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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
MIL miinimumlävend (1/20 parlamendiliikmetest)
KEL keskmine lävend (1/10 parlamendiliikmetest)
KÕL kõrge lävend (1/5 parlamendiliikmetest)
SH salajane hääletus
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1. Paranduseelarve projekt nr 1/2019: 2018. aasta ülejääk

Raport: John Howarth (A9-0005/2019)

Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused

tervikhääletus NH + 601, 40, 12

2. Paranduseelarve projekt nr 2/2019: peamiste ELi konkurentsivõime programmide 
„Horisont 2020“ ja „Erasmus+“ vahendite suurendamine

Raport: John Howarth (A9-0004/2019)

Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused

hääletus: resolutsioon 
(terviktekst)

NH + 614, 69, 10

3. Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine toetuse maksmiseks 
Rumeeniale, Itaaliale ja Austriale

Raport: Siegfried Mureşan (A9-0002/2019) (nõutav parlamendi koosseisu häälteenamus ja 3/5 antud 
häältest)

Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused

tervikhääletus NH + 645, 18, 30

4. Paranduseelarve projekt nr 3/2019: Euroopa Liidu Solidaarsusfondi 
kasutuselevõtmine toetuse maksmiseks Rumeeniale, Itaaliale ja Austriale

Raport: John Howarth (A9-0006/2019)

Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused

tervikhääletus NH + 649, 19, 30

5. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine – 
EGF/2019/000 TA 2019 – Tehniline abi komisjoni algatusel
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Raport: Bogdan Rzońca (A9-0001/2019) (nõutav parlamendi koosseisu häälteenamus ja 3/5 antud 
häältest)

Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused

tervikhääletus NH + 580, 61, 67

6. Ühendkuningriigi väljaastumine EList

Resolutsiooni ettepanekud: B9-0038/2019, B9-0039/2019

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

Resolutsiooni ettepanek B9-0038/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

osa

1 +

§ 4 § originaaltekst

2/NH + 541, 149, 11

osa

1/NH + 504, 167, 28

§ 12 § originaaltekst

2 +

osa

1 +

§ 14 § originaaltekst

2 +

§ 17 § originaaltekst eraldi +

§ 20 § originaaltekst eraldi +

osa

1 +

Põhjendus A § originaaltekst

2 +

osa

1 +

Põhjendus D § originaaltekst

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

Põhjendus K § originaaltekst eraldi +

Põhjendus N § originaaltekst eraldi +

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 544, 126, 38

Resolutsiooni ettepanek B9-0039/2019
(ID)

hääletus: resolutsioon (terviktekst) ↓

Taotlused nimeliseks hääletuseks
ID: § 4 (2. osa), 12 (1. osa); lõpphääletus (B9-0038/2019)

Taotlused eraldi hääletuseks
ECR: põhjendus K
ID: § 17, 20; põhjendus N

Taotlused osade kaupa hääletuseks
ID:
§ 12
1. osa: „rõhutab, et kui Ühendkuningriik peaks EList välja astuma lepinguta, jääks vastutus 

selle eest täielikult Ühendkuningriigi valitsuse kanda;“
2. osa: „juhib lisaks tähelepanu lepinguta lahkumise mõjule Põhja-Iirimaa ja Iirimaa 

vahelisele piirile ning suure reede kokkuleppe toimimisele ja täitmisele;“

§ 14
1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „või kopeerida ELi liikmesusest tulenevaid hüvesid või täita 

väljaastumislepingus ette nähtud üleminekuaja tingimusi;“
2. osa: need sõnad

põhjendus A
1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „ja kahetsusväärne“ ja „negatiivseid“
2. osa: need sõnad

põhjendus D
1. osa: „arvestades, et praegu elab Ühendkuningriigis ligikaudu 3,2 miljonit ülejäänud 27 

liikmesriigi (EL-27) kodanikku ning EL-27s umbes 1,2 miljonit Ühendkuningriigi 
(Briti) kodanikku; arvestades, et need kodanikud, kes asusid elama teise liikmesriiki, 
tuginesid õigustele, mis neil on ELi õiguse kohaselt,“

2. osa: „ning lähtusid teadmisest, et need õigused jäävad neile kogu eluks;“

ECR, ID:
§ 4
1. osa: „märgib, et Ühendkuningriigi põhimõttelised valikuvõimalused seoses Iirimaa ja 

Põhja-Iirimaa vahelise piiriga on samad ja jäävad samaks, olenemata sellest, milline 
on Ühendkuningriigi valitsus; tuletab meelde, et Ühendkuningriigi valitsus lükkas 
tagasi ELi esimese ettepaneku Põhja-Iirimaa kaitsemeetme kohta ning nõudis 
seejärel selle muutmist niisugusel kujul, nagu see on nüüd väljaastumislepingus 
kirjas; väljendab valmisolekut pöörduda tagasi ainult Põhja-Iirimaad hõlmava 
kaitsemeetme juurde,“
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2. osa: „kuid rõhutab, et ei anna nõusolekut väljaastumislepingule, milles kaitsemeede 
puudub;“


