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1. Inimõiguste ja demokraatia olukord Nicaraguas ning Francisca Ramirezi juhtum 

Resolutsiooni ettepanekud: B8-0156/2017, B8-0158/2017, B8-0160/2017, B8-0163/2017, B8-
0168/2017, B8-0169/2017 

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

Resolutsiooni ühisettepanek RC-B8-0156/2017 

(PPE, S&D, ECR, ALDE) 

enne § 1 1 GUE/NGL  -  

§ 8 2 GUE/NGL EH - 245, 331, 57 

§ 10 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

hääletus: resolutsioon (terviktekst)  +  

Resolutsiooni ettepanekud fraktsioonide kaupa 

B8-0156/2017  PPE  ↓  

B8-0158/2017  EFDD  ↓  

B8-0160/2017  ECR  ↓  

B8-0163/2017  ALDE  ↓  

B8-0168/2017  S&D  ↓  

B8-0169/2017  Verts/ALE  ↓  

 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

GUE/NGL: 

§ 10 

1. osa: „juhib tähelepanu sellele, et Euroopa Liidu ja Kesk-Ameerika riikide vahelise 

assotsieerimislepingu valguses tuleb Nicaraguale meelde tuletada ELi poolt 

kaitstavate ja edendatavate õigusriigi põhimõtete ning demokraatia ja inimõiguste 

austamise vajadust;“ 

2. osa: „nõuab tungivalt, et EL jälgiks olukorda ja vajaduse korral hindaks võimalikke 

meetmeid, mida võtta;“ 
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2. Hukkamised Kuveidis ja Bahreinis 

Resolutsiooni ettepanekud: B8-0150/2017, B8-0151/2017, B8-0154/2017, B8-0155/2017, B8-
0161/2017, B8-0162/2017, B8-0165/2017 

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

Resolutsiooni ühisettepanek RC-B8-0150/2017 

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

§ 2 § originaaltekst eraldi +  

pärast § 7 5 GUE/NGL osa   

1 -  

2 -  

6 GUE/NGL osa   

1/EH + 346, 250, 37 

2 -  

§ 8 § originaaltekst osa   

1 +  

2 -  

pärast § 8 7 Verts/ALE  +  

pärast § 9 1 S&D  +  

2 S&D EH + 355, 252, 32 

volitus 17 § originaaltekst eraldi +  

põhjendus C 8 Verts/ALE EH + 308, 265, 68 

pärast põhjendust C 3 GUE/NGL  -  

põhjendus E § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

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

pärast põhjendust J 4 GUE/NGL  -  

hääletus: resolutsioon (terviktekst)  +  

Resolutsiooni ettepanekud fraktsioonide kaupa 

B8-0150/2017  PPE  ↓  

B8-0151/2017  ECR  ↓  

B8-0154/2017  EFDD  ↓  

B8-0155/2017  ALDE  ↓  

B8-0161/2017  S&D  ↓  

B8-0162/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0165/2017  Verts/ALE  ↓  

 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

PPE: volitus 17, § 2 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

S&D: 

muudatusettepanek 5 

1. osa: „nõuab, et korraldataks rahvusvaheline uurimine Kuveidi bidoonide olukorra kohta; 

rõhutab, et kodakondsuse äravõtmine on vastuolus rahvusvahelise õigusega ja 

eelkõige inimõiguste ülddeklaratsiooni artikliga 15, milles on sätestatud, et „igal 

inimesel on õigus kodakondsusele“ ning et „kelleltki ei saa [tema kodakondsust] 

meelevaldselt ära võtta“;“ 

2. osa: „nõuab, et Kuveidi ametivõimud asuksid võimalikult kiiresti järgima 

kodakondsusetust ja kodakondsust käsitlevaid rahvusvahelisi konventsioone; 

mõistab samuti hukka kodakondsuse äravõtmise süsteemse kasutamise Bahreinis, 

sealhulgas inimõiguste kaitsjate puhul, ning nõuab tungivalt, et Bahreini 

ametivõimud lõpetaksid sellise tava ja rakendaksid selle valdkonna rahvusvahelisi 

konventsioone;“ 

 
muudatusettepanek 6 

1. osa: „kinnitab, et kolmandates riikides tegutsevate Euroopa ettevõtete tegevus peab 

vastama täielikult rahvusvahelistele inimõiguste normidele;“ 

2. osa: "nõuab kõigi Kuveidi ja Bahreiniga sõlmitud relvakaubanduslepingute viivitamatut 

peatamist;" 
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PPE: 

põhjendus E 

1. osa: „arvestades, et OHCHRi andmetel rikuti hukkamistega tõsiselt õiglase 

kohtumenetluse norme; arvestades, et neid kolme meest süüdistati Manamas 2014. 

aastal toimunud pommirünnakus, milles hukkus mitu inimest, sealhulgas kolm 

politseinikku;“ 

2. osa: „arvestades samas, et kõiki kolme väidetavalt piinati ülestunnistuse saamiseks, mida 

kasutati hiljem esmase tõendina nende süüdimõistmiseks;“ 

3. osa: „arvestades, et neilt võeti ära kodakondsus, neil keelati advokaadi kasutamine ja nad 

hukati vähem kui nädal pärast kohtuotsust, ilma nende perekondi eelnevalt 

teavitamata ja ilma võimaluseta paluda armuandmist;“ 

 
§ 8 

1. osa: „kutsub Euroopa välisteenistust ja liikmesriike üles sekkuma ning paluma Bahreini 

valitsusel vabastada Nabeel Rajab ja kõik teised, keda hoitakse kinni üksnes sõna- ja 

kogunemisvabaduse rahumeelse kasutamise pärast, ning nõudma tungivalt, et 

Bahreini valitsus lõpetaks ülemäärase jõu kasutamise meeleavaldajate vastu ja 

meelevaldsed kodakondsuse äravõtmised,“ 

2. osa: „mida kohaldati Al-Wefaqi vaimse juhi šeik Isa Qassimi ja teiste teisitimõtlejate 

suhtes;“ 
 

 

 

3. Guatemala, eelkõige inimõiguste kaitsjate olukord 

Resolutsiooni ettepanekud: B8-0152/2017, B8-0153/2017, B8-0157/2017, B8-0159/2017, B8-
0164/2017, B8-0166/2017, B8-0167/2017 

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

Resolutsiooni ühisettepanek RC-B8-0152/2017 

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

pärast § 9 1 GUE/NGL  -  

pärast § 10 2 GUE/NGL  -  

§ 12 § originaaltekst eraldi/E

H 

+ 351, 278, 5 

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

Resolutsiooni ettepanekud fraktsioonide kaupa 

B8-0152/2017  PPE  ↓  

B8-0153/2017  EFDD  ↓  

B8-0157/2017  ECR  ↓  

B8-0159/2017  ALDE  ↓  

B8-0164/2017  S&D  ↓  

B8-0166/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0167/2017  Verts/ALE  ↓  

 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

PPE: § 12 
 

Mitmesugust 

Hans-Olaf Henkel (fraktsioon ECR) allkirjastas samuti resolutsiooni ühisettepaneku RC-B8-

0152/2017. 
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4. Terrorismivastane võitlus ***I 

Raport: Monika Hohlmeier (A8-0228/2016) 

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

Vaheleping 

Vaheleping 101 komisjon NH + 498, 114, 29 

Ühisdeklaratsioon 113 komisjon  +  

Seadusandliku akti eelnõu * 

kogu tekst 101 komisjon  ↓  

vastutava komisjoni 

muudatusettepanekud 

– hääletus plokkide 

kaupa 

4-5 

7-50 

52-60 

62-64 

67-100 

komisjon  ↓  

artikkel 3, § 1, punkt b 51= 

104= 

Komisjon 

Verts/ALE 

 ↓  

artikkel 3, § 2, punkt d 105 Verts/ALE  ↓  

artikkel 5, § 1 110= GUE/NGL  ↓  

106rev Verts/ALE  ↓  

61 komisjon  ↓  

101PC komisjon osa   

1/NH ↓  

2/NH ↓  

artikkel 9 107S= 

111S= 

Verts/ALE+ 

GUE/NGL 

 ↓  

65 komisjon  ↓  

101PC komisjon NH ↓  

artikkel 10 108S= 

112S= 

Verts/ALE+ 

GUE/NGL 

 ↓  

101PC komisjon NH ↓  

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

pärast artiklit 21 101PC komisjon  ↓  

109 Verts/ALE  ↓  

põhjendus 4 101PC komisjon  ↓  

6 komisjon  ↓  

102 ENF NH ↓  

pärast põhjendust 6 103 Verts/ALE  ↓  

hääletus: komisjoni ettepanek NH ↓  

Seadusandliku resolutsiooni projekt 

pärast § 1 113 komisjon  ↓  

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

GUE/NGL, Verts/ALE muudatusettepanek 101PC (artikkel 5, § 1), muudatusettepanek 101PC 

(artiklid 9, 10) 

ENF: muudatusettepanek 102 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

GUE/NGL, Verts/ALE 

muudatusettepanek 101PC (artikkel 5, § 1)  Võib-olla kasutate hoopis lühendit 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „või kaudselt, näiteks terroriaktide ülistamisega“ 

2. osa: need sõnad 
 

Mitmesugust 

Seadusandliku resolutsiooni ettepanekusse lisati muudatusettepanekud 1–3. 

* Fraktsioon või vähemalt miinimumlävendile vastav arv parlamendiliikmeid võib teha ettepaneku 

panna seadusandliku akti eelnõu muudatusettepanekud hääletusele. Parlament paneb võimaliku 

ettepaneku hääletusele (kodukorra artikli 59 lõiked 3 ja 4). 
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5. Asjaomaste andmebaaside põhjal tehtava kontrolli tugevdamine välispiiridel ***I 

Raport: Monica Macovei (A8-0218/2016) 

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

Vaheleping 

Vaheleping 30 komisjon NH + 469, 120, 42 

Seadusandliku akti eelnõu * 

kogu tekst 30 komisjon  ↓  

vastutava komisjoni 

muudatusettepanekud 

– hääletus plokkide 

kaupa 

2-29 komisjon  ↓  

põhjendus 1 31 ENF NH ↓  

1 komisjon  ↓  

30cp komisjon  ↓  

hääletus: komisjoni ettepanek NH ↓  

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

ENF: muudatusettepanek 31 
 

Mitmesugust 

* Fraktsioon või vähemalt miinimumlävendile vastav arv parlamendiliikmeid võib teha ettepaneku 

panna seadusandliku akti eelnõu muudatusettepanekud hääletusele. Parlament paneb võimaliku 

ettepaneku hääletusele (kodukorra artikli 59 lõiked 3 ja 4). 
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6. Võimalikud muutused ja kohandused Euroopa Liidu praeguses institutsioonilises 

ülesehituses 

Raport: Guy Verhofstadt (A8-0390/2016) 

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

alternatiivne 

resolutsiooni ettepanek 

3 ENF NH - 58, 524, 56 

§ 18 § originaaltekst NH - 187, 449, 6 

§ 21 10 raportöör NH + 346, 264, 28 

4 üle 76 

parlamendiliik

me 

NH ↓  

pärast § 21 5 üle 76 

parlamendiliik

me 

NH + 310, 308, 20 

§ 29 8 raportöör NH + 441, 143, 56 

pärast § 31 6 üle 76 

parlamendiliik

me 

NH ↓  

§ 52 § originaaltekst eraldi +  

§ 53 § originaaltekst NH + 459, 142, 34 

§ 59 § originaaltekst osa   

1/NH - 106, 512, 22 

2/NH ↓  

§ 66 2 raportöör  +  

volitus 6 1 raportöör  +  

põhjendus A 7= 

9= 

raportöör 

üle 76 

parlamendiliik

me 

 +  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) (AFCO 

komisjon) 

NH + 283, 269, 83 
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Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

Verts/ALE: muudatusettepanekud 4, 5, 6, 8 

ENF: muudatusettepanek 3 

EFDD: muudatusettepanekud 8, 10, § 18 

Parlamendiliikme

d 

§§ 53, 59 

GUE/NGL: muudatusettepanek 10 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

Parlamendiliikme

d 

§§ 18, 52, 53 

 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

Parlamendiliikmed 

§ 59 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „siiski võiks kaaluda lähenemisviisi, mille puhul võetaks 

arvesse ainult euroalas valitud parlamendiliikmete hääli ning euroalasse 

mittekuuluvate liikmesriikide parlamendiliikmete ja esindajate hääled oleksid 

mittekohustuslikud nõuandvad hääled, et säilitada ainulaadne institutsiooniline 

ülesehitus;“ 

2. osa: need sõnad 
 

 

7. Euroopa Liidu toimimise parandamine Lissaboni lepingu võimalusi kasutades 

Raport: Mercedes Bresso et  Elmar Brok (A8-0386/2016) 

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

alternatiivne 

resolutsiooni ettepanek 

1 ENF NH - 53, 567, 14 

§ 7 25 S&D, PPE NH + 370, 228, 42 

§ 31 26 S&D, PPE  +  

§ 32 27 

ÜME 

S&D, PPE NH + 530, 73, 29 

§ 40 28 S&D, PPE  +  

§ 53 29 S&D, PPE  +  

§ 58 30 

ÜME 

S&D, PPE NH + 599, 25, 16 

§ 61 31 S&D, PPE NH + 465, 111, 60 
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

§ 62 32 

ÜME 

S&D, PPE NH + 617, 18, 8 

§ 65 33 S&D, PPE NH + 443, 167, 31 

§ 67 34 

ÜME 

S&D, PPE NH + 567, 55, 17 

§ 71 35 S&D, PPE  +  

§ 73 36 

ÜME 

S&D, PPE  +  

§ 74 37 S&D, PPE  +  

§ 85 § originaaltekst osa   

1 +  

2/NH - 181, 435, 22 

§ 95 38 S&D, PPE  +  

§ 97 39 S&D, PPE  +  

§ 116 § originaaltekst NH + 396, 209, 33 

§ 121 § originaaltekst NH + 375, 242, 23 

§ 131 § originaaltekst NH + 421, 187, 28 

§ 134 § originaaltekst NH + 403, 191, 40 

§ 137 § originaaltekst NH + 423, 200, 15 

pärast volitust 13 21 S&D, PPE  +  

põhjendus V 22 S&D, PPE  +  

põhjendus AH 23 S&D, PPE  +  

Põhjendus AU 24 

ÜME 

S&D, PPE  +  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) (AFCO 

komisjon) 

NH + 329, 223, 83 
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Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

EFFD: muudatusettepanekud 30, 32, §§ 121, 131, 134, 137 

Verts/ALE: muudatusettepanekud 25, 27, 31, 33, 34 

ENF: muudatusettepanek 1 

Parlamendiliikme

d 

§§ 85 (2. osa), 116, 121, 131, 134, 137 

 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

Parlamendiliikme

d 

§§ 116, 121, 131, 134, 137 

 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

Parlamendiliikmed 

§ 85 

1. osa: „kinnitab, et parlamentide koostöö ei tohiks seetõttu viia uue ühise parlamentaarse 

organi või uue institutsiooni moodustamiseni, sest euro on ELi rahaühik ja Euroopa 

Parlament on ELi parlament; tuletab meelde, et majandus- ja rahaliidu rajas liit, 

mille kodanikke esindab liidu tasandil otseselt Euroopa Parlament, kes peab leidma 

ja rakendama tegutsemisviisid, millega tagada parlamentaarne demokraatlik 

aruandekohustus euroala puudutavate otsuste eest;“ 

2. osa: „soovitab eeskuju võtta varasematest lahendustest otsustamises osalemise 

diferentseerimiseks, tuletades seejuures näiteks meelde, milline staatus oli Saksamaa 

taasühendamise eelse Liidunõukogu Berliini liikmetel, kellel oli õigus osaleda, kuid 

kelle hääli ei võetud arvesse;“ 
 

Mitmesugust 

Muudatusettepanekud 2-20 tühistati. 
 

 

8. Euroala eelarvesuutlikkus 

Raport: Reimer Böge ja Pervenche Berès (A8-0038/2017) 

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

alternatiivne 

resolutsiooni ettepanek 

1 GUE/NGL  -  

alternatiivne 

resolutsiooni ettepanek 

2 ENF NH - 70, 552, 16 

alternatiivne 

resolutsiooni ettepanek 

3 EFDD NH - 61, 536, 39 

§ 1, punkt ii, 3. 

sammas, 2. lõige 

§ originaaltekst osa   

1 +  

2/EH + 334, 272, 33 

§ 1, punkt i i i § originaaltekst osa   

1 +  
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

2/EH + 307, 306, 20 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) 

(BUDG komisjon, ECON komisjon) 

NH + 304, 255, 68 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

EFDD: muudatusettepanek 3 

ENF: muudatusettepanek 2 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

Parlamendiliikmed 

§ 1, punkt ii, 3. sammas, 2. lõige 

1. osa: „Väikesest sisenõudlusest tingitud sümmeetriliste šokkide puhul ei saa rahapoliitika 

üksi majanduskasvu elavdada, eriti olukorras, kus intressimäär on null.“ 

2. osa: „Euroala eelarve peaks olema piisavalt suur, et nendele sümmeetrilistele šokkidele 

reageerida, rahastades investeeringuid, mille eesmärk on nõudluse suurendamine ja 

täieliku tööhõive saavutamine vastavalt Euroopa Liidu lepingu artiklile 3.“ 

 
§ 1, punkt i i i 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „Eurorühma esimehe ning majandus- ja rahandusküsimuste 

voliniku ametikohad võiks ühendada ning sellisel juhul nimetaks komisjoni 

president selle voliniku komisjoni asepresidendiks.“ 

2. osa: need sõnad 
 

 

9. Robootikat käsitlevad tsiviilõiguse normid 

Raport: Mady Delvaux (A8-0005/2017) (resolutsiooni ettepanekute vastuvõtmiseks on nõutav 
kvalifitseeritud häälteenamus) 

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

§ 1 9 EFDD NH - 102, 495, 29 

§ 2 § originaaltekst osa   

1 +  

2/NH + 412, 202, 14 

§ 3 § originaaltekst osa   

1 +  

2/NH + 550, 78, 5 

§ 12 § originaaltekst osa   

1 +  
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

2 +  

alapealkiri (enne § 15) § originaaltekst eraldi +  

§ 16 § originaaltekst eraldi +  

§ 17 § originaaltekst eraldi +  

§ 20 1 ALDE  +  

§ 32 § originaaltekst osa   

1 +  

2/NH + 501, 120, 10 

alapealkiri 15 (enne § 

36) 

5= 

10= 

üle 38 

parlamendiliik

me 

EFDD 

NH - 125, 485, 24 

§ 36 6= 

11= 

üle 38 

parlamendiliik

me 

EFDD 

NH - 119, 476, 33 

§ originaaltekst osa   

1 +  

2/NH + 456, 143, 30 

§ 42 § originaaltekst osa   

1 +  

2/NH + 517, 74, 35 

§ 44 7= 

12= 

üle 38 

parlamendiliik

me 

EFDD 

NH - 112, 504, 10 

§ originaaltekst osa   

1/NH + 582, 34, 4 

2/NH - 286, 328, 8 

§ 56 § originaaltekst osa   

1 +  
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

2 +  

§ 59, punkt f 8S= 

13S= 

üle 38 

parlamendiliik

me 

EFDD 

NH - 285, 313, 20 

§ 59, punkt g § originaaltekst eraldi -  

§ 67 § originaaltekst eraldi +  

Lisa (pärast 2. 

alapealkirja) 

§ originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

Lisa (9. alapealkiri) § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

Lisa (pärast 9. 

alapealkirja) 

§ originaaltekst osa   

1/NH + 606, 12, 2 

2/NH + 550, 58, 3 

3/NH + 507, 70, 35 

4/NH + 515, 68, 31 

pärast volitust 4 2 S&D  +  

põhjendus A § originaaltekst eraldi +  

põhjendus G § originaaltekst osa   

1 +  

2/NH + 501, 109, 8 

põhjendus I § originaaltekst osa   

1/NH + 550, 62, 3 

2/NH + 594, 13, 6 



P8_PV(2017)02-16(VOT)_ET.docx 17 PE 600.408 

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

põhjendus J § originaaltekst NH + 511, 95, 13 

põhjendus K § originaaltekst NH - 288, 302, 22 

põhjendus L § originaaltekst NH + 309, 301, 9 

põhjendus M § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

põhjendus Q § originaaltekst eraldi +  

põhjendus U § originaaltekst eraldi +  

põhjendus V § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

pärast põhjendust W 3 S&D  +  

põhjendus X § originaaltekst eraldi +  

põhjendus Z § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3 +  

põhjendus AB § originaaltekst NH + 452, 131, 30 

põhjendus AC § originaaltekst osa   

1/NH + 556, 42, 7 

2/NH + 433, 170, 7 

põhjendus AD § originaaltekst osa   

1 +  

2/NH + 451, 138, 20 

põhjendus AF § originaaltekst NH + 547, 45, 16 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 396, 123, 85 
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Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

EFDD: muudatusettepanekud 7, 9, 10, 11, 12, 13, põhjendused J, K, § 44 

ENF: põhjendused AC, AF, muudatusettepanekud 5–9, § 2 (2. osa) 

S&D: muudatusettepanek 7=12, põhjendused K, L, AB, § 44 (2. osa), lisa (pärast 9. 

alapealkirja) põhjendus G (2. osa), põhjendused I, AD (2. osa), §§ 3 (2. osa), 32 (2. 

osa), 36 (2. osa), 42 (2. osa) 

PPE: § 44 (2. osa) 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

ALDE: põhjendused A, K, L, Q, U, X, AB, alapealkiri enne § 15, §§ 16, 17, 59 f, 59 g, 67 

PPE: § 59 g, põhjendused K, L 

ENF: põhjendus A 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

ALDE: 

põhjendus G 

1. osa: „arvestades, et pikas perspektiivis“,  „praegune suundumus arendada arukaid ja 

autonoomseid masinaid, mida on võimalik koolitada ja mis teevad oma otsused 

iseseisvalt,“ 

2. osa: „ei paku“, „mitte ainult majanduslikke eeliseid, vaid tekitab ka mitmesuguseid 

probleeme seoses nende otsese ja kaudse mõjuga kogu ühiskonnale;“ 

 
põhjendus I 

1. osa: „arvestades, et samamoodi tuleb hinnata robootikast ja masinõppest tingitud 

majanduslike muutuste mõju tööhõivele;“ 

2. osa: „arvestades, et vaatamata robootika pakutavatele selgetele eelistele, võib selle 

rakendamine tuua kaasa tööturu ümberkujundamise ning vajaduse arutleda vastavalt 

hariduse, tööhõive ning sotsiaalpoliitika tuleviku üle;“ 

 
põhjendus M 

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

2. osa: see sõna 

 
põhjendus V 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „ning peegeldavad olemuslikult Euroopa ja üldisi 

humanistlikke väärtusi, mis iseloomustavad Euroopa panust ühiskonda;“ 

2. osa: need sõnad 

 
põhjendus Z 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „mitte üksnes“ ja „vaid teatavate autonoomsete ja kognitiivsete 

funktsioonide arendamine – nt võime kogemustest õppida ning teha poolsõltumatuid 

otsuseid – on muutnud nad üha sarnasemaks subjektidele, mis suhtlevad oma 

keskkonnaga ja suudavad seda oluliselt muuta;“ 

2. osa: „mitte üksnes“ 

3. osa: „vaid teatavate autonoomsete ja kognitiivsete funktsioonide arendamine – nt võime 

kogemustest õppida ning teha poolsõltumatuid otsuseid – on muutnud nad üha 

sarnasemaks subjektidele, mis suhtlevad oma keskkonnaga ja suudavad seda 

oluliselt muuta;“ 
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põhjendus AC 

1. osa: „arvestades, et robotite autonoomia tõstatab lõppkokkuvõttes küsimuse nende 

olemuse kohta olemasolevate õiguslike kategooriate seisukohast“ 

2. osa: „ja küsimuse, kas tuleks luua uus kategooria, millel on oma konkreetsed omadused 

ja mõju;“ 

 
põhjendus AD 

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

2. osa: see sõna 

 
§ 3 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „aga mitte nende asendamisele“ 

2. osa: need sõnad 

 
§ 12 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „iga“ 

2. osa: see sõna 

 
§ 32 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „usub, et inimeste asendamine robotitega võib hooldamise 

dehumaniseerida,“ ja „teisalt“ 

2. osa: need sõnad 

 
§ 36 

1. osa: „märgib robootika suuri edusamme ja edasist potentsiaali kahjustatud organite ja 

inimfunktsioonide parandamise ja kompenseerimise vallas, kuid märgib ka 

keerukaid küsimusi, mis kerkivad eriti seoses inimese täiustamise võimalustega, 

kuna meditsiinirobotid ja eriti küberfüüsikalised süsteemid (CPS) võivad muuta 

meie arusaama tervest inimkehast, sest neid võib kanda otse kehal või paigaldada 

inimorganismi;“ 

2. osa: „rõhutab, kui oluline on haiglates ja muudes tervishoiuasutustes kiiresti luua robotite 

eetika küsimustega tegelevad piisava liikmete arvuga komiteed, kelle ülesandeks on 

käsitleda ning aidata lahendada ebatavalisi ja keerukaid eetilisi probleeme, mis 

hõlmavad patsientide hooldamist ja ravi mõjutavaid küsimusi; kutsub komisjoni ja 

liikmesriike üles töötama välja suunised, et toetada selliste komiteede loomist ja 

toimimist;“ 

 
§ 42 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „tuleks kasuks“ ja „naistele endile“ 

2. osa: need sõnad 

 
§ 56 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „vähemalt praeguses etapis“ 

2. osa: need sõnad 

 
Lisa (2. alapealkirja „Arukate robotite registreerimine“ all)  

1. osa: „Jälgitavuse ja edasiste soovituste rakendamise hõlbustamiseks tuleks luua 

kõrgtehnoloogiliste robotite registreerimise süsteem, mis põhineb robotite 

klassifitseerimiseks ette nähtud kriteeriumitel. Registreerimissüsteem ja register 

peaksid olema liiduülesed, hõlmates kogu siseturgu“ 

2. osa: „ning neid võiks hallata spetsiaalne ELi robootika- ja tehisintellekti amet, juhul kui 

selline amet peaks loodama.“ 
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Lisa (9. alapealkiri) 

1. osa: „Robootika valdkonna teadlased peaksid võtma kohustuse järgida kõrgeimaid 

eetilise ja kutsealase käitumise standardeid“ 

2. osa: „ning pidama kinni järgmistest põhimõtetest:“ 
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Lisa (9. alapealkirja all) 

1. osa: „heatahtlikkus – robotid peaksid tegutsema inimeste huvides;“ 

2. osa: „kahju tegemise vältimine – doktriin „eelkõige ära tee kahju“, mille kohaselt ei tohi 

robotid inimesele kahju teha;“ 

3. osa: „autonoomsus – suutlikkus teha teadlikke, sundimatuid otsuseid robotitega 

suhtlemise tingimuste kohta;“ 

4. osa: „õiglus – robootikaga seotud kasu õiglane jaotamine ning eriti koduhoolduses ja 

tervishoius kasutatavate robotite taskukohasus.“ 

 

ALDE, ENF: 

§ 2 

1. osa: „on seisukohal, et liidu siseturul tuleks kehtestada terviklik liidu kõrgtehnoloogiliste 

robotite registreerimise süsteem, kui see on asjakohane ja vajalik teatavate 

kategooriate robotite puhul, ning kutsub komisjoni üles välja töötama välja 

kriteeriumeid registreeritavate robotite klassifitseerimiseks;“ 

2. osa: „palub komisjonil sellega seoses uurida, kas oleks soovitav, et registreerimissüsteemi 

ja registrit haldaks ELi robootika- ja tehisintellekti amet;“ 

 

ALDE, PPE: 

§ 44 

1. osa: „rõhutab vajadust ette näha ühiskondlikke muutusi, pidades silmas mõjusid, mida 

robootika ja tehisintellekti areng ja kasutuselevõtt võivad sellele avaldada; palub 

komisjonil analüüsida erinevaid võimalikke stsenaariume ja nende mõju 

liikmesriikide sotsiaalkindlustussüsteemide elujõulisusele;“ 

2. osa: „on seisukohal, et tuleks alustada kaasavat arutelu uute tööhõivemudelite ning meie 

maksu- ja sotsiaalsüsteemide jätkusuutlikkuse üle, mis põhineks piisava sissetuleku 

olemasolul, sealhulgas võimalusel kehtestada üldine põhisissetulek;“ 
 

Mitmesugust: 

Albert Deß, Peter Liese, Teresa Jiménez-Becerril Barrio ja Luis de Grandes Pascual võtsid tagasi oma 

allkirja muudatusettepanekutelt 4, 5,6, 7 ja 8. 

Helga Stevens, Ulrike Trebesius ja Sander Loones allkirjastasid ka muudatusettepanekud 4, 5, 6, 7 ja 

8. 

Muudatusettepanek muutus kehtetuks, sest parlamendiliikmete arv jääb allapoole miinimumlävendit 

(38 liiget). 
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10. Euroopa pilvandmetöötluse algatus 

Raport: Jerzy Buzek (A8-0006/2017) 

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

alternatiivne 

resolutsiooni ettepanek 

1 ENF NH - 39, 536, 6 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) (ITRE 

komisjon) 

NH + 444, 93, 50 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

ENF: muudatusettepanek 1 
 

 

11. Töökohtade loomisse ja majanduskasvu elavdamisse investeerimine ning Euroopa 

struktuuri- ja investeerimisfondide panuse maksimeerimine 

Raport: Lambert van Nistelrooij (A8-0385/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

hääletus: resolutsioon 

(terviktekst) 

NH + 493, 53, 40 

 

 

 

12. Euroopa lennundusstrateegia 

Raport: Pavel Telička (A8-0021/2017) 

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

§ 1 4 Verts/ALE NH - 118, 432, 11 

§ 5 § originaaltekst osa   

1 +  

2/NH + 444, 102, 15 
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

pärast § 9 1 GUE/NGL NH - 129, 409, 21 

§ 11 5 Verts/ALE NH - 99, 435, 24 

§ 12 6 Verts/ALE NH + 101, 436, 18 

pärast § 15 2 GUE/NGL NH - 120, 417, 14 

§ 29 7 Verts/ALE NH - 132, 398, 4 

§ 40 § originaaltekst NH + 497, 52, 4 

§ 41 § originaaltekst osa   

1/NH + 494, 51, 6 

2/NH + 438, 98, 15 

pärast § 41 3 GUE/NGL NH - 144, 396, 4 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 397, 99, 49 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

Verts/ALE: muudatusettepanekud 4, 5, 6, 7 

ENF: §§ 5 (2. osa), 40, 41 

GUE/NGL: muudatusettepanekud 1, 2, 3 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

ENF: 

§ 5 

1. osa: „väljendab heameelt komisjoni ettepaneku üle vaadata läbi määrus nr 868/2004, mis 

käsitleb kehtivaid ebaausaid tavasid, näiteks lubamatut riigiabi, kuid ei ole ei piisav 

ega tulemuslik, ning seeläbi heita valgust peamistele muredele seoses ELi eeskirjade 

järgimisel ilmneda võivate konkurentsimoonutustega;“ 

2. osa: „rõhutab siiski, et ei lubamatu suund protektsionismi tugevdamisele ega ka ausa 

konkurentsi tagamiseks mõeldud meetmed iseenesest ei saa tagada ELi 

lennundussektori konkurentsivõimet;“ 

 
§ 41 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „ning palub komisjonil vajaduse korral seda tegevust 

reguleerida“ 

2. osa: need sõnad 
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13. Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide rakenduskavade hilinenud 

elluviimine – mõju ühtekuuluvuspoliitikale ja edasised sammud 

Resolutsiooni ettepanek: B8-0149/2017 

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

Resolutsiooni ettepanek B8-0149/2017  

(REGI komisjon) 

§ 3 § originaaltekst osa   

1 +  

2/NH + 378, 129, 8 

§ 8 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 9 § originaaltekst osa   

1 +  

2/NH + 333, 132, 43 

hääletus: resolutsioon (terviktekst)  +  

 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

EFDD: §§ 3 (2. osa), 9 (2. osa) 

 
Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

Verts/ALE: 

§ 8 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „sealhulgas täiendavaid paindlikkusvorme, näiteks paindlikkus 

prioriteetide ja rakenduskavade puhul asjaomaste haldusasutuste taotluse korral“ 

2. osa: need sõnad 
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EFDD: 

§ 3 

1. osa: „rõhutab, et kavade täitmisel tekkinud viivituste tõttu võib suureneda juba praegu 

olemasolev oht, et Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide rakenduskavade 

rahastamisvahendite kasutamist takistavad madalad väljamaksemäärad, liiga suured 

kapitalieraldised, suutmatus kaasata piisaval määral erakapitali, vähene 

finantsvõimendus ja ringlusraskused; märgib, et vaja on täiendavaid selgitusi ja 

meetmeid, et saavutada liikmesriikides ühesugune rahastamisvahendite kasutamise 

suutlikkus, ning kutsub liikmesriike üles neid komisjoni ja Euroopa 

Investeerimispanga eraldatud vahendeid tasakaalustatult kasutama;“ 

2. osa: „tuletab meelde ka Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide ning Euroopa 

Strateegiliste Investeeringute Fondi vahendite kombineeritud kasutamise võimalust, 

et võidelda investeeringute vähenemise vastu, eelkõige sektorites, kus 

majanduskasvu ja tööhõive edendamise suutlikkus on kõige suurem;“ 

 
§ 9 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond“ 

2. osa: need sõnad 
 


