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1. ELi ja Liibüa raamleping 

Raport: Ana Gomes (A7-0368/2010) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

heakskiitmine ilma hääletuseta  + kodukorra artikli 

97 lõige 4 

 

 

 

2. Kristlaste olukord seoses usuvabadusega 

Resolutsiooni ettepanekud: B7-0039/2011, B7-0040/2011, B7-0051/2011, B7-0052/2011, B7-

0054/2011, B7-0056/2011, B7-0058/2011 

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

Resolutsiooni ühisettepanek RC-B7-0039/2011  

(PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD, de Jong, Hadjigeorgiou, Triantaphyllides) 

§ 12 § originaaltekst eraldi +  

§ 13 § originaaltekst eraldi +  

§ 14 § originaaltekst eraldi + muudetud suuliselt 

§ 16 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

hääletus: resolutsioon (terviktekst)  +  

Resolutsiooni ettepanekud fraktsioonide kaupa 

B7-0039/2011  EFD  ↓  

B7-0040/2011  S&D  ↓  

B7-0051/2011  ALDE  ↓  

B7-0052/2011  GUE/NGL  ↓  

B7-0054/2011/rev  ECR  ↓  

B7-0056/2011  PPE  ↓  

B7-0058/2011  Verts/ALE  ↓  

 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

GUE/NGL: §§ 12, 13, 14 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

ALDE, GUE/NGL: 

§ 16 

1. osa: „nõuab, et ELi institutsioonid” 

2. osa: „täidaksid Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 17 sätestatud kohustust” 

3. osa: „pidada kirikute ... läbipaistvat ja korrapärast dialoogi,” 

4. osa „et tagada kristlaste ... arutusel oleva küsimusena;” 
 

Mitmesugust: 

Elmar Brok esitas lõike 14 kohta järgmise suulise muudatusettepaneku:  

„14. palub välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel esindajal – võttes arvesse viimase aja sündmusi 

ning üha suurenevat vajadust analüüsida ja mõista rahvusvahelistes suhetes ja tänastes ühiskondades 

toimuvaid kultuurilisi ja usulisi muutusi – kujundada Euroopa välisteenistuse inimõiguste 

direktoraadis välja püsiv võime, et jälgida valitsustepoolseid ja ühiskondlikke piiranguid, mis 

puudutavad usuvabadust ja sellega seotud õigusi, ning palub neist asjust igal aastal teavitada Euroopa 

Parlamenti;” 

 

Bastiaan Belder allkirjastas samuti resolutsiooni ühisettepaneku.  

 

Søren Bo Søndergaard allkirjastas samuti resolutsiooni ettepaneku B7-0052/2011, mille esitas 

fraktsioon GUE/NGL. 
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3. Olukord Valgevenes 

Resolutsiooni ettepanekud: B7-0044/2011, B7-0046/2011, B7-0047/2011, B7-0053/2011, B7-
0055/2011, B7-0057/2011 

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

Resolutsiooni ühisettepanek RC-B7-0044/2011  

(PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR) 

§ 2 § originaaltekst  + muudetud suuliselt 

§ 3 § originaaltekst  + muudetud suuliselt 

§ 9 § originaaltekst  + muudetud suuliselt 

§ 12 1 S&D  +  

§ 13 § originaaltekst  + muudetud suuliselt 

§ 16 § originaaltekst eraldi +  

hääletus: resolutsioon (terviktekst)  +  

Resolutsiooni ettepanekud fraktsioonide kaupa 

B7-0044/2011  PPE  ↓  

B7-0046/2011  S&D  ↓  

B7-0047/2011  ALDE  ↓  

B7-0053/2011  ECR  ↓  

B7-0055/2011  GUE/NGL  ↓  

B7-0057/2011  Verts/ALE  ↓  

 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

S&D: § 16 
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Mitmesugust: 

  

Justas Vincas Paleckis esitas lõike 2 kohta järgmise suulise muudatusettepaneku: 

„2. mõistab hukka politsei- ja julgeolekujõudude jõhkra jõukasutuse protestijate kallal valimiste päeval 

ning väljendab erilist pahameelt hr Njakljajevi ründamise pärast, mis mõlemad on näited selliste 

kesksete demokraatiapõhimõtete nagu sõna- ja kogunemisvabaduse, samuti inimõiguste tõsisest 

rikkumisest, ning väljendab muret Valgevene ametivõimude püüete pärast võtta ära kolmeaastase 

Danil Sannikavi hooldusõigust tema vanematelt, presidendikandidaat Andrei Sannikavilt ja uurivalt 

ajakirjanikult Irina Halipilt, kes on mõlemad 19. detsembril toimunud valimistest saadik vahistatud; on 

eriti mures viimased 31 päeva näljastreigil olnud Mikalai Statkevitši tervise pärast;”  

 

Jacek Protasiewicz esitas lõike 3 kohta järgmise suulise muudatusettepaneku: 

„3. mõistab jõuliselt hukka rahumeelsete protestijate ja enamiku presidendikandidaatide 

(sealhulgas Uladzimir Njakljajev, Andrei Sannikav, Mikalai Statkevitš ja Aless Mihhalevitš), 

demokraatliku opositsiooni liidrite (sealhulgas Pavel Sevjarõnets ja Anatol Ljabedzka) ning arvukate 

tsiviilühiskonna aktivistide, ajakirjanike, õpetajate ja üliõpilaste vahistamise ja kinnipidamise, keda 

kõiki võib oodata kuni 15 aasta pikkune vanglakaristus; nõuab kõnealuste sündmuste sõltumatut ja 

erapooletut rahvusvahelist uurimist OSCE egiidi all; nõuab, et viivitamatult loobutaks poliitilise 

taustaga süüdistustest;”  

 

Vytautas Landsbergis esitas lõike 9 kohta järgmise suulise muudatusettepaneku: 

„9. kutsub komisjoni üles toetama kõigi rahaliste ja poliitiliste vahenditega Valgevene 

kodanikuühiskonna jõupingutusi, sõltumatut meediat (näiteks TV Belsat, European Radio for Belarus, 

Radio Racja ja teised) ja valitsusväliseid organisatsioone Valgevenes, et edendada demokraatiat ja 

seista vastu režiimi survele; näeb vajadust tugevdada ja hõlbustada Valgevene VVOde suhtlemist 

VVOde rahvusvahelise kogukonnaga; samas palub komisjonil peatada käimasolev koostöö ja lõpetada 

Valgevene riikliku meedia toetamine; samas peaks komisjon rahastama Uladzimir Njakljajevi 

luuleraamatute, mis Valgevene ametivõimude poolt hiljuti konfiskeeriti ja tulle heideti, uuestitrükki ja 

jaotamist;” 

 

Kristiina Ojuland esitas lõike 13 kohta järgmise suulise muudatusettepaneku:  

„13. palub nõukogul kaaluda võimalust peatada Valgevene osavõtt idapartnerluse-alasest 

tegevusest mitte hiljem kui Budapestis toimuval idapartnerluse-teemalisel tippkohtumisel, juhul kui ei 

anta vastuvõetavaid selgitusi ja olukord Valgevenes märgatavalt ei parane; nimetatud peatamine ei 

puuduta VVOsid ja kodanikuühiskonda;” 

 

Mario Mauro allkirjastas samuti resolutsiooni ühisettepaneku. 
 

 

4. 2009. aasta konkurentsipoliitika aruanne 

Raport: Derk Jan Eppink (A7-0374/2010) 

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

§ 5 § originaaltekst eraldi +  

§ 14 1 üle 74 

parlamendi-

liikme 

EH + 305, 289, 25 

§ 18 § originaaltekst osa   

1 +  

2 -  

§ 25 § originaaltekst eraldi/E

H 

+ 322, 283, 19 

§ 54 § originaaltekst eraldi +  

§ 92 § originaaltekst eraldi +  

§ 102 § originaaltekst eraldi -  

§ 105 § originaaltekst osa   

1 +  

2 + muudetud suuliselt 

§ 108 § originaaltekst eraldi +  

§ 109 § originaaltekst eraldi +  

hääletus: resolutsioon (terviktekst)  +  

 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

PPE: §§ 25, 102 

Verts/ALE: §§ 5, 54, 92, 108, 109 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

PPE: 

§ 18 

1. osa: „rõhutab, et liikmesriigid ... võrdsemad tingimused;” 

2. osa: „on seoses sellega arvamusel, et ... ühisturul konkurentsi;” 
 

Verts/ALE: 

§ 105 

1. osa: „palub komisjonil teha ... reisijateveo turud;” 

2. osa: „lisaks palub komisjonil ... oma turud varem avada;” 
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Mitmesugust: 

Muudatusettepaneku 1 esitasid Andreas Schwab ja teised.  

 

Michael Cramer esitas fraktsiooni Verts/ALE nimel lõike 105 teise osa kohta järgmise suulise 

muudatusettepaneku: „lisaks palub liikmesriikidel ja komisjonil üleminekuajal teha vastastikuse 

klausli kasutamise ettepanek neile liikmesriikidele, kes otsustavad oma turud varem avada;” 

 
 

5. ELi jätkusuutlik Kaug-Põhja poliitika 

Raport: Michael Gahler (A7-0377/2010) 

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

alternatiivne 

resolutsiooni ettepanek 

1 GUE/NGL  -  

raportööri 

muudatusettepanekud 

(hääletus plokkide 

kaupa) 

2–7 raportöör  +  

hääletus: AFET komisjoni resolutsioon 

(terviktekst) 

 +  

 

Mitmesugust: 

Ilda Figueiredo allkirjastas samuti alternatiivse resolutsiooni ettepaneku. 
 

 

6. ELi Musta mere piirkonna strateegia 

Raport: Traian Ungureanu (A7-0378/2010) 

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

§ 9 § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH + 401, 194, 12 

§ 20 § originaaltekst osa   

1 +  

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

§ 25 § originaaltekst osa   

1/NH + 589, 7, 34 

2/NH + 331, 268, 21 

§ 45 § originaaltekst eraldi +  

§ 53 1 raportöör  +  

hääletus: resolutsioon (terviktekst)  +  

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

S&D: § 25 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

Verts/ALE: §§ 45, 53 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

ALDE: 

§ 9 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „piirkonna eriomadusi arvestavate” 

2. osa: need sõnad 
 

§ 20 

1. osa: kogu tekst, v.a sõna „ELi” 

2. osa: see sõna 
 

S&D, ALDE: 

§ 25 

1. osa: „juhib tähelepanu vajadusele ... sõjalise tegevuse avalikustamine;” 

2. osa: „väljendab eriti muret ... piirkonna stabiilsusele;” 
 

 

7. Pakistan: Pandžabi kuberneri Salmaan Taseeri mõrv 

Resolutsiooni ettepanekud: B7-0041/2011, B7-0045/2011, B7-0059/2011, B7-0060/2011, B7-
0061/2011, B7-0062/2011, B7-0063/2011 

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

Resolutsiooni ühisettepanek RC-B7-0041/2011 

(PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL, EFD) 

§ 8 + § 17 § originaaltekst  + muudetud suuliselt 

§ 14 § originaaltekst osa  muudetud suuliselt 

1 +  

2/EH - 1, 84, 1 

§ 15 § originaaltekst osa   

1 +  

2 -  

hääletus: resolutsioon (terviktekst)  +  

Resolutsiooni ettepanekud fraktsioonide kaupa 

B7-0041/2011  EFD  ↓  

B7-0045/2011  ALDE  ↓  

B7-0059/2011  ECR  ↓  

B7-0060/2011  PPE  ↓  

B7-0061/2011  S&D  ↓  

B7-0062/2011  GUE/NGL  ↓  

B7-0063/2011  Verts/ALE  ↓  

 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

Verts/ALE: 

§ 14 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „riigi vähemuste ministri soovitatud” 

2. osa: need sõnad 
 

§ 15 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „ja endise ministri Sherry Rehmani” 

2. osa: need sõnad 
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Mitmesugust: 

Marietje Schaake esitas järgmised suulised muudatusettepanekud: 

§ 8 

„kutsub Pakistani ametivõime üles Asia Bibit viivitamatult vabadusse laskma ning võtma meetmeid, et 

tagada turvalisus tema perekonnale, kes pidi pakku minema; kutsub president Zadarit üles kasutama 

oma põhiseaduslikke volitusi, et Asia Bibile pärast tema nimel esitatud apellatsioonkaebuse 

lahendamist armu anda;”  

 

§ 17 

„suhtub positiivselt asjaolusse, et Pakistan allkirjastas ÜRO kodaniku- ja poliitiliste õiguste 

rahvusvahelise pakti ning piinamise vastase konventsiooni ratifitseerimiskirjad; kutsub Pakistani 

valitsust üles võtma tagasi oma reservatsioonid nimetatud kahe dokumendi osas ning tagama ÜRO 

paktis sätestatud usuvabadust, nähes ette oma kodanike kaitse, et nad saaksid vabalt oma usku 

järgida;”  

 

Charles Tannock esitas lõike 14 kohta järgmise suulise muudatusettepaneku: 

„palub Pakistani valitsusel põhjalikult läbi vaadata jumalateotuse seadused ja nende praegune 

kohaldamine, muu hulgas ka karistusseadustiku jaoga 295 C ette nähtud kohustuslik surmanuhtluse 

või eluaegse vangistuse määramine kõikidele prohvet Muhamedi teotamises süüdi mõistetud isikutele, 

eesmärgiga rakendada muudatusi;” 

 

Søren Bo Søndergaard allkirjastas samuti resolutsiooni ettepaneku B7-0062/2011, mille esitas 

fraktsioon GUE/NGL. 
 

 

8. Brasiilia: Cesare Battisti väljaandmine 

Resolutsiooni ettepanekud: B7-0042/2011, B7-0048/2011, B7-0050/2011, B7-0064/2011, B7-
0065/2011, B7-0066/2011 

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

Resolutsiooni ühisettepanek RC-B7-0042/2011 

(PPE, S&D, ALDE, ECR, EFD) 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 83, 1, 2 

Resolutsiooni ettepanekud fraktsioonide kaupa 

B7-0042/2011  EFD  ↓  

B7-0048/2011  ALDE  ↓  

B7-0050/2011  Verts/ALE  ↓  

B7-0064/2011  PPE  ↓  

B7-0065/2011  S&D  ↓  

B7-0066/2011  ECR  ↓  
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Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

GUE/NGL: Lõpphääletus 
 

Mitmesugust: 

Sonia Alfano allkirjastas samuti resolutsiooni ettepaneku B7-0048/2011, mille esitas fraktsioon 

ALDE. 

 

Resolutsiooni ühisettepaneku RC-B7-0042/2011 allkirjastasid ka järgmised parlamendiliikmed: 

 

PPE: 

Cristiana Muscardini, Marco Scurria, Giovanni La Via, Carlo Fidanza, Antonio Cancian, Licia 

Ronzulli, Amalia Sartori, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Alfredo Pallone, Iva Zanicchi, Clemente 

Mastella, Salvatore Tatarella, Aldo Patriciello, Raffaele Baldassarre, Sergio Berlato, Potito Salatto, 

Salvatore Iacolino, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Barbara Matera, Giovanni Collino, Crescenzio 

Rivellini ja Gabriele Albertini. 

 

S&D: 

Debora Serracchiani, Vittorio Prodi, Paolo De Castro, Roberto Gualtieri, Pier Antonio Panzeri, Pino 

Arlacchi, Sergio Gaetano Cofferati, Salvatore Caronna, Mario Pirillo, Gianluca Susta, Francesco De 

Angelis, Rosario Crocetta, Leonardo Domenici, Rita Borsellino ja Francesca Balzani.  

 

ALDE: 

Sonia Alfano. 
 

 

9. Iraan, eelkõige Nasrin Sotoudehi juhtum 

Resolutsiooni ettepanekud: B7-0043/2011, B7-0049/2011, B7-0067/2011, B7-0068/2011, B7-
0069/2011, B7-0070/2011, B7-0071/2011 

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

Resolutsiooni ühisettepanek RC-B7-0043/2011/rév1 

(PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL, EFD) 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 79, 0, 0 

Resolutsiooni ettepanekud fraktsioonide kaupa 

B7-0043/2011  EFD  ↓  

B7-0049/2011  ALDE  ↓  

B7-0067/2011  ECR  ↓  

B7-0068/2011  S&D  ↓  

B7-0069/2011  PPE  ↓  

B7-0070/2011  GUE/NGL  ↓  

B7-0071/2011  Verts/ALE  ↓  

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

PPE: Lõpphääletus 
 

Mitmesugust: 

Rosario Crocetta allkirjastas samuti resolutsiooni ühisettepaneku RC-B7-0043/2011 rev1. 
 
 

 

 


