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P8_PV(2016)04-12(VOT)_ET.doc 2 PE 581.427 

1. Teatavatest AKV riikidest pärit tooted ***I 

Raport: Jarosław Wałęsa (A8-0010/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

tervikhääletus NH + 613, 28, 55 

 

 

 

2. Taani ja Gröönimaaga sõlmitud kalandusalases partnerluslepingus 

sätestatud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus *** 

Soovitus: Marco Affronte (A8-0067/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

tervikhääletus NH + 666, 32, 4 

 

 

 

3. ELi ja Macau vaheline teatavaid lennundusküsimusi käsitlev leping *** 

Soovitus: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0072/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

tervikhääletus NH + 663, 42, 4 

 

 

 

4. Minimaalne harilik käibemaksumäär * 

Raport: Peter Simon (A8-0063/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

tervikhääletus NH + 568, 80, 59 
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5. Brasiilia ja Europoli vaheline strateegilise koostöö kokkulepe * 

Raport: Claude Moraes (A8-0070/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

tervikhääletus NH + 516, 68, 126 

 

 

6. Hermann Winkleri puutumatuse äravõtmise taotlus 

Raport: Angel Dzhambazki (A8-0062/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

hääletus: otsuse ettepanek  +  

 

 

7. Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni mereõiguse konventsiooni 

kalandusalased aspektid  

Raport: Norica Nicolai (A8-0042/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

tervikhääletus NH + 651, 8, 53 

 

 

8. Aretusloomad ja aretusmaterjal ***I 

Raport: Michel Dantin (A8-0288/2015) 

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

Määruse ettepanek 

kogu tekst – plokk nr 1 197 komisjon  +  

plokk nr 2 1–196 komisjon  ↓  

artikkel 3, § 2 200 

ÜME 

ENF  -  

197 

VO 

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

artikkel 57, § 1, pärast 

alalõiku 1 

201 ENF  -  

hääletus: komisjoni ettepanek  +  

Seadusandliku resolutsiooni projekt 

pärast § 1 199 komisjon  +  

pärast volitust 1 198 komisjon  +  

hääletus: seadusandlik resolutsioon NH + 620, 64, 31 

 

 

 

9. Olukord Vahemerel ja vajadus töötada välja ELi terviklik rändekäsitus 

Raport: Roberta Metsola ja Kashetu Kyenge (A8-0066/2016) 

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

pärast § 3 1 ENF NH - 88, 612, 12 

§ 4 2 ENF NH - 75, 561, 71 

§ 9 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 13 3 ENF NH - 72, 574, 67 

§ 19 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 23 § originaaltekst NH + 442, 233, 38 

§ 30 § originaaltekst eraldi +  

pärast § 30 32 GUE/NGL EH - 138, 552, 20 

pärast § 32 25 GUE/NGL  -  

26 GUE/NGL  -  
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

§ 38 § originaaltekst NH + 456, 201, 57 

pärast § 39 9 Verts/ALE  -  

10 Verts/ALE  -  

§ 46 § originaaltekst NH + 555, 139, 21 

pärast § 48 11= 

29= 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 -  

27 GUE/NGL NH - 157, 476, 79 

28 GUE/NGL  -  

§ 57 § originaaltekst eraldi +  

§ 58 § originaaltekst eraldi +  

pärast § 58 12 Verts/ALE  -  

§ 59 § originaaltekst eraldi +  

pärast § 61 30 GUE/NGL  -  

§ 62 § originaaltekst eraldi +  

§ 63 § originaaltekst eraldi +  

pärast § 63 4 ENF NH - 72, 594, 50 

pärast § 64 5 ENF NH - 73, 639, 5 

13 Verts/ALE  -  

§ 71 § originaaltekst eraldi +  

§ 72 § originaaltekst eraldi +  

pärast § 72, alapealkiri § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 73 § originaaltekst eraldi +  

§ 74 § originaaltekst eraldi +  

§ 75 6 ENF NH - 86, 613, 15 

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

§ 78 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 80 § originaaltekst NH + 540, 113, 62 

pärast § 80 31 GUE/NGL  -  

§ 83 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 84 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 85 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

pärast § 89 7 ENF NH - 70, 630, 16 

pärast § 90 14 Verts/ALE  -  

§ 93 § originaaltekst eraldi +  

pärast § 95 33 GUE/NGL  -  

§ 96 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 97 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3 +  
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

4 +  

pärast § 97 15 Verts/ALE  -  

34 GUE/NGL NH - 170, 459, 86 

35 GUE/NGL NH - 131, 556, 22 

pärast § 99 36 GUE/NGL  -  

§ 103 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

pärast § 104 8 ENF NH - 82, 619, 15 

pärast § 113 37 GUE/NGL  -  

pärast § 115 38 GUE/NGL NH - 137, 505, 73 

pärast § 122 16 Verts/ALE  -  

17 Verts/ALE  -  

§ 123 § originaaltekst NH + 521, 181, 13 

pärast põhjendust E 18 GUE/NGL  -  

pärast põhjendust J 19 GUE/NGL  -  

20 GUE/NGL  -  

põhjendus L § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

pärast põhjendust R 21 GUE/NGL NH - 141, 505, 69 

põhjendus U § originaaltekst osa   

1 +  

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

pärast põhjendust U 22 GUE/NGL NH - 164, 474, 75 

pärast põhjendust AA 23 GUE/NGL NH + 636, 50, 31 

24 GUE/NGL  -  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 459, 206, 52 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

EFDD: §§ 23, 38, 46, 80, 123 

GUE/NGL: muudatusettepanekud 21, 22, 23, 27, 34, 35, 38 

ENF: muudatusettepanekud 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

Verts/ALE: § 59 

GUE/NGL: §§ 30, 57, 58, 59, 62, 63, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 93 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

Verts/ALE: 

pärast § 72, alapealkiri 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „ja julgeolek“ 

2. osa: need sõnad 

 
§ 78 

1. osa: „rõhutab veel kord, et mis puudutab varjupaiga ja rände valdkonda, on sise- ja 

välispiire käsitlevate õigusaktide tõhususe huvides hädavajalik, et liikmesriigid liidu 

tasandil kokku lepitud meetmeid nõuetekohaselt rakendaksid; toonitab, et on 

ülitähtis, et liikmesriigid rakendaksid suurema surve järel meetmeid välispiiridel 

paremini,“ 

2. osa: „mis aitaks leevendada kodanike hirmu julgeoleku pärast;“ 

 
GUE/NGL: 

põhjendus L 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „ja saata tagasi liikmesriikides ebaseaduslikult viibivad 

rändajad“ 

2. osa: need sõnad 

 
põhjendus U 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „et reageerida asjakohaselt praegusele pagulaskriisile“ 

2. osa: need sõnad 

 
§ 9 

1. osa: kogu tekst, v. a sõnad „kuritegelike võrgustike tõkestamisel; toetab selliste mereväe 

operatsioonide nagu operatsioon Sophia eesmärke ning“ 

2. osa: need sõnad 

 
§ 83 

1. osa: kogu tekst, v. a sõnad „nende isikute tagasisaatmiseks, kes ei ole taotlenud 

rahvusvahelist kaitset ega kvalifitseeru muul moel varjupaiga saamiseks või kelle 

taotlust ei rahuldatud“ 

2. osa: need sõnad 
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§ 84 

1. osa: kogu tekst, v. a sõnad „nõuab esmase vastuvõtu keskuste loomist nii kiiresti kui 

võimalik, et anda neile liikmesriikidele konkreetset operatiivabi;“ ja „ja sellise abi 

vastuvõtmine“ 

2. osa: „nõuab esmase vastuvõtu keskuste loomist nii kiiresti kui võimalik, et anda neile 

liikmesriikidele konkreetset operatiivabi;“ 

3. osa: „ja sellise abi vastuvõtmine“ 

 
§ 85 

1. osa: kogu tekst, v. a sõnad „rändajate kategooriatesse jagamisel esmase vastuvõtu 

keskustes“ 

2. osa: need sõnad 

 
§ 96 

1. osa: „kutsub liitu üles aitama kolmandatel riikidel koostada varjupaiga- ja 

integratsioonistrateegiaid, et kolmanda riigi kodanikud, kes vajavad rahvusvahelist 

kaitset, võiksid seal kaitset taotleda;“ 

2. osa: „leiab, et EL peab kolmandate riikidega koostöö tegemisel kindlasti lähtuma kõigi 

osaliste kasust, mis tähendab, et koostööst peab kasu olema nii ELile, kõnealusele 

kolmandale riigile kui ka selles kolmandas riigis viibivatele pagulastele ja 

rändajatele;“ 

 
§ 97 

1. osa: kogu tekst, v. a sõnad „et reageerida asjakohaselt praegusele pagulaskriisile“, „täitma 

ühisest tegevuskavast tulenevaid kohustusi, sealhulgas“ ja „ning et Türgi peab täitma 

oma lubadused hoida ära ebaseadusliku rände vood oma territooriumilt Euroopa 

Liitu;“ 

2. osa: „et reageerida asjakohaselt praegusele pagulaskriisile“ 

3. osa: „täitma ühisest tegevuskavast tulenevaid kohustusi, sealhulgas“ 

4. osa: „ning et Türgi peab täitma oma lubadused hoida ära ebaseadusliku rände vood oma 

territooriumilt Euroopa Liitu;“ 

 
§ 103 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „aitama piire paremini hallata“ 

2. osa: need sõnad 

 
Verts/ALE GUE/NGL 

§ 19 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „nii palju kui praktikas võimalik“ 

2. osa: need sõnad 
 

 

10. Subsidiaarsust ja proportsionaalsust käsitlevad 2012.–2013. aasta aruanded 

Raport: Sajjad Karim (A8-0301/2015) 

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

§ 1 § originaaltekst eraldi +  

§ 3 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 4 1 S&D EH - 305, 398, 5 

§ 6 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 7 § originaaltekst eraldi +  

§ 9 2 S&D EH + 336, 333, 37 

§ 15 3 S&D EH - 295, 392, 24 

§ 16 § originaaltekst eraldi +  

§ 17 § originaaltekst eraldi +  

§ 18 § originaaltekst eraldi/ 

EH 

+ 402, 281, 25 

§ 19 4 S&D  -  

§ 20 § originaaltekst eraldi +  

§ 21 § originaaltekst osa   

1 +  

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

§ 22 § originaaltekst eraldi +  

pärast § 22 8 ALDE  +  

§ 24 § originaaltekst eraldi/ 

EH 

+ 416, 280, 11 

§ 25 § originaaltekst eraldi +  

§ 26 § originaaltekst eraldi/ 

EH 

+ 377, 303, 22 

§ 31 5 ECR  +  

§ 32 6 ECR  +  

§ 33 7 ECR  +  

põhjendus K § originaaltekst eraldi +  

põhjendus M § originaaltekst eraldi +  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 400, 257, 57 

 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

S&D: §§ 1, 7, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 26; põhjendused K, M 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

S&D: 

§ 3 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „märgib siiski, et selles osas tuleb veel tööd teha;“ ja „esimese 

sammuna“ 

2. osa: need sõnad 

 
§ 6 

1. osa: „märgib siiski, et üksikud parlamendid esitavad suurema osa liikmesriikide 

parlamentide arvamustest;“ 

2. osa: „julgustab teisi parlamente üleeuroopalises arutelus rohkem osalema;“ 

 
§ 21 

1. osa: „usub, et poliitiline dialoog on üha olulisem subsidiaarsuse järgimise tagamisel; 

leiab, et poliitilist dialoogi tuleks parandada mitte ainult kollaste või oranžide 

kaartide korral, vaid üldreeglina; tunneb sellega seoses heameelt Junckeri komisjoni 

püüdluse üle esineda rohkem liikmesriikide parlamentide ees,“ 

2. osa: „ja kutsub parlamenti üles kaaluma samalaadse algatuse tegemist; on arvamusel, et 

raportööre võiks julgustada tegema suuremat koostööd liikmesriikide 

parlamentidega, eriti kuna videokonverentsid ja muud võrgupõhised 

kommunikatsiooniviisid on üha hõlpsamad ja tõhusamad;“ 
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11. Õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programm 

Raport: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0208/2015) 

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

§ 5 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 6 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 9 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 29 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 47 § originaaltekst eraldi/ 

EH 

+ 402, 285, 22 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 537, 94, 80 

 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

Verts/ALE: § 47 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

GUE/NGL: 

§ 5 

1. osa: „rõhutab, et üks Euroopa standard asendab reeglina 28 riiklikku standardit,“ 

2. osa: „tugevdades nii siseturgu ja vähendades bürokraatiat;“ 

 
§ 6 

1. osa: „peab tervitatavaks 19. mai 2015. aasta parema õigusloome meetmete paketti;“ 

2. osa: „toetab komisjoni raugematut tahet pingutada parema õigusloome nimel; rõhutab, et 

REFITit käsitlevas teatises ette nähtud tööd tuleb käsitada katkematu protsessina, 

mis tagab Euroopa tasandil kehtivate õigusaktide eesmärgipärasuse, täidab 

seadusandjate ühist eesmärki ning vastab kodanike, äriringkondade ja muude 

sidusrühmade ootustele;“ 
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§ 9 

1. osa: „tunnustab pikaajalist intensiivset tööd, mida on teinud sõltumatute huvirühmade 

kõrgetasemeline töörühm, kes on esitanud Euroopa Komisjonile ettepanekud 

halduskoormuse vähendamiseks ja teinud kindlaks parimad tavad, et rakendada ELi 

õigusakte liikmesriikides nii vähese bürokraatiaga kui võimalik;“ 

2. osa: „märgib, et sõltumatute huvirühmade kõrgetasemelise töörühma neli liiget ei ole 

mitme rühma lõpparuandes halduskoormuse kohta esitatud järeldusega nõus ning on 

esitanud eriarvamuse; ootab, et Euroopa Komisjon võtaks arvesse kõigi protsessis 

osalevate sidusrühmade muresid;“ 

 
§ 29 

1. osa: „märgib, et paljudes liikmesriikides, nagu Rootsi, Tšehhi Vabariik, Madalmaad, 

Ühendkuningriik ja Saksamaa, annavad sõltumatud organid konstruktiivse panuse 

õigusloomeprotsessi, eesmärgiga vähendada bürokraatiat ettevõtetele ja kodanikele 

ning mõõdetavalt ja kontrollitavalt vähendada teabe andmise kohustusega seotud 

kulusid; märgib, et arvesse tuleks võtta olemasolevate parema õigusloome organite 

tavasid ja kogemusi; võtab teadmiseks, et Euroopa Komisjoni mõjuhindamiskomitee 

on nimetatud ümber sõltumatuks õiguskontrollikomiteeks,“ 

2. osa: „ning loodab, et sõltumatute ekspertide kaasamine avaldab komisjonis 

mõjuhindamisprotsessile positiivset mõju;“ 

3. osa: „nõuab, et õiguskontrollikomiteel oleks ainult nõuandev roll ja ta ei saaks välja anda 

siduvaid arvamusi; nõuab, et mõjuhinnanguid tehtaks pidevalt, et nendes võetaks 

arvesse talitustevahelistes konsultatsioonides tehtud muudatusi ning et need 

põhineksid muu hulgas prognoosil, millised oleksid lisakulud liikmesriikide jaoks, 

kui Euroopa tasandil lahendust ei leita; on seisukohal, et õiguskontrollikomitee 

arvamus tuleks lisada seadusandlikule ettepanekule; teeb ettepaneku arutada 

eelseisvatel institutsioonidevahelise kokkuleppe läbirääkimistel ideed, kas 

õiguskontrollinõukogu oleks üksnes nõuandva organina institutsioonide jaoks ühiselt 

huvipakkuv;“ 
 

 

12. Ühtse turu tulevane parem reguleerimine 

Raport: Anneleen Van Bossuyt (A8-0278/2015) 

Teema Me nr Esitaja NH 

jne 

Hääletus NH/EH – märkused 

§ 1 1 raportöör  +  

§ 2 3 üle 76 

parlamendiliikme 

EH - 311, 388, 2 

§ 3 4 üle 76 

parlamendiliikme 

 -  

§ originaaltekst NH + 471, 212, 19 
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Teema Me nr Esitaja NH 

jne 

Hääletus NH/EH – märkused 

§ 5 5 üle 76 

parlamendiliikme 

 -  

§ 6 6 üle 76 

parlamendiliikme 

 -  

§ 7 7 üle 76 

parlamendiliikme 

 -  

§ 8 8 üle 76 

parlamendiliikme 

 -  

§ 13 9 üle 76 

parlamendiliikme 

 -  

§ originaaltekst eraldi/ 

EH 

+ 484, 212, 6 

§ 14 10 üle 76 

parlamendiliikme 

EH - 267, 379, 56 

§ 16 § originaaltekst NH + 406, 262, 36 

§ 17 § originaaltekst eraldi +  

§ 18 § originaaltekst eraldi +  

§ 27 § originaaltekst NH + 576, 101, 29 

§ 28 11 üle 76 

parlamendiliikme 

 -  

§ originaaltekst NH + 668, 13, 25 

§ 29 § originaaltekst NH + 672, 24, 2 

§ 31 12 üle 76 

parlamendiliikme 

 -  

§ 33 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 35 13 üle 76 

parlamendiliikme 

 -  

§ originaaltekst NH + 375, 287, 44 
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Teema Me nr Esitaja NH 

jne 

Hääletus NH/EH – märkused 

§ 42 § originaaltekst eraldi +  

§ 43 14 üle 76 

parlamendiliikme 

 +  

§ 48 § originaaltekst eraldi/ 

EH 

+ 359, 287, 58 

§ 64 15 üle 76 

parlamendiliikme 

 -  

§ 65 § originaaltekst osa   

1/NH + 679, 4, 21 

2/NH + 418, 277, 9 

§ 66 16 üle 76 

parlamendiliikme 

 -  

§ 68 § originaaltekst NH + 435, 254, 16 

põhjendus A 2 üle 76 

parlamendiliikme 

 -  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 387, 293, 26 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

S&D: §§ 3, 16, 35, 65, 68 

ECR: §§ 27, 28, 29, 68 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

S&D: §§ 13, 17, 18, 27, 42, 48 

PPE: §§ 28, 29 
 



P8_PV(2016)04-12(VOT)_ET.doc 16 PE 581.427 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

S&D: 

§ 33 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „vaatamata ühtse turu aktis komisjoni poolt esitatud 0,5 % 

eesmärgile“, „ning probleemid ja ülesanded, mis võivad asjaomaste sidusrühmade 

jaoks tegelikus elus kaasneda;“ 

2. osa: need sõnad 

 
§ 65 

1. osa: „on siiski seisukohal, et analüüsi tuleks täiustada selles osas, kas seni astutud 

seadusandlikud sammud on aidanud tulemuslikult kaasa eesmärgi saavutamisele ja 

kas need on kooskõlas praeguste poliitiliste eesmärkidega;“ 

2. osa: „rõhutab ka läbipaistvuse olulisust õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse 

programmis; on sellega seoses veendunud, et haldus- ja regulatiivse koormuse 

järkjärgulise vähendamise eesmärk võiks aidata tagada, et eesmärgid saavutatakse 

kõige tõhusamal viisil ning vähimate võimalike kuludega inimestele ja ettevõtetele;“ 
 

 

13. ELi käsitlev õpe koolides 

Raport: Damian Drăghici (A8-0021/2016) 

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

alternatiivne 

resolutsiooni ettepanek 

1 ENF NH - 52, 584, 69 

§ 4 § originaaltekst NH + 499, 166, 39 

§ 13 § originaaltekst NH + 492, 165, 42 

§ 22 § originaaltekst NH + 511, 135, 54 

§ 42 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 45 § originaaltekst osa   

1 +  

2/NH + 466, 212, 25 

hääletus: resolutsioon (terviktekst)  

(CULT-komisjon) 

NH + 482, 146, 76 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

EFDD: §§ 4, 13, 22 

ENF: § 45 (2. osa), muudatusettepanek 1 
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Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

EFDD: 

§ 42 

1. osa: kogu tekst, v. a sõnad „ka erasektoriga sõlmitud tihedamate partnerlussuhete kaudu“ 

2. osa: need sõnad 

 
ENF: 

§ 45 

1. osa: „kutsub liikmesriike üles ergutama ja hõlbustama õpetajatele, muudele 

haridustöötajatele, noortejuhtidele ja -koolitajatele suunatud kõrgetasemelist 

koolitust ELi teemadel, võimaldades neil muu hulgas veeta osa oma haridusteest 

mõnes muus liikmesriigis“ 

2. osa: „ning tagades õpetajate pädevuse tunnustamise ELi teemade õpetamisel, luues 

selleks nn euroõpetaja märgise ja seda edendades;“ 
 

 

14. Erasmus+ ja teised vahendid liikuvuse edendamiseks kutsehariduses ja -

koolituses 

Raport: Ernest Maragall (A8-0049/2016) 

Teema Me nr Esitaja NH 

jne 

Hääletus NH/EH – märkused 

§ 2 § originaaltekst NH + 408, 255, 36 

§ 3 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 4 § originaaltekst NH + 636, 49, 19 

§ 9 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

pärast § 15 1 üle 76 

parlamendiliikme 

NH - 183, 515, 5 

§ 18 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 20 § originaaltekst osa   

1 +  
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Teema Me nr Esitaja NH 

jne 

Hääletus NH/EH – märkused 

2/NH + 574, 92, 38 

§ 21 § originaaltekst eraldi +  

§ 27 § originaaltekst NH + 584, 102, 18 

§ 60 § originaaltekst osa   

1/NH + 661, 32, 12 

2/NH + 378, 293, 27 

§ 62 § originaaltekst NH + 559, 101, 45 

§ 65 § originaaltekst NH + 625, 31, 48 

§ 66 § originaaltekst eraldi +  

põhjendus G § originaaltekst eraldi +  

põhjendus N § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 577, 37, 90 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

Verts/ALE: muudatusettepanek 1 

ECR: §§ 2, 4, 20 (2. osa), 27, 60, 62, 65 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

GUE/NGL: § 66, põhjendus G 

ECR: § 21 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

Verts/ALE: 

§ 18 

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

2. osa: see sõna 

 
GUE/NGL: 

põhjendus N 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „tööhõive suurendamiseks“ 

2. osa: need sõnad 
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ECR: 

§ 3 

1. osa: „kutsub komisjoni, liikmesriike ja peamisi sidusrühmi üles suurendama 

kutsehariduse ja -koolituse programmide nähtavust, et kaotada kultuuribarjäärid ning 

võidelda motivatsiooni, aktiivse valmisoleku ja keeleoskuste puudumise vastu 

eelkõige neis valdkondades, kus esineb kõige rohkem noorte tööpuudust; on 

veendunud, et juurdepääs neile programmidele tuleb tagada vahet tegemata kõigile 

kodanikele; nõuab tegevuse suunamist tööpuudusest ohustatud rühmadele, näiteks 

puudega inimestele; nõuab juurdepääsu lihtsustamist kutsehariduse ja -koolituse 

programmidele ja kutsekvalifikatsioonile, edendades paindlikku kutseõpet ja 

süsteemi kohandatavust ning pakkudes koolitusi puudulike põhioskustega inimestele 

ja madala või keskmise kvalifikatsiooniga töötajatele; tuletab meelde, et sellise 

koolituse pakkumisel tuleb arvestada ka soolist tasakaalu, propageerides 

kutsehariduse ja -koolituse valdkonna liikuvusprogramme tõhusalt naiste seas;“ 

2. osa: „on seisukohal, et seoses sellega tuleks seada nõudlikud eesmärgid ning jälgida 

edusamme;“ 

 
§ 9 

1. osa: „tunnistab käimasolevate liikuvusprogrammide ja algatuste tähtsat rolli, pidades 

silmas programmi „Erasmus+“ 1. põhimeedet, Europassi, Euroopa kutsehariduse ja -

koolituse ainepunktide süsteemi (ECVET) ning Euroopa kvalifikatsiooniraamistikku 

(EQF);“ 

2. osa: „kutsub komisjoni üles kasutusele võtma Euroopa üliõpilase e-kaarti, mis annaks 

liikuvale õppurile ELi üliõpilase staatuse ja juurdepääsu teenustele;“ 

 
§ 20 

1. osa: „tuletab meelde, et praegu osaleb liikuvuses ainult 1 % tööga seotud koolituskavades 

osalevatest noortest (õpipoisid kaasa arvatud); juhib tähelepanu sellele, et tähtis on 

luua tingimused õpipoiste liikuvuse suurendamiseks Euroopa Liidus, et anda neile 

samad võimalused nagu kõrgkoolide üliõpilastele;“ 

2. osa: „ergutab seepärast ELi määratlema Euroopa õpipoisi statuuti; kutsub ELi ja 

liikmesriike üles tagama, et nii õpipoisiõpe kui ka praktika jääksid õppeviisiks, mida 

ei kasutata ebakindla tööjõu allikana, et õpipoisse ega praktikante ei värvataks 

täistööajaga ametikohtadele ning et õpipoistele ja praktikantidele tagataks 

inimväärsed töötingimused ja õppuriõigused, kaasa arvatud rahalised ja tasuga 

seotud õigused; lisaks palub komisjonil analüüsida eelnimetatud statuudi mõju, 

jälgida sellega seotud meetmete rakendamist, teavitada kõiki sidusrühmi, kaasa 

arvatud Euroopa Õpipoisiõppe Liit, järgida selle soovitusi õpipoisiõppe tingimuste, 

kvaliteedi ja kättesaadavuse kohta ELis ning lugeda seda teemat strateegiliseks 

prioriteediks;“ 

 
§ 60 

1. osa: „toetab kõiki ettevõtjate, vabaühenduste ja kodanikuühiskonna meetmeid, millega 

programmi „Erasmus+“ eesmärkide kohaselt koostatakse liikuvuskavasid noortele 

töötajatele või õpipoistele kas teataval tegevusalal või koostöös tegevusalasid 

esindavate organitega, nagu kaubandus-tööstuskojad ja Euroopa võrgustikud, näiteks 

Euroopa Kaubandus- ja Tööstuskodade Liit (Eurochambres) ja asjaomased 

ametiühingud; kutsub üles tunnustama oskustööliste kodade ja nende 

koolituskeskuste rolli liikuvuse ja väga väikeste ettevõtete toetamisel;“ 

2. osa: „on veendunud, et kõigi kutsehariduse ja -koolituse parandamise meetmete võtmisel 

tuleks ühtlasi tähelepanu pöörata süsinikdioksiidivaba tegevust ja säästvat liikuvust 

edendavatele valdkondadele;“ 
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15. ELi roll rahvusvaheliste finants-, rahandus- ja reguleerivate asutuste ja 

organite raamistikus 

Raport: Sylvie Goulard (A8-0027/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 478, 217, 9 

 

 

 

16. Väikesemahuline rannapüük kalapüügist sõltuvates piirkondades 

Raport: Ruža Tomašić (A8-0044/2016) 

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

§ 4 § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH + 390, 298, 9 

põhjendus AL § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH + 348, 337, 14 

põhjendus AO § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 669, 31, 1 
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Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

ECR: 

põhjendus AL 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „sotsiaalmajandusele ning“ 

2. osa: need sõnad 

 
§ 4 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „sotsiaalse ettevõtlusega seotud“ 

2. osa: need sõnad 

 
S&D: 

põhjendus AO 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „sotsiaalse ettevõtlusega seotud“ 

2. osa: need sõnad 
 

 

17. Ühise kalanduspoliitika välismõõde ja kalanduskokkulepped 

Raport: Linnéa Engström (A8-0052/2016) 

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

§ 46 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 640, 26, 12 

 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

ECR: 

§ 46 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „sealhulgas säästva kalapüügi partnerluslepingute raames 

kohalike laevameeskondade palkamisel; soovitab ELi laevadel võimaluse korral alati 

lossida saak esmaseks töötlemiseks oma partnerriikides;“ 

2. osa: need sõnad 

 


