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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. Nõukogu määruse (EÜ) nr 850/98 (kalavarude kaitsest noorte mereorganismide 

kaitseks võetud tehniliste meetmete kaudu) muutmine ***I 

Raport: Rareş-Lucian Niculescu (A7-0256/2013) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

tervikhääletus NH + 564, 15, 12 

 

 

2. Registreeritud kooselust tulenevad varalised tagajärjed * 

Raport: Alexandra Thein (A7-0254/2013) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

tervikhääletus NH + 538, 34, 54 

 

Mitmesugust: 

Kuna muudatusettepanek 58 ei puudutanud kõiki keeleversioone, siis seda hääletusele ei pandud 

(kodukorra artikli 157 lõike 1 punkt d). 
 

 

3. Abieluvararežiimid * 

Raport: Alexandra Thein (A7-0253/2013) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

tervikhääletus NH + 563, 21, 58 

 

Mitmesugust: 

Kuna muudatusettepanekud 53, 77 ja 107 ei puudutanud kõiki keeleversioone, siis neid hääletusele ei 

pandud (kodukorra artikli 157 lõike 1 punkt d). 
 

 

4. Euroopa transporditehnoloogia strateegia Euroopa tulevase säästva liikuvuse 

huvides 

Raport: Michael Cramer (A7-0241/2013) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 
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Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

tervikhääletus NH + 607, 57, 6 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

PPE: lõpphääletus 
 

 

5. Õigus kaitsjale kriminaalmenetluses ja õigus teatada kinnipidamisest ***I 

Raport: Elena Oana Antonescu (A7-0228/2013) 

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

terviktekst – vastutava 

komisjoni 

muudatusettepanek 

1 komisjon  +  

hääletus: muudetud ettepanek  +  

hääletus: seadusandlik resolutsioon NH + 661, 29, 8 

 

 

6. Elamukinnisvaraga seotud krediidilepingud ***I 

Raport: Antolín Sánchez Presedo (A7-0202/2012) 

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

plokk nr 1 – vastutava 

komisjoni 

muudatusettepanekud 

117 komisjon  +  

plokk nr 2 – vastutava 

komisjoni 

muudatusettepanekud 

1–116 komisjon  ↓  

hääletus: muudetud ettepanek  +  

hääletus: seadusandlik resolutsioon NH hääletus 

lükati edasi 

 kodukorra artikli 

57 lõige 2 
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7. Siseringitehingud ja turuga manipuleerimine (turu kuritarvitamine) ***I 

Raport: Arlene McCarthy (A7-0347/2012) 

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

plokk nr 1 – vastutava 

komisjoni 

muudatusettepanekud 

2 komisjon osa   

1 +  

2/NH + 686, 17, 7 

plokk nr 2 – vastutava 

komisjoni 

muudatusettepanekud 

1 komisjon osa   

1 ↓  

2/NH ↓  

hääletus: muudetud ettepanek  +  

hääletus: seadusandlik resolutsioon NH + 659, 20, 28 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

EFD: artikkel 16 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

EFD: 

muudatusettepanek 2 

1. osa: kogu tekst, v.a artikkel 16 

2. osa: artikkel 16 
 

 

8. Nõukogu määruse (EÜ) nr 2187/2005 (mis käsitleb Läänemere, Suur- ja Väike-

Belti ning Sundi kalavarude kaitsmist tehniliste meetmete abil) muutmine ***I 

Raport: Marek Józef Gróbarczyk (A7-0259/2013) 

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

vastutava komisjoni 

muudatusettepanekud 

– hääletus plokkide 

kaupa 

1–3 komisjon  +  

hääletus: muudetud ettepanek  +  

hääletus: seadusandlik resolutsioon NH + 677, 14, 16 
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9. Toimiv energiaturg 

Raport: Jerzy Buzek (A7-0262/2013) 

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

§ 3 § originaaltekst eraldi/ 

EH 

+ 439, 260, 6 

§ 14 § originaaltekst eraldi +  

§ 27 § originaaltekst osa   

1 +  

2/NH - 69, 631, 8 

§ 40 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 44 § originaaltekst eraldi +  

§ 59 § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH - 274, 425, 6 

§ 65 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 68 § originaaltekst eraldi +  

§ 73 § originaaltekst eraldi +  

hääletus: resolutsioon (terviktekst)  +  

 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

Verts/ALE: §§ 3, 14, 44, 68, 73 

S&D: §§ 3, 14, 27, 68 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

Verts/ALE: 

§ 40 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „millesse kuuluks Nabucco gaasijuhe” 

2. osa: need sõnad 
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§ 59 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „on seisukohal, et ... rahastamisse ja ehitamisse;” 

2. osa: need sõnad 

 
§ 65 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „pakkuda investoritele mittediskrimineerivaid lisatuluallikaid 

... energiatootmise viiside puhul ja” 

2. osa: need sõnad 

 
ECR: 

§ 27 

1. osa: „teeb ettepaneku ... Euroopa fond,” 

2. osa: „mis võiks tagada ... energiatarbimise maksust;” 
 

 

10. Energiatõhususe meetmete rakendamine ja mõju ühtekuuluvuspoliitika raames 

Raport: Mojca Kleva Kekuš (A7-0271/2013) 

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

§ 9 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 11 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 19 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 25 § originaaltekst eraldi +  

§ 55 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 57 § originaaltekst osa   

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

2 +  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 622, 26, 60 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

EFD: lõpphääletus 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

Verts/ALE: § 25 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

ECR: 

§ 9 

1. osa: „tuletab meelde, et mõnede teadusuuringute kohaselt ... halvasti soojustatud kodud;” 

2. osa: „kutsub komisjoni üles ... ja haavatavate tarbijate vahel;” 

3. osa: „rõhutab, et ... kajastuma tarbijate arvetel;” 

 
§ 11 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „palub ... liikmesriikidel … strateegiliste valdkondade 

kavandamisel;” 

2. osa: need sõnad 

 
§ 19 

1. osa: „tervitab ERFi määruse ... taastuvate energiaressursside eraldisi suurendada;” 

2. osa: „tuletab meelde, et ... pikaajalisi stabiilseid renoveerimisprogramme;” 

 
§ 55 

1. osa: „juhib tähelepanu asjaolule, et ... ei jääks kasutamata,” 

2. osa: „esitades ettepanekud ... hoonete energiatarbimise suhtes liikmesriikides;” 

 
§ 57 

1. osa: „märgib, et energiasäästu potentsiaal, ... piirkondade vahel võrdselt;” 

2. osa: „kutsub liikmesriike üles ... lisada sellesse energiatõhususe normid;” 
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11. Aadria mere ja Joonia mere kalandusstrateegia 

Raport: Guido Milana (A7-0234/2013) 

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

§ 4 § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH + 485, 214, 9 

§ 23 § originaaltekst eraldi +  

hääletus: resolutsioon (terviktekst)  +  

 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

ALDE, Verts/ALE:  § 23 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

ALDE, Verts/ALE 

§ 4 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „sellise õigusraamistiku vastuvõtmisele,” 

2. osa: need sõnad 
 

 

12. Tõhusam ja kulutasuvam suuline tõlge Euroopa Parlamendis 

Raport: Esther de Lange (A7-0233/2013) 

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

alternatiivne 

resolutsiooni ettepanek 

1 S&D NH + 351, 338, 20 

hääletus:  resolutsioon (terviktekst) 

CONT komisjon 

NH ↓  

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

PPE: muudatusettepanek 1, lõpphääletus 

 
 

 

13. Interneti hasartmängud siseturul 

Raport: Ashley Fox (A7-0218/2013) 

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

§ 2 § originaaltekst osa   

1/NH + 686, 13, 2 

2/NH - 35, 650, 13 

§ 5 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 19 § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH + 459, 248, 4 

3/EH - 322, 385, 4 

§ 28 § originaaltekst NH + 702, 8, 2 

§ 29 § originaaltekst NH + 673, 9, 21 

§ 31 § originaaltekst eraldi +  

§ 41 § originaaltekst eraldi +  

§ 53 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 56 § originaaltekst eraldi +  

§ 59 § originaaltekst eraldi +  

§ 61 § originaaltekst eraldi +  

§ 64 § originaaltekst NH + 566, 137, 10 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 572, 79, 61 

 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

ALDE: §§ 59, 61, 64 

ECR: §§ 31, 41, 56 

EFD: §§ 2, 28, 29, 64, lõpphääletus 
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Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

ALDE: 

§ 19 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „valgete ja” ja „ja nendele saitidele juurdepääsu tõkestamine” 

2. osa: „valgete ja” 

3. osa: „ja nendele saitidele juurdepääsu tõkestamine” 

 
§ 53 

1. osa: „kutsub spordiliite ... võistluse või spordiürituse ajal;” 

2. osa: „kutsub liikmesriike ... spordi usaldusväärsusele;” 

 
ECR: 

§ 2 

1. osa: „hoiatab, et hasartmängude mängimine ... õigusakti ettepanekus tarbijate” 

2. osa: „ja sellise spordivormi tõsiseltvõetavuse nimel käsitleda;” 

 
§ 5 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „et interneti hasartmängud ... kasutuse vorm ning” 

2. osa: need sõnad 
 

 

14. Luigi Berlingueri nimetamine Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 255 alusel 

loodud komitee liikmeks 

Otsuse ettepanek: (JURI komisjon) B7-0384/2013 (salajane hääletus (kodukorra artikli 169 lõige 1)) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

hääletus: Luigi Berlingueri 

kandidatuur 

SH + 566, 61, 66 

 


