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1. Liikmesriikide ja Europoli juurdepääs viisainfosüsteemile (VIS) 

terroriaktide ja muude raskete kuritegude vältimise, avastamise ja uurimise 

eesmärkidel 

Raport: Timothy Kirkhope (A8-0287/2015) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

tervikhääletus NH + 543, 37, 54 

 

 

2. Paranduseelarve projekt nr 6/2015: omavahendid, liidu välistegevuse 

usaldusfondid, elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti 

büroo 

Raport: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0280/2015) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

tervikhääletus NH + 600, 43, 2 

 

 

3. Paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine koheste eelarvemeetmete jaoks 

Euroopa rände tegevuskava raames 

Raport: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0290/2015) (kvalifitseeritud häälteenamus ja 3/5 antud 
häältest) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

tervikhääletus NH + 573, 66, 10 

 

 

4. Paranduseelarve projekt nr 7/2015: Pagulaskriisi haldamine: Euroopa rände 

tegevuskava alusel kohe võetavad eelarvemeetmed 

Raport: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0289/2015) 

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

§ 3 § originaaltekst osa   

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

2 +  

3 +  

§ 8 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

pärast § 11 2 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

NH + 351, 300, 5 

3 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

NH - 227, 406, 23 

4 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

 -  

5 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

NH - 102, 515, 39 

6 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

 -  

põhjendus G § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

pärast põhjendust G 1 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

 -  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 577, 66, 14 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

Verts/ALE: muudatusettepanekud 2, 3, 5 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

ECR: 

põhjendus G 

1. osa: „arvestades, et pagulaste ja … tegeleda järgmistes eelarvemenetlustes” 

2. osa „ja mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamisel;” 

 
§ 3 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „sest pakutud meetmed ei ole […] kindlasti piisavad” ja „sh 

otsingu- ja päästeoperatsioonide … vastavaks muutmiseks” 

2. osa „sest pakutud meetmed ei ole […] kindlasti piisavad” 

3. osa: „sh otsingu- ja päästeoperatsioonide … vastavaks muutmiseks” 
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§ 8 

1. osa: „tuletab komisjonile ja nõukogule … maksete assigneeringutele” 

2. osa „mis ei pruugi olla piisavad … tegelike vajaduste katmiseks;” 
 

 

5. Parlamendiliikme Béla Kovácsi puutumatuse äravõtmise taotlus 

Raport: Tadeusz Zwiefka (A8-0291/2015) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

hääletus: otsuse ettepanek  +  

 

 

 

6. EFSI tegevdirektori ametissenimetamine *** 

Raport: Jean Arthuis ja Roberto Gualtieri (A8-0292/2015) (salajane hääletus (kodukorra artikli 182 
lõige 1)) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

hääletus: Wilhelm Moltereri 

kandidatuur 

 + 381, 144, 130 

 

 

7. EFSI tegevdirektori asetäitja ametissenimetamine *** 

Raport: Jean Arthuis ja Roberto Gualtieri (A8-0293/2015) (salajane hääletus (kodukorra artikli 182 
lõige 1)) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

hääletus: Iliyana Tsanova 

kandidatuur 

 + 454, 130, 64 

 

 

8. Teel uue rahvusvahelise kliimakokkuleppe poole Pariisis 

Raport: Gilles Pargneaux (A8-0275/2015) 

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

§ 1 7–8 Verts/ALE  +  

§ 7 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 9 4 PPE NH - 273, 359, 25 

§ 10 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3 +  

pärast § 10 5 PPE NH - 261, 368, 29 

pärast § 12 9 Verts/ALE EH + 453, 194, 5 

10 Verts/ALE EH - 310, 334, 10 

§ 13 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

pärast § 13 11 Verts/ALE EH - 275, 360, 22 

§ 14 2 ECR NH - 257, 342, 57 

§ originaaltekst eraldi +  

pärast § 16 12 Verts/ALE  +  

§ 17 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 19 § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH + 333, 315, 8 



P8_PV(2015)10-14(VOT)_ET.doc 6 PE 570.044 

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

§ 20 3 ECR  -  

§ 24 13 Verts/ALE  -  

§ 25 § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH + 380, 229, 44 

§ 28 § originaaltekst NH + 500, 144, 6 

§ 29 § originaaltekst osa   

1 +  

2 -  

§ 31 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 53 § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH + 337, 316, 2 

§ 54 § originaaltekst osa   

1 +  

2/NH + 479, 133, 42 

§ 55 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5 +  

6 +  
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

§ 57 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3 +  

pärast § 77 14 Verts/ALE EH + 330, 310, 6 

pärast § 80 §  EH + 418, 187, 38 

suuline 

muudatusettepanek 

põhjendus H 1 ECR  -  

põhjendus K 6 PPE EH + 325, 293, 22 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 434, 96, 52 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

ECR: muudatusettepanekud 2, 4, §§ 28, 54 (2. osa) 

Verts/ALE: muudatusettepanekud 2, 4 

EFDD: muudatusettepanekud 4, 5 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

ECR: § 14 

GUE/NGL: § 28 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

ECR: 

§ 7 

1. osa: „peab tervitatavaks G7 riikide … vähendamise eesmärke ja strateegiaid” 

2. osa „seades esikohale kivisöe … saastavam energiaallikas;” 

 
§ 13 

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

2. osa see sõna 

 
§ 17 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „fossiilkütuste toetuste, sh söeelektrijaamade tehnoloogia 

eksporditoetuste järkjärguline kaotamine” 

2. osa need sõnad 

 
§ 19 

1. osa: „palub komisjonil ja liikmesriikidel … prognoosid kuni aastani 2020” 

2. osa „ning teatada, et EL ületab … kahe gigatonni võrra;” 

 
§ 53 

1. osa: „palub ELil ja liikmesriikidel … eesmärkide tõhusaks kontrollimiseks;” 

2. osa „tuletab meelde, et kui kasvab … täieliku täiendavuse saavutamiseks;” 
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§ 54 

1. osa: „nõuab, et EL ja rahvusvaheline … rahastamise allikate leidmiseks” 

2. osa „muu hulgas eraldades selleks … tehnoloogiauuenduste projektidesse” 

 
PPE: 

§ 25 

1. osa: „rõhutab, et ringmajanduse … saavutamisel oluliselt abiks olla” 

2. osa „vähendades toidu raiskamist ja soosides tooraine ringlussevõtmist” 

 
GUE/NGL: 

§ 10 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „biomassienergia ning süsinikdioksiidi kogumise ja 

säilitamise” ja „CO2” 

2. osa „biomassienergia ning süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise” 

3. osa: „CO2” 

 
§ 31 

1. osa: „märgib, et metsade raadamine … piiramise eesmärki täita” 

2. osa „kutsub samuti ELi üles … raadamise vähendamiseks” 

 
Verts/ALE, GUE/NGL: 

§ 29 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „tagada saastekvootide pikaajaline hinnastabiilsus ja” 

2. osa need sõnad 

 
ECR, PPE, GUE/NGL: 

§ 55 

1. osa: „nõuab ulatuslikku CO2 -heite ...ning heitkogustega kauplemisest [...] suunamist 

kliimaga seotud investeeringuteks” v.a sõnad „ulatuslikku CO2 -heite maksustamist, 

mis on” 

2. osa: „ulatuslikku CO2 -heite maksustamist, mis on” 

3. osa: „ja rahvusvahelisest transpordikütuste heite maksustamisest saadud tulu” 

4. osa: „nõuab ühtlasi põllumajandustoetuste … põllumajandusettevõtetes” 

5. osa: „rõhutab, kui tähtis on … võlakirjade väljaandmiseks” v.a sõnad „sealhulgas 

fossiilkütustesse … järkjärguliseks lõpetamiseks ” 

6. osa: „sealhulgas fossiilkütustesse … järkjärguliseks lõpetamiseks” 

 
ECR, PPE: 

§ 57 

1. osa: „nõuab konkreetseid meetmeid, sealhulgas ajakava, et täita G-20 riikide 2009. aastal 

antud lubadus” 

2. osa: „kaotada […] järk-järgult kõik fossiilkütuste toetused” 

3. osa: „2020. aastaks” 
 

Mitmesugust 

Anne-Marie Mineur esitas suulise muudatusettepaneku järgmise teksti lisamiseks lõike 80 järele: 

„80a osutab tähelepanu sellele, et lobitööga enne COP 21 ja selle käigus saab mõjutada läbirääkimiste 

tulemusi; rõhutab seepärast, et selline tegevus peaks olema läbipaistev, selgelt märgitud UNFCCC 

COP 21 päevakorras ning et konverentsil peaks võimaldama kõigile sidusrühmadele õiglase 

juurdepääsu;” 

 


