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1. Parlamendi 2021. aasta osaistungjärkude ajakava

Esimeeste konverentsi ettepanek

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

7.–8. aprill 2V 1/20 
parlamendi-
liikmetest

+

10.–11. november 1V ID NH - 228, 382, 52

Vastu võetud muudetud kujul ilma hääletuseta

Taotlused nimeliseks hääletuseks
ID: muudatusettepanek 1

2. Parlamendi 2022. aasta osaistungjärkude ajakava

Esimeeste konverentsi ettepanek

Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused

Vastu võetud ilma hääletuseta

3. Volituste kontrollimine

Raport: Lucy Nethsingha (A9-0015/2020)

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

osa

1 +

§ 3 § originaaltekst

2/EH + 371, 258, 33

osa

1 +

§ 6 § originaaltekst

2 +

Põhjendus L § originaaltekst eraldi/EH + 334, 248, 81

Otsus (terviktekst) NH + 523, 6, 135
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Taotlused eraldi hääletuseks
GUE/NGL, PPE: põhjendus L

Taotlused osade kaupa hääletuseks
PPE:
§ 3
1. osa: „palub, et liikmesriikide pädevad asutused viiksid neile edastatud võimalike 

vaidluste lahendamise kiiresti lõpule ja teavitaksid Euroopa Parlamenti tulemustest;“
2. osa: „nõuab Euroopa Parlamendi valimiste läbiviimise läbipaistvat hindamist;“

§ 6
1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „sh valimisnimekirjade koostamine või füüsilise kohaloleku 

kohustuse kehtestamine, samuti raskused valimisõiguse kasutamiseks vajaliku teabe 
kättesaamisega liikmesriikides takistavad kodanikel oma valimisõiguse kasutamist;“

2. osa: need sõnad

Mitmesugust
President ei tunnistanud muudatusettepanekuid 1 ja 2 lubatavaks.

4. Ühtse Kriisilahendusnõukogu täisliikme ametisse nimetamine

Raport: Irene Tinagli (A9-0009/2020) (Salajane hääletus (kodukorra artikli 191 lõige 1))

Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused

Pedro Machado 
ametisse nimetamine

SH + 441, 171, 53

5. Ühtse Kriisilahendusnõukogu täisliikme ametisse nimetamine

Raport: Irene Tinagli (A9-0011/2020) (Salajane hääletus (kodukorra artikli 191 lõige 1))

Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused

Jesús Saurina ametisse 
nimetamine

SH + 404, 153, 76
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6. Ühtse Kriisilahendusnõukogu aseesimehe ametisse nimetamine

Raport: Irene Tinagli (A9-0010/2020) (Salajane hääletus (kodukorra artikli 191 lõige 1))

Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused

Jan de Carpentier' 
ametisse nimetamine

SH + 414, 186, 55

7. Euroopa Pangandusjärelevalve tegevdirektori ametisse nimetamine

Raport: Irene Tinagli (A9-0008/2020) (Salajane hääletus (kodukorra artikli 191 lõige 1))

Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused

Gerry Crossi ametisse 
nimetamine

SH - 272, 336, 48

8. Vastuväide kodukorra artikli 111 lõike 3 alusel: ainete ja segude klassifitseerimine, 
märgistamine ja pakendamine - titaandioksiid

Resolutsiooni ettepanek: (B9-0071/2020) (Nõutav parlamendi koosseisu häälteenamus)

Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused

Resolutsiooni ettepanek B9-0071/2020
(ECR)

Resolutsioon 
(terviktekst)

EH - 177, 434, 39
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9. Ühtne laadija mobiilsete raadioseadmete jaoks

Resolutsiooni ettepanekud: B9-0070/2020, B9-0072/2020, B9-0074/2020, B9-0075/2020, B9-
0076/2020, B9-0085/2020

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

Resolutsiooni ühisettepanek RC-B9-0070/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)

Põhjendus A § originaaltekst eraldi +

osa

1 +

Põhjendus B § originaaltekst

2 +

Pärast põhjendust E 1 GUE/NGL NH - 160, 343, 157

Resolutsioon (terviktekst) NH + 582, 40, 37

Resolutsiooni ettepanekud fraktsioonide kaupa

B9-0070/2020 PPE ↓

B9-0072/2020 S&D ↓

B9-0074/2020 Verts/ALE ↓

B9-0075/2020 Renew ↓

B9-0076/2020 GUE/NGL ↓

B9-0085/2020 ECR ↓

Taotlused nimeliseks hääletuseks
GUE/NGL: muudatusettepanek 1
PPE, Verts/ALE: lõpphääletus

Taotlused eraldi hääletuseks
GUE/NGL: põhjendus A

Taotlused osade kaupa hääletuseks
GUE/NGL:
põhjendus B
1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „ühtne turg ei kasuta täielikult ära oma potentsiaali ning“ 
2. osa: need sõnad
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Mitmesugust
Antonio Tajani (fraktsioon PPE) allkirjastas samuti resolutsiooni ühisettepaneku RC-B9-
0070/2020.
Evelyne Gebhardt (fraktsioon S&D) allkirjastas samuti resolutsiooni ühisettepaneku RC-B9-
0070/2020.

10. Sooline palgalõhe

Resolutsiooni ettepanekud: B9-0069/2020, B9-0073/2020, B9-0083/2020, B9-0084/2020

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

Resolutsiooni ettepanek B9-0069/2020
(ECR)

Resolutsioon (terviktekst) NH - 78, 528, 50

Resolutsiooni ettepanek B9-0073/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE)

Pärast § 1 7 GUE/NGL NH - 296, 302, 61

osa

1 +

§ 2 § originaaltekst

2/EH + 388, 224, 40

Pärast § 2 8 GUE/NGL NH + 284, 279, 98

Pärast § 3 9 GUE/NGL NH + 436, 138, 75

osa

1/NH + 432, 127, 99

2/NH - 291, 332, 34

3/NH - 306, 321, 31

1 S&D, 
Verts/ALE

4/NH - 298, 314, 44

osa

1 ↓

2 ↓

§ 4

§ originaaltekst

3 ↓
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused

§ 5 2 S&D, 
Verts/ALE

NH + 344, 276, 34

osa

1 +

§ 6 § originaaltekst

2 +

osa

1 +

§ 9 § originaaltekst

2 +

Pärast § 9 10 GUE/NGL +

osa

1 -

Pärast § 11 11 GUE/NGL

2 -

osa

1 +

§ 13 § originaaltekst

2 +

Pärast § 13 12 GUE/NGL NH - 306, 318, 34

Pärast § 14 13 GUE/NGL EH + 368, 249, 35

osa

1/NH - 293, 334, 26

Pärast § 15 14 GUE/NGL

2/NH - 115, 412, 128

osa

1/NH + 356, 254, 47

Pärast § 16 15 GUE/NGL

2/NH - 125, 501, 29



P9_PV-PROV(2020)01-30(VOT)_ET.docx 9 PE 647.766

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

Pärast põhjendust E 3 GUE/NGL -

pärast põhjendust I 4 GUE/NGL +

Pärast põhjendust J 5 GUE/NGL NH + 304, 295, 59

Pärast põhjendust O 6 GUE/NGL -

Resolutsioon (terviktekst) NH + 493, 82, 79

Resolutsiooni ettepanek B9-0083/2020
(ID)

Resolutsioon (terviktekst) ↓

Resolutsiooni ettepanek B9-0084/2020
(GUE/NGL)

Resolutsioon (terviktekst) ↓

Taotlused nimeliseks hääletuseks
ECR: lõpphääletus B9-0069/2020
Verts/ALE: muudatusettepanek 1
GUE/NGL: muudatusettepanekud 5, 7, 8, 9, 12, 14, 15; lõpphääletus (B9-0073/2020)
S&D: muudatusettepanek 2

Taotlused osade kaupa hääletuseks
Renew:
muudatusettepanek 1
1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „ja karistusi“, sõnade „võtma“ ja „kohustuslikud“ välja jätmine
2. osa: „ja karistusi“
3. osa: „võtma“ välja jätmine     
4. osa: „kohustuslikud“ 

PPE:
§ 2
1. osa: kogu tekst, v.a sõna „kohustuslikud“
2. osa: see sõna

§ 4
1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „millega kehtestatakse siduvad palkade läbipaistvuse 

meetmed“ ja „on seisukohal, et tulevast direktiivi tuleks kohaldada nii era- kui ka 
avalikule sektorile ning kogu töötasupaketile, sealhulgas selle kõigile osadele, ning 
direktiivi kohaldamisala peaks olema lai ning võtma nõuetekohaselt arvesse väikeste 
ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEde) eripära“

2. osa: „millega kehtestatakse siduvad palkade läbipaistvuse meetmed“
3. osa: „on seisukohal, et tulevast direktiivi tuleks kohaldada nii era- kui ka avalikule 

sektorile ning kogu töötasupaketile, sealhulgas selle kõigile osadele, ning direktiivi 
kohaldamisala peaks olema lai ning võtma nõuetekohaselt arvesse väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate (VKEde) eripära;“
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§ 6
1. osa: „kutsub komisjoni üles võtma oma tegevuse aluseks võrdset tasustamist ja võrdse 

tasustamise põhimõtet käsitlevate ELi õigusaktide toimimise ja rakendamise 
praeguse läbivaatamise ning tegema õigel ajal ettepaneku direktiivi 2006/54/EÜ 
muutmise kohta, et ajakohastada ja täiustada võrdse tasustamise põhimõtet 
käsitlevaid kehtivaid õigusakte praktikas, parandada jõustamist kooskõlas Euroopa 
Liidu Kohtu praktikaga ning lisada keeld diskrimineerida seksuaalse sättumuse, 
soolise identiteedi või soovahetuse tõttu;“

2. osa: „nõuab õiguskaitse paremat kättesaadavust ja tugevamate menetlusõiguste 
kehtestamist, et võidelda töötasuga seotud diskrimineerimise vastu;“

§ 9
1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „võttes vastu õigusaktid“
2. osa: need sõnad

§ 13
1. osa: „juhib tähelepanu mõjule, mida naiste alaesindatus juhtivatel ametikohtadel avaldab 

soolisele palgalõhele, ning rõhutab tungivat vajadust edendada meeste ja naiste 
võrdõiguslikkust kõigil otsuste tegemise tasanditel ettevõtluses ja juhtimises;“

2. osa: „kutsub liikmesriike üles viima lõpule nõukogus peetavad läbirääkimised esildatud 
naissoost juhatuse liikmete direktiivi üle, kuna see võib aidata kaotada klaaslae;“

S&D:
muudatusettepanek 11
1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „ELi kehtestatud neoliberaalse poliitika pikaajaline mõju 

takistab naiste majanduslikku võimestamist ning naiste ja meeste võrdõiguslikkuse 
saavutamist,“

2. osa: need sõnad

muudatusettepanek 14
1. osa: „kutsub liikmesriike üles tugevdama riiklike tööametite suutlikkust, eelkõige 

inimressursside ning tehnilise ja struktuurse võimekuse tasandil, et tagada vajalike 
meetmete võtmine õigusaktides või kollektiivlepingus kindlaks määratud tööõiguste 
jõustamiseks, sealhulgas kehtestades sanktsioonid ettevõtetele, kes nõudeid ei täida;“ 

2. osa: „nõuab lisaks, et hinnataks, kas oleks mõistlik seada ettevõtete ELi-poolse 
rahastamise eeltingimuseks, et ettevõttes kohaldatakse kõrgeid tööstandardeid ega 
diskrimineerita naisi;

muudatusettepanek 15
1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „on vastu paindliku töökorralduse rakendamisele kui 

vahendile, mis dereguleerib tööturgu ja nõrgendab töötajate õigusi“
2. osa: need sõnad

Mitmesugust
Susana Solís Pérez (fraktsioon Renew) allkirjastas samuti resolutsiooni ettepaneku B9-0073/2020.


