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+ 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. Sõidukite registreerimisandmeid käsitlev automatiseeritud andmevahetus 

Lätiga * 

Raport: Claude Moraes (A8-0370/2015) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

tervikhääletus NH + 590, 35, 74 

 

 

2. Süütuse presumptsiooni ja kohtulikul arutamisel osalemise õiguse teatavate 

aspektide tugevdamine kriminaalmenetluses ***I 

Raport: Nathalie Griesbeck (A8-0133/2015) 

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

kogu tekst – plokk nr 1 52 komisjon  +  

plokk nr 2 1–51 komisjon  ↓  

hääletus: komisjoni ettepanek  +  

hääletus: seadusandlik resolutsioon NH + 577, 48, 86 

 

 

3. Isikukaitsevahendid ***I 

Raport: Vicky Ford (A8-0148/2015) 

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

kogu tekst – plokk nr 1 158 komisjon  +  

plokk nr 2 1–157 komisjon  ↓  

hääletus: komisjoni ettepanek  +  

hääletus: seadusandlik resolutsioon NH + 606, 53, 50 
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4. Küttegaasiseadmed ***I 

Raport: Catherine Stihler (A8-0147/2015) 

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

kogu tekst – plokk nr 1 203 komisjon  +  

plokk nr 2 1–202 komisjon  ↓  

hääletus: komisjoni ettepanek  +  

hääletus: seadusandlik resolutsioon NH + 629, 63, 16 

 

 

5. Köisteed ***I 

Raport: Antonio López-Istúriz White (A8-0063/2015) 

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

kogu tekst – plokk nr 1 148 komisjon  +  

plokk nr 2 1–147 komisjon  ↓  

hääletus: komisjoni ettepanek  +  

hääletus: seadusandlik resolutsioon NH + 639, 69, 2 

 

6. Vastuväite esitamine üldiste tariifsete soodustuste kava käsitleva delegeeritud 

õigusakti kohta 

Resolutsiooni ettepanek: B8-0044/2016 (resolutsiooni ettepanekute heakskiitmiseks on nõutav 
kvalifitseeritud häälteenamus) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

resolutsiooni ettepanek B8-0044/2016 (GUE/NGL) 

hääletus: resolutsioon  

(terviktekst) 

NH - 125, 530, 53 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

GUE/NGL: lõpphääletus 
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7. Vastuväite esitamine teraviljapõhise töödeldud toidu ja imikutoidu koostise 

ja teabe erinõudeid käsitleva delegeeritud õigusakti kohta 

Resolutsiooni ettepanek: B8-0067/2016 (resolutsiooni ettepanekute heakskiitmiseks on nõutav 
kvalifitseeritud häälteenamus) 

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

Resolutsiooni ettepanek B8-0067/2016  

(ENVI komisjon) 

pärast artiklit 4 2 Verts/ALE NH + 352, 276, 73 

§ 3 § originaaltekst eraldi/ 

EH 

- 212, 456, 31 

§ 4 § originaaltekst eraldi -  

§ 8 3 S&D  +  

§ originaaltekst osa   

1 ↓  

2 ↓  

põhjendus C 1 Verts/ALE NH + 355, 308, 44 

põhjendus E § originaaltekst osa   

1 +  

2 -  

põhjendus F § originaaltekst osa   

1 +  

2 -  

põhjendus G § originaaltekst eraldi -  

põhjendus J § originaaltekst eraldi -  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 393, 305, 12 
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Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

Verts/ALE: muudatusettepanekud 1, 2, lõpphääletus 
 

 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

ENF: §§ 3, 4 

S&D: §§ 3, 4, põhjendused G, J 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

S&D: 

§ 8 

1. osa: „palub komisjonil lükata kõnealuse delegeeritud õigusakti vastuvõtmine edasi kuni 

väikelaste piimasegu käsitleva algatusraporti avaldamiseni ning kuni Euroopa 

Toiduohutusamet on avaldanud analüüsi, mis käsitleb tõendeid suhkru ja töödeldud 

toidu varase kasutuselevõtu kohta seoses soovitustega imikute ja väikelaste 

optimaalseks toitmiseks ning” 

2. osa: „eelkõige rinnaga toitmise kahjustamist ja laste rasvumise suurenemist;” 

 
põhjendus E 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „soovitab imikuid esimese kuue elukuu jooksul toita ainult 

rinnaga ning” 

2. osa: need sõnad 

 
põhjendus F 

1. osa: „arvestades, et kõik liikmesriigid on heaks kiitnud maailma terviseassambleel 1981. 

aastal vastu võetud rinnapiimaasendajate turustamise rahvusvahelise koodeksi 

(edaspidi „rahvusvaheline koodeks”) ning sellele järgnenud 16 asjaomast maailma 

terviseassamblee resolutsiooni,” 

2. osa: „mille eesmärk on tagada, et kõik lapsevanemad ja hooldajad saavad objektiivset ja 

tõeliselt sõltumatut teavet, kaotada rinnaga toitmise takistused ning tagada, et 

rinnapiimaasendajaid kasutataks vajaduse korral ohutult;” 
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8. Colombia rahuprotsess 

Resolutsiooni ettepanekud: B8-0041/2016, B8-0042/2016, B8-0053/2016, B8-0054/2016, B8-

0055/2016, B8-0061/2016, B8-0062/2016  

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

Resolutsiooni ühisettepanek RC-B8-0041/2016 (PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, 

EFDD) 

hääletus: resolutsioon (terviktekst)  +  

Resolutsiooni ettepanekud fraktsioonide kaupa 

B8-0041/2016  PPE  ↓  

B8-0042/2016  ECR  ↓  

B8-0053/2016  ALDE  ↓  

B8-0054/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0055/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0061/2016  S&D  ↓  

B8-0062/2016  EFDD  ↓  

 

Mitmesugust 

Igor Šoltes (fraktsioon Verts/ALE) allkirjastas samuti resolutsiooni ühisettepaneku RC-B8-0041/2016.  

 
 


