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1. Albinismiga isikute olukord Aafrikas, eelkõige Malawis 

Resolutsiooni ettepanekud: B8-0897/2016, B8-0898/2016, B8-0899/2016, B8-0901/2016, B8-

0904/2016, B8-0908/2016, B8-0911/2016 

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

Resolutsiooni ühisettepanek RC-B8-0897/2016  

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

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 603, 5, 46 

Resolutsiooni ettepanekud fraktsioonide kaupa 

B8-0897/2016  ECR  ↓  

B8-0898/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0899/2016  EFDD  ↓  

B8-0901/2016  PPE  ↓  

B8-0904/2016  S&D  ↓  

B8-0908/2016  ALDE  ↓  

B8-0911/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

PPE: lõpphääletus 
 

Mitmesugust: 

Dita Charanzová (fraktsioon ALDE) allkirjastas samuti resolutsiooni ühisettepaneku B8-0908/2016. 
 

 

2. Bahrein 

Resolutsiooni ettepanekud: B8-0900/2016, B8-0902/2016, B8-0903/2016, B8-0905/2016, B8-

0906/2016, B8-0907/2016, B8-0909/2016 

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-B8-0900/2016  

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

§ 2 § originaaltekst eraldi +  

§ 10 § originaaltekst NH + 606, 47, 6 

§ 13 3 GUE/NGL  -  

§ 14 § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH + 427, 212, 23 

3 +  

pärast § 15 4 GUE/NGL NH + 328, 299, 34 

põhjendus A § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

pärast põhjendust E 1 GUE/NGL EH + 351, 303, 7 

pärast põhjendust H 2 GUE/NGL  -  

hääletus: resolutsioon (terviktekst)  +  

Resolutsiooni ettepanekud fraktsioonide kaupa 

B8-0900/2016  ECR  ↓  

B8-0902/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0903/2016  EFDD  ↓  

B8-0905/2016  PPE  ↓  

B8-0906/2016  S&D  ↓  

B8-0907/2016  ALDE  ↓  

B8-0909/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

GUE/NGL: § 10, muudatusettepanek 4 
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Taotlused eraldi hääletuseks: 

GUE/NGL: § 2 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

GUE/NGL: 

põhjendus A 

1. osa: „arvestades, et Bahrein on Euroopa Liidu oluline partner Pärsia lahe piirkonnas, 

sealhulgas poliitiliste ja majandussuhete, energeetika ja julgeoleku valdkonnas;“ 

2. osa: „arvestades, et partnerluse süvendamine on kummagi poole huvides, et tulla 

paremini toime tulevaste probleemidega;“ 

 
GUE/NGL, PPE: 

§ 14 

1. osa: „võtab teadmiseks Bahreini valitsuse jätkuvad jõupingutused riigi karistusseadustiku 

ja õiguslike menetluste reformimisel ning ergutab valitsust seda protsessi jätkama;“ 

2. osa: „nõuab tungivalt, et Bahreini valitsus järgiks õigust õiglasele kohtumenetlusele 

reguleerivaid rahvusvahelisi norme;“ 

3. osa: „rõhutab Bahreinile antava toetuse ja eelkõige riigi kohtusüsteemi toetamise 

olulisust, et tagada selle vastavus rahvusvahelistele inimõigustealastele normidele;“ 

„nõuab inimõiguste alase dialoogi tugevdamist ELi ja Bahreini vahel;“ 

 
Mitmesugust: 

 
Dita Charanzová (fraktsioon ALDE) allkirjastas samuti resolutsiooni ühisettepaneku B8-0907/2016. 
 

 

3. Myanmar/Birma, eelkõige rohingjade olukord 

Resolutsiooni ettepanekud: B8-0910/2016, B8-0912/2016, B8-0913/2016, B8-0914/2016, B8-

0915/2016, B8-0916/2016, B8-0917/2016 

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-B8-0910/2016  

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

pärast § 4 1 S&D, 

GUE/NGL 

NH + 571, 33, 59 

pärast § 17 3 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

EH + 322, 311, 25 

pärast volitust 8 2 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

EH + 315, 308, 31 

hääletus: resolutsioon (terviktekst)  +  

Resolutsiooni ettepanekud fraktsioonide kaupa 

B8-0910/2016  ECR  ↓  

B8-0912/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0913/2016  EFDD  ↓  

B8-0914/2016  PPE  ↓  

B8-0915/2016  S&D  ↓  

B8-0916/2016  ALDE  ↓  

B8-0917/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

S&D: muudatusettepanek 1 
 

Mitmesugust: 

Dita Charanzová (fraktsioon ALDE) allkirjastas samuti resolutsiooni ühisettepaneku B8-0916/2016. 

Ana Gomes (fraktsioon S&D) allkirjastas samuti resolutsiooni ühisettepaneku RC-B8-0910/2016. 
 

 

4. ÜRO Peaassamblee 71. istungjärk 

Raport: Andrey Kovatchev (A8-0146/2016) 

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

§ 1, punkt d) § originaaltekst osa   

1 +  

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

§ 1, punkt e) § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 1, punkt f) § originaaltekst NH + 506, 98, 57 

§ 1, pärast punkti f) 2 Verts/ALE  -  

§ 1, punkt k) § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 1, pärast punkti t) 1 Verts/ALE NH + 507, 79, 75 

§ 1, punkt w) § originaaltekst eraldi +  

§ 1, punkt a d § originaaltekst NH + 641, 10, 9 

§ 1, punkt a m) § originaaltekst NH + 372, 274, 14 

§ 1, pärast punkti a n) 8 S&D EH + 451, 151, 51 

§ 1, punkt a p) 4 GUE/NGL  -  

§ originaaltekst eraldi +  

§ 1, punkt a q) § originaaltekst eraldi +  

§ 1, pärast punkti a r) 5 GUE/NGL  -  

§ 1, punkt a s) § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 1, punkt a v) 3 Verts/ALE NH - 76, 541, 44 

§ originaaltekst osa   
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

1 +  

2 +  

3 +  

§ 1, punkt a w) § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 1, pärast punkti a w) 6 GUE/NGL  -  

põhjendus B 7 GUE/NGL  -  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 468, 116, 78 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

ECR: § 1, punkt a d), § 1, punkt a m) 

Verts/ALE: muudatusettepanekud 1, 3 

EFDD: § 1, punkt f) 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

ECR: § 1, punkt w), § 1, punkt a p), § 1, punkt a q) 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

ECR: 

§ 1, punkt d 

1. osa: „tagada, et ÜRO Peaassamblee kindlustab koostöös ELi ja USAga kõik vahendid, et 

tagada, et kahe riigi lahendus, mille aluseks oleksid 1967. aasta piirid ja mõlema 

riigi pealinnaks saaks Jeruusalemm ning mille puhul turvaliste ja tunnustatud 

piiridega Iisraeli riik ning tema naabrina sõltumatu, demokraatlik, ühtne ja elujõuline 

Palestiina riik eksisteerivad kõrvuti rahus ja julgeolekus, oleks jätkusuutlik ja 

tulemuslik;“ „tegutseda kooskõlas nõukogu 18. jaanuaril 2016 vastu võetud 

järeldustega Lähis-Ida rahuprotsessi kohta“ 

2. osa: „seoses asustuste jätkuva laiendamisega, mis takistab rahu saavutamist;“ 

 
§ 1, punkt e) 

1. osa: Kogu tekst, v.a: „nõuda kõigi väidetavate rahvusvahelise inimõigustealase õiguse ja 

rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumiste, sealhulgas hiljutiste humanitaartaristu 

ja -töötajate vastu suunatud rünnakute erapooletut ja sõltumatut uurimist;“ 

2. osa: need sõnad 
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§ 1, punkt k) 

1. osa: „suurendada liikmesriikide toetust ÜRO rahuoperatsioonidele ja 

rahukindlustamisoperatsioonidele, mis hõlmavad inimõiguste komponenti ja selgeid 

väljumisstrateegiaid, eriti personali ja varustuse näol, ning tugevdada sellega seoses 

ELi vahendajarolli;“ 

2. osa: „jätkata selliste menetluste väljatöötamist, mis võimaldaksid ELi ühist julgeoleku- ja 

kaitsepoliitikat kasutada ÜRO operatsioonide toetuseks,“ 

3. osa: „muu hulgas ELi lahingurühmade või suutlikkuse suurendamise ja julgeolekusektori 

reformi käsitlevate algatuste kaudu,“ 

4. osa: „pöörates samal ajal piisavat tähelepanu sellistele teemadele nagu inimõigused, 

jätkusuutlik areng ja massilise rände algpõhjused;“ 

 
§ 1, punkt a s) 

1. osa: „teha tööd rahvusvahelise maksualase koostöö tugevdamise nimel,“ 

2. osa: „toetades rahvusvahelise maksuorgani loomist ÜRO süsteemi raames;“ 

3. osa: „võidelda maksudest kõrvalehoidumise ja rahapesuga“ 

4. osa: „ülemaailmse automaatse teabevahetusega maksustamise valdkonnas ja ühise 

ülemaailmse maksuparadiiside musta nimekirja koostamisega;“ 

 
§ 1, punkt a w) 

1. osa: „aidata kaasa ÜRO Peaassamblee töö taaselavdamisele ning kõigi ÜRO 

institutsioonide tegevuse paremale kooskõlastatusele ja seostatusele, mis peaks 

suurendama süsteemi tõhusust, tulemuslikkust, legitiimsust, läbipaistvust, vastutust, 

suutlikkust ja esinduslikkust;“ „toetada ja tugevdada ÜRO uue peasekretäri 

valikuprotsessis suuremat läbipaistvust ning seda silmas pidades korraldada 

kandidaatide esitlused ÜRO Peaassambleel;“ „edendada peasekretäri parima 

kandidaadi leidmise ja ametisse määramise käigus soolisel ja geograafilisel 

tasakaalul põhinevat võrdseid ja õiglaseid võimalusi“ 

2. osa: „ning toetada naise valimist järgmiseks peasekretäriks, kui kandidaadid on sarnaselt 

silmapaistvalt kvalifitseeritud;“ 

 
ECR, S&D: 

§ 1, punkt a v) 

1. osa: „toetada ÜRO Julgeolekunõukogu põhjalikku reformimist ulatusliku konsensuse 

põhjal, et see peegeldaks paremini maailma uut olukorda ning tagada, et nõukogu 

saaks tulemuslikult tegeleda rahvusvahelise rahu ja julgeoleku ohtudega;“ 

2. osa: „töötada pikaajalise eesmärgi suunas tagada ELile koht ÜRO reformitud 

Julgeolekunõukogus;“ 

3. osa: „nõuda tungivalt, et ÜRO Julgeolekunõukogu liikmed hoiduksid vetoõiguse 

kasutamisest juhtumite puhul, mis puudutavad inimsusevastaseid kuritegusid;“ 
 

 

5. ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni rakendamine 

Raport: Helga Stevens (A8-0203/2016)  

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

§ 1 § originaaltekst osa   

1 +  

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

§ 15 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 16 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 25 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 28 § originaaltekst eraldi +  

§ 31 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 58 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 75 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3 -  

§ 97 § originaaltekst eraldi +  

§ 98 § originaaltekst eraldi +  

§ 99 § originaaltekst eraldi +  

§ 110 § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH - 311, 320, 30 
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

§ 116 § originaaltekst osa   

1/NH + 377, 238, 44 

2/NH - 312, 336, 12 

§ 118 § originaaltekst eraldi -  

§ 127 § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH - 314, 315, 23 

§ 147 § originaaltekst eraldi +  

§ 149 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 165 § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH + 343, 313, 4 

põhjendus Z § originaaltekst osa   

1/NH + 624, 10, 28 

2/NH + 363, 264, 34 

põhjendus AA § originaaltekst osa   

1/NH + 423, 185, 54 

2/NH - 306, 307, 49 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 571, 30, 60 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

ECR: põhjendus AA, § 116 (2. osa) 

GUE/NGL: § 116, põhjendus Z 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

PPE: §§ 28, 116, 118, põhjendus AA 

ECR: §§ 28, 97, 98, 99, 118, 147 
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Taotlused osade kaupa hääletuseks:  

PPE:  

§ 58  

1. osa: Kogu tekst, v.a: „sealhulgas kodakondsuseta isikutele, kodututele, pagulastele ja 

varjupaigataotlejatele ning vähemuste liikmetele täielikult nende õigused ja teenused;“ 

 

2. osa: need sõnad  

  
§ 127  

1. osa: Kogu tekst, v.a: „soovitab peatada, tühistada ja sisse nõuda liikmesriikide maksed, kui 

rikutakse põhiõiguste austamise kohustust;“ 

 

2. osa: need sõnad  

  
ECR:  

§ 31  

1. osa: Kogu tekst, v.a: „võrdsete võimaluste, põhiõiguste ning võrdse juurdepääsu kohta 

teenustele ja tööturule, ning samad õigused ja kohustused sotsiaalkindlustusele 

juurdepääsul, mis on selle liikmesriigi kodanikel, kus nad on kindlustatud,“ 

 

2. osa: need sõnad  

  
§ 116  

1. osa: „kutsub liikmesriike üles võtma kiireloomulisi meetmeid, et hoida ära ja heastada 

negatiivne mõju, mida kokkuhoiumeetmed on avaldanud puuetega inimeste 

sotsiaalkaitsele;“ 

 

2. osa: „kutsub sellega seoses komisjoni üles kaaluma ELis sotsiaalkaitse alumise piirmäära 

kehtestamist sellisel tasemel, mis võimaldaks tagada puuetega inimeste nõuetekohase 

elatustaseme ja sotsiaalkaitse õiguse austamise;“ 

 

  
põhjendus Z  

1. osa: Kogu tekst, v.a: „liikmesriikide rakendatud kokkuhoiumeetmed on põhjustanud“ ja 

„ning“  

 

2. osa: need sõnad  

  
GUE/NGL:  

§ 15  

1. osa: Kogu tekst, v.a: „eelkõige strateegiasse „Euroopa 2020“ ja Euroopa poolaastasse;“  

2. osa: need sõnad  

  
§ 16  

1. osa: Kogu tekst, v.a: „ühtlasi“ ja „Euroopa poolaastaga seoses [...] üles keskenduma 

liikmesriikide sotsiaalse olukorra hindamisel (riikide aruandlus ja riigipõhised 

soovitused)“ 

 

2. osa: need sõnad  

  
§ 149  

1. osa: „soovitab ELi delegatsioonide ja asutuste tegevuses väljendada piisavat arusaama ELi 

puudega inimesi käsitlevast strateegiast ning töötada kaasavalt ja juurdepääsetavalt;“ 

„soovitab Euroopa välisteenistuses luua puuetega inimeste õiguste konventsiooni 

koordinatsioonikeskuse;“ „nõuab, et kõigis [...] inimõigustealastes koolitustes võetaks 

viivitamatult kasutusele puuete küsimuse perspektiiv; “ 

 

2. osa: „ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika (ÜJKP) missioonide raames toimuvates“  
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ALDE:  

§ 1  

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

2. osa: need sõnad  

  
§ 25  

1. osa: Kogu tekst, v.a: „läbi vaadata juhend sotsiaalse aspekti lisamise kohta 

riigihankelepingutesse, et tuua esile sotsiaalsed kohustused, aga samuti“ 

 

2. osa: need sõnad  

  
§ 110  

1. osa: Kogu tekst, v.a: „seadusandlikke [...] raamistikke“  

2. osa: need sõnad  

  
§ 165  

1. osa: Kogu tekst, v.a: „seda toetaks ametliku õigusliku aluse kehtestamine, millega 

sätestataks selgelt raamistiku roll ja kohaldamisala;“ 

 

2. osa: need sõnad  

  
põhjendus AA  

1. osa: „arvestades, et komisjon on võtnud tagasi oma ettepaneku emapuhkuse direktiivi 

kohta “ 

 

2. osa: „ja seetõttu ei käsitleta ELi töö- ja eraelu tasakaalu poliitikas siiani piisavalt emade ja 

isade, laste ja täiskasvanute võrdseid õigusi;“ 

 

  
PPE, GUE/NGL:  

§ 75  

1. osa: „nõuab, et EL tõhustaks reisijate õigusi käsitlevate õigusaktide rakendamise 

järelevalvet ja ühtlustaks riiklike täitevasutuste tegevust, ning palub liikmesriikidel 

teha kõik vajalik selleks, et viia ellu ELi õigusaktid, mille eesmärk on parandada 

transpordi kättesaadavust kohalikul, piirkondlikul ja riigi tasandil nii transpordi kui ka 

turismi seisukohalt (sealhulgas bussid ja taksod, linna ühistransport, raudtee, õhu- ja 

veetransport, k.a bussi-, raudtee- ja lennujaamad ning sadamad), ning kõrvaldada 

tõketeta Euroopa elluviimise takistused, näiteks suurendades reisijate õigusi 

käsitlevate õigusaktide alusel asjaomaste täitevasutuste pädevusi, et tagada kõigile 

puuetega reisijatele kogu ELis tõhusad ja võrdsed õigused, muu hulgas seoses 

juurdepääsetavuse ja standardimise, ühtlustamise, tehniliste nõuete,“ 

 

2. osa: „ettevõtjatele pakutavate stiimulite,“  

3. osa: „ametiühingute poliitika ja kollektiivlepingutega; “  
 

 

6. Vastuväide rakendusaktile: tervisealased väited, mida on lubatud esitada 

toidu kohta 

Resolutsiooni ettepanek: B8-0842/2016 (resolutsiooni ettepanekute vastuvõtmiseks on nõutav 
kvalifitseeritud häälteenamus) 

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 B8-0842/2016  

(ENVI komisjon) 

pärast § 3 4 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

NH - 237, 361, 43 

§ 4 20 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

§ originaaltekst eraldi ↓  

pärast volitust 2 21 ENF  -  

põhjendus A § originaaltekst eraldi/ 

EH 

+ 334, 291, 8 

pärast põhjendust A 5 ECR EH + 406, 222, 3 

6 ECR EH + 294, 284, 54 

põhjendus B § originaaltekst eraldi/ 

EH 

+ 319, 309, 8 

pärast põhjendust B 1 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

NH - 257, 331, 50 

põhjendus C § originaaltekst eraldi +  

pärast põhjendust C 2 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

EH + 399, 187, 20 

11 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

12 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

13 S&D, PPE, 

ALDE 

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

põhjendus D 22 ENF  -  

pärast põhjendust D 7 ECR  -  

põhjendus E 8 ECR  -  

põhjendus F 9 ECR  -  

pärast põhjendust F 10 ECR  -  

pärast põhjendust G 3 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

 -  

14 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

15 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

16 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

17 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

põhjendus J 18 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

§ originaaltekst eraldi ↓  

pärast põhjendust J 19 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

hääletus: resolutsioon (terviktekst)  +  

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

Verts/ALE: muudatusettepanekud 1, 4 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

ECR: § 4, põhjendus A, B, C, J 

 


