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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. Rahapesu, maksustamise vältimist ja maksudest kõrvalehoidumist käsitleva liidu 

õiguse kohaldamisel ilmnenud väidetavate rikkumiste ja haldusomavoli uurimise 

komisjoni moodustamine, selle volitused, liikmete arv ja ametiaeg 

Ettepanek võtta vastu otsus: B8-0745/2016 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

Ettepanek võtta vastu otsus B8-0745/2016  

(esimeeste konverents) 

hääletus: otsus (terviktekst)  +  

 

 

 

2. ELi ja Belau vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumise leping *** 

Soovitus: Mariya Gabriel (A8-0177/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

hääletus: heakskiitmine NH + 587, 50, 20 

 

 

 

3. ELi ja Tonga vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumise leping *** 

Soovitus: Mariya Gabriel (A8-0179/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

hääletus: heakskiitmine NH + 595, 52, 20 

 

 

 

4. ELi ja Colombia vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumise leping *** 

Soovitus: Mariya Gabriel (A8-0178/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

hääletus: heakskiitmine NH + 584, 56, 27 
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5. Infotehnoloogiatoodetega kauplemise laiendamine *** 

Soovitus: Kaja Kallas ja Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0186/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

hääletus: heakskiitmine NH + 529, 110, 37 

 

 

 

6. Kontrollimeetmete kehtestamine α-PVP suhtes * 

Raport: Michał Boni (A8-0175/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

tervikhääletus NH + 646, 7, 21 

 

 

7. Ohtlike ja kahjulike ainete konventsiooni 2010. aasta protokolli ratifitseerimine ja 

sellega ühinemine, v.a tsiviilasjades tehtavat õigusalast koostööd käsitlevad 

aspektid 

Vaheraport: Pavel Svoboda (A8-0191/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

tervikhääletus NH + 640, 8, 33 

 

 

8. Ohtlike ja kahjulike ainete konventsiooni 2010. aasta protokolli ratifitseerimine ja 

sellega ühinemine seoses tsiviilasjades tehtava õigusalase koostöö aspektidega 

Vaheraport: Pavel Svoboda (A8-0190/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

tervikhääletus NH + 638, 7, 35 
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9. Partnerluse ja koostöö raamleping ELi ja Filipiinide vahel (Horvaatia ühinemine) 

*** 

Soovitus: Elmar Brok (A8-0148/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

hääletus: heakskiitmine NH + 579, 58, 43 

 

 

 

10. Partnerluse ja koostöö raamleping ELi ja Filipiinide vahel (nõusolek) *** 

Soovitus: Elmar Brok (A8-0149/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

hääletus: heakskiitmine NH + 574, 63, 43 

 

 

 

11. Partnerluse ja koostöö raamleping ELi ja Filipiinide vahel (resolutsioon) 

Raport: Elmar Brok (A8-0143/2016) 

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

§ 16 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 556, 62, 59 

 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

EFDD: 

§ 16 

1. osa: kogu tekst, v. a sõnad „võimaluse korral avaliku ja erasektori partnerluse abil“ 

2. osa: need sõnad 
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12. Makromajanduslik finantsabi Tuneesiale ***I 

Raport: Marielle de Sarnez (A8-0187/2016) 

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

artikkel 1, § 1 2 GUE/NGL  -  

artikkel 1, § 3 3 GUE/NGL  -  

artikkel 3, § 1 4 GUE/NGL  -  

artikkel 4, § 3, punkt b 5 ÜME GUE/NGL  -  

pärast põhjendust 4 1 GUE/NGL  -  

hääletus: komisjoni ettepanek  +  

hääletus: seadusandlik resolutsioon NH + 561, 76, 42 

 

 



P8_PV(2016)06-08(VOT)_ET.doc 6 PE 584.726 

 

13. Eeskirjad teatavate maksustamise vältimise tavadega võitlemiseks * 

Raport: Hugues Bayet (A8-0189/2016) 

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

vastutava komisjoni 

muudatusettepanekud 

– hääletus plokkide 

kaupa 

1–7 

10–11 

13–14 

16 

19 

21–35 

37–45 

47–48 

50–52 

64 

68 

70 

73–74 

77 

80–91 

komisjon  +  

vastutava komisjoni 

muudatusettepanekud 

– eraldi hääletus 

8 komisjon osa   

1 +  

2 -  

9 komisjon osa   

1 +  

2 -  

12 komisjon eraldi -  

17 komisjon osa   

1 +  

2 +  

36 komisjon osa   

1 +  

2 -  

54–57 komisjon NH + 586, 84, 8 

58 komisjon NH - 166, 507, 3 
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

59 komisjon NH - 162, 509, 3 

60 komisjon NH - 165, 509, 4 

61 komisjon NH - 165, 508, 4 

62 komisjon NH - 124, 525, 26 

63 komisjon NH + 544, 121, 12 

66 komisjon eraldi -  

67 komisjon eraldi -  

71 komisjon eraldi -  

75 komisjon eraldi -  

78 komisjon eraldi -  

79 komisjon eraldi -  

artikkel 4, § 2 92= 

107= 

EFDD,  

GUE/NGL 

NH - 150, 354, 175 

99 Verts/ALE  -  

46 komisjon osa   

1/NH + 608, 59, 10 

2/NH + 535, 128, 10 

artikkel 4, pärast § 2 100 Verts/ALE  -  

artikkel 4, § 5 93= 

108= 

EFDD,  

GUE/NGL 

NH - 142, 357, 179 

49 komisjon  +  

artikkel 4, pärast § 5 95 ECR NH - 106, 567, 5 

pärast artiklit 4 109 GUE/NGL NH - 104, 363, 209 

110 GUE/NGL  -  

111 GUE/NGL NH - 120, 518, 40 

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

artikkel 6, § 1 102 S&D osa   

1 +  

2 +  

65 komisjon osa   

1/NH ↓  

2/NH ↓  

3/NH ↓  

artikkel 7, § 3 69 komisjon NH - 70, 554, 48 

103 S&D  +  

artikkel 7, pärast § 3 98 ALDE  +  

artikkel 8, § 1, punkt b 72 komisjon NH - 172, 483, 23 

104 S&D osa   

1 +  

2/EH - 321, 327, 27 

94 EFDD  ↓  

artikkel 8, § 2, lõik 1 105 S&D osa   

1 +  

2 +  

76 komisjon  ↓  

pärast põhjendust 7 101 S&D  +  

15 komisjon  ↓  

põhjendus 9 18 komisjon EH - 312, 342, 21 

96 PPE  +  

pärast põhjendust 9 20 komisjon  -  

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

pärast põhjendust 11 106 GUE/NGL  -  

hääletus: komisjoni ettepanek  +  

hääletus: seadusandlik resolutsioon NH + 486, 88, 103 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

ECR: muudatusettepanekud 46, 72, 95 

GUE/NGL: muudatusettepanekud 107, 108, 109, 111 

EFDD: muudatusettepanekud 54–63, 65, 69 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

PPE: muudatusettepanekud 12, 58, 59, 60, 61, 62, 66, 67, 71, 75, 78, 79 

Verts/ALE: muudatusettepanek 63 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

GUE/NGL: 

muudatusettepanek 102 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „mis ei ole saadud aktiivsest majandustegevusest“ ja „Selleks, 

et saada vabastust maksu tasumisest, peab maksumaksja tõendama oma 

maksuhalduritele, et välismaalt saadud tulu on pärit aktiivsest majandustegevusest, 

ning majandustegevusele omistatud tulu õigustavad selle juurde kuuluvad mõistliku 

suurusega personal, varustus, varad ja hooned.“ 

2. osa: need sõnad 

 
PPE: 

muudatusettepanek 8 

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

2. osa: need sõnad 

 
muudatusettepanek 9 

1. osa: kogu tekst, v. sõnad „või litsentsitasude“, „ja litsentsitasude“ ja „ja litsentsitasusid“ 

2. osa: need sõnad 

 
muudatusettepanek 36 

1. osa: kogu tekst, v.a punkt d 

2. osa: punkt d 

 
muudatusettepanek 104 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „seda määra hinnatakse kasumi alusel, enne kui kohaldatakse 

nende riikide poolt kehtestatud meetmeid tulumaksuga maksustatava maksubaasi 

vähendamiseks;“ 

2. osa: need sõnad 

 
muudatusettepanek 105 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „maksumaksja suudab tõendada, et“ 

2. osa: need sõnad 
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Verts/ALE: 

muudatusettepanek 17 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „ja kui puudub sarnast mõju omav usaldusväärne maksuleping 

selle riigiga“ 

2. osa: need sõnad 

 
ECR: 

muudatusettepanek 46 

1. osa: kogu tekst, v.a „20%“ 

2. osa: „20 %“ 

 
GUE/NGL, Verts/ALE, ECR: 

muudatusettepanek 65 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „mis ei ole saadud aktiivsest majandustegevusest“ ja „15%“ 

2. osa: „mis ei ole saadud aktiivsest majandustegevusest“ 

3. osa: „15%“ 
 

Mitmesugust 

Marie-Christine Vergiat võttis tagasi allkirja fraktsiooni GUE/NGL muudatusettepanekutelt. 
 

 

14. Järelmeetmed seoses Euroopa Parlamendi 11. veebruari 2015. aasta 

resolutsiooniga Luure Keskagentuuri (LKA) piinamisvõtteid käsitleva USA Senati 

raporti kohta 

Resolutsiooni ettepanekud: B8-0580/2016, B8-0584/2016 

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

Resolutsiooni ettepanek B8-0580/2016  

(LIBE komisjon) 

§ 3 § originaaltekst eraldi/ 

EH 

+ 343, 323, 8 

§ 5 § originaaltekst osa   

1 +  

2/NH + 340, 321, 15 

§ 9 5 S&D  +  

§ originaaltekst osa   

1 ↓  

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

§ 10 § originaaltekst eraldi +  

§ 11 6 S&D  +  

§ 13 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 16 § originaaltekst NH - 333, 334, 9 

§ 17 § originaaltekst osa   

1/EH + 346, 305, 24 

2/NH + 341, 304, 27 

§ 18 § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH - 242, 411, 20 

§ 19 § originaaltekst osa   

1/NH + 341, 314, 18 

2/NH - 195, 443, 37 

pärast § 19 3 ALDE  +  

§ 21 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 22 § originaaltekst NH + 362, 286, 30 

§ 24 4 ALDE  +  

§ originaaltekst osa   

1 ↓  

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

pärast § 26 1= 

2= 

GUE/NGL, 

Verts/ALE 

NH - 329, 330, 14 

põhjendus B § originaaltekst NH + 342, 309, 27 

põhjendus D § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

põhjendus G § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

põhjendus H § originaaltekst eraldi +  

põhjendus M § originaaltekst NH + 338, 282, 57 

põhjendus N § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 329, 299, 49 

fraktsiooni resolutsiooni ettepanek 

B8-0584/2016  PPE NH ↓  

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

PPE: §§ 5 (2. osa), 16, 17 (2. osa), 19, 22, 24 (2. osa), põhjendused B, M, lõpphääletus 

Verts/ALE: muudatusettepanek 1=2, lõpphääletus B8-0580/2016, lõpphääletus B8-0584/2016 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

PPE: §§ 3, 10, põhjendus H 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

S&D: 

§ 19 

1. osa: kogu tekst, v. a sõnad „Bogdan Aurescule“ ja „George Ciambale“ 

2. osa: need sõnad 
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PPE: 

§ 5 

1. osa: „peab kahetsusväärseks, et ainus parteideülene teabekogumismissioon Rumeeniasse 

korraldati 2015. aasta septembris;“ 

2. osa: „nõuab, et Euroopa Parlament korraldaks rohkem teabekogumismissioone USA 

Senati uuringus LKA kinnipidamis- ja ülekuulamisprogrammi kaasosalistena 

nimetatud ELi liikmesriikidesse – Leetu, Poola, Itaaliasse ja Ühendkuningriiki;“ 

 
§ 13 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „Ioan Talpes“ 

2. osa: need sõnad 

 
§ 17 

1. osa: „tunnustab Rumeenia seniseid jõupingutusi ning kutsub Rumeenia Senatit üles 

kustutama oma 2007. aasta aruande nende osade salastatuse, mis on veel salastatud – 

eelkõige aruande lisad, millel põhinevad Rumeenia Senati uuringu järeldused; 

kordab oma üleskutset Rumeeniale: uurida väiteid salajase vangla olemasolu kohta,“ 

2. osa: „võtta vastutusele isikud, kes osalesid sellega seotud operatsioonides, võttes 

sealjuures arvesse kõiki uusi avalikuks tulnud tõendeid, ning viia uurimine 

võimalikult kiiresti lõpule;“ 

 
§ 24 

1. osa: „tunneb heameelt president Obama hiljutiste positiivsete sammude üle jätkuvates ja 

korduvates jõupingutustes, mille eesmärk on sulgeda Kuubal USA Guantánamo Bay 

sõjaväebaasis asuv kinnipidamiskeskus ning tagada niisuguste kinnipeetavate 

vabastamine, kellele ei ole süüdistust esitatud; kutsub USAd üles tegelema 

rahvusvaheliste inimõigusorganisatsioonide tõstatatud probleemidega, mis 

puudutavad Guantánamo kinnipeetavate inimõigusi, sealhulgas vajaliku arstiabi 

kättesaadavust ja taastusravi andmist piinamise tõttu kannatanud kinnipeetavatele; 

rõhutab, et president Obama kordas 20. jaanuaril 2015. aastal peetud kõnes riigi 

olukorra kohta kindlat kavatsust täita 2008. aasta valimiskampaania ajal antud 

lubadus sulgeda Guantánamo Bay vangla, ning tunneb ühtlasi heameelt Obama poolt 

23. veebruaril 2016. aastal kongressile saadetud kava üle;“ 

2. osa: „kutsub ELi liikmesriike üles andma varjupaika nendele vangidele, kes on ametlikult 

otsustatud vabastada;“ 

 
põhjendus D 

1. osa: kogu tekst, v. a sõnad „mittetagasisaatmise põhimõtte rikkumine ja“ 

2. osa: need sõnad 
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põhjendus G 

1. osa: „arvestades, et 9. detsembril 2015 täitus aasta sellest, kui USA Senati luurealane 

erikomisjon avaldas uuringu LKA kinnipidamis- ja ülekuulamisprogrammi kohta 

ning kinnipeetavate mitmesuguse piinamise kohta aastatel 2001–2006, arvestades, et 

uurimisest selgus uusi tõsiasju, mis kinnitasid väiteid, et mitu ELi liikmesriiki, nende 

ametivõimud ja ametnikud ning julgeoleku- ja luureteenistuste agendid on olnud 

kaasosalised LKA salajase kinnipidamise ja erakorralise üleviimise programmis ja 

nende tegevus oli mõnikord korrumpeerunud, sest LKA pakkus neile koostöö eest 

märkimisväärseid rahasummasid; arvestades, et uuring ei toonud USAs kaasa 

mingisugust vastutust LKA juhitud vangide üleviimise ja salajase kinnipidamise 

programmide eest;“ 

2. osa: „arvestades, et USA ei ole kahjuks teinud koostööd Euroopa tasandi uurimistega 

Euroopa kaastegevuse kohta LKA programmides, ning arvestades, et siiani ei ole 

süüdlasi vastutusele võetud;“ 

 
põhjendus N 

1. osa: „arvestades, et on kahetsusväärne, et Euroopa Parlamendi kodanikuvabaduste ning 

justiits- ja siseasjade komisjoni teabekogumismissioon Bukaresti ei saanud külastada 

salastatud teabe riikliku registriameti (ORNISS) hoonet,“ 

2. osa: „mida on väidetavalt kasutatud LKA salajase kinnipidamiskohana;“ 

 
Verts/ALE: 

§ 9 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „USA eelmise valitsuse korraldatud“ 

2. osa: need sõnad 

 
§ 18 

1. osa: „märgib, et Leedu Seimi riigi julgeoleku ja kaitse komisjoni andmed, mis koguti 

uuringu käigus, mille eesmärk oli selgitada Leedu seotust LKA salajase 

kinnipidamise programmiga, on avalikustamata, ning nõuab nende andmete 

avaldamist,“ 

2. osa: „vajaduse korral redigeerituna;“ 

 
§ 21 

1. osa: „nõuab ELi ja USA parlamentide korrapärase struktureeritud dialoogi, eelkõige 

Euroopa Parlamendi kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni ning USA 

Kongressi ja Senati vastavate komisjonide dialoogi tugevdamist ning kõigi koostöö- 

ja dialoogivõimaluste kasutamist õigusloojate Atlandi-ülese dialoogi raames; 

tervitab sellega seoses õigusloojate Atlandi-ülese dialoogi 78. kohtumist Euroopa 

Parlamendi ja USA Kongressi vahel, mis toimub 26.–28. juunini 2016 Haagis, kuna 

see on hea võimalus koostöö tugevdamiseks,“ 

2. osa: „võttes arvesse asjaolu, et terrorismivastane koostöö on Haagis toimuva arutelu 

koostisosa;“ 
 

 

15. Kosmosealane suutlikkus Euroopa julgeolekus ja kaitses 

Raport: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0151/2016) 

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

§ 2 § originaaltekst osa   

1/NH + 494, 165, 15 

2/NH + 467, 110, 92 

3/NH + 522, 137, 14 

§ 3 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 7 § originaaltekst osa   

1/NH + 567, 54, 53 

2/NH + 454, 200, 10 

3/NH + 481, 136, 57 

§ 9 § originaaltekst NH + 443, 169, 60 

§ 14 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 15 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 21 § originaaltekst osa   

1 +  

2/NH + 460, 195, 17 

3 +  

4 +  
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

§ 23 § originaaltekst eraldi +  

§ 24 § originaaltekst NH + 420, 237, 15 

§ 27 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 29 § originaaltekst osa   

1 +  

2/NH + 512, 146, 9 

§ 32 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 49 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 50 § originaaltekst osa   

1 +  

2/NH + 412, 239, 23 

§ 53 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

põhjendus A § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

põhjendus B § originaaltekst osa   

1 +  

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

põhjendus E § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

põhjendus F § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

põhjendus G § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

põhjendus N § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 446, 156, 71 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

EFDD: §§ 2, 7, 9, 24 

Verts/ALE: § 21 (2. osa), 29 (2. osa), 50 (2. osa) 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

ECR: §§ 23, 24 
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Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

Verts/ALE: 

§ 3 

1. osa: „on seisukohal, et liikmesriikide valitsused ja liit peaksid parandama juurdepääsu 

kosmosepõhisele satelliitsidele, kosmose olukorrast ülevaate saamisele, 

täppisnavigeerimisele ja Maa seirele ning tagama, et Euroopa oleks kriitilise 

tähtsusega kosmosetehnoloogia ja kosmosele ligipääsu osas sõltumatu; on 

seisukohal, et eelkõige kosmose olukorrast ülevaate saamine mängib ka edaspidi 

väga olulist rolli sõjalistes ja tsiviilküsimustes; rõhutab kohustust hoiduda kosmose 

militariseerimisest;“ 

2. osa: „tunnistab, et selle eesmärgi saavutamiseks on vaja piisavaid finantsinvesteeringuid; 

nõuab sellega seoses, et nii Euroopa Komisjon kui ka liikmesriigid tagaksid ELi 

sõltumatuse kosmosestruktuuride osas, hõlbustades selleks vajalike vahendite 

eraldamist; on arvamusel, et nimetatud eesmärk on olulise tähtsusega 

tsiviilvaldkonna (lääneriikides sõltub hinnanguliselt 6–7 % SKPst 

satelliitnavigatsiooni ja -positsioneerimise tehnoloogiast) ning kaitse- ja 

julgeolekuvaldkonna jaoks; on veendunud, et koostöö tuleks algatada 

valitsustevahelisel tasandil ja Euroopa Kosmoseagentuuri kaudu;“ 

 
§ 29 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „majanduslik-sotsiaalse kasu maksimeerimiseks“ 

2. osa: need sõnad 

 
§ 50 

1. osa: „on arvamusel, et pikemas perspektiivis õigusliku raamistiku loomine, mis 

võimaldab püsivaid ELi tasandi investeeringuid julgeoleku- ja kaitsealasesse 

suutlikusse, võiks kindlustada ulatuslikuma ja süstemaatilisema Euroopa kaitsealase 

koostöö võtmetähtsusega suutlikkuse tagamiseks; võtab seepärast teadmiseks 

Euroopa Ülemkogu 2015. aasta juuni järeldused;“ 

2. osa: „nõuab tungivalt, et nõukogu, välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja 

komisjoni asepresident ning komisjon töötaksid välja vajaliku raamistiku ELi 

tasandi rahastamiseks;“ 

 
põhjendus B 

1. osa: „arvestades, et EL peab võtma suurema rolli julgeoleku tagajana liidus ja väljaspool 

selle piire, tagades stabiilsuse nii oma naabruses kui ka ülemaailmselt; arvestades, et 

liit peab panustama võitlusse julgeolekuohtudega,“ 

2. osa: „eriti nendega, mis tulenevad terrorismist, nii liidus kui ka väljaspool selle piire, sh 

toetades kolmandaid riike võitluses terrorismi ja selle algpõhjustega; arvestades, et 

liikmesriigid ja liit peavad koostöös välja töötama tõhusa ja sidusa 

piirihaldussüsteemi välispiiride kaitseks;“ 

 
põhjendus E 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „ebaseaduslike“ ja „Põhja-Aafrikast tulevate rändajate puhul 

selleks, et teha kindlaks laevadele mineku kohad, et sekkuda varem ja“ 

2. osa: need sõnad 

 
põhjendus F 

1. osa: kogu tekst, v.a sõna „ELi“ 

2. osa: see sõna 
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põhjendus N 

1. osa: kogu tekst, v.a „on suure“ 

2. osa: need sõnad 

 
ECR: 

§ 7 

1. osa: „peab vajalikuks ELi tasandi terviklikku, integreeritud ja pikaajalist lähenemisviisi 

kosmosesektorile; on seisukohal,“ 

2. osa: „et ELi uues üldises välis- ja julgeolekupoliitika strateegias peaks kosmosesektor 

olema mainitud ühena prioriteetidest, arvestades ELi kahesuguse kasutusega 

kosmoseprogrammide praegust väljaarendamist ning“ 

3. osa: „vajadust arendada edasi ELi tsiviilkosmoseprogramme, mida saab kasutada nii 

tsiviil- kui ka julgeoleku- ja kaitse-eesmärkidel;“ 

 
§ 15 

1. osa: „palub komisjonil esitada julgeoleku- ja kaitseuuringute alaseks koostööks loodud 

Euroopa raamistiku tulemused kosmose valdkonnas ning soovitused, kuidas seda 

edasi arendada; palub komisjonil selgitada, kuidas programmi „Horisont 2020“ 

tsiviil-sõjalised teadusuuringud aitasid“ 

2. osa: „kosmosealase suutlikkuse valdkonnas rakendada ühist julgeoleku- ja 

kaitsepoliitikat;“ 

 
§ 27 

1. osa: „märgib Galileo avalikult reguleeritud teenuse (PRS) olulisust sõjaliste süsteemide 

navigatsiooni ja juhtimise jaoks;“ 

2. osa: „kutsub kõrget esindajat ning ELi liikmesriike üles suurendama oma pingutusi 

seoses 1967. aasta avakosmoselepingu võimaliku läbivaatamisega või algatama uue 

õigusraamistiku, milles võetakse arvesse pärast 1960. aastaid toimunud 

tehnoloogilist arengut ning mille eesmärk on hoida ära võidurelvastumine 

kosmoses;“ 

 
§ 32 

1. osa: „juhib tähelepanu vajadusele parandada teabe satelliitidelt kasutajateni levitamise 

protsessi, sh rajades selleks vajaliku tehnoloogilise taristu;“ 

2. osa: „võtab teadmiseks komisjoni teatises märgitud asjaolu, et 60 % Euroopa satelliitide 

pardal olevast elektroonikast imporditakse praeguse seisuga USAst; nõuab sellega 

seoses algatust tundlike ja isikuandmete kaitsmise kohta;“ 

 
§ 49 

1. osa: „rõhutab vajadust ELi kosmosealast suutlikkust paremini koordineerida, arendades 

selleks vajalikke süsteemistruktuure ja menetlusi, et tagada proportsionaalsel 

tasemel turvalisus, sh andmeturve;“ 

2. osa: „palub komisjonil koostada juhtimismudel iga julgeoleku ja kaitsega seotud 

teenuseid osutava süsteemi jaoks ning seda edendada; on seisukohal, et 

lõppkasutajatele integreeritud teenuste pakkumiseks peaks ELi kosmosealast 

suutlikkust julgeoleku ja kaitse osas juhtima spetsiaalne tegevuse 

koordineerimiskeskus (programmi „Horisont 2020“ 2014.–2015. aasta 

tööprogrammis nimetatakse seda juhtimis- ja kontrollikeskuseks); on seisukohal, et 

kulutõhususe huvides tuleks see keskus võimaluse korral ühendada mõne 

olemasoleva ELi organiga (näiteks Euroopa GNSSi Agentuur, Euroopa Liidu 

Satelliidikeskus või Euroopa Kaitseagentuur), võttes arvesse võimekusi, mida need 

asutused juba praegu pakuvad;“ 
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§ 53 

1. osa: „on seisukohal, et ELi tasandi valge raamat julgeoleku ja kaitse kohta oleks sobilik 

vahend, mille abil struktureerida ELi tulevast osalemist kosmosealase suutlikkuse 

loomisel julgeoleku ja kaitse valdkonnas; kutsub liidu välisasjade ja 

julgeolekupoliitika kõrget esindajat üles algatama arutelu ELi ambitsioonide ulatuse 

kindlaksmääramiseks kosmosealase suutlikkuse ning julgeoleku ja kaitse kattuvates 

valdkondades; on seisukohal, et see võiks võimaldada ka sidusat arengut kõikides 

suutlikkuse valdkondades, mis puudutavad rahutagamist, konfliktide ennetamist ja 

rahvusvahelise julgeoleku tugevdamist, järgides ÜRO põhikirja põhimõtteid; kutsub 

komisjoni üles andma tulevases Euroopa kaitsealases tegevuskavas ülevaate oma 

kavadest seoses julgeoleku ja kaitse toetamiseks ette nähtud kosmosetegevusega;“ 

2. osa: „võtab samas teadmiseks kasu, mida annab julgeolekuga seotud rahvusvaheline 

koostöö ELi usaldusväärsete partneritega kosmosevaldkonnas;“ 

 
põhjendus A 

1. osa: „arvestades, et julgeolekuolukord nii liidus kui ka väljaspool muutub üha 

ohtlikumaks ja probleemsemaks ning seda iseloomustavad terrorirünnakud ja 

massiline tapmine, mis avaldab mõju kõigile liikmesriikidele ja millele liikmesriigid 

peavad reageerima, võttes kasutusele ühise strateegia ja kooskõlastatud tegevuse;“ 

2. osa: „arvestades, et need julgeolekuprobleemid nõuavad ELi julgeoleku tugevdamist ELi 

ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika jätkuva arendamise ja toetamise abil, et muuta 

see tõhusamaks poliitikavahendiks, mis tagaks ELi kodanike turvalisuse ning 

Euroopa normide, huvide ja väärtuste edendamise ja kaitse, nagu on sätestatud ELi 

lepingu artiklis 21;“ 

 
Verts/ALE, ECR: 

§ 2 

1. osa: „on seisukohal, et ÜJKPd on vaja põhjalikumalt rakendada;“ 

2. osa: „kinnitab vajadust suurendada ÜJKP tulemuslikkust, nähtavust ja mõju; kinnitab 

kosmosepoliitika tähtsust ja lisaväärtust ÜJKP jaoks; on seisukohal, et 

kosmosepoliitika tuleks edaspidi integreerida muudesse liidu poliitikameetmetesse 

(nt sisejulgeoleku, transpordi, kosmose, energeetika ja teadusuuringute valdkonnas) 

ning sünergiat kosmosepoliitikaga tuleks tugevdada ja ära kasutada;“ 

3. osa: „rõhutab, et kosmosealase suutlikkuse kasutamine sõjas terrorismi ja 

terroriorganisatsioonide vastu on äärmiselt oluline, sest võimaldab tuvastada ja 

jälgida nende väljaõppelaagreid;“ 

 
§ 14 

1. osa: „rõhutab, et komisjoni, Euroopa välisteenistuse, Euroopa GNSSi Agentuuri, Euroopa 

Kaitseagentuuri, Euroopa Kosmoseagentuuri ja liikmesriikide koostöö on Euroopa 

kosmosealase suutlikkuse ja kosmosepõhiste teenuste parandamiseks hädavajalik;“ 

2. osa: „on seisukohal, et liit, täpsemalt välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja 

komisjoni asepresident, peaks koordineerima, hõlbustama ja toetama sellist koostööd 

kosmosejulgeoleku ja -kaitse valdkonnas spetsiaalse koordineerimiskeskuse abil;“ 

3. osa: „väljendab oma veendumust, et Euroopa Kosmoseagentuuril peaks olema 

märkimisväärne roll julgeoleku- ja kaitsepoliitikat hõlmava Euroopa ühtse 

kosmosepoliitika kindlaksmääramisel ja elluviimisel;“ 
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§ 21 

1. osa: „on seisukohal, et ELi ja USA koostöö tulevase kosmosealase suutlikkuse ja 

kosmosepõhiste teenuste arendamisel julgeoleku ja kaitse eesmärkidel oleks 

mõlemale poolele kasulik; on seisukohal, et ELi ja USA koostöö oleks tõhusam ja 

ühilduvam, kui mõlemad osapooled on samal tehnoloogilisel ja suutlikkuse tasemel; 

kutsub komisjoni üles tuvastama mis tahes võimalikku tehnoloogilist lünka ning 

sellega tegelema; märgib ära tehtud töö USA sõjalise tehnoloogia arendamise kava 

(kolmanda „Offset Strategy“) väljatöötamisel;“, v.a sõnad „on seisukohal, et ELi ja 

USA koostöö oleks tõhusam ja ühilduvam, kui mõlemad osapooled on samal 

tehnoloogilisel ja suutlikkuse tasemel; kutsub komisjoni üles tuvastama mis tahes 

võimalikku tehnoloogilist lünka ning sellega tegelema;“ 

2. osa: „on seisukohal, et ELi ja USA koostöö oleks tõhusam ja ühilduvam, kui mõlemad 

osapooled on samal tehnoloogilisel ja suutlikkuse tasemel; kutsub komisjoni üles 

tuvastama mis tahes võimalikku tehnoloogilist lünka ning sellega tegelema;“ 

3. osa: „nõuab tungivalt, et liit võtaks oma üldist välis- ja julgeolekupoliitika strateegiat 

välja töötades seda arengut arvesse ning lisaks oma strateegiasse ka julgeoleku- ja 

kaitsevaldkonna kosmosealase suutlikkuse;“ 

4. osa: „on arvamusel, et liikmesriikide ja USA vahelisi eelnevaid kahepoolseid suhteid 

saaks vajaduse korral ära kasutada; kutsub liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 

kõrget esindajat ja komisjoni asepresidenti üles arutama kaitseministritega, 

missugust strateegilist lähenemisviisi tuleks kasutada, ning teavitama Euroopa 

Parlamenti selle arutelu käigust;“ 

 
põhjendus G 

1. osa: „arvestades, et kosmosepoliitika on“ ja „oluline“ 

2. osa: „mõõde“ ja „strateegilise sõltumatuse [...], mille EL peab välja arendama“, v.a sõnad 

„strateegilise sõltumatuse [...], mille“ 

3. osa: „strateegilise sõltumatuse [...], mille“ 

4. osa: „et kindlustada tundlik tehnoloogiline ja tööstuslik suutlikkus ning sõltumatu 

hindamissuutlikkus;“ 
 

 

16. Kosmoseturu edu 

Resolutsiooni ettepanek: B8-0739/2016 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

Resolutsiooni ettepanek B8-0739/2016  

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

hääletus: resolutsioon (terviktekst)  +  

 

 

17. Olukord Venezuelas 

Resolutsiooni ettepanekud: B8-0700/2016, B8-0723/2016, B8-0724/2016, B8-0725/2016, B8-
0726/2016, B8-0728/2016, B8-0729/2016 

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

Resolutsiooni ühisettepanek RC-B8-0700/2016  

(PPE, S&D, ECR, ALDE) 

pärast § 1 4 GUE/NGL NH - 172, 485, 11 

5 GUE/NGL NH - 100, 512, 53 

6 GUE/NGL NH - 161, 483, 19 

7 GUE/NGL NH - 145, 482, 37 

§ 2 § originaaltekst NH + 507, 86, 77 

pärast § 2 8 GUE/NGL NH - 135, 507, 26 

9 GUE/NGL NH - 140, 494, 34 

pärast § 5 10= 

11= 

EFDD,  

Verts/ALE 

NH - 175, 481, 13 

§ 6 § originaaltekst NH + 518, 62, 89 

§ 9 § originaaltekst NH + 562, 56, 47 

§ 10 § originaaltekst NH + 522, 79, 65 

§ 14 § originaaltekst NH + 567, 80, 24 

põhjendus A § originaaltekst osa   

1 +  

2/NH + 516, 73, 78 

pärast põhjendust B 1 GUE/NGL NH - 92, 499, 76 

põhjendus C § originaaltekst NH + 499, 126, 41 

pärast põhjendust C 2 GUE/NGL NH - 139, 504, 26 

põhjendus D § originaaltekst NH + 507, 81, 78 

pärast põhjendust D 3 GUE/NGL NH - 131, 508, 28 

põhjendus E § originaaltekst NH + 516, 133, 20 

põhjendus F § originaaltekst NH + 573, 65, 29 
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

põhjendus I § originaaltekst NH + 504, 64, 97 

põhjendus K § originaaltekst NH + 510, 134, 23 

põhjendus M § originaaltekst NH + 584, 57, 26 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 501, 94, 73 

Resolutsiooni ettepanekud fraktsioonide kaupa 

B8-0700/2016  PPE NH ↓  

B8-0723/2016  Verts/ALE NH ↓  

B8-0724/2016  ECR NH ↓  

B8-0725/2016  EFDD NH ↓  

B8-0726/2016  GUE/NGL NH ↓  

B8-0728/2016  ALDE NH ↓  

B8-0729/2016  S&D NH ↓  

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

PPE: muudatusettepanekud 1–11, lõpphääletus RC-B8-0700/2016, lõpphääletus B8-

0700/2016, lõpphääletus B8-0723/2016, lõpphääletus B8-0724/2016, lõpphääletus 

B8-0725/2016, lõpphääletus B8-0726/2016, lõpphääletus B8-0728/2016 ja 

lõpphääletus B8-0729/2016 

S&D: lõpphääletus RC-B8-0700/2016 

Verts/ALE: muudatusettepanek 10=11 

GUE/NGL: muudatusettepanekud 1–9, §§ 2, 6, 9, 10, 14, põhjendused A (2. osa), C, D, E, F, I, 

K, M 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

GUE/NGL: 

põhjendus A 

1. osa: „arvestades, et Venezuela opositsioonikoalitsioon (MUD) sai ühekojalises 

rahvusassamblees 167 kohast 112, mis tähendab kahekolmandikulist enamust PSUV 

55 koha vastu;“ 

2. osa: „arvestades, et ülemkohus keelas seejärel neljal äsja valitud rahvusassamblee liikmel 

(neist kolm MUD liiget) ametisse asuda, mis jättis opositsiooni 

kahekolmandikulisest enamusest ilma;“ 
 

Mitmesugust 

Inés Ayala Sender (fraktsioon S&D) allkirjastas samuti resolutsiooni ettepaneku B8-0729/2016. 
 

 



P8_PV(2016)06-08(VOT)_ET.doc 24 PE 584.726 

18. Sisesekretsioonisüsteemi kahjustajad - olukord pärast kohtu 16. detsembri 2015. 

aasta otsust 

Resolutsiooni ettepanekud: B8-0733/2016, B8-0734/2016, B8-0735/2016, B8-0736/2016, B8-
0737/2016, B8-0738/2016  

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

Resolutsiooni ühisettepanek RC-B8-0733/2016  

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

§ 1 10 ECR NH - 72, 400, 192 

pärast § 1 13 ENF NH - 77, 524, 58 

§ 3 11 ECR  -  

§ 4 12 ECR NH - 78, 403, 185 

§ originaaltekst osa   

1/NH + 613, 36, 16 

2/NH + 395, 66, 198 

pärast § 4 14 ENF NH - 85, 547, 31 

pärast volitust 7 1 ECR EH - 69, 395, 199 

põhjendus D 2 ECR  -  

põhjendus G 3 ECR  -  

põhjendus H 4 ECR NH - 74, 410, 183 

§ originaaltekst osa   

1/NH + 624, 19, 22 

2/NH + 405, 67, 194 
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

põhjendus I 5 ECR NH - 50, 426, 185 

põhjendus J 6 ECR  -  

põhjendus M 7 ECR  -  

põhjendus N 8 ECR NH - 47, 403, 213 

põhjendus P 9 ECR NH - 67, 404, 194 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 593, 57, 19 

Resolutsiooni ettepanekud fraktsioonide kaupa 

B8-0733/2016  S&D, 

Verts/ALE 

 ↓  

B8-0734/2016  ENF  ↓  

B8-0735/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0736/2016  EFDD  ↓  

B8-0737/2016  PPE, ECR  ↓  

B8-0738/2016  ALDE  ↓  

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

ENF: muudatusettepanekud 13, 14, 4 

ECR: muudatusettepanekud 4, 12, § 4, põhjendus H 

Verts/ALE: muudatusettepanekud 5, 8, 9, 10, lõpphääletus 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

ECR: 

§ 4 

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

2. osa: see sõna 

 
põhjendus H 

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

2. osa: see sõna 
 

 

19. Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: loa andmine geneetiliselt muundatud 

maisile Bt11 x MIR162 x MIR604 x GA21 

Resolutsiooni ettepanek: B8-0732/2016 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 
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Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

Resolutsiooni ettepanek B8-0732/2016  

(ENVI komisjon) 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 426, 202, 33 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

Verts/ALE, ENF: lõpphääletus 
 

 

20. Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: geneetiliselt muundatud nelgi (Dianthus 

caryophyllus L., liin SHD-27531-4) turulelaskmine 

Resolutsiooni ettepanek: B8-0731/2016 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

Resolutsiooni ettepanek B8-0731/2016  

(ENVI komisjon) 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 430, 188, 33 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

Verts/ALE, ENF: lõpphääletus 

 


