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LISA 
 

HÄÄLETUSE TULEMUSED 

Lühendite ja sümbolite selgitus 

+ vastu võetud 

- tagasi lükatud 

↓ kehtetuks muutunud 

tagasi tagasi võetud 

NH (..., ..., ...) nimeline hääletus (poolt, vastu, erapooletuid) 

EH ( ..., ..., ...) elektrooniline hääletus (poolt, vastu, erapooletuid) 

osa hääletus osade kaupa 

eraldi eraldi hääletus 

me muudatusettepanek 

KME kompromissmuudatusettepanek 

VO vastav osa 

ÜME ülimuslik muudatusettepanek 

= identsed muudatusettepanekud 

§ lõige 

art artikkel 

põhj põhjendus 

RE resolutsiooni ettepanek 

RÜE resolutsiooni ühisettepanek 

SH salajane hääletus 
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1. Kaitse subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole ELi liikmed ***I 

Raport: Heidi Hautala (A8-0257/2015) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

tervikhääletus NH + 608, 13, 24 

 

 

2. Kaitse dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole ELi liikmed ***I 

Raport: Heidi Hautala (A8-0256/2015) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

tervikhääletus NH + 621, 12, 24 

 

 

3. ELi ja Libeeria vaheline säästva kalapüügi partnerlusleping *** 

Soovitus: Jarosław Wałęsa (A8-0142/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

hääletus: heakskiitmine NH + 584, 35, 43 

 

 

 

4. ELi ja Mauritaania vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud 

kalapüügivõimalused ja rahaline toetus *** 

Soovitus: Gabriel Mato (A8-0147/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

hääletus: heakskiitmine NH + 585, 41, 41 
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5. Ülemaailmset tsiviilotstarbelist satelliitnavigatsioonisüsteemi (GNSS) käsitlev 

koostööleping Koreaga *** 

Soovitus: Gianluca Buonanno (A8-0065/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

hääletus: heakskiitmine NH + 451, 63, 46 

 

 

 

6. Uued territoriaalse arengu vahendid ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020 

Raport: Ruža Tomašić (A8-0032/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

tervikhääletus NH + 595, 63, 13 

 

 

7. Maksebilansi, rahvusvahelise teenuskaubanduse ja välismaiste 

otseinvesteeringute statistika ***I 

Raport: Sven Giegold (A8-0227/2015) 

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

kogu tekst  

plokk nr 1 

29 komisjon  +  

plokk nr 2 1–28 komisjon  ↓  

hääletus: komisjoni ettepanek  +  

hääletus: seadusandlik resolutsioon NH + 563, 39, 82 

 

 

 

8. Ühtekuuluvuspoliitika ELi mägipiirkondades 

Raport: Iliana Iotova (A8-0074/2016) 

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

§ 16 § originaaltekst osa   

1/NH + 624, 54, 7 

2/AN + 518, 156, 9 

§ 22 § originaaltekst eraldi +  

§ 46 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 53 § originaaltekst osa   

1 +  

2 -  

§ 56 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 63 § originaaltekst eraldi +  

§ 68 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 553, 63, 49 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

ECR: § 16 
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Taotlused eraldi hääletuseks: 

EFDD: §§ 22, 63 

Verts/ALE: § 68 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

EFDD: 

§ 68 

1. osa: „tuletab meelde, et mägipiirkondade (mis mõnes liikmesriigis on ühtlasi kõrvalise 

asupaigaga piirkonnad) sotsiaalne ja majanduslik areng sõltuvad nende ja muude 

piirkondade vahelistest sidemetest kõnealuses liikmesriigis või piiriüleses 

piirkonnas;“ 

2. osa: „kutsub riiklikke ametiasutusi üles lihtsustama koostöös komisjoniga 

mägipiirkondade peamiste riiklike ja üleeuroopaliste maanteede ja 

transpordikoridoridega transpordiühenduvuse projektide, eriti TEN-T 

transpordiinfrastruktuuri elluviimist, kasutades erinevaid ELi rahalisi vahendeid ja 

finantsvahendeid, sealhulgas EIP investeeringuid;“ 

 
PPE: 

§ 53 

1. osa: „rõhutab vajadust Euroopa tasandil kaitsta kõrgmäestikele iseloomulikke loomaliike, 

kes saavad elada piiriülestes mäeahelikes, nagu mägikitsed, alpi kaljukitsed, 

röövlinnud, karud, hundid ja ilvesed; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles koostama 

kõrgmäestikele iseloomulike liikide kaitse ja reintrodutseerimise kava;“ 

2. osa: „mõistab hukka kõnealuste liikide valimatu tapmise, mis leiab aset mõnedes 

liikmesriikides ning mille riik viib läbi haiguste leviku ajal teatavate 

metsloomaliikide seas, või mida teostavad teatavate liikide levikut või 

reintrodutseerimist vastustavad põllumajandustootjad;“ 

 
ECR: 

§ 16 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „ELi Doonau piirkonna strateegias“ 

2. osa: need sõnad 

 
Verts/ALE: 

§ 56 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „ning et tuule- ja päikeseelektrijaamad, [...] võivad rikkuda 

maastikku;“ 

2. osa: need sõnad 

 
GUE/NGL: 

§ 46 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „toetab“ ja „vabatahtliku töö arendamist avalike teenuste 

osutamiseks;“ 

2. osa: need sõnad 
 


