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LISA 
 

HÄÄLETUSTE 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 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. Volituste andmine Austriale 15. novembri 1965. aasta Haagi konventsiooni 

allkirjastamiseks ja ratifitseerimiseks ning Maltale sellega ühinemiseks  *** 

Soovitus: Viktor Uspaskich (A8-0018/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

hääletus: heakskiitmine NH + 566, 14, 65 

 

 

 

2.  EÜ ja San Marino vaheline leping finantskontosid käsitleva automaatse 

teabevahetuse kohta * (kodukorra artikkel 150) * 

Raport: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0025/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

tervikhääletus NH + 607, 22, 18 

 

 

3.  Horvaatia ühinemine liidu finantshuvide kaitse konventsioonidega * 

Raport: Tomáš Zdechovský (A8-0019/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

tervikhääletus NH + 599, 26, 26 

 

 

4.  Euroopa tööturuasutuste võrgustik, töötajate juurdepääs liikuvusteenustele 

ja tööturgude edasine integratsioon ***I 

Raport: Heinz K. Becker (A8-0224/2015) 

Teema Me nr Esitaja(d) NH jne Hääletus NH/EH – märkused 
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Teema Me nr Esitaja(d) NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

kogu tekst – plokk nr 1 177VO komisjon  +  

plokk nr 2 1–176 komisjon  ↓  

pärast artiklit 13 181= 

183= 

EFDD, 

ENF 

NH - 77, 567, 6 

artikkel 14, § 1, 

sissejuhatav osa 

178 EFDD NH - 62, 580, 6 

Artikkel 14, § 1, punkt 

a (artikkel 17, § 1, 

muudatusettepaneku 

177 punkt a) 

179 ÜME EFDD NH - 56, 581, 9 

177VO komisjon  +  

Artikkel 16 

(muudatusettepaneku 

177 artikkel 19) 

180ÜME EFDD NH - 58, 586, 5 

177VO komisjon  +  

pärast põhjendust 13 182 ENF  -  

hääletus: komisjoni ettepanek  +  

hääletus: seadusandlik resolutsioon NH + 576, 56, 21 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

EFDD: muudatusettepanekud 178, 179, 180, 181 

ENF: muudatusettepanekud 181, 183 
 

 

5. Erakorraliste autonoomsete kaubandusmeetmete kehtestamine Tuneesia 

Vabariigile  ***I 

Raport: Marielle de Sarnez (A8-0013/2016) 

Teema Me nr Esitaja(d) NH jne Hääletus NH/EH – märkused 
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Teema Me nr Esitaja(d) NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

ettepanek lükata 

komisjoni ettepanek 

tagasi 

16 üle 40 

parlamendiliik

me 

NH - 114, 528, 9 

vastutava komisjoni 

muudatusettepanekud 

– hääletus plokkide 

kaupa 

1–3 komisjon  +  

artikkel 1, § 1 13 üle 40 

parlamendiliik

me 

EH - 175, 455, 17 

5= 

12= 

EFDD  

üle 40 

parlamendiliik

me 

NH + 432, 176, 43 

artikkel 2, § 1 6 EFDD  -  

artikkel 4, § 1 7= 

14= 

EFDD  

üle 40 

parlamendiliik

me 

NH - 188, 434, 29 

artikkel 5, § 1 8 EFDD  -  

pärast artiklit 5 17 GUE/NGL  -  

4 komisjon  +  

artikkel 6, pärast § 1 9 EFDD  -  

artikkel 7, § 2 10 EFDD NH - 92, 513, 47 

põhjendus 9 11= 

15= 

üle 40 

parlamendiliik

me  

PPE 

EH + 424, 191, 34 

hääletus: komisjoni ettepanek NH + 475, 126, 35 

hääletus: seadusandlik resolutsioon NH hääletus lükati edasi  

(kodukorra artikli 61 lõige 2) 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

EFDD: muudatusettepanekud 5, 7, 10, 16 

ENF: muudatusettepanek 16, komisjoni ettepanek 
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6.  Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine - taotlus 

EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass 

Raport: Tomáš Zdechovský (A8-0029/2016) (nõutav kvalifitseeritud häälteenamus ja 3/5 antud 

häältest) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 558, 83, 4 

 

 

 

7. Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2016. aasta 

majanduskasvu analüüs  2016 

Raport: Maria João Rodrigues (A8-0030/2016) 

Teema Me nr Esitaja(d) NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

§ 1 6 ALDE NH - 136, 469, 45 

§ originaaltekst eraldi +  

pärast § 1 4 Verts/ALE NH - 148, 483, 17 

§ 2 25 GUE/NGL  -  

pärast § 2 5 Verts/ALE NH - 91, 538, 18 

§ 3 26 GUE/NGL  -  

§ 5 27 GUE/NGL  -  

§ 7 § originaaltekst eraldi +  

pärast § 7 12 EFDD NH - 160, 461, 23 

§ 8 7 ALDE NH - 138, 481, 30 

28 GUE/NGL  -  

§ 9 § originaaltekst eraldi +  

§ 10 13 EFDD NH - 68, 561, 22 

§ originaaltekst osa   

1 +  

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

3 +  

4 +  

pärast § 10 14 EFDD  -  

§ 11 15 EFDD NH - 121, 496, 32 

§ 12 § originaaltekst eraldi +  

pärast § 13 29 GUE/NGL  -  

§ 15 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 16 8 ALDE NH - 167, 460, 26 

16 EFDD NH - 177, 442, 27 

30 GUE/NGL NH - 148, 448, 41 

§ 18 31 GUE/NGL  -  

§ 19 § originaaltekst eraldi +  

§ 20 32 GUE/NGL  -  

pärast § 20 33 GUE/NGL NH - 115, 475, 54 

§ 21 34 GUE/NGL  -  

9 ALDE NH - 129, 495, 27 

§ originaaltekst osa   

1 +  

2/NH + 390, 205, 48 

pärast § 21 3 Verts/ALE NH - 83, 506, 52 

§ 24 18 EFDD  -  

10 ALDE NH - 120, 505, 19 

§ originaaltekst eraldi +  
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Teema Me nr Esitaja(d) NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

§ 25 35 GUE/NGL  -  

pärast § 25 19 EFDD NH - 123, 506, 21 

§ 26 § originaaltekst eraldi +  

pärast § 26 1 Verts/ALE NH - 122, 509, 18 

2 Verts/ALE NH - 78, 508, 57 

20 EFDD NH - 94, 510, 39 

§ 27 11 ALDE  -  

§ originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 28 36 GUE/NGL  -  

§ originaaltekst osa   

1/NH + 457, 168, 24 

2/NH + 463, 161, 9 

3/NH + 462, 171, 7 

pärast § 28 21 EFDD NH - 175, 464, 7 

§ 30 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 32 22 EFDD NH - 159, 473, 16 

§ originaaltekst eraldi +  



P8_PV-PROV(2016)02-25(VOT)_ET.doc 8 PE 578.054 
 

Teema Me nr Esitaja(d) NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

alapealkiri enne § 33 37 GUE/NGL NH - 118, 516, 13 

§ 33 38 GUE/NGL NH - 111, 529, 8 

§ 34 39 GUE/NGL  -  

§ 35 § originaaltekst eraldi +  

§ 36 § originaaltekst eraldi +  

§ 37 40 GUE/NGL NH - 161, 470, 18 

§ 38 § originaaltekst eraldi +  

§ 40 § originaaltekst eraldi +  

§ 43 § originaaltekst eraldi +  

§ 45 41 GUE/NGL  -  

§ 46 § originaaltekst eraldi +  

§ 47 § originaaltekst osa   

1 +  

2/NH + 508, 98, 47 

§ 48 § originaaltekst eraldi +  

§ 51 § originaaltekst eraldi +  

põhjendus A 23 GUE/NGL  -  

pärast põhjendust H 24 GUE/NGL  -  

põhjendus I § originaaltekst eraldi +  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 395, 203, 50 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

GUE/NGL: muudatusettepanekud 30, 33, 37, 38, 40 

EFDD: muudatusettepanekud 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22 

Verts/ALE: muudatusettepanekud 1, 2, 3, 4, 5 

ALDE: muudatusettepanekud 6, 7, 8, 9, 10 

ECR: §§21 (2. osa), 47 (2. osa) 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

GUE/NGL: §§ 1, 7, 9, 12, 19, 24, 26, 27, 32, 35, 36, 37, 38, 40, 43, 46, 47, 48, 51, põhjendus I 

Verts/ALE: § 1 
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Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

GUE/NGL: 

§ 10 

1. osa: „on teadlik erasektoris toimuvast finantsvõimenduse vähendamise protsessist; 

rõhutab, et ELi investeerimistempo on kriisieelse ajaga võrreldes oluliselt 

aeglasem;” 

2. osa: „juhib siinjuures tähelepanu sellele, et tähtis on kiiresti rakendada pangandusliit ja 

pankade struktuurireform” 

3. osa: „samuti ergutada kapitaliinvesteeringuid VKEdesse kapitaliturgude liidu abil” 

4. osa: „nõuab EFSI ja COSME programmi maksimaalset kasutamist, et suurendada VKEde 

juurdepääsu rahastamisele; on seisukohal, et ühtse turu suurem regulatiivne 

prognoositavus suurendaks investorite usaldust;” 

 
§ 15 

1. osa: „rõhutab ressursi- ja energiatõhususe suurendamise tähtsust, sealhulgas 

ringmajanduse arendamise kaudu;” 

2. osa: „rõhutab, et tähtis on edasi arendada tõelist energialiitu, mis põhineb solidaarsusel, 

tõhususel ja mitmekesisusel, eiramata kohalikke energiaallikaid, sealhulgas 

taastuvenergiat; palub komisjonil hõlmata need teemad riigipõhistesse soovitustesse, 

kus need on kõige olulisemad konkurentsivõime ja kestliku arengu tagamiseks;” 

 
§ 30 

1. osa: „tuletab meelde, et palgakujundus toimub sõltumatute kollektiivläbirääkimiste 

kaudu” 

2. osa: „ning kutsub asjaosalisi üles tagama nii vastutustundlikku kui ka 

majanduskasvupõhist palkade arengut, mis peaks ühtlasi peegeldama tootlikkuse 

tõusu; eelkõige palub asjaosalistel jooksevkonto puudujäägiga või peaaegu 

tasakaalus eelarvega riikides jätkata jõupingutusi tootlikkuse suurendamiseks ja 

konkurentsivõime säilitamiseks; samuti palub asjaosalistel suure eelarveülejäägiga 

riikides suunata ülemäärased säästud sisenõudluse ja kodumaiste investeeringute 

toetuseks;” 

 
ECR: 

§ 21 

1. osa: „nõuab tungivalt stabiilsuse ja kasvu pakti rakendamist,” 

2. osa: „ja ühtlasi selle kehtivate paindlikkusklauslite täielikku kasutamist kooskõlas 

komisjoni 13. jaanuari 2015. aasta teatisega (COM(2015)0012), muu hulgas selleks, 

et toetada ulatuslikumaid investeeringuid ja struktuurireforme ning lahendada 

julgeolekuohtude ja pagulasvoogudega seotud probleeme;” 

 
§ 47 

1. osa: „rõhutab taas sellise fiskaalraamistiku vajadust, mis soodustab jätkusuutlikku 

poliitikat, on kooskõlas põhimõttega „saastaja maksab” ning stimuleerib 

investeerimist ressursitõhususse, tootmisprotsesside moderniseerimisse ning 

parandatavate ja vastupidavamate toodete tootmisse;” 

2. osa: „kordab, et tuleb järk-järgult kaotada keskkonnale kahjulikud toetused, sh 

fossiilkütustele, ning minna tööjõumaksudelt üle keskkonnamaksudele;” 

 
Verts/ALE: 

§ 27 

1. osa: Kogu tekst, v.a  „et paljude liikmesriikide jaoks tähendab see majanduskasvu 

toetavat eelarve konsolideerimist; märgib teisest küljest,” 

2. osa: need sõnad 
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§ 28 

1. osa: Kogu tekst, v.a  „teretulnud” ja „on teadlik asjaolust, et mõnede liikmesriikide 

jooksevkonto ülejäägiga kaasneb positiivne ülekanduv mõju kogu väärtusahela 

ulatuses, mis võib mitmel eri moel kasuks tulla mõnedele teistele liikmesriikidele;” 

2. osa: „teretulnud” 

3. osa: „on teadlik asjaolust, et mõnede liikmesriikide jooksevkonto ülejäägiga kaasneb 

positiivne ülekanduv mõju kogu väärtusahela ulatuses, mis võib mitmel eri moel 

kasuks tulla mõnedele teistele liikmesriikidele;” 
 

Mitmesugust 

Muudatusettepanek 17 a võeti tagasi. 

João Pimenta Lopes (fraktsioon GUE/NGL) võttis tagasi oma allkirja muudatusettepanekult 25. 

Dimitrios Papadimoulis (fraktsioon GUE/NGL) allkirjastas samuti muudatusettepaneku 35. 
 

 

8. Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ning 2016. aasta 

majanduskasvu analüüsi tööhõive- ja sotsiaalaspektid 

Raport: Sofia Ribeiro (A8-0031/2016) 

Teema Me nr Esitaja(d) NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

§ 2 1 GUE/NGL  -  

§ originaaltekst eraldi +  

§ 3 § originaaltekst NH + 448, 170, 22 

§ 6 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 14 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5/NH + 522, 103, 18 

§ 16 § originaaltekst osa   

1 +  

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

§ 17 § originaaltekst eraldi/ 

EH 

+ 303, 272, 64 

§ 19 § originaaltekst NH + 485, 116, 38 

§ 20 2 GUE/NGL  -  

§ originaaltekst osa   

1 +  

2/NH + 478, 136, 30 

§ 22 § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH - 198, 379, 68 

§ 25 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 27 § originaaltekst eraldi +  

§ 29 § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH + 390, 235, 16 

§ 34 § originaaltekst eraldi +  

§ 39 § originaaltekst eraldi +  

§ 41 § originaaltekst osa   

1/EH + 432, 210, 1 

2 -  

§ 42 § originaaltekst osa   

1/NH + 464, 174, 4 

2 +  

§ 43 § originaaltekst osa   

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

2 +  

§ 52 § originaaltekst eraldi +  

§ 53 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 58 3 GUE/NGL  -  

§ 59 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 62 § originaaltekst NH + 357, 245, 42 

§ 63 § originaaltekst NH + 402, 180, 51 

§ 64 § originaaltekst osa   

1/NH + 469, 121, 46 

2/NH + 443, 169, 11 

3/NH + 456, 154, 26 

4/NH + 510, 119, 5 

§ 69 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 70 § originaaltekst NH + 450, 182, 2 

põhjendus A § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH + 458, 180, 0 

põhjendus I § originaaltekst osa   

1 +  

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

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 404, 201, 35 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

EFDD: §§ 3, 14 (5. osa), 20 (2. osa), 42 (1. osa), 63, 64, 70 

ALDE: §§ 19, 64 (3. osa) 

S&D: § 62 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

PPE: §§ 17, 41, 62 

GUE/NGL: §§ 2, 34, 39, 52, 63 

ALDE: §§ 27, 62 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

EFDD: 

§ 16 

1. osa: Kogu tekst, v.a  „tõhus eelarvete konsolideerimine” 

2. osa: need sõnad 

 
§ 20 

1. osa: Kogu tekst, v.a  „mitmed liikmesriigid on viinud ellu reforme, millel on olnud 

nähtavad positiivsed tagajärjed, näiteks tõusnud tööhõive määrade näol, kuid” 

2. osa: need sõnad 

 
§ 42 

1. osa: „tunneb heameelt EFSI sisseseadmise üle selle esimesel rakendamisaastal ja selle 

rolli üle parimate projektide toetamisel Euroopa tasandil;” 

2. osa: „palub komisjonil tagada, et EFSI võimaldaks liikmesriikide ja nende piirkondade 

paremat sotsiaalset ja majanduslikku lähenemist ELis ning et kõik liikmesriigid 

kasutaksid selle fondi kasutamise võimalusi kooskõlas ühtekuuluvuspoliitika 

eesmärkidega; kutsub komisjoni üles jälgima ja kontrollima EFSI raames tehtavaid 

investeeringuid; on veendunud, et avaldada tuleks aruanne, mille eesmärk on 

auditeerida ja mõõta asjaomaste investeeringute tegelikku majanduslikku ja 

sotsiaalset mõju;” 

 
PPE: 

§ 22 

1. osa: „tunneb heameelt komisjoni algatuse üle, mis käsitleb investeerimist inimkapitali, et 

taastada tööhõive tasemed ja jätkusuutlik majanduskasv, kuid on ülimalt mures 

asjaolu pärast, et hariduse valdkonnas on avaliku sektori kulutused alates 2010. 

aastast vähenenud 3,2 %1, kusjuures viimasel aastal, mille kohta on olemas vastavad 

andmed, st 2013. aastal on vähenemine toimunud üheteistkümnes liikmesriigis;” 

2. osa: „rõhutab, et tulemuslikkuse saavutamiseks peaksid kõnealused reformid 

keskenduma õppekavadele ja avalikule sektorile;” 

 

                                                 
1 2016. aasta ühine tööhõivearuanne, lk 19. 
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GUE/NGL: 

põhjendus A 

1. osa: „arvestades, et töötuse määr on alates 2013. aasta teisest poolest aeglaselt 

vähenenud, kuid mitte siiski piisavalt oluliselt, et ohjeldada töötust ja vaesust, 

hoolimata mõnedest toetavatest makromajanduslikest meetmetest ja 

struktuurireformidest; arvestades, et sellegipoolest püsib see paljudes liikmesriikides 

liiga kõrge, hõlmates 9,9 % tööealistest kodanikest ehk 23 miljonit inimest, kellest 

umbes pooled on pikaajalised töötud (üle 10 % euroalal), ning et kõik see on ikka 

veel 2008. aasta näitajatest oluliselt kõrgem; arvestades, et sellest järeldub, et on 

hädavajalik võtta arvesse spetsiifilisi mikromajanduslikke olusid” 

2. osa: „ning vajadust edendada sotsiaalselt õiglaseid struktuurireforme, mille sotsiaalset 

mõju tuleb enne nende jõustumist hinnata;” 

 
§ 6 

1. osa: Kogu tekst, v.a  „et kohaneda demograafiliste muutustega viisil, mis võimaldab 

liikmesriikide haridus- ja koolitussüsteemide paremat kohandamist tööturu 

vajadustega;” 

2. osa: need sõnad 

 
§ 25 

1. osa: Kogu tekst, v.a  „ei /../ ega ka üldist konkurentsivõimet, tagades samal ajal ka ” ja 

„nõuab tungivalt, et liikmesriigid vähendaksid halduskoormust, et edendada noorte 

ettevõtlust;” 

2. osa: need sõnad 

 
§ 43 

1. osa: Kogu tekst, v.a  „või inimkapitali arengu tagamiseks või jätkusuutliku ja kaasava 

majanduskasvu tugevdamiseks selgelt vajalikud;” ja „oodatavate sotsiaalsete ja 

majanduslike tulemuste”  

2. osa: need sõnad 

 
§ 59 

1. osa: „kutsub komisjoni ja liikmesriike üles toetama ELi-sisest tööjõu liikuvust kogu 

liidus, kuna see loob võimalusi nii töötajatele kui ettevõtjatele; palub, et 

liikmesriigid kasutaksid ja edendaksid olemasolevaid Euroopa vahendeid, eelkõige 

Euroopa tööalase liikuvuse portaali EURES, et hõlbustada tööjõu liikuvust;” 

2. osa: „ergutab liikmesriike arendama piiriülestes piirkondades, kus tööjõu liikuvus on 

tõesti suur, EURESi piiriülest partnerlust, et aidata töötajaid nende liikuvuse 

planeerimisel;” 

 
§ 69 

1. osa: Kogu tekst, v.a  „poolaasta kõigis etappides;”, „sellega seoses” ja „ja ühtsemat 

lähenemisviisi, mis esitati 2015. aasta majanduskasvu analüüsis; märgib siiski, et 

paljudes liikmesriikides on olukord riigi tasandil jätkuvalt nõrk;” 

2. osa: need sõnad 

 
ALDE: 

§ 29 

1. osa: Kogu tekst, v.a  „ja kaaluma soodsama maksude diferentseerimise kohaldamist 

vastavalt laste arvule leibkonnas;” 

2. osa: need sõnad 
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§ 41 

1. osa: „rõhutab sotsiaalkaitsesse, sealhulgas sotsiaalteenustesse tehtavate investeeringute 

suurt ühiskondlikku ja majanduslikku väärtust;” 

2. osa: „märgib, et niisugused sotsiaalsed investeeringud tuleks muuta makromajandusliku 

tasakaalustamatuse menetluses paindlikumaks, innustades seeläbi liikmesriike 

investeerima sotsiaalteenustesse positiivse sotsiaalse ja majandusliku arengu 

saavutamiseks;” 

 
§ 53 

1. osa: „tunneb muret asjaolu pärast, et töökoht iseenesest ei kindlusta enam väljapääsu 

vaesusest ega ole parim vahend sotsiaalse kaasatuse tagamiseks, kuna 2014. aastal 

oli palgavaesuses 12,7 % tööealisest elanikkonnast, mis on rohkem kui 2009. aastal, 

mil see näitaja oli 11 %; palub komisjonil koostada integreeritud strateegia vaesuse 

vastu võitlemiseks ELis, et tegeleda vaesuse mitmemõõtmelisusega kõigis 

rühmades, eriti kõige haavatavamates, ning edendada integreeritud aktiivset 

kaasamist, mida toetab õigus piisavale sotsiaalkaitsele;” 

2. osa: „sellega seoses kordab oma palvet, et komisjon esitaks algatuse liikmesriikides 

miinimumsissetuleku kehtestamise propageerimiseks, ilma et rikutaks subsidiaarsuse 

põhimõtet;” 

 
põhjendus I 

1. osa: Kogu tekst, v.a  „arvestades, et selline tava põhineb töötusega seostataval 

psühholoogilisel häbimärgil ning tööandjad võivad tajuda, et töötud ja vanemad 

töökohataotlejad on töötavatega võrreldes vähem pädevad ja vähem töötajana 

soovitud;” 

2. osa: need sõnad 

 
EFDD, GUE/NGL, ALDE 

§ 14 

1. osa: Kogu tekst, v.a  „märgib, et EL tervikuna ja tema mitmed liikmesriigid kannatavad 

jätkuvalt struktuuriliste probleemide all, mis tuleb kiiresti lahendada;”, „väljendab 

muret kulude vähendamisele keskenduva eelarve kohandamise poliitika sotsiaalsete 

tagajärgede pärast”, „ning sotsiaalselt ja majanduslikult tasakaalus 

struktuurireformidele,” ja „ning eelarve vastutustundlikku konsolideerimist (võttes 

seejuures arvesse võla jätkusuutlikkust, majandustsüklit ja investeeringute 

puudujääki)” 

2. osa: „märgib, et EL tervikuna ja tema mitmed liikmesriigid kannatavad jätkuvalt 

struktuuriliste probleemide all, mis tuleb kiiresti lahendada;” 

3. osa: „väljendab muret kulude vähendamisele keskenduva eelarve kohandamise poliitika 

sotsiaalsete tagajärgede pärast” 

4. osa: „ning sotsiaalselt ja majanduslikult tasakaalus struktuurireformidele,” 

5. osa: „ning eelarve vastutustundlikku konsolideerimist (võttes seejuures arvesse võla 

jätkusuutlikkust, majandustsüklit ja investeeringute puudujääki)” 

 
GUE/NGL, ALDE 

§ 64 

1. osa: Kogu tekst, v.a alapunktid a, b ja c 

2. osa: alapunkt a 

3. osa: alapunkt b 

4. osa: alapunkt c 
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9. Ühtse turu juhtimine 2016. aasta Euroopa poolaasta raames 

Raport: Catherine Stihler (A8-0017/2016) 

Teema Me nr Esitaja(d) NH 

jne 

Hääletus NH/EH – märkused 

§ 12 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 24 1 üle 76 

parlamendiliik

me 

NH - 222, 370, 39 

§ 27 2 üle 76 

parlamendiliik

me 

NH - 229, 353, 48 

§ 35 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 46 3 üle 76 

parlamendiliik

me 

NH + 498, 94, 45 

§ originaaltekst NH ↓  

§ 52 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 462, 166, 7 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

S&D: § 46, amendement 3 

Verts/ALE: § 46, muudatusettepanekud 1, 2, 3 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

ECR: 

§ 12 

1. osa: Kogu tekst, v.a  „sh ametiühingute ja tööandjate organisatsioonide” 

2. osa: need sõnad 
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§ 35 

1. osa: Kogu tekst, v.a  „järgides olemasolevaid õiguslikke ja tarbijakaitsenorme ning 

võrdseid konkurentsitingimusi;” 

2. osa: need sõnad 

 
§ 52 

1. osa: „on seisukohal, et turujärelevalveasutusi on vaja ühtse turu raames tugevdada, 

paremini ühendada ja varustada piisava personaliga, et toime tulla tänaste, eelkõige 

ülemaailmset konkurentsi puudutavate probleemidega; nõuab tungivalt, et riiklikud 

turujärelevalveasutused teeksid tihedamat koostööd ja vahetaksid teavet ning 

parimaid tavasid, et võidelda ühtsel turul tulemuslikult mitmesuguste ebaausa 

konkurentsi ilmingutega, muu hulgas suure arvu ebaseaduslike ja nõuetele 

mittevastavate toodetega, mis põhjustavad nõudeid täitvatele ettevõtjatele suuri 

kulusid ning kujutavad suurt ohtu tarbijatele, eriti kõige haavatavamatele; väljendab 

muret seoses asjaoluga, et Euroopa Liidu Nõukogul võtab tooteohutuse ja 

turujärelevalve paketi vastuvõtmine nii kaua aega, mis kahjustab tooteohutust ELis;” 

2. osa: „palub nõukogul selle paketi viivitamatult vastu võtta;” 
 

 

 

10. ELi ja Tuneesia vahelise vabakaubanduslepingu läbirääkimiste alustamine 

Resolutsiooni ettepanek: B8-0255/2016 

Teema Me nr Esitaja(d) NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

Resolutsiooni ettepanek B8-0255/2016  

(INTA komisjon) 

§ 2 12 GUE/NGL  -  

§ 3 § originaaltekst eraldi +  

§ 6 13 GUE/NGL  -  

pärast § 6 14 GUE/NGL  -  

pärast § 10 8 Verts/ALE  -  

15 GUE/NGL  -  

§ 11 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 13 § originaaltekst osa   

1 +  

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

§ 16 4 S&D EH - 303, 311, 13 

16 GUE/NGL  -  

§ 17 5 S&D osa   

1/EH + 317, 286, 16 

2 -  

pärast § 21 6 S&D  -  

§ 23 17 GUE/NGL  -  

§ originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 25 7 S&D EH - 297, 318, 19 

§ 29 1 EFDD  -  

pärast § 42 9 Verts/ALE osa   

1 -  

2 ↓  

18 GUE/NGL  -  

§ 44 2 EFDD  -  

§ originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 46 3 EFDD NH - 144, 467, 20 

§ 50 10 Verts/ALE  -  

§ 57 § originaaltekst osa   

1 +  

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

§ 58 § originaaltekst eraldi +  

§ 59 § originaaltekst osa   

1 +  

2/NH + 545, 67, 20 

3 +  

pärast põhjendust M 11 GUE/NGL  -  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 479, 123, 31 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

EFDD: muudatusettepanek 3 

ENF: § 59 (2. osa), lõpphääletus 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

ECR: § 58 

ENF: § 3 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

EFDD: 

§ 11 

1. osa: Kogu tekst, v.a  „ja asümmeetrilise” 

2. osa: need sõnad 

 
§ 13 

1. osa: Kogu tekst, v.a  „ja asümmeetrilise” 

2. osa: need sõnad 

 
S&D: 

§ 23 

1. osa: „soovitab tungivalt, et komisjon ja Tuneesia valitsus kehtestaksid selge ja täpse 

menetluse Tuneesia ja ELi kodanikuühiskonna osalemiseks kogu 

läbirääkimisteprotsessis ning ilmutaksid uuenduslikkust; sellega seoses väljendab 

rahulolu Tuneesia kodanikuühiskonna rolliga läbirääkimiste esimeses etapis ning 

nõuab, et konsultatsioonid oleksid avatud ja läbipaistvad ning et eelkõige võetaks 

arvesse Tuneesia ühiskonna mitmekesisust,” 

2. osa: „rakendades samalaadsetel läbirääkimistel kujunenud parimat tava;” 

 
§ 44 

1. osa: Kogu tekst, v.a  „Tuneesia on keskendunud mahepõllumajanduse edendamisele” 

2. osa: need sõnad 

 
muudatusettepanek 9 

1. osa: Kogu tekst, v.a  „sisulisi või menetlusõigusi” 

2. osa: need sõnad 
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ECR: 

muudatusettepanek 5 

1. osa: „kutsub siiski Euroopa Liitu, samuti liikmesriike, Euroopa Investeerimispanka ning 

Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanka üles tuneeslasi jätkuvalt toetama ning 

laiendama abiprogramme, sealhulgas erakorraliste autonoomsete 

kaubandusmeetmete kehtestamisega, et aidata Tuneesial kindlustada demokraatiat; 

väljendab heameelt, et mõned liikmesriigid on loonud partnerlussuhteid Tuneesia 

ümberkorralduste toetuseks; kutsub Euroopa Liitu üles jätkama oma piirkondade 

ebavõrdsuse vähendamise programmi seoses juurdepääsuga esmasele arstiabile 

Tuneesias;” 

2. osa: „väljendab sellegipoolest kahetsust, et Euroopa Liit ei kavatse võtta meetmeid, et 

kustutada osa Tuneesia võlast, mille on suures osas tekitanud endine režiim;” 

 
§ 57 

1. osa: „palub komisjonil lisada lepingu teksti inimõiguste punkt” 

2. osa: „mille alusel EL võib lepingu ühepoolselt peatada, kui üks lepinguosaline rikub 

inimõigusi;” 

 
Verts/ALE, ENF: 

§ 59 

1. osa: Kogu tekst, v.a  „viisalihtsustuslepingu ja” ja „tagasivõtulepingu väljatöötamist” 

2. osa: „viisalihtsustuslepingu ja” 

3. osa: „tagasivõtulepingu väljatöötamist” 
 

 

 

11. Euroopa Ombudsmani 2014. aasta tegevus 

Raport: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0020/2016) 

Teema Me nr Esitaja(d) NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

§ 5 1 Verts/ALE  +  

§ 7 4 GUE/NGL  -  

§ 10 5 GUE/NGL  -  

§ 11 6 GUE/NGL  -  

§ 17 7 GUE/NGL  -  

§ 22 8 GUE/NGL  -  

§ 23 9 GUE/NGL osa   

1 -  

2 -  
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Teema Me nr Esitaja(d) NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

§ 26 2 Verts/ALE  +  

pärast § 26 3 Verts/ALE  +  

§ 29 10 

ÜME 

PPE EH - 231, 393, 4 

§ 31 11ÜM

E 

PPE  -  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 526, 46, 55 

 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

S&D: 

muudatusettepanek 9 

1. osa: „kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tegema lõpu tagasisaatmislendudele, 

sealhulgas nendele, mida teostab Frontex, ning kogu ühiste 

tagasisaatmisoperatsioonide poliitikale;” 

2. osa: „tunneb heameelt ombudsmani poolt Frontexile esitatud üleskutse üle luua 

võimalike põhiõiguste rikkumiste kohta üksikkaebuste esitamise mehhanism koos 

võimalikult rangete õiguslike tagatistega; kutsub teda üles seda küsimust täiendavalt 

uurima, pidades silmas ELi piiridel järjest suurenevat põgenike hulka, samuti 

väiteid, mille kohaselt on Frontex liidu välispiiri kontrollimise operatsioonide käigus 

rikkunud inimõigusi;” 
 

 

12. Euroopa Keskpanga 2014. aasta aruanne 

Raport: Notis Marias (A8-0012/2016) 

Teema Me nr Esitaja(d) NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

§ 6 6 ÜME ENF  -  

§ originaaltekst osa   

1 +  

2/EH + 315, 303, 4 

pärast § 7 1 Verts/ALE  -  

§ 8 § originaaltekst osa   

1 +  

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

pärast § 10 2 Verts/ALE  -  

§ 11 7 ENF  -  

pärast § 14 12 üle 40 

parlamendiliik

me 

NH - 224, 370, 36 

§ 15 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3/EH + 321, 268, 29 

§ 18 § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH + 307, 292, 22 

§ 20 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 25, sous-§ 1 9 ECR  -  

pärast § 25 3 Verts/ALE  -  

pärast § 32 10 ECR NH - 229, 387, 4 

§ 34 8 ENF  -  

11 S&D  -  

pärast põhjendust C 4 ENF  -  

põhjendus D 5 ENF  -  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 400, 169, 59 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

S&D: muudatusettepanek 12 

ECR: muudatusettepanek 10 
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Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

Verts/ALE: 

§ 6 

1. osa: „ootab, et EKP toetaks liidu üldist majanduspoliitikat ja aitaks kaasa selle 

eesmärkide saavutamisele, nagu on ette nähtud ELi toimimise lepingu artiklis 282,” 

2. osa: „eeldusel, et sellega ei seata ohtu tema peamist ülesannet, milleks on hindade 

stabiilsus;” 

 
§ 8 

1. osa: Kogu tekst, v.a  „eelarve konsolideerimist” 

2. osa: need sõnad 

 
§ 18 

1. osa: Kogu tekst, v.a  „ilma et see piiraks tema esmast eesmärki säilitada hindade 

stabiilsus” 

2. osa: need sõnad 

 
§ 20 

1. osa: „tunneb heameelt EKP püüdluse üle hoida inflatsioon allpool 2 %, kuid selle lähedal, 

sest ka see võib aidata kaasa ELi muu poliitika edukusele ning tõhustada 

konkurentsivõimet, majanduskasvu ja töökohti Euroopas, kui seda rakendatakse 

koos sihipäraste investeeringute, ambitsioonikate ja sotsiaalselt tasakaalustatud 

struktuurireformide” 

2. osa: „ning eelarve konsolideerimisega;” 

 
Verts/ALE, ECR: 

§ 15 

1. osa: „nõuab tungivalt, et need euroala liikmesriigid, kelle suhtes kohaldatakse 

makromajanduslikku kohandamisprogrammi, toimiksid vastavalt Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määruse (EL) nr 472/2013 artikli 7 

lõikele 9 eesmärgiga auditeerida põhjalikult oma riigi rahandust, et hinnata muu 

hulgas ülemäärase riigivõla tekkimise põhjuseid ning tuvastada võimalikke 

rikkumisi;” 

2. osa: „jääb kindlaks seisukohale, et rahapoliitika abil ei ole võimalik lahendada paljudes 

liikmesriikides esinevaid eelarve- ja majandusprobleeme” 

3. osa: „ning see ei saa asendada vajalikke jätkusuutlikke ja sotsiaalselt tasakaalustatud 

struktuurireforme, eelarve konsolideerimist ja sihipäraseid investeeringuid;” 
 

 

13. Vabakaubanduslepingu alaste läbirääkimiste alustamine Austraalia ja Uus-

Meremaaga  

Resolutsiooni ettepanek: B8-0250/2016 

Teema Me nr Esitaja(d) NH jne Hääletus NH/EH – märkused 
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Teema Me nr Esitaja(d) NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

Resolutsiooni ettepanek B8-0250/2016 

  

(INTA komisjon) 

§ 5 8 GUE/NGL NH - 135, 300, 180 

§ 6 9 GUE/NGL NH - 101, 459, 55 

pärast § 6 2 ENF NH - 70, 506, 43 

§ 8 1 S&D NH + 479, 108, 28 

pärast § 8 3 ENF osa   

1/NH - 84, 490, 44 

2/NH ↓  

§ 9 10 GUE/NGL NH - 157, 336, 119 

§ 11 11 GUE/NGL NH - 151, 310, 156 

pärast § 11 12 GUE/NGL  -  

põhjendus A 4 GUE/NGL NH - 123, 475, 18 

põhjendus G § originaaltekst eraldi +  

põhjendus H 5 GUE/NGL  -  

põhjendus  K 6 GUE/NGL NH - 150, 459, 9 

põhjendus M 7 GUE/NGL NH - 105, 454, 50 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 479, 123, 17 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

S&D: muudatusettepanek 1 

PPE: muudatusettepanekud 2, 3, 4, 6, 8, 11, lõpphääletus 

GUE/NGL: muudatusettepanekud 7, 9, 10, 11 

ENF: muudatusettepanekud 2, 3, 4, lõpphääletus 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

GUE/NGL: põhjendus G 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

ENF: 

muudatusettepanek 3 

1. osa: Kogu tekst, v.a  „jätta võimaluse korral need läbirääkimistest välja” 

2. osa: need sõnad 
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14.  Lemmikloomade registreerimise ühilduvate süsteemide kasutuselevõtt kõigis 

liikmesriikides 

Resolutsiooni ettepanekud: B8-0252/2016, B8-0253/2016, B8-0254/2016, B8-0256/2016, B8-
0251/2016 

Teema Me nr Esitaja(d) NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

Resolutsiooni ühisettepanek RC-B8-0251/2016  

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

pärast § 4 4 GUE/NGL  -  

pärast § 5 5 GUE/NGL  -  

pärast põhjendust A 1 GUE/NGL  -  

pärast põhjendust B 2 GUE/NGL  -  

pärast põhjendust C 3 GUE/NGL  -  

põhjendus G § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH - 289, 310, 5 

põhjendus H § originaaltekst eraldi +  

hääletus: resolutsioon (terviktekst)  +  

Resolutsiooni ettepanekud fraktsioonide kaupa 

B8-0251/2016  ALDE  ↓  

B8-0252/2016  S&D  ↓  

B8-0253/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0254/2016  PPE, ECR  ↓  

B8-0256/2016  EFDD  ↓  

 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

ECR, S&D: põhjendus H 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

ALDE: 

põhjendus G 

1. osa: Kogu tekst, v.a „üleeuroopaliste” 

2. osa: see sõna 
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15.  Humanitaarolukord Jeemenis  

Resolutsiooni ettepanekud: B8-0147/2016, B8-0152/2016, B8-0153/2016, B8-0155/2016, B8-
0158/2016, B8-0160/2016, B8-0151/2016 

Teema Me nr Esitaja(d) NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

Fraktsiooni resolutsiooni ettepanek 

B8-0147/2016  ECR  -  

Resolutsiooni ühisettepanek RC-B8-0151/2016  

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

§ 2 3 PPE EH + 304, 285, 15 

§ 6 § originaaltekst NH + 552, 31, 18 

pärast § 6 1 S&D, ALDE, 

Verts/ALE, 

EFDD, 

GUE/NGL 

NH + 359, 212, 31 

põhjendus B 2 PPE EH + 434, 148, 19 

põhjendus N § originaaltekst osa   

1/NH + 556, 33, 14 

2/NH + 353, 232, 23 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 449, 36, 78 

Resolutsiooni ettepanekud fraktsioonide kaupa 

B8-0151/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0152/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0153/2016  ALDE  ↓  

B8-0155/2016  S&D  ↓  

B8-0158/2016  PPE  ↓  

B8-0160/2016  EFDD  ↓  

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

Verts/ALE: § 6, põhjendus N, muudatusettepanek 1, lõpphääletus 

ALDE: põhjendus N, muudatusettepanek 1 
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Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

PPE: 

põhjendus N 

1. osa: „arvestades, et mõned ELi liikmesriigid on pärast sõja algust jätkanud lubade 

andmist relvade ja nendega seotud kaupade tarnimiseks Saudi Araabiasse;” 

2. osa: „arvestades, et sellised tarned on vastuolus ühise seisukohaga 2008/944/ÜVJP 

relvaekspordi kontrolli kohta, milles välistatakse selgesõnaliselt relvalitsentside 

andmine liikmesriikide poolt, kui on olemas ilmne oht, et eksporditavat 

sõjatehnoloogiat või -varustust võidakse kasutada rahvusvahelise humanitaarõiguse 

tõsiste rikkumiste toimepanekuks ning piirkondliku rahu, julgeoleku ja stabiilsuse 

õõnestamiseks;” 
 

Mitmesugust 

Catherine Bearder (fraktsioon ALDE)  allkirjastas samuti resolutsiooni ühisettepaneku RC-B8-

0151/2016. 

 


