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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 

 



P8_PV(2015)06-11(VOT)_ET.doc 2 PE 560.121 

1. Süüria, Palmyra olukord ja Mazen Darwishi juhtum 

Resolutsiooni ettepanekud: B8-0575/2015, B8-0576/2015, B8-0577/2015, B8-0578/2015, B8-

0579/2015, B8-0585/2015 

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

Resolutsiooni ühisettepanek RC-B8-0575/2015  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE) 

pärast § 4 1 GUE/NGL EH - 244, 362, 24 

pärast § 7 2 GUE/NGL EH + 348, 255, 32 

hääletus: resolutsioon (terviktekst)  +  

Resolutsiooni ettepanekud fraktsioonide kaupa 

B8-0575/2015  ECR  ↓  

B8-0576/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0577/2015  PPE  ↓  

B8-0578/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0579/2015  ALDE  ↓  

B8-0585/2015  S&D  ↓  

 

Mitmesugust 

Elisabetta Gardini (fraktsioon PPE) allkirjastas samuti resolutsiooni ühisettepaneku RC-B8-

0575/2015. 
 

 

2. Laste rasedusega seotud õiguslikud aspektid Paraguays 

Resolutsiooni ettepanekud: B8-0546/2015, B8-0547/2015, B8-0582/2015, B8-0583/2015, B8-

0586/2015, B8-0588/2015, B8-0591/2015 

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

Resolutsiooni ühisettepanek RC-B8-0546/2015  

(PPE ja ECR) 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH - 299, 320, 17 

Resolutsiooni ettepanekud fraktsioonide kaupa 

B8-0546/2015  PPE  -  

Resolutsiooni ühisettepanek RC-B8-0547/2015  

(S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD) 

§ 5 § originaaltekst osa   

1/EH + 356, 236, 39 

2/NH + 394, 194, 43 

hääletus: resolutsioon (terviktekst)  +  

Resolutsiooni ettepanekud fraktsioonide kaupa 

B8-0547/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0582/2015  EFDD  ↓  

B8-0583/2015  ECR  ↓  

B8-0586/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0588/2015  ALDE  ↓  

B8-0591/2015  S&D  ↓  

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

PPE: resolutsiooni ühisettepaneku RC-B8-0546/2015 lõpphääletus; 

resolutsiooni ühisettepanek RC-B8-0547/2015 § 5 (2. osa) 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

PPE: 

RC-B8-0547/2015 

§ 5 

1. osa: „peab kahetsusväärseks, et ... seaduslikku aborti;” 

2. osa „on arvamusel, et ... keeldumine tähendab piinamist;” 
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3. Olukord Nepalis pärast maavärinaid 

Resolutsiooni ettepanekud: B8-0580/2015, B8-0581/2015, B8-0584/2015, B8-0587/2015, B8-
0589/2015, B8-0590/2015, B8-0592/2015 

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

Resolutsiooni ühisettepanek RC-B8-0580/2015  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD) 

pärast § 12 1 Verts/ALE  +  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 602, 11, 22 

Resolutsiooni ettepanekud fraktsioonide kaupa 

B8-0580/2015  EFDD  ↓  

B8-0581/2015  ECR  ↓  

B8-0584/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0587/2015  PPE  ↓  

B8-0589/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0590/2015  ALDE  ↓  

B8-0592/2015  S&D  ↓  

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

PPE: lõpphääletus 
 

Mitmesugust 

Elisabetta Gardini (fraktsioon PPE) allkirjastas samuti resolutsiooni ühisettepaneku RC-B8-

0580/2015. 
 

 

4. Strateegiline ja sõjaline olukord Musta mere piirkonnas pärast Krimmi 

ebaseaduslikku annekteerimist Venemaa poolt 

Raport: Ioan Mircea Paşcu (A8-0171/2015) 

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

§ 2 § originaaltekst eraldi +  

§ 3 § originaaltekst osa   

1 +  

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

§ 4 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 5 § originaaltekst eraldi +  

§ 7 § originaaltekst eraldi + muudetud suuliselt 

§ 9 § originaaltekst eraldi +  

§ 11 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 12 § originaaltekst osa   

1 +  

2/NH + 435, 141, 59 

§ 15 § originaaltekst osa   

1 +  

2/NH + 433, 131, 64 

§ 16 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3/NH - 244, 303, 83 

4/NH + 292, 262, 79 

5/NH - 284, 291, 55 

6 +  

§ 17 § originaaltekst  + muudetud suuliselt 

§ 19 § originaaltekst osa   

1 +  

2/NH + 388, 158, 88 
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

§ 21 § originaaltekst osa   

1 +  

2/NH + 453, 94, 88 

§ 25 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 26 § originaaltekst osa   

1 +  

2/NH + 433, 165, 36 

§ 27 § originaaltekst osa   

1 +  

2/NH + 441, 146, 48 

§ 29 § originaaltekst osa   

1 +  

2/NH + 405, 166, 63 

§ 30 § originaaltekst NH + 407, 163, 59 

§ 31 § originaaltekst osa   

1 +  

2/NH + 321, 244, 68 

§ 32 § originaaltekst osa   

1/NH + 388, 175, 71 

2/NH + 333, 228, 67 

põhjendus A § originaaltekst osa   

1 +  

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

põhjendus J § originaaltekst osa   

1/EH + 457, 121, 50 

2 +  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 356, 183, 96 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

Verts/ALE: §§ 16 (3., 4. ja 5. osa), 19 (2. osa), 26 (2. osa), 27 (2. osa), 29 (2. osa), 30, 31 (2. osa) 

ja 32 

ALDE: §§ 12 (2. osa), 15 (2. osa), 21 (2. osa) ja 32 (2. osa) 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

ALDE: §§ 2, 4, 5, 7 ja 9 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

ALDE: 

§ 3 

1. osa: „on seisukohal, et ... ELi Musta mere strateegias;” 

2. osa „on mures Venemaa ... see kujutab endast suurt ohtu;” 

 
§ 11 

1. osa: „on sügavalt mures ... destabiliseerumist”, v.a sõnad „ja kogu piirkonna” 

2. osa „ja kogu piirkonna [...], sealhulgas ... piirkonda nii maismaad kui ka õhuteed pidi;” 

 
§ 12 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „Venemaa toetatud separatistide kontrolli all olevas 

piirkonnas” 

2. osa need sõnad 

 
§ 15 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „Vene pool ja separatistid on” 

2. osa need sõnad 

 
§ 21 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „Ukraina territoriaalset terviklikkust toetavatel meeleavaldustel 

osalenud” 

2. osa need sõnad 

 
§ 32 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „säilitama oma üldise mere- ja õhujõudude ülekaalu Musta 

mere piirkonnas ning” 

2. osa need sõnad 

 
põhjendus J 

1. osa: „arvestades, et ELi ... samamoodi ka Ukrainas;” 

2. osa „arvestades, et EL, NATO ja ... relvarahukokkuleppest tulenevaid kohustusi;” 
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Verts/ALE: 

§ 4 

1. osa: „rõhutab, et EL peaks ... infoturbe probleemidele;” 

2. osa „peab kiiduväärseks nõukogu ... mitme venekeelse telekanali rahastamist;” 

 
§ 19 

1. osa: „väljendab muret selle ... võimekuse suurendamisega;” 

2. osa „kinnitab, et arvestades ... ning transportimise turvalisus;” 

 
§ 25 

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

2. osa need sõnad 

 
§ 26 

1. osa: „rõhutab, et olenemata ... võimet reageerida piirkonnas kriisiolukordadele;” 

2. osa „on seisukohal, et EL vajab ... julgeolekut mõjutavatele arengutele;” 

 
§ 27 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „rõhutab, et EL ja NATO ... avatud majanduspiirkonnana;” 

2. osa need sõnad 

 
§ 29 

1. osa: „väljendab heameelt ... liikmesriikide julgeoleku jaoks;” 

2. osa „palub NATO-l jätkata ... ja selle vastu võitlemiseks; 

 
§ 31 

1. osa: „tuletab meelde, et kuigi ... need NATO liikmesuse jaoks sobimatuks;” 

2. osa „on seisukohal, et kuigi NATO ... ja Ukrainal end ise kaitsta;” 

 
S&D: 

põhjendus A 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „Armeenia ja Aserbaidžaani vahel (” 

2. osa need sõnad 

 
ALDE, Verts/ALE, S&D: 

§ 16 

1. osa: „on seisukohal, et kui ... sanktsioonide kohaldamist jätkata” 

2. osa „ja neid karmistada” 

3. osa: „ning kaaluda võimalust anda Ukrainale kaitserelvi” 

4. osa: „ja toetada Ukrainat kaitsevõimekuse suurendamisel” 

5. osa: „on seisukohal, et mereäärsed ... kaaluda selliste algatuste toetamist;” 

6. osa: „rõhutab, et kohaldades sanktsioone ... üles ühtsust, solidaarsust ja pühendumust;” 
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Mitmesugust 

Ioan Mircea Paşcu esitas järgmised suulised muudatusettepanekud: 

 

„7. märgib murega, et Venemaa on märkimisväärselt tugevdanud oma õhu- ja merekaitsejõudusid 

Musta mere piirkonnas, olles kasutusele võtnud uued laevatõrjeraketid (mille laskeraadius on 600 km, 

ulatudes Bosporuse väinani) ning kindlustades, et Venemaa hävitajate kontrolli all on ligikaudu 

kolmveerand Musta mere piirkonna õhuruumist (praktiliselt kolmekordistades lennuväljade arvu 

Krimmis); märgib sellega seoses, et Venemaa on tugevdanud oma sõjalist võimekust nii strateegilises 

kui ka taktikalises mõttes: strateegilistest vahenditest on tiibrakette kandvatel pikamaa 

pommituslennukitel ja Musta mere läänekalda läheduses lendavatel luurelennukitel võimalik tungida 

kaugele Kesk-Euroopasse; taktikalistest jõududest kujutavad kaks merejalaväebrigaadi, keda võivad 

toetada Mistral-tüüpi helikopterikandjad, maabumisel märkimisväärset võimalikku ohtu; tervitab 

Prantsusmaa otsust vaadata ümber Mistral-klassi dessantlaevade Venemaale üleandmine ja tervitab 

Prantsusmaa läbirääkimisi kõnealuse tehingu selgesõnaliseks ja lõplikuks tühistamiseks;” 

 

„17. palub ELi liikmesriikidel jääda Venemaa suhtes kokkulepitud sanktsioone rakendades kindlaks ja 

ühtseks, külmutades ka kogu sõjalise ja kaitsealase koostöö Venemaaga ning tühistades lepingud, 

näiteks Mistral-klassi dessantlaevade tarnimise Venemaale ja ootab selle tehingu tühistamiseks 

peetavate läbirääkimiste edukat lõpetamist;” 
 

 

5. Hiljutised teated kõrgel tasemel toimunud korruptsioonijuhtumitest FIFAs 

Resolutsiooni ettepanekud: B8-0548/2015, B8-0549/2015, B8-0550/2015, B8-0571/2015, B8-
0572/2015, B8-0573/2015, B8-0574/2015 

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

Resolutsiooni ühisettepanek RC-B8-0548/2015  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD) 

§ 7 2 Verts/ALE  -  

9 GUE/NGL  -  

§ originaaltekst osa   

1 +  

2 -  

pärast § 7 10 GUE/NGL  +  

11 GUE/NGL  -  

§ 15 1 EFDD  -  

§ 19 3 Verts/ALE EH + 317, 230, 17 

pärast põhjendust M 4 GUE/NGL  -  

5 GUE/NGL  -  
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

6 GUE/NGL  -  

7 GUE/NGL  -  

8 GUE/NGL  -  

hääletus: resolutsioon (terviktekst)  +  

Resolutsiooni ettepanekud fraktsioonide kaupa 

B8-0548/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0549/2015  S&D  ↓  

B8-0550/2015  ALDE  ↓  

B8-0571/2015  ECR  ↓  

B8-0572/2015  PPE  ↓  

B8-0573/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0574/2015  EFDD  ↓  

 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

PPE: 

§ 7 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „ning eelkõige Rahvusvahelist Olümpiakomiteed (ROK), 

FIFAt ja Euroopa Jalgpalliliitu (UEFA)” 

2. osa need sõnad 
 

Mitmesugust 

Marian Harkin (fraktsioon ALDE) ja Ulrike Lunacek (fraktsioon Verts/ALE) allkirjastasid samuti 

resolutsiooni ühisettepaneku RC-B8-0548/2015.  

 

 


