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1. ELi ja Cooki saarte vaheline säästva kalapüügi partnerlusleping *** 

Soovitus: João Ferreira (A8-0010/2017) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

hääletus: 

heakskiitmine 

NH + 578, 95, 16 

 

 

2. ELi ja Cooki saarte vaheline säästva kalapüügi partnerlusleping (resolutsioon) 

Raport: João Ferreira (A8-0015/2017) 

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

pärast § 1 1 Verts/ALE  -  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 637, 34, 20 

 

 

3. Komisjoni eksperdirühmade registri ja koosseisu kontrollimine 

Raport: Dennis de Jong (A8-0002/2017) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

tervikhääletus NH + 663, 16, 13 

 

 

4. Rikkumisest teatajate roll ELi finantshuvide kaitsmisel 

Raport: Dennis de Jong (A8-0004/2017) 

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

§ 34 § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH + 381, 294, 18 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 607, 16, 70 
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Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

Parlamendiliikmed 

§ 34 

1. osa: „ergutab komisjoni uurima juba maailma muudes riikides olemasolevate rikkumisest 

teatajate programmide parimaid tavasid;“ 

2. osa: „juhib tähelepanu asjaolule, et rikkumisest teatajatele antakse mõne olemasoleva 

skeemi alusel rahalist hüvitust (nt protsent määratavatest sanktsioonidest);“ „on 

arvamusel, et kuigi seda tuleb hoolikalt korraldada, et vältida potentsiaalset 

kuritarvitamist, võib selline hüvitus olla inimestele, kes on rikkumisest teatamise 

tõttu oma töö kaotanud, oluliseks sissetulekuks;“ 
 

 

5. Nende kolmandate riikide ja organisatsioonide loetelu, kellega Europol sõlmib 

kokkulepped* 

Raport: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0035/2017) 

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

§ 4 § originaaltekst NH + 515, 123, 53 

hääletus: nõukogu eelnõu NH + 632, 10, 51 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

ECR: § 4 
 

 

6. Uue psühhoaktiivse aine 2-[[1-(tsükloheksüülmetüül)-1H-indool-3-

karbonüül]amino]-3,3-dimetüülbutaanhappe metüülestri (MDMB-CHMICA) 

suhtes kontrollimeetmete kehtestamine 

Raport: Lorenzo Fontana (A8-0024/2017) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

tervikhääletus NH + 491, 16, 74 

 

 

7. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine taotlus 

EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail 

Raport: Nedzhmi Ali (A8-0036/2017) (kvalifitseeritud häälteenamus ja 3/5 antud häältest) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

tervikhääletus NH + 616, 73, 6 
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8. Euroopa arengukonsensuse läbivaatamine 

Raport: Bogdan Brunon Wenta ja Norbert Neuser (A8-0020/2017) 

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

§ 5 § originaaltekst  + muudetud suuliselt 

§ 23 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 79 § originaaltekst  + muudetud suuliselt 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 539, 71, 83 

 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

PPE: 

§ 23 

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

reproduktiivtervise“ ja „valdkonnas“ 

2. osa: „ning seonduvate õiguste“ 

3. osa: „ja hariduse“, „seksuaal- ja reproduktiivtervise“ ja „valdkonnas“ 
 

Mitmesugust 

Norbert Neuser esitas lõigete 5 ja 79 kohta järgmised suulised muudatusettepanekud: 

§ 5 

„nõuab, et säästva arengu eesmärgid, tegevuskava 2030 ning säästva arengu majanduslik, 

sotsiaalne ja keskkonnamõõde kuuluksid läbivalt kõigisse ELi sise- ja välispoliitika 

valdkondadesse ja et neil oleks arengukonsensuses keskne koht, tunnistades selle eesmärkide ja 

sihtide olulisi omavahelisi seoseid; nõuab, et vaesuse vähendamine ja pikas perspektiivi selle 

kaotamine jääksid ELi arengupoliitika üldiseks ja esmaseks eesmärgiks ning et seejuures 

keskendutaks eelkõige kõige tõrjutumatele rühmadele ja püütaks mitte kedagi tagaplaanile jätta; 

rõhutab vaesuse määratlemise tähtsust kooskõlas arengukonsensuse ja muutuste kavaga ning 

Lissaboni lepingu raames;“ 

§ 79 

„tuletab meelde humanitaarabi aluspõhimõtteid: humaansus, neutraalsus, sõltumatus ja 

erapooletus; tunneb heameelt komisjoni kindlameelsuse üle mitte ühendada Euroopa konsensust 

arengu küsimuses ja Euroopa konsensust humanitaarabi valdkonnas;“ 
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9. ELi konkurentsipoliitika aastaaruanne 

Raport: Tibor Szanyi (A8-0001/2017) 

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

§ 1 3 ENF  -  

§ 11 § originaaltekst osa   

1/NH + 559, 95, 31 

2/NH - 285, 374, 26 

§ 13 § originaaltekst osa   

1/NH + 654, 20, 11 

2/NH + 432, 243, 15 

§ 15 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 21 § originaaltekst osa   

1/NH + 655, 8, 28 

2/NH + 389, 272, 28 

§ 26 § originaaltekst osa   

1/NH + 626, 36, 31 

2/NH + 399, 259, 30 

3/NH + 338, 274, 77 

§ 28 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 42 § originaaltekst eraldi -  

§ 46 § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH + 360, 305, 29 
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

§ 47 4 PPE NH + 432, 242, 15 

§ 50 § originaaltekst eraldi +  

§ 56 § originaaltekst eraldi/E

H 

- 328, 357, 7 

§ 59 § originaaltekst eraldi/E

H 

+ 418, 259, 8 

§ 62 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 63 § originaaltekst eraldi/E

H 

+ 501, 176, 11 

§ 66 § originaaltekst eraldi +  

§ 70 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 73 § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH + 350, 337, 5 

§ 121 § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH + 344, 335, 10 

§ 135 § originaaltekst eraldi/E

H 

+ 406, 204, 81 

§ 142 § originaaltekst eraldi -  

§ 146 § originaaltekst eraldi +  

§ 150 1 ENF  -  

§ originaaltekst osa   

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

2/EH - 260, 397, 32 

3/EH + 404, 276, 2 

§ 158 § originaaltekst eraldi -  

§ 182 5 PPE EH + 347, 318, 26 

põhjendus B 2 ENF  -  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 467, 156, 68 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

S&D: §§ 11, 13, 21, 26, 47 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

PPE: §§ 50, 56, 59, 66, 146 

S&D: §§ 142, 158 

ALDE: §§ 42, 63, 135, 142 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

PPE: 

§ 11 

1. osa: „rõhutab, et on veelgi vaja tugevdada ühtset turgu, kõrvaldades allesjäänud tõkked ja 

takistused;“ 

2. osa: „on veendunud, et tugev eelarvelise ja rahandusliku käsitluse raamistik aitaks 

suurendada ELi majanduslikku ühtekuuluvust ja konkurentsivõimet ning suutlikkust 

tulla toime ülemaailmse konkurentsiga;“ 

 
§ 13 

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

2. osa: need sõnad 

 
§ 15 

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

2. osa: need sõnad 

 
§ 21 

1. osa: „tuletab meelde, et võrgu neutraalsus“, „on ülisuure tähtsusega internetiteenuste 

vahelise diskrimineerimise puudumise ja konkurentsi täieliku kindlustamise 

tagamisel;“ 

2. osa: „(st põhimõte, mille kohaselt kogu internetiliiklust koheldakse võrdselt ilma 

diskrimineerimise, kitsenduste ja sekkumiseta andmete saatjast, vastuvõtjast, tüübist, 

sisust, seadmest või rakendusest sõltumatult)“ 
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§ 28 

1. osa: „tunneb heameelt komisjoni otsuse üle Apple`ile antud riigiabi tagasinõudmise 

kohta, mis on oluline teetähis maksusoodustuste abil antava ebaseadusliku riigiabiga 

tegelemise valdkonnas“ 

2. osa: „rõhutab siiski, et ELil peavad olema rangemad õigusaktid maksuotsuste kohta, 

millega tagataks ka tõhusam süsteem ja ELi eelarve omavahendite kasuks võlgade 

sissenõudmise menetlus;“ „kutsub komisjoni üles heastama kõik rikkumised, et 

tagada õiglane konkurents kogu ühtsel turul;“ 

 
§ 46 

1. osa: „rõhutab, et energeetika- ja keskkonnainvesteeringutega seotud riigiabi andmist ja 

riigihanke-eeskirjade rikkumisi“ „tuleb rangelt jälgida ja põhjalikult uurida, et 

saavutada nõuetekohaselt toimiv energialiit ja vältida riigiabi eeskirjade rikkumist ja 

ELi vahendite väärkasutust;“ 

2. osa: „(näiteks Ungari Paksi tuumaelektrijaama vastuoluline laienemisprojekt)“ 

 
§ 73 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „täheldab kahetsusega, et Ungari valitsus moonutab kõrgete 

maksude kehtestamise ning energiatõhusate ja taastuvenergia tehnoloogiate 

kasutuselevõtu tõkestamisega konkurentsi taastuvenergia valdkonnas;“ 

2. osa: need sõnad 

 
§ 121 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „sotsiaalset dumpingut, ning taunib lisaks“ 

2. osa: need sõnad 

 

S&D: 

§ 26 

1. osa: „kutsub komisjoni üles võtma arvesse digitaalturgude järjest suuremat omavahelist 

lähenemist“ 

2. osa: „võrreldes võrreldavaid teenuseid, näiteks kiirsõnumirakendusi“ 

3. osa: „üldise telekommunikatsioonisektori pakutavate võrdväärsete teenustega“ 

 
§ 62 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „ja individuaalsete karistuste määramisega neile töötajatele, 

kes vastutavad selle eest, et nende ettevõte konkurentsiõigust rikkus“ 

2. osa: need sõnad 

 
§ 70 

1. osa: „väljendab heameelt komisjoni vastupidava energialiidu ja tulevikku suunatud 

kliimamuutuste poliitika raamstrateegia üle ning nõustub selle viie omavahel seotud 

poliitikamõõtmega;“ 

2. osa: „rõhutab, et otsuseid oma energiaallikate jaotuse üle peavad tegema liikmesriigid 

ise;“ 

 

ALDE: 

§ 150 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „konkurentsi“ ja „ja eelkõige endise konkurentsivoliniku 

Neelie Kroesi juhtumi pärast, kes teeb Uberi kasuks lobitööd ja kelle nimi on seotud 

ka Bahama paljastustega;“ 

2. osa: „konkurentsi“ 

3. osa: „ja eelkõige endise konkurentsivoliniku Neelie Kroesi juhtumi pärast, kes teeb Uberi 

kasuks lobitööd ja kelle nimi on seotud ka Bahama paljastustega;“ 
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10. Soolise võrdõiguslikkuse edendamine vaimse tervise ja kliiniliste uuringute alal 

Raport: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0380/2016) 

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

§ 17 § originaaltekst osa   

1/NH + 377, 226, 85 

2/NH - 113, 490, 87 

§ 44 § originaaltekst NH + 399, 245, 41 

§ 59 § originaaltekst NH + 582, 93, 14 

§ 64 § originaaltekst NH + 649, 6, 35 

põhjendus B § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

põhjendus Q § originaaltekst osa   

1 +  

2 -  

põhjendus AE § originaaltekst eraldi -  

põhjendus AR § originaaltekst NH + 507, 124, 62 

põhjendus AY § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH - 119, 349, 225 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 364, 171, 155 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

MEPid põhjendus AR, § 44, 59, 64 

ALDE: § 17 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

MEPid põhjendused AE, AR, §§ 44, 59, 64 
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Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

Parlamendiliikmed: 

Põhjendus AY 

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

2. osa: need sõnad 

 
§ 17 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „kes teatavad väärkohtlemisest,“ 

2. osa: need sõnad 

 

Raportöör: 

põhjendus B 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „ja töötuse järsk kasv, eriti naiste ja noorte seas“ 

2. osa: need sõnad 

 
põhjendus Q 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „ja selle tõttu sureb 850 000 inimest aastas“ 

2. osa: need sõnad 
 

 

11. Soovitus nõukogule ELi prioriteetide kohta ÜRO naiste staatuse komisjoni 61. 

istungjärguks 

Raport: Constance Le Grip, Maria Arena (A8-0018/2017) 

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

§ 1, punkt d § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 1, punkt f § originaaltekst eraldi +  

§ 1, pärast punkti f) 7 S&D, 

GUE/NGL, 

Verts/ALE 

osa   

1/NH + 375, 276, 35 

2/NH + 364, 278, 36 

§ 1, punkt k) § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 1, punkt ad § originaaltekst osa   

1 +  

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

§ 1, pärast punkti a m 1 EFDD NH - 133, 502, 51 

2 EFDD NH - 154, 495, 41 

3 EFDD NH - 167, 493, 29 

4 EFDD NH - 159, 499, 25 

pärast põhjendust C 8 S&D, 

GUE/NGL, 

Verts/ALE 

NH + 379, 261, 45 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 371, 198, 74 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

GUE/NGL: muudatusettepanekud 7, 8 

EFDD: muudatusettepanekud 1, 2, 3, 4 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

PPE: § 1, punkt f 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

PPE: 

muudatusettepanek 7 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „ja luues rahvusvahelise fondi, et rahastada juurdepääsu 

pereplaneerimisele ning turvalisele ja seaduslikule abordile“ 

2. osa: need sõnad 

 
§ 1, punkt d 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „sealhulgas direktiivi, millega kehtestatakse 

miinimumstandardid“ 

2. osa: need sõnad 

 
§ 1, punkt k) 

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

2. osa: see sõna 

 
§ 1, punkt a d 

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

2. osa: need sõnad 
 

Muudatusettepanekud 5 ja 6 võeti tagasi. 

 


