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1. Liikmesriikide võetud siduvad eesmärgid kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks, 

et täita Pariisi kokkuleppe alusel võetud kohustused  ***I 

Raport: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017) 

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

vastutava komisjoni 

muudatusettepanekud 

– hääletus plokkide 

kaupa 

2–3 

6 

10–14 

18–20 

22–25 

39–41 

43–48 

komisjon  +  

artikkel 1, pärast § 1 26 komisjon eraldi +  

artikkel 2, § 3 27 komisjon eraldi +  

artikkel 2, pärast § 3 28 komisjon eraldi +  

artikkel 4, § 1, 3 ja 4 29VO komisjon NH + 578, 72, 8 

artikkel 4, § 2 59 EFDD  -  

29VO komisjon osa   

1/NH + 582, 68, 22 

2/NH + 477, 156, 27 

3/NH + 522, 134, 12 

pärast artiklit 4 30 komisjon eraldi +  

artikkel 5, § 2 31VO komisjon  +  

60 EFDD  ↓  

artikkel 5, § 3, 4, 5 ja 

5 a 

31VO komisjon  +  

artikkel 5, § 6 61ÜME EFDD  -  

31VO komisjon  +  

artikkel 6, § 1 62 EFDD  -  

artikkel 6, pärast § 3 32 komisjon eraldi +  

artikkel 7 63ÜME EFDD  -  

artikkel 7, pealkiri 33 komisjon eraldi/EH - 257, 393, 24 
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

55 PPE, ECR, 

ALDE 

 +  

artikkel 7, § 1 34 komisjon  +  

artikkel 7, § 2 35 komisjon  -  

56 PPE, ECR, 

ALDE 

NH + 521, 80, 76 

artikkel 9, § 1, 

sissejuhatav osa 

64 EFDD  -  

36 komisjon  +  

pärast artiklit 9 58 PPE, ECR, 

ALDE 

NH + 500, 94, 75 

37 komisjon eraldi ↓  

artikkel 10, § 2 65 EFDD  -  

38 komisjon  +  

pärast artiklit 11 42 komisjon eraldi +  

III lisa 66ÜME EFDD  -  

49 komisjon eraldi -  

pealkiri 1 komisjon eraldi +  

põhjendus 1 50ÜME EFDD  -  

põhjendus 2 51ÜME EFDD  -  

põhjendus 3 52ÜME EFDD  -  

4 komisjon  +  

põhjendus 4 53 EFDD NH - 51, 595, 32 

5 komisjon  +  

põhjendus 5 54 EFDD NH - 55, 595, 29 

7 komisjon  +  

põhjendus 9 8 komisjon osa   

1 +  

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

3 +  

pärast põhjendust 9 9 komisjon eraldi +  

pärast põhjendust 11 15 komisjon eraldi +  

põhjendus 12 16 komisjon eraldi -  

57 PPE, ECR, 

ALDE 

 +  

pärast põhjendust 12 17 komisjon eraldi +  

põhjendus 21 21 komisjon eraldi +  

hääletus: komisjoni ettepanek NH + 534, 88, 56 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

EFDD: muudatusettepanekud 53, 54 

Verts/ALE: muudatusettepanek 29 

ALDE: muudatusettepanekud 56, 58 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

PPE, ALDE, 

ECR: 

muudatusettepanek 49 

EFDD: muudatusettepanekud 21, 37 

ENF: muudatusettepanekud 1, 8, 9, 15, 16, 17, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 42, 49 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

Parlamendiliikmed: 

muudatusettepanek 8 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „2018“ ja „või 2020. aastaks eraldatud heitkoguste väärtuse – 

sõltuvalt sellest, kumb väärtus on madalam“  

2. osa: „2018“ 

3. osa: „või 2020. aastaks eraldatud heitkoguste väärtuse – sõltuvalt sellest, kumb väärtus 

on madalam“ 

 
muudatusettepanek 29 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „2018“, „kas“ ja „või kui see on madalam, siis 2020. aastaks 

eraldatud heitkogusest, mis määratakse kindlaks vastavalt otsuse 406/2009/EÜ 

artikli 3 lõikele 2 ja artiklile 10“ 

2. osa: „2018“ 

3. osa: „kas“ ja „või kui see on madalam, siis 2020. aastaks eraldatud heitkogusest, mis 

määratakse kindlaks vastavalt otsuse 406/2009/EÜ artikli 3 lõikele 2 ja artiklile 10“ 
 

 

2. Rolandas Paksase puutumatuse äravõtmise taotlus 

Raport: Angel Dzhambazki (A8-0219/2017) 
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Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

tervikhääletus  +  

 

 

3. Mylène Troszczynski puutumatuse äravõtmise taotlus 

Raport: Tadeusz Zwiefka (A8-0218/2017) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

tervikhääletus  +  

 

 

4. Jean-Marie Le Peni puutumatuse äravõtmise taotlus 

Raport: Evelyn Regner (A8-0217/2017) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

tervikhääletus  +  

 

 

5. Vastuväide delegeeritud määrusele: keskkonnasäästlikumaks muutmise toetus 

Resolutsiooni ettepanek B8-0395/2017 (nõutav parlamendi koosseisu häälteenamus) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

Resolutsiooni ettepanek B8-0395/2017 

(AGRI-komisjon) 

hääletus: resolutsioon 

(terviktekst) 

EH - 363, 267, 43 

 

 

 

6. Vajadus koostada ELi strateegia soolise pensionilõhe kaotamiseks ja 

ärahoidmiseks 

Raport: Constance Le Grip (A8-0197/2017) 

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

§ 1 31 üle 76 

parlamendiliikme 

EH + 391, 225, 51 
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

pärast § 1 20 üle 76 

parlamendiliikme 

 +  

§ 3 § originaaltekst eraldi/EH - 317, 358, 1 

pärast § 3 5 EMPL-komisjon  -  

pärast § 4 6 EMPL-komisjon  -  

7 EMPL-komisjon NH + 337, 321, 18 

8 EMPL-komisjon EH + 337, 336, 2 

9 EMPL-komisjon EH + 338, 331, 8 

§ 7 10 EMPL-komisjon EH - 271, 388, 21 

§ originaaltekst osa   

1 +  

2 -  

pärast § 7 21 üle 76 

parlamendiliikme 

NH - 268, 390, 10 

§ 11 § originaaltekst eraldi -  

pärast § 13 11 EMPL-komisjon NH + 385, 223, 70 

§ 14 22 üle 76 

parlamendiliikme 

NH - 309, 356, 10 

pärast § 14 12 EMPL-komisjon NH - 298, 341, 30 

pärast § 16 13 EMPL-komisjon EH - 317, 355, 4 

§ 18 § originaaltekst osa   

1/EH - 308, 315, 53 

2 +  

§ 19 § originaaltekst osa   

1 +  

2 -  

§ 20 25 raportöör  +  

pärast § 20 14 EMPL-komisjon  -  
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

§ 23 23 üle 76 

parlamendiliikme 

osa   

1 +  

2 +  

§ 24 § originaaltekst osa   

1 +  

2 -  

§ 25 32 üle 76 

parlamendiliikme 

 +  

pärast § 26 15 EMPL-komisjon  -  

§ 28 § originaaltekst eraldi/EH + 350, 311, 10 

§ 29 § originaaltekst eraldi/EH + 336, 331, 7 

pärast § 30 16 EMPL-komisjon NH + 324, 311, 36 

§ 31 § originaaltekst eraldi/EH - 299, 358, 11 

pärast § 33 17 EMPL-komisjon  -  

§ 34 § originaaltekst eraldi +  

pärast § 34 18 EMPL-komisjon EH - 298, 349, 24 

24 üle 76 

parlamendiliikme 

 +  

§ 35 § originaaltekst eraldi/EH + 362, 243, 65 

§ 36 § originaaltekst osa   

1/EH + 362, 290, 16 

2 +  

3/EH + 380, 275, 15 

§ 37 § originaaltekst eraldi -  

§ 38 § originaaltekst eraldi/EH - 304, 360, 4 

§ 39 § originaaltekst eraldi -  

§ 40 § originaaltekst osa   



P8_PV(2017)06-14(VOT)_ET.docx 8 PE 606.768 

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

1 -  

2 +  

3 -  

4/EH + 344, 293, 33 

põhjendus A 26 üle 76 

parlamendiliikme 

EH + 357, 258, 51 

põhjendus F § originaaltekst eraldi/EH + 356, 306, 8 

põhjendus H 1 EMPL-komisjon  -  

pärast põhjendust H 2 EMPL-komisjon  -  

põhjendus K § originaaltekst eraldi +  

põhjendus Q 27 üle 76 

parlamendiliikme 

 +  

põhjendus R 28 üle 76 

parlamendiliikme 

 +  

pärast põhjendust T 3 EMPL-komisjon  -  

põhjendus W § originaaltekst osa   

1 +  

2 -  

põhjendus AB 29 üle 76 

parlamendiliikme 

 +  

põhjendus AE 30 üle 76 

parlamendiliikme 

 +  

põhjendus AF § originaaltekst osa   

1 +  

2 -  

pärast põhjendust AF 4 EMPL-komisjon  -  

põhjendus AG 19 üle 76 

parlamendiliikme 

 +  

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

põhjendus AI § originaaltekst eraldi -  

põhjendus AK § originaaltekst eraldi -  

põhjendus AL § originaaltekst eraldi -  

põhjendus AN § originaaltekst osa   

1 +  

2 -  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 433, 67, 175 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

S&D: muudatusettepanekud 7, 11, 12, 16, 21, 22 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

76 parlamendiliiget: põhjendused F, K, § 35, põhjendused AG, AI, AK, AL, § 3, 11, 28, 29, 31, 34, 37, 

38, 39 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

76 parlamendiliiget: 

põhjendus AF 

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

2. osa: need sõnad 

 
muudatusettepanek 23 

1. osa: „võtab teadmiseks komisjoni ettepaneku hoolduspuhkuse kohta vanemate ja 

hooldajate töö- ja eraelu tasakaalu käsitlevas direktiivis“ 

2. osa: „ja tuletab meelde oma piisava tasustamise ja sotsiaalkaitse nõudmist“ 

 
põhjendus W 

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

2. osa: need sõnad 

 
põhjendus AN 

1. osa: „arvestades, et pensione käsitlevas komisjoni 2012. aasta valges raamatus ette 

nähtud pensionisüsteemide reformide kohta ei ole tehtud soolise mõju eel- ega 

järelhindamisi“ 

2. osa: „arvestades, et see tõendab ELi poliitika puudulikkust soolise võrdõiguslikkuse 

tõhusal rakendamisel kõigis valdkondades;“ 

 
§ 7 

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

2. osa: need sõnad 

 
§ 18 

1. osa: „märgib, et tööandja vanaduspensioniskeemid toimivad järjest rohkem 

kindlustuspõhimõtete kohaselt ja sellega võib kaasneda arvukaid sotsiaalkaitsega 

seotud puudujääke;“ 
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2. osa: „rõhutab, et Euroopa Liidu Kohus on selgelt öelnud, et tööandjapensioni skeeme 

tuleb pidada töötasuks ja et võrdse kohtlemise põhimõtet tuleb seetõttu kohaldada ka 

nende suhtes;“ 

 
§ 19 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „sisserännanud“ ja „oma päritolumaal“ 

2. osa: need sõnad 

 
§ 24 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „ning vabatahtlikku tööd“ 

2. osa: need sõnad 

 
§ 36 

1. osa: „toonitab asjaolu, et kõigil on õigus saada universaalselt kättesaadavat riiklikku 

pensioni ning“ 

2. osa: „tuletab meelde Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 25, milles sätestatakse 

eakate õigus inimväärsele elule ja iseseisvusele, ja et harta artiklis 34 tunnustatakse 

õigust pääseda ligi sotsiaalhüvitistele ja kasutada sotsiaalteenuseid, mis tagavad 

kaitse emaduse, haigestumise, tööõnnetuste, puude, pikaajalisest hooldusest 

sõltuvaks jäämise, eakuse või töökoha kaotuse korral;“ 

3. osa: „osutab riiklike jooksvalt rahastatavate sotsiaalkindlustussüsteemide tähtsusele 

piisava pensioni tagamisel;“ 

 
§ 40 

1. osa: „on väga mures, et mõnes liikmesriigis toimunud pensionide külmutamine ja 

kärpimine tabab kõige rängemalt lühema või katkestustega tööstaažiga inimesi, või 

neid, kellel on madalam sissetulek; taunib asjaolu, et peamiselt puudutab see naisi; 

rõhutab, et need meetmed on viinud kaudse diskrimineerimiseni 

sotsiaalkindlustusõiguste kasutamisel;“ 

2. osa: „kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tagama, et nii meestel kui ka naistel on 

võimalus saavutada täielik sissemakseperiood, ja ühtlasi tagama kõigi õigused 

täielikule pensionile, et kaotada pensionilõhe, võideldes soolise diskrimineerimise 

vastu tööhõives, kohandades haridust ja karjääri kavandamist, parandades töö- ja 

eraelu tasakaalu ning tõhustades investeeringuid lastehoidu ja eakate hooldusesse“ 

v.a sõnad „komisjoni“ ja „täielikule“ 

3. osa: „komisjoni“ ja „täielikule“ 

4. osa: „on arvamusel, et toimivate töötervishoiu ja tööohutuse eeskirjade kehtestamine, mis 

võtaksid arvesse soopõhiseid kutsealaseid riske ja psühhosotsiaalseid riske, 

investeerimine avalikesse tööturuasutustesse, kes suudaksid juhendada igas vanuses 

naisi töökoha otsingul, ja paindlike eeskirjade kehtestamine töölt pensionile 

üleminekuks on samuti oluline;“ 
 

 

7. 2016. aasta Serbia aruanne 

Raport: David McAllister (A8-0063/2017) 

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

§ 1 3 PPE  +  

pärast § 5 10rev S&D  +  
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

pärast § 7 4 PPE  +  

§ 8 2rev ALDE  +  

6 Verts/ALE  +  

§ originaaltekst osa   

1 ↓  

2 ↓  

§ 12 11rev S&D osa   

1 +  

2 +  

§ 17 8 ENF  -  

§ 19 9 ENF  -  

§ 20 12rev S&D  +  

pärast § 33 14 Verts/ALE  +  

pärast § 35 1 ALDE  +  

põhjendus C 7 ENF  -  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 524, 70, 79 

 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

PPE: 

muudatusettepanek 11 
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1. osa: „12. tunneb heameelt Serbia aktiivse rolli üle rahvusvahelises ja piirkondlikus 

politsei- ja õigusalases koostöös ning edusammude üle organiseeritud kuritegevuse 

vastases võitluses ning Serbia esimese riikliku raske ja organiseeritud kuritegevuse 

põhjustatud ohtude hinnangu vastuvõtmise üle; kutsub Serbiat üles suurendama 

jõupingutusi laiemate kuritegelike võrgustike uurimiseks, parandama finantsuurimist 

ja teabepõhist politseitegevust ning saavutama arvestatavaid tulemusi lõplike 

süüdimõistmiste alal; kutsub Serbiat üles rakendama täiel määral 2016. aasta 

veebruari politseiseadust, tagama kooskõla kuritegeliku vara arestimist käsitlevate 

ELi õigusnormidega ning looma turvalise platvormi, mis võimaldab vahetada 

luureteavet õiguskaitseasutuste vahel; väljendab heameelt riigivara käsitleva seaduse 

hiljutiste muudatuste üle ning rõhutab, et tagada tuleb selle läbipaistev ja 

mittediskrimineeriv rakendamine ning et omandiõigustesse täieliku õigusselguse 

toomiseks tuleb võtta täiendavaid meetmeid; nõuab täiendavaid jõupingutusi 

riigiasutuste korraldust ja pädevust sõjakuritegude kohtuprotsessides käsitleva 

seaduse kohaldamisala, rakendamise ja mõju küsimusega tegelemiseks; kutsub 

ametiasutusi üles käsitlema juhtumeid, kus politsei on kasutanud kodanike vastu 

ülemäärast jõudu; on võtnud murega teadmiseks Belgradi Savamala linnaosas 

toimunud vastuolulised sündmused, pidades eelkõige silmas eraomandi 

lammutamist, ning nõuab nende kiiret lahendamist ja uuringutel täieliku koostöö 

tegemist õigusasutustega, et kuritegude toimepanijad vastutusele võtta;“ 

2. osa: „palub ametivõimudel hoiduda kodanikuliikumise „Let’s not drown Belgrade“ 

liikmete süüdistamisest, survestamisest ja ründamisest;“ 

 

EFDD: 

§ 8 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „sealhulgas Venemaaga seotud poliitika“ ja „peab Serbia ja 

Venemaa ühiseid sõjaväeõppuseid kahetsusväärseks;“ 

2. osa: need sõnad 
 

Mitmesugust 

Muudatusettepanekud 5 ja 13 võeti tagasi. 
 

 

8. 2016. aasta Kosovo aruanne 

Raport: Ulrike Lunacek (A8-0062/2017) 

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

§ 1 11ÜME ENF  -  

5 ENF  -  

18 Verts/ALE, 

PPE, S&D 

 +  

pärast § 1 22 Verts/ALE, 

S&D 

 +  

§ 2 19 Verts/ALE, 

PPE, S&D 

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

§ 4 20 Verts/ALE, 

PPE, S&D 

 +  

§ 5 12ÜME ENF  -  

2= 

 

6= 

Verts/ALE, 

S&D, ECR, 

ALDE 

EFDD 

 +  

§ 7 13 ENF  -  

21 Verts/ALE, 

PPE, S&D 

 +  

§ 8 14ÜME ENF  -  

§ 10 3= 

 

7= 

Verts/ALE, 

S&D, ECR 

EFDD 

 +  

§ 13 15 ENF  -  

§ 42 4= 

 

8= 

Verts/ALE, 

S&D, ECR, 

ALDE 

EFDD 

 +  

§ 43 16ÜME ENF  -  

pärast § 43 1 ALDE  +  

põhjendus B 9ÜME ENF  -  

põhjendus C 10ÜME ENF  -  

põhjendus D 17 Verts/ALE, 

PPE, S&D 

 +  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 474, 134, 64 

 

 

 

9. 2016. aasta aruanne endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi kohta 

Raport: Ivo Vajgl (A8-0055/2017) 
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

horisontaalne 

muudatusettepanek 

15 GUE/NGL  -  

enne § 1 26 S&D, ALDE, 

PPE 

 +  

§ 1 23 GUE/NGL  -  

27 S&D, ALDE, 

PPE 

 +  

34 ENF  -  

§ originaaltekst osa   

1 ↓  

2 ↓  

§ 4 35ÜME ENF  -  

3 ENF  -  

§ 5 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 6 36ÜME ENF  -  

§ 7 37ÜME ENF  -  

§ originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 8 38ÜME ENF  -  

pärast § 25 28 ALDE  +  

§ 28 § originaaltekst eraldi +  

§ 29 24 GUE/NGL  -  

§ 32 § originaaltekst osa   

1 +  

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

pärast § 35 2 Verts/ALE  -  

§ 36 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 38 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 40 39ÜME ENF  -  

§ 42 40 ENF  -  

§ originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 44 25 GUE/NGL  -  

pärast § 44 1 Verts/ALE osa   

1 -  

2 -  

volitus 12 16 GUE/NGL EH + 536, 80, 38 

enne põhjendust A 17 GUE/NGL EH - 232, 413, 12 

18 GUE/NGL  -  

19 GUE/NGL  -  

põhjendus A 20 GUE/NGL  -  

põhjendus B 30 ENF  -  

pärast põhjendust B 29 ALDE  +  

põhjendus D 31 ENF  -  

§ originaaltekst osa   

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

2 +  

põhjendus E 32ÜME ENF  -  

põhjendus F 21ÜME GUE/NGL  -  

põhjendus G 22 GUE/NGL  -  

§ originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

põhjendus H 33ÜME ENF  -  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 503, 113, 45 

 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

GUE/NGL: § 28 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

GUE/NGL: 

põhjendus D 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „Euro-Atlandi“ 

2. osa: need sõnad 

 
põhjendus G 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „ei tohiks kasutada ELiga ühinemise protsessi ega 

ühinemisläbirääkimiste avamise tõkestamiseks, vaid“ 

2. osa: need sõnad 

 
§ 1 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „riigi Euro-Atlandi integratsioon ja edendada“ 

2. osa: need sõnad 

 
§ 5 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „Euro-Atlandi“ 

2. osa: need sõnad 

 
§ 7 

1. osa: „juhib tähelepanu sellele, et praegu Euroopa Liidu ees seisvad probleemid (Brexit, 

ränne, radikaliseerumine jne) ei tohiks takistada laienemisprotsessi“ 

2. osa: „pigem on need probleemid näidanud vajadust integreerida Lääne-Balkan ELi 

struktuuridega, et parandada ja tihendada partnerlust rahvusvaheliste kriiside 

ületamiseks“ 

 
§ 32 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „nõuab, et rakendataks meetmeid eelarvedistsipliini ja 

läbipaistvuse parandamiseks ning eelarve planeerimise suutlikkuse suurendamiseks; 

soovitab rakendada tasakaalus eelarve põhimõtet“ 

2. osa: need sõnad 
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§ 36 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „rõhutab vajadust liikuda edasi elektrituru avamise suunas ning 

arendada konkurentsi gaasi- ja energiaturul, võttes sihiks energiaettevõtjate 

üksteisest eraldamise kooskõlas ELi kolmanda energiapaketiga“ 

2. osa: need sõnad 

 
§ 38 

1. osa: „avaldab riigile tunnustust konstruktiivse tegevuse ja koostöö ning erakordsete 

ponnistuste eest rändekriisi probleemidega tegelemisel, millega riik on 

märkimisväärselt toetanud Euroopa Liidu julgeolekut ja stabiilsust“ ja „sellega 

seoses“ 

2. osa: „kutsub“ ja „komisjoni üles võimaldama riigile kõiki vajalikke vahendeid kriisi 

leevendamiseks; soovitab riigil rahvusvahelist humanitaarõigust järgides võtta 

lisameetmeid, et parandada oma varjupaigasüsteemi, tagada vajalik suutlikkus, et 

tõkestada ja tõrjuda inimkaubandust ja migrantide ebaseaduslikku vedu, rakendades 

kuritegevuse vastu võitlemiseks muu hulgas koostöölepinguid naaberriikidega, ning 

tagada hästitoimiv piirihaldus;“ 

 
muudatusettepanek 1 

1. osa: „toetab sellega seoses ÜRO saadiku Matthew Nimetzi esitatud ettepanekut 

geograafiliselt täpsustava liitnimetuse kohta“  

2. osa: „tingimusel, et see ei mõjuta Makedoonia rahvust, identiteeti, kultuuri ega keelt“ 

 

EFDD, GUE/NGL: 

§ 42 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „kutsub Makedoonia ametivõime üles viima oma poliitika 

vastavusse ka piiravate meetmetega, mida EL kohaldab Venemaa suhtes pärast 

Krimmi ebaseaduslikku annekteerimist“ 

2. osa: need sõnad 
 

Mitmesugust 

Muudatusettepanekud 4–14 tühistati. 
 

 

10. Olukord Kongo Demokraatlikus Vabariigis 

Resolutsiooni ettepanekud: B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-
0401/2017, B8-0402/2017 

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

Resolutsiooni ühisettepanek RC-B8-0397/2017 

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

§ 9 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

hääletus: resolutsioon (terviktekst)  +  
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

Resolutsiooni ettepanekud fraktsioonide kaupa 

B8-0397/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0398/2017  ALDE  ↓  

B8-0399/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0400/2017  ECR  ↓  

B8-0401/2017  S&D  ↓  

B8-0402/2017  PPE  ↓  

 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

GUE/NGL: 

§ 9 

1. osa: „väljendab heameelt seoses MONUSCO mandaadi uuendamisega ning selle tööga, 

mida teeb ÜRO peasekretäri eriesindaja Kongo Demokraatlikus Vabariigis 

tsiviilisikute kaitsmisel ja inimõiguste järgimisel seoses valimistega“ 

2. osa: „rõhutab, et kõigi Kongos viibivate ÜRO vägede esialgne ja ka praegune ülesanne 

on neutraliseerida relvastatud rühmitused; nõuab kõigi MONUSCO jõudude 

täieulatuslikku sekkumist, et kaitsta elanikke relvarühmituste eest, kaitsta naisi 

vägistamise ja muu seksuaalse vägivalla eest ning mitte lasta siseriiklike korralduste 

alusel kehtestada mingeid piiranguid“ 
 

Mitmesugust: 

Daniel Caspary (fraktsioon PPE) ja Notis Marias (fraktsioon ECR) allkirjastasid samuti 

resolutsiooni ühisettepaneku RC-B8-0397/2017. 
 

 

11. Bangladeshi jätkusuutlikkuse kokkuleppe rakendamise hetkeseis 

Resolutsiooni ettepanek: B8-0396/2017 

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

Resolutsiooni ettepanek B8-0396/2017 

(INTA-komisjon) 

pärast § 9 3 S&D  -  

§ 10 1= 

4= 

GUE/NGL 

Verts/ALE, 

EFDD 

NH - 295, 315, 30 

pärast põhjendust H 2 S&D  -  

hääletus: resolutsioon (terviktekst)  +  
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Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

GUE/NGL: muudatusettepanek 1 

 


