatajate kaitset käsitlevad õigusaktid ja lisada süüdistuse esitamisest loobumise 

võimalus juhtudeks, kus rikkumisest teatajad on tegutsenud avalikkuse huvides;“ 

2. osa: need sõnad 

 
§ 64 

1. osa: Kogu tekst, v.a „ja jälgimine“, „tagamine, et liikmesriigid ei rakenda uusi kahjulikke 

maksumeetmeid“ ja „usub, et keskus võib toimida ka rikkumisest teatajate 

kontaktasutusena, kui liikmesriigid ja riiklikud maksuametid ei võta maksudest 

kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise ilmsikstulemisel meetmeid või ei uuri 

juhtumit piisavalt;“ „on seisukohal, et keskusele oleks kasulik oskusteabe 

koondamine liidu ja riikide tasandil, et vähendada maksumaksja koormust;“ 

2. osa: „ja jälgimine“, „tagamine, et liikmesriigid ei rakenda uusi kahjulikke 

maksumeetmeid“ 

3. osa: „usub, et keskus võib toimida ka rikkumisest teatajate kontaktasutusena, kui 

liikmesriigid ja riiklikud maksuametid ei võta maksudest kõrvalehoidumise ja 

maksustamise vältimise ilmsikstulemisel meetmeid või ei uuri juhtumit piisavalt;“ 

„on seisukohal, et keskusele oleks kasulik oskusteabe koondamine liidu ja riikide 

tasandil, et vähendada maksumaksja koormust;“ 
 

 
 

 

11. Koosmõju struktuurifondide ja programmi „Horisont 2020" vahel 

Resolutsiooni ettepanekud: B8-0851/2016, B8-0852/2016, B8-0857/2016, B8-0858/2016, B8-
0860/2016, B8-0861/2016 

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-B8-0851/2016  

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

pärast § 10 1 Verts/ALE NH - 133, 504, 66 

§ 13 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 597, 73, 38 

Resolutsiooni ettepanekud fraktsioonide kaupa 

B8-0851/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0852/2016  ECR  ↓  

B8-0857/2016  EFDD  ↓  

B8-0858/2016  ALDE  ↓  

B8-0860/2016  PPE, S&D  ↓  

B8-0861/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

PPE: lõpphääletus (RC-B8-0851/2016) 

Verts/ALE: muudatusettepanek 1 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

Verts/ALE: § 13 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

ALDE: 

§ 13 

1. osa: Kogu tekst, v.a: „turvalisuse valdkonnas (vajadus IKT taristu ühtlase taseme järele 

kogu ELis)“ „pooldab IKT turvastruktuuride ühtlustamist;“ 

2. osa: need sõnad 
 

 

12. Komisjoni 2017. aasta tööprogrammi ettevalmistamine 

Resolutsiooni ettepanekud: B8-0885/2016, B8-0886/2016, B8-0892/2016, B8-0893/2016, B8-
0894/2016, B8-0895/2016, B8-0896/2016 

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-B8-0885/2016 (PPE, S&D, ADLE) 

enne § 1 12 ENF NH - 104, 541, 56 

pärast § 1 20 GUE/NGL NH - 151, 341, 211 

21 GUE/NGL NH - 137, 497, 64 

§ 2, taane 4 1 Verts/ALE  -  

§ 5 2 Verts/ALE  -  

pärast § 5 13 ENF NH - 92, 576, 32 

24 GUE/NGL NH - 109, 555, 30 

25 GUE/NGL NH - 134, 508, 58 

pärast § 7 29 GUE/NGL NH - 181, 383, 137 

30 GUE/NGL NH - 192, 330, 170 

pärast § 8 26 GUE/NGL NH - 112, 545, 46 

§ 9 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

pärast § 11 27 GUE/NGL  -  

28 GUE/NGL  -  

41 GUE/NGL  -  

43 GUE/NGL NH - 155, 502, 46 

44 GUE/NGL  -  

pärast § 12 14 ENF NH - 66, 597, 39 

42 GUE/NGL  -  
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

pärast § 15 15 ENF NH - 68, 612, 20 

pärast § 16 45 GUE/NGL  -  

§ 17 3 Verts/ALE  -  

pärast § 17 32 GUE/NGL NH - 119, 543, 41 

33 GUE/NGL  -  

34 GUE/NGL NH - 180, 340, 181 

35 GUE/NGL  -  

36 GUE/NGL NH - 174, 292, 240 

37 GUE/NGL  -  

§ 20 § originaaltekst osa   

1 +  

2/NH + 478, 201, 23 

§ 24 4 Verts/ALE  -  

pärast § 29 16 ENF NH - 94, 544, 52 

§ 30, sissejuhatus § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 30, taane 1 § originaaltekst osa   

1/NH + 600, 61, 44 

2/NH + 427, 178, 79 

§ 30, taane 2 § originaaltekst eraldi +  

§ 30, taane 3 § originaaltekst eraldi +  

§ 30, taane 4 § originaaltekst osa   

1/NH + 607, 70, 24 

2/NH + 506, 170, 19 



P8_PV(2016)07-06(VOT)_ET.doc 30 PE 586.882 

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

§ 30, taane 6 5 Verts/ALE  -  

pärast § 30 46 GUE/NGL NH - 94, 558, 51 

§ 32 § originaaltekst osa   

1 +  

2/NH + 535, 135, 36 

§ 34, taane 1 § originaaltekst osa   

1 +  

2/NH + 459, 164, 77 

§ 34, taane 4 § originaaltekst osa   

1 +  

2/NH + 515, 150, 36 

pärast § 35 22 GUE/NGL NH - 136, 543, 21 

23 GUE/NGL  -  

§ 36 6 Verts/ALE  -  

§ 37 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 38 7 Verts/ALE  -  

§ 39 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

pärast § 43 31 GUE/NGL EH - 138, 470, 83 

38 GUE/NGL  -  

39 GUE/NGL  -  

40 GUE/NGL NH - 208, 271, 224 
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

§ 48 8 Verts/ALE NH - 222, 326, 154 

§ 49 9 Verts/ALE  -  

pärast põhjendust A 17 GUE/NGL  -  

põhjendus B 10 Verts/ALE  -  

pärast põhjendust B 18 GUE/NGL  -  

pärast põhjendust C 11 Verts/ALE  -  

19 GUE/NGL  -  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 417, 209, 78 

Resolutsiooni ettepanekud fraktsioonide kaupa 

B8-0885/2016  ALDE  ↓  

B8-0886/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0892/2016  PPE  ↓  

B8-0893/2016  S&D  ↓  

B8-0894/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0895/2016  EFDD  ↓  

B8-0896/2016  ECR  ↓  

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

GUE/NGL: muudatusettepanekud 20, 21, 22, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 34, 36, 40, 43, 46 

ENF: muudatusettepanekud 12–16, lõpphääletus 

Verts/ALE: § 30, taanded 1 ja 4, muudatusettepanekud 8 

ECR: §§ 20 (2. osa), 32 (2. osa), 34, taane 1 (2. osa), taane 4 (2. osa) 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

Verts/ALE: § 30, taane 2, § 37 

ALDE: § 30, taane 3 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

ECR: 

§ 20 

1. osa: Kogu tekst, v.a „ja teostatavad“ 

2. osa: need sõnad 
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§ 32 

1. osa: Kogu tekst, v.a „tegutsema kohustusliku äriühingu tulumaksu ühtse konsolideeritud 

maksubaasi kehtestamise nimel,“ 

2. osa: need sõnad 

 
§ 34, taane 1 

1. osa: Kogu tekst, v.a „tugevdades tõelisi omavahendeid või võttes kasutusele uued 

omavahendid,“ 

2. osa: need sõnad 

 
§ 34, taane 4 

1. osa: Kogu tekst, v.a: „tõstmiseks“ 

 

2. osa: see sõna 

 
Verts/ALE: 

§ 9 

1. osa: „palub komisjonil esitada rohkem ettepanekuid muudatusteks, mis toetaksid teadus- 

ja arendustegevust, innovatsiooni, kultuurilist mitmekesisust ja loovust kui peamisi 

töökohtade loomist hoogustavaid tegureid, pidades samal ajal silmas, et ettevõtjate, 

eelkõige VKEde, juurdepääs kapitalile on ülioluline, et ergutada arengut ning uute 

toodete tootmist ja teenuseid nii traditsioonilistes kui ka kujunemisjärgus olevates 

sektorites“ 

2. osa: „ning kaitsta tõhusalt intellektuaalomandi õigusi;“ 

 
§ 30, sissejuhatus 

1. osa: Kogu tekst, v.a „geopoliitilise osalejana“ 

2. osa: need sõnad 

 
§ 30, taane 1 

1. osa: „edendada stabiilsust ja jõukust ELi naabruses algatuste kaudu, mis toetavad 

arengut, demokraatiat, head valitsemistava ja õigusriigi põhimõtet, tugevdavad 

tsiviilkonfliktide ennetamist“ 

2. osa: „ja lepitusmeetmeid ning ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika meetmeid, kaasates 

asjakohaselt ka NATOt, mis jääb kaitsealliansi liikmesriikide kollektiivkaitse aluseks 

ja selle rakendamise vahendiks;“ 

 
§ 30, taane 4 

1. osa: „muuta arengukoostööpoliitika tõhusamaks, paremini koordineerituks ja muude ELi 

välistegevuse vahenditega kooskõlas olevaks;“ 

2. osa: „tagada arengu- ja julgeolekupoliitika vaheline sidusus ja järjepidevus, sest need on 

omavahel seotud, teineteisest sõltuvad ja teineteist tugevdavad;“ 

 
ALDE: 

§ 37 

1. osa: „on seisukohal, et komisjon peaks järjekindlalt parandama võlgade, puudujääkide ja 

makromajanduslike tasakaaluhäirete jälgimist viisil, mis oleks kooskõlas stabiilsuse 

ja kasvu paktiga ning soodustaks majanduskasvu ja töökohtade loomist,“ 

2. osa: „pöörates seejuures erilist tähelepanu euroala summaarsele rahandusseisule;“ 
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§ 39 

1. osa: „nõuab euroala investeerimispuudujääkide katmiseks ja reformipüüdluste 

tugevdamiseks majanduspoliitika tihedamat koordineerimist, et tõsta 

konkurentsivõimet“ 

2. osa: „ja säilitada nõudlust;“ 
 

Mitmesugust 

Eleonora Forenza ja Patrick Le Hyaric (fraktsioon GUE/NGL) allkirjastasid samuti resolutsiooni 

ettepaneku B8-0886/2016. 
 

 

13. Jaapani otsus jätkata vaalapüüki hooajal 2015–2016 

Resolutsiooni ettepanekud: B8-0853/2016, B8-0855/2016, B8-0862/2016, B8-0863/2016 

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

Resolutsiooni ühisettepanek RC-B8-0853/2016  

(PPE, S&D, ECR, ADLE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD) 

pärast § 8 3 GUE/NGL,  

Verts/ALE,  

EFDD 

NH - 157, 496, 40 

pärast põhjendust I 4 EFDD  -  

5 EFDD  -  

pärast põhjendust N 1 S&D  +  

2 GUE/NGL,  

Verts/ALE,  

EFDD 

NH - 167, 478, 55 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 610, 11, 77 

Resolutsiooni ettepanekud fraktsioonide kaupa 

B8-0853/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0855/2016  PPE, S&D, 

ECR, ADLE 

 ↓  

B8-0862/2016  EFDD  ↓  

B8-0863/2016  Verts/ALE  ↓  

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

GUE/NGL: muudatusettepanekud 2, 3, lõpphääletus (RC-B8-0853/2016) 
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14. Vastuväide delegeeritud õigusaktile: Euroopa Investeerimispangale ELi 

tagatise andmine tekkida võiva kahjumi puhuks seoses Valgevenega 

Resolutsiooni ettepanekud: B8-0869/2016, B8-0870/2016 (Resolutsiooni ettepanekute vastuvõtmiseks 

on nõutav kvalifitseeritud häälteenamus) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

Resolutsiooni ettepanek B8-0869/2016 (EFDD) 

hääletus: resolutsioon  

(terviktekst) 

NH - 108, 428, 158 

Resolutsiooni ettepanek B8-0870/2016 (ECR, ALDE, Verts/ALE) 

hääletus: resolutsioon  

(terviktekst) 

NH - 278, 129, 285 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

EFDD: lõpphääletus (B8-0869/2016) 

Verts/ALE: lõpphääletus (B8-0870/2016) 
 

 

15. Vastuväide delegeeritud õigusaktile: omavahendite ja kõlblike kohustuste 

miinimumnõude kehtestamine 

Resolutsiooni ettepanek: B8-0868/2016 (resolutsiooni ettepanekute vastuvõtmiseks on nõutav 

kvalifitseeritud häälteenamus) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

Resolutsiooni ettepanek B8-0868/2016 (Verts/ALE) 

hääletus: resolutsioon  

(terviktekst) 

NH - 137, 488, 57 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

Verts/ALE: lõpphääletus 

 


