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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. Kaubadiilerite suhtes kohaldatavad erandid ***I 

Raport: Sander Loones (A8-0064/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

tervikhääletus NH + 547, 60, 50 

 

 

2. ELi Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol) ***II 

Soovitus teisele lugemisele: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0164/2016) (nõukogu 

seisukoha tagasilükkamiseks või muutmiseks on nõutav kvalifitseeritud häälteenamus) 
 

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

ettepanek lükata 

nõukogu seisukoht 

tagasi 

1 EFDD NH - 107, 545, 13 

artikkel 4, § 1, punkt 

m 

2 Verts/ALE  -  

nõukogu seisukoht heaks kiidetud 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

EFDD: muudatusettepanek 1 
 

 

3. Kolmandate riikide kodanike teadustegevuse, õpingute, praktika, 

vabatahtliku teenistuse, õpilasvahetuse ja au pair’ina töötamise eesmärgil riiki 

sisenemine ja seal elamine ***II 

Soovitus teisele lugemisele: Cecilia Wikström (A8-0166/2016) (nõukogu seisukoha tagasilükkamiseks 
või muutmiseks on nõutav kvalifitseeritud häälteenamus) 

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

ettepanek lükata 

nõukogu seisukoht 

tagasi 

1= 

2= 

EFDD  

ENF 

NH - 67, 597, 15 

nõukogu seisukoht heaks kiidetud 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

ENF: muudatusettepanek 2 
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4. Ühtekuuluvuspoliitika rakendamise kiirendamine 

Resolutsiooni ettepanek: B8-0562/2016 

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

Resolutsiooni ettepanek B8-0562/2016  

(REGI komisjon) 

§ 4 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 6 § originaaltekst osa   

1 +  

2/NH + 514, 123, 50 

põhjendus B § originaaltekst osa   

1 +  

2/NH + 511, 129, 47 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 546, 73, 62 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

PPE: 

EFDD: 

Lõpphääletus 

§ 6, põhjendus B 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

Verts/ALE: 

§ 4 

1. osa: „tunneb heameelt 2007.–2013. aasta programmide parema rakendamise rakkerühma 

loomise üle kaheksas liikmesriigis ja kutsub komisjoni üles teavitama Euroopa 

Parlamenti saavutatud tulemustest; palub komisjonil jätkata rakkerühma tööd, et 

toetada ja kiirendada kõikides liikmesriikides 2014.–2020. aasta programmide 

rakendamist, ning esitada Euroopa Parlamendile rakkerühma tegevuse kava;“ 

2. osa: „palub komisjonil kaasata Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid täielikult ELi 

parema õigusloome strateegiasse;“ 

 
GUE/NGL, EFDD: 

§ 6 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „rõhutab vajadust edendada asjakohaseid struktuurireforme 

kooskõlas“ 

2. osa: need sõnad 
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põhjendus B 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „ja vajaduse korral struktuurireformidega,“ 

2. osa: need sõnad 

 


