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1. Maksejõuetusmenetlused ja pankrotihaldurid ***I 

Raport: Tadeusz Zwiefka (A8-0324/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

tervikhääletus NH + 624, 30, 32 

 

 

2. EÜ ja Usbekistani partnerlus- ja koostööleping ning kahepoolne tekstiilitoodetega 

kauplemine *** 

Soovitus: Maria Arena (A8-0332/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

hääletus: 

heakskiitmine 

NH + 564, 100, 41 

 

 

 

3. EÜ ja Usbekistani partnerlus- ja koostööleping ning kahepoolne tekstiiltoodetega 

kauplemine (resolutsioon) 

Raport: Maria Arena (A8-0330/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

tervikhääletus NH + 567, 68, 69 

 

 

4. ELi ning Colombia ja Peruu vaheline kaubandusleping (Ecuadori ühinemine) *** 

Soovitus: Helmut Scholz (A8-0362/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

hääletus: 

heakskiitmine 

NH + 544, 114, 44 
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5. ELi ja Norra vaheline leping, mis käsitleb vastastikust juurdepääsu 

püügitegevusele Skagerrakis *** 

Soovitus: Jørn Dohrmann (A8-0321/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

hääletus: 

heakskiitmine 

NH + 670, 28, 7 

 

 

 

6. ELi ja Norra vaheline leping, mis käsitleb vastastikust juurdepääsu 

püügitegevusele Skagerrakis (resolutsioon) 

Raport: Jørn Dohrmann (A8-0320/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

tervikhääletus NH + 638, 10, 49 

 

 

7. Gruusia ning Europoli vaheline operatiiv- ja strateegilise koostöö kokkulepe * 

Raport: Claude Moraes (A8-0343/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

tervikhääletus NH + 544, 99, 66 

 

 

8. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine – taotlus 

EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive 

Raport: Esteban González Pons (A8-0379/2016) (kvalifitseeritud häälteenamus ja 3/5 antud häältest) 

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

pärast § 18 4 GUE/NGL NH - 294, 395, 13 

5 GUE/NGL NH - 275, 414, 15 

pärast põhjendust F 1 GUE/NGL  -  

2 GUE/NGL  -  

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

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 613, 82, 12 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

GUE/NGL: muudatusettepanekud 4, 5 
 

 

9. Raudtee-ettevõtjate finantskohustuste ja soodustuste tasendamine ***II 

Soovitus teisele lugemisele: Merja Kyllönen (A8-0368/2016) (nõutav kvalifitseeritud häälteenamus) 

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

ettepanek lükata 

nõukogu seisukoht 

tagasi 

1 ENF NH - 69, 629, 8 

Nõukogu seisukoht kiideti heaks 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

ENF: muudatusettepanek 1 
 

 

 

10. Riigisisesed raudtee-reisijateveoteenused ***II 

Soovitus teisele lugemisele: Wim van de Camp (A8-0373/2016) (nõutav kvalifitseeritud häälteenamus) 

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

ettepanek lükata 

nõukogu seisukoht 

tagasi 

1= 

2= 

3= 

8= 

EFDD 

Verts/ALE 

ENF 

GUE/NGL 

NH - 330, 354, 23 

artikkel 4, pärast § 4 4 S&D NH - 333, 349, 24 

artikkel 4, § 6 9 GUE/NGL NH - 150, 530, 25 

artikkel 8, pärast § 2 10 GUE/NGL NH - 128, 530, 48 

põhjendus 7 5 GUE/NGL NH - 127, 525, 47 

põhjendus 13 6 GUE/NGL NH - 151, 515, 29 

põhjendus 14 7 GUE/NGL NH - 159, 517, 29 

Nõukogu seisukoht kiideti heaks 
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Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

EFDD: muudatusettepanek 1 

S&D: muudatusettepanek 4 

Verts/ALE: muudatusettepanekud 1, 2, 3, 8 

GUE/NGL: muudatusettepanekud 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

ENF: muudatusettepanek 3 
 

 

 

11. Ühtne Euroopa raudteepiirkond ***II 

Soovitus teisele lugemisele: David-Maria Sassoli (A8-0371/2016) (nõutav kvalifitseeritud 

häälteenamus) 

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

ettepanek lükata 

nõukogu seisukoht 

tagasi 

1= 

2= 

3= 

4= 

EFDD 

Verts/ALE 

ENF 

GUE/NGL 

NH - 250, 459, 1 

artikkel 1, pärast § 2 5 GUE/NGL NH - 161, 485, 49 

artikkel 11, pärast § 2 6 GUE/NGL NH - 168, 524, 9 

pärast artiklit 11 7ÜME GUE/NGL NH - 191, 495, 22 

8ÜME GUE/NGL NH - 189, 493, 25 

artikkel 56, § 3, pärast 

lõiku 2 

9 GUE/NGL NH - 183, 487, 28 

artikkel 56, pärast § 3 10 GUE/NGL NH - 247, 454, 6 

artikkel 56, pärast § 12 11 GUE/NGL NH - 166, 506, 34 

artikkel 63, § 1, lõik 2 12ÜME GUE/NGL  -  

artikkel 63, § 1, lõik 3 13ÜME GUE/NGL  -  

Nõukogu seisukoht kiideti heaks 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

EFDD: muudatusettepanek 1 

Verts/ALE: muudatusettepanekud 1, 2, 3, 4 

GUE/NGL: muudatusettepanekud 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

ENF: muudatusettepanek 3 
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12. Turulepääs sadamateenuste valdkonnas ja sadamate finantsläbipaistvus ***I 

Raport: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016) 

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

kogu tekst 157 komisjon  +  

hääletus: komisjoni ettepanek  +  

hääletus: seadusandlik resolutsioon NH + 546, 140, 22 

 

Mitmesugust 

Raport saadeti 8. märtsi 2016. aasta osaistungjärgul tagasi vastutavale komisjonile (kodukorra 

artikli 61 lõige 2). 

Muudatusettepanekuga 157 asendatakse ülalnimetatud osaistungjärgul vastu võetud 

muudatusettepanekud. 
 

 

13. Kontrollikoja liikme ametissenimetamine – Juhan Parts 

Raport: Bart Staes (A8-0375/2016) (salajane hääletus (kodukorra artikli 182 lõige 1)) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

hääletus: Juhan Partsi 

ametissenimetamine 

 + 488, 133, 88 
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14. Söe ja terase teadusfondi teadusprogramm * 

Raport: Jerzy Buzek (A8-0358/2016) 

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

vastutava komisjoni 

muudatusettepanekud 

– hääletus plokkide 

kaupa 

1–5 

7–10 

komisjon  +  

otsus 2008/376/EÜ 

artikkel 3, § 1, 

alapunkt g 

16ÜME Verts/ALE EH + 349, 343, 13 

otsus 2008/376/EÜ 

artikkel 3, § 2, pärast 

alapunkti f 

24 S&D NH - 261, 408, 43 

otsus 2008/376/EÜ 

artikkel 4, pealkiri ja § 

1 

21 S&D NH - 279, 372, 58 

otsus 2008/376/EÜ 

artikkel 4, § 1, pärast 

punkti i 

25 S&D NH - 264, 398, 44 

otsus 2008/376/EÜ 

artikkel 4, §§ 2 ja 3 

17 Verts/ALE  -  

otsus 2008/376/EÜ 

artikkel 8, sissejuhatav 

osa 

20 Verts/ALE EH + 353, 346, 7 

otsus 2008/376/EÜ 

artikkel 8, pärast 

punkti j 

22 S&D NH - 326, 345, 37 

otsus 2008/376/EÜ 

artikkel 21, punkt b 

26 GUE/NGL osa   

1 -  

2 -  

otsus 2008/376/EÜ 

artikkel 21, pärast 

punkti i 

6 komisjon osa   

1/NH + 666, 17, 27 

2/NH - 315, 322, 65 
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

otsus 2008/376/EÜ 

artikkel 22, § 3 

11 Verts/ALE  -  

otsus 2008/376/EÜ 

artikkel 24, § 2, lõik 1 

13 Verts/ALE  -  

otsus 2008/376/EÜ 

artikkel 24, § 3, lõik 1 

12 Verts/ALE  -  

otsus 2008/376/EÜ 

artikkel 24, § 3, lõik 2 

14 Verts/ALE EH - 302, 393, 11 

otsus 2008/376/EÜ 

artikkel 24, pärast 

lõiget 3 

15 Verts/ALE EH + 403, 302, 5 

otsus 2008/376/EÜ 

lisa, tabel 1 

18 Verts/ALE NH - 299, 360, 50 

otsus 2008/376/EÜ 

lisa, tabel 2 

19 Verts/ALE NH - 291, 359, 48 

pärast põhjendust 1 23 S&D NH - 260, 413, 20 

hääletus: komisjoni ettepanek  +  

hääletus: seadusandlik resolutsioon NH + 562, 103, 45 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

S&D: muudatusettepanekud 21, 22, 23, 24, 25 

Verts/ALE: muudatusettepanekud 6, 18, 19, 21 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

Verts/ALE: 

muudatusettepanek 6 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „sh täiendavad tugimeetmed, millega tagada nende 

järjepidevus ning“ ja „pikaaegne elujõulisus“ 

2. osa: need sõnad 

 
muudatusettepanek 26 

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

2. osa: need sõnad 
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15. Inimõigusi ja demokraatiat maailmas ning Euroopa Liidu poliitikat selles 

valdkonnas käsitlev 2015. aasta aruanne 

Raport: Josef Weidenholzer (A8-0355/2016) 

Teema Me nr Esitaja NH 

jne 

Hääletus NH/EH – märkused 

§ 6 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

pärast § 10 1 üle 40 

parlamendiliikme 

NH - 261, 388, 58 

§ 35 § originaaltekst NH + 464, 212, 23 

§ 36 § originaaltekst osa   

1/NH + 686, 16, 3 

2/NH + 510, 176, 19 

§ 40 § originaaltekst osa   

1 +  

2/NH + 386, 239, 84 

§ 44 § originaaltekst eraldi +  

§ 45 § originaaltekst eraldi +  

§ 50 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 51 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  
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Teema Me nr Esitaja NH 

jne 

Hääletus NH/EH – märkused 

§ 52 § originaaltekst eraldi +  

§ 55 § originaaltekst eraldi -  

§ 56 § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH + 364, 326, 11 

§ 58 § originaaltekst eraldi +  

§ 60 § originaaltekst eraldi +  

§ 61 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 63 § originaaltekst eraldi +  

§ 64 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 78 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 87 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 89 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  
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Teema Me nr Esitaja NH 

jne 

Hääletus NH/EH – märkused 

§ 96 § originaaltekst eraldi +  

§ 98 § originaaltekst eraldi -  

§ 104 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 108 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 109 § originaaltekst eraldi +  

§ 117 § originaaltekst eraldi +  

§ 119 § originaaltekst osa   

1 +  

2 -  

§ 124 § originaaltekst eraldi +  

§ 126 § originaaltekst eraldi +  

§ 129 § originaaltekst osa   

1 +  

2 -  

§ 136 § originaaltekst eraldi +  

§ 140 § originaaltekst osa   

1 +  

2 -  

§ 141 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  
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Teema Me nr Esitaja NH 

jne 

Hääletus NH/EH – märkused 

§ 148 § originaaltekst osa   

1/NH + 626, 33, 45 

2/NH + 382, 281, 31 

põhjendus U § originaaltekst eraldi +  

põhjendus AG § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

põhjendus AM § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH - 337, 356, 15 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 463, 115, 113 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

EFDD: §§ 35, 36 

PPE: §§ 40 (2. osa), 148, muudatusettepanek 1 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

Verts/ALE: § 55 

PPE: §§ 63, 96, 124, 126 

S&D: §§ 55, 56, 98, 148 

ENF: §§ 44, 45, 52, 58, 60, 63, 109, 117, 136, põhjendus U 

ALDE: §§ 98, 140 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

Verts/ALE: 

§ 36 

1. osa: „rõhutab, et rändajate ebaseaduslik üle piiri toimetamine on seotud 

inimkaubandusega ning see on inimõiguste raske rikkumine;“ 

2. osa: „juhib tähelepanu sellele, et sellised ÜJKP missioonid nagu Euroopa Liidu juhitavate 

merevägede operatsioon Sophia Vahemerel (EUNAVFOR MED) aitavad rändajate 

ebaseadusliku üle piiri toimetamise vastu tõhusalt võidelda; kutsub liitu üles selliseid 

operatsioone jätkama ja hoogustama;“ 

 
§ 56 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „et tagasivõtmise tõhustamiseks ning tagasisaatmise 

järjepidevuse tagamiseks Euroopa tasandil tuleb võtta vastu uued“ 

2. osa: need sõnad 
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§ 64 

1. osa: „konkreetselt“ ja „deradikaliseerumise ja“ 

2. osa: need sõnad 

 
§ 87 

1. osa: „kordab, et tähelepanu tuleb juhtida konkreetsetes sektorites peamiselt kohalikul ja 

piirkondlikul tasandil tegutsevate VKEde eriomadustele; peab seetõttu oluliseks, et 

liidu poliitikas, mis käsitleb ettevõtja sotsiaalset vastutust, sealhulgas vastavates 

riiklikes tegevuskavades, võetaks nõuetekohaselt arvesse VKEde erivajadusi,“ 

2. osa: „järgitaks põhimõtet „kõigepealt mõtle väikestele“ ning tunnustataks VKEde 

mitteametlikku ja intuitiivset lähenemisviisi ettevõtja sotsiaalsele vastutusele; 

väljendab taas vastuseisu kõigile meetmetele, mis võivad tekitada VKEdele 

täiendavaid haldus- või rahalisi piiranguid, ning toetab meetmeid, mis võimaldavad 

VKEde ühistegevust;“ 

 
§ 140 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „et ette valmistada uued siduvad rahvusvahelised eeskirjad 

rahvusvahelise humanitaarõiguse ümberkohandamiseks vastavalt uutele 

sõjaolukordadele,“ 

2. osa: need sõnad 

 

PPE: 

§ 6 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „(milleks on hädavajalikud inimõiguste strateegiad LGBTI-

inimeste õiguste edendamise ja kaitse kohta)“ 

2. osa: need sõnad 

 
§ 40 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „taunib asjaolu, et ÜRO Inimõiguste Nõukogu liikmeteks on 

sageli riigid, kelle puhul on tõendatud inimõiguste rasked rikkumised, ja palub ELi 

liikmesriikidel avalikustada oma hääletuse tulemused ÜRO Inimõiguste Nõukogus;“ 

2. osa: need sõnad 

 
§ 89 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „mis moodustavad lepingu põhielemendi ja mille olemasolu on 

lepingu sõlmimise tingimuseks,“ 

2. osa: need sõnad 

 
§ 104 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „ning seksuaal- ja reproduktiivtervisega seonduvate õiguste 

kaitset,“, „sealhulgas võimalust teha aborti,“ ja „ja ohutu abort“ 

2. osa: „ning seksuaal- ja reproduktiivtervisega seonduvate õiguste kaitset,“ 

3. osa: „sealhulgas võimalust teha aborti,“ ja „ja ohutu abort“ 

 
§ 141 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „kutsub liikmesriike üles kaaluma Guantanamo vangide ELi 

lubamist;“ 

2. osa: need sõnad 
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põhjendus AG 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „sealhulgas LGBTI-inimeste“ 

2. osa: need sõnad 

 

S&D: 

§ 129 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnaosad „rahvus-“, „rahvus-“, „rahvus-“ ja „rahvus-“ 

2. osa: need sõnaosad 

 

ENF: 

 

§ 51 

1. osa: „rõhutab vajadust tugevdada koostööd päritolu- ja transiidiriikidega, et hõlbustada 

nii rändevoogude struktureeritud juhtimist kui ka meetmete võtmist väljarände 

algpõhjuste käsitlemiseks; toonitab rändajate ebaseadusliku üle piiri toimetamisega 

tegelevate rühmade vastu võitlemise määravat tähtsust;“ 

2. osa: „toob esile, et EL peab ergutama asjaomaseid riike ühinema rändajate ebaseadusliku 

üle piiri toimetamise tõkestamist käsitleva Palermo protokolliga; tuletab meelde 

Valletta tippkohtumisel kokku lepitud kohustusi;“ 

 
§ 78 

1. osa: „on mures mis tahes püüete pärast kasutada vaesuse leevendamiseks ja arengu 

edendamiseks ettenähtud rahalisi vahendeid, millega viiakse ühtlasi konkreetselt ellu 

poliitikameetmeid, mis lõppkokkuvõttes aitavad kaasa inimõiguste kaitsele, selliste 

eesmärkide rahastamiseks, mis ei ole arenguga seotud; toonitab, et arenguabi 

eesmärk peaks olema vaesuse leevendamine, ja et sellest ei tohiks saada vaid rände 

kontrollimise vahend, ning tuletab meelde, kui oluline on rahu, õiguskaitset ja 

tõhusaid institutsioone käsitlev säästva arengu eesmärk 16 püüdlustes parandada 

inimõigusi ja tulemuslikku demokraatlikku valitsemistava; usub, et ELi abi 

läbipaistvuse ja abisaavate riikide vastutuse tagamiseks tuleks kõikides 

arenguprogrammides võtta kasutusele korruptsioonivastane klausel, ja et ELi 

välispoliitika peamised eesmärgid peaksid olema õigusriigi põhimõtete 

kinnistamine, hea valitsustava, institutsioonilise võimekuse edendamine 

eelarvetoetuse abil, demokraatlik osalemine ja esinduslik otsustusprotsess, stabiilsus, 

sotsiaalne õiglus ning kaasav ja jätkusuutlik majanduskasv, mis võimaldab toodetud 

rikkuse õiglast jaotamist;“ 

2. osa: „hoiatab populismi, ekstremismi ja põhiseaduse rikkumise juhtude eest, millega 

legitimeeritakse inimõiguste rikkumisi;“ 

 

  



P8_PV(2016)12-14(VOT)_ET.docx 15 PE 596.793 

ALDE: 

§ 119 

1. osa: „tunneb suur muret selle pärast, et kiiresti suurenev antimikroobikumiresistentsus on 

ilmselt kujunemas maailma levinuimaks surmapõhjuseks, mille ohvrid on eelkõige 

arenguriikide haavatavad ja nõrgad elanikud; palub komisjonil viivitamata koostada 

tõeliselt tõhus rahvatervise strateegia,“ 

2. osa: „mis hõlmab järgmist:  

– haiguste põhjuste, diagnoosimise ja resistentsete bakterite turismi ja kaubanduse 

kaudu levimise viiside kindlaksmääramine;  

– pidurdamatu bakteripuhangu korral võetavate optimaalsete rahvusvaheliste, 

riiklike ja piirkondlike hädaolukorrale reageerimise meetmete kindlaksmääramine 

ning selliste meetmete integreeritud ja kooskõlastatud ettevalmistamine;  

– kõigis maailma piirkondades antibiootikumide kasutamise suhtes rangeimate 

mahueeskirjade väljatöötamine koos asjakohaste ja mõjusate jõustamismeetmetega;  

– antimikroobikumiresistentsuse ohu kohta maailma suurima teavitamisprogrammi 

väljatöötamine ja elluviimine kõigi vahendite, eriti sotsiaalmeedia abil;“  

 

 
põhjendus AM 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „esmaseid inimõigusi, nagu“ 

2. osa: need sõnad 

 

PPE, ENF: 

§ 50 

1. osa: „rõhutab asjaolu, et konfliktid, sõjad, valitsemisvead ning inimõiguste ja 

demokraatia eiramine on rände, sealhulgas sundrände peamised põhjused;“ 

2. osa: „rõhutab, et vastuvõtvad riigid peaksid tagama täieliku juurdepääsu tasuta riiklikule 

ja kvaliteetsele haridusele ning tervishoiuteenustele, sealhulgas seoses seksuaal- ja 

reproduktiivtervise ning seonduvate õigustega, tööturule ja eluasemele, mis vastab 

pagulaste vajadustele; toonitab, et rändajate ja pagulaste soov integreeruda koos 

nõuetekohase heaolupoliitikaga on integratsiooni võti; palub ELi suurendada 

jõupingutusi, et toetada Liibanoni ja Jordaaniat, kes annavad peavarju enneolematult 

suurele hulgale pagulastele, kes seisavad sageli silmitsi mitmekordsete ohtudega;“ 

v.a sõnad „ning seonduvate õigustega“ 

3. osa: „ning seonduvate õigustega“ 

 
§ 61 

1. osa: „kutsub liikmesriike üles austama ja täies mahus rakendama vastu võetud ELi ühist 

varjupaigapaketti ja rännet käsitlevaid ühiseid õigusakte, et eelkõige kaitsta selliseid 

haavatavaid varjupaigataotlejaid nagu lapsi, naisi, eakaid ja LGBTI-inimesi 

vägivalla ja diskrimineerimise eest varjupaigamenetluses, ning andma 

liikmesriikidele nõuetekohast koolitust, et võimaldada asjakohaseid ja mõistlikke 

menetlusi; palub liikmesriikidel osaleda ümberasustamisprogrammides, võimaldades 

perede taasühinemist ja andes humanitaarviisasid;“ v.a sõnad „ja LGBTI-inimesi“ 

2. osa: „ja LGBTI-inimesi“ 

3. osa: „rõhutab, kui oluline on kaotada haldus- ja poliitilised tõkked 

ümberpaigutamiskohustuse täitmise kiirendamiseks; mõistab, et peab toimuma 

nende inimeste turvaline tagasisaatmine, kel pärast varjupaigataotluse individuaalset 

läbivaatamist ei ole õigust liidus kaitset saada;“ 
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§ 108 

1. osa: „kiidab heaks ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2242 vastuvõtmise ja toetab 

selle resolutsiooni rakendamist, milles kõigi ülemaailmsete probleemide 

lahendamisel seatakse naised kesksele kohale ning nõutakse täiendavaid 

jõupingutusi naisküsimuste, rahu ja julgeoleku tegevuskava integreerimiseks 

kõigisse rahuvalve mõõtmetesse; rõhutab, kui oluline on naiste võrdne, täielik ja 

aktiivne osalemine konfliktide ennetamises ja lahendamises ning rahuläbirääkimistes 

ja rahu ülesehitamise protsessis;“ 

2. osa: „soovitab kasutusele võtta kvoodisüsteemi, mis aitaks edendada naiste osalemist 

kõigil poliitilistel tasanditel;“ 

 
§ 148 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „kristlased on praegu kõige rohkem ahistatud ja hirmutatud 

usurühmitus maailmas, sealhulgas ka Euroopas, kus kristlastest pagulased pidevalt 

kannatavad usu tõttu tagakiusamise all, ning et“ 

2. osa: need sõnad 

 

PPE, ALDE: 

§ 108 

1. osa: „kiidab heaks ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2242 vastuvõtmise ja toetab 

selle resolutsiooni rakendamist, milles kõigi ülemaailmsete probleemide 

lahendamisel seatakse naised kesksele kohale ning nõutakse täiendavaid 

jõupingutusi naisküsimuste, rahu ja julgeoleku tegevuskava integreerimiseks 

kõigisse rahuvalve mõõtmetesse; rõhutab, kui oluline on naiste võrdne, täielik ja 

aktiivne osalemine konfliktide ennetamises ja lahendamises ning rahuläbirääkimistes 

ja rahu ülesehitamise protsessis;“ 

2. osa: „soovitab kasutusele võtta kvoodisüsteemi, mis aitaks edendada naiste osalemist 

kõigil poliitilistel tasanditel;“ 

 

Verts/ALE, ALDE: 

§ 148 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „kristlased on praegu kõige rohkem ahistatud ja hirmutatud 

usurühmitus maailmas, sealhulgas ka Euroopas, kus kristlastest pagulased pidevalt 

kannatavad usu tõttu tagakiusamise all, ning et” 

2. osa: need sõnad 
 

 

16. Ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamine (ELi lepingu artikkel 36) 

Raport: Elmar Brok (A8-0360/2016) 

Teema Me nr Esitaja NH 

jne 

Hääletus NH/EH – märkused 

§ 1 14 GUE/NGL NH - 69, 616, 15 

§ originaaltekst NH + 498, 98, 111 
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Teema Me nr Esitaja NH 

jne 

Hääletus NH/EH – märkused 

§ 3 § originaaltekst NH + 450, 184, 70 

§ 7 § originaaltekst NH + 514, 140, 48 

§ 10 § originaaltekst NH + 559, 120, 27 

§ 12 § originaaltekst osa   

1/NH + 593, 66, 50 

2 +  

§ 14 § originaaltekst NH + 508, 127, 70 

§ 17 15 GUE/NGL NH - 127, 558, 20 

§ originaaltekst NH + 544, 142, 19 

§ 18 § originaaltekst NH + 479, 140, 76 

§ 19 16ÜME GUE/NGL NH - 195, 495, 12 

1 Verts/ALE  -  

§ originaaltekst osa   

1/NH + 432, 255, 18 

2/NH + 407, 261, 26 

3/NH + 505, 169, 17 

§ 20 17ÜME GUE/NGL NH - 136, 503, 68 

2 Verts/ALE  -  

§ originaaltekst osa   

1/NH + 473, 188, 44 

2/NH + 438, 235, 23 

§ 23 3 Verts/ALE  -  

§ originaaltekst osa   

1 +  

2 +  
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Teema Me nr Esitaja NH 

jne 

Hääletus NH/EH – märkused 

§ 25 5 Verts/ALE  -  

§ originaaltekst NH + 422, 262, 22 

§ 27 18ÜME GUE/NGL NH - 194, 437, 76 

7 Verts/ALE  -  

§ originaaltekst NH + 389, 248, 69 

pärast § 27 19 GUE/NGL NH - 116, 529, 53 

pärast § 28 9 Verts/ALE  +  

§ 30 § originaaltekst NH + 489, 135, 73 

§ 33 § originaaltekst eraldi +  

§ 34 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 35 § originaaltekst eraldi +  

§ 47 11 Verts/ALE  -  

§ 51 § originaaltekst NH + 520, 133, 51 

§ 62 § originaaltekst NH + 484, 172, 41 

§ 64 § originaaltekst NH + 480, 162, 51 

pärast § 65 13 Verts/ALE  -  

volitus 7 § originaaltekst eraldi +  

volitus 10 § originaaltekst eraldi +  

põhjendus C § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH + 349, 327, 28 
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Teema Me nr Esitaja NH 

jne 

Hääletus NH/EH – märkused 

põhjendus E § originaaltekst eraldi +  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 433, 174, 93 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

EFDD: §§ 1, 7, 10, 12 (1. osa), 17, 18, 19, 20, 25, 27, 51, 62, 64 

GUE/NGL: muudatusettepanekud 14, 15, 16, 17, 18, 19 et § 3, 14, 30 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

S&D: § 27 

EFDD: põhjendus E 

Verts/ALE: §§ 20, 30 

ENF: §§ 10, 33, 35, volitused 7, 10, põhjendus E 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

EFDD: 

§ 12 

1. osa: „rõhutab, et praegused kriisid toovad esile Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 

võimaluste piirid; kutsub liitu ja selle liikmesriike üles ühendama oma jõud, 

eesmärgiga võtta vastu ÜRO Julgeolekunõukogu reform,“ 

2. osa: „eelkõige selleks, et keelata vetoõigus jõhkrate massikuritegude korral;“ 

 
§ 23 

1. osa: „peab kahetsusväärseks, et komisjon, Euroopa välisteenistus, Euroopa 

Kaitseagentuur ja liikmesriigid ei ole veel täies ulatuses täitnud laiaulatuslikke 

ülesandeid, mis neile anti 2013. aasta novembris toimunud välisasjade nõukogu ning 

Euroopa Ülemkogu 2013. ja 2015. aasta kohtumistel; palub komisjoni asepresidendil 

ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel esindajal ning Euroopa Komisjoni 

siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde volinikul esitada Euroopa Parlamendile 

hinnang varasemate otsuste rakendamise kohta enne uute ülesannete esitamist; 

soovitab kiirendada käimasolevat tööd Euroopa kaitsealase tegevuskava kallal ning 

komisjoni pingutusi kaitsekoostöö maksimaalseks suurendamiseks,“ 

2. osa: „kasutades muu hulgas stiimuleid sellistes valdkondades nagu siseturu-, riigihanke-, 

teadusuuringute, transpordi-, kosmose-, küber-, energia- ja tööstuspoliitika; võtab 

teadmiseks Prantsusmaa presidendi ettepaneku luua Euroopa Julgeoleku- ja 

Kaitsefond ning toetab uute ja innovatiivsete rahastamis- ja investeerimiskavade 

väljatöötamist, sealhulgas Euroopa Investeerimispanga ning avaliku ja erasektori 

partnerluste poolt;“ 

 

S&D: 

§ 20 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „luua alaline tsiviil-sõjaline peakorter koos tähtsuselt 

võrdväärse sõjaliste operatsioonide plaanimise ja juhtimise teenistuse ning 

tsiviilmissioonide plaanimise ja juhtimise teenistusega, mis aitaks tugevdada 

strateegilist ja operatiivset planeerimist kogu planeerimistsükli vältel, tõhustada 

tsiviil-sõjalist koostööd ning parandada ELi suutlikkust reageerida kiiresti 

kriisidele;“ 

2. osa: need sõnad 
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põhjendus C 

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

2. osa: need sõnad 

 

Verts/ALE, ENF: 

§ 19 

1. osa: „on veendunud, et juba alarahastatud ELi eelarvet silmas pidades on ühise kaitse- ja 

julgeolekupoliitika operatsioonide, halduskulude, ettevalmistavate meetmete ja 

katseprojektide jaoks vaja ka täiendavaid jõupingutusi ja täiendavat rahastamist 

liikmesriikide poolt, samuti pingutusi sünergia suurendamiseks; palub komisjonil ja 

liikmesriikidel kasutada ära mitmeaastase finantsraamistiku käimasolevast 

läbivaatamisest tulenevad võimalused, et lahendada üha suurenevate 

julgeolekuprobleemidega seotud eelarvevajadused; kutsub ELi liikmesriike üles 

suurendama oma kaitsekulutusi, et täitma NATO seatud võimekuse eesmärki, mille 

kohaselt tuleb eraldada kaitsele vähemalt 2 % SKPst;“ v.a sõnad „täiendavat 

rahastamist liikmesriikide poolt“ 

2. osa: „täiendavat rahastamist liikmesriikide poolt“ 

3. osa: „rõhutab, et parem kooskõlastamine ning ELi ja liikmesriikide tegevuse 

dubleerimise vähendamine võimaldaks rahalisi vahendeid säästa ja ümber jaotada;“ 

 
§ 34 

1. osa: „on seisukohal, et tuleks kindlaks määrata ELi ja Venemaa suhete uus, realistlikum 

strateegia, mis põhineks usutaval heidutusel, aga ka dialoogil ühist huvi pakkuvates 

valdkondades, nagu terrorismivastane võitlus, massihävitusrelvade leviku 

tõkestamine ja kaubandus; rõhutab samal ajal, et on oluline investeerida rohkem 

koostöösse Venemaa kodanikuühiskonnaga ja selle toetamisse, et tugevdada ELi ja 

Venemaa suhete pikaajalist alust;“ 

2. osa: „rõhutab, et sanktsioonid olid vajalikuks reaktsiooniks, ning on osutunud kõige 

tõhusamaks vahendiks, et tõkestada Venemaa edasist agressiooni Ukrainas; kordab, 

et asjaomaste sanktsioonide peatamise tingimuseks on Minski kokkulepete täitmine 

täies ulatuses; toetab täiel määral ELi piiravate meetmete kehtestamist füüsiliste ja 

juriidiliste isikute suhtes Venemaal vastusena Krimmi ebaseaduslikule 

annekteerimisele ja Ukraina tahtlikule destabiliseerimisele ning rõhutab, et EL peaks 

jätma avatuks võimaluse kehtestada täiendavalt järkjärgulisi sanktsioone, eelkõige 

nafta- ja gaasi-, IT- ja relvastusvaldkonna kõrgtehnoloogiliste toodete osas, kui 

Venemaa jätkab rahvusvahelise õiguse rikkumist;“ 
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3. osa: „usub, et nii ELi kui ka Venemaa huvides on omavahelisi suhteid parandada, 

tingimusel et järgitakse rahvusvahelist õigust;“ 

 

EFDD, ENF: 

§ 34 

1. osa: „on seisukohal, et tuleks kindlaks määrata ELi ja Venemaa suhete uus, realistlikum 

strateegia, mis põhineks usutaval heidutusel, aga ka dialoogil ühist huvi pakkuvates 

valdkondades, nagu terrorismivastane võitlus, massihävitusrelvade leviku 

tõkestamine ja kaubandus; rõhutab samal ajal, et on oluline investeerida rohkem 

koostöösse Venemaa kodanikuühiskonnaga ja selle toetamisse, et tugevdada ELi ja 

Venemaa suhete pikaajalist alust;“ 

2. osa: „rõhutab, et sanktsioonid olid vajalikuks reaktsiooniks, ning on osutunud kõige 

tõhusamaks vahendiks, et tõkestada Venemaa edasist agressiooni Ukrainas; kordab, 

et asjaomaste sanktsioonide peatamise tingimuseks on Minski kokkulepete täitmine 

täies ulatuses; toetab täiel määral ELi piiravate meetmete kehtestamist füüsiliste ja 

juriidiliste isikute suhtes Venemaal vastusena Krimmi ebaseaduslikule 

annekteerimisele ja Ukraina tahtlikule destabiliseerimisele ning rõhutab, et EL peaks 

jätma avatuks võimaluse kehtestada täiendavalt järkjärgulisi sanktsioone, eelkõige 

nafta- ja gaasi-, IT- ja relvastusvaldkonna kõrgtehnoloogiliste toodete osas, kui 

Venemaa jätkab rahvusvahelise õiguse rikkumist;“ 

3. osa: usub, et nii ELi kui ka Venemaa huvides on omavahelisi suhteid parandada, 

tingimusel et järgitakse rahvusvahelist õigust; 
 

Mitmesugust 

Fraktsioon Verts/ALE võttis tagasi oma muudatusettepanekud 4, 6, 8, 10 ja 12. 
 

 

17. ÜPP vahendid hinnavolatiilsuse vähendamiseks põllumajandusturgudel 

Raport: Angélique Delahaye (A8-0339/2016) 

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

§ 1 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 4 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 12 § originaaltekst osa   

1 +  

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

§ 15 § originaaltekst eraldi +  

§ 25 1 raportöör  +  

§ originaaltekst eraldi ↓  

pärast § 26 2 raportöör  +  

§ 31 § originaaltekst eraldi +  

§ 34 § originaaltekst eraldi +  

§ 37 § originaaltekst eraldi +  

§ 39 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 49 § originaaltekst eraldi +  

§ 59 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 62 § originaaltekst eraldi +  

§ 63 § originaaltekst eraldi +  

põhjendus B § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

põhjendus F § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

põhjendus G § originaaltekst NH + 647, 9, 36 

põhjendus K § originaaltekst osa   

1 +  

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

3 +  

põhjendus L § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 445, 148, 89 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

ENF: põhjendus G 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

GUE/NGL: §§ 34, 37, 39 

ECR: §§ 25, 31, 49, 62 

Verts/ALE: §§ 4, 15, 34, 63 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

GUE/NGL: 

põhjendus B 

1. osa: „arvestades, et põllumajanduses tuleb lahendada maailma rahvastiku kasvuga seotud 

suur probleem,“ 

2. osa: „kusjuures suur osa planeedi rahvastikust on alatoidetud ning tootmiserinevustest ja 

pakkumise ning nõudluse tasakaalustamatusest tulenev põllumajandusturgude 

volatiilsus suureneb jätkuvalt;“ 

 
põhjendus F 

1. osa: „arvestades, et kõigil maailma piirkondadel on oma tootmismudelid ning erinevad 

keskkonna- ja loomade heaolu meetmed, millel võib olla tõsine mõju toodangu 

omahinnale,“ 

2. osa: „ning arvestades, et Euroopa põllumajandustootjad peaksid olema võimelised 

maailmaturul konkureerima;“ 

 

ECR: 

§ 1 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „globaliseerumine ning põllumajandusturgude keerukus“ 

2. osa: need sõnad 

 
§ 4 

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

2. osa: need sõnad 

 
§ 59 

1. osa: kogu tekst, v.a sõna "siduv" 

2. osa: see sõna 
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põhjendus K 

1. osa: „arvestades, et põllumajandustoodete turud, kus saavad kokku pakkumine ja 

nõudlus, on olemuselt ebastabiilsed, ning arvestades, et finantstegurite olemasolu 

tavaliselt süvendab seda ebastabiilsust ning toiduainete ülemaailmse nõudluse ja 

põllumajandustoodete pakkumise piiratud elastsus aitab suurendada tegeliku või 

tajutud tasakaalustamatuse mõju turuosalistele“, v.a sõnad „ning arvestades, et 

finantstegurite olemasolu tavaliselt süvendab seda ebastabiilsust“ 

2. osa: „ning arvestades, et finantstegurite olemasolu tavaliselt süvendab seda 

ebastabiilsust“ 

3. osa: „millel on mõnikord šokeeriv mõju põllumajandustoodete hindadele;“ 

 
põhjendus L 

1. osa: „arvestades, et liigne keskendumine finantstegevusele ülemaailmses majanduses ja 

sellega kaasnev spekuleerimine võib mõjutada põllumajandustoodete turge ning 

aidata kaasa hindade tasakaalustamatuse ja volatiilsuse suurendamisele,“ 

2. osa: „kusjuures põllumajanduslikku toorainet kasutatakse pelgalt finantsvarana; selline 

liigne keskendumine finantstegevusele võib olla laastava mõjuga ja eetiliselt 

taunitav, kui see seab ohtu maailma kõige vaesemate, kõige halvema toitumusega 

inimeste toiduga kindlustatuse, nagu 2008. aasta kohutavad näljaga seotud rahutused 

ilmekalt näitasid;“ 

 

Verts/ALE: 

§ 12 

1. osa: kogu tekst, v.a sõna „oht“ 

2. osa: see sõna 

 
§ 39 

1. osa: „kutsub ühtlasi komisjoni üles olema algataja ja pakkuma stiimuleid selliste fondide 

asutamiseks,“ 

2. osa: „tagades seejuures, et kõikide uute riskijuhtimissüsteemide puhul tuleb austada ja 

vajaduse korral täiendada liikmesriikide tasandil vastu võetud kindlustussüsteeme;“ 
 


