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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. Isikute üle piiri liikumist reguleerivad eeskirjad (Schengeni piirieeskirjad) 

***I 

Raport: Heidi Hautala (A8-0359/2015) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

tervikhääletus NH + 533, 86, 36 

 

 

2. 1979. aasta piiriülese õhusaaste kauglevi konventsiooni 1998. aasta 

raskmetallide protokolli muudatused *** 

Soovitus: Giovanni La Via (A8-0002/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

hääletus: heakskiitmine NH + 617, 25, 30 

 

 

 

3. 1979. aasta piiriülese õhusaaste kauglevi konventsiooni 1998. aasta püsivate 

orgaaniliste saasteainete protokolli muudatused *** 

Soovitus: Giovanni La Via (A8-0001/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

hääletus: heakskiitmine NH + 624, 21, 34 

 

 

 

4. Eurojusti ja Ukraina vaheline koostööleping * 

Raport: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0007/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

tervikhääletus NH + 555, 67, 61 
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5. Eurojusti ja Montenegro vaheline koostööleping * 

Raport: Nathalie Griesbeck (A8-0008/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

tervikhääletus NH + 567, 58, 63 

 

 

6. Robert Jarosław Iwaszkiewiczi puutumatuse äravõtmise taotlus 

Raport: Kostas Chrysogonos (A8-0015/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

hääletus: otsuse ettepanek  +  

 

 

7. Robert Jarosław Iwaszkiewiczi puutumatuse äravõtmise taotlus 

Raport: Kostas Chrysogonos (A8-0016/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

hääletus: otsuse ettepanek  +  

 

 

8. Florian Philippot' puutumatuse äravõtmise taotlus 

Raport: Laura Ferrara (A8-0014/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

hääletus: otsuse ettepanek  +  

 

 

9. Deklareerimata töö ennetamise ja tõkestamise alast koostööd edendava 

Euroopa platvormi loomine ***I 

Raport: Georgi Pirinski (A8-0172/2015) 

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



P8_PV(2016)02-02(VOT)_ET.doc 4 PE 576.682 

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

kogu tekst – plokk nr 1 62 VO komisjon  +  

plokk nr 2 1–61 komisjon  ↓  

artikkel 9 64 

ÜME 

EFDD NH - 80, 608, 5 

62VO komisjon  +  

pärast artiklit 11 63 EFDD NH - 79, 609, 7 

hääletus: komisjoni ettepanek  +  

hääletus: seadusandlik resolutsioon NH + 619, 69, 7 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

EFDD: muudatusettepanekud 63, 64 
 

 

10. ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegia vahehinnang 

Raport: Mark Demesmaeker (A8-0003/2016) 

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

§ 11 § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH + 425, 263, 10 

3 +  

§ 25 § originaaltekst eraldi +  

§ 29 § originaaltekst eraldi +  

§ 31 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 40 § originaaltekst osa   

1 +  

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

§ 41 § originaaltekst eraldi +  

§ 42 § originaaltekst eraldi +  

§ 58 § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH + 422, 252, 27 

3 +  

§ 71 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 72 § originaaltekst eraldi +  

§ 78 § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH + 357, 339, 1 

§ 80 § originaaltekst osa   

1 +  

2/NH + 370, 305, 22 

pärast § 80 2 ENF  -  

§ 81 § originaaltekst osa   

1/NH + 647, 44, 11 

2/NH + 478, 211, 11 

§ 82 § originaaltekst NH + 469, 201, 25 

§ 88 § originaaltekst NH + 347, 298, 49 

pärast § 90 3 ENF  -  

pärast põhjendust A 1 ENF  -  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 592, 52, 45 
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Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

ECR: §§ 80 (2. osa), 81, 82, 88 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

PPE: §§ 25, 29, 41, 42, 72, 82, 88 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

PPE: 

§ 11 

1. osa: „palub komisjonil tõhustada rolli, mida bioloogiline mitmekesisus ja ökosüsteemid 

etendavad majanduses, et minna üle rohelisele majandusele;“ 

2. osa: „nõuab tungivalt, et komisjon tugevdaks Euroopa poolaasta keskkonnasäästlikumaks 

muutmise toetuseks võetavaid meetmeid;“ 

3. osa: „rõhutab, et bioloogiline mitmekesisus on üldine sotsiaalne kohustus, mis ei saa 

lasuda ainult avaliku sektori kulutustel;“ 

 
§ 31 

1. osa: „kutsub liikmesriike üles seadma esikohale 15 % kahjustatud ökosüsteemide 

taastamise eesmärgi täitmise 2020. aastaks ja selleks mitmeaastase finantsraamistiku 

raames eraldatud assigneeringute kasutamise;“ 

2. osa: „palub komisjonil esitada suunised selle kohta, kuidas niisuguseid assigneeringuid 

kasutada kahjustunud ökosüsteemide taastamiseks ja üldiselt bioloogilise 

mitmekesisuse kaitseks;“ 

 
§ 40 

1. osa: „rõhutab, et ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alad peaksid põhimõtteliselt olema 

selliste agro-ökoloogiliste protsesside nagu mullakaitse ja tolmeldamise kaitse ja 

edendamise alad;“ 

2. osa: „palub komisjonil avaldada andmed selle kohta, mitu liikmesriiki on alates määruse 

(EL) nr 1307/2013 jõustumisest lubanud kasutada niisugustel ökoloogilise 

kasutuseesmärgiga maa-aladel pestitsiide ja väetisi;“ 

 
§ 58 

1. osa: „palub komisjonil ja liikmesriikidel järk-järgult lõpetada keskkonnale kahjulike 

toetuste andmine“ 

2. osa: „2020. aastaks, tagada selliste toetuste hindamise lõpuleviimine 2016. aastal ning 

aruandlusnõuete lisamine ELi asjakohaste sektorite poliitikasse;“ 

3. osa: „nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid toetaksid täielikult ja lihtsustaksid 

üleminekut ringmajandusele;“ 

 
§ 71 

1. osa: „on arvamusel, et bioloogilise mitmekesisuse vähenemine väljaspool 

looduskaitsealasid kujutab endast lünka strateegias; ergutab komisjoni ja 

liikmesriike koguma teavet nende elupaikade ja liikide kohta“ 

2. osa: „ning töötama välja nõuetekohased raamistikud, et hoida ära elupaikade killustumist 

ning bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemi teenuste summaarset vähenemist“ 

3. osa: „tehes koostööd kohalike asutuste ja kodanikuühiskonnaga;“ 
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§ 78 

1. osa: „peab kahetsusväärseks, et ELi keskkonda käsitlevate õigusaktide suhtes ei 

kohaldata sidusat ja tõhusat keskkonnajärelevalvet ja seiret, mille eesmärk on teha 

kindlaks ja ennetada keskkonda käsitlevate õigusaktide rikkumine mitmesugustes 

sektorites, k.a looduskaitsealadel;“ „tunneb heameelt ettevalmistava töö üle, mida 

tehakse ELi keskkonnajärelevalve raamistiku loomiseks“ 

2. osa: „ja palub komisjonil esitada viivitamata seadusandlik ettepanek;“ 

 
§ 81 

1. osa: „toonitab murega üha suuremat teaduslike tõendite kogu, mille kohaselt on 

neonikotinoide grupi pestitsiididel negatiivne mõju sellistele olulistele teenustele 

nagu tolmeldamine ja looduslik kahjuritõrje;“ 

2. osa: „kutsub seepärast komisjoni üles säilitama neonikotinoide kasutamise keeldu;“ 

 
ECR, PPE 

§ 80 

1. osa: „palub komisjonil ja liikmesriikidel käivitada viivitamata Euroopa tolmeldajate 

teemaline algatus, pöörates erilist tähelepanu mesilasi ja teisi tolmeldajaid 

mõjutavate taimede resistentsusele kahjurite suhtes ning võttes aluseks juba 

läbiviidud poliitika liikmesriikides“ 

2. osa: „ning teha viivitamata ettepanekuid mulla raamdirektiivi, õiguskaitse kättesaadavuse 

direktiivi ja läbivaadatud ELi keskkonnajärelevalve õigusraamistiku kohta;“ 

 


