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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. Tonio Borgi komisjoni liikmeks nimetamine 

Ettepanek võtta vastu otsus B7-0521/2012 (salajane hääletus (kodukorra artikli 169 lõige 1 ja XVII 

lisa)) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

hääletus: Tonio Borgi ametisse 

nimetamine 

 + 386, 281, 28 

 

 

2. Paranduseelarve projekt nr 5/2012: solidaarsusfondi kasutuselevõtmine seoses 

Itaalias Emilia-Romagna piirkonda kahjustanud maavärinate tagajärgedega ning 

eelarverea (Ettevalmistav tegevus – Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta 2011) 

muutmine 

Raport: Francesca Balzani (A7-0381/2012) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

tervikhääletus NH + 661, 17, 6 

 

 

3. Euroopa Liidu solidaarsusfondi kasutuselevõtmine 

Raport: José Manuel Fernandes (A7-0380/2012) (kvalifitseeritud häälteenamus ja 3/5 antud häältest) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

tervikhääletus NH + 672, 19, 7 

 

 

4. ELi poolt GATT 1994 artikli XXVIII alusel peetud läbirääkimiste tulemusel 

sõlmitud lepingute rakendamine ***I 

Raport: Vital Moreira (A7-0351/2012) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

tervikhääletus NH + 591, 13, 92 
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5. Venemaalt ELi eksporditava puidu suhtes kehtivad tariifikvoodid ***I 

Raport: Vital Moreira (A7-0329/2012) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

tervikhääletus NH + 599, 11, 88 

 

 

6. Töödeldud kodulinnuliha suhtes kohaldatavate kontsessioonide muutmine ELi, 

Brasiilia ja Tai vahel *** 

Soovitus: Vital Moreira (A7-0350/2012) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

tervikhääletus  +  

 

 

7. Euroopa - Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt 

Euroopa ühenduste ja ning teiselt poolt Iisraeli vahel) protokollide nr 1 ja 2 lisade 

muutmine *** 

Soovitus: Vital Moreira (A7-0318/2012) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

tervikhääletus EH + 542, 113, 31 

 

 

8. ELi ja Venemaa leping eksporditavale puidule kohaldatavate tariifikvootide kohta 

*** 

Soovitus: Inese Vaidere (A7-0177/2012) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

tervikhääletus  +  
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9. Migratsioon Schengeni infosüsteemist (SIS 1+) teise põlvkonna Schengeni 

infosüsteemi (SIS II) - (kaasa arvatud Ühendkuningriik ja Iirimaa) * 

Raport: Carlos Coelho (A7-0368/2012) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

tervikhääletus NH + 631, 46, 15 

 

 

10. Migratsioon Schengeni infosüsteemist (SIS 1+) teise põlvkonna Schengeni 

infosüsteemi (SIS II) - (Ühendkuningriigi ja Iirimaa osaluseta) * 

Raport: Carlos Coelho (A7-0370/2012) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

tervikhääletus NH + 604, 53, 35 

 

 

11. ELi õiguse kohaldamise järelevalve (2010) 

Raport: Eva Lichtenberger (A7-0330/2012) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

tervikhääletus  +  

 

 

12. Kildagaasi ja põlevkiviõli ammutamise keskkonnamõju  

Raport: Bogusław Sonik (A7-0283/2012) 

Teema Me nr Esitaja NH 

jne 

Hääletus NH/EH – märkused 
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Teema Me nr Esitaja NH 

jne 

Hääletus NH/EH – märkused 

pärast § 3 4 üle 76 

parlamendiliikme 

NH - 262, 391, 37 

§ 9 § originaaltekst eraldi +  

§ 27 § originaaltekst eraldi +  

§ 34 § originaaltekst osa   

1/NH + 568, 114, 11 

2/NH + 345, 334, 15 

§ 39 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 44 § originaaltekst eraldi +  

§ 45 § originaaltekst eraldi +  

§ 48 § originaaltekst eraldi +  

§ 49 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 56 § originaaltekst eraldi +  

§ 57 § originaaltekst eraldi +  

§ 59 § originaaltekst eraldi +  

§ 61 § originaaltekst eraldi +  

põhjendus C § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

põhjendus D § originaaltekst eraldi/

EH 

+ 505, 167, 12 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 562, 86, 43 
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Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

EFD: muudatusettepanek 4, § 34 

ECR, EFD: lõpphääletus 

Verts/ALE: muudatusettepanek 4 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

ECR: §§ 9, 27, 34, 44, 45, 48, 49, 56, 57, 59 ja 61 

Verts/ALE: põhjendus D 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

PPE: 

§ 34 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „ning söekaevanduspiirkondades,” 

2. osa: need sõnad 
 

EFD: 

§ 39 

1. osa: „nõuab olemasolevate reovee puhastamise ... ja pädevate asutustega;” 

2. osa: „rõhutab siiski, et ... reoveepuhastusjaamade täieliku hindamise;” 
 

§ 49 

1. osa: „nõuab tungivalt, et komisjon ... kus on kaalul ohutus,” 

2. osa: „ja keelata täielikult ... orgaaniliste ühendite heidet;” 
 

Verts/ALE: 

põhjendus C 

1. osa: „arvestades, et ... Euroopas kui ka Euroopa ümbruses;” 

2. osa: „arvestades, et ... nende olelusringist sõltuvalt;” 

 

Mitmesugust: 

Muudatusettepanekud 1 ja 3 võeti tagasi. 

Muudatusettepaneku 4 a esitasid Michèle Rivasi ja teised. 
 

 

13. Kildagaasi ja põlevkivi tööstuslikud, energeetilised ja muud aspektid 

Raport: Niki Tzavela (A7-0284/2012) 

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

§ 12 § originaaltekst  + muudetud suuliselt 

§ 14 § originaaltekst eraldi -  

§ 15 § originaaltekst osa   

1/NH + 574, 106, 15 

2/NH - 333, 337, 19 

§ 22 § originaaltekst osa   

1/NH + 515, 154, 24 
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

2/NH - 327, 328, 27 

§ 25 § originaaltekst osa   

1/NH - 335, 341, 17 

2/NH ↓  

§ 27 § originaaltekst eraldi -  

§ 42 § originaaltekst NH + 399, 279, 19 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 492, 129, 43 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

Verts/ALE: § 42 

EFD, Verts/ALE: lõpphääletus 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

S&D, EFD: §§ 14 ja 27 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

Verts/ALE: 

§ 15 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „on veendunud, et kildagaasil ... oluline koht,” 

2. osa: need sõnad 
 

§ 22 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „et toetada kõrgetasemelist ja jätkusuutlikku kildagaasi 

tootmist,” 

2. osa: need sõnad 
 

§ 25 

1. osa: „toonitab, et ... eelkõige torujuhtmete osas,” 

2. osa: „tingimusel et ... sotsiaalselt jätkusuutlikud;” 
 

Mitmesugust: 

Niki Tzavela esitas lõike 12 kohta järgmise suulise muudatusettepaneku: 

12. kordab üleskutset komisjonile esitada 2013. aasta lõpuks ülemaailmse ja ELi gaasituru tuleviku 

analüüs, mis hõlmab juba planeeritud gaasiinfrastruktuuri projektide (nt Lõunakoridori raames arendatud 

projektid) mõju, uute veeldatud maagaasi terminalide mõju, kildagaasi mõju USA gaasiturule (eriti 

veeldatud maagaasi impordi vajadusele) ja ELi võimaliku kildagaasi tootmise arendamise edaspidist mõju 

gaasi varustuskindlusele ja hindadele; on seisukohal, et analüüs peaks kajastama infrastruktuuri arengu ja 

ELi 2020. aasta CO2-heite eesmärkide praegust seisu ja võtma selle lähtekohaks; rõhutab, et konsulteerida 

tuleks kõigi asjaomaste sidusrühmadega; 
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14. Petitsioonikomisjoni tegevus 2011. aastal 

Raport: Giles Chichester (A7-0240/2012) 

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

§ 16 1 S&D, 

Verts/ALE 

EH + 348, 267, 6 

§ 18 5 Verts/ALE  -  

pärast § 18 6 Verts/ALE EH + muudetud suuliselt 

327, 291, 15 

pärast põhjendust O 2 Verts/ALE  -  

3 Verts/ALE  -  

põhjendus Q 4 Verts/ALE  -  

hääletus: resolutsioon (terviktekst)  +  

 

Mitmesugust: 

Parandus avaldatakse järgmiste keeleversioonide kohta : BG, CS, DA, EN, EL, ES, ET, FR, HU, LT, 

LV, NL, RO ja SK. 

 

Margrete Auken esitas muudatusettepaneku 6 kohta järgmise suulise muudatusettepaneku: 

19. tuletab meelde parlamendi väljendatud arvamuse , et rannikuseadus mõjutab ebaproportsionaalselt 

üksikomanikke ning samal ajal ei mõjuta piisavalt tegelikke rannikut hävitavaid õiguserikkujaid, kes 

vastutavad paljudel juhtudel rannikualade üleasustamise eest; nõuab, et Hispaania valitsus tagaks 

asjakohaste süüdistuste ja rahaliste nõuete esitamise neile, kelle pettus on pannud paljud ELi 

kodanikud oma kodude kaotamise või kaotamise ohu tõttu keerulisse olukorda; 
 

 


