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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
V väljajätmise ettepanek
= identsed muudatusettepanekud
§ lõige
art artikkel
põhj põhjendus
RE resolutsiooni ettepanek
RÜE resolutsiooni ühisettepanek
1/20 miinimumlävend (1/20 parlamendiliikmetest)
1/10 keskmine lävend (1/10 parlamendiliikmetest)
1/5 kõrge lävend (1/5 parlamendiliikmetest)
SH salajane hääletus
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1. Guinea Vabariik, eelkõige meeleavaldajate vastane vägivald

Resolutsiooni ettepanekud: B9-0104/2020, B9-0106/2020, B9-0108/2020, B9-0110/2020, 
B9-0111/2020, B9-0113/2020

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

Resolutsiooni ühisettepanek RC-B9-0104/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)

Resolutsioon (terviktekst) +

Resolutsiooni ettepanekud fraktsioonide kaupa

B9-0104/2020 Verts/ALE ↓

B9-0106/2020 S&D ↓

B9-0108/2020 ECR ↓

B9-0110/2020 GUE/NGL ↓

B9-0111/2020 PPE ↓

B9-0113/2020 Renew ↓

2. Lapstööjõu kasutamine Madagaskari kaevandustes

Resolutsiooni ettepanekud: B9-0101/2020, B9-0102/2020, B9-0103/2020, B9-0105/2020, 
B9-0107/2020, B9-0109/2020, B9-0112/2020

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

Resolutsiooni ettepanek B9-0101/2020
(ID)

Resolutsioon (terviktekst) -

Resolutsiooni ühisettepanek RC-B9-0102/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)

1=
7=

Verts/ALE
GUE/NGL

NH + 361, 165, 100§ 5

§ originaaltekst NH ↓

8 GUE/NGL EH - 214, 271, 140§ 12

2 Verts/ALE EH + 277, 267, 77
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused

Pärast § 12 9 GUE/NGL EH + 370, 219, 36

Pärast § 14 10 GUE/NGL -

§ 20 3 Verts/ALE NH + 392, 141, 95

Pärast § 20 4 Verts/ALE NH + 298, 297, 32

Pärast põhjendust K 5 GUE/NGL -

Põhjendus L 6 GUE/NGL -

Resolutsioon (terviktekst) +

Resolutsiooni ettepanekud fraktsioonide kaupa

B9-0102/2020 Verts/ALE ↓

B9-0103/2020 S&D ↓

B9-0105/2020 ECR ↓

B9-0107/2020 GUE/NGL ↓

B9-0109/2020 PPE ↓

B9-0112/2020 Renew ↓

Taotlused nimeliseks hääletuseks
Verts/ALE: § 5; muudatusettepanekud 1, 3, 4, 7

Mitmesugust
Evin Incir (fraktsioon S&D) allkirjastas samuti resolutsiooni ühisettepaneku RC-B9-0102/2020.
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3. Võltsitud ja ehtsate dokumentide veebi (FADO) süsteem ***I

Raport: Roberta Metsola (A9-0022/2019)

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

Esialgne kokkulepe

Esialgne kokkulepe 2 komisjon NH + 592, 33, 3

Mitmesugust
Addendum: kõik keeleversioonid.

4. ELi prioriteedid ÜRO naiste staatuse komisjoni 64. istungjärguks

Resolutsiooni ettepanekud: B9-0093/2020, B9-0095/2020

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

Resolutsiooni ettepanek B9-0095/2020
(ECR)

Resolutsioon (terviktekst) -

Resolutsiooni ettepanek B9-0093/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

§ 1, pärast alapunkti d 3 S&D +

osa

1 +

§ 1, alapunkt g 1 S&D, 
Verts/ALE

2/EH + 343, 243, 42

§ 1, alapunkt l § originaaltekst eraldi +

osa

1/NH + 428, 149, 46

§ 1, alapunkt m § originaaltekst

2/NH + 366, 240, 22

osa

1 +

§ 1, alapunkt v § originaaltekst

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

osa

1/NH + 483, 86, 58

2/NH + 487, 123, 17

§ 1, alapunkt x § originaaltekst

3/NH + 525, 51, 50

osa

1 +

§ 1, alapunkt aa § originaaltekst

2 +

osa

1 +

§ 1, alapunkt bb § originaaltekst

2/NH + 457, 130, 39

§ 1, alapunkt jj § originaaltekst NH + 460, 94, 72

Pärast põhjendust D 2 S&D +

osa

1/NH + 496, 93, 38

Põhjendus F § originaaltekst

2/NH + 420, 161, 42

osa

1 +

Põhjendus K § originaaltekst

2/NH + 451, 113, 59

Põhjendus M § originaaltekst eraldi +

Resolutsioon (terviktekst) NH + 463, 108, 50

Taotlused nimeliseks hääletuseks
Renew: § 1, alapunkt jj; lõpphääletus
ECR: põhjendused F, K (2. osa); § 1, alapunkt m (2. osa); § 1, alapunkt bb (2. osa)
S&D: § 1, alapunkt m; § 1, alapunkt x; § 1, alapunkt jj
Verts/ALE: § 1, alapunkt x

Taotlused eraldi hääletuseks
ECR: põhjendus M; § 1, alapunkt l; § 1, alapunkt jj
PPE: põhjendus M; § 1, alapunkt l; § 1, alapunkt bb; § 1, alapunkt jj
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Taotlused osade kaupa hääletuseks
ECR:
§ 1, alapunkt bb
1. osa: „pakkuda tüdrukutele ja poistele koolikeskkonnas tõenduspõhist vanusetundlikku ja 

terviklikku seksuaal- ja suhteharidust, et võimaldada lastel ja noortel arendada 
täpseid teadmisi, hoiakuid ja oskusi, mida nad vajavad ohutute, tervislike ja 
lugupidavate suhete loomiseks; tuletada meelde, et selline haridus peaks põhinema 
inimõiguste ning soolise võrdõiguslikkuse ja mitmekesisuse austamisel; tunnistada, 
et selline haridus peaks hõlmama selliseid teemasid nagu seksuaalne sättumus ja 
sooline identiteet, sooline eneseväljendus, soolised normid, suhted ja kinnitav 
nõusolek, seksuaalse ja soolise vägivalla ennetamine ning kahjulikud tavad, nagu 
seksuaalsuhte eesmärgil peibutamine (grooming) ja naiste suguelundite 
moonutamine, sugulisel teel levivate nakkuste ennetamine, HIV ja soovimatu 
rasedus,“

2. osa: „ning andma teavet seksuaal- ja reproduktiivtervishoiuteenuste kättesaadavuse, 
sealhulgas pereplaneerimise, rasestumisvastaste vahendite ning ohutu ja seadusliku 
abordi kohta;“

PPE:
põhjendus F
1. osa: „arvestades, et kogu maailmas võib täheldada naiste ja LGBTIQ*-inimeste õiguste 

vallas organiseeritud, murettekitavat tagasiminekut;“
2. osa: „arvestades, et see tagasiminek on märgatav ka liikmesriikides, kus soolise 

võrdõiguslikkuse vastased liikumised püüavad piirata seksuaal- ja 
reproduktiivtervist ning seonduvaid õigusi, keelustada seksuaalhariduse ja 
soouuringud ning edendada Istanbuli konventsiooni vastu suunatud 
laimukampaaniaid; arvestades, et selline tagasiminek naiste õiguste ja soolise 
võrdõiguslikkuse valdkonnas tuleb võrdsustada rünnakutega demokraatia enda 
vastu;“

muudatusettepanek 1
1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „kõikidesse“ ja „tuginedes olemasolevatele rahvusvahelistele 

näidetele;“
2. osa: need sõnad

ECR, PPE:
põhjendus K
1. osa: „arvestades, et Istanbuli konventsiooni kohaselt käsitletakse naistevastast vägivalda 

kui inimõiguste rikkumist ja naiste diskrimineerimise üht vormi; arvestades, et 
sooline vägivald on miljonite naiste ja tütarlaste jaoks jätkuvalt igapäevane reaalsus; 
arvestades, et ELis on iga teine naine kogenud seksuaalset ahistamist ja iga kolmas 
naine on kannatanud füüsilise ja/või seksuaalse vägivalla all; arvestades, et rohkem 
kui kaks kolmandikku inimkaubanduse ohvritest on naised ja tütarlapsed; arvestades, 
et teatavate naisterühmade kokkupuutumine läbipõimunud ja mitmekordse 
diskrimineerimise vormidega suurendab veelgi nende kokkupuutumist soolise 
vägivalla eri vormidega; arvestades, et võitlus diskrimineerimise vastu seadustes ja 
tavades ning tegelemine diskrimineerivate hoiakute ja normidega sellistes 
valdkondades nagu lastega sõlmitud abielud ja muud traditsioonilised tavad 
tugevdavad naiste õigusi ja suurendavad nende mõjuvõimu;“

2. osa: „arvestades, et seksuaal- ja reproduktiivtervise ning seonduvate õigustega seotud 
teenustest ilmajätmine on naiste vastu suunatud vägivalla vorm;“
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§ 1, alapunkt m
1. osa: „mõista rangelt hukka nn üldine vaikimisseadus, millega on rahvusvahelistel 

organisatsioonidel keelatud saada Ameerika Ühendriikidest pereplaneerimisega 
seotud abi juhul, kui nad pakuvad aborditeenuseid, annavad sellealast nõu, suunavad 
abordile või propageerivad aborditeenuseid; käsitleda seda seadust kui otsest 
rünnakut naiste ja tütarlaste õiguste valdkonnas tehtud saavutuste vastu ning kui 
sammu tagasi;“

2. osa: „nõuda tungivalt, et EL ja selle liikmesriigid võitleksid vaikimisseaduse mõju vastu, 
toetades märkimisväärselt seksuaal- ja reproduktiivtervise ning seonduvate õiguste 
rahastamist, ning täidaksid rahastamispuudujäägi;“

§ 1, alapunkt v
1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „näidata eeskuju ja lõpetada naiste osalemist juhatuses 

käsitleva direktiivi blokeerimine Euroopa Ülemkogus ning“
2. osa: need sõnad

§ 1, alapunkt x
1. osa: „viia kiiresti lõpule Istanbuli konventsiooni ratifitseerimine ELi poolt võimalikult 

suures ulatuses ja piiranguteta ning propageerida selle ratifitseerimist kõigis 
liikmesriikides; tagada konventsiooni nõuetekohane rakendamine ja jõustamine ning 
piisavate rahaliste ja inimressursside eraldamine, et ennetada ja tõkestada 
naistevastast ja soolist vägivalda ning kaitsta selle ohvreid; võtta arvesse Euroopa 
Nõukogu naistevastase vägivallaga ja perevägivallaga võitlemise eksperdirühma 
(GREVIO) soovitusi ning parandada õigusakte, et viia need paremini kooskõlla 
Istanbuli konventsiooni sätetega;“ v.a sõnad „ja piiranguteta“

2. osa: need sõnad
3. osa: „paluda komisjonil esitada seadusandlik akt igasuguse naiste- ja tütarlastevastase 

vägivalla ja soolise vägivalla tõkestamise ja selle vastu võitlemise kohta;“

§ 1, alapunkt aa
1. osa: „tagada üleüldine austus seksuaal- ja reproduktiivtervise ja seonduvate õiguste vastu 

ning nende kättesaadavus, nagu on kokku lepitud rahvusvahelise rahvastiku- ja 
arengukonverentsi tegevusprogrammis, Pekingi tegevusprogrammis ja selle 
läbivaatamiskonverentside lõppdokumentides, tunnistades, et need aitavad saavutada 
kõiki tervisega seotud kestliku arengu eesmärke, nagu sünnituseelne hooldus ning 
meetmed suure riskiga sünnituste vältimiseks ja imikute ja laste suremuse 
vähendamiseks;“

2. osa: „tunnistada, et juurdepääs pereplaneerimisele, emade tervishoiuteenustele ning 
ohutu ja seadusliku abordi teenustele on naiste elude päästmise olulised elemendid;“

Mitmesugust
Udo Bullmann (fraktsioon S&D) allkirjastas samuti resolutsiooni ettepaneku B9-0093/2020.
Dimitrios Papadimoulis (fraktsioon GUE/NGL) allkirjastas samuti resolutsiooni ettepaneku B9-
0093/2020.


