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1. Inimõiguste olukord Krimmis ja eriti krimmitatarlaste seas 

Resolutsiooni ettepanekud: B8-0173/2016, B8-0190/2016, B8-0182/2016, B8-0183/2016, B8-

0184/2016, B8-0186/2016, B8-0188/2016  

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

Resolutsiooni ühisettepanek RC-B8-0173/2016  

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

§ 7 § originaaltekst  + muudetud suuliselt 

§ 16 § originaaltekst eraldi +  

§ 17 § originaaltekst eraldi +  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 472, 79, 33 

Resolutsiooni ettepanekud fraktsioonide kaupa 

B8-0173/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0182/2016  ECR  ↓  

B8-0183/2016  EFDD  ↓  

B8-0184/2016  S&D  ↓  

B8-0186/2016  PPE  ↓  

B8-0188/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0190/2016  ALDE  ↓  

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

PPE: lõpphääletus 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

ECR: §§ 16, 17 
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Mitmesugust 

Andrej Plenković esitas resolutsiooni ühisettepaneku RC-B8-0173/2016 punkti 7 kohta järgmise 

suulise muudatusettepaneku: 

„7. palub Vene Föderatsiooni võimudel ja Krimmi de facto võimudel, kes on kohustatud järgima 

rahvusvahelist humanitaarõigust ja inimõigustealast rahvusvahelist õigust, võimaldada 

rahvusvahelistele institutsioonidele ning OSCE, ÜRO ja Euroopa Nõukogu sõltumatutele ekspertidele 

ning mis tahes inimõigustega tegelevatele valitsusvälistele organisatsioonidele ja uudiseid tootvatele 

meediaväljaannetele, kes soovivad Krimmi külastada ning sealset olukorda hinnata ja sellest teada 

anda, Krimmi takistuseta juurdepääs; palub nõukogul ja Euroopa välisteenistusel avaldada Venemaale 

selles osas survet; peab tervitatavaks Euroopa Nõukogu peasekretäri otsust saata Krimmi inimõiguste 

eriesindaja, sest see oli esimene visiit pärast Venemaa anneksiooni ja peaks andma olukorrast kohapeal 

värske ülevaate; ootab huviga visiidi tulemusi; rõhutab, et igasugune rahvusvaheline kohalolek tuleks 

kooskõlastada Ukrainaga;“ 
 

 

2. Bahrein ja Mohammed Ramadani juhtum 

Resolutsiooni ettepanekud: B8-0174/2016, B8-0192/2016, B8-0194/2016, B8-0195/2016, B8-
0196/2016, B8-0197/2016, B8-0198/2016  

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

Resolutsiooni ühisettepanek RC-B8-0174/2016  

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

§ 3 § originaaltekst eraldi +  

põhjendus A § originaaltekst eraldi +  

pärast põhjendust L 1 GUE/NGL  -  

põhjendus O § originaaltekst eraldi +  

hääletus: resolutsioon (terviktekst)  +  

Resolutsiooni ettepanekud fraktsioonide kaupa 

B8-0174/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0192/2016  EFDD  ↓  

B8-0194/2016  S&D  ↓  

B8-0195/2016  PPE  ↓  

B8-0196/2016  ECR  ↓  

B8-0197/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0198/2016  ALDE  ↓  
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Taotlused eraldi hääletuseks: 

GUE/NGL: põhjendus A 

PPE: § 3, põhjendus O 
 

Mitmesugust 

Mara Bizzotto kirjutas samuti alla resolutsiooni ühisettepanekule RC-B8-0174/2016. 
 

 

3. Hongkongis kadunud raamatukirjastajad 

Resolutsiooni ettepanekud: B8-0175/2016, B8-0176/2016, B8-0189/2016, B8-0191/2016, B8-
0185/2016, B8-0187/2016, B8-0193/2016  

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

Resolutsiooni ühisettepanek RC-B8-0175/2016  

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

pärast § 7 1 GUE/NGL NH - 278, 322, 11 

hääletus: resolutsioon (terviktekst)  +  

Resolutsiooni ettepanekud fraktsioonide kaupa 

B8-0175/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0176/2016  EFDD  ↓  

B8-0185/2016  S&D  ↓  

B8-0187/2016  PPE  ↓  

B8-0189/2016  ECR  ↓  

B8-0191/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0193/2016  ALDE  ↓  

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

GUE/NGL: muudatusettepanek 1 
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4. Serbia 2015. aasta eduaruanne 

Resolutsiooni ettepanek: B8-0166/2016 

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

Resolutsiooni ettepanek B8-0166/2016  

(AFET komisjon) 

§ 1 § originaaltekst eraldi +  

§ 7 § originaaltekst eraldi +  

§ 12 2 Verts/ALE NH + 291, 233, 97 

§ 18 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 21 § originaaltekst eraldi +  

§ 23 § originaaltekst eraldi +  

§ 27 1 ALDE  +  

pärast § 27 3 Verts/ALE  +  

§ 30 § originaaltekst osa   

1 +  

2 -  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 498, 66, 70 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

Verts/ALE: muudatusettepanek 2 

ENF, ECR: lõpphääletus 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

ENF: §§ 1, 7, 18, 21, 23 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

PPE: 

§ 30 

1. osa: kogu tekst, v. a sõnad „4000“ ja „mis on praegu nuhtluseks Serbia maale ja 

inimestele“ 

2. osa: need sõnad 
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ECR: 

§ 18 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „väljendab heameelt seoses 20. septembril 2015. aastal edukalt 

toimunud geiparaadiga; rõhutab, et LGBTI-inimeste vastu suunatud 

diskrimineerimine ja vägivald tekitab siiski muret; ergutab sellega seoses valitsust 

arvestama Euroopa Nõukogu ministrite komitee soovitust liikmesriikidele 

CM/Rec(2010);“ 

2. osa: need sõnad 
 

 

5. Kosovo integreerumine Euroopaga 

Resolutsiooni ettepanek: B8-0167/2016 

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

Resolutsiooni ettepanek B8-0167/2016  

(AFET komisjon) 

§ 4 1 ALDE  +  

§ 6 § originaaltekst  + muudetud suuliselt 

§ 8 4 GUE/NGL  -  

§ 10 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 14 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 17 § originaaltekst eraldi +  

§ 20 § originaaltekst eraldi +  

§ 23 § originaaltekst eraldi +  
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

§ 26 2 PPE NH + 331, 250, 58 

pärast § 26 7 Verts/ALE  +  

§ 36 6 Verts/ALE  +  

volitus 2 3 GUE/NGL EH - 131, 450, 54 

põhjendus B 5 Verts/ALE  +  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 403, 130, 104 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

ENF: lõpphääletus 

PPE: muudatusettepanek 2 

ECR: lõpphääletus 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

ENF: §§ 10, 14, 17, 20, 23 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

ECR: 

§ 10 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „palub komisjonil tõhustada oma tööd Kosovole kehtestatud 

viisanõude kaotamisel; on valmis heaks kiitma Kosovole viisavabaduse kehtestamise 

ning palub nõukogul see samuti kiiresti heaks kiita, kui komisjon on aegsasti andnud 

hinnangu, et kõik tehnilised tingimused on täidetud;“ ja „nõuab tungivalt kõigilt ELi 

institutsioonidelt ja eelkõige komisjonilt Kosovo viisavabaduse protsessi 

kiirendamist, aga nõuab ka tungivalt Kosovo ametiasutustelt oma kohustuste ja veel 

täitmata kriteeriumide täitmist, et Kosovole saaks kehtestada viisavabaduse 2016. 

aasta jooksul ja seega tuua ELi Kosovo rahvale lähemale;“ 

2. osa: „palub komisjonil tõhustada oma tööd Kosovole kehtestatud viisanõude kaotamisel; 

on valmis heaks kiitma Kosovole viisavabaduse kehtestamise ning palub nõukogul 

see samuti kiiresti heaks kiita, kui komisjon on aegsasti andnud hinnangu, et kõik 

tehnilised tingimused on täidetud;“ 

3. osa: „nõuab tungivalt kõigilt ELi institutsioonidelt ja eelkõige komisjonilt Kosovo 

viisavabaduse protsessi kiirendamist, aga nõuab ka tungivalt Kosovo ametiasutustelt 

oma kohustuste ja veel täitmata kriteeriumide täitmist, et Kosovole saaks kehtestada 

viisavabaduse 2016. aasta jooksul ja seega tuua ELi Kosovo rahvale lähemale;“ 

 
§ 14 

1. osa: „tervitab ühtlasi 2015. aasta mais vastu võetud diskrimineerimisvastast kaitset 

käsitlevat seadust ning ombudsmanile antud volitusi tegutseda võrdõiguslikkuse eest 

seisva organina; väljendab jätkuvat muret vihakõne juhtumite vähese menetlemise ja 

uurimise pärast, eriti kui need on suunatud lesbide, geide, biseksuaalide, trans- ja 

intersooliste inimeste (LGBTI) ning vähemuskogukondade vastu;“ 

2. osa: „ergutab LGBTI-inimeste õigustega tegelevat koordineerimis- ja nõuanderühma 

nende juhtumite ja probleemidega aktiivselt tegelema;“ 
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Mitmesugust 

Ulrike Lunacek esitas järgmise suulise muudatusettepaneku punkti 6 kohta: 

„6. võtab teadmiseks konstitutsioonikohtu otsuse Serbia omavalitsuste liidu kokkuleppe rakendamise; 

nõuab saavutatud kokkulepete täielikku ja kohusetundlikku rakendamist; kutsub üles austama 

õigusriigi põhimõtet; peab kahetsusväärseks, et opositsioonijõud ei kasuta seda peatamist ära 

parlamentaarse dialoogi jätkamiseks, ning julgustab kõiki poliitilisi jõude tegutsema konstruktiivselt 

oma riigi ja selle demokraatlike institutsioonide ja kodanike huvides; on seisukohal, et demokraatia, 

poliitilise dialoogi ja takistamata parlamenditöö põhimõtete järgmine on esmatähtis Kosovo 

reformikava kõikide aspektide rakendamiseks; mõistab teravalt hukka vägivallaga seotud takistused 

assamblees, nõuab edasiste vägivaldsete protestide vältimist assamblees ning rõhutab, et assamblees 

peaksid valitud parlamendiliikmed kohtuma ja arutelu pidama institutsiooni täielikult austades; 

rõhutab, et valitsus peab järgima parlamendi resolutsioone ja otsuseid ning esitama aruandeid, nagu 

seda nõuab seadusandlik organ, enne kui otsustatakse sõlmida kokkuleppeid teiste riikidega; kiidab 

sellega seoses heaks Kosovo kahe parlamendiliikme (üks valitsevast koalitsioonist, teine 

opositsioonist) 20. novembril 2015. aastal esitatud hästi ettevalmistatud ettepaneku; palub kõigil 

poliitilistel pooltel jätkata poliitilise dialoogi selleks, et lõpetada ummikseis ja leida teostatav 

lahendus, mis taastab Kosovo assamblee normaalse toimimise; kutsub kõiki Kosovo juhte üles pidama 

praegust olukorda ülioluliseks ja tegutsema vastutustundlikult, pidades silmas, et assamblee on valitud 

Kosovo rahva poolt ja Kosovo rahva jaoks; väljendab muret korduvate vägivallajuhtumite pärast ning 

palub õiguskaitseasutustel täita oma kohust, pidades täielikult kinni kohtumenetlusest; juhib murega 

tähelepanu mõne parlamendiliikme vahistamiseni viinud sündmustele ning nõuab võimaliku võimu 

kuritarvitamise uurimist seoses vahistamistega; nõuab, et Kosovo assamblee selgitaks eeskirju oma 

liikmete immuniteedi äravõtmise kohta; võtab teadmiseks ombudsmani poolt Priština 

riigiprokuratuurile esitatud taotluse uurimise algatamise kohta seoses politsei sekkumisega 28. 

novembril 2015;“ 
 

 

 

6. Olukord Liibüas 

Resolutsiooni ettepanekud: B8-0146/2016, B8-0181/2016, B8-0169/2016, B8-0170/2016, B8-

0177/2016, B8-0178/2016, B8-0179/2016, B8-0180/2016  

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

Resolutsiooni ühisettepanek RC-B8-0146/2016  

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

pärast § 1 4 GUE/NGL  -  

§ 5 8 EFDD  -  

§ 6 § originaaltekst osa   

1 +  

2/NH + 506, 123, 12 

§ 11 5 GUE/NGL  -  

§ originaaltekst osa   

1/NH + 489, 132, 16 
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

2/NH + 422, 176, 31 

§ 12 6 GUE/NGL  -  

§ originaaltekst NH + 477, 131, 32 

pärast § 13 1 ENF NH - 169, 432, 34 

pärast § 15 9 EFDD  -  

põhjendus A § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

põhjendus B 2 GUE/NGL  -  

pärast põhjendust B 3 GUE/NGL  -  

pärast põhjendust K 7 EFDD  -  

pärast põhjendust O 10 EFDD  -  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 478, 81, 81 

Resolutsiooni ettepanekud fraktsioonide kaupa 

B8-0146/2016  ECR  ↓  

B8-0169/2016  ALDE  ↓  

B8-0170/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0177/2016  PPE  ↓  

B8-0178/2016  S&D  ↓  

B8-0179/2016  ENF  ↓  

B8-0180/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0181/2016  EFDD  ↓  

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

ECR: § 11 

EFDD: § 12 

ENF: muudatusettepanek 1, lõpphääletus 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

Verts/ALE: § 12 
 



P8_PV(2016)02-04(VOT)_ET.doc 10 PE 576.684 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

EFDD: 

§ 6 

1. osa: „mõistab hukka Daeshi destabiliseerivad terrorirünnakud Liibüa elanike, sh 

vähemuste vastu ning al-Sidra ja Ras Lanufi naftataristute vastu, samuti mis tahes 

katsed häirida stabiliseerimisprotsessi Liibüas;“ 

2. osa: „kutsub rahvusvahelist koalitsiooni üles tegelema Daeshi üha suureneva 

kohalolekuga Liibüas, mis destabiliseerib olukorda riigis ning ei kujuta ohtu üksnes 

naaberriikidele Saheli ja Sahara piirkonnas, vaid ka ELile;“ 

 
§ 11 

1. osa: kogu tekst, v.a sõna „NATO“ 

2. osa: see sõna 

 
Verts/ALE: 

põhjendus A 

1. osa: kogu tekst, v.a sõna „opositsiooniliikumiste“ 

2. osa: see sõna 
 

Mitmesugust 

Marie-Christine Vergiat (fraktsioon GUE/NGL) allkirjastas samuti resolutsiooni ettepaneku B8-

0180/2016. 

Alessia Maria Mosca (fraktsioon S&D) allkirjastas samuti resolutsiooni ühisettepaneku RC-B8-

0146/2016.  

Marlene Mizzi võttis resolutsiooni ühisettepanekule RC-B8-0146/2016 antud allkirja tagasi. 
 

 

7. Saarelisus 

Resolutsiooni ettepanek: B8-0165/2016 

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 ettepanek B8-0165/2016  

(REGI komisjon) 

§ 3 11 PPE  +  

§ 5 12 PPE  +  

pärast § 5 1 GUE/NGL NH + 495, 119, 25 

§ 10 3 ECR EH + 341, 249, 47 

§ 12 4 ECR  -  

§ 13 5 ECR  -  

§ 16 6 ÜME ECR  -  

põhjendus A 7 PPE  +  

põhjendus E 8 PPE  +  

põhjendus F 9 PPE  +  

põhjendus H 2 ECR  +  

põhjendus J 10 PPE  +  

hääletus: resolutsioon (terviktekst)  +  

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

GUE/NGL: muudatusettepanek 1 
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8. Kohalike ja piirkondlike omavalitsuste roll Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondides 

Resolutsiooni ettepanek: B8-0171/2016 

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

Resolutsiooni ettepanek B8-0171/2016  

(REGI komisjon) 

§ 2 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

hääletus: resolutsioon (terviktekst)  +  

 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

Verts/ALE: 

§ 2 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „et Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 

ümberjaotamine peaks toimuma vastavalt ühissätete määruse eeskirjadele ning“ 

2. osa: need sõnad 
 

 

9. Usuvähemuste esindajate süstemaatiline massiline tapmine ISISe poolt 

Resolutsiooni ettepanekud: B8-0154/2016, B8-0156/2016, B8-0157/2016, B8-0159/2016, B8-
0161/2016, B8-0162/2016, B8-0149/2016 

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

Resolutsiooni ühisettepanek RC-B8-0149/2016  

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

§ 3 1 GUE/NGL  -  

§ 10 § originaaltekst NH + 470, 131, 26 

§ 14 2 GUE/NGL  -  

hääletus: resolutsioon (terviktekst)  +  
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

Resolutsiooni ettepanekud fraktsioonide kaupa 

B8-0149/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0154/2016  ECR  ↓  

B8-0156/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0157/2016  ALDE  ↓  

B8-0159/2016  S&D  ↓  

B8-0161/2016  PPE  ↓  

B8-0162/2016  EFDD  ↓  

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

ECR: § 10 
 

Mitmesugust 

Bas Belder (fraktsioon ECR) allkirjastas samuti resolutsiooni ühisettepaneku RC-B8-0149/2016 ja 

resolutsiooni ettepaneku B8-0154/2016. 

Alessia Maria Mosca (fraktsioon S&D), Mara Bizzotto ja Mario Borghezio kirjutasid samuti alla 

resolutsiooni ühisettepanekule RC-B8-0149/2016. 

Marijana Petir (fraktsioon PPE) allkirjastas samuti resolutsiooni ettepaneku B8-0161/2016. 

 


