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1. Esindajate üheksanda otsese ja üldise Euroopa Parlamenti valimise aeg * 

Raport: Danuta Maria Hübner (A8-0145/2018) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

tervikhääletus NH + 492, 14, 24 

 

 

2. Euroopa Parlamendi osaistungjärkude ajakava – 2019 

Esimeeste konverentsi ettepanek  

Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

esimeeste konverentsi 

ettepanek 

heaks kiidetud 

 

 

3. ELi ja Austraalia vaheline raamleping *** 

Soovitus: Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

hääletus: 

heakskiitmine 

NH + 482, 59, 33 

 

 

 

4. ELi ja Austraalia vaheline raamleping (resolutsioon) 

Raport: Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

tervikhääletus NH + 500, 72, 22 

 

 

5. Terrorismi ennetamise Euroopa Nõukogu konventsioon *** 

Soovitus: Helga Stevens (A8-0131/2018) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

hääletus: NH + 544, 57, 10 
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Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

heakskiitmine 

 

 

 

6. Terrorismi ennetamise Euroopa Nõukogu konventsioon (lisaprotokoll) *** 

Soovitus: Helga Stevens (A8-0132/2018) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

hääletus: 

heakskiitmine 

NH + 549, 56, 7 

 

 

 

7. Pakendid ja pakendijäätmed ***I 

Raport: Simona Bonafè (A8-0029/2017) 

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

Esialgne kokkulepe 

esialgne kokkulepe 90 komisjon NH + 533, 37, 57 

 

 

 

8. Kasutuselt kõrvaldatud sõidukid, patarei- ja akujäätmed ning elektroonikaromud 

***I 

Raport: Simona Bonafè (A8-0013/2017) 

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

Esialgne kokkulepe 

esialgne kokkulepe 35 komisjon NH + 568, 42, 28 

 

 

 

9. Jäätmed ***I 

Raport: Simona Bonafè (A8-0034/2017) 
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

Esialgne kokkulepe 

esialgne kokkulepe 253 komisjon NH + 559, 42, 46 

komisjoni 

deklaratsioonid 

254 komisjon  +  

 

 

 

10. Prügilad ***I 

Raport: Simona Bonafè (A8-0031/2017) 

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

Esialgne kokkulepe 

esialgne kokkulepe 53 komisjon NH + 580, 44, 37 

 

 

 

11. Keskkonnaaruandluse menetlusnormid ***I 

Raport: Francesc Gambús (A8-0253/2017) 

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

Esialgne kokkulepe 

esialgne kokkulepe 13 komisjon NH + 639, 13, 17 

 

 

 

12. Komisjoni usaldusväärsusega seotud poliitika, eelkõige Euroopa Komisjoni 

peasekretäri ametisse nimetamine 

Resolutsiooni ettepanek: B8-0214/2018 

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

Resolutsiooni ettepanek B8-0214/2018 

(CONT komisjon) 

§ 1 5 GUE/NGL 

Verts/ALE 

NH + 464, 205, 8 

8 ECR EH - 301, 371, 6 
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

§ 6 9 ECR  -  

pärast § 18 3 ENF NH - 142, 527, 7 

10 ECR  -  

11 ECR  -  

§ 20 § originaaltekst NH + 621, 60, 5 

pärast § 20 12 ECR  -  

§ 22 1 EFDD  -  

6 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

NH - 260, 422, 6 

7 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

NH - 289, 388, 4 

§ originaaltekst osa   

1/NH + 459, 220, 6 

2/NH + 388, 266, 28 

3/NH + 627, 50, 6 

pärast § 22 2 ALDE  -  

4 ENF NH - 120, 528, 38 

13 ECR  -  

pärast § 23 14 ECR  -  

15 ECR  -  

§ 27 § originaaltekst eraldi/E

H 

+ 372, 304, 20 

pärast § 27 17 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

NH - 250, 435, 9 

16 ENF NH - 142, 542, 3 

pärast § 30 18 Verts/ALE NH - 196, 456, 42 

hääletus: resolutsioon (terviktekst)  +  

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

ENF: muudatusettepanekud 3, 4, 16 
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ALDE: § 20, 22 

GUE/NGL: muudatusettepanekud 5, 6, 7, 17 

Verts/ALE: muudatusettepanekud 6, 7, 18 

PPE: § 22 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

ALDE: § 20 

PPE: § 20, 27 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

PPE, ALDE: 

§ 22 

1. osa: „on teadlik, et soodsa haldusakti tühistamine ei ole õiguslike piirangute tõttu üldiselt 

võimalik“, välja arvatud sõna „üldiselt“  

2. osa: „üldiselt“ 

3. osa: „kuid palub komisjonil siiski uuesti hinnata uue peasekretäri ametisse nimetamise 

menetlust, et anda teistele Euroopa avalikus teenistuses töötavatele võimalikele 

kandidaatidele võimalus kandideerida ja seega pakkuda suuremat kandidaatide 

valikut samast tegevusüksusest ja samalt palgaastmelt; kutsub komisjoni üles 

kasutama edaspidi avatud ja läbipaistvaid kandideerimismenetlusi;“ 
 

 

13. Edusammud ÜRO ülemaailmse turvalise, korrakohase ja seadusliku rände 

kokkuleppe ja üleilmse pagulasi käsitleva kokkuleppe täitmisel 

Resolutsiooni ettepanekud: B8-0184/2018, B8-0185/2018 

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

Resolutsiooni ettepanek B8-0184/2018 

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

pärast § 4 2 GUE/NGL NH - 57, 624, 9 

3 GUE/NGL NH - 44, 613, 18 

pärast § 5 4 GUE/NGL NH - 62, 610, 15 

§ 28 § originaaltekst NH + 510, 117, 69 

§ 32 § originaaltekst eraldi +  

pärast põhjendust F 1 GUE/NGL NH - 59, 606, 26 

põhjendus L § originaaltekst osa   

1/NH + 529, 109, 55 

2 +  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 516, 137, 43 
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

Resolutsiooni ettepanek B8-0185/2018 

(ENF fraktsioon) 

hääletus: resolutsioon (terviktekst)  ↓  

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

GUE/NGL: muudatusettepanekud 1, 2, 3, 4 

ENF: § 28, lõpphääletus (B8-0184/2018), põhjendus L 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

GUE/NGL: § 32 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

ENF: 

põhjendus L 

1. osa: „arvestades, et kogemused on näidanud, et sisserändajate panus riikidesse, kus nad 

elavad, aga ka oma päritoluriikidesse on positiivne;“ 

2. osa: „arvestades, et rändajad panustavad oma elukohariikidesse maksude maksmise 

kaudu ja sellega, et nad suunavad umbes 85 % oma sissetulekust nende riikide 

majandusse; arvestades, et 2017. aastal kanti rahaülekannetega maailmas üle 

hinnanguliselt 596 miljardit USA dollarit, millest 450 miljardit USA dollarit läks 

arenguriikidesse – seda on kuni kolm korda rohkem kui kogu ametlikku arenguabi;“ 
 

 

14. ELi välisrahastamisvahendite rakendamine: 2017. aasta vahekokkuvõte ja 2020. 

aasta järgne tulevane struktuur 

Raport: Marietje Schaake (A8-0112/2018) 

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

§ 5 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 6 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 24 § originaaltekst osa   

1 +  

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

§ 55 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 88 1 Verts/ALE NH - 195, 344, 156 

pärast § 88 2 Verts/ALE NH - 131, 548, 13 

§ 89 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 92 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 121 3 Verts/ALE NH - 207, 453, 39 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 462, 82, 151 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

Verts/ALE: muudatusettepanekud 1, 2, 3 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

ENF: 

§ 5 

1. osa: „on mures selle pärast, et EL ja tema rahastamisvahendid seisavad silmitsi 

märkimisväärsete probleemidega, milleks muu hulgas on poliitilised kompromissid 

väärtuste ja õiguste edendamise ning lühiajaliste huvide vahel, uute osalejate 

esilekerkimine ülemaailmse juhtimise ja ning rahvusvaheliste finantsasutuste 

valdkonnas, arvukad vägivaldsed üleilmsed konfliktid, sealhulgas ebastabiilsus ELi 

vahetus naabruses nii idas kui ka lõunas“ 

2. osa: „ning Venemaa aina agressiivsem ja pealetükkivam poliitika;“ 

 
§ 6 

1. osa: „märgib, et ELi usaldusfondid loodi rände algpõhjustega tegelemiseks;“ „peab 

kahetsusväärseks, et maksete tõttu, mis ELi eelarvest on tehtud ELi 

usaldusfondidesse ja Türgi pagulasrahastusse, on liidu tegevuse üldine sidusus, 

pikaajaline kavandamine ja mõju vähenenud;“ 

2. osa: „rõhutab veel kord, et uute prioriteetide rahastamiseks tuleb kasutada uusi 

assigneeringuid;“ 
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3. osa: „peab väga kahetsusväärseks, et parlamendiga ei konsulteeritud ametlikult ega 

palutud heakskiitu nn Türgi avaldusega seotud otsustusprotsessi üheski etapis;“ 

 
§ 24 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „Venemaa toimepandud Krimmi poolsaare ebaseaduslik 

annekteerimine ja konflikt Ida-Ukrainas“ 

2. osa: need sõnad 

 
§ 55 

1. osa: „rõhutab vajadust pakkuda kodanikuühiskonna organisatsioonidele täiendavaid 

rahalisi vahendeid ja koolitustoetust; rõhutab, et vaja on kiireloomulisi meetmeid, et 

vähendada veelgi kodanikuühiskonna organisatsioonide, eriti kohalike 

organisatsioonide bürokraatlikku koormust ja menetluslikke takistusi“, v.a 

„täiendavaid rahalisi vahendeid ja“ 

2. osa: “täiendavaid rahalisi vahendeid ja“ 

3. osa: „nõuab konkreetseid eelarveridu, mis oleksid ette nähtud kodanikuühiskonna 

organisatsioonide suutlikkuse suurendamiseks, et parandada nende võimalusi 

rahastusele ligi pääseda;“ 

4. osa: „peab kahetsusväärseks, et komisjoni vahearuandes ei ole tähelepanu pööratud 

asjaolule, et kodanikuühiskonna organisatsioonid ei osale välisrahastamisvahendite 

kavandamisel ja rakendamisel; palub komisjonil integreerida kodanikuühiskonna 

organisatsioonide strateegilisem osalus kõigisse välisrahastamisvahenditesse ja -

programmidesse, nagu on nõudnud nii nõukogu kui ka parlament;“ 

 
§ 89 

1. osa: „kordab, kui oluline on toetada ja edendada demokraatiat ja inimõigusi kolmandates 

riikides, sealhulgas inimõiguste kaitsjate kaitsmine“ 

2. osa: „olenemata kolmandate riikide ametivõimude sekkumisest“ 

 
§ 92 

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

2. osa: need sõnad 
 

 

15. Subsidiaarsust ja proportsionaalsust käsitlevad 2015. ja 2016. aasta aruanded 

Raport: Mady Delvaux (A8-0141/2018) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

hääletus: resolutsioon 

(terviktekst) 

NH + 550, 70, 72 

 

 

 

16. ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine, III jagu  – Euroopa 

Komisjon ja rakendusametid 

Raport: Joachim Zeller (A8-0137/2018) 
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

Otsus eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta 

hääletus: otsus (terviktekst) NH + 426, 255, 12 

Resolutsiooni ettepanek 

§ 1 50 GUE/NGL NH - 195, 433, 68 

§ 4 28 EFDD  -  

51 S&D EH - 289, 398, 5 

§ 9 52 S&D  -  

§ 10 29 EFDD  -  

§ 12 30ÜM

E 

EFDD  -  

53 S&D  -  

§ 17 11 GUE/NGL  -  

§ 21 31 EFDD  -  

§ 22 12 GUE/NGL  -  

§ 25 32 EFDD  -  

54 S&D  -  

§ 26 33 EFDD  -  

§ 34 55 S&D EH - 302, 389, 3 

§ 41 56 S&D EH + 355, 330, 6 

§ 51 6 Verts/ALE EH - 154, 507, 30 

§ 52 34 EFDD  -  

§ 53 35 EFDD  -  

§ 55 36ÜM

E 

EFDD  -  

§ 58 37 EFDD  -  

§ 59 38 EFDD  -  

§ 63 39 EFDD  -  
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

§ 64, punkt a 40 EFDD  -  

pärast § 70 57 S&D  +  

§ 85 58 S&D  -  

§ 91 41ÜM

E 

EFDD  -  

§ 92 42ÜM

E 

EFDD  -  

§ 94 13 GUE/NGL  -  

§ 99, punkt b 43 EFDD  -  

§ 99, punkt c 14 GUE/NGL  -  

§ 99, punkt e 44 EFDD  -  

§ 103 60 S&D EH - 232, 416, 46 

§ 130 45 EFDD  -  

§ 132 § originaaltekst eraldi/E

H 

- 273, 371, 47 

§ 133 61 S&D  -  

§ 134 62 S&D  -  

§ 135 63ÜM

E 

S&D  -  

§ 136 64 S&D EH - 247, 445, 3 

pärast § 152 65 S&D  -  

§ 175, sissejuhatus 15 GUE/NGL  -  

§ 176 16ÜM

E 

GUE/NGL  -  

pärast § 185 46 EFDD  -  

47 EFDD  -  

48 EFDD  -  

§ 204, pärast punkti g 66 S&D  -  

§ 205 67 S&D  -  
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

§ 216 17ÜM

E 

GUE/NGL  -  

§ 219 18 GUE/NGL  +  

§ 230 68ÜM

E 

S&D  -  

§ 253, punkt a 69 S&D  -  

pärast § 262 2 ENF NH - 88, 588, 18 

§ 272 49 EFDD EH + 403, 284, 9 

pärast § 285 3 ENF NH - 82, 588, 12 

§ 288, punkt a 70 S&D NH - 322, 338, 10 

pärast § 290 4 ENF NH - 146, 536, 4 

§ 291, pärast punkti a 5 ENF NH - 147, 536, 4 

pärast § 292 19 GUE/NGL NH + 365, 260, 61 

20 GUE/NGL NH + 367, 265, 59 

pärast § 294 71 S&D  +  

pärast § 296 7 Verts/ALE EH - 231, 460, 4 

21 GUE/NGL  +  

1 EFDD NH - 194, 449, 53 

8 Verts/ALE NH + 413, 257, 15 

22 GUE/NGL NH ↓  

§ 297 9 Verts/ALE NH + 429, 261, 3 

§ 310 72 S&D NH + 477, 211, 6 

pärast § 322 23 GUE/NGL  +  

24 GUE/NGL  +  

25 GUE/NGL NH - 230, 459, 8 

§ 323 26 GUE/NGL NH + 577, 116, 3 

§ 326 27 GUE/NGL  -  
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

pärast põhjendust D 10 GUE/NGL  -  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 494, 171, 31 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

GUE/NGL: muudatusettepanekud 19, 20, 22, 25, 26, 50 

Verts/ALE: muudatusettepanekud 8, 9 

EFDD: lõpphääletus (otsus), muudatusettepanek 1 

ENF: muudatusettepanekud 2, 3, 4, 5 

S&D: muudatusettepanekud 70, 72 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

EFDD: § 132 
 

Mitmesugust: 

Eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuse hääletamisega kaasneb raamatupidamiskontode 

sulgemine (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõiget 1). 

 

Eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuse hääletus puudutab komisjoni ja rakendusameteid 

(määruse (EÜ) nr 58/2003 artikli 14 lõige 3 ja määruse (EÜ) nr 1653/2004 artikli 66 lõige 2). 

 

Muudatusettepanek 59 tühistati. 
 

 

17. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – komisjoni 2016. aasta eelarve 

täitmisele heakskiidu andmisega seotud kontrollikoja eriaruanded  

Raport: Joachim Zeller (A8-0130/2018) 

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

Resolutsiooni ettepanek 

§ 25 8 GUE/NGL EH + 403, 282, 5 

§ 28 9 GUE/NGL  -  

§ 68 10 GUE/NGL  -  

§ 69 11 GUE/NGL  -  

pärast § 247 12 GUE/NGL  -  

§ 282 13 GUE/NGL  -  

§ 286 14 GUE/NGL  -  

§ 326 15 GUE/NGL  -  

§ 327 16 GUE/NGL  -  
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

§ 328 17 GUE/NGL  -  

§ 330 18 GUE/NGL  -  

pärast § 331 1 EFDD  -  

pärast § 332 2 EFDD  -  

pärast § 335 3 EFDD  -  

pärast § 337 4 EFDD  -  

§ 338 5 EFDD  -  

pärast § 338 6 EFDD  -  

volitus 5 7 GUE/NGL  -  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 552, 121, 22 

 

 

 

18. ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – ELi üldeelarve – 8., 9., 

10. ja 11. EAF 

Raport: Barbara Kappel (A8-0123/2018) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

Otsus eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta 

hääletus: otsus 

(terviktekst) 

NH + 523, 143, 28 

Resolutsiooni ettepanek 

hääletus: resolutsioon 

(terviktekst) 

NH + 375, 125, 68 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

EFDD: lõpphääletus (otsus) 
 

Mitmesugust: 

Eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuse hääletamisega kaasneb raamatupidamiskontode 

sulgemine (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõiget 1). 
 

 

19. ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine, I jagu – Euroopa 

Parlament 
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Raport: Derek Vaughan (A8-0105/2018) 

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

Otsus eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta 

hääletus: otsus (terviktekst) NH + 540, 147, 4 

Resolutsiooni ettepanek 

§ 5 1 EFDD  -  

7 ENF NH - 96, 589, 11 

pärast § 18 8 ENF NH - 104, 509, 79 

pärast § 25 37 GUE/NGL NH - 194, 426, 73 

§ 29 § originaaltekst osa   

1/NH + 505, 108, 78 

2/NH + 319, 294, 81 

pärast § 33 9 ENF NH - 91, 603, 2 

§ 35 38 GUE/NGL NH - 109, 515, 66 

2 EFDD osa   

1 -  

2 -  

§ 38 3 EFDD EH + 448, 219, 22 

§ originaaltekst osa   

1/NH ↓  

2/NH ↓  

§ 39 10 ENF NH - 121, 538, 26 

pärast § 39 11 ENF NH - 93, 592, 5 

pärast § 47 6 S&D  +  

pärast § 52 12 ENF NH - 91, 535, 69 

13 ENF NH - 96, 523, 67 

14 ENF NH - 95, 582, 14 
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

15 ENF NH - 87, 583, 24 

pärast § 57 39 GUE/NGL  -  

40 GUE/NGL  -  

pärast § 59 16 ENF NH - 136, 526, 33 

pärast § 63 17 ENF NH - 109, 562, 5 

pärast § 64 41 GUE/NGL  -  

§ 73, taane 6 § originaaltekst osa   

1/NH + 371, 235, 91 

2/NH + 578, 30, 83 

pärast § 74 27 Verts/ALE NH + 396, 264, 36 

§ 79 35 S&D  +  

pärast § 83 18 ENF NH - 94, 584, 19 

pärast § 87 36 S&D  +  

42 GUE/NGL NH + 368, 319, 4 

43 GUE/NGL NH + 363, 298, 31 

§ 99 4 EFDD  -  

§ 100 44 GUE/NGL NH - 169, 483, 47 

pärast § 101 29 Verts/ALE NH - 198, 478, 7 

30 Verts/ALE NH - 253, 425, 9 

31 Verts/ALE NH - 242, 401, 49 

32 Verts/ALE NH - 164, 477, 50 

§ 102 21S PPE NH - 269, 388, 30 

pärast § 102 22 PPE NH - 322, 351, 14 

§ 103 23ÜM

E+26 

PPE NH - 299, 383, 8 

pärast § 103 24 PPE NH - 318, 333, 40 
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

§ 104 25ÜM

E 

PPE NH - 284, 395, 11 

pärast § 104 33 Verts/ALE NH - 231, 437, 10 

34 Verts/ALE NH - 260, 418, 14 

pärast § 110 28 Verts/ALE NH - 244, 442, 9 

§ 131 5 EFDD  -  

pärast § 134 45 ENF  -  

20 ENF osa   

1/NH - 127, 465, 94 

2/NH - 92, 573, 24 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 542, 142, 16 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

GUE/NGL: muudatusettepanekud 37, 38, 42, 43, 44, § 38 

Verts/ALE: muudatusettepanekud 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 

EFDD: lõpphääletus (otsus) 

PPE: § 29, 38 

ENF: muudatusettepanekud 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 

S&D: § 73, taane 6 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

PPE: § 29, 38 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

Verts/ALE: 

muudatusettepanek 2 

1. osa: „on seisukohal, et parlamendiliikmete transporditeenust tuleks kasutada ainult 

parlamendi hoonetest lennu- või rongijaama ja tagasi sõitmiseks ning selleks tuleks 

kasutada mini- ja mikrobusse, et kulud oleksid optimaalsed“ 

2. osa: „peale selle juhib tähelepanu sellele, et parlamendiliikmed saavad kasutada 

raudteetransporti Belgias tasuta; ergutab peasekretäri pidama Belgia raudteeveo-

ettevõtjaga läbirääkimisi, et pakkuda Brüsseli Luxembourg’i raudteejaama ja 

Zaventemi lennujaama vahel parlamendiliikmete saabumise ja lahkumise tippajal 

rohkem otseühendusi, ning palub sekretariaadil parlamendiliikmete hulgas rongiga 

sõitmist propageerida, et vähendada ka parlamendiliikmete CO2-jalajälge“ 

 
muudatusettepanek 20 

1. osa: „tuletab meelde, et kooskõlas käitumisjuhendi rakendusmeetmete tingimustega 

peavad parlamendiliikmed deklareerima käitumisjuhendi kohaselt kõik kingitused, 

mille nad on parlamendi esindajatena ametiülesandeid täites saanud, ja need 

kingitused tuleb kanda kingituste registrisse“ 

2. osa: „on imestunud, et miks deklareeriti 2016. aastal vaid üks kingitus, kui 2015. aastal 

oli neid 25“ 
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PPE: 

§ 73, taane 6 

1. osa: „kohustuslikus korras“ 

2. osa: „parlamendiliikmed ja võimupositsioonil töötavad ametnikud peaksid“ ja „osalema 

seksuaalse ahistamise ja kiusamise teemalisel koolitusel“ 

 

S&D: 

§ 29 

1. osa: „palub peasekretäril võtta meetmeid, et leida lahendus Strasbourgis väga palju 

tõusnud hotellihindadele, mis on aastast aastasse väga palju kasvanud ja mis on eriti 

kõrged täiskogu istungjärgu ajal“ 

2. osa: „soovitab edendada transporti Strasbourgi ja Saksamaa piirialade vahel, kus hinnad 

on tunduvalt madalamad (seda võiks näiteks korraldada Kehli ja parlamendi hoone 

vahelise bussiveoga)“ 

 
§ 38 

1. osa: „märgib, et kontrollikoja andmetel on parlamendi mitmest asukohast tingitud kulude 

suurus aastas 114 miljonit eurot; märgib, et parlamendi 20. novembri 2013. aasta 

resolutsioonis liidu institutsioonide asukoha kohta tehti kindlaks, et kõigist 

personalieeskirjadega hõlmatud parlamendi koosseisuliste töötajate lähetustest 78 % 

on tingitud parlamendi mitmest asukohast; tuletab meelde, et mitme asukoha 

keskkonnakahju on hinnanguliselt 11 000 – 19 000 tonni CO2-heidet;“ 

2. osa: „palub nõukogul maksumaksjate raha sellisele raiskamisele lahendus leida“ 
 

Mitmesugust: 

Muudatusettepanek 19 tühistati. 
 

 

20. ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine, II jagu – Euroopa 

Ülemkogu ja nõukogu 

Raport: Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018) 

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

Otsus eelarve täitmisele heakskiidu andmine edasi lükata 

hääletus: otsus (terviktekst) NH + 659, 32, 6 

Resolutsiooni ettepanek 

§ 18 1= 

2= 

EFDD 

GUE/NGL 

 -  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 611, 55, 31 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

EFDD: lõpphääletus (otsus) 
 

Mitmesugust: 

Eelarve täitmisele heakskiidu andmine ja raamatupidamiskontode sulgemine lükati edasi (vt kodukorra 

IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti b).  
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21. ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine, IV jagu – Euroopa 

Kohus 

Raport: Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018) 

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

Otsus eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta 

hääletus: otsus (terviktekst) NH + 556, 124, 4 

Resolutsiooni ettepanek 

§ 4 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 54 § originaaltekst eraldi +  

§ 55 1= 

2= 

EFDD 

GUE/NGL 

 -  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 568, 125, 7 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

EFDD: lõpphääletus (otsus) 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

PPE: § 54 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

S&D: 

§ 4 

1. osa: „märgib, et praeguse eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse kohaselt 

esitab kohus oma iga-aastase tegevusaruande kontrollikojale juunis, kontrollikoda 

esitab oma aruande parlamendile oktoobris ja parlament hääletab eelarve täitmisele 

heakskiidu andmise üle täiskogul mais; märgib, et kui eelarve täitmisele heakskiidu 

andmist edasi ei lükata, jääb raamatupidamise aastaaruande koostamise ja eelarve 

täitmisele heakskiidu andmise menetluse lõpetamise vahele vähemalt 17 kuud; juhib 

tähelepanu sellele, et erasektori auditeerimisel järgitakse palju lühemat ajakava; 

rõhutab, et eelarvele heakskiidu andmise menetlust tuleb ühtlustada ja kiirendada“, 

v.a „juhib tähelepanu sellele, et erasektori auditeerimisel järgitakse palju lühemat 

ajakava;“ 

2. osa: „juhib tähelepanu sellele, et erasektori auditeerimisel järgitakse palju lühemat 

ajakava“ 
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3. osa: „nõuab, et kohus ja kontrollikoda järgiksid erasektori parimaid tavasid; teeb sellega 

seoses ettepaneku, et iga-aastaste tegevusaruannete esitamise tähtajaks kehtestataks 

aruandeaastale järgneva aasta 31. märts ja kontrollikoja aruannete esitamise 

tähtajaks 1. juuli; teeb ettepaneku vaadata läbi ka parlamendi kodukorra IV lisa 

artiklis 5 sätestatud eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse ajakava, nii et 

hääletus eelarve täitmisele heakskiidu andmise üle toimuks parlamendi täiskogu 

novembri osaistungjärgul ning eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus 

lõpetataks seega ühe aasta jooksul pärast asjaomase eelarveaasta lõppu“ 
 

 

22. ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine, V jagu – Kontrollikoda 

Raport: Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018) 

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

Otsus eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta 

hääletus: otsus (terviktekst)  +  

Resolutsiooni ettepanek 

§ 4 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 8 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 25 1= 

2= 

EFDD 

GUE/NGL 

 -  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 586, 100, 13 

 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

S&D: 

§ 4 

1. osa: „märgib, et kehtiva eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse raames 

esitatakse iga-aastased tegevusaruanded kontrollikojale juunis, kontrollikoda edastab 

need Euroopa Parlamendile oktoobris ja need pannakse täiskogul hääletusele mais; 

märgib, et eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse lõpule viimiseks kulub 

juhul, kui menetlust edasi ei lükata, vähemalt 17 kuud alates raamatupidamise 

aastaaruande koostamisest; juhib tähelepanu, et erasektori auditeerimisel 

kohaldatakse palju rangemat ajakava; rõhutab, et eelarve täitmisele heakskiidu 

andmise menetlus tuleb teha sujuvamaks ja kiiremaks“, v.a „juhib tähelepanu, et 

erasektori auditeerimisel kohaldatakse palju rangemat ajakava“ 
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2. osa: „juhib tähelepanu, et erasektori auditeerimisel kohaldatakse palju rangemat ajakava“ 

3. osa: „palub kontrollikojal järgida erasektori head eeskuju ning teeb ettepaneku seada iga-

aastaste tegevusaruannete esitamise tähtajaks järgneva aasta 31. märts, kontrollikoja 

aruannete esitamise tähtajaks 1. juuli ning seejärel vaadata läbi eelarve täitmisele 

heakskiidu andmise menetluse ajakava, mis on kindlaks määratud Euroopa 

Parlamendi kodukorra IV lisa artiklis 5, et eelarve täitmisele heakskiidu andmise üle 

oleks võimalik hääletada novembri osaistungjärgul ning viia seeläbi eelarve 

täitmisele heakskiidu andmise menetlus lõpule ühe aasta jooksul pärast kõnealust 

eelarveaastat“ 

 
§ 8 

1. osa: „peab kahetsusväärseks, et aastaaruande 10. peatükis esitatud tähelepanekud on 

endiselt piiratud ulatusega; palub kontrollikojal esitada iga institutsiooni kohta 

üksikasjalikumat teavet, mis annaks halduskulude puudustest parema ülevaate“ 

2. osa: „on seisukohal, et kontrollikoja riigipõhised aruanded iga liikmesriigi kohta oleksid 

tulevikus teretulnud;“ 
 

 

23. ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine, VI jagu – Euroopa 

Majandus- ja Sotsiaalkomitee 

Raport: Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018) 

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

Otsus eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta 

hääletus: otsus (terviktekst) NH + 560, 130, 4 

Resolutsiooni ettepanek 

§ 3 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 8 1 EFDD  -  

§ 28 2= 

3= 

EFDD 

GUE/NGL 

 -  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 550, 130, 20 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

EFDD: lõpphääletus (otsus) 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

S&D: 

§ 3 
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1. osa: „märgib, et praeguse eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse kohaselt 

esitab komitee oma iga-aastase tegevusaruande kontrollikojale juunis, kontrollikoda 

esitab seejärel oma aruande Euroopa Parlamendile oktoobris ja Euroopa Parlament 

hääletab eelarve täitmisele heakskiidu andmise üle täiskogul hiljemalt mais; märgib, 

et kui eelarve täitmisele heakskiidu andmist edasi ei lükata, jääb raamatupidamise 

aastaaruande koostamise ja eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse 

lõpetamise vahele vähemalt 17 kuud; juhib tähelepanu sellele, et erasektori 

auditeerimisel järgitakse palju lühemat ajakava; rõhutab, et eelarve täitmisele 

heakskiidu andmise menetlust tuleb ühtlustada ja kiirendada“, v.a „juhib tähelepanu 

sellele, et erasektori auditeerimisel järgitakse palju lühemat ajakava“" 

2. osa: „juhib tähelepanu sellele, et erasektori auditeerimisel järgitakse palju lühemat 

ajakava“ 

3. osa: „teeb sellega seoses ettepaneku kehtestada iga-aastase tegevusaruande esitamise 

tähtajaks eelarveaastale järgneva aasta 31. märtsi ja kontrollikoja aruande esitamise 

tähtajaks 1. juuli; teeb ettepaneku vaadata läbi ka parlamendi kodukorra IV lisa 

artiklis 5 sätestatud eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse ajakava, nii et 

hääletus eelarve täitmisele heakskiidu andmise üle toimuks parlamendi täiskogu 

novembri osaistungjärgul ning eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus 

lõpetataks seega ühe aasta jooksul pärast asjaomase eelarveaasta lõppu“ 
 

 

24. ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine, VII jagu – Regioonide 

Komitee 

Raport: Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018) 

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

Otsus eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta 

hääletus: otsus (terviktekst) NH + 490, 200, 4 

Resolutsiooni ettepanek 

§ 3 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 17 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 21 1 Verts/ALE NH - 252, 431, 18 

2 EFDD NH - 240, 440, 16 

4 GUE/NGL EH + 468, 211, 19 



P8_PV(2018)04-18(VOT)_ET.docx 23 PE 621.175 

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

§ originaaltekst eraldi ↓  

§ 26 3= 

5= 

EFDD 

GUE/NGL 

 -  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 562, 125, 14 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

Verts/ALE: muudatusettepanek 1 

EFDD: lõpphääletus (otsus), muudatusettepanek 2 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

EFDD: § 21 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

S&D: 

§ 3 

1. osa: „märgib, et praeguse eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse kohaselt 

esitab komitee oma iga-aastase tegevusaruande juunis, kontrollikoda esitab oma 

aruande parlamendile oktoobris ja parlament hääletab eelarve täitmisele heakskiidu 

andmise üle täiskogul mais; märgib, et kui eelarve täitmisele heakskiidu andmist 

edasi ei lükata, jääb raamatupidamise aastaaruande koostamise ja eelarve täitmisele 

heakskiidu andmise menetluse lõpetamise vahele vähemalt 17 kuud; juhib 

tähelepanu sellele, et erasektori auditeerimisel järgitakse palju lühemat ajakava; 

juhib tähelepanu sellele, et erasektori auditeerimisel järgitakse palju lühemat 

ajakava“, v.a „juhib tähelepanu sellele, et erasektori auditeerimisel järgitakse palju 

lühemat ajakava“" 

2. osa: „juhib tähelepanu sellele, et erasektori auditeerimisel järgitakse palju lühemat 

ajakava“ 

3. osa: „nõuab, et komitee ja kontrollikoda järgiksid erasektori parimaid tavasid; teeb 

sellega seoses ettepaneku kehtestada iga-aastase tegevusaruande esitamise tähtajaks 

eelarveaastale järgneva aasta 31. märtsi ja kontrollikoja aruande esitamise tähtajaks 

1. juuli; teeb ettepaneku vaadata läbi ka parlamendi kodukorra IV lisa artiklis 5 

sätestatud eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse ajakava, nii et hääletus 

eelarve täitmisele heakskiidu andmise üle toimuks parlamendi täiskogu novembri 

osaistungjärgul ning eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus lõpetataks 

seega ühe aasta jooksul pärast asjaomase eelarveaasta lõppu“ 

 
§ 17 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „vältides samas kattumist teiste liidu institutsioonide 

tegevusega“ 

2. osa: need sõnad 
 

 

25. ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine, X jagu – Euroopa 

välisteenistus 

Raport: Marco Valli (A8-0128/2018) 
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

Otsus eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta 

hääletus: otsus (terviktekst) NH + 542, 135, 15 

Resolutsiooni ettepanek 

§ 7 1 EFDD  -  

§ 9 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 31 2 S&D  +  

§ 42 3 GUE/NGL NH - 127, 506, 69 

§ originaaltekst eraldi +  

§ 46 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3 +  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 549, 133, 18 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

GUE/NGL: muudatusettepanek 3 

EFDD: lõpphääletus (otsus) 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

EFDD: § 42 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

EFDD: 

§ 9 

1. osa: „avaldab toetust järelkontrolli kulutõhususe analüüsimisele ja täiustamisele, 

võrreldes järelkontrolli tegevuste kulusid leitud vigade väärtusega; „märgib, et 

vigade tuvastamise ühiku maksumus (kulu ühe euro kohta) oli 2016. aastal 23 senti“ 

2. osa: „võtab teadmiseks, et see ühiku maksumus on seotud madala veamääraga ning oleks 

seetõttu madalam, kui vigadest mõjutatud summa oleks suurem;“ 

 

S&D: 

§ 46 
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1. osa: „märgib, et praeguse eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse kohaselt 

esitab Euroopa välisteenistus oma iga-aastase tegevusaruande kontrollikojale juunis, 

kontrollikoda esitab seejärel oma aruande Euroopa Parlamendile oktoobris ja 

Euroopa Parlament hääletab eelarve täitmisele heakskiidu andmise üle täiskogul 

hiljemalt mais; märgib, et kui eelarve täitmisele heakskiidu andmist edasi ei lükata, 

jääb raamatupidamise aastaaruande koostamise ja eelarve täitmisele heakskiidu 

andmise menetluse lõpetamise vahele vähemalt 17 kuud; juhib tähelepanu sellele, et 

erasektori auditeerimisel järgitakse palju lühemat ajakava; juhib tähelepanu sellele, 

et erasektori auditeerimisel järgitakse palju lühemat ajakava“, v.a „juhib tähelepanu 

sellele, et erasektori auditeerimisel järgitakse palju lühemat ajakava“" 

2. osa: „juhib tähelepanu sellele, et erasektori auditeerimisel järgitakse palju lühemat 

ajakava“ 

3. osa: „nõuab, et Euroopa välisteenistus ja kontrollikoda järgiksid erasektori parimaid 

tavasid, teeb sellega seoses ettepaneku kehtestada iga-aastase tegevusaruande 

esitamise tähtajaks eelarveaastale järgneva aasta 31. märtsi ja kontrollikoja aruande 

esitamise tähtajaks 1. juuli; teeb ettepaneku vaadata läbi ka parlamendi kodukorra IV 

lisa artiklis 5 sätestatud eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse ajakava, nii 

et hääletus eelarve täitmisele heakskiidu andmise üle toimuks parlamendi täiskogu 

novembri osaistungjärgul ning eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus 

lõpetataks seega ühe aasta jooksul pärast asjaomase eelarveaasta lõppu“ 
 

 

26. ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine, VIII jagu – Euroopa 

Ombudsman 

Raport: Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018) 

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

Otsus eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta 

hääletus: otsus (terviktekst)  +  

Resolutsiooni ettepanek 

§ 3 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 18 1 EFDD  -  

§ 24 2= 

3= 

EFDD 

GUE/NGL 

 -  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 572, 119, 6 

 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

S&D: 

§ 3 
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1. osa: „väljendab heameelt, et ombudsman esitas oma aasta tegevusaruande kontrollikojale 

märtsis; märgib, et kontrollikoda esitas oma aruande Euroopa Parlamendile 

oktoobris ja parlamendi täiskogu hääletab eelarve täitmisele heakskiidu andmise üle 

mais; märgib, et eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse lõpule viimiseks 

kulub juhul, kui menetlust edasi ei lükata, vähemalt 17 kuud alates raamatupidamise 

aastaaruande koostamisest; juhib tähelepanu sellele, et erasektori auditeerimisel 

järgitakse palju lühemat ajakava; rõhutab, et eelarve täitmisele heakskiidu andmise 

menetlust tuleb ühtlustada ja kiirendada“, v.a „juhib tähelepanu sellele, et erasektori 

auditeerimisel järgitakse palju lühemat ajakava“" 

2. osa: „juhib tähelepanu sellele, et erasektori auditeerimisel järgitakse palju lühemat 

ajakava“ 

3. osa: „nõuab, et ombudsman järgiks erasektori head eeskuju, ning teeb ettepaneku 

kehtestada aasta tegevusaruande esitamise tähtajaks järgneva aasta 31. märtsi, 

kontrollikoja aruannete esitamise tähtajaks 1. juuli ning hääletada seejärel eelarve 

täitmisele heakskiidu andmise üle Euroopa Parlamendi novembri täiskogu istungil, 

lõpetades seega eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse asjaomasele 

eelarveaastale järgneval aastal“ 
 

 

27. ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine, IX jagu – Euroopa 

Andmekaitseinspektor 

Raport: Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018) 

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

Otsus eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta 

hääletus: otsus (terviktekst) NH + 569, 124, 4 

Resolutsiooni ettepanek 

§ 3 § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH + 400, 289, 6 

3 +  

§ 23 1= 

2= 

EFDD 

GUE/NGL 

 -  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 566, 130, 2 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

EFDD: lõpphääletus (otsus) 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

S&D: 

§ 3 
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1. osa: „märgib, et praeguse eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse kohaselt 

esitab andmekaitseinspektor oma iga-aastase tegevusaruande juunis, kontrollikoda 

esitab oma aruande parlamendile oktoobris ja parlament hääletab eelarve täitmisele 

heakskiidu andmise üle täiskogul mais; märgib, et kui eelarve täitmisele heakskiidu 

andmist edasi ei lükata, jääb raamatupidamise aastaaruande koostamise 

lõpuleviimise ja eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse lõpu vahele 

vähemalt 17 kuud; juhib tähelepanu sellele, et erasektori auditeerimisel järgitakse 

palju lühemat ajakava; rõhutab, et eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlust 

tuleb ühtlustada ja kiirendada“, v.a „juhib tähelepanu sellele, et erasektori 

auditeerimisel järgitakse palju lühemat ajakava“" 

2. osa: „juhib tähelepanu sellele, et erasektori auditeerimisel järgitakse palju lühemat 

ajakava“ 

3. osa: „nõuab, et andmekaitseinspektor ja kontrollikoda järgiksid erasektori parimaid 

tavasid; teeb sellega seoses ettepaneku kehtestada iga-aastase tegevusaruande 

esitamise tähtajaks eelarveaastale järgneva aasta 31. märtsi ja kontrollikoja aruande 

esitamise tähtajaks 1. juuli; teeb ettepaneku vaadata läbi ka parlamendi kodukorra IV 

lisa artiklis 5 sätestatud eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse ajakava, nii 

et hääletus eelarve täitmisele heakskiidu andmise üle toimuks parlamendi täiskogu 

novembri osaistungjärgul ning eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus 

lõpetataks seega ühe aasta jooksul pärast asjaomase eelarveaasta lõppu“ 
 

 

28. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ELi ametite tulemuslikkus, 

finantsjuhtimine ja kontroll 

Raport: Bart Staes (A8-0115/2018) 

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

Resolutsiooni ettepanek 

§ 5 2 GUE/NGL osa   

1/NH + 586, 104, 10 

2/NH - 127, 552, 11 

§ 33 3 GUE/NGL  -  

§ 38 1 ECR EH + 582, 110, 6 

muudetud suuliselt 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 558, 129, 7 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

GUE/NGL: muudatusettepanek 2 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

PPE: 

muudatusettepanek 2 
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1. osa: „rõhutab, et institutsioonidevaheline detsentraliseeritud asutuste töörühm vaatas 

tasudest rahastatavate asutuste osas eeskätt läbi Euroopa Lennundusohutusameti 

(EASA) katseprojekti; märgib, et isegi kui asutusi rahastatakse täielikult tasudest, on 

nad mainega seotud riski tõttu endiselt eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest 

vastutava institutsiooni ees täiel määral aruandekohustuslikud; väljendab ühtlasi 

muret EASA katseprojekti puhul kasutatud kvaliteedinäitajate pärast, sest neis 

pööratakse väga suurt tähelepanu tarbijate rahulolule ja vähem tähelepanu 

lennuohutusele; kutsub komisjoni uurima, kuidas tagada täielikult tasudest 

rahastatavate asutuste sõltumatus“ 

2. osa: „ja arutama sellega seoses süsteemi, mille kohaselt makstakse tasud komisjonile, 

mitte vahetult asutustele, ning asutusi rahastatakse endiselt liidu eelarvest“ 
 

Mitmesugust: 

Monica Macovei esitas järgmise suulise muudatusettepaneku: 

„38. märgib, et haldusnõukogu liikmete, juhtivtöötajate ja koosseisuliste ekspertide huvide 

deklaratsioonid on oma veebisaitidel avaldanud 29 ametit (94 %); palub ülejäänud ametitel, kes seda 

veel teinud ei ole, need deklaratsioonid viivitamatult avaldada, loetledes liikmesuse kõigis muudes 

kutseorganisatsioonides, mis teeb võimalikuks sõltumatu sisekontrolli tegemise; tunneb heameelt 

asjaolu üle, et keskmise suurusega ametid ja need, kellel on oma töövaldkonna tõttu tõenäolisemalt 

huvide konflikte, vaatavad huvide deklaratsioonid läbi igal aastal nende esitamise ajal või isegi 

sagedamini;“ 

 

 
 

 

29. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Energeetikasektorit 

Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER)  

Raport: Bart Staes (A8-0074/2018) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

Otsus eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta 

hääletus: otsus 

(terviktekst) 

 +  

Resolutsiooni ettepanek 

hääletus: resolutsioon 

(terviktekst) 

NH + 558, 131, 5 

 

Mitmesugust: 

Eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuse hääletamisega kaasneb raamatupidamiskontode 

sulgemine (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõiget 1). 
 

 

30. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Elektroonilise Side Euroopa 

Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti Büroo (BERECi Büroo) 

Raport: Bart Staes (A8-0069/2018) 
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Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

Otsus eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta 

hääletus: otsus 

(terviktekst) 

 +  

Resolutsiooni ettepanek 

hääletus: resolutsioon 

(terviktekst) 

NH + 554, 132, 7 

 

Mitmesugust: 

Eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuse hääletamisega kaasneb raamatupidamiskontode 

sulgemine (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõiget 1). 
 

 

31. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Asutuste 

Tõlkekeskus (CdT) 

Raport: Bart Staes (A8-0106/2018) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

Otsus eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta 

hääletus: otsus 

(terviktekst) 

 +  

Resolutsiooni ettepanek 

hääletus: resolutsioon 

(terviktekst) 

NH + 560, 127, 8 

 

Mitmesugust: 

Eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuse hääletamisega kaasneb raamatupidamiskontode 

sulgemine (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõiget 1). 
 

 

32. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kutseõppe 

Arenduskeskus (Cedefop) 

Raport: Bart Staes (A8-0068/2018) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

Otsus eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta 

hääletus: otsus 

(terviktekst) 

 +  
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Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

Resolutsiooni ettepanek 

hääletus: resolutsioon 

(terviktekst) 

NH + 563, 106, 28 

 

Mitmesugust: 

Eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuse hääletamisega kaasneb raamatupidamiskontode 

sulgemine (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõiget 1). 
 

 

33. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu 

Õiguskaitsekoolituse Amet (CEPOL) 

Raport: Bart Staes (A8-0098/2018) 

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

Otsus eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta 

hääletus: otsus (terviktekst)  +  

Resolutsiooni ettepanek 

§ 11 1 GUE/NGL  -  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 554, 126, 9 

 

Mitmesugust: 

Eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuse hääletamisega kaasneb raamatupidamiskontode 

sulgemine (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõiget 1). 
 

 

34. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa 

Lennundusohutusamet (EASA) 

Raport: Bart Staes (A8-0066/2018) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

Otsus eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta 

hääletus: otsus 

(terviktekst) 

 +  

Resolutsiooni ettepanek 

hääletus: resolutsioon 

(terviktekst) 

NH + 558, 123, 14 
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Mitmesugust: 

Eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuse hääletamisega kaasneb raamatupidamiskontode 

sulgemine (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõiget 1). 
 

 

35. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Varjupaigaküsimuste 

Tugiamet (EASO) 

Raport: Bart Staes (A8-0083/2018) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

Otsus eelarve täitmisele heakskiidu andmine edasi lükata 

hääletus: otsus 

(terviktekst) 

NH + 622, 46, 21 

Resolutsiooni ettepanek 

hääletus: resolutsioon 

(terviktekst) 

NH + 623, 40, 25 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

EFDD: lõpphääletus (otsus) 

 

 

Mitmesugust: 

Eelarve täitmisele heakskiidu andmine ja raamatupidamiskontode sulgemine lükati edasi (vt kodukorra 

IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti b).  
 

36. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa 

Pangandusjärelevalve (EBA) 

Raport: Bart Staes (A8-0067/2018) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

Otsus eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta 

hääletus: otsus 

(terviktekst) 

NH + 554, 126, 8 

Resolutsiooni ettepanek 

hääletus: resolutsioon 

(terviktekst) 

NH + 566, 110, 12 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

EFDD: lõpphääletus (otsus) 
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Mitmesugust: 

Eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuse hääletamisega kaasneb raamatupidamiskontode 

sulgemine (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõiget 1). 
 

 

37. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Haiguste Ennetamise ja Tõrje 

Euroopa Keskus (ECDC) 

Raport: Bart Staes (A8-0085/2018) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

Otsus eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta 

hääletus: otsus 

(terviktekst) 

 +  

Resolutsiooni ettepanek 

hääletus: resolutsioon 

(terviktekst) 

NH + 566, 122, 5 

 

Mitmesugust: 

Eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuse hääletamisega kaasneb raamatupidamiskontode 

sulgemine (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõiget 1). 
 

 

38. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kemikaaliamet 

(ECHA) 

Raport: Bart Staes (A8-0086/2018) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

Otsus eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta 

hääletus: otsus 

(terviktekst) 

 +  

Resolutsiooni ettepanek 

hääletus: resolutsioon 

(terviktekst) 

NH + 564, 128, 7 

 

Mitmesugust: 

Eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuse hääletamisega kaasneb raamatupidamiskontode 

sulgemine (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõiget 1). 
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39. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Keskkonnaamet 

(EEA) 

Raport: Bart Staes (A8-0090/2018) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

Otsus eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta 

hääletus: otsus 

(terviktekst) 

 +  

Resolutsiooni ettepanek 

hääletus: resolutsioon 

(terviktekst) 

NH + 562, 128, 4 

 

Mitmesugust: 

Eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuse hääletamisega kaasneb raamatupidamiskontode 

sulgemine (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõiget 1). 
 

 

40. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kalanduskontrolli 

Amet (EFCA) 

Raport: Bart Staes (A8-0107/2018) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

Otsus eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta 

hääletus: otsus 

(terviktekst) 

NH + 536, 149, 7 

Resolutsiooni ettepanek 

hääletus: resolutsioon 

(terviktekst) 

NH + 553, 129, 11 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

EFDD: lõpphääletus (otsus) 
 

Mitmesugust: 

Eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuse hääletamisega kaasneb raamatupidamiskontode 

sulgemine (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõiget 1). 
 

 

41. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Toiduohutusamet 

(EFSA)  

Raport: Indrek Tarand (A8-0091/2018) 
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

Otsus eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta 

hääletus: otsus (terviktekst)  +  

Resolutsiooni ettepanek 

§ 20 2 GUE/NGL osa   

1/NH - 254, 409, 26 

2/NH + 410, 229, 29 

3/NH - 248, 437, 5 

pärast § 25 1 EFDD  -  

pärast § 26 3 GUE/NGL  -  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 552, 140, 8 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

GUE/NGL: muudatusettepanek 2 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

PPE: 

muudatusettepanek 2 

1. osa: „märgib murelikult, et Corporate Europe Observatory andmetel on 46 % 

ekspertidest, kes töötavad ametis alates 2015. aastast, huvide konflikt otseste või 

kaudsete sidemete näol surverühmade ja ettevõtetega, kelle tooteid amet hindab“ 

2. osa: „tunnistab, et ametisisestest menetlustest ei piisa ameti ja tööstuse vastastikuse 

sõltumatuse tagamiseks; märgib, et töölt lahkuv personal on kohustatud ametile 

teatama oma edasise töökoha ja võimaliku huvide konflikti“ 

3. osa: „nõuab tungivalt, et amet muudaks rangemaks pöördukse efekti käsitlevad eeskirjad 

ning kohaldaks sellistel juhtudel tugevalt hoiatavaid sanktsioone“ 
 

Mitmesugust: 

Eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuse hääletamisega kaasneb raamatupidamiskontode 

sulgemine (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõiget 1). 
 

 

42. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Soolise 

Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE) 

Raport: Bart Staes (A8-0087/2018) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

Otsus eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta 

hääletus: otsus  +  
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Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

(terviktekst) 

Resolutsiooni ettepanek 

hääletus: resolutsioon 

(terviktekst) 

NH + 560, 128, 10 

 

Mitmesugust: 

Eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuse hääletamisega kaasneb raamatupidamiskontode 

sulgemine (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõiget 1). 
 

 

43. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kindlustus- ja 

Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) 

Raport: Bart Staes (A8-0088/2018) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

Otsus eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta 

hääletus: otsus 

(terviktekst) 

 +  

Resolutsiooni ettepanek 

hääletus: resolutsioon 

(terviktekst) 

NH + 578, 114, 7 

 

Mitmesugust: 

Eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuse hääletamisega kaasneb raamatupidamiskontode 

sulgemine (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõiget 1). 
 

 

44. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Innovatsiooni- ja 

Tehnoloogiainstituut (EIT)  

Raport: Bart Staes (A8-0096/2018) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

Otsus eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta 

hääletus: otsus 

(terviktekst) 

 +  

Resolutsiooni ettepanek 

hääletus: resolutsioon NH + 563, 128, 6 
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Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

(terviktekst) 

 

Mitmesugust: 

Eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuse hääletamisega kaasneb raamatupidamiskontode 

sulgemine (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõiget 1). 
 

 

45. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Ravimiamet (EMA) 

Raport: Bart Staes (A8-0103/2018) 

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

Otsus eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta 

hääletus: otsus (terviktekst)  +  

Resolutsiooni ettepanek 

pärast § 18 1 GUE/NGL NH - 203, 472, 18 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 534, 145, 18 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

GUE/NGL: muudatusettepanek 1 
 

Mitmesugust: 

Eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuse hääletamisega kaasneb raamatupidamiskontode 

sulgemine (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõiget 1). 
 

 

46. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Narkootikumide ja 

Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA) 

Raport: Bart Staes (A8-0081/2018) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

Otsus eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta 

hääletus: otsus 

(terviktekst) 

 +  

Resolutsiooni ettepanek 

hääletus: resolutsioon 

(terviktekst) 

NH + 561, 123, 10 
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Mitmesugust: 

Eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuse hääletamisega kaasneb raamatupidamiskontode 

sulgemine (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõiget 1). 
 

 

47. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Meresõiduohutuse 

Amet (EMSA) 

Raport: Bart Staes (A8-0078/2018) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

Otsus eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta 

hääletus: otsus 

(terviktekst) 

NH + 541, 133, 17 

Resolutsiooni ettepanek 

hääletus: resolutsioon 

(terviktekst) 

NH + 539, 132, 18 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

EFDD: lõpphääletus (otsus) 
 

Mitmesugust: 

Eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuse hääletamisega kaasneb raamatupidamiskontode 

sulgemine (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõiget 1). 
 

 

48. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Võrgu- ja 

Infoturbeamet (ENISA) 

Raport: Bart Staes (A8-0114/2018) 

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

Otsus eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta 

hääletus: otsus (terviktekst)  +  

Resolutsiooni ettepanek 

§ 3 1 Verts/ALE  +  

§ 6 2 Verts/ALE  +  

§ 15 3 Verts/ALE  +  

§ 16 4 Verts/ALE  +  
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 557, 111, 29 

 

Mitmesugust: 

Eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuse hääletamisega kaasneb raamatupidamiskontode 

sulgemine (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõiget 1). 
 

 

49. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Raudteeamet 

(ERA) 

Raport: Bart Staes (A8-0079/2018) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

Otsus eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta 

hääletus: otsus 

(terviktekst) 

 +  

Resolutsiooni ettepanek 

hääletus: resolutsioon 

(terviktekst) 

NH + 552, 133, 9 

 

Mitmesugust: 

Eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuse hääletamisega kaasneb raamatupidamiskontode 

sulgemine (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõiget 1). 
 

 

50. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa 

Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) 

Raport: Bart Staes (A8-0101/2018) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

Otsus eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta 

hääletus: otsus 

(terviktekst) 

 +  

Resolutsiooni ettepanek 

hääletus: resolutsioon 

(terviktekst) 

NH + 571, 110, 14 
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Mitmesugust: 

Eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuse hääletamisega kaasneb raamatupidamiskontode 

sulgemine (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõiget 1). 
 

 

51. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Koolitusfond (ETF) 

Raport: Bart Staes (A8-0080/2018) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

Otsus eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta 

hääletus: otsus 

(terviktekst) 

 +  

Resolutsiooni ettepanek 

hääletus: resolutsioon 

(terviktekst) 

NH + 560, 129, 8 

 

Mitmesugust: 

Eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuse hääletamisega kaasneb raamatupidamiskontode 

sulgemine (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõiget 1). 
 

 

52. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Vabadusel, Turvalisusel ja 

Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa 

Amet (eu-LISA) 

Raport: Bart Staes (A8-0111/2018) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

Otsus eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta 

hääletus: otsus 

(terviktekst) 

 +  

Resolutsiooni ettepanek 

hääletus: resolutsioon 

(terviktekst) 

NH + 553, 133, 5 

 

Mitmesugust: 

Eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuse hääletamisega kaasneb raamatupidamiskontode 

sulgemine (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõiget 1). 
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53. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Tööohutuse ja 

Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) 

Raport: Bart Staes (A8-0084/2018) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

Otsus eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta 

hääletus: otsus 

(terviktekst) 

 +  

Resolutsiooni ettepanek 

hääletus: resolutsioon 

(terviktekst) 

NH + 564, 126, 7 

 

Mitmesugust: 

Eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuse hääletamisega kaasneb raamatupidamiskontode 

sulgemine (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõiget 1). 
 

 

54. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euratomi Tarneagentuur 

(ESA) 

Raport: Bart Staes (A8-0102/2018) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

Otsus eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta 

hääletus: otsus 

(terviktekst) 

 +  

Resolutsiooni ettepanek 

hääletus: resolutsioon 

(terviktekst) 

NH + 559, 110, 28 

 

Mitmesugust: 

Eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuse hääletamisega kaasneb raamatupidamiskontode 

sulgemine (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõiget 1). 
 

 

55. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Elu- ja 

Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound)  

Raport: Bart Staes (A8-0092/2018) 
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Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

Otsus eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta 

hääletus: otsus 

(terviktekst) 

 +  

Resolutsiooni ettepanek 

hääletus: resolutsioon 

(terviktekst) 

NH + 559, 130, 5 

 

Mitmesugust: 

Eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuse hääletamisega kaasneb raamatupidamiskontode 

sulgemine (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõiget 1). 
 

 

56. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Õigusalase Koostöö 

Üksus (Eurojust) 

Raport: Bart Staes (A8-0113/2018) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

Otsus eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta 

hääletus: otsus 

(terviktekst) 

 +  

Resolutsiooni ettepanek 

hääletus: resolutsioon 

(terviktekst) 

NH + 556, 127, 10 

 

 

Mitmesugust: 

Eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuse hääletamisega kaasneb raamatupidamiskontode 

sulgemine (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõiget 1). 
 

 

57. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Politseiamet 

(Europol) 

Raport: Bart Staes (A8-0109/2018) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

Otsus eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta 

hääletus: otsus NH + 551, 123, 16 
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Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

(terviktekst) 

Resolutsiooni ettepanek 

hääletus: resolutsioon 

(terviktekst) 

NH + 559, 122, 16 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

EFDD: lõpphääletus (otsus) 
 

Mitmesugust: 

Eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuse hääletamisega kaasneb raamatupidamiskontode 

sulgemine (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõiget 1). 
 

 

58. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Põhiõiguste 

Amet (FRA) 

Raport: Bart Staes (A8-0093/2018) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

Otsus eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta 

hääletus: otsus 

(terviktekst) 

 +  

Resolutsiooni ettepanek 

hääletus: resolutsioon 

(terviktekst) 

NH + 551, 136, 5 

 

Mitmesugust: 

Eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuse hääletamisega kaasneb raamatupidamiskontode 

sulgemine (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõiget 1). 
 

 

59. ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Piiri- ja 

Rannikuvalve Amet (Frontex) 

Raport: Bart Staes (A8-0108/2018) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

Otsus eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta 

hääletus: otsus 

(terviktekst) 

NH + 522, 158, 14 
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Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

Resolutsiooni ettepanek 

hääletus: resolutsioon 

(terviktekst) 

NH + 529, 145, 13 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

EFDD: lõpphääletus (otsus) 
 

Mitmesugust: 

Eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuse hääletamisega kaasneb raamatupidamiskontode 

sulgemine (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõiget 1). 
 

 

60. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa GNSSi Agentuur 

(GSA) 

Raport: Bart Staes (A8-0082/2018) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

Otsus eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta 

hääletus: otsus 

(terviktekst) 

 +  

Resolutsiooni ettepanek 

hääletus: resolutsioon 

(terviktekst) 

NH + 550, 114, 29 

 

Mitmesugust: 

Eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuse hääletamisega kaasneb raamatupidamiskontode 

sulgemine (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõiget 1). 
 

 

61. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – biotoorainel põhinevate 

tööstusharude ühisettevõte (BPT ühisettevõte) 

Raport: Brian Hayes (A8-0071/2018) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

Otsus eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta 

hääletus: otsus 

(terviktekst) 

 +  

Resolutsiooni ettepanek 
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Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

hääletus: resolutsioon 

(terviktekst) 

NH + 562, 108, 29 

 

Mitmesugust: 

Eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuse hääletamisega kaasneb raamatupidamiskontode 

sulgemine (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõiget 1). 
 

 

62. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte Clean Sky 2 

Raport: Brian Hayes (A8-0070/2018) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

Otsus eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta 

hääletus: otsus 

(terviktekst) 

 +  

Resolutsiooni ettepanek 

hääletus: resolutsioon 

(terviktekst) 

NH + 564, 120, 13 

 

Mitmesugust: 

Eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuse hääletamisega kaasneb raamatupidamiskontode 

sulgemine (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõiget 1). 
 

 

63. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte ECSEL 

Raport: Brian Hayes (A8-0072/2018) 

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

Otsus eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta 

hääletus: otsus (terviktekst)  +  

Resolutsiooni ettepanek 

§ 1 1 Verts/ALE EH - 167, 500, 28 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 476, 192, 29 

 

Mitmesugust: 

Eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuse hääletamisega kaasneb raamatupidamiskontode 

sulgemine (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõiget 1). 
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64. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – kütuseelementide ja vesiniku 

valdkonna teine ühisettevõte (FCH2) 

Raport: Brian Hayes (A8-0073/2018) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

Otsus eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta 

hääletus: otsus 

(terviktekst) 

 +  

Resolutsiooni ettepanek 

hääletus: resolutsioon 

(terviktekst) 

NH + 561, 123, 11 

 

Mitmesugust: 

Eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuse hääletamisega kaasneb raamatupidamiskontode 

sulgemine (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõiget 1). 
 

 

65. 2016_ aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – innovatiivsete ravimite 

algatuse 2. ühisettevõte (IMI) 

Raport: Brian Hayes (A8-0075/2018) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

Otsus eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta 

hääletus: otsus 

(terviktekst) 

 +  

Resolutsiooni ettepanek 

hääletus: resolutsioon 

(terviktekst) 

NH + 567, 121, 7 

 

Mitmesugust: 

Eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuse hääletamisega kaasneb raamatupidamiskontode 

sulgemine (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõiget 1). 
 

 

66. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ITERi ja 

tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte  

Raport: Brian Hayes (A8-0095/2018) 
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

Otsus eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta 

hääletus: otsus (terviktekst)  +  

Resolutsiooni ettepanek 

§ 5 1 Verts/ALE  -  

§ 6 2 Verts/ALE  -  

§ 7 3 Verts/ALE  -  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 494, 193, 10 

 

Mitmesugust: 

Eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuse hääletamisega kaasneb raamatupidamiskontode 

sulgemine (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõiget 1). 
 

 

67. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte SESAR 

Raport: Brian Hayes (A8-0077/2018) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

Otsus eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta 

hääletus: otsus 

(terviktekst) 

 +  

Resolutsiooni ettepanek 

hääletus: resolutsioon 

(terviktekst) 

NH + 560, 122, 4 

 

Mitmesugust: 

Eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuse hääletamisega kaasneb raamatupidamiskontode 

sulgemine (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõiget 1). 
 

 

68. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte Shift2Rail (S2R) 

Raport: Brian Hayes (A8-0076/2018) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

Otsus eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta 
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Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

hääletus: otsus 

(terviktekst) 

 +  

Resolutsiooni ettepanek 

hääletus: resolutsioon 

(terviktekst) 

NH + 489, 144, 6 

 

Mitmesugust: 

Eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuse hääletamisega kaasneb raamatupidamiskontode 

sulgemine (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõiget 1). 

 


