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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. Protokolli eelnõu Euroopa Liidu põhiõiguste harta kohaldamise kohta Tšehhi 

Vabariigi suhtes (nõusolek) *** 

Soovitus: Andrew Duff (A7-0282/2012) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

tervikhääletus NH + 631, 25, 23 

 

 

 

2. Protokolli eelnõu Euroopa Liidu põhiõiguste harta kohaldamise kohta Tšehhi 

Vabariigi suhtes (konsultatsioon) * 

Raport: Andrew Duff (A7-0174/2013) 

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

§ 1 1 ALDE, PPE, 

S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

osa   

1 +  

2/NH + 569, 86, 29 

hääletus: resolutsioon NH + 574, 82, 24 

 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

ECR: 

muudatusettepanek 1 

1. osa: kogu tekst, v.a sõna „mitte” 

2. osa: see sõna 
 

 

3. Tsiviilasjades kohaldatavate kaitsemeetmete vastastikune tunnustamine ***I 

Raport: Antonio López-Istúriz White ja Antonyia Parvanova (A7-0126/2013) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

tervikhääletus NH + 602, 23, 63 
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4. ELi ja Kanada vaheline tarneahela turvalisusega seotud küsimustes tehtava 

tollikoostöö leping *** 

Soovitus: Peter Šťastný (A7-0152/2013) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

tervikhääletus NH + 661, 6, 21 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

PPE: lõpphääletus 
 

 

5. Euroopa Pangandusjärelevalve ja krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise 

järelevalve ***I 

Raport: Sven Giegold (A7-0393/2012) 

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

kogu tekst  

plokk nr 1 – vastutava 

komisjoni 

muudatusettepanekud 

2 komisjon  +  

plokk nr 2 – vastutava 

komisjoni 

muudatusettepanekud 

1 komisjon  ↓  

hääletus: muudetud ettepanek  +  

hääletus: seadusandlik resolutsioon NH hääletus 

lükati edasi  

(kodukorra artikli 

57 lõige 2) 

 

 

6. Eriülesannete andmine Euroopa Keskpangale seoses krediidiasutuste 

usaldatavusnõuete täitmise järelevalve poliitikaga * 

Raport: Marianne Thyssen (A7-0392/2012) 

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

kogu tekst  

plokk nr 1 – vastutava 

komisjoni 

muudatusettepanekud 

2 komisjon  +  

plokk nr 2 – vastutava 

komisjoni 

muudatusettepanekud 

1 komisjon  ↓  

hääletus: muudetud ettepanek  +  

hääletus: seadusandlik resolutsioon NH hääletus 

lükati edasi 

(kodukorra artikli 

57 lõige 2) 

 

 

7. Pürotehnilised tooted ***I 

Raport: Zuzana Roithová (A7-0375/2012) 

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

kogu tekst – plokk nr 1 52 komisjon, 

PPE 

 +  

plokk nr 2 – vastutava 

komisjoni 

muudatusettepanekud 

1–51 komisjon  ↓  

hääletus: muudetud ettepanek  +  

hääletus: seadusandlik resolutsioon NH + 667, 15, 7 

 

 

8. Audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi kohaldamine 

Raport: Piotr Borys (A7-0055/2013) 

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

§ 5 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 28 § originaaltekst osa   

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

2/NH + 605, 80, 10 

§ 29 § originaaltekst NH + 657, 19, 6 

§ 30 § originaaltekst NH + 598, 73, 13 

§ 42 § originaaltekst eraldi +  

§ 44 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 45 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 47 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 54 § originaaltekst NH + 660, 23, 12 

§ 69 § originaaltekst eraldi +  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 593, 69, 14 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

EFD: §§ 29, 30, 54 ja lõpphääletus 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

ALDE: §§ 42, 69 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

EFD: 

§ 28 

1. osa: „peab tervitatavaks komisjoni ... artikli 14 tõlgendamise suhtes;” 

2. osa: „nõuab, et ühiskonna jaoks ... selliste ürituste loetelu;” 
 

ALDE: 

§ 5 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „kogu audiovisuaalmeediat käsitleva ... ELi tasandil ning” 

2. osa: need sõnad 
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§ 44 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „ning tulevasi õiguslikult siduvaid nõudeid, mis võivad”, 

 „vajalikuks osutuda” ja „nende jõustamise tagamiseks” 

2. osa: need sõnad 
 

§ 45 

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

2. osa: need sõnad 
 

§ 47 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „kuidas oleks võimalik ... ei kuulu praegu direktiivi 

kohaldamisalasse, ning uurida,” 

2. osa: need sõnad 
 


