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osa hääletus osade kaupa 
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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. Ukraina ning Europoli vahelise operatiiv- ja strateegilise koostöö kokkulepe 

Raport: Mariya Gabriel (A8-0342/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

tervikhääletus NH + 442, 80, 72 

 

 

2. Jean-François Jalkhi puutumatuse äravõtmise taotlus 

Raport: Kostas Chrysogonos (A8-0318/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

hääletus: otsuse ettepanek  +  

 

 

 

3. Jean-François Jalkhi puutumatuse äravõtmise taotlus 

Raport: Kostas Chrysogonos (A8-0319/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

hääletus: otsuse ettepanek  +  

 

 

 

4. Tursavarude ja nende püügi pikaajaline kava ***II 

Soovitus teisele lugemisele: Diane Dodds (A8-0325/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

Nõukogu seisukoht kiideti heaks 

 

 



P8_PV(2016)11-22(VOT)_ET.doc 3 PE 594.258 

5. Maksuhaldurite juurdepääs rahapesuvastasele teabele * 

Raport: Emmanuel Maurel (A8-0326/2016) 

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

vastutava komisjoni 

muudatusettepanekud 

– hääletus plokkide 

kaupa 

1–8 

10–18 

20–22 

komisjon  +  

vastutava komisjoni 

muudatusettepanekud 

– eraldi hääletus 

9 komisjon eraldi -  

19 komisjon eraldi/EH + 362, 291, 29 

hääletus: komisjoni ettepanek  +  

hääletus: seadusandlik resolutsioon NH + 590, 32, 64 

 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

PPE: muudatusettepanekud 9, 19 
 

 

6. Euroopa Keskpanga 2015. aasta aruanne 

Raport: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0302/2016) 

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

pärast § 1 7 EFDD  -  

8 EFDD  -  

9 EFDD  -  

§ 3 § originaaltekst NH + 491, 149, 53 

pärast § 3 1 Verts/ALE  -  

10 EFDD  -  

§ 6 6 ENF NH - 89, 516, 88 

§ originaaltekst NH + 471, 213, 8 

§ 7 § originaaltekst osa   

1 +  

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

pärast § 8 11 EFDD  -  

§ 9 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3/NH + 480, 178, 38 

pärast § 9 12 EFDD  -  

13 EFDD  -  

14 EFDD  -  

§ 12 § originaaltekst NH + 675, 12, 9 

§ 15 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 16 § originaaltekst NH + 682, 8, 5 

pärast § 16 17 GUE/NGL  -  

pärast § 17 18 GUE/NGL  -  

§ 19 § originaaltekst eraldi -  

§ 25 2 Verts/ALE  -  

§ 27 19 GUE/NGL  -  

pärast § 27 15 EFDD  -  

16 EFDD  -  

pärast § 32 3 Verts/ALE  -  

põhjendus D 20ÜME GUE/NGL  -  

põhjendus H 22 GUE/NGL  -  

põhjendus I 21ÜME GUE/NGL  -  

põhjendus O 23ÜME GUE/NGL  -  

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

põhjendus P 5 ENF NH - 74, 589, 32 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 437, 121, 140 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

ECR: §§ 3, 6, 9 (3. osa) 

ENF: §§ 12, 16, muudatusettepanekud 5, 6 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

PPE: § 19 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

ECR: 

§ 15 

1. osa: „mõistab, miks negatiivsed intressimäärad kasutusele võeti, kuid“ 

2. osa: „kuid rõhutab oma muret negatiivsete intressimäärade poliitika võimalike 

tagajärgede pärast eraisikutest hoiustajatele ning pensioniskeemide 

finantstasakaalule ja seoses varade hinnamullide arenguga; on mures asjaolu pärast, 

et mõnes liikmesriigis on pikaajaliste hoiuste intressimäärad inflatsioonimäärast 

madalamal; usub, et tulenevalt demograafilistest suundumustest ja kultuurilistest 

eelistustest hoiustamise puhul võivad need tuludele avalduvad negatiivsed mõjud 

tuua kaasa kodumajapidamiste säästumäära kasvu, mis võib olla kahjulik 

sisenõudlusele euroalal; hoiatab, et hoiuste intressimäärade allapoole suunatud 

jäikus võib kahandada kasu, mida annab EKP hoiuste intressimäärade negatiivseks 

viimine;“ 

 
ENF: 

§ 7 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „palub EKP-l teostada uurimus, et analüüsida, milline võiks 

olla varaostukavade mõju, kui selle abil saaks järelturgudel otseselt osta 

liikmesriikide investeerimis- ja teadusuuringute kuludega seotud avaliku sektori 

võlga;“ 

2. osa: need sõnad 

 
ECR, ENF: 

§ 9 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „nõuab sellega seoses pangandusliidu järkjärgulist 

lõpuleviimist ja täielikku rakendamist ning seda, et liikmesriigid sellega seotud 

õigusnorme täielikult täidaksid, kuid ka kapitaliturgude liidu loomist,“ 

2. osa: „nõuab sellega seoses pangandusliidu järkjärgulist lõpuleviimist ja täielikku 

rakendamist ning seda, et liikmesriigid sellega seotud õigusnorme täielikult 

täidaksid, kuid ka kapitaliturgude liidu loomist,“ v.a sõnad „pangandusliidu 

järkjärgulist lõpuleviimist ja täielikku rakendamist ning seda, et liikmesriigid sellega 

seotud õigusnorme täielikult täidaksid, kuid ka“ 

3. osa: „pangandusliidu järkjärgulist lõpuleviimist ja täielikku rakendamist ning seda, et 

liikmesriigid sellega seotud õigusnorme täielikult täidaksid, kuid ka“ 
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7. Jaefinantsteenuseid käsitlev roheline raamat 

Raport: Olle Ludvigsson (A8-0294/2016) 

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

pärast § 1 5 üle 76 

parlamendiliikme 

 -  

§ 11 § originaaltekst osa   

1 +  

2/NH + 535, 146, 18 

§ 24 § originaaltekst osa   

1 +  

2 -  

§ 29 § originaaltekst eraldi +  

§ 34 1 üle 76 

parlamendiliikme 

EH + 346, 325, 27 

pärast § 34 2 üle 76 

parlamendiliikme 

osa   

1/EH - 185, 501, 12 

2/EH - 320, 364, 11 

3 üle 76 

parlamendiliikme 

 -  

§ 35 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 38 § originaaltekst osa   

1 +  

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

§ 40 § originaaltekst eraldi +  

§ 45 § originaaltekst eraldi +  

§ 46 § originaaltekst eraldi/ 

EH 

+ 354, 326, 18 

§ 49 6 üle 76 

parlamendiliikme 

EH - 296, 352, 44 

pärast § 51 7 üle 76 

parlamendiliikme 

 -  

põhjendus B 4 üle 76 

parlamendiliikme 

EH + 450, 200, 48 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 552, 128, 11 

 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

ECR: § 11 (2. osa) 

 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

ECR: § 29 

PPE: §§ 40, 45 

S&D: § 46 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

ECR: 

§ 11 

1. osa: „tuletab meelde, et kõigi rohelisel raamatul põhinevate algatustega tuleks tõhustada 

rahvusvahelist võitlust maksupettuse, maksustamise vältimise, maksudest 

kõrvalehoidumise ja rahapesu vastu“ 

2. osa: „ning teha muu hulgas suuremaid pingutusi maksukohustuslasena registreerimise 

ühtse numbri väljatöötamiseks;“ 

 
§ 35 

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

2. osa: see sõna 

 
PPE: 

§ 24 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „märgib, et müügieesmärkide täitmisest sõltuvad töötasud ja 

vahendajate kasutamine võivad sageli põhjustada soovimatut ristmüüki ja 

ebasobivate toodete ja teenuste müüki;“ 

2. osa: need sõnad 
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§ 38 

1. osa: „nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid tugevdaksid neid vaidluste kohtuvälise 

lahendamise struktuure, mis on seotud jaefinantsteenuste turuga, tagades, et 

vaidluste kohtuvälise lahendamisega tegelevad asutused oleksid täiesti sõltumatud 

ning et need asutused hõlmaksid kõiki turul tegutsejaid, ja võttes meetmeid, millega 

tagada, et FIN-NETi finantsvaidluste lahendamise võrgustik oleks tulemuslikum ja 

tarbijatele tuttav;“ 

2. osa: „nõuab ühtlasi tungivalt, et komisjon uuriks seoses sellega, et kollektiivset 

õiguskaitset käsitleva soovituse rakendamist on kavas hinnata, kuidas oleks võimalik 

kehtestada kollektiivse õiguskaitse Euroopa süsteem;“ 

 
S&D: 

muudatusettepanek 2 

1. osa: „palub komisjonil kaaluda koondõigusakti, et luua praeguse korra – mis sisaldab 

paljusid eri õigusakte – asemel tugev ja järjepidev tarbijakaitse läbipaistvuse 

raamisik ning lähendada seejuures liikmesriikide järelevalvetavasid;“ 

2. osa: „kutsub komisjoni üles Euroopa järelevalveasutuste rahastamise ja juhtimise 

eesseisva läbivaatamise käigus nende asutuste tarbijakaitsevolitusi laiendama; annab 

Euroopa järelevalveasutustele volituse juhtida tööd, mida tehakse liikmesriikide 

äritegevusjärelevalve tavade lähendamiseks;“ 
 

 

8. Euroopa kaitseliit 

Raport: Urmas Paet (A8-0316/2016) 

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

§ 1 § originaaltekst osa   

1/NH + 456, 213, 26 

2/NH + 360, 296, 34 

§ 2 § originaaltekst osa   

1/NH + 453, 197, 44 

2/NH + 431, 204, 48 

§ 4 § originaaltekst osa   

1 +  

2/NH - 283, 394, 18 
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

§ 5 § originaaltekst NH + 451, 200, 47 

§ 6 § originaaltekst NH + 470, 195, 27  

muudetud suuliselt 

§ 7 § originaaltekst NH + 398, 266, 31 

§ 9 § originaaltekst osa   

1/NH + 422, 238, 37 

2/NH + 358, 308, 27 

§ 11 § originaaltekst NH + 406, 232, 60 

§ 12 § originaaltekst NH + 421, 190, 81 

§ 16 § originaaltekst NH + 466, 200, 29 

§ 19 § originaaltekst osa   

1 +  

2/NH + 393, 264, 38 

§ 20 § originaaltekst osa   

1 +  

2/NH - 267, 379, 49 

§ 24 § originaaltekst NH + 378, 280, 37 

§ 28 § originaaltekst NH + 355, 303, 33 

§ 29 § originaaltekst NH + 385, 276, 35 

§ 31 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 34 § originaaltekst osa   

1/NH + 483, 187, 27 

2/NH + 364, 300, 26 
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

§ 35 § originaaltekst NH + 442, 220, 36 

§ 36 § originaaltekst NH + 442, 159, 87 

§ 40 § originaaltekst osa   

1/NH + 457, 202, 36 

2/NH + 399, 266, 26 

§ 47 § originaaltekst osa   

1 +  

2/NH + 344, 313, 33 

põhjendus D § originaaltekst osa   

1 +  

2/NH - 300, 381, 10 

põhjendus G § originaaltekst osa   

1 +  

2/NH + 382, 279, 29 

põhjendus K § originaaltekst osa   

1 +  

2/NH + 426, 239, 32 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 369, 255, 70 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

Verts/ALE: põhjendused D (2. osa), G (2. osa), K (2. osa), §§ 1 (2. osa), 4 (2. osa), 9 (2. osa), 19 

(2. osa), 20 (2. osa), 24, 28, 34 (2. osa), 40 (2. osa), 47 (2. osa) 

GUE/NGL: §§ 2, 7, 11, 16, 24, 28, 36, 40 

EFDD: §§ 1, 2 (1. osa), 5, 6, 9, 12, 16, 24, 28, 29, 34, 35 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

Verts/ALE: 

põhjendus D 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „arvestades, et liikmesriikidel on õigus ehitada üles Euroopa 

julgeoleku- ja kaitseliit, mis peaks viima aegsasti Euroopa relvajõudude loomiseni;“ 

2. osa: need sõnad 
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põhjendus G 

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

2. osa: need sõnad 

 
põhjendus K 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „muu hulgas ELi rahaliste vahendite abil, kui see on 

asjakohane,“ 

2. osa: need sõnad 

 
§ 1 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „eesmärgiga kehtestada see ELi järgmise mitmeaastase 

poliitilise- ja finantsraamistiku raames;“ 

2. osa: need sõnad 

 
§ 4 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „kollektiiv-“, „Euroopa kaitseliidu loomiseks“, „kogu 

vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneval alal“ ja „kuni Euroopa Liidu lepingu 

artikli 42 lõikeni 7 välja“ 

2. osa: need sõnad 

 
§ 9 

1. osa: „on seisukohal, et liit peaks eraldama omavahendeid liikmesriikide vahelise suurema 

ja süstemaatilisema Euroopa kaitsealase koostöö, sealhulgas alalise struktureeritud 

koostöö edendamiseks;“ 

2. osa: „on veendunud, et ELi vahendite kasutamine väljendaks selgelt ühtekuuluvust ja 

solidaarsust, ning et see võimaldaks kõikidel liikmesriikidel suuremate ühiste 

jõupingutuste kaudu parandada oma sõjalist võimet;“ 

 
§ 19 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „usub, et tööstuse säilitamiseks on ülioluline suurendada 

liikmesriikide kaitsekulusid ja tagada tööstuse jätkuv konkurentsivõime üleilmsel 

tasandil;“ 

2. osa: need sõnad 

 
§ 20 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „mis avaldab head mõju majanduskasvule ja tööhõivele;“ ja 

„sealhulgas maksuvabastuste kaudu“ 

2. osa: need sõnad 

 
§ 31 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „ning stimuleerida majanduskasvu“ 

2. osa: need sõnad 

 
§ 34 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „ELi“ ja „eelkõige ELi rahastatava kaitsealaste teadusuuringute 

programmi ning kogu väärtusahelas tööstusalast koostööd tugevdavate meetmete 

kaudu;“  

 

2. osa: need sõnad 

 
§ 40 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „seadma eesmärgiks SKPst 2 % kulutamine kaitsele, ning“  

2. osa: need sõnad 
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§ 47 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad 

„taane 1“ 

„taane 2“ 

„taane 4“ 

„taane 6“ 

„mis võetakse esimest korda kasutusele järgmise mitmeaastase finantsraamistiku 

kavandamisel“ (taandes 7)  

„taane 9“ 

„et pakkuda ELi missioonide jaoks rohkem ühenduse rahastamisvahendeid;“ 

(taandes 12)  

„eesmärgiga töötada välja ELi tasandi õigusaktid“ (taandes 14) 

2. osa: need sõnad 

 
EFDD: 

§ 2 

1. osa: „nõuab tungivalt, et ELi liikmesriigid kasutaksid ära Lissaboni lepingu kõiki 

võimalusi eelkõige seoses ÜJKPga, pidades eriti silmas Euroopa Liidu lepingu 

artikli 42 lõikes 6 sätestatud alalist struktureeritud koostööd ja artikli 41 lõikes 3 

sätestatud käivitusfondi;“ 

2. osa: „tuletab meelde, et Euroopa Liidu lepingu artiklis 43 sätestatud Petersbergi 

ülesanded hõlmavad pikka loetelu kaugeleulatuvatest sõjalistest ülesannetest, nagu 

ühised desarmeerimisoperatsioonid, humanitaarabi- ja päästeoperatsioonid, sõjaline 

nõustamine ja abistamine, konfliktide ennetamine ja rahutagamisoperatsioonid ning 

relvajõudude missioonid kriiside ohjamisel, sealhulgas rahu taastamine ja olukorra 

konfliktijärgne stabiliseerimine; tuletab meelde, et samas artiklis märgitakse veel, et 

kõik nimetatud ülesanded võivad aidata kaasa terrorismi vastu võitlemisele, toetades 

muu hulgas kolmandaid riike nende võitluses terrorismi vastu nende territooriumil; 

rõhutab, et ÜJKP praegune olukord ei võimalda ELil kõiki loetletud ülesandeid täita; 

usub, et on vaja teha süsteemselt tööd selle nimel, et leida viise, mis võimaldavad 

ELil täita Lissaboni lepingu eesmärke;“ 
 

Mitmesugust 

Urmas Paet esitas § 6 kohta järgmise suulise muudatusettepaneku: 

kutsub komisjoni presidenti üles looma komisjoni liikmetest alalist kaitseküsimuste töörühma, mida 

juhataks komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja, nõuab, et 

parlament kaasataks alaliste esindajate näol kõnealusesse töörühma; toetab komisjoni suuremat 

osalemist kaitseküsimustes hästi fokuseeritud teadusuuringute, kavandamise ja rakendamise kaudu; 

kutsub komisjoni asepresidenti ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat üles 

integreerima kliimamuutusi kogu ELi välistegevusse ja eelkõige ÜJKPsse; 
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9. Veeteedel toimuva reisijateveo võimaluste ärakasutamine 

Raport: Keith Taylor (A8-0306/2016) 

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

§ 10 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 14 § originaaltekst osa   

1 +  

2/NH + 564, 100, 33 

§ 18 § originaaltekst osa   

1 +  

2/NH + 576, 102, 14 

§ 19 § originaaltekst osa   

1 +  

2/NH + 583, 77, 35 

 3 +  

§ 20 § originaaltekst eraldi +  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 551, 82, 64 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

ECR: §§ 14 (2. osa), 18 (2. osa), 19 (2. osa) 

 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

GUE/NGL: § 20 
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Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

ECR: 

§ 14 

1. osa: „peab kiiduväärseks veeteedel toimuva reisijateveo sektori püüdlusi võtta kasutusele 

keskkonnahoidlikumad, vähemsaastavad ja energiatõhusamad laevad, mis on 

töötatud välja Euroopa raamistiku osana, et muuta veetransport 

keskkonnasäästlikumaks;“ 

2. osa: „on arvamusel, et see toob kaasa odavamad lahendused, mis on säästvad, 

atraktiivsemad ja seega majanduslikult konkurentsivõimelisemad, muutes sektori 

üldiselt odavamaks, puhtamaks ja keskkonnasäästlikumaks;“ 

 
§ 18 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „väävliheite piirmäärasid“ 

2. osa: need sõnad 

 
GUE/NGL: 

§ 10 

1. osa: „kutsub liikmesriike üles edendama ja toetama kohalikke siseveelaevanduse 

aktiveerimise algatusi, mis on suunatud linnastute varustamisele, sh jõesadamates 

paiknevate jaotuskeskuste ja reisijateveo arendamisele,“ 

2. osa: „eelkõige eesmärgiga muuta kõnealused piirkonnad turistidele ligitõmbavamaks;“ 

 
ECR, GUE/NGL: 

§ 19 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „CO2-heite vähendamine“, „veeldatud maagaasi“ ja 

„mittefossiilsete“ 

2. osa: „CO2-heite vähendamine“ ja „mittefossiilsete“ 

3. osa: „veeldatud maagaasi“ 
 

 

 

10. Arengukoostöö tulemuslikkuse suurendamine 

Raport: Cristian Dan Preda (A8-0322/2016) 

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

§ 5 § originaaltekst osa   

1/NH + 607, 40, 47 

2/NH + 547, 102, 27 

§ 12 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 23 § originaaltekst osa   

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

2 +  

§ 28 § originaaltekst osa   

1/NH + 637, 32, 15 

2/NH + 570, 92, 28 

§ 32 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

põhjendus I § originaaltekst eraldi +  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 545, 39, 92 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

GUE/NGL: §§ 5, 28 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

GUE/NGL: põhjendus I 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

ECR: 

§ 5 

1. osa: „nõuab tungivalt, et Euroopa Liit ja tema liikmesriigid täidaksid oma pikaajalise 

kohustuse eraldada abiks 0,7 % kogurahvatulust, intensiivistaksid arenguabi 

andmist, sealhulgas ELi eelarve ja Euroopa Arengufondi kaudu, ning võtaksid vastu 

mõjusa tegevuskava nimetatud kohustuse läbipaistvaks, prognoositavaks ja 

vastutustundlikuks täitmiseks;“ 

2. osa: „hoiatab, et ametliku arenguabi kriteeriume ei tohi leevendada ega kasutada seda 

selliste kulude katmiseks, mis ei seondu vahetult arengumaade säästva arengu 

edendamisega;“ 

 
§ 28 

1. osa: „tuletab meelde, et EL ja tema liikmesriigid on lubanud loobuda abi 

tingimuslikkusest ja tunnistab, et selles osas on edu saavutatud;“ 

2. osa: „nõuab jätkuvaid pingutusi, et kõik arenguabi andjad üleilmsel tasandil kiiremini 

loobuksid abi tingimustega sidumisest, sealhulgas kiiresti areneva majandusega 

riikides; kutsub abiandjaid üles kasutama esmajärjekorras partnerriikide 

hankesüsteeme;“ 

 
GUE/NGL: 

§ 12 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „mobiliseerimist“, „suurendamist“ 

  

2. osa: need sõnad 
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§ 23 

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

2. osa: see sõnad 

 
§ 32 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „abisaavate riikide“ 

2. osa: need sõnad 

 


