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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. Protokoll raudteeveeremile eriomaste küsimuste kohta*** 

Soovitus: Heidi Hautala (A8-0030/2014) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

hääletus: heakskiitmine NH + 557, 82, 17 

 

 

 

2. Kohtualluvuse kokkuleppeid käsitlev 30. juuni 2005. aasta Haagi 

konventsioon*** 

Soovitus: Pavel Svoboda (A8-0034/2014) 

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

hääletus: 

heakskiitmine 

  NH + 619, 52, 10 

 

 

 

3. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus 

EGF/2014/008 FI/STX Rauma 

Raport: Petri Sarvamaa (A8-0043/2014) (nõutav kvalifitseeritud häälteenamus ja 3/5 antud häältest) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

tervikhääletus NH + 597, 77, 11 

 

 

4. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus 

EGF/2014/005 FR/GAD 

Raport: Anneli Jäätteenmäki (A8-0044/2014) (nõutav kvalifitseeritud häälteenamus ja 3/5 antud 

häältest) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

tervikhääletus NH + 593, 80, 16 
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5. Euroopa Kohtu arvamuse taotlemine Euroopa Liidu ja Kanada vahelise 

broneeringuinfo töötlemist ja edastamist lennuettevõtjatelt Kanada 

Piirivalveametile käsitleva lepingu kooskõla kohta aluslepingutega 

Resolutsiooni ettepanek: B8-0265/2014 

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

Resolutsiooni ettepanek B8-0265/2014  

(ALDE) 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 383, 271, 47 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

ECR:  Kogu tekst. 
 

 

6. EL ja 2015. aasta järgne ülemaailmne arenguraamistik 

Raport: Davor Ivo Stier (A8-0037/2014) 

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

§ 4 § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH + 382, 290, 29 

§ 6 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 10 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 22 § originaaltekst osa   

1/NH - 344, 348, 12 

2/NH - 343, 349, 8 

3/NH + 343, 342, 15 

4/NH + 407, 270, 29 
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

§ 28 § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH + 400, 249, 46 

§ 31 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 32 § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH + 355, 320, 27 

§ 37 § originaaltekst osa   

1 +  

2/NH + 479, 103, 121 

§ 58 § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH + 401, 227, 67 

§ 61 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3/EH + 389, 267, 43 

§ 68 § originaaltekst osa   

1/NH + 626, 41, 35 

2/NH + 369, 288, 42 

§ 74 § originaaltekst eraldi/ 

EH 

+ 394, 272, 34 

§ 78 § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH + 525, 150, 16 



P8_PV(2014)11-25(VOT)_ET.doc 5 PE 543.846 
 

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

§ 83 § originaaltekst eraldi/ 

EH 

+ 350, 301, 32 

põhjendus O § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH + 394, 253, 47 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 541, 96, 29 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

Verts/ALE: §§ 22, 37 (2. osa) ja 68 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

ECR: §§ 22 ja 74 

Verts/ALE, GUE/NGL: § 83 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

ALDE: 

§ 22 

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

2. osa: „tuletab meelde, et näiteks ... kaubandusmaksude vähenemist;” 

3. osa: „rõhutab ühtlasi, et ... õiguste teostamist;” 

4. osa: „seetõttu nõuab tungivalt, et ... sotsiaalset ja keskkonnadumpingut;” 

 
ECR: 

põhjendus O 

1. osa: „arvestades, et ... sünnituse komplikatsioonide tõttu;” 

2. osa: „arvestades, et ... võib aidata elusid päästa;” 

 
§ 28 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „mis hõlmab seksuaal- ja reproduktiivtervise ja vastavate 

õiguste üldkättesaadavust” 

2. osa: need sõnad 

 
§ 58 

1. osa: „rõhutab, et ... nagu pereplaneerimise” 

2. osa: „ning seksuaal- ja ... ja vastavad õigused;” 

 
§ 61 

1. osa: „rõhutab, kui oluline on ... vaesuse kaotamisele kaasa aitama;” 

2. osa: „leiab, et väga tähtis on ... reguleerida miinimumpalku;” v.a sõnad „ja reguleerida 

miinimumpalku;” 

3. osa: „ja reguleerida miinimumpalku;” 

 
§ 68 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „õiguslikult siduvate eeskirjade abil;” 

2. osa: need sõnad 
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§ 78 

1. osa: „nõuab, et ... rahvusvahelisest käsitusest; ” 

2. osa: „rõhutab vajadust ... finantstehingute maks;” 

 
Verts/ALE: 

§ 37 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „ ja keskenduda süsinikuvabadele strateegiatele;” 

2. osa: need sõnad 

 
GUE/NGL: 

§ 4 

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

2. osa: need sõnad 

 
§ 6 

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

2. osa: see sõna 

 
§ 10 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „nende seas erasektor,” 

2. osa: need sõnad 

 
Verts/ALE, GUE/NGL: 

§ 31 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „julgeolekusektori reform,” 

2. osa: need sõnad 

 
§ 32 

1. osa: „rõhutab, et ... paindlikumate menetluste kehtestamist” 

2. osa: „ja strateegiat, mis lubaks ... täita julgeolekualaseid eesmärke;” 
 

 

7. Strateegia „Euroopa 2020” tööhõivealased ja sotsiaalsed aspektid 

Resolutsiooni ettepanek: B8-0252/2014 

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

Resolutsiooni ettepanek B8-0252/2014  

(EMPL komisjon) 

§ 1 § originaaltekst eraldi/ 

EH 

+ 367, 277, 52 

pärast § 1 4 GUE/NGL  -  

5 GUE/NGL  -  

§ 2 § originaaltekst osa   

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

2 +  

3 +  

§ 15 § originaaltekst osa   

1 +  

2/NH + 586, 77, 27 

3/NH + 543, 118, 31 

4/NH + 536, 151, 7 

5 +  

§ 18 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 22 § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH - 320, 376, 4 

§ 25 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 29 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 30 § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH - 279, 416, 3 
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

§ 31 § originaaltekst eraldi +  

§ 32 § originaaltekst NH + 615, 10, 72 

§ 34 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 35 § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH + 519, 181, 2 

pärast § 39 6 GUE/NGL  -  

§ 40 1 EFDD NH - 186, 345, 162 

§ 45 § originaaltekst osa   

1 +  

2/NH + 463, 213, 25 

3 +  

§ 46 § originaaltekst osa   

1/NH + 535, 128, 37 

2 +  

pärast põhjendust A 2 GUE/NGL  -  

3 GUE/NGL  -  

hääletus: resolutsioon (terviktekst)  +  

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

EFDD: muudatusettepanek 1 

ECR: § 46, 1. osa 

ECR, Verts/ALE, ALDE: § 32 

GUE/NGL: § 45 teine osa 

ECR, ALDE, GUE/NGL: § 15, 2., 3. ja 4. osa 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

EFDD, ECR: § 18 

GUE/NGL: § 31 

PPE: § 1 
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Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

GUE/NGL: 

§ 2 

1. osa: „peab kahetsusväärseks, et ... eesmärkidega piisavalt kooskõlas;” 

2. osa: „peab kahetsusväärseks, et ... töökohtade loomiseks;” 

3. osa: „palub komisjonil tagada, et ... esmatähtsale kohale;” 

 
§ 22 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „Euroopa poolaasta protsessis,” 

2. osa: need sõnad 

 
§ 25 

1. osa: „väljendab heameelt ... töötusega võitlemiseks;” 

2. osa: „rõhutab vajadust ... eesmärkide täitmiseks olulised;” 

 
§ 29 

1. osa: „kutsub nõukogu, ... soolise tööhõiveerinevuse vähendamisel” 

2. osa: „ning võimaldada ... riigipõhistes soovitustes;” 

 
§ 34 

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

2. osa: see sõna 

 
§ 35 

1. osa: „märgib, et ... tugevamaid meetmeid;” 

2. osa: „kutsub seetõttu komisjoni üles ... strateegiat „Euroopa 2020” ellu viia;” 

 
ECR: 

§ 46 

1. osa: „peab kahetsusväärseks asjaolu, et ... tööhõive- ja sotsiaaleesmärke;” 

2. osa: „peab seetõttu ... majanduse taastumist toetavaks;” 

 
ALDE: 

§18 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „ning seonduvate [ja soolise mõju] eel- ja järelhindamine;” 

2. osa: need sõnad 

 
ECR, ALDE, GUE/NGL: 

§ 15 

1. osa: „nõuab, et ... sotsiaalpoliitika mõjulepääs;” 

2. osa: „rõhutab, et ... asetada” v.a sõnad „Euroopa poolaasta menetluses” 

3. osa: „makromajanduslike küsimustega võrdsetele alustele; ” 

4. osa: „Euroopa poolaasta menetluses” 

5. osa: „nõuab lisaks ... ühtne seisukoht;” 

 

ALDE, GUE/NGL, PPE:  

§ 30 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „Euroopa poolaasta raames” 

2. osa: need sõnad 
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Verts/ALE, GUE/NGL; EFDD: 

§ 45 

1. osa: „tunnistab, et ... kogu ELi ulatuses;” v.a sõnad „võib see protsess aidata ... 

suurendada tööturu paindlikkust” 

2. osa: need sõnad 

3. osa: „nõuab liikmesriikide parlamentide ... halduskorralduse kaudu;” 

 


