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LISA 
 

HÄÄLETUSTE 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 hääletus eraldi 

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. Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni 

alusel vastu võetud Pariisi kokkuleppe ELi nimel sõlmimine *** 

Soovitus: Giovanni La Via (A8-0280/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

hääletus: heakskiitmine NH + 610, 38, 31 

 

 

 

2. Giorgos Grammatikakise puutumatuse äravõtmise taotlus 

Raport: António Marinho e Pinto (A8-0279/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

tervikhääletus  +  

 

 

3. Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine toetuse maksmiseks 

Kreekale pärast Joonia saari tabanud 2015. aasta novembri maavärinat 

Raport: Georgios Kyrtsos (A8-0270/2016) (kvalifitseeritud häälteenamus ja 3/5 antud häältest) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

tervikhääletus NH + 646, 7, 23 

 

 

4. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine – taotlus 

EGF/2016/001 FI/Microsoft 

Raport: Petri Sarvamaa (A8-0273/2016) (kvalifitseeritud häälteenamus ja 3/5 antud häältest) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 594, 68, 12 
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5. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine – taotlus 

EGF/2016/002 SE/Ericsson 

Raport: Esteban González Pons (A8-0272/2016) (kvalifitseeritud häälteenamus ja 3/5 antud häältest) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 594, 71, 10 

 

 

 

6. Õigusabi kahtlustatavatele või süüdistatavatele kriminaalmenetluses ja 

tagaotsitavatele Euroopa vahistamismäärusega seotud menetluses ***I 

Raport: Dennis de Jong (A8-0165/2015) 

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

kogu tekst – plokk nr 1 46 komisjon  +  

plokk nr 2 1–45 komisjon  ↓  

hääletus: komisjoni ettepanek  +  

hääletus: seadusandlik resolutsioon NH + 569, 54, 54 

 

 

 

7. Kauplemine teatavate kaupadega, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse 

täideviimiseks, piinamiseks või muul julmal moel kohtlemiseks või karistamiseks 

Raport: Marietje Schaake (A8-0267/2015) 

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

kogu tekst 41 komisjon  +  

hääletus: komisjoni ettepanek  +  

hääletus: seadusandlik resolutsioon NH + 612, 11, 54 

 

Mitmesugust: 

Parandus: kõik keeleversioonid. 

Raport saadeti 27. oktoober 2015. aasta istungil tagasi vastutavale komisjonile (kodukorra artikli 61 

lõige 2). 

Muudatusettepanekuga 41 asendatakse ülalnimetatud osaistungjärgul vastu võetud 

muudatusettepanekud. 
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8. Europoli ja Hiina vaheline strateegilise koostöö kokkulepe * 

Raport: Claude Moraes (A8-0265/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

hääletus: nõukogu eelnõu  +  

hääletus: seadusandlik 

resolutsioon 

NH + 460, 126, 90 

 

 

 

9. AKV-ELi suhete tulevik pärast 2020. aastat 

Raport: Norbert Neuser (A8-0263/2016) 

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

§ 24 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 27 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 28 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 30 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

põhjendus X § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 489, 146, 37 
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Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

ECR: 

põhjendus X 

1. osa „arvestades, et EAFi eelarvesse kandmine võimaldaks demokraatlikku kontrolli ning 

suurendaks nähtavust ja läbipaistvust ELi arengufondide kasutamisel; arvestades, et 

teisest küljest võimaldab EAFi mitmeaastane iseloom ressursse prognoosida ning 

eelarvesse kandmine võiks viia AKV riikidele mõeldud arenguvahendite 

vähenemisele muude välispoliitika prioriteetide kasuks, mis võiks omakorda 

nõrgestada ELi–AKV privilegeeritud eripartnerlust; arvestades, et EAFi eelarvesse 

kandmine võiks ohustada ka Aafrika rahutagamisrahastu rahastamist ning teisi 

tähtsaid algatusi,“ 

2. osa: „nagu Aafrika usaldusfond, kui arengukoostööga seotud julgeolekukulutuste 

finantseerimiseks ei looda eraldi vahendit;“ 

 
§ 24 

1. osa kogu tekst, v.a sõnad „i)“ ja „ii) alalise ja eraldi lahenduse leidmine arengukoostööga 

seotud julgeolekukulude rahastamisele ELi poolt;“ 

  

 
§ 27 

1. osa „rõhutab, et 11. EAF on Aafrika rahutagamisrahastu peamine rahastamisallikas, 

kuigi see pidi olema ajutine lahendus, kui Aafrika rahutagamisrahastu 2003. aastal 

loodi;“ 

2. osa: „kutsub üles looma spetsiaalset rahastamisvahendit arengukoostööga seotud 

julgeolekukulutuste rahastamiseks;“ 

 
§ 28 

1. osa „võtab teadmiseks komisjoni 7. juuni 2016. aasta teatise Euroopa rände tegevuskava 

alusel uue ELi ja kolmandate riikide partnerlusraamistiku loomise kohta; märgib, et 

ELi eelarve ja EAFi panus 8 miljardi euro suurusesse paketti koosneb eranditult juba 

kavandatud abist;“ 

2. osa: „nõuab, et abisaajatele mõeldud arenguabi ei seataks ohtu ning et rändega seotud 

algatusi rahastataks uutest assigneeringutest;“ 

 
§ 30 

1. osa kogu tekst, v.a sõnad „õiguslikult siduvate“ 

2. osa: need sõnad 

 


