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LISA 
 

HÄÄLETUSE 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 eraldi hääletus 

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. Autotööstuses heitkoguste mõõtmise uurimiskomisjoni moodustamine, 

volitused, liikmete arv ja ametiaeg 

Ettepanek võtta vastu otsus: B8-1424/2015 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

Ettepanek võtta vastu otsus B8-1424/2015  

(esimeeste konverents) 

hääletus: otsus (terviktekst) NH + 354, 229, 35 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

S&D: lõpphääletus 
 

 

2. Ibrahim Halawa võimalik surmanuhtlus 

Resolutsiooni ettepanekud: B8-1402/2015, B8-1403/2015, B8-1404/2015, B8-1405/2015, B8-
1406/2015, B8-1407/2015, B8-1408/2015 

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

Resolutsiooni ühisettepanek RC-B8-1402/2015  

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

§ 5 § originaaltekst eraldi +  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 566, 11, 46 

Resolutsiooni ettepanekud fraktsioonide kaupa 

B8-1402/2015  EFDD  ↓  

B8-1403/2015  ECR  ↓  

B8-1404/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-1405/2015  ALDE  ↓  

B8-1406/2015  PPE  ↓  

B8-1407/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-1408/2015  S&D  ↓  

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

PPE: lõpphääletus 
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Taotlused eraldi hääletuseks: 

ECR: § 5 
 

Mitmesugust 

Barbara Spinelli (fraktsioon GUE/NGL) allkirjastas samuti resolutsiooni ühisettepaneku RC-B8-

1402/2015. 
 

 

3. Olukord Maldiividel 

Resolutsiooni ettepanekud: B8-1409/2015, B8-1410/2015, B8-1411/2015, B8-1414/2015, B8-
1417/2015, B8-1419/2015, B8-1421/2015 

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

Resolutsiooni ühisettepanek RC-B8-1409/2015  

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

§ 1 2 GUE/NGL  -  

§ 11 § originaaltekst NH + 548, 21, 56 

pärast põhjendust L 1 GUE/NGL  -  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 563, 31, 32 

Resolutsiooni ettepanekud fraktsioonide kaupa 

B8-1409/2015  EFDD  ↓  

B8-1410/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-1411/2015  ALDE  ↓  

B8-1414/2015  ECR  ↓  

B8-1417/2015  PPE  ↓  

B8-1419/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-1421/2015  S&D  ↓  

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

S&D: § 11 

PPE: lõpphääletus 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

ECR: § 11 
 

Mitmesugust 

Barbara Spinelli ja Younous Omarjee (fraktsioon GUE/NGL) allkirjastasid samuti resolutsiooni 

ühisettepaneku RC-B8-1409/2015. 
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4. Malaisia 

Resolutsiooni ettepanekud: B8-1412/2015, B8-1413/2015, B8-1415/2015, B8-1416/2015, B8-
1418/2015, B8-1420/2015, B8-1422/2015  

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

Resolutsiooni ühisettepanek RC-B8-1412/2015  

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

§ 8 3 GUE/NGL  -  

§ 12 § originaaltekst NH + 540, 41, 35 

pärast § 12 2 GUE/NGL  -  

§ 14 § originaaltekst NH + 515, 55, 51 

§ 16 1 Verts/ALE  -  

hääletus: resolutsioon (terviktekst)  +  

Resolutsiooni ettepanekud fraktsioonide kaupa 

B8-1412/2015  EFDD  ↓  

B8-1413/2015  ECR  ↓  

B8-1415/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-1416/2015  ALDE  ↓  

B8-1418/2015  PPE  ↓  

B8-1420/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-1422/2015  S&D  ↓  

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

S&D: §§ 12, 14 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

ECR: §§ 12, 14 
 

 

5. Laiahaardeline partnerluse ja koostöö raamleping ELi ja Vietnami vahel 

(protokoll, et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist ELiga) *** 

Soovitus: Sandra Kalniete (A8-0340/2015) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 
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Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

tervikhääletus NH + 533, 51, 46 

 

 

 

6. Laiahaardeline partnerluse ja koostöö raamleping ELi ja Vietnami vahel 

(nõusolek) *** 

Soovitus: Barbara Lochbihler (A8-0339/2015) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

tervikhääletus NH + 523, 56, 48 

 

 

 

7. Laiahaardeline partnerluse ja koostöö raamleping ELi ja Vietnami vahel 

(resolutsioon) 

Raport: Barbara Lochbihler (A8-0342/2015) 

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

§ 14 1 Verts/ALE  -  

4 PPE, S&D  +  

§ 16 2 Verts/ALE  -  

§ 26 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 30 3 Verts/ALE  +  

§ 33 § originaaltekst eraldi -  

§ 45 5 PPE, S&D  +  

põhjendus I § originaaltekst osa   

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

2 +  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 475, 64, 95 

 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

S&D: § 33 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

PPE: 

põhjendus I 

1. osa: „arvestades, et „doi moi” (kordaseadmise) poliitika mõju ja turumajanduse suunas 

liikumine on suurendanud ka vaesuse süvikut;” 

2. osa „arvestades, et sagenenud on protestid valitsuse poolt maade ja kinnisvara 

konfiskeerimise vastu; arvestades siiski, et ülemaailmne majanduslangus kahjustas 

Vietnami eksporti ning et 2014. aastal kasvas Vietnami SKP Aasia majanduskriisi 

lõppemisest alates kõige aeglasemalt; arvestades, et Vietnami väljakutse on tööjõu 

iga-aastane kasvamine enam kui miljoni võrra;” 

 
§ 26 

1. osa: „väljendab muret asjaolu pärast, et Vietnam on üks suuremaid inimkaubanduse 

ohvrite päritoluriike, ning teadete pärast, mille kohaselt lasteprostitutsiooni, lastega 

kaubitsemise või laste väärkohtlemise ohvriks langevate laste, eelkõige poiste, keda 

karistusseadustik seksuaalse kuritarvituse eest ei kaitse, arv on suur; nõuab tungivalt, 

et Vietnam töötaks välja tugevad ja tulemuslikud lastekaitseseadused, mis kaitsevad 

kõiki lapsi nende soost olenemata; kutsub komisjoni üles toetama Vietnami tema 

rändepoliitikaalase suutlikkuse suurendamises ja võitluses inimkaubanduse ja 

organiseeritud kuritegevuse vastu, sealhulgas oma tööjõu- ja rändepoliitika 

kontekstis;” 

2. osa „väljendab samuti muret teadete pärast, mille kohaselt kasutatakse ELi 

liikmesriikides ära vietnamlastest inimkaubanduse ohvreid, sealhulgas alaealisi;” 

3. osa: „palub, et komisjon tagaks viivitamatult inimkaubanduse kaotamist käsitlevas ELi 

strateegias sätestatud peamiste kaitsesätete täieliku rakendamise; ergutab Vietnami 

valitsust ja komisjoni kaaluma laiahaardelise partnerluse ja koostöölepingu raames 

inimkaubanduse küsimusega tegeleva allkomisjoni või spetsiaalse töörühma 

loomist;” 
 

 

8. Euroopa majandus- ja rahaliidu loomise lõpuleviimine 

Resolutsiooni ettepanek: B8-1347/2015 

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

Resolutsiooni ettepanek B8-1347/2015  

(ECON komisjon) 

§ 1 17 

ÜME 

GUE/NGL  -  

5 EFDD NH - 168, 445, 19 
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

pärast § 1 1 Verts/ALE  -  

§ 2 18 

ÜME 

GUE/NGL  -  

6 EFDD NH - 128, 485, 12 

§ originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

pärast § 2 19 GUE/NGL  -  

20 GUE/NGL  -  

21 GUE/NGL  -  

22 GUE/NGL NH - 122, 496, 12 

23 GUE/NGL NH - 117, 493, 15 

24 GUE/NGL  -  

25 GUE/NGL  -  

26 GUE/NGL NH - 101, 513, 8 

27 GUE/NGL NH - 74, 521, 31 

28 GUE/NGL NH - 64, 518, 40 

29 GUE/NGL  -  

30 GUE/NGL NH - 181, 437, 6 

31 GUE/NGL NH - 112, 484, 16 

32 GUE/NGL NH - 97, 520, 7 

33 GUE/NGL NH - 115, 482, 26 

34 GUE/NGL NH - 127, 470, 28 

35 GUE/NGL NH - 129, 453, 42 

§ 3 36 GUE/NGL NH - 113, 492, 12 

pärast § 3 2 Verts/ALE  -  

7 EFDD NH - 136, 477, 13 
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

§ 4 37 GUE/NGL  -  

§ 5 38 

ÜME 

GUE/NGL  -  

pärast § 5 39 GUE/NGL  -  

40 GUE/NGL  -  

41 GUE/NGL  -  

42 GUE/NGL  -  

§ 6 43 

ÜME 

GUE/NGL  -  

pärast § 6 44 GUE/NGL  -  

45 GUE/NGL  -  

46 GUE/NGL  -  

§ 7 47 GUE/NGL  -  

§ 8 48 GUE/NGL  -  

põhjendus A 3 EFDD NH - 166, 447, 18 

14 GUE/NGL  -  

pärast põhjendust A 8 GUE/NGL  -  

9 GUE/NGL  -  

10 GUE/NGL  -  

11 GUE/NGL  -  

12 GUE/NGL  -  

13 GUE/NGL  -  

põhjendus B 15 

ÜME 

GUE/NGL  -  

pärast põhjendust B 16 GUE/NGL  -  

pärast põhjendust C 4 EFDD NH - 160, 456, 15 

hääletus: resolutsioon (terviktekst)  +  
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Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

EFDD: muudatusettepanekud 3, 4, 5, 6, 7 

GUE/NGL: muudatusettepanekud 22, 23, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

Verts/ALE: 

§ 2 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „esimese ja teise majanduse juhtimise paketi sätete 

rakendamist, rõhutades samas” 

2. osa need sõnad 
 

 

9. Inimõigusi ja demokraatiat maailmas 2014. aastal käsitlev aruanne ja Euroopa 

Liidu poliitika selles valdkonnas 

Raport: Cristian Dan Preda (A8-0344/2015) 

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

§ 5 § originaaltekst eraldi +  

§ 6 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 7 § originaaltekst osa   

1 +  

2/NH + 445, 153, 31 

§ 22 § originaaltekst osa   

1 +  

2/NH + 468, 115, 48 

§ 27 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 33 § originaaltekst osa   

1 +  

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

§ 37 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 46 3 PPE  +  

§ originaaltekst osa   

1 ↓  

2 ↓  

§ 54 § originaaltekst osa   

1/NH + 493, 38, 98 

2/NH + 515, 100, 15 

3 +  

pärast § 54 7 GUE/NGL  -  

pärast § 55 4 GUE/NGL  -  

§ 56 § originaaltekst osa   

1/NH + 546, 29, 57 

2/NH + 498, 94, 32 

pärast § 57 8 GUE/NGL  -  

pärast § 63 9 GUE/NGL  -  

§ 65 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 67 § originaaltekst osa   

1 +  

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

pärast § 67 10 GUE/NGL  -  

pärast § 69 11 GUE/NGL  -  

§ 70 12 GUE/NGL  -  

§ originaaltekst NH + 455, 109, 62 

§ 71 13 GUE/NGL  -  

§ 73 § originaaltekst osa   

1/NH + 505, 120, 7 

2/NH + 313, 281, 13 

§ 74 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

pealkiri pärast § 74 § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH + 324, 246, 59 

pärast § 77 6 GUE/NGL EH + 258, 251, 116 

§ 84 § originaaltekst NH + 525, 53, 37 

§ 85 § originaaltekst NH + 522, 47, 42 

§ 87 § originaaltekst osa   

1/NH + 540, 56, 34 

2/NH + 540, 41, 32 

§ 91 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 92 § originaaltekst osa   

1/NH + 513, 63, 53 

2/NH + 482, 97, 46 
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

3/NH + 393, 154, 69 

§ 93 § originaaltekst eraldi +  

§ 98 § originaaltekst osa   

1/NH + 563, 17, 49 

2/NH + 498, 45, 63 

§ 103 § originaaltekst eraldi +  

§ 104 § originaaltekst osa   

1 +  

2/NH + 497, 101, 26 

§ 105 § originaaltekst osa   

1 +  

2/NH + 403, 189, 27 

§ 106 § originaaltekst osa   

1 +  

2/NH + 483, 113, 20 

§ 108 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 111 § originaaltekst osa   

1/NH + 497, 54, 76 

2/NH + 398, 149, 63 

3/NH + 407, 145, 61 

§ 114 § originaaltekst osa   

1/NH + 346, 190, 80 

2/NH + 291, 232, 81 

3/NH + 379, 175, 62 
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

4/NH + 307, 235, 77 

§ 119 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

pärast § 120 5 GUE/NGL  -  

põhjendus U 1 PPE  +  

põhjendus AB 2 PPE  +  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 421, 86, 116 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

S&D: §§ 56, 70, 73, 85, 92, 98, 111, 114 

ECR: §§ 73, 84, 54 (1. ja 2. osa), 56 (2. osa), 87, 92 (2. osa), 98 (2. osa), 104 (2. osa), 105 

(2. osa), 106 (2. osa), 111 (2. osa) 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

ALDE: § 114 

ECR: §§ 5, 74, 93, 103 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

ALDE: 

§ 6 

1. osa: „väljendab kindlat vastuseisu territooriumide annekteerimisele, okupeerimisele ja 

koloniseerimisele” 

2. osa „ning rõhutab rahvaste võõrandamatut õigust enesemääramisele;” 

 
ECR: 

§ 7 

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

2. osa see sõna 

 
§ 22 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „toonitab seetõttu kindlalt, et liikmesriigid peaksid tegevuskava 

ja ELi strateegilise raamistiku rakendamisel eranditult võtma suurema vastutuse ja 

kasutama neid eeskujuna inimõiguste ja demokraatia kahe- ja mitmepoolsel 

edendamisel;” 

2. osa need sõnad 
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§ 27 

1. osa: „väljendab heameelt ELi eriesindaja volituste pikendamise üle 2017. aasta 

veebruarini”  

2. osa „ning kordab oma taotlust muuta need volitused alaliseks; nõuab seepärast volituste 

läbivaatamist eesmärgiga anda ELi eriesindajale algatusõigus, piisavalt töötajaid ja 

rahalisi vahendeid ning võimalus võtta avalikult sõna, anda aru kolmandatesse 

riikidesse toimunud visiitide tulemustest ja edastada ELi seisukoht inimõiguste 

küsimustes, et tugevdada ELi eriesindaja rolli tema nähtavuse ja mõjususe 

suurendamise kaudu;” 

 
§ 33 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „arvab, et inimõiguste valdkonna kontaktisikute tööd peavad 

võrdväärselt toetama ka liikmesriikide diplomaatilised töötajad;” 

2. osa need sõnad 

 
§ 37 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „muu hulgas lesbide, geide, biseksuaalide, trans- ja 

intersooliste inimeste” 

2. osa need sõnad 

 
§ 54 

1. osa: „väljendab veel kord oma toetust inimõigusi käsitlevate klauslite süstemaatilisele 

integreerimisele kõigisse ELi ja kolmandate riikide vahelistesse rahvusvahelistesse 

lepingutesse, võttes muu hulgas arvesse Euroopa sotsiaaldialoogi ja ILO 

tööstandardeid;”, v.a sõnad „Euroopa sotsiaaldialoogi ja” 

2. osa sõnad „Euroopa sotsiaaldialoogi ja” 

3. osa: „palub komisjonil tõhusalt ja süstemaatiliselt jälgida ja hinnata inimõigusi 

käsitlevate klauslite rakendamist ja anda Euroopa Parlamendile korrapäraselt aru 

inimõiguste austamise kohta partnerriikides; väljendab heameelt asjaolu üle, et 

nõukogu kasutab süstemaatilisemalt piiravaid meetmeid nende kolmandate riikide 

suhtes, kes rikuvad tahtlikult inimõigusi; soovitab sellega seoses, et EL võtaks 

inimõigusi käsitlevates klauslites sätestatud asjakohaste meetmete rakendamiseks 

konkreetseid samme, kui kolmas riik, kellega on sõlmitud leping, rikub raskelt 

inimõigusi;” 

 
§ 56 

1. osa: „on seisukohal, et kaubandus ja inimõigused võivad käia käsikäes ja äriringkondadel 

on inimõiguste ja demokraatia edendamisel täita oluline roll; on veendunud, et 

inimõiguste edendamine peaks rajanema valitsuse ja erasektori koostööl; kinnitab 

sellega seoses veel kord, et Euroopa ettevõtted peaksid võtma asjakohaseid 

meetmeid, millega tagatakse, et nende tegevus kolmandates riikides on kooskõlas 

inimõigustealaste standarditega; lisaks kinnitab, kui oluline on, et EL edendaks 

ettevõtja sotsiaalset vastutust ja et Euroopa ettevõtted täidaksid ettevõtlust ja 

inimõigusi käsitlevate rahvusvaheliste standardite edendamisel juhtrolli; nõuab ka, et 

EL täidaks aktiivset rolli ÜRO inimõiguste ning rahvusvaheliste korporatsioonide ja 

muude ettevõtjate töörühma 12. istungjärgul ning toetaks pingutusi nende poliitika 

kooskõlastamiseks rahvusvahelistele ettevõtetele mõeldud OECD suunistega;” 

2. osa „soovitab ELil ja liikmesriikidel osaleda arutelus, mis puudutab äritegevust ja 

inimõigusi käsitlevat õiguslikult siduvat rahvusvahelist õigusakti ÜRO süsteemi 

raames;” 
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§ 67 

1. osa: „märgib positiivsena ära Euroopa välisteenistuse ja komisjoni koostatud ning 

nõukogu kinnitatud terrorismivastase juhenddokumendi eesmärgiga tagada 

inimõiguste austamine kolmandate riikidega seotud terrorismivastaste 

toetusprojektide kavandamisel ja rakendamisel; palub Euroopa välisteenistusel ja 

komisjonil tagada dokumendi tõhus rakendamine, alustades selle laiaulatusliku 

levitamisega; tuletab sellega seoses meelde asjaolu, et põhiõiguste ja -vabaduste 

austamine on eduka terrorismivastase poliitika, sh digitaalsete jälgimistehnoloogiate 

kasutamise alus;” 

2. osa „toetab rahvusvahelisi jõupingutusi, mida tehakse, et peatada ISISe/Da’eshi toime 

pandud inimõiguste rikkumised;” 

 
§ 87 

1. osa: „nõuab, et EL tegeleks edasi surmanuhtlust kohaldavate riikidega, kasutades ära 

kõiki diplomaatilisi ja koostöövahendeid surmanuhtluse kaotamise 

kindlustamiseks;” 

2. osa „kordab lisaks oma nõuet ELile jälgida jätkuvalt hukkamistingimusi riikides, kus 

kasutatakse endiselt surmanuhtlust;” 

 
§ 98 

1. osa: „tuletab meelde, et 2014. aastal anti Sahharovi auhind dr Denis Mukwegele 

seksuaalvägivalla ohvrite kindlameelse aitamise ning naiste ja tütarlaste õiguste 

järjepideva edendamise eest, mis suurendas teadlikkust vägivalla kasutamisest ning 

naiste, tütarlaste ja laste suguelundite moonutamisest sõjarelvana; mõistab sügavalt 

hukka naiste, tütarlaste ja laste väärkohtlemise ja nendevastase vägivalla kõik 

vormid, eriti seksuaalse vägivalla kasutamise sõjarelvana, ning naiste suguelundite 

moonutamise, laste, varajased ja sundabielud, seksuaalorjuse, abielusisese 

vägistamise, ning muud kahjulikud tavad; toonitab, et konfliktide käigus 

väärkoheldud naistel, tütarlastel ja lastel peab olema juurdepääs tervishoiule ja 

psühholoogilisele toele, kooskõlas rahvusvahelise õigusega; võtab sellega seoses 

teadmiseks liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni 

asepresidendi kirja, milles käsitleti humanitaarabipoliitikat, eelkõige 

seksuaalvägivalla ennetamist ning konfliktiolukordades vägistatud naistele 

nõuetekohase abi ning tervishoiu- ja psühholoogilise toe teenustele juurdepääsu 

pakkumist;” 

2. osa „kutsub kõiki Euroopa Nõukogu liikmesriike üles allkirjastama ja ratifitseerima 

Istanbuli konventsiooni naistevastase vägivalla ja perevägivalla tõkestamise ja 

sellega võitlemise kohta;” 

 
§ 104 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „peavoolustades soolise võrdõiguslikkuse” ja „sooga seotud” 

2. osa need sõnad 

 
§ 106 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „kolmandate riikide haridusvaldkonna spetsialistide jaoks 

soolise võrdõiguslikkuse koolitusprogrammide väljatöötamist ning meetmete 

võtmist selleks, et vältida stereotüüpide kinnistamist õppematerjalide kaudu;” 

2. osa need sõnad 
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§ 108 

1. osa: „ergutab ELi peavoolustama ÜJKP operatsioonides ja ÜRO rahutagamise 

struktuurides jätkuvalt naiste ja tütarlaste toetamist ning jätkama oma jõupingutusi 

naisi, rahu ja julgeolekut käsitlevate ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide 

1325(2000) ja 1820(2008) rakendamiseks ja tugevdamiseks; palub sellega seoses 

ELil toetada rahvusvahelisel tasandil lisaväärtuse tunnustamist, mis tuleneb naiste 

osalemisest konfliktide ennetamises ja lahendamises, samuti 

rahuvalveoperatsioonides, humanitaarabi andmises ning konfliktijärgses 

ülesehitamises ja demokraatlikus üleminekus, mille tulemuseks on püsivad ja 

stabiilsed poliitilised lahendused; toonitab samuti seda, kui tähtis on tagada naiste 

jaoks kõik inimõigused” 

2. osa „ning aidata kaasa nende võimestamisele, k.a 2015. aasta järgse tegevuskava 

raamistikus ning Pekingi tegevusprogrammi ja Istanbuli konventsiooni abil; tunneb 

heameelt ELi toetuse üle ÜRO resolutsioonidele, mis käsitlevad sooküsimusi, 

eelkõige seoses sõna- ja arvamusvabaduse rolliga naiste võimestamises; märgib 

positiivsena ära ÜRO naiste olukorda käsitleva komisjoni 59. istungjärgu 

järeldused;” 

 
§ 119 

1. osa: „tunnustab ELi aktiivset koostööd mitme majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste 

õigustega tegeleva ÜRO eriraportööriga” 

2. osa „sealhulgas eriraportööriga, kes tegeleb inimõigusega ohutule joogiveele ja 

sanitaartingimustele, eriraportööriga, kes tegeleb õigusega saada haridust, 

eriraportööriga, kes tegeleb õigusega toidule, eriraportööriga, kes tegeleb äärmise 

vaesuse ja inimõigustega, ning eriraportööriga, kes tegeleb nõuetekohaste 

eluasemetega; märgib positiivsena ära asjaolu, et demokraatia ja inimõiguste 

Euroopa rahastamisvahendi mitmeaastases sihtprogrammis aastateks 2014–2017 on 

tugevdatud majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õigustega tegeleva ÜRO 

eriraportööri tegevuse soodustamist; sihtprogrammi eesmärk on muu hulgas aidata 

tugevdada ametiühinguid, suurendada palgaküsimustega seotud teadlikkust, kaitsta 

maapärandit, edendada sotsiaalset integratsiooni majandusliku võimestamise kaudu 

ning vähendada majanduslikku diskrimineerimist ja töökohal esinevat vägivalda;” 

 
PPE: 

§ 46 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „Junckeri juhitud komisjon on otsustanud” ja „selgelt” 

2. osa need sõnad 

 
§ 65 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „-identiteedi või” 

2. osa need sõnad 

 
§ 73 

1. osa: „palub ELil osaleda aktiivselt aruteludes mõiste „kliimapõgenik” üle, sh selle mõiste 

võimalikus õiguslikus määratlemises rahvusvahelises õiguses” 

2. osa „ja võimalikes õiguslikult siduvates rahvusvahelistes lepingutes;” 

 
pealkiri pärast § 74 

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

2. osa need sõnad 
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§ 91 

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

2. osa need sõnad 

 
S&D: 

§ 74 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „nõuab taas tungivalt, et EL keelustaks täisautonoomsete, 

inimese osaluseta rünnakuid võimaldavate relvade väljatöötamise, tootmise ja 

kasutamise;” 

2. osa need sõnad 

 
ECR, PPE: 

§ 92 

1. osa: „on arvamusel, et EL peaks jätkama oma jõupingutusi lesbide, geide, biseksuaalide, 

trans- ja intersooliste inimeste (LGBTI) õiguste austamise tõhustamiseks kooskõlas 

ELi vastasisuliste suunistega; soovitab suuniseid kohaldada, k.a kolmandates riikides 

töötava ELi personali koolitamise kaudu; peab kahetsusväärseks, et 75 riigis on 

homoseksuaalsus endiselt kriminaalkorras karistatav ning nendest kaheksas riigis on 

selle eest ette nähtud surmanuhtlus, ning on veendunud, et tavad ja vägivallaaktid 

üksikisikute vastu, mida pannakse toime nende seksuaalse sättumuse tõttu, ei tohiks 

jääda karistamata; toetab ÜRO inimõiguste ülemvoliniku jätkuvat tööd nende 

diskrimineerivate seaduste vastu võitlemisel ning ÜRO teiste organite tööd selles 

valdkonnas;” 

2. osa „tunneb muret piirangute üle, mida seatakse LGBTI inimõiguste kaitsjate 

põhivabadustele, ning nõuab, et EL suurendaks neile antavat toetust; märgib, et 

LGBTI põhiõigusi austatakse tõenäolisemalt, kui neil on juurdepääs õiguslikele 

institutsioonidele” 

3. osa: „milleks võib näiteks olla registreeritud kooselu või abielu;” 

 
§ 105 

1. osa: „taunib soolise võrdõiguslikkuse puudumist poliitikailmas; tuletab meelde, et naised 

ja mehed on võrdõiguslikud ning neil peaksid olema samad poliitilised õigused ja 

kodanikuvabadused, ning taunib samuti tõsiasja, et naised on majanduslikus, 

sotsiaalses ja poliitilises otsustusprotsessis alaesindatud; rõhutab vajadust tõhusate 

kaitsemehhanismide järele naisinimõiguslaste jaoks;” 

2. osa „soovitab kvoodisüsteemi kasutuselevõttu, mis aitaks edendada naiste osalemist 

poliitilistes organites ja demokraatlikus protsessis, eriti kandidaatidena;” 

 
§ 111 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „ning seksuaal- ja reproduktiivtervisega seonduvate õiguste 

kaitset”, „ning seonduvate õiguste” ja „ja ohutu abort” 

2. osa „ning seksuaal- ja reproduktiivtervisega seonduvate õiguste kaitset”, „ning 

seonduvate õiguste” 

3. osa: „ja ohutu abort” 
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ECR, Verts/ALE: 

§ 114 

1. osa: „mõistab hukka asendusemaduse, mis kahjustab naiste inimväärikust, sest nende 

keha ja paljunemisfunktsioone kasutatakse kaubana; on arvamusel, et rasedusega 

seotud asendusemadus, mis hõlmab paljunemiseesmärgil”, v.a sõnad 

„asendusemaduse, mis kahjustab naiste inimväärikust, sest nende keha ja 

paljunemisfunktsioone kasutatakse kaubana; on arvamusel, et” 

2. osa „asendusemaduse, mis kahjustab naiste inimväärikust, sest nende keha ja 

paljunemisfunktsioone kasutatakse kaubana; on arvamusel, et” 

3. osa: „inimkeha kasutamist rahalise või muu hüve saamiseks ning eelkõige arengumaade 

haavatavate naiste kasutamine” 

4. osa: „tuleks keelata ja seda tuleks käsitleda kiiremas korras kõigis inimõigusi käsitlevates 

dokumentides;” 
 

 

10. Daytoni rahulepingu 20. aastapäev 

Resolutsiooni ettepanekud: B8-1350/2015, B8-1362/2015, B8-1363/2015, B8-1364/2015, B8-
1396/2015, B8-1397/2015, B8-1398/2015, B8-1401/2015 

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

Fraktsiooni resolutsiooni ettepanek 

B8-1350/2015  ENF  -  

Resolutsiooni ühisettepanek RC-B8-1362/2015  

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

§ 3 3 ECR EH + 310, 265, 29  

muudetud suuliselt 

§ originaaltekst  ↓  

§ 4 § originaaltekst eraldi +  

§ 5 § originaaltekst NH + 503, 74, 25 

§ 6 4 ECR  +  

§ originaaltekst osa   

1 ↓  

2/NH ↓  

pärast § 6 1 ENF  -  

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

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 525, 42, 39 

Resolutsiooni ettepanekud fraktsioonide kaupa 

B8-1362/2015  ECR  ↓  

B8-1363/2015  ALDE  ↓  

B8-1364/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-1396/2015  PPE  ↓  

B8-1397/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-1398/2015  EFDD  ↓  

B8-1401/2015  S&D  ↓  

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

ECR: lõpphääletus 

ENF: §§ 5, 6 (2. osa), lõpphääletus 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

ENF: § 4 
 

Mitmesugust 

Cristian Dan Preda esitas muudatusettepaneku 3 kohta järgmise suulise muudatusettepaneku: 

„3. väljendab heameelt pagulaste ja riigisiseste põgenike tagasipöördumise ning ülesehitustööde ja 

vara tagastamise alal saavutatud tulemuste üle kooskõlas Daytoni kokkuleppe VII lisa sätetega; 

toonitab, et nimetatud lisa ja sellega seotud strateegiat on vaja rakendada täies ulatuses, et tagada 

riigisiseste põgenike, pagulaste ja teiste sõja tõttu kannatanute kestlik tagasipöördumine ning nende 

olukorra lahendamiseks õiglased, terviklikud ja püsivad lahendused; rõhutab seda silmas pidades 

horvaatide, bosniakkide ja teiste isikute Serblaste Vabariiki kestliku tagasipöördumise vajadust; 

rõhutab, et vaja on teha edusamme tagasipöördunute sotsiaal-majandusliku integratsiooni 

parandamisel; nõuab jõupingutuste paremat kooskõlastamist kõigil tasanditel ning rohkema tähelepanu 

pööramist kõige haavatavamatele põgenikele, sealhulgas romadele ja vägivalla ohvriks langenud 

naistele; märgib kahetsusega, et Rahvusvahelise Punase Risti Komitee andmetel on ikka veel kadunud 

umbes 7000 inimest, kelle saatus on teadmata;” 
 

 

11. Relvaeksport: ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP rakendamine 

Raport: Bodil Valero (A8-0338/2015) 

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

§ 1 § originaaltekst osa   

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

2 +  

§ 5 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 7 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 8 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 9 § originaaltekst eraldi +  

§ 11 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3/EH + 277, 259, 41 

4 +  

§ 14 § originaaltekst osa   

1 +  

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

§ 18 § originaaltekst eraldi +  

§ 19 § originaaltekst eraldi +  

§ 20 § originaaltekst eraldi/ 

EH 

+ 294, 268, 18 

§ 23 § originaaltekst eraldi +  

§ 24 § originaaltekst osa   

1/EH + 309, 245, 22 

2 +  

§ 26 § originaaltekst eraldi/ 

EH 

+ 292, 276, 12 

§ 28 § originaaltekst eraldi -  

§ 29 § originaaltekst NH - 239, 310, 29 

§ 31 § originaaltekst eraldi -  

§ 32 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 33 § originaaltekst eraldi +  

§ 34 § originaaltekst eraldi +  

§ 35 § originaaltekst eraldi +  

§ 40 § originaaltekst osa   

1 -  

2 -  

3/EH + 361, 203, 10 

4 -  

5/EH + 309, 254, 6 

§ 41 § originaaltekst osa   

1 +  



P8_PV(2015)12-17(VOT)_ET.doc 22 PE 573.977 

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

2 +  

3/EH + 369, 202, 1 

§ 42 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 43 § originaaltekst osa   

1/NH + 465, 95, 11 

2/NH + 436, 82, 42 

3/NH + 463, 56, 37 

4/NH + 480, 59, 16 

§ 44 § originaaltekst eraldi +  

§ 46 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 49 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 51 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 54 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  



P8_PV(2015)12-17(VOT)_ET.doc 23 PE 573.977 

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

3 +  

§ 57 § originaaltekst eraldi +  

§ 58 § originaaltekst eraldi/ 

EH 

+ 294, 237, 15 

§ 59 § originaaltekst eraldi/ 

EH 

+ 288, 249, 3 

põhjendus D § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH + 292, 218, 24 

põhjendus G § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

põhjendus H § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 249, 164, 128 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

ECR: §§ 29, 43 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

PPE: põhjendus G, §§ 20, 26, 28, 29, 35, 40, 58, 59 

GUE/NGL: §§ 7, 8 

ECR: §§ 9, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 28, 31, 33, 34, 35, 44, 57, 58, 59 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

PPE: 

põhjendus D 

1. osa: „arvestades, et relvade kontrollimatu levik seab rahu ja julgeoleku ning inimõigused 

ja säästva arengu suurde ohtu;” 

2. osa „arvestades, et iga minut sureb maailmas üks inimene relvastatud vägivalla tõttu ja 

sama aja jooksul toodetakse 15 uut relva;” 
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§ 24 

1. osa: „väljendab muret mõju üle, mida õiguslike meetmete kasutamise ähvardused mõnes 

liikmesriigis – olgu siis tõelised või tajutavad –, võivad avaldada ekspordilitsentside 

taotluste kaalumisele;” 

2. osa „meenutab liikmesriikidele, et range ja järjekindel kaheksa kriteeriumi kohaldamine 

loob vajaliku aluse litsentside andmisest keeldumiseks;” 

 
EFDD: 

§ 8 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „toetab kaitserelvastuse tarnimist seadusliku enesekaitse 

korral;” ja „ja Ukrainale” 

2. osa „toetab kaitserelvastuse tarnimist seadusliku enesekaitse korral;” 

3. osa: „ja Ukrainale” 

 
ECR: 

põhjendus G 

1. osa: „arvestades, et 2013. aastal eksportisid ELi liikmesriigid relvi kokku 36,7 miljardi 

euro väärtuses, millest 26 miljardi euro eest kolmandatesse riikidesse;” 

2. osa „arvestades, et võrdlusena on kogu naabruspoliitika rahastamisvahendi eelarve 

ajavahemikuks 2014–2020 15,4 miljardit eurot;” 

3. osa: „arvestades, et ELi liikmesriikide arvele langeb 30 % kogu relvaekspordist;” 

4. osa: „arvestades, et on raske väita, nagu need kaubavood oleksid ELi julgeoleku otsestes 

huvides;” 

 
põhjendus H 

1. osa: „arvestades, et ühine seisukoht 2008/944/ÜVJP on seaduslikult siduv raamistik, 

milles on kehtestatud kaheksa tavarelvastuse ekspordi kriteeriumi, mida ELi 

liikmesriigid kohaldavad oma litsentside väljastamise otsuseid tehes;” 

2. osa „arvestades, et mainitud ühise seisukohaga tuleks arvestada eelkõige Euroopa 

kaitsevarustuse turu ja Euroopa kaitsesektori tehnoloogilise ja tööstusliku baasi 

arendamise kontekstis;” 

 
§ 5 

1. osa: „märgib, et ELi liikmesriigid on olulised relvaeksportijad, kes vastavalt 16. 

aastaaruandele eksportisid 2013. aastal relvi kokku 36,711 miljardi euro väärtuses, 

millest 10,735 miljardi eest teistesse liikmesriikidesse ning 25,976 miljardi euro eest 

kolmandatesse riikidesse;” 

2. osa „kordab, et ühise seisukoha artiklis 10 on öeldud, et majanduslike, kaubanduslike ja 

tööstuslike huvide arvessevõtmine liikmesriikide poolt ei tohi mõjutada 

relvaeksporti reguleeriva kaheksa kriteeriumi kohaldamist;” 

 
§ 7 

1. osa: „tuletab meelde, et kaitsetööstus peaks olema ELi liikmesriikide kaitse- ja 

julgeolekupoliitika elluviimise vahend, tagades tarnekindluse režiimi ELis” 

2. osa „ning aidates oluliselt kaasa tugevdatud ühise välis- ja julgeolekupoliitika (ÜVJP) 

ning ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika (ÜJKP) rakendamisele, mis on oluline tegur 

stabiilsuse ja julgeoleku tagamisel maailmas;” 

3. osa: „tunnistab, et relvaeksport on etendanud keskset rolli Euroopa kaitse tööstusliku ja 

tehnoloogilise baasi tugevdamisel ja arendamisel, mis on olnud oluline mitmesuguse 

innovatsiooni ja tehnoloogilise arengu seisukohast;” 
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§ 11 

1. osa: „rõhutab, et relvaekspordi kontroll on ELi välis- ja julgeolekupoliitika koostisosa 

ning selle teostamisel tuleb juhinduda Euroopa Liidu lepingu artiklis 21 nimetatud 

põhimõtetest, mille hulgas on eelkõige demokraatia ja õigusriigi edendamine, rahu 

säilitamine, konfliktide ennetamine ja rahvusvahelise julgeoleku tugevdamine;” 

2. osa „tuletab meelde, et on äärmiselt oluline tagada sidusus relvaekspordi ning ELi kui 

ülemaailmse inimõiguste kaitsja usaldusväärsuse vahel;” 

3. osa: „on sügavalt veendunud, et ühise seisukoha kaheksa kriteeriumi rangem 

rakendamine aitaks oluliselt kaasa ÜVJP ja ÜJKP arengule;” 

4. osa: „nõuab, et ELi uues üldises välis- ja julgeolekupoliitika strateegias võetaks 

asjakohaselt arvesse relvaekspordi küsimusi, pidades silmas muutunud 

julgeolekuolukorda ning sellega seonduvaid riske ja ohtusid Euroopa 

julgeolekuhuvidele;” 

 
§ 14 

1. osa: „väljendab heameelt osalisriikide esimese, 24.–27. augustil 2015 Cancúnis toimunud 

konverentsi edu üle, kuid märgib, et sellel ei jõutud kokkuleppele, millist 

aastaaruande mudelit kasutada;” 

2. osa „on seisukohal, et leping on tõeliselt edukas ainult juhul, kui suudetakse tagada selle 

universaalne kohaldatavus ja kehtestatakse siduvad või sanktsioneerivad 

mehhanismid, mida kasutatakse juhul, kui selles sätestatud eeskirju ei täideta;” 

 
§ 32 

1. osa: „tuletab meelde, et Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 258/2012 

(millega rakendatakse tulirelvade ebaseaduslikku valmistamist ja nendega 

ebaseaduslikku kauplemist tõkestava ÜRO protokolli artiklit 10) ülesanne on tagada 

tõhusam kontroll tsiviilkasutuseks mõeldud tulirelvade liikumise üle; tunnistab 

tsiviilkasutuseks mõeldud jahi- ja sportrelvade ekspordi õiguspärasust nimetatud 

määruse alusel;” 

2. osa „väljendab heameelt seoses tulirelvi (sealhulgas deaktiveerimist, halduskaristusi ja 

signaalrelvi) käsitlevate ELi õigusaktide läbivaatamisega ning kavatsusega 

tugevdada relvade salakaubanduse vastu võitlemiseks politseikoostööd 

naaberriikidega; palub komisjonil selleks tugevdada EUROPOLi suutlikkust;” 

 
§ 40 

1. osa: „on arvamusel, et relvaekspordi aastaaruanded on oluline vahend relvakaubanduse 

läbipaistvuse edendamiseks;” 

2. osa „peab siiski kahetsusväärseks, et 16. aastaaruande jaoks esitasid täielikud andmed 

vaid 21 liikmesriiki;” 

3. osa: „märgib, et täielik andmete esitamine tähendab andmete esitamist nii väljastatud 

relvaekspordi litsentside kui ka tegelike ekspordisaadetiste rahalise väärtuse kohta 

jaotatuna nii sihtkohtade kui ka ELi sõjaliste kaupade nimekirja kategooriate kaupa;” 

4. osa: „märgib, et Kreeka jättis andmed üldse esitamata, Saksamaa ja Ühendkuningriik ei 

esitanud andmeid tegeliku relvaekspordi kohta ja Prantsusmaa teatas relvaekspordi 

kogumaksumuse, ilma seda diferentseerimata; juhib tähelepanu, et peale Kreeka on 

tegu samade liikmesriikidega, kes on suurimad eksportijad ja kannavad peamist 

vastutust ELi relvaekspordi globaalse mõju eest;” 

5. osa: „kutsub ülejäänud liikmesriike täitma oma kohustust anda igal aastal aru ja esitada 

andmed 16. aastaaruande jaoks tagasiulatuvalt ning tulevaste aastaaruannete jaoks 

õigeaegselt;” 
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§ 41 

1. osa: „märgib, et aruanne sisaldab standardset teavet väljastatud ekspordilitsentside kohta, 

kuid mitte põhjalikku teavet tegeliku relvaekspordi kohta;” 

2. osa „nõuab, et nõukogu ning välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja 

komisjoni asepresident uuriksid võimalusi parandada aruandluskohustuse täitmist 

ning suurendada ekspordikontrolli raamistiku riikliku järelevalve läbipaistvust, 

eelkõige tagades, et liikmesriigid annaksid aru kõigist relvaekspordi tehingutest;” 

3. osa: „palub selle puuduse kõrvaldada ja näha seega ette aastaaruanne, mis näitaks liikide 

ja sihtkohtade kaupa lahtikirjutatult tegelikke ekspordiandmeid;” 

 
§ 42 

1. osa: „nõuab, et võetaks kasutusele standardne aruandlus- ja andmete esitamise menetlus, 

mida kõik liikmesriigid peaksid ühtmoodi kohaldama ja järgima ning millega 

määrataks kindlaks ka tegeliku relvaekspordi ja väljastatud litsentside kohta teabe 

esitamise tähtaeg;” 

2. osa „kutsub liikmesriike üles esitama täielikku teavet rahuldamata jäetud 

litsentsitaotluste kohta, sealhulgas iga sellise litsentsitaotlusega seonduvat 

konkreetset teavet vastuvõtjariigi ja konkreetse asutuse kohta, üleantavate kaupade 

kirjelduse ja andmeid koguse kohta (sõjaliste kaupade nimekirja alamkategooriate 

lõikes), koos täpse põhjusega teavet litsentsi andmisest keeldumise kohta;” 

3. osa: „teeb ettepaneku muuta aastaaruande formaati ning avaldada aruanne uuesti – 

avaliku, interaktiivse ja otsinguvõimalusega võrguandmebaasina;” 

 
§ 43 

1. osa: „nõuab, et liikmesriigid üksteisega põhjalikumalt konsulteeriksid, kui küsimus on 

relvade edasiandmises nõrkadele ja ebastabiilsetele piirkondadele või riikidele, eriti 

kui nad käituvad agressiivselt oma naaberriikide suhtes;” 

2. osa „nõuab Venemaa suhtes kehtestatud ELi sanktsioonide korra rakendamise põhjalikku 

ja süstemaatilist kontrolli relvaekspordi ning kahesuguse kasutusega kaupade müügi 

osas;” 

3. osa: „kutsub liikmesriike üles koostama nende (juriidiliste ja füüsiliste) isikute nimekirja, 

kes on süüdi mõistetud relvaekspordiga seonduvate õigusnormide rikkumises ja 

tuvastatud kõrvalesuunamise juhtumites, ning ka nende isikute nimekirja, keda ei ole 

kohtus süüdi mõistetud, kuid kes on teadaolevalt segatud ebaseaduslikku 

relvakaubandusse või tegevusse, mis ohustab rahvusvahelist julgeolekut;” 

4. osa: „kutsub liikmesriike üles esitama üksikasjalikku teavet väljastatud litsentside 

kehtetuks tunnistamise või peatamise kohta nende riikide puhul, kelle suhtes kehtib 

embargo;” 

 
§ 49 

1. osa: „nõuab parlamentaarse järelevalve tugevdamist nii riikide kui ka liidu tasandil, 

kasutades selleks iga-aastaseid raporteid parlamentidele;” 

2. osa „nõuab, et Euroopa relvaekspordi küsimusi ja Euroopa tööstuslikku kaitsepoliitikat 

arutataks järgmisel parlamentidevahelisel ühise välis- ja julgeolekupoliitika ning 

ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika teemalisel konverentsil;” 
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§ 51 

1. osa: „on seisukohal, et tehnoloogia arengu tõttu on üha raskem vahet teha puhtsõjalise ja 

puhttsiviilse kasutusviisi vahel, ning seega tuleks pöörata erilist tähelepanu 

„kahesuguse kasutusega kaupadele” (Dual Use List) Wassenaari kokkuleppe 

seisukohast;” 

2. osa „palub liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel esindajal ja komisjoni 

asepresidendil ning komisjonil tagada, et Wassenaari kokkuleppe tasandil või 

sõjaliste kaupade nimekirja ja kahesuguse kasutusega kaupade määruse lisade vahel 

ei oleks õiguslikke tühikuid, ning pöörata erilist tähelepanu strateegilise tähtsusega 

uutele tehnoloogiatele” 

3. osa: „nagu kaugjuhitava õhusõiduki süsteem, kasutatud robootika ja 

jälgimistehnoloogia;” 

 
§ 54 

1. osa: „kutsub liikmesriike üles eraldama kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, 

vahendamise ja transiidi kontrollide tõhusaks rakendamiseks ja jõustamiseks 

piisavalt ressursse;” 

2. osa „väljendab heameelt käimasolevate ELi rahastatud võimekuse parandamise 

programmide üle kolmandate riikide kahesuguse kasutusega kaupade 

ekspordikontrolli süsteemide toetuseks;” 

3. osa: „kutsub liikmesriike üles mobiliseerima koolitussuutlikust ka ELis;” 

 
PPE, ECR: 

§ 1 

1. osa: „peab äärmiselt murettekitavaks relvastatud konfliktide levikut, eelkõige Ukrainas, 

Süürias, Iraagis, Liibüas ja Jeemenis, samuti rahvusvahelisi konflikte, mis ohustavad 

üha enam globaliseerunud maailmas rahvusvahelist stabiilsust ja julgeolekut ning on 

vähendanud stabiilsust ja turvalisust ELi vahetus naabruses;”  

2. osa „märgib, et relvade tarnimine konfliktides osalevatesse riikidesse on tõenäoliselt 

andnud oma panuse neisse konfliktidesse;” 

 
§ 46 

1. osa: „tuletab meelde, et valitsused kannavad poliitilist vastutust sõjaliste kaupade ja 

kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi lubamise või keelamise eest;” 

2. osa „palub liikmesriikidel teavitada üksikasjalikult kõikidest antud litsentsidest, et 

Euroopas oleks võimalik teha järelevalvet selle üle, et riigid ei rikuks ühise 

seisukoha kriteeriumeid oma majanduslikes, poliitilistes või isiklikes huvides;” 

3. osa: „palub, et Euroopa välisteenistus/COARM võtaks ette nende litsentside 

analüüsimise, mille puhul on alust kahelda nende vastavuses ühises seisukohas 

sätestatud kriteeriumitele;” 
 

Mitmesugust 

Parandus: kõik keeleversioonid. 
 

 

12. Patendid ja sordiaretajate õigused 

Resolutsiooni ettepanekud: B8-1394/2015, B8-1395/2015, B8-1399/2015, B8-1400/2015  

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-B8-1394/2015  

(PPE, S&D, ECR, ALDE) 

enne § 1 1 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

EFDD 

NH - 166, 328, 25 

§ 1 2 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

EFDD 

 -  

§ 2 3 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

EFDD 

 -  

§ 3 4 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

EFDD 

 -  

§ 4 5 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

EFDD 

NH - 222, 265, 40 

§ originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3/NH + 379, 146, 3 

§ 5 6 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

EFDD 

 -  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 413, 86, 28 

Resolutsiooni ettepanekud fraktsioonide kaupa 

B8-1394/2015  PPE  ↓  

B8-1395/2015  S&D  ↓  

B8-1399/2015  ECR  ↓  

B8-1400/2015  ALDE  ↓  

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

ECR: lõpphääletus 

GUE/NGL: § 4 (3. osa), muudatusettepanekud 1, 5 

Verts/ALE: § 4 (3. osa), muudatusettepanekud 1, 5 
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Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

GUE/NGL, Verts/ALE 

§ 4 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „olemuselt bioloogiliste meetodite abil saadud” ja „vajaduse 

korral” 

2. osa „olemuselt bioloogiliste meetodite abil saadud” 

3. osa: „vajaduse korral” 
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13. Olukord Burundis 

Resolutsiooni ettepanekud: B8-1348/2015, B8-1352/2015, B8-1353/2015, B8-1354/2015, B8-

1355/2015, B8-1356/2015, B8-1357/2015  

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

Resolutsiooni ühisettepanek RC-B8-1348/2015  

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

§ 16 § originaaltekst eraldi +  

§ 22 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 24 1 EFDD NH - 207, 275, 15 

§ originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

hääletus: resolutsioon (terviktekst)  +  

Resolutsiooni ettepanekud fraktsioonide kaupa 

B8-1348/2015  ECR  ↓  

B8-1352/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-1353/2015  PPE  ↓  

B8-1354/2015  S&D  ↓  

B8-1355/2015  ALDE  ↓  

B8-1356/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-1357/2015  EFDD  ↓  

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

EFDD: muudatusettepanek 1 
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Taotlused eraldi hääletuseks: 

ECR: § 16 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

GUE/NGL: 

§ 22 

1. osa: „kutsub Aafrika Liitu, ÜRO-d ja ELi üles hindama tõsiselt piirkondlikku mõõdet ja 

hoidma ära piirkonna edasise destabiliseerumise” 

2. osa „suurendades selleks oma kohalolekut” 

3. osa: „ning säilitades eelkõige piirkonna riikide vahelise alalise dialoogi;” 

4. osa: „nõuab sellega seoses tungivalt, et Aafrika Liit peaks julgeoleku- ja inimõiguste 

olukorra edasisel halvenemisel Burundis kaaluma koostöös ÜRO 

Julgeolekunõukoguga Aafrika juhitava rahuvalvemissiooni saatmist;” 

 
ECR: 

§ 24 

1. osa: „on seisukohal, et Burundi probleemid on seotud vaidlustega, mis puudutavad 

kontrolli viljaka põllumaa üle, sissetulekute ebavõrdsust ja diskrimineerimist;” 

2. osa „nõuab sellega seoses vastutustundliku regulatiivse raamistiku kehtestamist, et 

reguleerida, kuidas äriühingute tegevus peaks olema kooskõlas inimõigustega ning 

vastama sotsiaalsete standardite ja keskkonnanormidega seotud kohustustele;” 
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14. Kongo Demokraatlikus Vabariigis asuva Virunga rahvuspargi kaitse 

Resolutsiooni ettepanek: B8-1346/2015 

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

Resolutsiooni ettepanek B8-1346/2015  

(DEVE komisjon) 

§ 3 6 ALDE,  

Verts/ALE 

 +  

pärast § 3 1 ALDE,  

Verts/ALE 

 +  

§ 13 2 ALDE,  

Verts/ALE 

 +  

§ 16 7 PPE EH - 178, 254, 15 

§ 20 3 ALDE,  

Verts/ALE 

 +  

pärast põhjendust H 4 ALDE,  

Verts/ALE 

 +  

5 ALDE,  

Verts/ALE 

 +  

hääletus: resolutsioon (terviktekst)  +  

 


