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1. ELi ja Cabo Verde vaheline teatavaid lennundusküsimusi käsitlev leping *** 

Soovitus: Dominique Riquet (A7-0307/2011) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

tervikhääletus  +  

 

 

2. Kindlustuse tagamise skeemid 

Raport: Peter Skinner (A7-0243/2011) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

tervikhääletus  +  

 

 

3. Käibemaksu tulevik 

Raport: David Casa (A7-0318/2011) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

tervikhääletus NH + 521, 50, 58 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

EFD: lõpphääletus 
 

Mitmesugust: 

David Casa tegi suulise muudatusettepaneku jätta välja lõige 13. 
 

 

4. Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametissenimetamine * 

Raport: Sharon Bowles (A7-0337/2011) 

salajane hääletus (kodukorra artikli 169 lõige 1) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

hääletus: otsuse ettepanek  + 480, 69, 74 
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5. ELi tagatise andmine Euroopa Investeerimispangale ELi välistele projektidele 

antavatest laenudest ja tagatistest tekkida võiva kahjumi puhuks ***II 

Soovitus teisele lugemisele: Ivailo Kalfin (A7-0327/2011) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

heakskiitmine ilma hääletuseta  +  

 

 

6. Täiendavate aktsiate märkimine Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga 

kapitalis ***I 

Raport: Sharon Bowles (A7-0227/2011) 

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

kogu tekst - plokk nr 1 

– kompromiss 

14 ALDE, PPE, 

S&D 

 +  

plokk nr 2 – vastutava 

komisjoni muudatus-

ettepanekud 

1–13 komisjon  ↓  

hääletus: muudetud ettepanek  +  

hääletus: seadusandlik resolutsioon NH + 573, 64, 9 

 

 

7. ÜRO tulirelvade protokolli artikli 10 rakendamine ning tulirelvade, nende osade, 

lisaseadiste ja laskemoona ekspordilube, importi ja transiiti käsitlevate meetmete 

kehtestamine ***I 

Raport: Salvatore Iacolino (A7-0157/2011) 

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

kogu tekst - plokk nr 1 

– kompromiss 

28 komisjon  +  

plokk nr 2 – vastutava 

komisjoni muudatus-

ettepanekud 

1–27 komisjon  ↓  

hääletus: muudetud ettepanek  +  

hääletus: seadusandlik resolutsioon NH + 624, 17, 2 
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8. Erandlikud kaubandusmeetmed Euroopa Liidu stabiliseerimis- ja 

assotsieerimisprotsessis osalevate või sellega seotud maade ja territooriumide 

suhtes ***I 

Raport: Vital Moreira (A7-0243/2010) 

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

vastutava komisjoni 

muudatusettepanekud 

27 komisjon  +  

hääletus: muudetud ettepanek  +  

hääletus: seadusandlik resolutsioon NH + 605, 20, 18 

 

Mitmesugust: 

Raport saadeti 11. mai 2011. aasta osaistungjärgul tagasi vastutavale komisjonile (kodukorra artikli 57 

lõige 2). 

Muudatusettepanekuga 27 asendatakse ülalnimetatud osaistungjärgul vastu võetud 

muudatusettepanekud. 
 

 

9. Ettevalmistused Euroopa Ülemkogu kohtumiseks (23. oktoober 2011) 

Resolutsiooni ettepanekud: B7-0534/2011, B7-0535/2011, B7-0536/2011 

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

Resolutsiooni ettepanekud fraktsioonide kaupa B7-0534/2011  

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

§ 3 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 5, teine taane § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 5, neljas taane § originaaltekst osa   

1 +  

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

§ 5, viies taane § originaaltekst eraldi +  

§ 5, kuues taane § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

hääletus: resolutsioon (terviktekst)  +  

Resolutsiooni ettepanekud fraktsioonide kaupa 

B7-0535/2011  ECR  ↓  

B7-0536/2011  GUE/NGL  ↓  

 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

EFD: § 5, viies taane 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

EFD: 

§ 3 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „põhineks täielikult ühendusemeetodil ja” 

2. osa: need sõnad 
 

§ 5, teine taane 

1. osa: „Euroopa Finantsstabiilsuse Fondi ... ühenduse pädevusse ning” 

2. osa: „hinnang selle kohta, kas ... võlakriisid kontrolli alla;” 

 

§ 5, neljas taane 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „maksusüsteemide elementide” ja „ning ühtlustamisel, kaasa 

arvatud” 

2. osa: need sõnad 
 

§ 5, kuues taane 

1. osa: „majandusvalitsus euroala jaoks” 

2. osa: „ühendusemeetodil põhinev” 
 

 

10. Bulgaaria ja Rumeenia ühinemine Schengeni alaga 

Resolutsiooni ettepanekud: B7-0532/2011, B7-0533/2011 

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 ettepanekud fraktsioonide kaupa B7-0532/2011  

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

pärast § 6 2 ECR  -  

pärast põhjendust D 1 ECR  -  

hääletus: resolutsioon (terviktekst)  +  

Fraktsiooni EFD resolutsiooni ettepanek B7-0533/2011 

hääletus: resolutsioon (terviktekst)  ↓  

 

Mitmesugust: 

Mitro Repo, Pavel Poc ja Kristian Vigenin allkirjastasid samuti resolutsiooni ettepaneku B7-

0532/2011. 
 

 

 
 


