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1. Euroopa Komisjoni liikmeks nimetamine – Sir Julian King 

Ettepanek võtta vastu otsus (salajane hääletus) (kodukorra artikli 182 lõige 1) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

hääletus: Euroopa Komisjoni 

liikmeks nimetamine – Sir Julian 

King 

 + 394, 161, 83 

 

2. Filipiinid 

Resolutsiooni ettepanekud: B8-0990/2016, B8-0992/2016, B8-0994/2016, B8-0999/2016, B8-

1002/2016, B8-1004/2016, B8-1008/2016 

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

Resolutsiooni ühisettepanek RC-B8-0990/2016  

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

pärast § 4 6 Verts/ALE  +  

§ 14 3 Verts/ALE EH + 345, 275, 21 

§ 16 4 Verts/ALE  -  

pärast volitust 5 1 Verts/ALE  -  

pärast põhjendust K 2 Verts/ALE EH + 351, 259, 37 

pärast põhjendust M 5 Verts/ALE  +  

hääletus: resolutsioon (terviktekst)  +  

Resolutsiooni ettepanekud fraktsioonide kaupa 

B8-0990/2016  EFDD  ↓  

B8-0992/2016  ECR  ↓  

B8-0994/2016  PPE  ↓  

B8-0999/2016  ALDE  ↓  

B8-1002/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1004/2016  S&D  ↓  

B8-1008/2016  GUE/NGL  ↓  
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Mitmesugust 

Raffaele Fitto (fraktsioon ECR) allkirjastas samuti resolutsiooni ettepaneku B8-0992/2016. 

Ivana Maletić (fraktsioon PPE) ja Barbara Kappel allkirjastasid samuti resolutsiooni ühisettepaneku 

RC-B8-0990/2016. 
 

 

3. Somaalia 

Resolutsiooni ettepanekud: B8-0989/2016, B8-0991/2016, B8-0993/2016, B8-0998/2016, B8-

1001/2016, B8-1003/2016, B8-1007/2016 

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

Resolutsiooni ühisettepanek RC-B8-0989/2016  

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

§ 2 1 EFDD  -  

hääletus: resolutsioon (terviktekst)  +  

Resolutsiooni ettepanekud fraktsioonide kaupa 

B8-0989/2016  EFDD  ↓  

B8-0991/2016  ECR  ↓  

B8-0993/2016  PPE  ↓  

B8-0998/2016  ALDE  ↓  

B8-1001/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1003/2016  S&D  ↓  

B8-1007/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Mitmesugust 

Raffaele Fitto (fraktsioon ECR) allkirjastas samuti resolutsiooni ettepaneku B8-0991/2016. 

Ivana Maletić (fraktsioon PPE) ja Barbara Kappel allkirjastasid samuti resolutsiooni ühisettepaneku 

RC-B8-0989/2016. 
 

 

4. Zimbabwe 

Resolutsiooni ettepanekud: B8-0995/2016, B8-0996/2016, B8-0997/2016, B8-1000/2016, B8-
1005/2016, B8-1006/2016, B8-1009/2016, B8-1010/2016 

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-B8-0995/2016  

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

§ 7 1 Verts/ALE EH + 344, 289, 19 

hääletus: resolutsioon (terviktekst)  +  

Resolutsiooni ettepanekud fraktsioonide kaupa 

B8-0995/2016  EFDD  ↓  

B8-0996/2016  ECR  ↓  

B8-0997/2016  PPE  ↓  

B8-1000/2016  ALDE  ↓  

B8-1005/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1006/2016  S&D  ↓  

B8-1009/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1010/2016  ENF  ↓  

 

Mitmesugust 

Raffaele Fitto (fraktsioon ECR) allkirjastas samuti resolutsiooni ettepaneku B8-0996/2016. 

Ivana Maletić (fraktsioon PPE) allkirjastas samuti resolutsiooni ühisettepaneku RC-B8-0995/2016. 
 

 

5. Reisidokument ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike 

tagasisaatmiseks ***I 

Raport: Jussi Halla-aho (A8-0201/2016) 

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

kogu tekst – plokk nr 1 33 komisjon  +  

plokk nr 2 1–32 komisjon  ↓  

artikkel 3, punkt a § originaaltekst osa   

1 +  

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

artikkel 3, § 2 35 GUE/NGL  -  

põhjendus 3 33VO komisjon  +  

§ originaaltekst eraldi ↓  

põhjendus 6 34ÜM

E 

GUE/NGL  -  

33VO komisjon  +  

§ originaaltekst osa   

1 ↓  

2 ↓  

põhjendus 8 33VO komisjon  +  

§ originaaltekst eraldi ↓  

hääletus: komisjoni ettepanek  +  

hääletus: seadusandlik resolutsioon NH + 494, 112, 50 

 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

GUE/NGL: põhjendused 3, 8 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

GUE/NGL: 

põhjendus 6 

1. osa: „Kolmandate riikide kodanike tagasisaatmiseks tuleks kehtestada turvalisem 

Euroopa reisidokument, et lihtsustada ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide 

kodanike tõhusat tagasisaatmist ja tagasivõtmist. Dokumendi täiustatud 

turvaelemendid peaksid lihtsustama selle tunnustamist kolmandate riikide poolt. See 

dokument peaks aitama korraldada tagasisaatmisi [...] tagasivõtulepingute [...] 

raames“ 

2. osa: „ELi ja kolmandate riikide vahel sõlmitud [...] ja muude kokkulepete [...], aga ka 

tagasisaatmisega seonduva koostöö raames kolmandate riikidega, kellega ametlikke 

lepinguid sõlmitud ei ole.“ 

 
artikkel 3, punkt a 

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

2. osa: see sõna 
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6. Väärtpaberite avalikul pakkumisel või kauplemisele võtmisel avaldatav prospekt 

***I 

Raport: Petr Ježek (A8-0238/2016) 

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

vastutava komisjoni 

muudatusettepanekud 

– hääletus plokkide 

kaupa 

1VO komisjon  +  

artikkel 1, § 3, punkt d 1VO komisjon  +  

7 GUE/NGL  ↓  

artikkel 2, § 1, punkt f § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

artikkel 3, § 2, punkt b 1VO komisjon  +  

8 GUE/NGL  ↓  

artikkel 7, § 6, punkt c 1VO komisjon  +  

9 GUE/NGL  ↓  

artikkel 15, § 1 1VO komisjon osa   

1 +  

2 +  

3 +  

artikkel 19, § 11 2 S&D  +  

artikkel 25, § 1 1VO komisjon eraldi -  

artikkel 25, § 2, lõik 2 1VO komisjon eraldi -  

3 S&D EH + 558, 92, 1 

põhjendus 1 4 GUE/NGL  -  

põhjendus 13 1VO komisjon  +  

5 GUE/NGL  ↓  
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

põhjendus 24 6 GUE/NGL  -  

hääletus: komisjoni ettepanek  +  

hääletus: seadusandlik resolutsioon NH hääletus 

lükati edasi 

(kodukorra artikli 

61 lõige 2) 

 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

S&D: muudatusettepanek 1VO (artikkel 25, § 1); 1VO (artikkel 25, § 2, lõik 2) 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

Verts/ALE: 

artikkel 2, § 1, punkt f 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad, nagu on 

määratletud direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 13;“ 

2. osa: need sõnad 

 
muudatusettepanek 1VO (artikkel 15, § 1) 

1. osa: kogu tekst, v.a lõike 1 punktid b ja c 

2. osa: lõike 1 punkt b 

3. osa: lõike 1 punkt c 
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7. Varjupaik: ajutised meetmed Itaalia ja Kreeka toetamiseks * 

Raport: Ska Keller (A8-0236/2016) 

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

vastutava komisjoni 

muudatusettepanekud 

– hääletus plokkide 

kaupa 

1–3 

5–23 

komisjon  +  

pärast põhjendust 2 24 GUE/NGL  -  

pärast põhjendust 3 4 komisjon eraldi +  

pärast põhjendust 6 25 GUE/NGL EH + 494, 148, 13 

hääletus: komisjoni ettepanek  +  

hääletus: seadusandlik resolutsioon NH + 470, 131, 50 

 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

GUE/NGL: muudatusettepanek 4 
 

 

8. Liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised * 

Raport: Laura Agea (A8-0247/2016) 

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

vastutava komisjoni 

muudatusettepanekud 

– hääletus plokkide 

kaupa 

1–8 komisjon  +  

hääletus: komisjoni ettepanek  +  

hääletus: seadusandlik resolutsioon NH + 460, 127, 61 

 

 

 

9. CITESi osaliste 17. konverentsi põhieesmärgid 

Resolutsiooni ettepanek: B8-0987/2016 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 
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Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

Resolutsiooni ettepanek B8-0987/2016  

(ENVI-komisjon) 

hääletus: resolutsioon (terviktekst)  +  

 

 

 

10. Postiteenuste direktiivi kohaldamine 

Raport: Markus Ferber (A8-0254/2016) 

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

§ 5 2 GUE/NGL  -  

§ 9 3 GUE/NGL  -  

§ 17 4 GUE/NGL  -  

pärast põhjendust G 1 GUE/NGL  -  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 514, 103, 37 

 

 

 

11. VKEde rahastamisele juurdepääs ja VKEde rahastamise mitmekesistamine 

kapitaliturgude liidus 

Raport: Othmar Karas (A8-0222/2016) 

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

§ 1 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 10 § originaaltekst eraldi +  

§ 19 § originaaltekst osa   

1 +  

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

§ 30 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 33 § originaaltekst eraldi +  

§ 35 § originaaltekst eraldi +  

§ 39 § originaaltekst eraldi +  

§ 42 § originaaltekst eraldi +  

§ 43 § originaaltekst eraldi +  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 528, 77, 44 

 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

GUE/NGL: §§ 10, 33, 35, 39, 42, 43 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

GUE/NGL: 

§ 1 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „keskmise turukapitalisatsiooniga“ 

2. osa: need sõnad 

 
§ 19 

1. osa: „toonitab, et VKEde rahastamisele juurdepääsu parandamise eeldus on terve, 

stabiilne ja vastupidav pangandussektor ja kapitaliturgude liit;“ 

2. osa: „märgib, et kapitalinõuete määrus ja kapitalinõuete direktiivi IV pakett ning eelkõige 

kapitali suurem maht ja kõrgem kvaliteet on vahetu vastus kriisile ning moodustab 

finantssektori uue stabiilsuse keskme; on rahul asjaoluga, et komisjon peab 

kapitalinõuete määruse läbivaatamisel üheks oma prioriteediks VKEdele 

laenuandmist; märgib, et komisjon uurib, kuidas kõik liikmesriigid võiksid kasu 

saada kohalikest laenuühistutest, kelle tegevuse suhtes ei kehtiks pankadele 

kehtestatud ELi kapitalinõuded; märgib, et laenuühistud vajavad tarku seadusi, mis 

tagaksid finantsstabiilsuse ja võimaldaksid laenuühistutel konkurentsivõimelise 

intressiga laenu anda;“ 

 
§ 30 

1. osa: „võtab teadmiseks EKP poolt 10. märtsil 2016 vastu võetud meetmed, eelkõige neli 

uut sihtotstarbelist pikemaajalist refinantseerimisoperatsiooni, mis stimuleerivad 

pangalaenude andmist reaalmajandusele; toonitab, et üksnes rahapoliitikast ei piisa 

majanduskasvu ja investeerimise elavdamiseks,“ 

2. osa: vaid et sellega peavad kaasnema sobiv rahanduspoliitika ja struktuurireformid;“ 
 

 



P8_PV(2016)09-15(VOT)_ET.doc 11 PE 588.683 

12. Kuidas VKEde töökohtade loomise potentsiaali paremini ära kasutada? 

Raport: Zdzisław Krasnodębski (A8-0248/2016) 

Teema Me nr Esitaja NH 

jne 

Hääletus NH/EH – märkused 

§ 17 § originaaltekst osa   

1/NH + 577, 35, 36 

2/NH + 448, 169, 25 

3/NH + 576, 52, 23 

§ 18 § originaaltekst osa  muudetud suuliselt 

1 +  

2 +  

§ 31 § originaaltekst osa   

1 +  

2/NH + 461, 83, 108 

§ 56 2 üle 76 

parlamendiliikme 

EH + 327, 298, 18 

§ 68 § originaaltekst osa   

1 +  

2/NH + 527, 117, 6 

§ 74 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 79 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 80 § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH - 262, 343, 40 
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Teema Me nr Esitaja NH 

jne 

Hääletus NH/EH – märkused 

põhjendus K 1 üle 76 

parlamendiliikme 

 +  

põhjendus P § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

põhjendus T § originaaltekst eraldi -  

põhjendus Y § originaaltekst osa   

1 +  

2 -  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 553, 69, 24 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

S&D: § 17 

EFDD: §§ 31 (2. osa), 68 (2. osa) 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

ALDE: põhjendus T 

S&D: § 80 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

ALDE: 

§ 17 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „mida ei saa käsitada positiivsena ja mikroettevõtjana 

alustamisele kaasa aitavana, vaid mis selle asemel põhjustab tööhõive ebakindlust, 

ebasoodsaid töötingimusi ja vähendatud või puuduvat sotsiaalkaitset“ ja „asetades 

hulga inimesi haavatavasse olukorda, luues seega uusi lahendamist vajavaid 

sotsiaalseid probleeme;“ 

2. osa: „mida ei saa käsitada positiivsena ja mikroettevõtjana alustamisele kaasa aitavana, 

vaid mis selle asemel põhjustab tööhõive ebakindlust, ebasoodsaid töötingimusi ja 

vähendatud või puuduvat sotsiaalkaitset“ 

3. osa: „asetades hulga inimesi haavatavasse olukorda, luues seega uusi lahendamist 

vajavaid sotsiaalseid probleeme;“ 

 
ECR: 

§ 80 

1. osa: „toonitab, et ajutine töö on VKEde jaoks iseäranis oluline ja seda tuleks käsitleda 

diferentseeritult,“ 

2. osa: „eriti seoses nende tariifisüsteemidega; nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid 

toetaksid ajutist tööd ja edendaksid eriti neid vorme, mis aitavad saada alalise 

töökoha;“ 
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põhjendus P 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „vähese tööjõuliikuvuse ning“ 

2. osa: need sõnad 

 
EFDD: 

§ 31 

1. osa: „rõhutab vajadust suurendada investeeringuid teadusuuringutesse, innovatsiooni, 

kvalifitseeritud väljaõppesse ja arendusse, et soodustada Euroopa VKEde 

kvalitatiivset kasvu ja töökohtade loomise võimalusi; rõhutab asjaolu, et EFSIs on 

VKEde rahastamisvahendi raames VKEde toetamiseks sihtotstarbeliselt ette nähtud 

75 miljardit eurot;“ 

2. osa: „tunneb heameelt asjaolu üle, et praeguseks heaks kiidetud projektide raames on 

EFSI vahenditest VKEsid edukalt rahastatud;“ 

 
§ 68 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „vajaduse korral Euroopa poolaasta raames [...] riigipõhised 

soovitused,“ 

2. osa: need sõnad 

 
PPE: 

põhjendus Y 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „liikmesriikidesse või“ ja „kolmandatesse“ 

2. osa: need sõnad 

 
§ 74 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „ning [...] rakendatud meetmed“ 

2. osa: need sõnad 

 
S&D: 

§ 18 

1. osa: „rõhutab, et füüsilisest isikust ettevõtjate ja mikroettevõtjate reguleerimisest tulenev 

halduskoormus on ebaproportsionaalselt suurem, võrreldes suurte ettevõtetega; on 

sellega seoses seisukohal, et fiktiivset füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemist 

puudutavatel meetmetel peavad olema selged eesmärgid“ 

2. osa: „ning need ei tohi asetada üksikisikule täiendavat halduskoormust;“ 

 
§ 79 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „et Euroopa Parlament“, „tegi [...] täiesti selgeks, et“ ja „vabas 

ühiskonnas ei saa ettevõtja sotsiaalse vastutusega muuta heategevust kunagi 

kohustuslikuks; on kindlalt veendunud, et kui ettevõtja sotsiaalne vastutus 

muudetakse kohustuslikuks, väheneb inimeste valmisolek heategevusega 

tegelemiseks;“ 

2. osa: need sõnad 
 

Mitmesugust 

Zdzisław Krasnodębski esitas lõike 18 kohta järgmise suulise muudatusettepaneku: 

„18. rõhutab, et füüsilisest isikust ettevõtjate ja mikroettevõtjate reguleerimisest tulenev 

halduskoormus on ebaproportsionaalselt suurem, võrreldes suurte ettevõtetega; on sellega seoses 

seisukohal, et fiktiivset füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemist puudutavatel meetmetel peavad 

olema selged eesmärgid ning need ei tohi põhjustada üksikisikule asjatut halduskoormust;“ 
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13. Võrdse tööalase kohtlemise direktiivi kohaldamine 

Raport: Renate Weber (A8-0225/2016) 

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

§ 5 § originaaltekst eraldi/ 

EH 

+ 342, 239, 51 

§ 16 § originaaltekst eraldi +  

§ 18 § originaaltekst osa   

1/NH + 432, 189, 18 

2/NH - 126, 450, 54 

§ 21 2 PPE osa   

1/NH + 335, 273, 24 

2/NH - 274, 305, 52 

§ originaaltekst osa   

1/NH ↓  

2/NH ↓  

§ 34 § originaaltekst eraldi +  

§ 35 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 53 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 59 § originaaltekst eraldi -  

§ 62 § originaaltekst osa   

1 +  

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

§ 67 § originaaltekst eraldi +  

§ 68 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 69 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 77 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 83 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3 -  

4 +  

5 +  

volitus 34 § originaaltekst eraldi -  

põhjendus E § originaaltekst eraldi -  

põhjendus U § originaaltekst NH + 464, 140, 15 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 475, 63, 74 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

PPE: § 21, muudatusettepanek 2 

GUE/NGL: § 18 

Verts/ALE, ECR: muudatusettepanek 2 

ECR: põhjendus U 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

PPE: §§ 5, 16, 34, 62, 67, 68, 69 

Verts/ALE, S&D: § 18 

ECR: § 21 

ALDE: § 18, 59, põhjendus E, volitus 34 
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Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

ALDE: 

§ 21 

1. osa: „märgib, et tööandjate kehtestatud piirangud ususümbolite kandmisele ei ole alati 

kooskõlas rahvusvaheliste inimõiguste normidega, kuna need ei piirdu hästi 

määratletud ja konkreetsete olukordadega või ei taotle õiguspärast eesmärki, ning et 

liikmesriigid ei võta alati asjakohaseid meetmeid nende piirangute vastu, kui need ei 

ole rahvusvaheliste inimõiguste normidega kooskõlas;“ 

2. osa: „on mures, et mõned liikmesriigid on erapooletuse ja ilmalikkuse eesmärgil 

kehtestanud üldise keelu kanda avalikus sektoris ususümboleid, ja see viib katseteni 

laiendada selliseid piiranguid ka erasektorile;“ 

 
§ 53 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „ei tohi põhimõtteliselt teha vahet laste ja eakate vahel ning 

igat liiki õigustamatu vanuse alusel diskrimineerimisega“ 

2. osa: need sõnad 

 
§ 62 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnaosa „asendus-“ ja sõna „kõigile“ 

2. osa: need sõnad 

 
ECR: 

muudatusettepanek 2 

1. osa: „toonitab, et usuvabadus on oluline põhimõte, mida tööandjad peaksid austama; 

rõhutab siiski, et selle põhimõtte rakendamine kuulub subsidiaarsuse valdkonda“ 

2. osa: „ning et nii liikmesriikidel kui ka tööandjatel võivad olla õigustatud põhjused 

teatavate sümbolite keelustamiseks, mis on väidetavalt usulise tähendusega, eriti kui 

tegemist on sümbolitega, millega pärsitakse naiste õigusi ning mis võivad kaasa tuua 

julgeolekuprobleeme;“ 

 
§ 18 

1. osa: „kutsub liikmesriike üles tunnustama südametunnistusevabadust kui põhiõigust;“ 

2. osa: „märgib murega, et on liikmesriike, kus pädevatel ja kõrgelt kvalifitseeritud 

meditsiinitöötajatel keelatakse töötada või on nende tööleping lõpetatud, kuna nad 

on oma veendumuste tõttu keeldunud tegemast elu lõpetamisega seotud 

protseduure;“ 

 
§ 35 

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

2. osa: need sõnad 

 
§ 68 

1. osa: „tunneb muret, et teadlikkus oma õigustest diskrimineerimise valdkonnas ja 

diskrimineerimisohvritele abi pakkuvatest asutustest ja organisatsioonidest on 

madal, kusjuures kõrgem teadlikkus on LGBTI-inimestel;“ 

2. osa: „on seisukohal, et riiklikud, piirkondlikud ja kohalikud asutused ning kõikide 

huvirühmade organisatsioonid peaksid oluliselt tõhustama teavitustööd nii ohvrite 

kui ka tööandjate ja teiste rühmade seas; märgib, et riiklikud LGBTI 

organisatsioonid on kõnealuses töös kesksed partnerid;“ 

 
§ 69 

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

2. osa: need sõnad 
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§ 77 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „kasutataks aktiivselt sooteadlikku eelarvestamist, seejuures 

[...] komisjon“ 

2. osa: need sõnad 

 
ALDE, PPE: 

§ 83 

1. osa: „palub komisjonil ja liikmesriikidel edendada töö ja eraelu ühildamist konkreetsete 

meetmetega,“ 

2. osa: „näiteks esitada kiiremas korras uus seadusandlik ettepanek emapuhkuse direktiivi 

vastuvõtmiseks“, v.a sõnad „esitada kiiremas korras“, „seadusandlik“ ja „direktiivi“ 

3. osa: „esitada kiiremas korras“, „seadusandlik“ ja „direktiivi“ 

4. osa: „et tagada naistele õigus naasta pärast rasedus- ja sünnituspuhkust ning 

vanemapuhkust tööle, tagada nende õigus tervise ja ohutuse kaitsele töökohas, 

kindlustada neile emadusega seotud õigused ja võtta meetmeid, et hoida ära rasedate 

ebaõiglast töölt vallandamist jne,“ 

5. osa: „samuti esitada ettepanek hoolduspuhkuse direktiivi kohta ja tugevdada isapuhkuse 

õigusakte;“ 
 

Mitmesugust 

Muudatusettepanek 1 muutus kehtetuks pärast osade allkirjade tagasivõtmist. 
 

 

14. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi tegevus, mõju ja lisaväärtus 

aastatel 2007-2014 

Raport: Marian Harkin (A8-0227/2016) 

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

§ 13 § originaaltekst NH + 525, 72, 13 

§ 18 § originaaltekst NH + 579, 10, 9 

§ 19 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 22 § originaaltekst NH + 537, 40, 21 

§ 24 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 25 § originaaltekst osa   

1 +  

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

3 +  

§ 27 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 33 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 53 § originaaltekst eraldi +  

põhjendus Q § originaaltekst eraldi -  

põhjendus R § originaaltekst NH - 255, 279, 30 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 447, 73, 19 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

GUE/NGL: §§ 13, 18, 22, põhjendus R 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

ALDE: põhjendus Q 

PPE: § 53, põhjendus R 
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Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

GUE/NGL: 

§ 19 

1. osa: „tunneb heameelt kontrollikoja aruandes esitatud järelduste üle, et peaaegu kõigil 

toetuse saamiseks kõlblikel töötajatel oli võimalik nende individuaalsetele 

vajadustele kohandatud individuaalsetest ja hästi koordineeritud meetmetest abi 

saada ning et rahalist abi saanud töötajatest on peaaegu 50 % praeguseks uue töö 

leidnud;“ 

2. osa: „märgib, et kuna mõnes liikmesriigis ei rakendatud EGFi programme õigel ajal ega 

tulemuslikult, on vahendid jäänud alakasutatuks; on veendunud, et sihtrühmas 

olevate toetusesaajate või nende esindajate, sotsiaalpartnerite, kohalike 

tööhõiveametite ja muude asjaomaste sidusrühmade osalus esialgses hindamises ja 

taotlemises on ülimalt oluline, et tagada toetusesaajate jaoks positiivne tulemus; 

palub, et komisjon abistaks liikmesriike innovatiivsete meetmete ja programmide 

väljatöötamisel ning hindaks oma läbivaatamiste käigus, mil määral prognoositi 

kooskõlastatud individuaalse teenustepaketi koostamisel tulevasi tööturu 

väljavaateid ja seal vajatavaid oskusi ning mil määral oli see kooskõlas 

ressursitõhusale ja jätkusuutlikule majandusele ülemineku eesmärgiga; kutsub 

liikmesriike üles tegema kooskõlas kehtiva määruse artikliga 7 täiendavaid 

jõupingutusi selleks, et juhinduda kooskõlastatud individuaalse teenustepaketi 

koostamisel ressursitõhusa ja jätkusuutliku majanduse poole liikumisest; märgib, et 

innovatsioon, arukas spetsialiseerumine ja ressursitõhusus on tööstusliku uuenduse 

ja majandusliku mitmekesistamise jaoks keskse tähtsusega;“ 

 
§ 24 

1. osa: „väljendab heameelt asjaolu üle, et paljud toetusesaajad suutsid leida uue töökoha 

eelkõige tänu EGFi individuaalsele toetusele tööotsingutel ning et nende oskusi 

ajakohastati koolitusprogrammide ja liikuvustoetuste kaudu; väljendab samuti 

heameelt selle üle, et EGF on võimaldanud teatavatel töötajatel hakata ettevõtjaks 

tänu äriühingu loomiseks või ülevõtmiseks antud abile; toonitab seetõttu 

märkimisväärset positiivset mõju, mida EGF on teadete kohaselt avaldanud 

enesehinnangule, võimestatuse tundele ja motivatsioonile; rõhutab, et EGFi toetus 

on suurendanud sotsiaalset ühtekuuluvust, võimaldades inimestel tööturule naasta“ 

2. osa: „ja vältida negatiivseid töötuslõkse;“ 

 
§ 25 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „märgib, et järelaruande arvnäitajate kohaselt on EGFi 

toetusesaajatel sageli keskmisest madalam haridustase ja seega halvemini üle 

kantavad oskused, mis tavatingimustes vähendab nende tööhõivevõimalusi ja 

muudab nad tööturul haavatavamaks;“ ja „ELi lisaväärtust“ 

2. osa: „märgib, et järelaruande arvnäitajate kohaselt on EGFi toetusesaajatel sageli 

keskmisest madalam haridustase ja seega halvemini üle kantavad oskused, mis 

tavatingimustes vähendab nende tööhõivevõimalusi ja muudab nad tööturul 

haavatavamaks;“ 

3. osa: „ELi lisaväärtust“ 

 
§ 27 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „ja lisaväärtusele“ ja „ja kasutamise [...], et tagada tööturule 

naasmise võimalikult kõrge määr iga kulutatud euro kohta;“ 

2. osa: „ja lisaväärtusele“ 

3. osa: „ja kasutamise [...], et tagada tööturule naasmise võimalikult kõrge määr iga 

kulutatud euro kohta;“ 
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§ 33 

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

2. osa: „tõelist ELi lisaväärtust“ 

 


