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1. Mitmepoolne leping Euroopa ühise lennunduspiirkonna (ECAA) loomise kohta 

*** 

Soovitus: Roberts Zīle (A8-0260/2017) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

hääletus: 

heakskiitmine 

NH + 599, 38, 30 

 

 

 

2. Kontrollimeetmete kehtestamine akrüloüülfentanüülii suhtes * 

Raport: Brice Hortefeux (A8-0284/2017) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

tervikhääletus NH + 632, 9, 33 

 

 

3. ELi poliitilised suhted Indiaga 

Raport: Cristian Dan Preda (A8-0242/2017) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

tervikhääletus NH + 520, 73, 86 

 

 

4. Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine toetuse maksmiseks Itaaliale 

Raport: Giovanni La Via (A8-0280/2017) (nõutav parlamendi koosseisu häälteenamus ja 3/5 antud 

häältest) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

tervikhääletus NH + 658, 6, 26 

 

 

5. Paranduseelarve projekt nr 4/2017, mis on lisatud ettepanekule võtta kasutusele 

Euroopa Liidu Solidaarsusfond toetuse maksmiseks Itaaliale 

Raport: Jens Geier (A8-0281/2017) 
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Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

tervikhääletus NH + 660, 6, 27 

 

 

6. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine – 

EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 

Raport: Petri Sarvamaa (A8-0278/2017) (nõutav parlamendi koosseisu häälteenamus ja 3/5 antud 
häältest) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

tervikhääletus NH + 600, 83, 9 

 

 

7. ELi heitkogustega kauplemise süsteem: kehtivate piirangute kohaldamise 

jätkamine lennutegevuse ulatuse suhtes ja ettevalmistumine üleilmse turupõhise 

meetme rakendamiseks alates 2021. aastast ***I  

Raport: Julie Girling (A8-0258/2017) 

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

vastutava komisjoni 

muudatusettepanekud 

– hääletus plokkide 

kaupa 

1–2 

6–12 

14–15 

18–19 

22 

25 

27–29 

33–34 

komisjon  +  

vastutava komisjoni 

muudatusettepanekud: 

eraldi hääletus 

5 komisjon NH + 542, 119, 28 

13 komisjon NH + 571, 115, 6 

16 komisjon NH + 545, 117, 31 

21 komisjon NH + 527, 157, 6 

23 komisjon NH + 569, 93, 27 

24 komisjon NH + 571, 93, 27 

31 komisjon NH + 570, 118, 6 

32 komisjon NH – 143, 546, 4 

35 komisjon NH + 581, 113, 3 
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

artikkel 3d, lõige 2 36 PPE osa   

1 +  

2 –  

17 komisjon osa   

1/NH ↓  

2/NH ↓  

artikkel 3d – lõige 4 – 

lõik 1 

42 PPE  +  

20 komisjon  ↓  

44 üle 38 

parlamendiliik

me 

 ↓  

artikkel 12, pärast § 3 47 PPE, S&D, 

ALDE, 

Verts/ALE 

 +  

artikkel 28a, lõige 2, 

lõik 1 

26 komisjon NH + 547, 118, 23 

45 üle 38 

parlamendiliik

me 

 –  

artikkel 28b – lõige 1 30 komisjon  +  

46 üle 38 

parlamendiliik

me 

 ↓  

artikkel 28b, pärast 

lõiget 2 

37 PPE  –  

põhjendus 3 38 PPE  +  

põhjendus 4 39 PPE  +  

3 komisjon  ↓  

põhjendus 5 40 PPE EH – 255, 431, 7 

4 komisjon NH + 544, 110, 35 

pärast põhjendust 6 41 PPE osa   

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

2 +  

3 –  

4 +  

43 üle 38 

parlamendiliik

me 

 –  

hääletus: komisjoni ettepanek NH + 601, 69, 26 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

 muudatusettepanekud 4, 5, 13, 16, 17, 21, 23, 24, 26, 31, 32, 35 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

32 muudatusettepanek 32 

ALDE: muudatusettepanek 21 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

Verts/ALE: 

muudatusettepanek 41 

1. osa: „Liidu tasandil on vastu võetud mitu seadusandlikku akti, mille eesmärk on hoida 

ära Euroopa õhuruumi killustatust, et tõhustada lennuliiklusvoogusid ja õhuruumi 

kasutamise haldamist, vähendades seega heitkoguseid.“ 

2. osa: „Liidus tuleks CORSIA süsteemi vaadata osana ICAO meetmepaketist, mille juurde 

kuuluvad nii ühtset Euroopa taevast käsitlevate õigusaktide täies ulatuses 

rakendamine liikmesriikides, SESAR, ülemaailmse satelliitnavigatsioonisüsteemi 

kasutamine satelliitnavigatsiooniks kui ka ühised tehnoloogiaalgatused, nagu Clean 

Sky I ja Clean Sky II.“ 

3. osa: „Kogu tulevasest saastekvootide enampakkumisest saadud tulu tuleks kasutada 

sihtotstarbeliselt nimetatud teadus- ja arendusprogrammideks ning ühisteks 

projektideks, mille eesmärk on arendada kõikides liikmesriikides peamise 

koostalitlusvõime olemasolu, eelkõige seda, mis parandab aeronavigatsiooni 

infrastruktuuri, aeronavigatsiooniteenuste osutamist ja õhuruumi kasutamist, mis on 

vajalik lennuliikluse korraldamise üldkava rakendamiseks.“ 

4. osa: „Samuti peaks komisjon esitama Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande 

meetmete kohta, mida liikmesriigid on võtnud üleilmse turupõhise meetme 

rakendamiseks, et vähendada lennunduse kasvuhoonegaaside heidet, sealhulgas tulu 

kasutamist käsitleva teabe, mille liikmesriigid on esitanud vastavalt määruse (EL) 

nr 525/2013 artiklile 17.“ 

 

ALDE: 

muudatusettepanek 17 

1. osa: „Alates 1. jaanuarist 2021 pannakse enampakkumisele 50% saastekvootidest. Seda 

protsenti võib käesoleva direktiivi üldise läbivaatamise käigus suurendada.“ 

2. osa: „Ülejäänud, tasuta saastekvoote kasutatakse vajaduse korral selleks, et hoiduda 

aastatel 2021–2030 kohaldamast artikli 10a lõiget 5.“ 

 
muudatusettepanek 36 

1. osa: „Alates 1. jaanuarist 2021 pannakse enampakkumisele 50% saastekvootidest,“ 
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2. osa: „tingimusel et neid ei ole vaja selleks, et vältida artikli 10a lõike 5 kohaldamist 

aastatel 2021–2030, millisel juhul neid kasutatakse sel eesmärgil.“ 
 

 

8. Maakasutusest, maakasutuse muutusest ja metsandusest pärinevate 

kasvuhoonegaaside heidete ja nende gaaside sidumise lisamine 2030. aasta kliima- 

ja energiapoliitika raamistikku ***I 

Raport: Norbert Lins (A8-0262/2017) 

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

vastutava komisjoni 

muudatusettepanekud 

– hääletus plokkide 

kaupa 

1–23 

25–50 

52–64 

komisjon  +  

vastutava komisjoni 

muudatusettepanekud 

– eraldi hääletus 

24 komisjon osa   

1/EH + 391, 295, 8 

2 +  

3/EH + 367, 320, 8 

4 +  

artikkel 8, lõige 3, lõik 

2 

65 PPE osa   

1/NH + 365, 310, 17 

2/NH + 345, 330, 13 

3/NH + 569, 64, 61 

51 komisjon  ↓  

hääletus: komisjoni ettepanek NH + 532, 144, 20 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

Verts/ALE: muudatusettepanek 65 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

PPE: 

muudatusettepanek 24 

1. osa: „Raietoodete säästva kasutamise suurenemine võib oluliselt piirata heidet tänu 

asendusefektile (arvestades teiste sektorite energia- ja CO2-mahukust – näiteks 

tsemenditootmise arvele langeb ligi 8 % maailma CO2-heitest)“ 

2. osa: „ja suurendada kasvuhoonegaaside sidumist atmosfäärist. Selleks et tunnustada pika 

olelusringiga raietoodete ulatuslikumat kasutamist ja seda stimuleerida, tuleks 

arvestuseeskirjadega tagada, et liikmesriigid kajastaksid arvestuses täpselt pigem 

muudatusi raietoodete süsinikureservuaarides nende toimumise ajal,“  

3. osa: „kui kasutavad energia tootmiseks raietooteid.“ 
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4. osa: „Et edendada ja kaasata soodsat asendusmõju veelgi rohkem, peaks komisjon 

delegeeritud õigusaktiga hõlmama raietoodete arvestusse rohkem tooteid. Komisjon 

peaks andma suuniseid raietoodete puhul kasutatava arvestusmetoodikaga seotud 

küsimustes.“ 

 

S&D: 

muudatusettepanek 65 

1. osa: „Riiklik metsanduse arvestuskava sisaldab kõiki IV lisa B osas loetletud elemente ja 

uut metsadega seotud heitkoguste võrdlustaset, mis põhineb praeguse, riigimetsade 

puhul aastatel 2000–2012 metsa tüübi ja vanuseklassi järgi dokumenteeritud 

metsamajandamise tava jätkumisel, kooskõlas parimate kättesaadavate andmetega, 

väljendatuna CO2-ekvivalendi tonnidena aastas.“ 

2. osa: „Liikmesriigi poolt raie suurendamisel lähtuvalt säästva metsamajandamise tavadest 

ja riiklikest poliitikameetmetest, mis on vastu võetud enne metsaga seotud 

heitkoguste võrdlustaseme esitamist, tuleb järgida järgmisi tingimusi:  (a) 

majandatav metsamaa jääb kasvuhoonegaaside neeldajaks ja (b) pikaajalises 

heitkoguste vähendamise strateegias esitatakse 2050. aastaks kasvuhoonegaaside 

neeldajate ja reservuaaride säilitamise või arendamise meetmed, eesmärgiga täita 

Pariisi kokkuleppe artikli 4 lõikes 1 seatud eesmärk, milleks on käesoleva sajandi 

keskpaigaks tasakaalu saavutamine inimtekkelise heite allikate ja kasvuhoonegaase 

kõrvaldavate neeldajate vahel.“ 

3. osa: „Komisjon võib teha erandi baasperioodist 2000–2012, kui liikmesriik esitab 

põhjendatud taotluse, milles ta selgitab, miks selline erand on andmete 

kättesaadavuse, näiteks metsade inventuuri ajastamise seisukohast vältimatult 

vajalik.“ 
 

Mitmesugust 

Nils Torvalds (fraktsioon ALDE) allkirjastas samuti muudatusettepaneku 65. 
 

 

9. Ühtne elamisloavorm kolmandate riikide kodanike jaoks ***I 

Raport: Jussi Halla-aho (A8-0065/2017) 

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

Esialgne kokkulepe 

esialgne kokkulepe 1 komisjon NH + 614, 11, 67 

 

 

 

10. Vastuväide delegeeritud õigusaktile:  kehakaalu alandamiseks kasutatavate 

päevatoidu asendajate koostise ja teabe erinõuded 

Resolutsiooni ettepanek: B8-0497/2017 (resolutsiooni ettepanekute vastuvõtmiseks on nõutav 
kvalifitseeritud häälteenamus) 

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

Resolutsiooni ettepanek B8-0497/2017 (ECR) 
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

põhjendus I § originaaltekst osa   

1/EH – 319, 349, 23 

2 ↓  

põhjendus R § originaaltekst eraldi –  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH – 345, 344, 7 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

ECR: lõpphääletus 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

ECR: põhjendus R 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

ECR: 

põhjendus I 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „nii“ ja „kui ka märgistusnõuetega“ 

2. osa: need sõnad 
 

 

11. Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: geneetiliselt muundatud sojauba DAS-

68416-4 

Resolutsiooni ettepanek: B8-0498/2017 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

Resolutsiooni ettepanek B8-0498/2017  

(ENVI komisjon) 

hääletus: resolutsioon 

(terviktekst) 

NH + 433, 216, 31 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

ENF, Verts/ALE: lõpphääletus 
 

 

12. Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: Jaapanist pärit või sealt lähetatud sööda 

ja toidu import pärast Fukushima tuumaelektrijaamas toimunud avariid 

Resolutsiooni ettepanek: B8-0502/2017 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

Resolutsiooni ettepanek B8-0502/2017  
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Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

(ENVI komisjon) 

hääletus: resolutsioon 

(terviktekst) 

NH + 543, 100, 43 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

ECR, EFDD: lõpphääletus 
 

 

13. Paranduseelarve projekt nr 3/2017 – Noorte tööhõive algatuse eelarvevahendid; 

ACERi ja SESAR2 ametikohtade loetelud  

Raport: Jens Geier (A8-0282/2017) 

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

§ 1 1 ENF NH – 113, 555, 21 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 574, 113, 2 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

ENF: muudatusettepanek 1 
 

 

14. Relvaeksporti käsitleva ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP rakendamine 

Raport: Bodil Valero (A8-0264/2017) 

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

§ 18 § originaaltekst osa   

1 +  

2 –  

§ 29 § originaaltekst NH + 351, 297, 38 

§ 34 § originaaltekst NH + 377, 295, 16 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 386, 107, 198 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

Verts/ALE: §§ 29, 34 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

PPE: §§ 29, 34 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 
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S&D: 

§ 18 

1. osa: „märgib, et vastavalt aastaaruannetele tugineti keeldumise puhul 3. kriteeriumile 

2014. aastal 99 korda ja 2015. aastal 139 korda; rõhutab, et 3. kriteeriumi raames on 

vaja hinnata liikmesriikide hiljutisi relvade tarneid valitsusvälistele osalejatele, 

sealhulgas tehnilise abi ja koolituse pakkumist, võttes arvesse 2002. aasta 

ühismeedet 2002/589/ÜVJP, mis käsitleb Euroopa Liidu osalemist väike- ja 

kergrelvade destabiliseeriva hankimise ja leviku vastases võitluses;“ 

2. osa: „tuletab meelde, et ühismeetmega on sätestatud, et liikmesriigid ei tohi väike- ja 

kergrelvi tarnida valitsusvälistele osalejatele;“ 
 

 

15. ELi poliitilised suhted Ladina-Ameerika riikidega 

Raport: Javi López (A8-0268/2017) 

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

§ 24 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 59 3 raportöör  +  

1 üle 76 

parlamendiliik

me 

 ↓  

§ 60 2 üle 76 

parlamendiliik

me 

EH + 354, 289, 36 

4 raportöör  ↓  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 526, 96, 59 

 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

 

§ 24 

1. osa: „nõuab tungivalt soolise võrdõiguslikkuse sisulist rakendamist, naiste mõjuvõimu 

suurendamist ning tegevuspoliitikaid, mis toetavad naiste kaasamist poliitilise, 

ühiskondliku ja majanduselu igasse valdkonda, et suurendada nende aktiivset 

osalemist ühiskonnas, võidelda visalt naiste tapmiste vastu, tagada naiste füüsiline ja 

psühholoogiline turvalisus, hõlbustada võrdset juurdepääsu tööturule, maaomandile 

ja töökohtadele;“ 

2. osa: „ning tagada nende seksuaal- ja reproduktiivtervis ja -õigused;“ 
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3. osa: „rõhutab, kui oluline on parandada tütarlaste ja naiste elu; toonitab, et juurdepääs 

haridusele on seetõttu eluliselt tähtis ning see võib viia sotsiaalsfääri ja majanduse 

ümberkujundamiseni; peab tervitatavaks üleameerikalist konventsiooni naiste vastu 

suunatud vägivalla ennetamise, kõrvaldamise ja selle eest karistamise kohta (Belém 

do Pará konventsioon) ning nõuab, et sekretariaadile antaks selle 

järelevalvemehhanismis (MESECVI) olulisem roll; väljendab rahulolu seoses 

Euroopa Nõukogu Istanbuli konventsiooni jõustumisega 2016. aastal ning kutsub 

mõlema piirkonna riike, kes ei ole seda veel teinud, konventsiooni allkirjastama;“ 
 

Mitmesugust 

Javier Nart (fraktsioon ALDE) võttis muudatusettepanekult 2 oma allkirja tagasi. 
 

 

16. Korruptsioon ja inimõigused kolmandates riikides 

Raport: Petras Auštrevičius (A8-0246/2017) 

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

pärast § 78 1 üle 76 

parlamendiliik

me 

NH + 349, 290, 42 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 578, 19, 68 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

muudatusettepanek 1  

 


