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LISA

HÄÄLETUSTE TULEMUSED

Lühendite ja sümbolite selgitus

+ vastu võetud
- tagasi lükatud
 kehtetuks muutunud
tagasi tagasi võetud
NH (..., ..., ...) nimeline hääletus (poolt, vastu, erapooletuid)
EH ( ..., ..., ...) elektrooniline hääletus (poolt, vastu, erapooletuid)
osa hääletus osade kaupa
eraldi hääletus eraldi
me muudatusettepanek
KME kompromissmuudatusettepanek
VO vastav osa
ÜME ülimuslik muudatusettepanek
= identsed muudatusettepanekud
§ lõige
art artikkel
põhj põhjendus
RE resolutsiooni ettepanek
RÜE resolutsiooni ühisettepanek
38+ parlamendiliiget miinimumlävend (vähemalt 38 parlamendiliiget)
76+ parlamendiliiget keskmine lävend (vähemalt 76 parlamendiliiget)
151+ parlamendiliiget kõrge lävend (vähemalt 151 parlamendiliiget)
SH salajane hääletus
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1. Tollikontrolli seadmete rahastamisvahendi loomine integreeritud piirihalduse 
fondi osana ***I

Raport: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused

tervikhääletus NH + 602, 47, 32

2. Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti tegevust Albaanias käsitleva ELi ja 
Albaania vahelise staatust käsitleva kokkuleppe sõlmimine ***

Soovitus: Bodil Valero (A8-0463/2018)

Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused

hääletus: 
heakskiitmine

NH + 601, 68, 25

3. ELi ja Kõrgõzstani partnerlus- ja koostöölepingule (Horvaatia ELiga ühinemise 
arvesse võtmiseks) lisatud protokoll ***

Soovitus: Cristian Dan Preda (A8-0443/2018)

Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused

hääletus: 
heakskiitmine

NH + 620, 48, 27

4. ELi ja Kõrgõzstani laiaulatuslik leping

Raport: Cristian Dan Preda (A8-0450/2018)

Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused

vastu võetud hääletuseta (kodukorra artikli 113 lõige 6)

5. Isejuhtivad autod Euroopa transpordisektoris

Raport: Wim van de Camp (A8-0425/2018)
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Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused

tervikhääletus NH + 585, 85, 26

6. Ilma juhita renditud sõidukite kasutamine kaupade autoveol ***I

Raport: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

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

artikkel 1, lõik 1, 
punkt 1, pärast 

alapunkti b
Direktiiv 2006/1/EÜ 
artikkel 2, § 2, pärast 

punkti b

32=
33rev=

S&D
GUE/NGL

NH - 329, 355, 8

artikkel 1, lõik 1, 
punkt 2

Direktiiv 2006/1/EÜ 
artikkel 3, pärast § 1

28=
34=

S&D
GUE/NGL

NH + 349, 343, 6

artikkel 1, lõik 1, 
pärast punkti 3

Direktiiv 2006/1/EÜ  
pärast artiklit 5

29=
35=

S&D
GUE/NGL

NH - 341, 352, 3

artikkel 1, lõik 1, 
pärast punkti 3

Direktiiv 2006/1/EÜ 
pärast artiklit 5

30=
36=

S&D
GUE/NGL

NH - 325, 370, 3

pärast artiklit 1 
Direktiiv (EÜ) nr 

1071/2009
artikkel 6, § 1, lõik 3, 

punkt b, pärast 
alapunkti v

31rev2
=

37rev2
=

S&D
GUE/NGL

NH - 312, 376, 9

hääletus: komisjoni ettepanek NH + 340, 316, 38

Taotlused nimeliseks hääletuseks
S&D: muudatusettepanekud 28, 29, 30, 31, 32

Mitmesugust
Muudatusettepanek 27 
loeti vastuvõetamatuks.
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7. ELi ja teatavate kolmandate riikide vahel sõlmitud teatavates lepingutes sätestatud 
soodustuste kohaldamise ajutine peatamine ***I

Raport: Christofer Fjellner (A8-0330/2018)

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

Esialgne kokkulepe

Esialgne kokkulepe 40 komisjon NH + 544, 58, 94

Ühisavaldus 41 komisjon +

8. Tollikoostöö programmi „Toll“ loomine ***I

Raport: Maria Grapini (A8-0464/2018)

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

Vastutava komisjoni 
muudatusettepanekud 
– hääletus plokkide 

kaupa

1–61 komisjon +

hääletus: komisjoni ettepanek NH + 596, 44, 57

9. EIP põhikirja muutmine *

Raport: Danuta Maria Hübner (A8-0476/2018)

Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused

hääletus: nõukogu 
otsuse eelnõu 

NH + 591, 43, 59

10. Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine Euroopa Parlamendis

Raport: Angelika Mlinar (A8-0429/2018)

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

§ 6 § originaaltekst osa
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused

1 +

2/NH + 573, 84, 36

osa

1 +

§ 13 § originaaltekst

2/EH - 311, 371, 7

osa

1 +

§ 17 § originaaltekst

2/EH + 361, 303, 31

osa

1 +

§ 20 § originaaltekst

2/EH + 385, 266, 37

§ 21 § originaaltekst eraldi/E
H

+ 360, 288, 39

osa

1 +

2/NH + 362, 303, 14

§ 24 § originaaltekst

3/VE + 414, 231, 43

osa

1 +

§ 27 § originaaltekst

2/EH + 373, 309, 12

osa

1 +

§ 28 § originaaltekst

2/EH + 363, 317, 10

osa

1/NH + 568, 83, 37

§ 33 § originaaltekst

2/NH + 347, 289, 50

§ 34 § originaaltekst NH + 441, 210, 37
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused

§ 35 § originaaltekst NH + 329, 322, 40

§ 36 § originaaltekst NH + 405, 224, 60

§ 39 § originaaltekst NH + 433, 176, 68

osa

1 +

§ 41 § originaaltekst

2/EH + 366, 312, 16

§ 45 § originaaltekst eraldi/E
H

+ 369, 303, 18

osa

1 +

§ 50 § originaaltekst

2/EH + 430, 204, 53

2 ALDE +põhjendus J

§ originaaltekst eraldi ↓

põhjendus S § originaaltekst NH + 568, 71, 48

Põhjendus U § originaaltekst eraldi +

osa

1 +

põhjendus V § originaaltekst

2 -

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 492, 126, 75

Taotlused nimeliseks hääletuseks
S&D: põhjendus S; §§ 6 (2. osa), 24 (2.osa), 34, 35, 36
EFDD: §§ 33, 34, 35, 39

Taotlused eraldi hääletuseks
ALDE: põhjendus J
PPE: põhjendus U; §§ 21, 34, 35, 36, 39, 45

Taotlused osade kaupa hääletuseks:
S&D:
§ 6
1. osa: „avaldab tunnustust soolise võrdõiguslikkuse eeskujudele nii meeste kui naiste seas, 

samuti parlamendi administratsiooni ja poliitilise tasandi algatustele, mis aitavad 
aktiivselt kaasa soolise võrdõiguslikkuse ja võrdsete võimaluste tagamisele;“
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2. osa: „julgustab lisaks edendama erinevaid eeskujusid, et ületada kõikvõimalikke soolisi 
stereotüüpe;“

PPE:
põhjendus V
1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „meeste“
2. osa: need sõnad

§ 13
1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „eelkõige Ni Una Menos ülemaailmne liikumine“
2. osa: need sõnad

§ 17
1. osa: „tunneb heameelt asjaolu üle, et enamik parlamendikomisjone on võtnud vastu 

tegevuskavad soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamiseks oma töös ja paljud neist 
on oma tegevuskava juba soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise võrgustikule 
esitanud;“ kutsub ülejäänud väheseid komisjone seega üles eeskuju võtma; märgib 
siiski, et need kavad on heterogeensed ja nende rakendamine puudulik; „nõuab, et 
võetaks vastu Euroopa Parlamendi ühine soolise võrdõiguslikkuse tegevuskava, mis 
peaks sisaldama vähemalt sätteid sooliselt võrdse esindatuse kohta parlamendi kogu 
töös ja kõikides organites, soolise perspektiivi lisamist kõikidesse 
poliitikavaldkondadesse ja töökorraldusse ning sooneutraalse keelekasutuse tagamist 
kõikides dokumentides;“

2. osa: „nõuab, et kodukorda muudetaks vastavalt sellele;“

§ 20
1. osa: „kutsub parlamendikomisjone üles tegema tihedamat koostööd, et tuua oma 

raportitesse tõeline sooline mõõde, ja rõhutab, kui oluline on, et kõik 
parlamendikomisjonid austaksid naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse 
komisjoni pädevust, nii aktsepteerides selle komisjoni esitatud 
muudatusettepanekuid soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamiseks;“

2. osa: „kui ka tehes koostööd pädevuste konflikti ärahoidmiseks;“

§ 27
1. osa: kogu tekst, v.a sõna „kohustuslik“
2. osa: see sõna

§ 28
1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „kõigis poliitikavaldkondades“
2. osa: need sõnad

§ 33
1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „kasutades selleks kohandatud nimekirju või muid meetodeid, 

näiteks pariteetseid nimekirju; “
2. osa: need sõnad

§ 41
1. osa: kogu tekst, v.a sõna „kohustuslikuks“
2. osa: see sõna

§ 50
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1. osa: „kiidab heaks parlamendi sekretariaadis tehtud edusammud soolise võrdõiguslikkuse 
parandamisel kõrgema ja keskastme juhtkonna ametikohtade puhul, kuid märgib, et 
vaatamata asjaolule, et enamus parlamendi ametnikest on naised, on nende esindatus 
kõrgema juhtkonna ja keskastme juhtkonna ametikohtadel endiselt väga madal: 
2017. aasta lõpus olid 15,4 % peadirektoritest, 30,4 % direktoritest ja 36,2 % 
parlamendi sekretariaadi üksuse juhatajatest naised;“

2. osa: „tuletab seetõttu meelde, et kui valida sama profiiliga taotlejaid (kogemused, 
kvalifikatsioon jne), tuleks eelistada alaesindatud sugupoolt;“

S§D, PPE:
§ 24
1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „kohustuslikku“ ja „c)  tugevdada ahistamisvastaseid 

komisjone, liites need üheks komisjoniks, mille koosseis muutub vastavalt uuritavale 
juhtumile ning millesse kuulub alaliste liikmetena selliseid spetsialiste nagu juristid 
ja arstid;“

2. osa: „kohustuslikku“
3. osa: „c)  tugevdada ahistamisvastaseid komisjone, liites need üheks komisjoniks, mille 

koosseis muutub vastavalt uuritavale juhtumile ning millesse kuulub alaliste 
liikmetena selliseid spetsialiste nagu juristid ja arstid;“

Mitmesugust
Muudatusettepanek 1 võeti tagasi.

11. ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte

Raport: Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)

Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused

hääletus: resolutsioon 
(terviktekst)

NH + 526, 126, 43

12. Hinnang ELi eelarve kasutamise kohta avaliku sektori reformimiseks 

Raport: Brian Hayes (A8-0378/2018)

Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused

hääletus: resolutsioon 
(terviktekst)

NH + 549, 99, 49

13. Usu- ja veendumusvabaduse edendamist kolmandates riikides käsitlevad ELi 
suunised ning ELi erisaadiku asjaomased volitused

Raport: Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)
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Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused

hääletus: resolutsioon 
(terviktekst)

NH + 576, 46, 73

14. Sooline võrdõiguslikkus ja maksupoliitika ELis

Raport: Marisa Matias, Ernest Urtasun (A8-0416/2018)

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

osa

1 +

§ 1 § originaaltekst

2/EH - 283, 400, 9

§ 3 § originaaltekst eraldi -

§ 6 2 üle 76 
parlamendiliik

me

NH - 322, 336, 36

§ 12 3 üle 76 
parlamendiliik

me

NH + 343, 311, 33

pärast § 12, alapealkiri 
„Äriühingute 

maksustamine“

§ originaaltekst eraldi/E
H

+ 351, 322, 12

§ 13 § originaaltekst eraldi -

§ 14 § originaaltekst eraldi -

§ 17 § originaaltekst eraldi -

pärast § 17, alapealkiri  
„Kapitali ja vara 
maksustamine“

§ originaaltekst eraldi/E
H

+ 357, 321, 14

§ 20 4 üle 76 
parlamendiliik

me

NH + 337, 290, 60

§ 24 5 üle 76 
parlamendiliik

me

NH - 314, 341, 34
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused

§ 25 6 üle 76 
parlamendiliik

me

NH - 318, 319, 50

§ 26 § originaaltekst eraldi/E
H

+ 414, 240, 29

§ 28 § originaaltekst eraldi/E
H

- 282, 399, 6

§ 32 § originaaltekst NH - 275, 370, 37

§ 36 § originaaltekst eraldi -

§ 38 7 üle 76 
parlamendiliik

me

+

§ 41 8 üle 76 
parlamendiliik

me

NH - 303, 348, 39

§ 43 9 üle 76 
parlamendiliik

me

+

osa

1 +

põhjendus J § originaaltekst

2/EH + 345, 322, 19

põhjendus K 1 üle 76 
parlamendiliik

me

VE - 301, 357, 28

põhjendus Q § originaaltekst eraldi/E
H

+ 358, 284, 44

põhjendus R § originaaltekst eraldi -

põhjendus S § originaaltekst eraldi -

põhjendus V § originaaltekst NH - 330, 336, 23

põhjendus X § originaaltekst NH - 332, 334, 19

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 313, 276, 88

Taotlused nimeliseks hääletuseks
Verts/ALE: muudatusettepanekud 5, 6
PPE: muudatusettepanekud 2, 3, 4, 5, 6, 8
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üle 76 
parlamendiliikme

põhjendused V, X; § 32

Taotlused eraldi hääletuseks
üle 76 
parlamendi-
liikme

põhjendused Q, R, S, V, X; §§ 3, 13, 14, 17, 26, 28, 32, 36, alapealkiri „Äriühingute 
maksustamine“, alapealkiri „Kapitali ja vara maksustamine“

Taotlused osade kaupa hääletuseks:
üle 76 parlamendiliikme
põhjendus J
1. osa: „arvestades, et komisjoni talituste töödokumendis „Strateegiline soolise 

võrdõiguslikkuse tagamise kava 2016–2019“ tuuakse välja peamised soolise 
võrdõiguslikkuse valdkonnad, sealhulgas maksupoliitika,“ 

2. osa: „ent selles puuduvad siduvad sätted ja üleskutse võtta soolise aspekti arvestamine 
eesmärgiks liikmesriigi tasandil;“

§ 1
1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „mis hõlmaksid muu hulgas maksupoliitika“ ja „auditite 

korraldamist“ ja „või mis tugevdavad mustrit, mille kohaselt on mees pere 
ülalpidaja“

2. osa: need sõnad

Mitmesugust
Gunnar Hökmark ja Anders Sellström võtsid tagasi oma allkirja muudatusettepanekutelt 1–9.


