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1. Kuriteoohvrite õiguste ning neile pakutava toe ja kaitse miinimumnõuded ***I 

Raport: Antonyia Parvanova ja Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A7-0244/2012) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

tervikhääletus NH + 611, 9, 13 

 

 

2. Teatavate ühenduse tariifikvootide avamine ja haldamine kvaliteetse veiseliha, 

samuti sealiha, kodulinnuliha, nisu ja meslini ning kliide, peprede ja muude 

töötlusjääkide suhtes ***I 

Raport: Vital Moreira (A7-0212/2012) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

hääletus: muudetud ettepanek NH + 654, 7, 13 

hääletus: seadusandlik 

resolutsioon 

 edasi lükatud 

hääletus  

 

 

 

3. Türgist imporditav oliiviõli ja muud põllumajandustooted seoses komisjonile 

antavate delegeeritud ja rakendusvolitustega ***I 

Raport: Vital Moreira (A7-0209/2012) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

hääletus: muudetud ettepanek NH + 641, 27, 11 

hääletus: seadusandlik 

resolutsioon 

 edasi lükatud 

hääletus  
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4. EÜ ja Austraalia vaheline leping vastavushindamise, sertifikaatide ja märgiste 

vastastikuse tunnustamise kohta *** 

Soovitus: Vital Moreira (A7-0211/2012) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

tervikhääletus NH + 665, 7, 7 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

EFD: lõpphääletus 
 

 

5. ELi ja Uus-Meremaa vaheline leping vastavushindamise vastastikuse tunnustamise 

kohta *** 

Soovitus: Vital Moreira (A7-0210/2012) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

tervikhääletus NH + 669, 6, 6 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

EFD: lõpphääletus 
 

 

6. Kalavarude kaitseks võetavad teatavad meetmed seoses mittesäästvat kalapüüki 

lubavate riikidega ***I 

Raport: Pat the Cope Gallagher (A7-0146/2012) 

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

kogu tekst – plokk nr 1 

– kompromiss 

17 komisjon  +  

plokk nr 2 – vastutava 

komisjoni 

muudatusettepanekud 

1–16 komisjon  ↓  

hääletus: muudetud ettepanek  +  

hääletus: seadusandlik resolutsioon NH + 659, 11, 7 
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7. Kalandus- ja vesiviljelustoodete turu ühine korraldus ***I 

Raport: Struan Stevenson (A7-0217/2012) 

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

vastutava komisjoni 

muudatusettepanekud 

– hääletus plokkide 

kaupa 

1–6 

8–9 

11–32 

34–39 

44 

46–47 

49 

52–63 

65–70 

72–85 

87–97 

100–101 

103–104 

106–108 

110–113 

116–117 

120 

122 

124–127 

129 

131–133 

135–141 

143–150 

komisjon  +  

vastutava komisjoni 

muudatusettepanekud 

– eraldi hääletus 

7 komisjon eraldi +  

13 komisjon eraldi +  

33 komisjon osa   

1 +  

2 +  

40 komisjon eraldi/EH - 328, 344, 9 

41 komisjon osa   

1 +  

2/EH - 268, 404, 4 

42 komisjon osa   

1 +  

2/EH - 313, 351, 11 
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

43 komisjon osa   

1 +  

2/EH + 416, 247, 12 

45 komisjon eraldi/EH - 284, 376, 13 

48 komisjon eraldi +  

50 komisjon eraldi -  

64 komisjon eraldi +  

71 komisjon eraldi/EH + 389, 274, 7 

86 komisjon eraldi -  

98 komisjon eraldi +  

99 komisjon eraldi/EH + 379, 290, 7 

102 komisjon eraldi +  

109 komisjon eraldi +  

114 komisjon osa   

1 +  

2 -  

119 komisjon eraldi +  

121 komisjon eraldi +  

130 komisjon eraldi +  

134 komisjon eraldi +  

142 komisjon eraldi +  

artikkel 3, pärast § 1 155 GUE/NGL  -  

artikkel 8, pärast 

punkti f 

159 GUE/NGL  -  

artikkel 10, § 1, punkt 

a 

151 S&D  +  

51 komisjon  ↓  
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

artikli 35 § 1 

sissejuhatus 

160 GUE/NGL  -  

105 komisjon  +  

artikkel 36, § 3, pärast 

punkti d 

161 GUE/NGL  -  

artikkel 38, pärast § 1 162 GUE/NGL  -  

II peatükk, VI jagu 163 GUE/NGL  -  

artikkel 39, pärast § 3 164 GUE/NGL NH - 46, 610, 14 

artikkel 40, § 3 115 komisjon  -  

166 PPE EH - 285, 386, 4 

artikkel 42, § 1, punkt 

b 

167 Verts/ALE EH + 336, 315, 14 

artikkel 42, lõige 1, 

punkt e 

118 komisjon  +  

152 S&D  -  

artikkel 42, § 1, pärast 

punkti d 

153 S&D NH - 283, 385, 7 

artikkel 44, § 1, punkt 

a 

128 komisjon  +  

154 S&D  -  

pärast artiklit 45 168 Verts/ALE  -  

123 komisjon  +  

pärast põhjendust 10 10 komisjon  -  

165 PPE EH + 349, 303, 13 

hääletus: muudetud ettepanek  +  

hääletus: seadusandlik resolutsioon NH + 620, 27, 27 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

S&D: muudatusettepanek 153 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

ECR: muudatusettepanekud 40, 41, 130 

S&D: muudatusettepanekud 40, 48, 50, 71, 119, 121, 134 

Verts/ALE: muudatusettepanekud 7, 13, 43, 45, 50, 64, 86, 98, 99, 102, 109, 119, 121, 142 
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Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

S&D: 

muudatusettepanek 41 

1. osa: Ei puuduta eestikeelset versiooni 

2. osa: Ei puuduta eestikeelset versiooni 
 

muudatusettepanek 42 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „mis kattub ... püügitegevuse suhtelise stabiilsuse.” 

2. osa: need sõnad 
 

muudatusettepanek 43 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „ning oma liikmete abistamine sellise püügi vältimisel ja 

miinimumini viimisel.” 

2. osa: need sõnad 
 

muudatusettepanek 114 

1. osa: kogu tekst, v.a väljajäetud sõnad „võib liidus inimtoiduks turustada” 

2. osa: väljajäetud sõnad 
 

Verts/ALE: 

muudatusettepanek 33 

1. osa: kogu tekst, v.a sõna „olulist” 

2. osa: see sõna 
 

Mitmesugust: 

Fraktsioon GUE/NGL võttis tagasi oma muudatusettepanekud 156, 157 ja 158. 
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8. Nõukogu aastaaruanne Euroopa Parlamendile ühise välis- ja julgeolekupoliitika 

kohta 

Raport: Elmar Brok (A7-0252/2012) 

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

pärast § 1 11 GUE/NGL  -  

§ 3 1 PPE  +  

pärast § 5 12 GUE/NGL  -  

§ 9 2 PPE  + muudetud suuliselt 

pärast § 14 13 GUE/NGL  -  

§ 15 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

pärast § 33 14 GUE/NGL  -  

§ 37 3 PPE osa  muudetud suuliselt 

1 +  

2 +  

15 GUE/NGL  -  
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

pärast § 44 16 GUE/NGL EH - 229, 413, 17 

§ 45 4 PPE  + muudetud suuliselt 

§ 46 5 PPE EH + 533, 116, 13 

§ 47 6 PPE  + muudetud suuliselt 

pärast § 48 17 GUE/NGL  -  

§ 52 7 PPE  + muudetud suuliselt 

pärast § 58 23 Verts/ALE  +  

§ 61 8 PPE  +  

pärast § 69 18 GUE/NGL  -  

pärast § 71 19 GUE/NGL  -  

§ 74 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 75 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 76 § originaaltekst eraldi +  

pärast § 78 9 PPE  + muudetud suuliselt 

§ 79 24 Verts/ALE osa   

1 +  

2 +  

§ 80 25 Verts/ALE  -  

§ 81 § originaaltekst eraldi +  

§ 84 26 Verts/ALE  -  

§ originaaltekst  + muudetud suuliselt 
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

§ 85 10 PPE  +  

pärast § 85 27 Verts/ALE  -  

§ 93 22 Verts/ALE EH + 318, 271, 68 

§ 104 28 Verts/ALE  -  

pärast § 104 20 GUE/NGL  -  

§ 111 29 Verts/ALE  +  

§ 112 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 113 30 Verts/ALE  +  

§ 114 31 Verts/ALE  +  

§ 117 32 Verts/ALE NH - 293, 364, 11 

§ 119 § originaaltekst eraldi +  

§ 120 § originaaltekst eraldi +  

§ 121 § originaaltekst eraldi +  

pärast § 122 21 GUE/NGL  -  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 511, 73, 78 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

PPE: muudatusettepanek 32 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

Verts/ALE: §§ 76, 81, 119, 120, 121 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

Verts/ALE: 

§ 74 

1. osa: „usub, et ... Atlandi-ülene julgeolekuside on muutumatult ja äärmiselt oluline;” 

2. osa: „juhib tähelepanu asjaolule, et ... Atlandi-ülese sideme tugevdamiseks;” 
 

§ 75 

1. osa: „nõuab ... piisavate rahaliste vahendite eraldamine;” 

2. osa: „väljendab sügavat muret ... Suurbritanniale kuuluvate Falklandi saartega;” 
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S&D, ALDE: 

muudatusettepanek 3 

1. osa: „väljendab heameelt ... poliitilise dialoogi tugevdamist;” 

2. osa: „rõhutab, ... ratifitseerimine ja rakendamine);” 
 

EFD: 

§ 15 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „märgib esmajoones, ... kättesaadavaks tegemine;” 

2. osa: need sõnad 
 

ALDE: 

muudatusettepanek 24 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „ja Lõuna-Ameerika Riikide Liidu (UNASUR)”  

2. osa: „ja Lõuna-Ameerika Riikide Liidu (UNASUR)” 
 

Verts/ALE, EFD 

§ 112 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „paremini koondada ja ühiselt kasutada sõjalist 

põhivõimekust,” 

2. osa: „paremini koondada ja ühiselt kasutada sõjalist põhivõimekust,” v.a. sõnaosa „põhi-

” 

3. osa: sõnaosa „põhi-” 
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Mitmesugust: 

Elmar Brok esitas järgmised suulised muudatusettepanekud: 

 

me 2 

9. rõhutab, et asepresidendilt ja kõrgelt esindajalt oodatakse poliitilise juhtrolli võtmist liidu ühtse, 

kooskõlastatud, järjepideva, usaldusväärse ja tõhusa tegevuse tagamisel; kutsub asepresidenti ja kõrget 

esindajat üles kasutama oma volitusi täiel määral ja õigeaegselt, et võtta sihiks ning taotleda ja tagada 

kooskõla ÜVJPga, kaasates sellesse ettevõtmisesse täielikult ka parlamendi asjakohased organid; 

väljendab heameelt asjaolu üle, et Iraaniga peetud keerulistel läbirääkimistel oli asepresidendil ja 

kõrgel esindajal rahvusvahelise üldsuse nimel kanda oluline juhtiv roll; võtab arvesse olulisi ajaloolisi 

sidemeid Euroopa rahvaste ja Iraani rahva vahel; nõuab otsustavaid meetmeid Euroopa Liidu 

osatähtsuse suurendamiseks Euroopa naabruspoliitika toetamisel araabia kevade kontekstis, iseäranis 

demokraatiale 

 

me 3 

„väljendab heameelt komisjoni positiivse tegevuskava üle ELi ja Türgi vahelistes suhetes; väljendab 

muret mitmete valdkondade olukorra pärast, eelkõige seoses sõnavabadusega, õigusriigi põhimõtte 

järgimisega, naiste õigustega Türgis, aeglaste edusammudega uue tsiviilpõhiseaduse koostamise 

küsimuses ning lisaks ka Türgi ühiskonna polariseerumisega; innustab Türgit reformiprotsessi 

kiirendama; märgib, et Türgi ei ole mitte ainult kandidaatriik, vaid ka tähtis strateegiline partner ja 

NATO liitlane; nõuab seetõttu Türgiga välispoliitiliste otsuste ja ühiste huvidega seotud eesmärkide 

üle peetava poliitilise dialoogi tugevdamist; rõhutab, kui tähtis on ergutada Türgit kujundama oma 

välispoliitikat heanaaberlike suhete tiheda dialoogi ja koostöö raamistikus Euroopa Liiduga, et luua 

väärtuslikke koostoimeid ja suurendada võimalikku positiivset mõju, eelkõige seoses araabia maades 

toimuva reformiprotsessi toetamisega; loodab, et ühinemisläbirääkimiste järgmiste etappideni 

jõudmiseks vajalike tingimuste suhtes tehakse edusamme (nt Ankara protokolli ratifitseerimine ja 

rakendamine);” 

 

me 4 

„toetab seisukohta, mille kohaselt on Iraani tuumaprobleemi suhtes võetav ainus elujõuline seisukoht 

nõukogu kahetasandiline lähenemisviis, mille eesmärk on leida olukorrale diplomaatiline lahendus; 

tuletab meelde, et sanktsioonid ei ole eesmärk omaette; nõuab tungivalt läbirääkimiste jätkumist 

EL3+3 ning Iraani vahel ning kutsub läbirääkijaid üles jõudma kokkuleppele; tuletab meelde, et 

vastavalt tuumarelva leviku tõkestamise lepingu kesksele põhimõttele on Iraanil õigus rikastada uraani 

rahumeelsetel eesmärkidel ning saada samadel eesmärkidel ka tehnilist abi; väljendab muret seoses 

võimaliku sõjategevusega ning kutsub kõiki osapooli üles töötama rahumeelse kokkuleppe nimel ja 

nõuab  tungivalt, et Iraan peaks kinni tuumarelva leviku tõkestamise lepingust ja ÜRO 

resolutsioonidest ning teeks Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuriga igati koostööd;” 

 

me 6 

„nõuab seega, et asepresident ja kõrge esindaja ning nõukogu jätkaksid järjekindlaid jõupingutusi selle 

nimel, et nõuda Iraanilt tungivalt  inimõiguste austamist; rõhutab, et ELi Iraani-poliitika peab 

väljendama solidaarsust kõikide nendega, kes võitlevad repressioonide vastu ning põhivabaduste ja 

demokraatia eest; kordab, et ELi kohapealne esindatus võib tagada kõikide valdkondade arengu 

nõuetekohase hindamise liikmesriikide ja ELi poolt ning suhtluse Iraani ametiasutustega; on 

seisukohal, et ELi ja Iraani suhete arenedes võiks avada Teheranis  sobival võimalusel ELi 

delegatsiooni;” 

 

me 7 

„nõuab, et EL osaleks koostöös piirkondlike partneritega intensiivsemalt idapartnerluse riikide 

territooriumidel valitsevate vinduvate konfliktide lahendamisel, eeskätt seoses ummikseisu 

lahendamisega Lõuna-Osseetias ja Abhaasias ning Mägi-Karabahhi konfliktis, ja toetaks igati sellele 

järgneva mis tahes rahukokkuleppe sõlmimist; usub, et Transnistria küsimus võiks olla hea võimalus 

piirkondlike partnerite hea tahte ulatuse väljaselgitamiseks;” 
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me 9 

„nõuab, et Põhja-Ameerika ja Lõuna-Ameerikaga tuleb vastastikust huvi pakkuvates küsimustes 

tõhusamat kolmepoolset koostööd teha, et liikuda ELi, USA, Kanadat ja Ladina-Ameerikat hõlmava 

Euroopa-Atlandi piirkonna moodustamise poole;” 

 

§ 84 

märgib, et ELi ja Aafrika ühisstrateegia ja selle 8 valdkonda on esialgu keskendunud Aafrika Liidule 

ja tehnilise abi andmisele institutsioonilise suutlikkuse suurendamiseks ja poliitika edendamiseks 

sellistes valdkondades nagu rahu ja julgeolek, inimõigused, demokraatia edendamine, õigusriigi 

põhimõtte järgimine ja aastatuhande arengueesmärkide saavutamine; tuletab meelde, et kuigi see 

laiaulatuslik lähenemisviis on endiselt asjakohane, on strateegia sidusust ja tõhusust kahandanud 

eksisteerivad kattuvad kokkulepped mitme partneriga ning eriomase eelarve puudumine strateegia 

elluviimiseks; lisaks sellele on institutsioonilise suutlikkuse suurendamisele mandri tasandil tungivalt 

vaja arendada poliitilisi partnerlussuhteid rahu, julgeoleku ja sotsiaalmajandusliku arengu valdkonnas 

ka piirkondlikul ja allpiirkondlikul tasandil; nõuab asjaomaste poliitiliste partnerluste laiendamist, et 

hõlmata ka piirkondlikud majandusühendused – selle strateegiaga tugevdatakse Aafrika Liitu ning 

süvendatakse ELi ja Aafrika partnerlussuhteid piirkondlikul ja allpiirkondlikul tasandil, teenides 

Aafrika ja Euroopa kodanike poliitilisi, julgeolekualaseid ja majanduslikke huve; mõistab hukka 

tagasilöögid, mida riigipöörded (näiteks Malis ja Guinea Bissaus) põhjustasid seoses Aafrika Liidu, 

ELi ja ÜRO edendatavate demokraatlike põhimõtete ja eesmärkidega; nõuab põhiseadusliku korra 

viivitamatut taastamist kõnealustes riikides; 
 

 

9. Kalavarude kaitse ja säästev kasutamine  

Raport: Carl Haglund (A7-0225/2012) 

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

§ 4 § originaaltekst eraldi/N

H 

+ 399, 228, 31 

§ 9 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 13 § originaaltekst eraldi/E

H 

+ 385, 243, 33 

§ 14 § originaaltekst osa   

1 +  

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

§ 18 § originaaltekst NH + 561, 102, 2 

§ 19 § originaaltekst NH + 387, 250, 22 

§ 23 § originaaltekst eraldi/E

H 

- 320, 326, 3 

põhjendus E § originaaltekst eraldi/E

H 

+ 377, 241, 33 

hääletus: resolutsioon (terviktekst)  +  

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

Verts/ALE: §§ 18, 19 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

PPE: §§ 4, 9 

Verts/ALE: §§ 13, 23, põhjendus E 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

Verts/ALE: 

§ 14 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „nii”, „kui ka” ja „selle tegelik püügikoormus;” 

2. osa: need sõnad 
 

S&D, Verts/ALE 

§ 9 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „järk-järgult”, „tuleks kehtestada […] eri majandamiskavade 

raames”, „ning see ei tohiks olla seotud eri kalavarudega;” 

2. osa: „järk-järgult” 

3. osa: „tuleks kehtestada […] eri majandamiskavade raames” 

4. osa: „ning see ei tohiks olla seotud eri kalavarudega;” 
 

 

10. Ühise kalanduspoliitika reformi käsitlev üldine teatis 

Raport: Nikolaos Salavrakos (A7-0253/2012) 

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

§ 1 § originaaltekst eraldi +  

§ 3 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 5 § originaaltekst osa   

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

2 +  

§ 6 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 9 2 üle 40 

parlamendiliik

me 

NH + 311, 306, 15 

§ originaaltekst NH ↓  

§ 15 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

pärast § 18 1 raportöör EH + 390, 243, 7 

§ 24 § originaaltekst eraldi +  

§ 31 § originaaltekst osa   

1 +  

2 -  

§ 32 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 33 § originaaltekst eraldi +  

§ 35 § originaaltekst osa   

1/NH + 629, 18, 8 

2/NH + 594, 40, 7 

§ 42 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  



P7_PV(2012)09-12(VOT)_ET.doc 16 PE 494.245 

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

§ 58 § originaaltekst osa   

1/NH + 366, 281, 2 

2/NH - 262, 363, 23 

§ 59 § originaaltekst eraldi +  

põhjendus E § originaaltekst osa   

1 +  

2 -  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 461, 131, 42 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

ALDE: §§ 9, 58, lõpphääletus 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

EFD: §§ 33, 58, 59 

ALDE: §§ 33, 59 

Verts/ALE: §§ 1, 3, 24, 58, põhjendus E 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

PPE: 

§ 58 

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

2. osa: need sõnad 
 

EFD: 

§ 3 

1. osa: „rõhutab, et ... tasakaalustatud lähenemisviisi,” 

2. osa: „mis ei sobi ... prioriteetide tähtsuse järjekorda;” 
 

§ 31 

1. osa: „märgib, et ... suurendamist selles valdkonnas” 

2. osa: „maksimaalse lubatud kaasrahastamismäära tõstmisega vähemalt 75% tasemele;” 
 

EFD, ALDE: 

põhjendus E 

1. osa: kogu tekst, v.a sõna „bioloogilist” 

2. osa: see sõna 
 

ALDE: 

§ 5 

1. osa: „märgib, et kalandus ... kalanduspoliitika kohaselt kaitset” 

2. osa: „ning et kogukondade ...tuleb säilitada ajalooline side;” 
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Verts/ALE, ALDE: 

§ 6 

1. osa: „on seisukohal, et ... huvitatud organitega;” 

2. osa: „märgib, et ... väljaspool võrdsed võimalused;” 
 

Verts/ALE 

§ 15 

1. osa: kogu tekst, v.a sõna „järkjärguline” 

2. osa: see sõna 
 

§ 32 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „nii”, „kui ka” ja „selle tegelik püügikoormus;” 

2. osa: need sõnad 
 

§ 35 

1. osa: „on seisukohal, et ... ja keskkonnahoidlikult;” 

2. osa: „juhib tähelepanu ... sobivamaid meetmeid kõikjal kus vajalik;” 
 

§ 42 

1. osa: „on arvamusel, et ... Euroopa nõuetele;” 

2. osa: „kutsub komisjoni üles ... välja pakkuma stardipaketi võimaluse;” 

  

Mitmesugust:  

Muudatusettepaneku 2 esitasid Werner Kuhn ja teised. 
 


