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LISA 1

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
SH salajane hääletus
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1. Autovedudega seotud sotsiaalõigusnormid ***III

Raport: Helmuth MARKOV (A6-0005/2006)

Teema Me nr Esitaja NH 
jne

Hääletus NH/EH – märkused

hääletus: ühine tekst +

2. Autovedusid käsitlevate sotsiaalõigusnormide ühtlustamine ***III

Raport: Helmuth MARKOV (A6-0006/2006)

Teema Me nr Esitaja NH 
jne

Hääletus NH/EH – märkused

hääletus: ühine tekst +

3. Eeskirjad kinnispakkides olevate toodete nimikoguste kohtas ***I

Raport: Jacques TOUBON (A6-0412/2005)

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

vastutava 
komisjoni 

muudatusettepane
kud – hääletus 
blokkide kaupa

1-8
10-16

20
31

komisjon +

18 komisjon eraldi/
EH

+ 333,184,48

19 komisjon NH + 448,89,45

21 komisjon eraldi +

22 komisjon eraldi +

23 komisjon eraldi +

24 komisjon eraldi +

25 komisjon eraldi/
EH

+ 370,191,43

vastutava 
komisjoni 

muudatusettepane
kud – eraldi 

hääletus

26 komisjon eraldi +
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – 
märkused

27 komisjon eraldi +

28 komisjon eraldi +

29 komisjon eraldi +

30 komisjon eraldi +

9 komisjon -artikkel 1

32 PPE-DE +

33 PPE-DE +Lisa punkt 1

17 komisjon 

hääletus: muudetud ettepanek +

hääletus: õigusloomega seotud resolutsioon +

Taotlused eraldi hääletuseks:
PPE-DE: me 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ja 30
ALDE: me 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ja 30
UEN: me 18 ja 24

Taotlused nimeliseks hääletuseks:
IND/DEM: me 19

4. Ühine välis- ja julgeolekupoliitika 2004

Raport: Elmar BROK (A6-0389/2005)

Teema Me nr Esitaja NH 
jne

Hääletus NH/EH – 
märkused

§ 9 5 PSE +

pärast § 9 6 PSE + muudetud suuliselt

§ 12 7 PSE +

§ 19 8 PSE +

pärast § 22 1 Verts/ALE NH - 73,504,29

§ 24 3 Verts/ALE +

pärast § 24 4 Verts/ALE NH + 544,52,10
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Teema Me nr Esitaja NH 
jne

Hääletus NH/EH – 
märkused

muudetud suuliselt

pärast § 28 § - + muudetud suuliselt

§ 31 9 PSE +

§ 34 2 Verts/ALE -

§ 38 § originaaltekst + muudetud suuliselt

pärast § 44 10 PSE +

pärast viidet 6 11 PSE +

hääletus: resolutsioon (terviktekst) +

Taotlused nimeliseks hääletuseks:
Verts/ALE: me 1 ja 4
GUE/NGL: me 1

Mitmesugust:
Raportööri Elmar Broki asendaja José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra esitas järgmised suulised 
muudatusettepanekud:

Lõige 28 a (uus):

teadvustab, et ÜRO palus ELil panustada Kongo Demokraatlikus Vabariigis tulevate valimiste 
turvalisusesse sõjalise missiooni teel; palub nõukogul olemasolevaid võimalusi hoolikalt kaaluda;

Lõige 38

"on seisukohal, et liit peab tegema kõik võimaliku koostööks Iraagi ametivõimude, Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni ja teiste asjaomaste piirkondlike osalejatega, et aidata kaasa Iraagi põhiseaduslikule 
protsessile 15. detsembril 2005 toimunud üldiste valimiste valguses; tervitab ÜVJP ühismeedet, mis 
puudutab Euroopa Liidu integreeritud õigusriigimissiooni Iraagis, ja nõuab täiendavate meetmete 
rahastamist ELi eelarvest; tervitab komisjoni delegatsiooni avamist Bagdadis lähikuudel;"

Jan Marinus Wiersma esitas järgmise suulise muudatusettepaneku:

Muudatusettepanek 6
9 a rõhutab energiavarustuse kindluse küsimuste tähtsat välispoliitilist dimensiooni; soovitab Euroopa 

julgeolekupoliitika ajakohastamisel pöörata erilist tähelepanu liidu kasvavale sõltuvusele energiast 
ja teistest strateegilistest tarnetest, mis pärinevad üha ebastabiilsematest riikidest ja piirkondadest, 
tõstes esile võimalikke tulevasi stsenaariume ning alternatiivsetele allikatele juurdepääsu ja nende 
arengu küsimust; on veendunud, et Venemaa hiljutine ühepoolne gaasitarnete katkestamine nõuab 
ELi strateegilist reageerimist; palub komisjonil esitada teatise energiapoliitika nende aspektide 
kohta, mis on seotud välis- ja  naabruspoliitikaga;

Hannes Swoboda esitas järgmise suulise muudatusettepaneku:
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 Muudatusettepanek 4
24 a kutsub nõukogu ja komisjoni üles etendama aktiivset rolli Bosnia ja Hertsegoviina käimasolevas 

põhiseaduslikus reformis, et saavutada poliitiliste jõudude seas ja avalikkuses kokkulepe minna 
kaugemale Daytoni lepingutega sätestatud institutsioonilisest raamistikust, parandada ja 
ratsionaliseerida praegust institutsioonilist korraldust, selleks et luua tõhusamalt toimiv ja stabiilne 
riik, pidades samuti silmas tulevast Euroopa integratsiooni, ning selleks et kehtestada tingimused 
esindusdemokraatia jaoks, mis kõrvaldaks praeguse etnilise eraldumise;

5. Naistevastase vägivallaga võitlemise praegune olukord ja kavandatavad meetmed

Raport: Maria CARLSHAMRE (A6-0404/2005)

Teema Me nr Esitaja NH 
jne

Hääletus NH/EH – 
märkused

Alapealkiri enne § 
1

3 
ÜME

PPE-DE +

osa

1 +

§ 1, punkt e § originaaltekst

2 +

1 PPE-DE -

2 PPE-DE +

§ 1, pärast punkti l

6 GUE/NGL: EH - 258,313,39

Alapealkiri enne § 
2

4ÜM
E

PPE-DE +

osa

1 +

§ 3, punkt f) § originaaltekst

2 +

§ 3, pärast punkti h 7 GUE/NGL: +

§ 4, punkt b § originaaltekst + muudetud suuliselt

§ 4, pärast punkti d 8 PSE EH + 362,217,21

§ 4, punkt f § originaaltekst eraldi +

§ 4, pärast punkti f 9 PSE +

pärast § 15 10 UEN -
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Teema Me nr Esitaja NH 
jne

Hääletus NH/EH – 
märkused

osa

1 -

11 UEN

2 

enne põhj A 12 ALDE +

osa

1 +

pärast põhj A 13 ALDE

2 -

osa

1 +

pärast põhj K 5 GUE/NGL

2 -

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 545,13,56

Taotlused eraldi hääletuseks:
ALDE: § 4 punkt f
PPE-DE: § 4 punkt f

Taotlused nimeliseks hääletuseks:
Raportöör (ALDE): lõpphääletus

Taotlused osade kaupa hääletuseks:
ALDE, PPE-DE
Me 5
1. osa: "arvestades, et marginaliseerumine ... olulisemad põhjused"
2 osa: "ning arvestades, et ... väljendusviise"

GUE/NGL:
Me 11
1. osa: kogu tekst, v.a sõnad "ja suguelundite moonutamisega"
2 osa: need sõnad

IND/DEM:
§ 1, punkt e
1. osa: kogu tekst, v.a sõnad "ja tulevase Euroopa soolise võrdõiguslikkuse instituudiga"
2 osa: need sõnad

§ 3, punkt f
1. osa: "võttes arvesse asjaolu, et lapsi ... käsitatakse ohvritena"
2 osa: "ning kaaludes, kas neil ... saada kahjutasu"

PSE:
Me 13
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1. osa: kogu tekst, v.a eesliide "lähi" kahel esimesel korral (esimene ja viies rida)
2 osa: need sõnad

Mitmesugust:

Zbigniew Zaleski esitas lõike 4 punkti b kohta järgmise suulise muudatusettepaneku:

"tagades naiste vastu suunatud meeste vägivallaga tegelevate pädevate asutuste töötajate, nagu politsei- ja 
kohtuametnike, tervishoiu-, haridus-, noorsoo- ja sotsiaaltöötajate ning vanglatöötajate piisava, sealhulgas 
lapsi arvestava psühholoogilise ettevalmistuse; vestluse vormis laste teraapia puhul on eriti tähtis, et 
asjaomasel lastepsühholoogil või terapeudil oleksid teadmised meeste vägivallast naiste vastu, et isa 
vägivalda ema ja/või laste vastu ei peetaks vähetähtsaks;"
 

6. Naiste ja meeste võrdõiguslikkus Euroopa Liidus

Raport: Edite ESTRELA (A6-0401/2005)

Teema Me nr Esitaja NH 
jne

Hääletus NH/EH – 
märkused

1 PSE +§ 3

§ originaaltekst eraldi 

§ 5 § originaaltekst eraldi +

§ 8 § originaaltekst eraldi +

§ 25 § originaaltekst eraldi +

osa

1 +

põhj B § originaaltekst

2 +

osa

1 -

põhj C § originaaltekst

2/EH + 346,253,18

põhj I § originaaltekst eraldi +

osa

1 +

põhj J § originaaltekst

2 +

põhj S § originaaltekst eraldi +
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Teema Me nr Esitaja NH 
jne

Hääletus NH/EH – 
märkused

hääletus: resolutsioon (terviktekst) +

Taotlused eraldi hääletuseks:
ALDE: põhjendus S ja § 8
IND/DEM: põhjendused I ja S, §§ 5, 8 ja 25
PPE-DE: põhjendus C ja § 3

Taotlused osade kaupa hääletuseks:
ALDE:
Põhj C
1. osa: "arvestades, et liikmesriikides ... erakindlustusega"
2 osa: "arvestades, et on küsitav ... artikliga 141"

Põhj J
1. osa: kogu tekst, v.a sõnad "vahettegemine ... jätkuvalt selline, et"
2 osa: need sõnad

IND/DEM:
Põhj B
1. osa: "arvestades, et naiste ja meeste ... paremas ühildamises"
2 osa: "ning naiste ja meeste ... otsustamisprotsessides"

7. Postidirektiivi kohaldamine

Raport: Markus FERBER (A6-0390/2005)

Teema Me nr Esitaja NH 
jne

Hääletus NH/EH – 
märkused

§ 5 § originaaltekst eraldi +

osa

1/EH - 280,330,11

1 PPE-DE

2 

osa

1 +

§ 13

§ originaaltekst

2/EH - 273,328,10

osa

1 +

§ 18 § originaaltekst

2 +
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Teema Me nr Esitaja NH 
jne

Hääletus NH/EH – 
märkused

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 554,64,10

Taotlused eraldi hääletuseks:
Verts/ALE: §§ 5 ja 13

Taotlused nimeliseks hääletuseks:
PPE-DE: lõpphääletus

Taotlused osade kaupa hääletuseks:

ALDE:
Me 1
1. osa: kogu tekst, v.a sõnad "koostatava tuleviku-uuringu ... paindlikumaks muutmine"
2 osa: need sõnad

§ 13
1. osa: märgib, et liikmesriikides ... universaalteenuste puhul"
2 osa: kutsub komisjoni üles .. demograafilisi piiranguid"

§ 18
1. osa: kogu tekst, v.a sõna "operaatoritevaheline"
2 osa: see sõna

8. Palestiina valimiste tulemused ning olukord Lähis-Idas, samuti nõukogu otsus 
mitte avalikustada Ida-Jeruusalemma käsitlevat aruannet

Resolutsiooni ettepanekud: B6-0086/2006, B6-0087/2006, B6-0088/2006, B6-
0089/2006, B6-0090/2006, B6-0091/2006

Teema Me nr Esitaja NH 
jne

Hääletus NH/EH – märkused

Resolutsiooni ühisettepanek RC-B6-0086/2006
(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, UEN)

§ 3 4 Verts/ALE -

1 Verts/ALE -

2 Verts/ALE EH - 179,275,155

pärast § 3

3 Verts/ALE -

pärast § 4 7 GUE/NGL: NH - 263,313,32

§ 6 § originaaltekst eraldi +

pärast § 6 8 GUE/NGL: NH - 89,498,27
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Teema Me nr Esitaja NH 
jne

Hääletus NH/EH – märkused

§ 8 9 GUE/NGL: tagasi

§ 10 5 Verts/ALE NH - 160,387,41

pärast § 10 10 GUE/NGL: NH - 141,322,153

§ 11 6 Verts/ALE -

hääletus: resolutsioon (terviktekst) +

resolutsiooni ettepanekud fraktsioonide kaupa

B6-0086/2006 ALDE 

B6-0087/2006 Verts/ALE 

B6-0088/2006 PSE 

B6-0089/2006 GUE/NGL 

B6-0090/2006 UEN 

B6-0091/2006 PPE-DE 

Taotlused nimeliseks hääletuseks:
Verts/ALE: me 5
GUE/NGL: me 7, 8 ja 10

Taotlused eraldi hääletuseks:
ALDE: § 6

Mitmesugust:
Fraktsioon GUE/NGL võttis tagasi oma muudatusettepaneku 9.

9. ELi seisukoht Kuuba valitsuse suhtes

Resolutsiooni ettepanekud: B6-0075/2006, B6-0078/2006, B6-0079/2006, B6-
0080/2006, B6-0081/2006, B6-0082/2006

Teema Me nr Esitaja NH 
jne

Hääletus NH/EH – 
märkused

Resolutsiooni ühisettepanek RC-B6-0075/2006
(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, UEN)

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 560,33,19

resolutsiooni ettepanekud fraktsioonide kaupa
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Teema Me nr Esitaja NH 
jne

Hääletus NH/EH – 
märkused

B6-0075/2006 PPE-DE 

B6-0078/2006 GUE/NGL 

B6-0079/2006 UEN 

B6-0080/2006 Verts/ALE 

B6-0081/2006 PSE 

B6-0082/2006 ALDE 

Fraktsioon Verts/ALE allkirjastas samuti resolutsiooni ühisettepaneku.

Taotlused nimeliseks hääletuseks:
PPE-DE: lõpphääletus

10. Riikide haldusdeklaratsioonid – Liikmesriikide vastutus Euroopa Liidu eelarve 
täitmise osas

Resolutsiooni ettepanek: B6-0074/2006

Teema Me nr Esitaja NH 
jne

Hääletus NH/EH – 
märkused

Resolutsiooni ettepanek B6-0074/2006
(eelarvekontrollikomisjon) 

§ 12 § originaaltekst eraldi +

osa

1 +

§ 13 § originaaltekst

2 +

hääletus: resolutsioon (terviktekst) +

Taotlused eraldi hääletuseks:
PSE: § 12

Taotlused osade kaupa hääletuseks:
PSE:

§ 13
1. osa: kogu tekst, v.a sõnad "uue finantsperspektiivi üle"
2 osa: need sõnad
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11. Vahemere kalavarud

Resolutsiooni ettepanekud: B6-0076/2006, B6-0083/2006, B6-0084/2006

Teema Me nr Esitaja NH 
jne

Hääletus NH/EH – märkused

Resolutsiooni ettepanek B6-0076/2006
(Verts/ALE)

hääletus: resolutsioon (terviktekst) -

Resolutsiooni ettepanek B6-0083/2006
(PPE-DE, PSE, GUE/NGL, UEN)

pärast § 3 1 Verts/ALE -

hääletus: resolutsioon (terviktekst) +

Resolutsiooni ettepanek B6-0084/2006)
(ALDE)

B6-0084/2006 


