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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 

SH salajane hääletus 
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1. Paranduseelarve nr 5/2010 projekt: OLAF ja omavahendite korrigeerimine 

 

Raport: László Surján (A7-0249/2010) 

 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

tervikhääletus NH + 554,21,21 

 

 

2. E-kaubanduse siseturu väljakujundamine 

 

Raport: Pablo Arias Echeverría (A7-0226/2010) 

 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

tervikhääletus  +  

 

 

3. Tsiviillennunduses toimuvate õnnetuste ja intsidentide uurimine ja ennetamine 

***I 

 

Raport: Christine De Veyrac (A7-0195/2010) 

  

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

terviktekst 

plokk nr 1 - 

kompromiss  

94rev  PPE, S&D, 

ALDE, 

Verts/ALE, 

ECR, 

GUE/NGL 

NH + 615,12,8 

  plokk nr 3 - 

vastutava komisjoni 

muudatus-

ettepanekud   

1–93 komisjon  ↓  

hääletus: muudetud ettepanek    +  

hääletus: õigusloomega seotud resolutsioon   NH + 604,11,26 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks:  

PPE: plokk nr 1, plokk nr 2  

 

 



P7_PV(2010)09-21(VOT)_ET.doc PE 448.635/ 3 

4. Gaasivarustuse kindlus ***I 

 

Raport: Alejo Vidal-Quadras (A7-0112/2010) 

  

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

terviktekst 

plokk nr 1 - 

kompromiss 

118 komisjon  +  

  plokk nr 2 - 

vastutava komisjoni 

muudatusettepanek 

1–117 komisjon  ↓  

  hääletus: muudetud ettepanek   +  

  hääletus: õigusloomega seotud resolutsioon  NH + 601,27,23 

 

 

5. EÜ ja Pakistani vaheline tagasivõtuleping *** 

 

Soovitus: Csaba Sógor (A7-0231/2010) 

 

Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

hääletus: õigusloomega seotud resolutsioon  EH + 382,250,23 

 

 

6. Kaubandus- ja majandussuhted Türgiga 

 

Raport: Metin Kazak (A7-0238/2010) 

  

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

alternatiivne 

resolutsiooni 

ettepanek 

1 EFD NH - 38,602,18 

raportööri 

muudatusettepanek 

2 raportöör osa   

1 +  

2/EH - 235,354,64 

3 raportöör  +  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) 

(INTA komisjon)  

 +  
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Taotlused nimeliseks hääletuseks:  

EFD: me 1 

 

Taotlused osade kaupa hääletuseks:  

GUE/NGL: 

me 2 

1. osa:    „väljendab heameelt ... tulemuse üle,” 

2. osa:    „mis peaks kiirendama ... kohaldamise;” 
 

 

7. Bioloogilise mitmekesisuse kaitseks ette nähtud Euroopa Liidu õigusaktid 

 

Raport: Esther de Lange (A7-0241/2010) 

  

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

§ 51 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 67 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 69 § originaaltekst osa   

1 +  

2 -  

hääletus: resolutsioon (terviktekst)   +  

 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

Verts/ALE 

§ 51   

1. osa:  „nendib, et  ... ELi õigusaktid,” 

2. osa:  „võimaldades eraldi ... looduslikke vaenlasi;” 
 

§ 67   

1. osa:  „rõhutab, et ... oluline roll;” 

2. osa:  „tunnistab, et ... täit vastutust;” 
 

§ 69   

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „eespool kirjeldatud tegevuse ning” 

2. osa: need sõnad 
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8. Loodusõnnetuste ja inimtegevusest tingitud katastroofide ennetamine 

 

Raport: João Ferreira (A7-0227/2010) 

  

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

hääletus: resolutsioon (terviktekst)  +  

 

 

9. Vaesuse vähendamine ja töökohtade loomine arengumaades  

 

Raport: Eleni Theocharous (A7-0192/2010) 

  

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

§ 2 § originaaltekst eraldi +  

§ 3 § originaaltekst eraldi +  

§ 26 § originaaltekst eraldi/EH + 321,305,12 

§ 49 § originaaltekst eraldi -  

§ 54 § originaaltekst eraldi/EH + 332,293,13 

§ 83 § originaaltekst osa   

1 +  

2 -  

§ 84 § originaaltekst  + muudetud suuliselt  

§ 94 § originaaltekst eraldi/EH + 375,255,15 

volitus 21 § originaaltekst eraldi/EH - 305,317,17 

põhjendus B § originaaltekst eraldi -  

hääletus: resolutsioon (terviktekst)  +  

 

 

Taotlused eraldi hääletuseks:  

PPE:   §§ 26, 49, 54, volitus 21, põhjendus B 

ECR:   §§ 2, 3 

GUE/NGL: § 94 

Verts/ALE: § 94 

 

Taotlused osade kaupa hääletuseks:  

PPE: 

§ 83 
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1. osa:   „kutsub rahvusvahelisi ... seotud valikuid,” 

2. osa:    „ning hoiduma ... finantskriisi tekkele;” 

 

 

Mitmesugust:  

Eleni Theocharous esitas lõike 84 kohta järgmise suulise muudatusettepaneku: 

„84. kutsub ELi ja G20 üles võtma konkreetseid meetmeid, et kaotada maksuparadiiside kuritarvitamine, 

maksudest kõrvalehoidumine ja ebaseaduslik raha väljavool arengumaadest ning edendada nende 

vahendite investeerimist arengumaadesse;” 


