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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. Üleeuroopaline energiataristu ***I 

Raport: António Fernando Correia de Campos (A7-0036/2013) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

tervikhääletus NH + 539, 85, 16 

 

 

2. Euroopa Ombudsmani eriaruanne (Viini lennujaam) * 

Raport: Margrete Auken (A7-0022/2013) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

tervikhääletus  +  

 

 

3. Maakasutusega seotud tegevusest tuleneva kasvuhoonegaaside heite ja sidumise 

arvestuseeskirjad ja tegevuskavad ***I 

Raport: Kriton Arsenis (A7-0317/2012) 

Teema Me nr Esitaja(d) NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

kogu tekst - plokk nr 1 

– kompromiss 

75 S&D, PPE, 

ALDE, 

Verts/ALE, 

ECR, 

GUE/NGL 

 +  

plokk nr 2 – vastutava 

komisjoni 

muudatusettepanekud 

1–74 komisjon  ↓  

hääletus: muudetud ettepanek  +  

hääletus: seadusandlik resolutsioon NH + 635, 42, 3 
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4. Kasvuhoonegaaside heite seire- ja aruandlusmehhanism ja kliimamuutusi käsitlev 

muu oluline ELi ja riiklik teave ***I 

Raport: Bas Eickhout (A7-0191/2012) 

Teema Me nr Esitaja(d) NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

kogu tekst – plokk nr 1 

– kompromiss 

55 PPE,S&D, 

ALDE, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 +  

plokk nr 2 – vastutava 

komisjoni 

muudatusettepanekud 

1–54 komisjon  ↓  

hääletus: muudetud ettepanek  +  

hääletus: seadusandlik resolutsioon NH + 634, 42, 5 

 

 

5. Tarbijavaidluste veebipõhine lahendamine ***I 

Raport: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A7-0236/2012) 

Teema Me nr Esitaja(d) NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

kogu tekst – plokk nr 1 

– kompromiss 

125 komisjon  +  

plokk nr 2 – vastutava 

komisjoni 

muudatusettepanekud 

1–124 komisjon  ↓  

hääletus: muudetud ettepanek  +  

hääletus: seadusandlik resolutsioon NH + 622, 24, 32 

 

 

6. Tarbijavaidluste kohtuväline lahendamine ***I 

Raport: Louis Grech (A7-0280/2012) 

Teema Me nr Esitaja(d) NH jne Hääletus NH/EH – märkused 
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Teema Me nr Esitaja(d) NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

kogu tekst – plokk nr 1 

– kompromiss 

167 komisjon  +  

plokk nr 2 – vastutava 

komisjoni 

muudatusettepanekud 

1–166 komisjon  ↓  

hääletus: muudetud ettepanek  +  

hääletus: seadusandlik resolutsioon NH + 617, 51, 5 

 

 

7. Ülemeremaade ja -territooriumide assotsieerimine Euroopa Liiduga * 

Raport: Patrice Tirolien (A7-0052/2013) 

Teema Me nr Esitaja(d) NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

vastutava komisjoni 

muudatusettepanekud 

– hääletus plokkide 

kaupa 

1–12 

14–109 

komisjon  +  

vastutava komisjoni 

muudatus-ettepanek – 

eraldi hääletus 

13 komisjon EH + 339, 311, 19 

hääletus: muudetud ettepanek  +  

hääletus: seadusandlik resolutsioon NH + 582, 24, 63 

 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

PPE: muudatusettepanek 13 
 

 

8. Olmevees olevad radioaktiivsed ained * 

Raport: Michèle Rivasi (A7-0033/2013) 

Teema Me nr Esitaja(d) NH jne Hääletus NH/EH – märkused 
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Teema Me nr Esitaja(d) NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

vastutava komisjoni 

muudatusettepanekud 

– hääletus plokkide 

kaupa 

1–56 komisjon  +  

hääletus: muudetud ettepanek  +  

hääletus: seadusandlik resolutsioon NH + 578, 59, 34 

 

Mitmesugust: 

Raportöör tegi ettepaneku tehnilise paranduse tegemiseks, millega jäetakse muudatusettepanekust 2 

välja järgmised kaks fraasi: 

„pärast õigusakti eelnõu edastamist liikmesriikide parlamentidele,” ja  

„võttes arvesse Regioonide Komitee arvamust,” 
 

 

9. Majanduse ja eelarve järelevalve liikmesriikide üle, kellel on tõsised raskused 

finantsstabiilsuse tagamisel euroalas ***I 

Raport: Jean-Paul Gauzès (A7-0172/2012) 

Teema Me nr Esitaja(d) NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

terviktekst 73 komisjon  +  

hääletus: muudetud ettepanek  +  

hääletus: seadusandlik resolutsioon NH + 528, 81, 71 

 

Raport saadeti 13. juuni 2012. aasta istungil tagasi vastutavale komisjonile (kodukorra artikli 57 lõige 

2). 
 

 

10. Euroala liikmesriikide riigieelarvete eelnõude jälgimine ja hindamine ning nende 

ülemäärase eelarvepuudujäägi kõrvaldamise tagamine ***I 

Raport: Elisa Ferreira (A7-0173/2012) 

Teema Me nr Esitaja(d) NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

terviktekst 83 komisjon  +  

hääletus: muudetud ettepanek  +  

hääletus: seadusandlik resolutsioon NH + 526, 86, 66 

 

Raport saadeti 13. juuni 2012. aasta istungil tagasi vastutavale komisjonile (kodukorra artikli 57 lõige 

2). 
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11. Euroopa riskikapitalifondid ***I 

Raport: Philippe Lamberts (A7-0193/2012) 

Teema Me nr Esitaja(d) NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

terviktekst 3 komisjon  +  

hääletus: muudetud ettepanek  +  

hääletus: seadusandlik resolutsioon NH + 613, 24, 41 

 

Raport saadeti 13. septembri 2012. aasta istungil tagasi vastutavale komisjonile (kodukorra artikli 57 

lõige 2). 

13. septembri 2012. aasta istungil vastu võetud muudatusettepanekud asendatakse 

muudatusettepanekuga 3. 
 

 

12. Euroopa sotsiaalettevõtlusfondid ***I 

Raport: Sophie Auconie (A7-0194/2012) 

Teema Me nr Esitaja(d) NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

terviktekst 3 komisjon  +  

hääletus: muudetud ettepanek  +  

hääletus: seadusandlik resolutsioon NH + 603, 27, 46 

 

Raport saadeti 13. septembri 2012. aasta istungil tagasi vastutavale komisjonile (kodukorra artikli 57 

lõige 2). 

13. septembri 2012. aasta istungil vastu võetud muudatusettepanekud asendatakse 

muudatusettepanekuga 3. 

 
 

 

13. Majanduskriisi mõju soolisele võrdõiguslikkusele ja naiste õigustele 

Raport: Elisabeth Morin-Chartier (A7-0048/2013) 

Teema Me nr Esitaja(d) NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

§ 1 § originaaltekst osa   

1 +  

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

§ 12 § originaaltekst osa   

1 +  

2 -  

§ 13 § originaaltekst eraldi +  

§ 21 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 33 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 35 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 37 § originaaltekst eraldi +  

§ 57 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 63 § originaaltekst eraldi +  

põhjendus A § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH - 284, 365, 12 

põhjendus B § originaaltekst osa   

1 +  

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

põhjendus C § originaaltekst eraldi/ 

EH 

- 293, 320, 39 

põhjendus D § originaaltekst eraldi -  

põhjendus I § originaaltekst eraldi -  

põhjendus K § originaaltekst eraldi/ 

EH 

+ 482, 156, 16 

põhjendus W § originaaltekst eraldi -  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 495, 96, 69 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

PPE: lõpphääletus 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

ALDE: §§ 13, 37, 63 ja põhjendused D, I, K, W 

PPE: põhjendused C, D, I, W 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

ALDE: 

§ 1 

1. osa: Kogu tekst, v.a sõnad „ning riigieelarve tulude loomine tõhusama maksupoliitika 

abil;” 

2. osa: need sõnad 
 

§ 21 

1. osa: Kogu tekst, v.a sõnad „töötada välja strateegiad jõukuse õiglase jaotumise 

edendamiseks, tagada miinimumsissetulek, korralik palk ja pensionid,” 

2. osa: need sõnad 
 

§ 35 

1. osa: Kogu tekst, v.a sõnad „või üleilmastumine” 

2. osa: need sõnad 
 

§ 57 

1. osa: Kogu tekst, v.a sõnad „ning leida vähemalt kolmekuuse etteteatamise järel 

lapsehoiuvõimalus, et ühitada paremini pere- ja tööelu;” 

2. osa: need sõnad 
 

põhjendus B 

1. osa: Kogu tekst, v.a sõnad „vaid ka demokraatia [..] kriis” 

2. osa: need sõnad 
 

PPE: 

§ 33 

1. osa: „tunneb heameelt ettepaneku üle ... paremini tasustatud töökohti” 

2. osa: „ja palub liikmesriikidel selle rakendamist toetada ja selleks ettevalmistusi teha” 

3. osa: „nõuab, et ... seadusandlikud meetmed” 
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ALDE, PPE 

põhjendus A 

 Kogu tekst, v.a sõnad „kriisi süvendavad ... nn finantsabi programmid” 

 need sõnad 
 

§ 12 

 Kogu tekst, v.a sõnad „iga koosseisulise töökoha jaoks tuleb luua alaline töökoht, 

kohustusliku rakendamise kaudu” 

 need sõnad 
 

 

14. Sooliste stereotüüpide kaotamine ELis 

Raport: Kartika Tamara Liotard (A7-0401/2012) 

Teema Me nr Esitaja(d) NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

§ 7 § originaaltekst eraldi -  

§ 13 § originaaltekst eraldi/ 

EH 

+ 535, 87, 17 

§ 14 § originaaltekst eraldi -  

§ 17 § originaaltekst osa   

1/EH + 396, 214, 32 

2 -  

§ 18 § originaaltekst eraldi -  

§ 19 § originaaltekst eraldi -  

§ 20 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 27 § originaaltekst eraldi/ 

EH 

+ 355, 278, 15 

§ 32 § originaaltekst eraldi/ 

EH 

+ 392, 235, 19 

§ 40 § originaaltekst eraldi +  

§ 41 § originaaltekst osa   

1/EH + 347, 258, 21 

2 -  
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Teema Me nr Esitaja(d) NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

§ 42 § originaaltekst eraldi -  

§ 49 § originaaltekst osa   

1/EH + 415, 193, 25 

2 +  

§ 50 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 51 § originaaltekst eraldi/ 

EH 

- 257, 370, 11 

§ 67 § originaaltekst eraldi +  

põhjendus C § originaaltekst eraldi +  

põhjendus J § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

põhjendus K § originaaltekst eraldi/ 

EH 

- 213, 406, 16 

põhjendus N § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

põhjendus O § originaaltekst eraldi +  

põhjendus P § originaaltekst eraldi/ 

EH 

- 242, 382, 12 

põhjendus W § originaaltekst eraldi/ 

EH 

+ 369, 236, 22 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) EH + 368, 159, 98 

 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

ALDE: §§ 7, 13, 17, 18, 19, 51, põhjendused K, O, P 

PPE: §§ 7, 17, 18, 19, 27, 32, 40, 41, 42, 51, 67, põhjendused C, K, P, W 

Verts/ALE: § 14 

GUE/NGL: § 14 
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Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

ALDE: 

§ 20 

1. osa: Kogu tekst, v.a sõnad „naiste [..] seksualiseerimise” 

2. osa: need sõnad 
 

§ 41 

1. osa: Kogu tekst, v.a sõnad „ergutab sellega seoses liikmesriike ... osalise tööajaga 

töölevõtmise kohta” 

2. osa: need sõnad 
 

põhjendus J 

1. osa: Kogu tekst, v.a sõnad „eelkõige kujutades naisi ... kodutööde või lastega hõivatuna;” 

2. osa: need sõnad 
 

põhjendus N 

1. osa: Kogu tekst, v.a sõnad „mis õhutab sageli vägivalda naiste ja tütarlaste vastu” 

2. osa: need sõnad 
 

PPE: 

§ 49 

1. osa: „kutsub liikmesriike üles ... naise ja mehe;” 

2. osa: „kutsub komisjoni presidenti ... sellist korda avalikult toetama;” 
 

§ 50 

1. osa: „tuletab meelde, et 2010. aastal ... äriühingute juhatuse liikmetest;”  

2. osa: „toetab komisjoni soovi ... noteeritud äriühingute juhtivatel ametikohtadel;” 
 

Verts/ALE, GUE/NGL 

§ 17 

 „kutsub ELi ... naiste diskrimineerimist reklaaminduses” 

 „ning milles nõutakse... keelustamist meedias” 
 

 

15. Naiste olukord Põhja-Aafrikas 

Raport: Silvia Costa (A7-0047/2013) 

Teema Me nr Esitaja(d) NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

§ 20 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 22 § originaaltekst osa   

1 +  

2/NH + 583, 24, 35 
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Teema Me nr Esitaja(d) NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

3/NH + 420, 159, 58 

§ 25 § originaaltekst osa   

1 +  

2 -  

§ 30 § originaaltekst osa   

1 +  

2 -  

§ 32 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 74 § originaaltekst eraldi -  

põhjendus L § originaaltekst osa   

1 +  

2 -  

hääletus: resolutsioon (terviktekst)  +  

 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

S&D: § 74 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

PPE: 

§ 32 

1. osa: „nõuab poliitikat ... seahulgas tütarlaste” 

2. osa: „puudega naiste ... homode ja transseksuaalide erilist olukorda;” 
 

S&D: 

§ 25 

1. osa: Kogu tekst, v.a sõnad „nagu seda tehakse Euroopas” 

2. osa: need sõnad 
 

§ 30 

1. osa: Kogu tekst, v.a sõnad „nagu Tuneesia ja Maroko” 

2. osa: need sõnad 
 

põhjendus L 

1. osa: „ arvestades, et... hirmutamist üha enam; ” 

2. osa: „arvestades, et uuringute kohaselt ... seksuaalset ahistamist;” 
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ECR, PPE 

§ 20 

1. osa: „rõhutab... ning seonduvate õigustega;”, v.a sõnad „seksuaal- ja reproduktiivtervise” 

2. osa: sõnad „seksuaal- ja reproduktiivtervise” 

3. osa: „kutsub riikide ametiasutusi üles ... inimõigused ja areng” järeldustele;” 
 

§ 22 

1. osa: „toonitab, et naiste aktiivne osalemine ... revolutsioonilistes sündmustes oluline 

roll;” 

2. osa: „nõuab seepärast ... seadusandlikul tasandil);”, v.a sõnad „ja kvootide kehtestamist”  

3. osa: need sõnad 
 

 

16. Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide ning ülemeremaade ja 

-territooriumidega ajavahemikus 2014–2020 tehtava ELi koostöö rahastamine 

Raport: Patrice Tirolien (A7-0049/2013) 

Teema Me nr Esitaja(d) NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

§ 15 § originaaltekst NH + 542, 71, 25 

§ 17 § originaaltekst osa   

1 +  

2/NH + 491, 112, 21 

§ 23 § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH + 325, 292, 12 

3 +  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 547, 61, 26 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

ECR: § 15 

PPE: lõpphääletus  
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

PPE: 

§ 23 

1. osa: Kogu tekst, v.a sõnad „muutuda heaoluriikideks” ja „jõukuse ümberjaotamiseks”  

2. osa: „muutuda heaoluriikideks” 

3. osa: „jõukuse ümberjaotamiseks” 
 

ECR: 

§ 17 

1. osa: „rõhutab, et ... eelkõige arengu rahastamist;”  

2. osa: „nõuab sellega seoses ... maksete assigneeringute tasemest;” 
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17. Rohkem kasu ELi keskkonnameetmetest 

Raport: Oreste Rossi (A7-0028/2013) 

Teema Me nr Esitaja(d) NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

§ 25 § originaaltekst eraldi +  

hääletus: resolutsioon (terviktekst)  +  

 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

PPE: § 25 
 


