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1. ELi ja Gruusia vaheline ühise lennunduspiirkonna leping (Horvaatia ühinemine) 

*** 

Soovitus: Francisco Assis (A8-0128/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

tervikhääletus NH + 487, 38, 2 

 

 

 

2. ELi ja Iisraeli vaheline Euroopa – Vahemere piirkonna lennundusleping 

(Horvaatia ühinemine) *** 

Soovitus: Francisco Assis (A8-0129/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

tervikhääletus NH + 543, 43, 9 

 

 

 

3. Konventsioon tolliasutuste vastastikuse abi ja koostöö kohta (Horvaatia 

ühinemine) * 

Raport: Liisa Jaakonsaari (A8-0054/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

tervikhääletus NH + 569, 30, 24 

 

 

4. Bolesław G. Piecha parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus 

Raport: Gilles Lebreton (A8-0152/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

hääletus: otsuse ettepanek  +  
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5. Lapse huvide kaitse ELis Euroopa Parlamendile adresseeritud petitsioonide põhjal 

Resolutsiooni ettepanek: B8-0487/2016 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

Resolutsiooni ettepanek B8-0487/2016  

(PETI komisjon) 

tervikhääletus  +  

 

 

6. Taotlus konsulteerida Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega Euroopa 

sotsiaalõiguste samba loomise üle 

EMPL komisjoni konsulteerimise taotlus 

 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

tervikhääletus  +  

 

 

 

7. Euroopa Liidu Raudteeamet ***II 

Soovitus teisele lugemisele: Roberts Zīle (A8-0073/2016) (nõukogu seisukoha tagasilükkamiseks on 
nõutav kvalifitseeritud häälteenamus) 

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

ettepanek lükata 

nõukogu seisukoht 

tagasi 

1 EFDD  -  

nõukogu seisukoht heakskiitmine ilma hääletuseta 

 

Mitmesugust 

Nõukogu teavitas parlamenti tehnilise paranduse tegemisest (ühe kuupäeva muutmine) oma seisukoha 

artikli 65 lõikes 10, et viia tekst kooskõlla eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitlevate 

finantsmääruse sätetega (kuupäev „aasta N + 2 30. aprilli” asendatakse kuupäevaga „aasta N + 2 15. 

maid”).  
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8. Raudteesüsteemi koostalitlus Euroopa Liidus ***II 

Soovitus teisele lugemisele: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0071/2016) (nõukogu seisukoha 

tagasilükkamiseks on nõutav kvalifitseeritud häälteenamus) 

 

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

ettepanek lükata 

nõukogu seisukoht 

tagasi 

1 EFDD  -  

nõukogu seisukoht heakskiitmine ilma hääletuseta 

 

 

9. Raudteede ohutus ***II 

Soovitus teisele lugemisele: Jasenko Selimovic (A8-0056/2016) (nõukogu seisukoha tagasilükkamiseks 

on nõutav kvalifitseeritud häälteenamus) 

 

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

ettepanek lükata 

nõukogu seisukoht 

tagasi 

1 EFDD EH - 88, 534, 11 

nõukogu seisukoht heakskiitmine ilma hääletuseta 

 

 

10. Finantsinstrumentide ja -lepingute puhul korraldatud näitajatena kasutatavad 

indeksid ***I 

Raport: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015) 

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

kogu tekst 2 komisjon  +  

hääletus: komisjoni ettepanek  +  

hääletus: seadusandlik resolutsioon NH + 505, 113, 31 
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Mitmesugust 

Hääletus lükati 19. mai 2015. aasta istungil vastavalt kodukorra artikli 61 lõikele 2 edasi. 

Muudatusettepanekuga 2 asendatakse ülalnimetatud osaistungjärgul vastu võetud muudatusettepanek. 
 

 

11. 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Komisjon ja 

rakendusametid 

Raport: Martina Dlabajová (A8-0140/2016) 

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

Otsus eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta 

hääletus: otsus (terviktekst)  +  

Resolutsiooni ettepanek 

§ 53 21 S&D EH - 206, 436, 1 

§ 62 49 ALDE EH - 237, 324, 79 

§ 66 § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH + 405, 221, 15 

 68 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 70, sissejuhatav osa 23 S&D EH - 272, 313, 63 

§ 70, taane 3 24 

ÜME 

S&D  -  

§ 70, kolmas taane, § 2 25 S&D  -  

pärast § 73 26 S&D  -  

pärast § 108 4 EFDD  -  

pärast § 112 5 EFDD NH - 175, 446, 29 

§ 113 1 ÜME ECR  -  

§ 118 50 ALDE EH - 230, 416, 4 
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

§ 128 27 S&D  -  

§ 150 2 ÜME ECR  -  

§ 178 51 ALDE  -  

§ 179 52 ALDE  -  

pärast § 183 6 EFDD  -  

pärast § 187 8 Verts/ALE NH - 219, 396, 34 

9 Verts/ALE NH + 323, 283, 29 

10 Verts/ALE NH + 318, 287, 34 

pärast § 188 28 S&D  -  

pärast § 207 7 EFDD  -  

§ 209 58 GUE/NGL  -  

§ 239 29 S&D  -  

§ 243, b) § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 245 53 ALDE NH - 290, 344, 14 

§ 259 54 ALDE NH - 290, 319, 32 

pärast § 280 3 ECR osa   

1/NH + 400, 200, 44 

2/NH + 537, 75, 17 

§ 334 55 

ÜME 

ALDE  -  

30–35 S&D  -  

pärast § 334 36 S&D EH + 343, 298, 2 

37 S&D  +  
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

pärast § 335 38 S&D  +  

pärast § 336 39 S&D EH + 342, 278, 25 

pärast § 339 40 S&D  -  

pärast § 340 41 S&D  -  

§ 344 42 S&D  -  

§ originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 345 56 

ÜME 

ALDE  -  

pärast § 345 43 S&D  +  

pärast § 350 44 S&D  -  

pärast § 373 45 S&D  -  

46 S&D EH - 307, 307, 31 

§ 379 11 Verts/ALE NH - 229, 374, 41 

§ 387 47 

ÜME 

S&D NH - 309, 321, 16 

57 ALDE NH + 417, 186, 42 

§ originaaltekst eraldi ↓  

pärast § 397 12 ENF  -  

§ 399 48 S&D osa   

1 +  

2/EH - 266, 380, 1 

3 +  

§ 400 § originaaltekst eraldi/ 

EH 

+ 332, 267, 44 

§ 405 § originaaltekst NH + 455, 171, 22 

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

§ 434 § originaaltekst eraldi +  

§ 522 13–14 ENF  -  

§ 523 15 

ÜME 

ENF  -  

§ 530 16 

ÜME 

ENF  -  

§ 542 17 ENF  -  

§ 547 18 ENF osa   

1/NH - 123, 496, 19 

2/NH - 59, 532, 41 

pärast § 557 19 ENF  -  

põhjendus E, punkt c 20 S&D  -  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 504, 144, 3 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

ENF: muudatusettepanek 18 

ECR: muudatusettepanek 3 

EFDD: muudatusettepanek 5 

S&D: § 405 

Verts/ALE: muudatusettepanekud 8, 9, 10, 11, 47, 53, 54, 57 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

S&D: §§ 387, 400, 410, 434 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

ALDE: 

muudatusettepanek 48 

1. osa: „osutab praegusele rändekriisile ja rõhutab, et sellega tegelemiseks on vaja sidusat 

liidu lahendust; „võtab teadmiseks rändele ja välispiiride haldamisele 2014. aastal 

eraldatud vahendid;” 

2. osa: „võtab teadmiseks hiljuti vastu võetud 700 miljoni euro suuruse rändefondi, mida 

hakkavad haldama vabaühendused, kes peavad seda katastroofi ulatust arvesse 

võttes ebapiisavaks,” 

3. osa: „ning palub kontrollikojal kaaluda kiire eriaruande koostamist nende vahendite 

mõjususe kohta ja teha järeldused, mida tuleks arvestada liidu rände- ja 

piirikontrollipoliitika käimasolevas parandamises;” 
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PPE: 

muudatusettepanek 3 

1. osa: „kutsub komisjoni üles tagama, et mingeid ELi vahendeid ei kasutataks härjavõitluse 

otseseks või kaudseks toetamiseks;” 

2. osa: „on seisukohal, et ei ÜPP assigneeringuid ega ka mingeid muid ELi eelarvelisi 

assigneeringuid ei tohiks kasutada loomade piinamisega seotud tegevuste 

rahastamiseks;” 

 
S&D: 

§ 66 

1. osa: „kiidab heaks regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraadi peadirektori aasta 

tegevusaruandes väljendatud reservatsioonid seoses ERFi / Ühtekuuluvusfondi 

juhtimis- ja kontrollisüsteemidega 12 liikmesriigis (77 programmi) ja Euroopa 

territoriaalse koostöö programmides programmitöö perioodi 2007–2013;” 

2. osa: „on arvamusel, et need reservatsioonid näitavad, et komisjonis ja liikmesriikides 

kasutusel olevad kontrollimenetlused ei saa anda vajalikku kindlust kõigi 

alustehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta vastavates poliitikavaldkondades;” 

 
§ 68 

1. osa: „kiidab heaks tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraadi 

peadirektori aasta tegevusaruandes väljendatud reservatsioonid; märgib, et nimetatud 

iga-aastane tegevusaruanne sisaldab programmitöö perioodi 2007–2013 maksetega 

seotud reservatsiooni veariski sisaldava 169,4 miljoni euro suuruse summa osas 

2014. aastal seoses juhtimis- ja kontrollisüsteemidega Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) 

36 konkreetse rakenduskava puhul Belgias, Tšehhi Vabariigis, Prantsusmaal, 

Saksamaal, Kreekas, Ungaris, Itaalias, Rumeenias, Slovakkias, Hispaanias ja 

Ühendkuningriigis programmitöö perioodil 2007–2013;” 

2. osa: „on arvamusel, et need reservatsioonid näitavad, et komisjonis ja liikmesriikides 

kasutusel olevad kontrollimenetlused ei saa anda vajalikku kindlust kõigi 

alustehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta vastavates poliitikavaldkondades;” 

 
§ 243, punkt b) 

1. osa: „tööhõive ja sotsiaalküsimuste poliitikavaldkonnas (tööhõive): 

rahastamiskõlbmatute kulude deklareerimine, toetuskõlbmatud projektid või 

toetusesaajad, samuti riigihanke-eeskirjade täitmata jätmise juhtumid;” 

2. osa: „kõige levinumad tuvastatud toetuskõlblikkusega seotud probleemide tüübid on 

järgmised: kulude deklareerimine väljaspool rahastamiskõlblikkuse perioodi (Tšehhi 

Vabariik, Saksamaa), liiga suured palgakulud (Saksamaa, Soome, Poola, Portugal), 

projektiga mitte seotud kulud (Madalmaad, Poola, Portugal), riiklike 

toetuskõlblikkuse eeskirjade eiramine (Poola) ja teenitud tulu maha arvestamata 

jätmine (Austria); kõige levinumad näited riigihanke-eeskirjade eiramisest on 

järgmised: „lepingute sõlmimine otse (Saksamaa, Itaalia), täiendavate tööde/teenuste 

tellimine ilma põhjendamatult hankemenetlust kasutamata, pakkujate ebaseaduslik 

hankemenetlusest kõrvaldamine, huvide konflikt ja diskrimineerivad 

valikukriteeriumid (Soome);” 
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§ 344 

1. osa: „on seisukohal, et liidu delegatsioonide juhtidele tuleks nende töölevõtmise ajal ja 

lähetuseelsel perioodil selgelt meelde tuletada nende juhtimisalaseid ülesandeid, 

nende juhtimise tagamisega seotud kohustusi sõltuvalt asjaomase delegatsiooni 

tegevusvaldkonnast (peamised juhtimisprotsessid, kontrolli juhtimine, peamiste 

tulemusnäitajate piisav mõistmine ja hindamine), kohustust esitada iga-aastase 

tegevusaruande raames kvalitatiivseid ja põhjalikke aruandeid,” 

2. osa: „ning nõuda, et nad ei keskenduks üksnes oma ülesannete poliitilisele aspektile;” 

 
Verts/ALE: 

muudatusettepanek 18 

1. osa: „märgib, et 2014. aasta keskel Venemaa poolt kehtestatud põllumajandustoodete 

impordikeelu mõju tekitab palju probleeme; toetab halduse parandamist erakorraliste 

meetmete varases etapis, et tagada rahaliste vahendite nõuetekohane suunamine ning 

vajaduse korral seadusevastaselt sisse nõutud summade kiire tagasinõudmine; 

hoiatab Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse (TTIP) lepingu suhtes, 

mille rakendamine seab ohtu Euroopa tervishoiu- ja keskkonnastandardid ning 

süvendaks veelgi kariloomadega seotud kriisi;” 

2. osa: „nõuab Venemaa vastaste sanktsioonide kaotamist, et pidada nii ruttu kui võimalik 

läbirääkimisi selle turu taasavamise suhtes;” 
 

Mitmesugust 

Eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuse hääletus puudutab komisjoni ja rakendusameteid 

(määruse (EÜ) nr 58/2003 artikli 14 lõige 3 ja määruse (EÜ) nr 1653/2004 artikli 66 lõige 2). 

Eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuse hääletamisega kaasneb raamatupidamiskontode 

sulgemine (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõike 1 punkti a). 

Muudatusettepanek 22 võeti tagasi. 
 

 

12. 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine:  komisjoni eelarve täitmisele 

heakskiidu andmisega seotud kontrollikoja eriaruanded 

Raport: Martina Dlabajová (A8-0127/2016) 

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

§ 9 § originaaltekst NH + 554, 46, 25 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 525, 57, 60 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

ECR: § 9 
 

 

13. 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine –  8., 9., 10. ja 11. Euroopa 

Arengufond 

Raport: Claudia Schmidt (A8-0137/2016) 

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

Otsus eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta 

hääletus: otsus (terviktekst) NH + 463, 139, 42 

Resolutsiooni ettepanek 

pärast § 20 2 Verts/ALE  +  

§ 43 8 ENF  -  

§ 79 § originaaltekst eraldi +  

pärast § 82 3 Verts/ALE EH - 284, 334, 5 

§ 97 1 Verts/ALE NH - 252, 392, 3 

pärast § 97 9 ENF  -  

§ 98 4 Verts/ALE NH - 244, 399, 6 

§ 100 5 S&D NH - 308, 334, 6 

§ originaaltekst eraldi +  

pärast § 101 6 S&D NH + 309, 295, 44 

§ 102 7 S&D NH + 334, 275, 30 

§ originaaltekst eraldi ↓  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH - 203, 429, 11 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

Verts/ALE: muudatusettepanek 1, otsus (terviktekst) 

PPE: muudatusettepanek 1, 4, 5, 6, 7 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

S&D: §§ 79, 100, 102 
 

Mitmesugust 

Eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuse hääletamisega kaasneb raamatupidamiskontode 

sulgemine (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõike 1 punkti a). 
 

 

14. Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine –  Euroopa 

Parlament 

Raport: Markus Pieper (A8-0135/2016) 

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

Otsus eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta 

hääletus: otsus (terviktekst)  +  

Resolutsiooni ettepanek 

§ 13 § originaaltekst osa   

1 +  

2 -  

§ 14 § originaaltekst osa   

1 -  

2 ↓  

§ 18 14 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 -  

§ 23 § originaaltekst NH + 481, 110, 50 

§ 26 § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH + 407, 202, 19 

pärast § 31 5 EFDD  -  

§ 32 § originaaltekst eraldi +  

pärast § 32 37 S&D NH tagasi  

§ 33 58 PPE, S&D NH + 471, 155, 14 

57 S&D NH ↓  

§ originaaltekst NH ↓  

§ 34 § originaaltekst NH + 557, 47, 26 

§ 35 59 

ÜME 

PPE, S&D NH + 345, 274, 20 

40 S&D NH ↓  
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

§ 36 § originaaltekst NH + 560, 58, 22 

§ 37 § originaaltekst NH + 615, 5, 23 

§ 38 60 

ÜME 

PPE, S&D NH + 391, 222, 27 

44 S&D NH ↓  

45 S&D NH ↓  

§ 39 15 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 -  

31 GUE/NGL NH - 295, 319, 30 

pärast § 39 32 GUE/NGL NH - 305, 308, 27 

§ 40 6 EFDD  -  

7 EFDD NH + 304, 303, 32 

pärast § 41 1 ECR NH + 305, 303, 32 

§ 47 33 GUE/NGL  -  

pärast § 48 16= 

 

34= 

Verts/ALE,  

GUE/NGL 

osa   

1/NH + 381, 249, 11 

2/NH - 237, 389, 12 

35 GUE/NGL NH + 318, 275, 43 

17 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 ↓  

§ 49 § originaaltekst eraldi/N

H 

- 209, 379, 42 

§ 53 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

pärast § 54 46 S&D  -  

47 S&D EH - 284, 324, 39 
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

pärast § 63 2 ECR NH - 187, 433, 19 

pärast § 65 3 ECR NH - 177, 434, 30 

8 EFDD  -  

§ 69 20 

ÜME+

21= 

48= 

Verts/ALE,  

S&D 

NH - 262, 372, 12 

36 PPE  + muudetud suuliselt 

§ 70 22 

ÜME= 

49 

ÜME= 

Verts/ALE,  

S&D 

NH + 404, 214, 23 

§ 72 § originaaltekst eraldi +  

§ 73 § originaaltekst NH + 406, 178, 55 

pärast § 74 50 S&D  -  

§ 75 § originaaltekst NH + 438, 176, 25 

§ 80 25 

ÜME 

ENF NH - 59, 555, 29 

pärast § 81 51 S&D EH - 311, 325, 10 

§ 83 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 84 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 85 § originaaltekst osa   

1 +  

2 -  

pärast § 86 29 S&D  +  

pärast § 88 9 EFDD  -  
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

§ 97 18 Verts/ALE  -  

pärast § 97 26 ENF  -  

§ 99 § originaaltekst NH - 240, 386, 19 

pärast § 106 52 S&D osa   

1 +  

2 -  

§ 114 27 

ÜME 

ENF NH - 35, 568, 44 

pärast § 114 4 ECR NH - 225, 390, 27 

pärast § 117 13 PPE  +  

§ 122 61 

ÜME 

PPE, S&D NH + 391, 245, 5 

§ 126 28 ENF  -  

§ originaaltekst osa   

1/VE + 392, 218, 25 

2 +  

pärast § 127 10 EFDD  -  

pärast § 131 54 S&D  +  

55 S&D  +  

56 S&D  +  

pärast § 133 19 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

EH + 367, 269, 6 

§ 135 § originaaltekst osa   

1 +  

2 -  

pärast § 136 11 EFDD NH - 156, 472, 22 

12 EFDD NH - 137, 488, 18 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 480, 149, 16 
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Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

ENF: §§ 33, 34, 36, 37, muudatusettepanekud 2, 3, 57, 58, 59, 60, 61 

ECR: §6 23, 33, muudatusettepanekud 1, 2, 3, 4 

GUE/NGL: muudatusettepanekud 31, 34, 35 

EFDD: muudatusettepanekud 7, 11, 12, 32 

Verts/ALE: § 23, muudatusettepanekud 25, 27, 59, 60, 61 

S&D: §§ 33, 36, 37, 73, 75, 99, muudatusettepanekud 37, 40, 44, 45, 48, 49, 57, 58, 59, 60, 

61 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

PPE: §§ 14, 49 

S&D: §§ 23, 32, 72 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

PPE: 

muudatusettepanek 52 

1. osa: „on mures selle pärast, et koosolekute ja konverentside korraldamise ülesanded on 

eri peadirektoraatide vahel killustatud,” 

2. osa: „samuti mõningate suulise tõlke kabiinide hiljutise pretsedenditu sulgemise pärast, 

kuna ei olnud piisavalt tõlke tööle võetud; palub peasekretäril kiiremas korras 

täiustada suulise tõlke tellimise korda ning tegeleda tõlkide töölevõtmisega seotud 

mureküsimustega;” 

 
§ 13 

1. osa: „märgib, et Euroopa Parlamendi eelarve täimisele heakskiidu andmist käsitleva 

raporti projekti esitamise kuupäeva ja peasekretärile täiendavate küsimuste esitamise 

aja vahel valitses ebakõla;” 

2. osa: „nõuab tungivalt, et peasekretär annaks raportööri esitatud küsimustele vastused 

enne parlamendikomisjonis toimuvat hääletust;” 

 
§ 14 

1. osa: „märgib, et peasekretär vastas parlamendiliikmete täiendavatele küsimustele üksnes 

vähem kui 24 tundi enne muudatusettepanekute esitamise tähtaega;” 

2. osa: „nõuab tungivalt, et peasekretär kõnealust olukorda parandaks;” 

 
§ 26 

1. osa: „tuletab meelde, et kõnealuse lepingu raames paigutatakse Euroopa Parlamenti 

ümber kuni 80 EMSK ja Regioonide Komitee ametnikku (tõlketeenistusest ja 

assistentide hulgast), kes hakkavad tööle uues Euroopa Parlamendi 

uuringuteenistuses; on arvamusel, et see ümberpaigutamine peaks võimaldama 

suurendada parlamendisisest materjali tootmist, mistõttu läheb vähem 

eelarvevahendeid uuringute või hinnangute sisseostmisele;” 

2. osa: „märgib murelikult, et selle lepingu alusel on parlamendi uuringuteenistusse 

praeguseks EMSKst ümber paigutatud 25 töötajat ja Regioonide Komiteest 24 

töötajat, kes on valdavalt pensionieale väga lähedal, mille tulemusena EMSK ja 

Regioonide Komitee saavutavad märkimisväärse kokkuhoiu töötajatega seotud 

eelarvepeatükkides, samas kui parlamendi eelarve suureneb märkimisväärselt nii 

lühiajalises (palgad) kui ka keskpikas ja pikas perspektiivis (pensionid);” 
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§ 53 

1. osa: „tuletab meelde, et uus parlamendiliikmete uuringuteenistus hakkas pakkuma 

parlamendiliikmete jaoks individuaalselt teostatud uuringuid ülevaadete koostamise 

abil kõikide olulisemate poliitikavaldkondade kohta; juhib tähelepanu, et esimesel 

täismahulisel tegevusaastal koostas uuringuteenistus rohkem kui 450 väljaannet, 

vastas parlamendiliikmete esitatud 1 675 uuringutaotlusele ning tegeles 745 sarnase 

taotlusega, mille esitasid muud kliendid Euroopa Parlamendis; märgib, et see 

teenistus võimaldab tutvuda suures mahus asjakohase teabega, mis peaks oluliselt 

vähendama välisekspertide kasutamist ja seeläbi võimaldama märkimisväärset 

kokkuhoidu;” 

2. osa: „nõuab, et kõigi võtmetähtsusega valdkondade ülevaated tõlgitaks liikmesriikide 

ametlikesse keeltesse;” 

 
§ 83 

1. osa: „taunib asjaolu, et juhatus ei ole võtnud mitte mingisuguseid meetmeid vastuseks 

Euroopa Parlamendi 29. aprilli 2015. aasta resolutsiooni punktile 71;” 

2. osa: „kutsub juhatust üles võtma viivitamatult vajalikke meetmeid, tagamaks, et 

parlamendiliikmete registreeritud assistentide ahistamiskaebustega ja ahistamise 

ärahoidmisega tegeleva nõuandekomitee koosseis on tasakaalustatud ja et sinna 

kuuluvad vähemalt kaks parlamendiliikmete registreeritud assistentide esindajat;” 

 
§ 84 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „juhib tähelepanu asjaolule, et töötajate arv ja tehnilised 

vahendid ei olnud piisavad, et hoida ära viivitused mõnede assistentide lepingute 

sõlmimisel, lepingute katkemised ning viivitused kulude ja muude hüvitiste 

arvutamisel ning seega ka palkade maksmisel;” 

2. osa: need sõnad 

 
§ 85 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „mis tulenevad [...] võimalikust institutsiooni 

haldusomavolist,” 

2. osa: need sõnad 

 
§ 135 

1. osa: „tunneb heameelt vältimatute heitkoguste kompenseerimiseks võetavate täiendavate 

meetmete üle; palub Euroopa Parlamendil arendada edasi süsinikdioksiidi 

kompenseerimise poliitikat,” 

2. osa: „nt parlamendiliikmete registreeritud assistentide kompenseerimise võimalust;” 

 
Verts/ALE: 

§ 126 

1. osa: kogu tekst, v.a sõna „tähtsaim” 

2. osa: see sõna 
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S&D: 

muudatusettepanek 34 

1. osa: „nõuab tungivalt, et Euroopa Parlament võtaks vastu eeskirjad, et avaldada kogu 

lobistide / huvide esindajate poolt poliitika kavanditesse, õigusaktidesse ja 

muudatusettepanekutesse antud panus nn seadusandliku jalajäljena;” 

2. osa: „teeb ettepaneku, et seadusandlik jalajälg peaks koosnema raportitele lisatavast 

vormist, milles tuuakse üksikasjalikult välja kõik lobistid, kellega asjaomase toimiku 

eest vastutavad isikud iga raporti koostamisprotsessi jooksul kohtusid, tuues selgelt 

välja selle, millised lobistid on asjaomast toimikut oluliselt mõjutanud, ning teisest 

dokumendist, milles loetletakse kogu kirjalikult saadud panus, esitades selle 

elektrooniliselt nende Euroopa Parlamendi ametlikul veebilehel, mis oleks otse 

ühendatud läbipaistvusregistriga, ja et raportöörid avaldaksid seadusandliku 

jalajälje;” 
 

Mitmesugust 

Muudatusettepanekud 23 ja 24 võeti tagasi. 

 

Muudatusettepanekud 30, 38, 39, 41, 42, 43 ja 53 võeti tagasi. 

 

Markus Pieper esitas muudatusettepaneku 36 kohta järgmise suulise muudatusettepaneku: 

„69. märgib, et filmiauhinna LUX kulud iseenesest ulatusid 2014. aastal 391 506 euroni, mis on 

varasemate aastatega võrreldes märkimisväärselt väiksem summa (2013. aastal 448 000 eurot; 2012. 

aastal 434 421 eurot) ning millest kaeti ametliku programmi koostamise, konkursi korraldamise, k.a 

subtiitrimine liidu 24 ametlikus keeles ja trükimaterjalid esitlusteks 28 liikmesriigis, ning 

auhinnatseremoonia kulud; tuletab meelde, et filmiauhinna LUX ning ka Sahharovi auhinna ja naiste 

õiguste reklaamimise ja edendamise eesmärk on näidata Euroopa Parlamendi pühendumust sellistele 

üksmeelsetele väärtustele nagu inimõigused ja solidaarsus ning oma pühendumust kultuurilisele ja 

keelelisele mitmekesisusele; peab kahetsusväärseks, et 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu 

andmise resolutsioonis taotletud filmiauhinna LUX tuntust ja mõju käsitleva uuringu tulemusega ei 

ole ikka veel võimalik tutvuda; nõuab, et selle uuringu tulemused tehtaks üldsusele kättesaadavaks 

2016. aasta mai keskpaigaks ning et eelarvekontrollikomisjonile ja kultuuri- ja hariduskomisjonile 

korraldatakse nende tulemuste ametlik tutvustus;” 

 

Eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuse hääletamisega kaasneb raamatupidamiskontode 

sulgemine (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõike 1 punkti a). 
 

15. 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Ülemkogu ja 

nõukogu 

Raport: Ryszard Czarnecki (A8-0101/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

Otsus eelarve täitmisele heakskiidu andmine edasi lükata 

hääletus: otsus (terviktekst) NH + 633, 10, 0 

Resolutsiooni ettepanek 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 637, 7, 1 
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Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

Verts/ALE: otsus (terviktekst) 
 

Mitmesugust: 
 

Eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuse hääletamisega kaasneb raamatupidamiskontode 

sulgemine (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõike 1 punkti a). 

16. 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kohus 

Raport: Anders Primdahl Vistisen (A8-0123/2016) 

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

Otsus eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta 

hääletus: otsus (terviktekst)  +  

Resolutsiooni ettepanek 

§ 12 1 S&D  -  

§ 21 2 S&D  -  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 523, 117, 6 

 

Mitmesugust: 
 

Eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuse hääletamisega kaasneb raamatupidamiskontode 

sulgemine (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõike 1 punkti a). 
 

17. 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kontrollikoda 

Raport: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2016) 

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

Otsus eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta 

hääletus: otsus (terviktekst)  +  

Resolutsiooni ettepanek 

§ 8 1 S&D  +  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 575, 48, 25 

 

Mitmesugust: 
 

Eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuse hääletamisega kaasneb raamatupidamiskontode 

sulgemine (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõike 1 punkti a). 
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18. 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Majandus- ja 

Sotsiaalkomitee 

Raport: Anders Primdahl Vistisen (A8-0111/2016) 

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

Otsus eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta 

hääletus: otsus (terviktekst)  +  

Resolutsiooni ettepanek 

§ 8 1 S&D EH + 339, 298, 6 

pärast § 11 2 S&D  +  

§ 12 3 S&D  -  

pärast § 15 4 S&D EH + 326, 229, 89 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 526, 116, 5 

 

Mitmesugust 

Muudatusettepanek 5 võeti tagasi. 
 

Mitmesugust: 
 

Eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuse hääletamisega kaasneb raamatupidamiskontode 

sulgemine (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõike 1 punkti a). 
 

 

19. 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Regioonide Komitee 

Raport: Monica Macovei (A8-0132/2016) 

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

Otsus eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta 

hääletus: otsus (terviktekst)  +  

Resolutsiooni ettepanek 

§ 8 1 S&D EH - 256, 385, 1 

§ 14 2 S&D  -  

§ 32 3 S&D EH + 343, 195, 99 

§ 34 4 S&D  -  
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

§ 35 5 S&D EH + 392, 217, 32 

§ 38 6 ÜME S&D  +  

7 S&D  ↓  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 522, 105, 18 

 

Mitmesugust: 
 

Eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuse hääletamisega kaasneb raamatupidamiskontode 

sulgemine (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõike 1 punkti a). 
 

 

20. 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa välisteenistus 

Raport: Ryszard Czarnecki (A8-0136/2016) 

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

Otsus eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta 

hääletus: otsus (terviktekst)  +  

Resolutsiooni ettepanek 

§ 11 2 S&D  -  

§ originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 24 8 ÜME ENF  -  

§ 26 3 S&D  -  

§ 27 § originaaltekst osa   

1 +  

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

§ 31 4 ÜME S&D  -  

pärast § 32 1 S&D EH - 291, 319, 32 

§ 39 5 ÜME S&D  -  

§ 45 6 ÜME S&D  -  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 376, 116, 152 

 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

S&D: 

§ 11 

1. osa: „võtab teadmiseks välisteenistuse uue struktuuri ja sellega seotud muudatused 

juhtimisstruktuuris, kus oli varem liiga palju juhte ning mis nüüd hõlmab vähem 

hierarhilisi tasandeid;” 

2. osa: „märgib siiski kahetsustundega, et Euroopa välisteenistuse sisene haldus- ja 

finantsraamistik on ikka veel liiga keeruline ja jäik; märgib, et praegune struktuur ei 

võimalda Euroopa välisteenistusel reageerida kriisidele õigeaegselt ning et 

samamoodi on ka kriitilise tähtsusega teabele juurdepääs aeglane;” 

3. osa: „palub Euroopa välisteenistusel koostöös komisjoni, nõukogu ja liikmesriikidega 

valmistada ette ulatuslikum reform oma siseprotsesside optimeerimiseks ja 

struktuuri lihtsustamiseks;” 

 
§ 27 

1. osa: „on seisukohal, et liidu delegatsioonide juhtidele tuleks nende töölevõtmise ajal ja 

lähetuseelsel perioodil selgelt meelde tuletada nende kohustusi ja ülesandeid 

juhtimise ja järelevalve vallas seoses juhtimise tagamisega oma delegatsiooni 

tegevusvaldkonnas (peamised juhtimisprotsessid, kontrolli juhtimine, peamiste 

tulemusnäitajate piisav mõistmine ja hindamine),” 

2. osa: „et nad ei keskenduks liigselt või üksnes oma ülesannete poliitilisele osale;” 
 

Mitmesugust 

Muudatusettepanek 7 tühistati. 
 

Eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuse hääletamisega kaasneb raamatupidamiskontode 

sulgemine (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõike 1 punkti a). 
 

21. 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Ombudsman 

Raport: Ryszard Czarnecki (A8-0121/2016) 

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

Otsus eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta 

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

Resolutsiooni ettepanek 

§ 5 1 S&D  -  

§ 6 2 S&D EH + 298, 293, 46 

§ 7 3 S&D EH - 237, 362, 40 

§ 10 4 S&D  +  

§ 20 5 S&D NH - 233, 325, 84 

§ 22 § originaaltekst NH + 538, 84, 19 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 541, 64, 29 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

S&D: muudatusettepanek 5 

ECR, Verts/ALE: § 22 
 

Mitmesugust: 
 

Eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuse hääletamisega kaasneb raamatupidamiskontode 

sulgemine (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõike 1 punkti a). 
 

22. 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa 

Andmekaitseinspektor 

Raport: Monica Macovei (A8-0109/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

Otsus eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta 

hääletus: otsus (terviktekst)  +  

Resolutsiooni ettepanek 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 513, 106, 14 

 

Mitmesugust: 
 

Eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuse hääletamisega kaasneb raamatupidamiskontode 

sulgemine (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõike 1 punkti a). 
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23. 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ELi ametite tulemused, 

finantsjuhtimine ja kontroll 

Raport: Derek Vaughan (A8-0080/2016) 

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

§ 18 2 GUE/NGL EH + 312, 305, 21 

§ 39 1 S&D  +  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 519, 118, 3 

 

Mitmesugust: 
 

Eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuse hääletamisega kaasneb raamatupidamiskontode 

sulgemine (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõike 1 punkti a). 
 

24. 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Energeetikasektorit 

Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER) 

Raport: Derek Vaughan (A8-0087/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

Otsus eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta 

hääletus: otsus (terviktekst)  +  

Resolutsiooni ettepanek 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 515, 112, 17 

 

Mitmesugust: 

Eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuse hääletamisega kaasneb raamatupidamiskontode 

sulgemine (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõike 1 punkti a). 
 

 

25. 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – elektroonilise side Euroopa 

reguleerivate asutuste ühendatud ameti büroo (BERECi büroo) 

Raport: Derek Vaughan (A8-0093/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 
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Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

Otsus eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta 

hääletus: otsus (terviktekst)  +  

Resolutsiooni ettepanek 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 515, 109, 13 

 

Mitmesugust 

Eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuse hääletamisega kaasneb raamatupidamiskontode 

sulgemine (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõike 1 punkti a). 
 

 

26. 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Asutuste 

Tõlkekeskus (CdT) 

Raport: Derek Vaughan (A8-0084/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

Otsus eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta 

hääletus: otsus (terviktekst)  +  

Resolutsiooni ettepanek 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 510, 116, 9 

 

Mitmesugust 

Eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuse hääletamisega kaasneb raamatupidamiskontode 

sulgemine (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõike 1 punkti a). 
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27. 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kutseõppe 

Arenduskeskus (Cedefop) 

Raport: Derek Vaughan (A8-0082/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

Otsus eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta 

hääletus: otsus (terviktekst)  +  

Resolutsiooni ettepanek 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 514, 123, 3 

 

Mitmesugust 

Eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuse hääletamisega kaasneb raamatupidamiskontode 

sulgemine (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõike 1 punkti a). 
 

 

28. 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Politseikolledž 

(CEPOL) 

Raport: Derek Vaughan (A8-0088/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

Otsus eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta 

hääletus: otsus (terviktekst)  +  

Resolutsiooni ettepanek 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 511, 114, 13 

 

Mitmesugust 

Eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuse hääletamisega kaasneb raamatupidamiskontode 

sulgemine (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõike 1 punkti a). 
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29. 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa 

Lennundusohutusamet (EASA) 

Raport: Derek Vaughan (A8-0095/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

Otsus eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta 

hääletus: otsus (terviktekst)  +  

Resolutsiooni ettepanek 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 521, 111, 8 

 

Mitmesugust 

Eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuse hääletamisega kaasneb raamatupidamiskontode 

sulgemine (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõike 1 punkti a). 
 

 

30. 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Varjupaigaküsimuste 

Tugiamet (EASO) 

Raport: Derek Vaughan (A8-0133/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

Otsus eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta 

hääletus: otsus (terviktekst)  +  

Resolutsiooni ettepanek 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 515, 120, 6 

 

Mitmesugust 

Eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuse hääletamisega kaasneb raamatupidamiskontode 

sulgemine (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõike 1 punkti a). 
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31. 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa 

Pangandusjärelevalve (EBA) 

Raport: Derek Vaughan (A8-0090/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

Otsus eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta 

hääletus: otsus (terviktekst)  +  

Resolutsiooni ettepanek 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 512, 103, 26 

 

Mitmesugust 

Eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuse hääletamisega kaasneb raamatupidamiskontode 

sulgemine (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõike 1 punkti a). 
 

 

32. 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Haiguste Ennetamise ja Tõrje 

Euroopa Keskus (ECDC) 

Raport: Derek Vaughan (A8-0103/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

Otsus eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta 

hääletus: otsus (terviktekst)  +  

Resolutsiooni ettepanek 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 515, 90, 30 

 

Mitmesugust 

Eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuse hääletamisega kaasneb raamatupidamiskontode 

sulgemine (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõike 1 punkti a). 
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33. 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kemikaaliamet 

(ECHA) 

Raport: Derek Vaughan (A8-0118/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

Otsus eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta 

hääletus: otsus (terviktekst)  +  

Resolutsiooni ettepanek 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 508, 121, 7 

 

Mitmesugust 

Eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuse hääletamisega kaasneb raamatupidamiskontode 

sulgemine (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõike 1 punkti a). 
 

 

34. 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Keskkonnaamet 

(EEA) 

Raport: Derek Vaughan (A8-0100/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

Otsus eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta 

hääletus: otsus (terviktekst)  +  

Resolutsiooni ettepanek 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 514, 119, 6 

 

Mitmesugust 

Eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuse hääletamisega kaasneb raamatupidamiskontode 

sulgemine (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõike 1 punkti a). 
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35. 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kalanduskontrolli 

Amet (EFCA) 

Raport: Derek Vaughan (A8-0104/2016) 

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

Otsus eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta 

hääletus: otsus (terviktekst)  +  

Resolutsiooni ettepanek 

§ 23 § originaaltekst eraldi +  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 509, 125, 4 

 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

ENF: § 23 
 

Mitmesugust 

Eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuse hääletamisega kaasneb raamatupidamiskontode 

sulgemine (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõike 1 punkti a). 
 

 

36. 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Toiduohutusamet 

(EFSA) 

Raport: Derek Vaughan (A8-0086/2016) 

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

Otsus eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta 

hääletus: otsus (terviktekst) EH + 415, 216, 9 

Resolutsiooni ettepanek 

Après le § 5 3 Verts/ALE  -  

§ 8 § originaaltekst osa   

1 +  

2 -  

3/EH - 267, 351, 21 
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

§ 9 9 S&D  +  

pärast § 9 5 Verts/ALE NH - 207, 395, 35 

6 Verts/ALE NH - 206, 404, 29 

§ 11 § originaaltekst eraldi +  

§ 12 7 Verts/ALE  -  

§ 13 § originaaltekst eraldi +  

pärast § 15 8 Verts/ALE  -  

§ 19 1 EFDD  -  

pärast § 19 2 EFDD  -  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 472, 162, 9 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

Verts/ALE: muudatusettepanekud 5, 6 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

S&D: §§ 8, 11, 13 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

PPE: 

§ 8 

1. osa: „võtab teadmiseks, et amet käivitas projekti iga-aastaste huvide deklaratsioonide 

sõelumise ja töötlemise muutmiseks, et tagada parem sidusus ja üldine 

kinnipidamine huvide deklaratsioone käsitlevatest ameti eeskirjadest; märgib ühtlasi, 

et uus süsteem, mille väljatöötamine peaks kavakohaselt lõppema 2016. aasta 

jooksul, näeb ette iga-aastaste huvide deklaratsioonide tsentraliseeritud sõelumise 

ning vastutuse üleandmise ameti teadusosakondadelt õigus- ja reguleerivale 

osakonnale;” 

2. osa: „palub ametil lisada oma põhimõtete hulka keelu teha koostööd ekspertidega, sh 

liikmesriikide lähetatud ekspertidega, kes ei ole nõuetekohaselt ja sisuliselt täitnud 

ära huvide deklaratsiooni;” 

3. osa: „palub ametil lisada oma põhimõtete hulka ekspertide kohustuse teavitada ametit 

mis tahes muutustest ameti heaks töötamise ajal;” 
 

Mitmesugust 

Eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuse hääletamisega kaasneb raamatupidamiskontode 

sulgemine (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõike 1 punkti a). 

Muudatusettepanek 4 tühistati. 
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37. 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Soolise 

Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE) 

Raport: Derek Vaughan (A8-0085/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

Otsus eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta 

hääletus: otsus (terviktekst)  +  

Resolutsiooni ettepanek 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 508, 125, 3 

 

Mitmesugust 

Eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuse hääletamisega kaasneb raamatupidamiskontode 

sulgemine (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõike 1 punkti a). 
 

 

38. 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kindlustus- ja 

Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) 

Raport: Derek Vaughan (A8-0091/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

Otsus eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta 

hääletus: otsus (terviktekst)  +  

Resolutsiooni ettepanek 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 511, 112, 11 

 

Mitmesugust 

Eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuse hääletamisega kaasneb raamatupidamiskontode 

sulgemine (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõike 1 punkti a). 
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39. 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Innovatsiooni- ja 

Tehnoloogiainstituut (EIT) 

Raport: Derek Vaughan (A8-0117/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

Otsus eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta 

hääletus: otsus (terviktekst)  +  

Resolutsiooni ettepanek 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 513, 113, 13 

 

Mitmesugust 

Eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuse hääletamisega kaasneb raamatupidamiskontode 

sulgemine (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõike 1 punkti a). 
 

 

40. 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Ravimiamet (EMA) 

Raport: Derek Vaughan (A8-0114/2016) 

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

Otsus eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta 

hääletus: otsus (terviktekst)  +  

Resolutsiooni ettepanek 

§ 20 § originaaltekst eraldi -  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 516, 113, 10 

 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

S&D: § 20 
 

Mitmesugust 

Eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuse hääletamisega kaasneb raamatupidamiskontode 

sulgemine (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõike 1 punkti a). 
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41. 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Narkootikumide ja 

Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA) 

Raport: Derek Vaughan (A8-0105/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

Otsus eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta 

hääletus: otsus (terviktekst)  +  

Resolutsiooni ettepanek 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 508, 113, 8 

 

Mitmesugust 

Eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuse hääletamisega kaasneb raamatupidamiskontode 

sulgemine (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõike 1 punkti a). 
 

 

42. 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Meresõiduohutuse 

Amet (EMSA) 

Raport: Derek Vaughan (A8-0102/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

Otsus eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta 

hääletus: otsus (terviktekst)  +  

Resolutsiooni ettepanek 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 510, 116, 11 

 

Mitmesugust 

Eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuse hääletamisega kaasneb raamatupidamiskontode 

sulgemine (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõike 1 punkti a). 
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43. 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Võrgu- ja 

Infoturbeamet (ENISA) 

Raport: Derek Vaughan (A8-0098/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

Otsus eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta 

hääletus: otsus (terviktekst)  +  

Resolutsiooni ettepanek 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 509, 126, 5 

 

Mitmesugust 

Eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuse hääletamisega kaasneb raamatupidamiskontode 

sulgemine (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõike 1 punkti a). 
 

 

44. 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Raudteeagentuur 

(ERA) 

Raport: Derek Vaughan (A8-0106/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

Otsus eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta 

hääletus: otsus (terviktekst)  +  

Resolutsiooni ettepanek 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 511, 115, 11 

 

Mitmesugust 

Eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuse hääletamisega kaasneb raamatupidamiskontode 

sulgemine (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõike 1 punkti a). 
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45. 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa 

Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) 

Raport: Derek Vaughan (A8-0096/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

Otsus eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta 

hääletus: otsus (terviktekst)  +  

Resolutsiooni ettepanek 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 516, 113, 8 

 

Mitmesugust 

Eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuse hääletamisega kaasneb raamatupidamiskontode 

sulgemine (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõike 1 punkti a). 
 

 

46. 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Koolitusfond (ETF) 

Raport: Derek Vaughan (A8-0116/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

Otsus eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta 

hääletus: otsus (terviktekst)  +  

Resolutsiooni ettepanek 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 509, 118, 7 

 

Mitmesugust 

Eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuse hääletamisega kaasneb raamatupidamiskontode 

sulgemine (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõike 1 punkti a). 
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47. 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – vabadusel, turvalisusel ja 

õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa 

amet (eu-LISA) 

Raport: Derek Vaughan (A8-0124/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

Otsus eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta 

hääletus: otsus (terviktekst)  +  

Resolutsiooni ettepanek 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 501, 121, 7 

 

Mitmesugust 

Eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuse hääletamisega kaasneb raamatupidamiskontode 

sulgemine (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõike 1 punkti a). 
 

 

48. 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Tööohutuse ja 

Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) 

Raport: Derek Vaughan (A8-0134/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

Otsus eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta 

hääletus: otsus (terviktekst)  +  

Resolutsiooni ettepanek 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 505, 119, 2 

 

Mitmesugust 

Eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuse hääletamisega kaasneb raamatupidamiskontode 

sulgemine (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõike 1 punkti a). 
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49. 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euratomi Tarneagentuur 

Raport: Derek Vaughan (A8-0110/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

Otsus eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta 

hääletus: otsus (terviktekst)  +  

Resolutsiooni ettepanek 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 498, 115, 18 

 

Mitmesugust 

Eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuse hääletamisega kaasneb raamatupidamiskontode 

sulgemine (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõike 1 punkti a). 
 

 

50. 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Elu- ja 

Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound) 

Raport: Derek Vaughan (A8-0120/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

Otsus eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta 

hääletus: otsus (terviktekst)  +  

Resolutsiooni ettepanek 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 507, 115, 8 

 

Mitmesugust 

Eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuse hääletamisega kaasneb raamatupidamiskontode 

sulgemine (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõike 1 punkti a). 
 



P8_PV(2016)04-28(VOT)_ET.doc 39 PE 582.702 

 

51. 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Õigusalase 

Koostöö Üksus (Eurojust) 

Raport: Derek Vaughan (A8-0099/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

Otsus eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta 

hääletus: otsus (terviktekst)  +  

Resolutsiooni ettepanek 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 509, 113, 13 

 

Mitmesugust 

Eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuse hääletamisega kaasneb raamatupidamiskontode 

sulgemine (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõike 1 punkti a). 
 

 

52. 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Politseiamet 

(Europol) 

Raport: Derek Vaughan (A8-0122/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

Otsus eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta 

hääletus: otsus (terviktekst)  +  

Resolutsiooni ettepanek 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 505, 108, 17 

 

Mitmesugust 

Eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuse hääletamisega kaasneb raamatupidamiskontode 

sulgemine (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõike 1 punkti a). 
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53. 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Põhiõiguste 

Amet (FRA) 

Raport: Derek Vaughan (A8-0108/2016) 

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

Otsus eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta 

hääletus: otsus (terviktekst)  +  

Resolutsiooni ettepanek 

§ 11 2 PPE  +  

1 EFDD  ↓  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 510, 117, 10 

 

Mitmesugust 

Eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuse hääletamisega kaasneb raamatupidamiskontode 

sulgemine (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõike 1 punkti a). 
 

 

54. 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu liikmesriikide 

välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuur (Frontex) 

Raport: Derek Vaughan (A8-0115/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

Otsus eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta 

hääletus: otsus (terviktekst)  +  

Resolutsiooni ettepanek 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 494, 123, 16 

 

Mitmesugust 

Eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuse hääletamisega kaasneb raamatupidamiskontode 

sulgemine (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõike 1 punkti a). 
 

 



P8_PV(2016)04-28(VOT)_ET.doc 41 PE 582.702 

55. 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa GNSSi Agentuur 

(GSA) 

Raport: Derek Vaughan (A8-0112/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

Otsus eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta 

hääletus: otsus (terviktekst)  +  

Resolutsiooni ettepanek 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 515, 109, 10 

 

Mitmesugust 

Eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuse hääletamisega kaasneb raamatupidamiskontode 

sulgemine (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõike 1 punkti a). 
 

 

56. 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte ARTEMIS 

Raport: Marian-Jean Marinescu (A8-0092/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

Otsus eelarve täitmisele heakskiidu andmine edasi lükata 

hääletus: otsus (terviktekst)  +  

Resolutsiooni ettepanek 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 600, 35, 0 

 

Mitmesugust 

Eelarve täitmisele heakskiidu andmise edasilükkamise otsuse hääletamisega kaasneb ka 

raamatupidamiskontode sulgemise edasilükkamine (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõike 1 punkti b). 
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57. 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte Clean Sky 

Raport: Marian-Jean Marinescu (A8-0094/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

Otsus eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta 

hääletus: otsus (terviktekst)  +  

Resolutsiooni ettepanek 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 520, 111, 0 

 

Mitmesugust 

Eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuse hääletamisega kaasneb raamatupidamiskontode 

sulgemine (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõike 1 punkti a). 
 

 

58. 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte ECSEL 

Raport: Marian-Jean Marinescu (A8-0119/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

Otsus eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta 

hääletus: otsus (terviktekst) NH + 432, 173, 23 

Resolutsiooni ettepanek 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 508, 118, 4 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

Verts/ALE: otsus (terviktekst) 
 

Mitmesugust 

Eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuse hääletamisega kaasneb raamatupidamiskontode 

sulgemine (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõike 1 punkti a). 
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59. 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte ENIAC 

Raport: Marian-Jean Marinescu (A8-0113/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

Otsus eelarve täitmisele heakskiidu andmine edasi lükata 

hääletus: otsus (terviktekst)  +  

Resolutsiooni ettepanek 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 595, 40, 0 

 

Mitmesugust 

Eelarve täitmisele heakskiidu andmise edasilükkamise otsuse hääletamisega kaasneb ka 

raamatupidamiskontode sulgemise edasilükkamine (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõike 1 punkti b). 
 

 

60. 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – kütuseelementide ja vesiniku 

valdkonna ühisettevõte 

Raport: Marian-Jean Marinescu (A8-0083/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

Otsus eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta 

hääletus: otsus (terviktekst)  +  

Resolutsiooni ettepanek 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 519, 107, 3 

 

Mitmesugust 

Eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuse hääletamisega kaasneb raamatupidamiskontode 

sulgemine (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõike 1 punkti a). 
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61. 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – innovatiivsete ravimite 

algatuse 2. ühisettevõte (IMI) 

Raport: Marian-Jean Marinescu (A8-0081/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

Otsus eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta 

hääletus: otsus (terviktekst)  +  

Resolutsiooni ettepanek 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 512, 113, 7 

 

Mitmesugust 

Eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuse hääletamisega kaasneb raamatupidamiskontode 

sulgemine (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõike 1 punkti a). 
 

 

62. 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ITERi ja 

tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte 

Raport: Marian-Jean Marinescu (A8-0097/2016) 

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

Otsus eelarve täitmisele heakskiidu andmine edasi lükata 

hääletus: otsus (terviktekst) NH + 594, 30, 5 

Resolutsiooni ettepanek 

§ 3 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

pärast § 4 1 Verts/ALE NH - 195, 421, 15 

§ 5 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

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

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 570, 55, 7 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

Verts/ALE: otsus (terviktekst), muudatusettepanek 1 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

S&D: 

§ 3 

1. osa: „märgib, et kontrollikoja aruandes rõhutatakse, et 7. juulil 2010 vastu võetud 

nõukogu järeldustes  kiideti heaks ühisettevõtte rahaline sissemakse ITERi projekti 

ehitusetappi summas 6 600 000 000 eurot (2008. aasta hindades); märgib, et 

nimetatud summa, mis kahekordistas sellele projekti etapile algselt ette nähtud 

eelarvelised kulutused, ei sisaldanud komisjoni poolt võimalike ettenägematute 

kulude katmiseks 2010. aastal soovitatud 663 000 000 eurot; võtab teadmiseks, et 

ITERi organisatsioon moodustas reservfondi, mille eesmärk on luua selgem 

mehhanism, mis kompenseerib siseriiklike ametite ülesehituse muutused ja pakub 

sisekorralduses stiimuleid selliste lahenduste leidmiseks, millega kaasnevad 

võimalikult väikesed kulud, et püüda parandada ITERi 2013. aasta 

juhtimishinnangus tuvastatud puudus;” 

2. osa: „on seisukohal, et projekti kulude märkimisväärne suurendamine võib seada ohtu 

muud samuti liidu eelarvest rahastatavad programmid ja see võib olla vastuolus 

kulutasuvuse põhimõttega;” 

 
§ 5 

1. osa: „võtab teadmiseks, et ühisettevõtte poolt 2014. aasta novembris tehtud arvutuste 

kohaselt moodustab vahendite puudujääk (ettenägematud kulud) kuni projekti 

ehitusetapi lõpuni 428 000 000 eurot (2008. aasta hindades); võtab teadmiseks, et 

ühisettevõte tegeleb praegu täpsema ja ajakohastatud hinnangu koostamisega 

kulupiiramismeetmete abil ning et kulude piiramine jääb projekti üldjuhtimise 

tasandil prioriteediks ka ITERi organisatsiooni uue peadirektori juhtimise all;” 

2. osa: „juhib tähelepanu sellele, et 22. veebruaril 2016 toimunud eelarvekontrollikomisjoni 

koosolekul teatas Euroopa Komisjon avalikult, et lükkab ITERi organisatsiooni uue 

peadirektori esitatud tegevuskava ettepaneku tagasi;” 

3. osa: „märgib lisaks, et ühisettevõte on rakendanud keskse süsteemi kuluandmete 

haldamiseks, et säilitada hoolikas kontroll eelarve muutumise üle ning jälgida 

korrapäraselt kulude kõrvalekaldeid;” 
 

Mitmesugust 

Eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuse edasilükkamise hääletamisega kaasneb ka 

raamatupidamiskontode sulgemise edasilükkamine (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõike 1 punkti b). 
 

 

63. 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte SESAR 

Raport: Marian-Jean Marinescu (A8-0089/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 
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Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

Otsus eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta 

hääletus: otsus (terviktekst)  +  

Resolutsiooni ettepanek 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 515, 111, 1 

 

Mitmesugust 

Eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuse hääletamisega kaasneb raamatupidamiskontode 

sulgemine (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõike 1 punkti a). 
 

 

64. Euroopa Investeerimispanga (EIP) 2014. aasta aruanne 

Raport: Georgi Pirinski (A8-0050/2016) 

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

pärast § 2 7 S&D NH + 365, 228, 28 

§ 9 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 39 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 40 § originaaltekst osa   

1/VE - 261, 352, 9 

2/EH + 323, 289, 8 

3 +  

§ 54 § originaaltekst osa   

1 +  

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

§ 59 § originaaltekst eraldi +  

pärast § 41 1 EFDD  -  

2 EFDD  -  

3 EFDD  -  

pärast § 51 4 EFDD  -  

pärast § 55 5 EFDD osa   

1/VE + 364, 250, 5 

2/EH + 332, 282, 7 

põhjendus A 6 S&D  +  

põhjendus E § originaaltekst osa   

1 -  

2 ↓  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 468, 87, 66 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

S&D: muudatusettepanek 7 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

S&D: § 59 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

Verts/ALE: 

muudatusettepanek 5 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „ning pärast ühinemisläbirääkimiste alustamist 2004. aastal on 

EIP intensiivistanud oma laenutegevust selles riigis ning viimase aastakümnega on 

kättesaadavaks tehtud ligikaudu 23 miljardit eurot; peab kahetsusväärseks, et 

vaatamata jätkuvale majanduskriisile ELis on Türgi praegu EIP vahendite saajate 

loetelus väljaspool ELi esikohal ning kõigist EIP antud laenudest on sinna läinud 

ligikaudu 3,5 % (2015);” 

2. osa: need sõnad 

 
ECR: 

põhjendus E 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „kui „lähendamismasina“” 

2. osa: need sõnad 
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§ 9 

1. osa: „kutsub EIPd üles seadma projektide hindamisel ja neile reitingu määramisel 

otsustavaks prioriteediks investeeringute pikaajalist mõju, pidades silmas mitte 

üksnes finantsnäitajaid,” 

2. osa: „vaid eelkõige projektide panust jätkusuutlikku arengusse ja elukvaliteedi 

parandamisse, tehes seda tööhõive, sotsiaalsete standardite ja keskkonna valdkonna 

edasise parandamise kaudu;” 

 
§ 39 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „nõuab seetõttu, et EIP raha kasutataks piirkondade jaoks, mida 

suur tööpuudus kõige rohkem mõjutab, ja rohkemate sotsiaaltaristu projektide 

jaoks;” 

2. osa: need sõnad 

 
§ 54 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „konfliktide ja äärmise vaesuse käes kannatavatele [...], võttes 

peamiseks eesmärgiks arenguerinevuste vähendamise ELi ja nende piirkondade 

vahel,” 

2. osa: need sõnad 

 
ECR, S&D: 

§ 40 

1. osa: „peab kahetsusväärseks, et EIP rahastamist on seni mitmel korral kasutatud rahaliselt 

jätkusuutmatute taristuprojektide toetamiseks, pidades silmas nii avalikku huvi kui 

ka kliimaga seotud meetmeid;” 

2. osa: „võtab murega teatavaks suundumuse rahastada taristuid, nt maanteid, mis 

soodustab fossiilkütuste tarbimist ja on seega vastuolus liidu pikaajaliste 

eesmärkidega liikuda CO2-vaba majanduse suunas;” 

3. osa: „nõuab, et EIP lisaks ELis ja väljaspool ELi rahastatavate projektide valimise 

protsessi kohustusliku keskkonnaalase, majandusliku ja sotsiaalse lisaväärtusega 

seotud eelhindamise ning et kõik eel- ja järelhindamised toimuksid sidusrühmade, 

kohalike, piirkondlike ja riiklike ametiasutuste ja kodanikuühiskonna esindajate 

osalusel; nõuab ühtlasi nende hindamiste tulemuste ja kasutatud näitajate 

avalikustamist ja täielikult juurdepääsetavaks tegemist;” 
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65. Haiglate ja koolide ründamine kui rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumine 

Resolutsiooni ettepanekud: B8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-

0492/2016, B8-0493/2016 

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

Resolutsiooni ühisettepanek RC-B8-0488/2016  

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

pärast § 2 4 GUE/NGL  -  

§ 7 5 GUE/NGL osa   

1/NH + 350, 165, 103 

2/NH + 294, 182, 120 

3/NH + 312, 183, 112 

4/AN + 319, 156, 123 

§ 10 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 11 § originaaltekst NH + 329, 197, 94 

§ 14 6 GUE/NGL  -  

§ 21 § originaaltekst NH + 500, 93, 29 

põhjendus A 2 GUE/NGL  -  

põhjendus G § originaaltekst osa   

1 +  

2 -  

põhjendus L 3 GUE/NGL NH + 319, 160, 132 

hääletus: resolutsioon (terviktekst)  +  



P8_PV(2016)04-28(VOT)_ET.doc 50 PE 582.702 

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

Resolutsiooni ettepanekud fraktsioonide kaupa 

B8-0488/2016  ALDE  ↓  

B8-0489/2016  PPE  ↓  

B8-0490/2016  ECR  ↓  

B8-0491/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0492/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0493/2016  S&D  ↓  

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

ECR: §§ 11, 21 

GUE/NGL: muudatusettepanekud 3, 5 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

PPE: § 11 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

PPE: 

põhjendus G 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „tingimusteta” ja „st vaba mis tahes poliitilistest, 

majanduslikest või julgeolekukaalutlustest või mis tahes diskrimineerimisest;” 

2. osa: need sõnad 

 
§ 10 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „ELi ja selle liikmesriikide partnerid”, v.a sõnaosa „riikide” 

2. osa: need sõnad 

 
muudatusettepanek 5 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „seksuaal- ja reproduktiiv[tervishoiuteenustele],”, „kaasa 

arvatud ohutu abort,” ja „et mitte võimaldada praeguse ebainimliku kohtlemise 

jätkumist” 

2. osa: „seksuaal- ja reproduktiiv[tervishoiuteenustele],” 

3. osa: „kaasa arvatud ohutu abort,” 

4. osa: „et mitte võimaldada praeguse ebainimliku kohtlemise jätkumist” 
 

Mitmesugust 

Muudatusettepanek 1 võeti tagasi. 

Javier Nart (fraktsioon ALDE) allkirjastas samuti resolutsiooni ühisettepaneku RC-B8-0488/2016.  

Kateřina Konečná ja Jiří Maštálka (fraktsioon GUE/NGL) võtsid tagasi oma allkirja 

muudatusettepanekult 4. 
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66. Üldsuse juurdepääs dokumentidele aastatel 2014-2015 

Raport: Laura Ferrara (A8-0141/2016) 

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

§ 7 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 8 § originaaltekst osa   

1/VE + 367, 232, 12 

2 +  

§ 9 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 10 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 14 § originaaltekst osa   

1 +  

2 -  

§ 15 § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH + 366, 191, 52 

§ 24 § originaaltekst eraldi +  

§ 25 § originaaltekst osa   

1 +  

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

§ 27 1 ALDE NH - 196, 402, 13 

§ 29 § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH + 356, 201, 49 

§ 31 § originaaltekst eraldi +  

§ 33 § originaaltekst osa   

1 +  

2/NH + 392, 216, 4 

§ 34 § originaaltekst osa   

1 +  

2 -  

§ 40 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 42 § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH + 327, 282, 3 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 523, 37, 46 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

ECR: muudatusettepanek 1, § 33 (2. osa) 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

PPE: §§ 24, 31 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

EFDD: 

§ 40 

1. osa: „palub komisjonil jälgida, et liikmesriigid täidaksid määruses (EL) nr 1303/2013 

sätestatud teavitamis- ja aruandluskohustusi,” 

2. osa: „ning kohaldada vajaduse korral sanktsioone nimetatud kohustuste rikkumise eest;” 
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Verts/ALE: 

§ 29 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „ning kohalike asutuste ja piirkonlike organisatsioonide” 

2. osa: need sõnad 

 
PPE: 

§ 7 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „(sealhulgas ringluses olevaid dokumente, osalejaid, antud 

hääli jne);” ja „peab seetõttu vajalikuks avaldada elektrooniline register, milles on 

esitatud kõik eespool nimetatud elemendid;” 

2. osa: need sõnad 

 
§ 8 

1. osa: „nõuab tungivalt, et komisjon nimetaks voliniku, kes vastutab läbipaistvuse ja 

üldsuse juurdepääsu eest dokumentidele;” 

2. osa: „palub komisjoni asepresidendil seni ja võimalikult kiiresti esitada läbipaistvust ja 

üldsuse juurdepääsu dokumentidele käsitlev ambitsioonikas tegevuskava, 

tunnistades tõsiasja, et läbipaistvus on parema õigusloome nurgakivi;” 

 
§ 9 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „ja otsedemokraatiale;” 

2. osa: need sõnad 

 
§ 10 

1. osa: „peab kahetsusväärseks, et ametlikud dokumendid on sageli liigselt salastatud; 

kordab oma seisukohta, et dokumentide salastamiseks ja salastatuse kustutamiseks 

tuleks kehtestada selged ja ühtsed eeskirjad; peab kahetsusväärseks, et 

institutsioonid nõuavad kinniseid koosolekuid ilma piisava põhjenduseta; kordab 

oma üleskutset institutsioonidele hinnata ja avalikult põhjendada kinniste 

koosolekute taotlusi kooskõlas määrusega (EÜ) nr 1049/2001; on seisukohal, et 

kinniste koosolekute taotlusi Euroopa Parlamendis peaks parlament hindama igal 

üksikjuhul eraldi;” 

2. osa: „on arvamusel, et salastamise ja salastatuse kustutamise protsesside üle peaks 

teostama järelevalvet sõltumatu järelevalveasutus;” 

 
§ 14 

1. osa: „palub kõigil institutsioonidel hinnata ja vajaduse korral läbi vaadata rikkumistest 

teatamise sisekord ning nõuab rikkumisest teatajate kaitsmist; palub eelkõige 

komisjonil teavitada Euroopa Parlamenti oma kogemustest 2012. aastal vastu võetud 

ELi personali suhtes kohaldatavate rikkumisest teatamist käsitlevate uute 

eeskirjadega ja nende rakendusmeetmetega;” 

2. osa: „palub komisjonil esitada ettepanek rikkumisest teatajate kaitsmiseks nii moraalselt 

kui ka rahaliselt, et neid kui demokraatliku süsteemi osa kaitstaks ja toetataks 

nõuetekohaselt;” 
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§ 15 

1. osa: „rõhutab, et pärast ELi lepingu ja ELi toimimise lepingu jõustumist hõlmab 

dokumentidega tutvumise õigus kõiki ELi institutsioone, asutusi ja ameteid; peab 

seetõttu vajalikuks ajakohastada ja muuta viivitamatult aluslepingute sätete ning 

Euroopa Liidu Kohtu ja Euroopa Inimõiguste Kohtu asjaomase kohtupraktika 

valguses määrust (EÜ) nr 1049/2001;” 

2. osa: „peab eelkõige oluliseks laiendada selle kohaldamisala, et see hõlmaks kõiki ELi 

institutsioone, mida see praegu veel ei hõlma, nagu Euroopa Ülemkogu, Euroopa 

Keskpank, Euroopa Liidu Kohus ning kõik ELi asutused ja ametid;” 

 
§ 25 

1. osa: „mõistab hukka asjaolu, et ametlike ja mitteametlike kolmepoolsete kohtumiste 

dokumentide lekkimise tõttu saavad ebavõrdsest juurdepääsust dokumentidele ja 

seega ka õigusloomeprotsessile kasu teadlikud ja heade kontaktidega huvirühmad;” 

2. osa: „märgib, et dokumente lekiks vähem, kui kolmepoolsete kohtumiste dokumendid 

avaldataks ennetavalt ja viivitamata kergesti juurdepääsetaval platvormil;” 

 
§ 34 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „palub komisjonil enne läbirääkimisvolituste väljatöötamist 

konsulteerida Euroopa Parlamendiga;” 

2. osa: need sõnad 

 
§ 42 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „kuid peab kahetsusväärseks, et EKP on selles osas maailma 

teiste keskpankadega võrreldes ikka veel maha jäänud;” 

2. osa: need sõnad 

 
ECR: 

§ 33 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „mis tähendab, et institutsioonid peaksid avaldama ELi 

läbirääkijale antud läbirääkimisvolitused,” 

2. osa: need sõnad 
 

 

67. Naissoost koduabilised ja hooldajad ELis 

Raport: Kostadinka Kuneva (A8-0053/2016) 

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

§ 1 § originaaltekst NH + 314, 273, 18 

§ 2 § originaaltekst osa   

1/NH + 538, 48, 16 

2/NH - 270, 309, 11 

3/NH + 460, 123, 18 

4/AN + 302, 267, 27 
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

§ 9 § originaaltekst eraldi +  

§ 11 § originaaltekst osa   

1 +  

2 -  

§ 12 § originaaltekst NH + 493, 17, 96 

§ 13 § originaaltekst NH + 324, 38, 225 

§ 14 § originaaltekst eraldi +  

§ 15 § originaaltekst eraldi -  

§ 17 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 19 § originaaltekst eraldi -  

§ 22 § originaaltekst osa   

1/NH + 301, 235, 69 

2/NH - 279, 300, 15 

3/NH + 295, 281, 14 

§ 23 § originaaltekst eraldi -  

§ 24 § originaaltekst eraldi -  

§ 25 § originaaltekst NH + 308, 240, 52 

§ 32 § originaaltekst eraldi +  

§ 33 § originaaltekst osa   

1 +  

2/NH + 516, 81, 3 
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

§ 34 § originaaltekst eraldi +  

§ 35 § originaaltekst eraldi -  

§ 40 § originaaltekst eraldi +  

§ 41 § originaaltekst eraldi +  

§ 43 § originaaltekst eraldi +  

§ 56 § originaaltekst osa   

1 +  

2 -  

§ 60 § originaaltekst eraldi -  

§ 61 § originaaltekst osa   

1 +  

2 -  

§ 64 § originaaltekst osa   

1/VE + 281, 128, 178 

2 +  

§ 65 § originaaltekst eraldi +  

§ 66 § originaaltekst eraldi/ 

EH 

- 253, 326, 12 

§ 68 § originaaltekst eraldi +  

põhjendus E § originaaltekst osa   

1 +  

2 -  

3/EH + 322, 251, 16 

põhjendus I § originaaltekst osa   

1 +  

2 -  

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

põhjendus K § originaaltekst eraldi -  

põhjendus O § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH - 252, 257, 78 

põhjendus R § originaaltekst eraldi/ 

EH 

+ 271, 184, 97 

põhjendus V § originaaltekst eraldi +  

põhjendus Y § originaaltekst eraldi +  

põhjendus Z § originaaltekst osa   

1 +  

2 -  

põhjendus AE § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH - 281, 300, 3 

põhjendus AG § originaaltekst eraldi -  

põhjendus AH § originaaltekst eraldi -  

põhjendus AI § originaaltekst eraldi -  

põhjendus AK § originaaltekst eraldi -  

põhjendus AM § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH - 284, 295, 6 

põhjendus AO § originaaltekst osa   

1 +  

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

põhjendus AX § originaaltekst eraldi -  

põhjendus BA § originaaltekst eraldi -  

põhjendus BD § originaaltekst NH + 326, 23, 242 

põhjendus BE § originaaltekst eraldi +  

põhjendus BF § originaaltekst eraldi +  

põhjendus BL § originaaltekst osa   

1 +  

2 -  

põhjendus BM § originaaltekst eraldi -  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 279, 105, 204 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

ECR: §§ 1, 2 (3. ja 4. osa), 33 (2. osa) 

S&D: põhjendus BD, §§ 12, 13 

ENF: §§ 22, 25 

GUE/NGL: § 2 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

ECR: põhjendused Y, AH, AM, AO, §§ 9, 25 

S&D: põhjendused AG, AI, AK, AX, BM, BA, §§ 32, 34, 40, 41, 43, 68 

PPE: põhjendused K, R, V, AH, BD, BE, BF, §§ 13, 14, 15, 19, 22, 23, 24, 35, 60, 64, 65, 

66 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

ECR: 

§ 22 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „komisjon ja” ja „ning võtaksid kasutusele suunatud seadusliku 

rände programmid;” 

2. osa: „komisjon ja” 

3. osa: „ning võtaksid kasutusele suunatud seadusliku rände programmid;” 

 
§ 56 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „komisjonil ja” 

2. osa: need sõnad 

 
§ 61 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „kuid üldiselt kindlad” 

2. osa: need sõnad 
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§ 64 

1. osa: „palub, et liikmesriigid kehtestaksid EList ja kolmandatest riikidest pärit au 

pair'idele võrdsed tingimused, andes neile kombineeritud elamis/tööloa, milles on 

täpsustatud tööaeg, lepingu tüüp ja palgatingimused;” 

2. osa: „nõuab, et liikmesriigid parandaksid au pair'e vahendavate agentuuride 

akrediteerimissüsteemi ja kontrollimehhanisme;” 

 
PPE: 

põhjendus E 

1. osa: „arvestades, et elukutseks muutmine tähendab seda, et teatavate sektorite töötajatele 

antakse tööalased ja sotsiaalkaitsega seotud õigused,” 

2. osa: „mis on samasugused kui seadusega reguleeritud töölepingute alusel töötajate puhul 

ning hõlmavad inimväärset töötasu, reguleeritud tööaega, tasustatud puhkust, 

töötervishoidu ja -ohutust, pensioni, rasedus- ja sünnituspuhkust/isapuhkust ja 

haiguspuhkust, hüvitist invaliidsuse korral, töölt vabastamist või töölepingu 

lõpetamist reguleerivaid eeskirju, hüvitist väärkohtlemise korral ja juurdepääsu 

koolitusele;” 

3. osa: „arvestades, et majapidamistööde ja hooldussektori saab muuta ametlikult 

tunnustatud kutsealaks, ühendades avaliku sektori finantseeringud 

(maksusoodustused), sotsiaalsed finantseeringud (peretoetused, ettevõtetele antav 

abi, vastastikused ühingud ja tervisekindlustus, töönõukogud jms) ja erasektori 

finantseeringud (teenuse eest tasuvad eraisikud);” 

 
põhjendus I 

1. osa: „arvestades, et tööõigusest välja jäetud koduabilistele ja hooldajatele ei saa tagada 

ohutut ja tervislikku töökeskkonda ning riigi üldiste standarditega võrreldes 

diskrimineeritakse koduabilisi ja hooldajaid seoses õiguste ja nende suhtes kehtiva 

kaitse tasemega olulisel määral,” 

2. osa: „eriti juhul, kui majapidamistööd on reguleeritud konkreetsete õigusaktidega ja/või 

kollektiivläbirääkimistega selle asemel, et hõlmata need lihtsalt üldisse 

tööõigusesse;” 

3. osa: „arvestades lisaks, et neil töötajatel ei ole õigust osaleda ametiühingutes või 

kollektiivläbirääkimistes muul viisil, või ei oska nad seda või on see neile raske, mis 

muudab nad eriti haavatavaks, eriti piiratud sotsiaalse kaitse tõttu (eelkõige 

töötukindlustus, haiguskindlustus ja õnnetusjuhtumite hüvitamine, samuti 

emapuhkus, vanemapuhkus ja muud hoolduspuhkuse vormid), ning sageli ei kehti 

neile vallandamise eest kaitsevad eeskirjad;” 

 
põhjendus O 

1. osa: „arvestades, et majapidamistööde sektoris, kus enamik töötajaid on naised, on lihtne 

töötajaid ära kasutada; arvestades, et selline ärakasutamine kujutab endast tõsist 

põhiõiguste rikkumist, mille eest tuleb kaitsta nii dokumentideta töötajaid kui ka ELi 

kodanikke;” 

2. osa: „arvestades, et ainult neljas liikmesriigis on ärakasutamise eest võrdne kaitse nii ELi 

kodanikest töötajatele kui ka mitteametlikele töötajatele väljastpoolt ELi;” 

 
põhjendus Z 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „diskrimineerimist,” ja „väärkohtlemise, sunnitöö, orjuse või 

kinnipidamise” ja „deporteeritakse”  

2. osa: need sõnad 
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põhjendus AE 

1. osa: „arvestades, et tähelepanu tuleb pöörata majapidamistööde sektoris kasutatavale 

lapstööjõule, seal esinevale ahistamisele ja laialdasele tööalaste õiguste 

rikkumisele,” 

2. osa: „eeskätt kolmandate riikide diplomaatide majapidamistes ELi liikmesriigis, kuna 

enamikul juhtudel sisenevad koduabilised ELi muu kui võõrtöötajast koduabilise 

tööloa alusel ning majapidamised kasutavad ära eksterritoriaalsuse põhimõtet;” 

 
põhjendus AM 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „tagajärjel võetud kokkuhoiumeetmed” 

2. osa: need sõnad 

 
põhjendus AO 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „ning rakendatud kasinusmeetmed” 

2. osa: need sõnad 

 
põhjendus BL 

1. osa: kogu tekst, v.a sõna „väljasaatmise” 

2. osa: see sõna 

 
§ 11 

1. osa: „kutsub liikmesriike üles võtma otsustavaid meetmeid majapidamistöö ja hoolduse 

sektorites, mis annavad majandusele suurt lisaväärtust, tunnustades koduabiliste ja 

hooldajate tööd kutsealana ning tagades neile tõelised töötajate õigused ja 

sotsiaalkaitse tööõiguse või kollektiivlepingute abil,” 

2. osa: „eelkõige selles osas, mis puudutab palkasid, tööaega, töötervishoidu ja -ohutust, 

puhkust, rasedus- ja sünnituspuhkust, pensioniõigusi ja oskuste tunnustamist, võttes 

samal ajal arvesse sektori eripära;” 

 
ENF: 

§ 33 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „toonitab, et niisugused kodanikuühiskonna organisatsioonid 

nagu naiste ja rändajate eest seisvad organisatsioonid peaksid samuti saama sellist 

teavet anda;” 

2. osa: need sõnad 

 
ECR, PPE: 

§ 2 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „nii seadusandlikke kui ka muid kui seadusandlikke”, „punkt 

a)” ja „punkt b)” 

2. osa: „nii seadusandlikke kui ka muid kui seadusandlikke” 

3. osa: „punkt a)” 

4. osa: „punkt b)” 

 
§ 17 

1. osa: „võtab teadmiseks mõne liikmesriigi vastumeelsuse reguleerida eraelu valdkonda;” 

2. osa: „leiab siiski, et tegevusetusel on nii ühiskonna kui ka asjaomaste töötajate jaoks 

kõrge hind; rõhutab, et prognoositud kasvav nõudlus hooldajate järele eeskätt 

eramajapidamistes tähendab, et asjaomaste töötajate täielikuks kaitsmiseks muutub 

reguleerimine hädavajalikuks;” 

3. osa: „palub seepärast liikmesriikidel koos sotsiaalpartneritega võtta meetmeid, et näha 

ette piisav ja nõuetekohane kontrollisüsteem, mis on kooskõlas ILO konventsiooni 

nr 189 artikliga 17, ja piisavad karistused töötervishoidu ja -ohutust käsitlevate 

õigusaktide ja -normide rikkumise eest;” 
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68. Sooline võrdõiguslikkus ja naiste mõjuvõimu suurendamine digitaalajastul 

Raport: Terry Reintke (A8-0048/2016) 

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

§ 9 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 10 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 11 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 15 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 17 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 19 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3/EH + 287, 271, 8 

4 +  

5 +  

6 +  
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

§ 22 § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH + 286, 259, 23 

§ 25 § originaaltekst NH + 280, 210, 72 

§ 27 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 28 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 39 § originaaltekst eraldi/ 

EH 

+ 316, 234, 16 

§ 42 § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH - 249, 266, 50 

§ 49 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 53 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 54 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 55 § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH - 225, 339, 2 
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

§ 56 § originaaltekst eraldi +  

§ 57 § originaaltekst eraldi +  

§ 63 § originaaltekst eraldi +  

§ 65 § originaaltekst eraldi +  

§ 66 § originaaltekst NH + 380, 52, 135 

§ 67 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

põhjendus D § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

põhjendus I § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

põhjendus T § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 371, 93, 80 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

S&D: § 66 

ECR, ENF: § 25 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

S&D: § 22 

ECR: §§ 63, 65 

PPE: §§ 25, 55, 56, 57, 63 

Verts/ALE: § 67 

ALDE: § 39 
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Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

ECR: 

§ 15 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „tasuta” 

2. osa: see sõna 

 
§ 17 

1. osa: „kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tegelema naiste tugeva alaesindatuse 

probleemiga IKT sektoris,” v.a. sõnad „komisjoni ja” 

2. osa: „komisjoni ja” 

3. osa: „eelkõige kõrgematel ametikohtadel ja juhatustes; nõuab tungivalt, et komisjon ja 

liikmesriigid tunnistaksid, et direktiiv, mis käsitleb naiste võrdset esindatust 

juhatustes, annab reaalse võimaluse ettevõtete sisekultuuri muutmiseks, mis 

mõjutaks kõiki hierarhiatasandeid, ja seetõttu nõuab, et lõpetataks direktiivi 

blokeerimine nõukogus; tuletab tungivalt meelde, et komisjon on kohustatud võtma 

mis tahes meetmeid, mis võivad aidata nõukogu välja ummikseisust seoses ELi 

õigusaktiga, milles käsitletakse läbipaistvust ja suuremat tasakaalustatust 

otsustustasandi ametikohtade täitmisel;” 

 
§ 49 

1. osa: „palub, et komisjon koostaks koos Euroopa Investeerimispangaga Euroopa 

struktuuri- ja investeerimisfondide kaudu IKTsse investeerimise tugiprogrammid,” 

2. osa: „mis hõlmaksid soodsaid krediiditingimusi ja laene IKT sektori ettevõtetele, 

kodanikuühiskonna organisatsioonidele ja idufirmadele, mille töötajatest vähemalt 

40 % on naised;” 

 
§ 53 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „misogüünia, homofoobia, transfoobia või mis tahes muu 

diskrimineerimisvormi alusel;” 

2. osa: need sõnad 

 
§ 54 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „homo- või transfoobsete” 

2. osa: need sõnad 

 
PPE: 

põhjendus D 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „ja LGBTI-inimeste,” 

2. osa: need sõnad 

 
§ 9 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „kehtestama [...] mitmeaastaseid tegevuskavasid, mille 

eesmärgid on järgmised:” 

2. osa: need sõnad 

 
§ 10 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „näiteks elektroonilise hääletamise abil;” 

2. osa: need sõnad 

 
§ 42 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „tehnoloogia valdkonnas, eraldades alustuseks naistele IKT 

sektoris õppejõudude ametikohti,” 

2. osa: need sõnad 
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Verts/ALE: 

põhjendus T 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „arvestades, et interneti anonüümsus soodustab niisuguste 

naistevastase vägivalla vormide levikut;” 

2. osa: need sõnad 

 
ALDE: 

põhjendus I 

1. osa: „arvestades, et digiteeritud tööturul nihkub vastutus üha enam ettevõttelt isikule, mis 

muudab füüsilisest isikust ettevõtjate ja vabakutseliste sotsiaalkindlustuse 

tingimusi;” 

2. osa: „arvestades, et poliitilistel otsustel on nende muutuste tulemustele selge mõju;” 

 
§ 22 

1. osa: „nõuab, et kõigi selle valdkonna meetmete puhul oleks ettevõtjate halduskoormus 

võimalikult väike;” 

2. osa: „on arvamusel, et liigne bürokraatia võib tekitada vastuseisu ja põhjustada 

töökohtade kadumist või ümberpaigutamist; peab kiiduväärseks toimivaid, 

konsensusel põhinevaid kompromisse, mille sektori sotsiaalpartnerid on saavutanud 

suure kaasotsustamise traditsiooniga liikmesriikides; on seisukohal, et 

kaasotsustamine on Euroopa riikide majanduse parima tava eeskuju;” 

 
§ 27 

1. osa: „tunneb heameelt, et digitaalajastu pakub töötajatele ja füüsilisest isikust 

ettevõtjatele arvukaid võimalusi ja suuremat paindlikkust, sealhulgas võimalusi töö- 

ja eraelu paremaks ühitamiseks, võttes eriti arvesse väikeste lastega vanemate ja 

puudega inimeste olukorda tööturul; kutsub komisjoni ja liikmesriike tegelema IKT 

sektoris laialt levinud paindliku töö ja töökohakindluse probleemidega, kuid rõhutab 

ühtlasi, et areng toob kaasa ka uusi ülesandeid, ning palub liikmesriikidel tagada 

piisavate sotsiaalkindlustuse sätete kehtestamine;” 

2. osa: „toetab töötajate õigust mitte olla kättesaadav väljaspool kokkulepitud tööaega;” 

 
§ 28 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „et pidevast kättesaadavusest põhjustatud vaimse tervise 

probleemid, näiteks läbipõlemine, kujutavad endast tõsist ohtu;” 

2. osa: need sõnad 

 
§ 55 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „esitama seadusandlikku ettepanekut” 

2. osa: need sõnad 

 
§ 67 

1. osa: „kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tugevdama järelevalvet terrorirühmituste üle, kes 

värbavad interneti vahendusel noori naisi, et sundida neid [...] abielluma” 

2. osa: „või prostitutsiooniga tegelema;” 

 



P8_PV(2016)04-28(VOT)_ET.doc 66 PE 582.702 

ECR, PPE: 

§ 11 

1. osa: „kutsub komisjoni ja liikmesriike üles edendama poliitikas digiteerimist, et 

soodustada otsedemokraatiat, võimaldades kõigi kodanike aktiivsemat kaasamist ja 

ületades iganenud skeemid ning takistused, mis ei lase naistel ja alaesindatud 

rühmadel end valimiste- ja institutsioonilisel maastikul kehtestada;” 

2. osa: „ühtlasi kutsub komisjoni ja liikmesriike üles kaaluma ja edasi arendama 

veebihääletuse meetodite kasutamist valimiseelseteks konsultatsioonideks, millega 

kõrvaldatakse takistused, mis pahatihti mõjutavad eriti naisi;” 

 
§ 19 

1. osa: „nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid tagaksid töötajate põhiõigused” v.a. 

sõnad „komisjon ja” ja v.a. sõnaosa „põhi-” 

2. osa: „komisjon ja” 

3. osa: „põhi-” 

4. osa: „ja sotsiaalse kaitse ning võitleksid ebakindlate töötingimuste vastu; nõuab tungivalt, 

et komisjon esitaks ja liikmesriigid arendaksid edasi uusi kaitsemehhanisme, mis on 

kohandatud töökorraldusele ja karjääri kujunemisele digiteerimise tingimustes, 

pöörates erilist tähelepanu naiste olukorrale; rõhutab kollektiivläbirääkimiste 

tähtsust kõigil tasanditel, eriti valdkondades, mida digiteerimine suurel määral 

mõjutab,” v.a. sõnad „nõuab tungivalt, et komisjon esitaks ja liikmesriigid 

arendaksid edasi uusi kaitsemehhanisme, mis on kohandatud töökorraldusele ja 

karjääri kujunemisele digiteerimise tingimustes,” ja „kõigil tasanditel,” 

5. osa: „nõuab tungivalt, et komisjon esitaks ja liikmesriigid arendaksid edasi uusi 

kaitsemehhanisme, mis on kohandatud töökorraldusele ja karjääri kujunemisele 

digiteerimise tingimustes,” ja „kõigil tasanditel,” 

6. osa: „et tagada digitaalajastul võrdväärse töö eest võrdse tasu maksmise põhimõte ning 

kvaliteetne ja ohutu tööruum; juhib tähelepanu sellele, et vaja on kindlaks määrata 

üldised raamtingimused, et tagada töötajate isikuandmete kaitse;” 

 


