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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. Aktsiaseltside ühinemine (kodifitseeritud versioon) ***I 

Raport: Jiří Maštálka (A7-0363/2010) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

tervikhääletus NH + 573, 17, 4 

 

 

2. EÜ ja Jordaania vahelise Euroopa–Vahemere piirkonna lepingu protokolli 

sõlmimine, et võtta arvesse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemist ELiga *** 

Soovitus: Gabriele Albertini (A7-0373/2010) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

tervikhääletus  +  

 

 

3. EÜ ning Lääne-Aafrika majandus- ja rahaliidu vaheline teatavaid 

lennundusküsimusi käsitlev leping *** 

Raport: Dieter-Lebrecht Koch (A7-0361/2010) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

tervikhääletus  +  

 

 

4. Ehitustoodete ühtlustatud turustustingimused ***II 

Soovitus teisele lugemisele: Catherine Stihler (A7-0343/2010) (nõutav kvalifitseeritud häälteenamus) 

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

kogu tekst – plokk nr 1 

– kompromiss 

84 S&D, PPE, 

ALDE, 

Verts/ALE, 

ECR, 

GUE/NGL  

komisjon 

 +  

plokk nr 2 – vastutava 

komisjoni 

muudatusettepanekud 

1–83 komisjon  ↓  

 

 

 

5. Humanitaarabi valdkonna Euroopa konsensus 

Raport: Michèle Striffler (A7-0375/2010) 

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

§ 5 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 9 § originaaltekst NH + 628, 32, 4 

§ 13 § originaaltekst osa   

1/NH + 649, 9, 11 

2/NH + 569, 79, 18 

§ 31 § originaaltekst NH + 574, 61, 35 

§ 32 § originaaltekst NH + 583, 64, 19 

§ 33 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 35 § originaaltekst eraldi +  

§ 39 § originaaltekst osa   

1 +  
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

2 +  

põhjendus C § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH + 327, 326, 12 

3/EH + 335, 325, 12 

põhjendus G § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

hääletus: resolutsioon (terviktekst)  +  

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

GUE/NGL: §§ 9, 13, 31, 32 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

ECR: §§ 9, 35 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

ECR: 

põhjendus G 

1. osa: „arvestades, et Haiti ja Pakistani ... koordineerimist ja nähtavust;” 

2. osa: „arvestades, et need katastroofid ... Euroopa kiirreageerimisüksus;” 
 

§ 5 

1. osa: „soovitab humanitaarabi paremini rahastada, kuna sekkuda tuleb üha rohkemates 

piirkondades,” 

2. osa: „ning palub eelarvepädevatel institutsioonidel ... arenguabiks 0,7% RKTst 2015. 

aastal;” 
 

§ 39 

1. osa: „soovitab selle mõõtme jaoks ... oluliselt suurendada” 

2. osa: „ning rõhutab, kui oluline ... isevastutus projektide eest;” 
 

PPE: 

põhjendus C 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „inimtekkelised” ja „ning tööstusriigid ... ajaloolist vastutust;” 

2. osa: „inimtekkelised” 

3. osa: „ning tööstusriigid ... ajaloolist vastutust;” 
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GUE/NGL: 

§ 13 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „sõjaväelased ja” 

2. osa: need sõnad 
 

ECR, GUE/NGL: 

§ 33 

1. osa: „palub komisjonil ... humanitaarabi eripärast” 

2. osa: „Euroopa Liidu välispoliitikas,” 

3. osa: „ning palub liikmesriikidel ... soodustada vastastikust mõistmist;” 
 

 

6. Põllumajanduse tunnistamine strateegiliselt tähtsaks sektoriks toiduga 

kindlustatuse tagamisel 

Raport: Daciana Octavia Sârbu (A7-0376/2010) 

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

§ 8 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 9 § originaaltekst osa   

1/EH + 479, 166, 17 

2 +  

§ 14 § originaaltekst osa   

1/NH + 445, 166, 60 

2/NH + 313, 300, 46 

3/NH - 282, 339, 48 

§ 24 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 26 § originaaltekst eraldi +  

§ 27 § originaaltekst osa   

1 +  
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

2/EH - 279, 380, 5 

3 +  

§ 29 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 30 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 31 § originaaltekst eraldi +  

§ 36 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 45 § originaaltekst osa   

1/EH + 391, 262, 8 

2/EH - 252, 335, 74 

§ 50 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 51 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

põhjendus P § originaaltekst eraldi/E

H 

+ 311, 311, 26 

hääletus: resolutsioon (terviktekst)  +  

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

Verts/ALE: § 14 
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Taotlused eraldi hääletuseks: 

ALDE: § 31 

PPE: põhjendus P, § 45 

ECR: §§ 26, 29, 30, 31 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

ALDE: 

§ 8 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „liikmesriikides ellu viia ... ning tõhusamalt” ja „nõuab ühtlasi 

rohkem ... programmide eelarve suurendamist;” 

2. osa: „liikmesriikides ellu viia ... ning tõhusamalt”  

3. osa: „nõuab ühtlasi rohkem ... programmide eelarve suurendamist;” 
 

§ 9 

1. osa: „kinnitab taas toetust ... isikute programmile;” 

2. osa: „tuletab meelde, et ... vaesemate elanike toiduvajadusi;” 
 

§ 24 

1. osa: „rõhutab põllumajandusettevõtjate ... ebastabiilsel ajal ette planeerida;” 

2. osa: „nõuab tungivalt, et ... säilitamine Euroopa Liidus;;” 
 

§ 29 

1. osa: „toetab julgemaid ... probleemi lahendamiseks,” 

2. osa: „sealhulgas reguleerivatele ja ... otseselt seotud investorid;” 
 

§ 30 

1. osa: „väljendab muret teraviljakaubanduses ... suurtest hinnakõikumistest;” 

2. osa: „on seisukohal, et see ... ja tarbijate huve;” 
 

§ 36 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „ja varud tooraine hinnaindeksite reguleerimiseks” 

2. osa: need sõnad 
 

§ 45 

1. osa: „rõhutab, et kliimamuutuse ... pindala väheneb;” 

2. osa: „rõhutab, et ELi ... või mahajäetud maal;” 
 

§ 50 

1. osa: „kinnitab, et ÜPP peab ... territoriaalse ühtekuuluvuse” 

2. osa: „ning eksporditoetuste järk-järgulise ... mõjuga ekspordimeetmetele;” 
 

PPE: 

§ 51 

1. osa: „tunnistab, et ÜPP reformid ... põllumajandussektorite toetamine,” 

2. osa: „tagades eriti asjaolu, et ... arenguabieelarves esikohale;” 
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ALDE, ECR: 

§ 27 

1. osa: „toetab sellega seoses ... samas,” v.a sõnad „ja kehtestada miinimumkünnised 

osalistele, kellel on lubatud nendel turgudel kaubelda;” 

2. osa: „ja kehtestada miinimumkünnised osalistele, kellel on lubatud nendel turgudel 

kaubelda;” 

3. osa: „ei tohiks lubada spekuleerimisel ohustada muidu tõhusaid 

põllumajandusettevõtjaid;” 
 

PPE, S&D: 

§ 14 

1. osa: „kutsub komisjoni ... GMO-vabades importtoodetes” 

2. osa: „ning tegema ettepanekut ... need on ohutuks tunnistatud” 

3. osa: „ning samas uurima ... tootmismeetodite kasutamiseks;”  
 


