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1. Zimbabwe, pastor Evan Mawarire juhtum 

Resolutsiooni ettepanekud: B8-0191/2017, B8-0194/2017, B8-0196/2017, B8-0200/2017, B8-
0224/2017 

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

Resolutsiooni ühisettepanek RC-B8-0191/2017  

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

hääletus: resolutsioon (terviktekst)  +  

Resolutsiooni ettepanekud fraktsioonide kaupa 

B8-0191/2017  ECR  ↓  

B8-0194/2017  S&D  ↓  

B8-0196/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0200/2017  ALDE  ↓  

B8-0224/2017  PPE  ↓  

 

 

2. Ukraina poliitvangid Venemaal ja Krimmi olukord 

Resolutsiooni ettepanekud: B8-0190/2017, B8-0192/2017, B8-0195/2017, B8-0198/2017, B8-
0221/2017 

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

Resolutsiooni ühisettepanek RC-B8-0190/2017 

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

§ 19 § originaaltekst eraldi +  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 451, 73, 86 

Resolutsiooni ettepanekud fraktsioonide kaupa 

B8-0190/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0192/2017  ECR  ↓  

B8-0195/2017  S&D  ↓  

B8-0198/2017  ALDE  ↓  

B8-0221/2017  PPE  ↓  
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Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

PPE: lõpphääletus RC-B8-0190/2017 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

S&D: § 19 
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3. Filipiinid, senaator Leila M. De Lima juhtum 

Resolutsiooni ettepanekud: B8-0193/2017, B8-0197/2017, B8-0199/2017, B8-0222/2017, B8-
0223/2017, B8-0225/2017, B8-0226/2017 

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

Resolutsiooni ühisettepanek RC-B8-0193/2017 (PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, 

EFDD) 

§ 6 § originaaltekst eraldi +  

§ 12 1 GUE/NGL  +  

hääletus: resolutsioon (terviktekst)  +  

Resolutsiooni ettepanekud fraktsioonide kaupa 

B8-0193/2017  ECR  ↓  

B8-0197/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0199/2017  EFDD  ↓  

B8-0222/2017  S&D  ↓  

B8-0223/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0225/2017  ALDE  ↓  

B8-0226/2017  PPE  ↓  

 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

ECR: § 6 
 

 

4. ELi prioriteedid ÜRO Inimõiguste Nõukogu 2017. aasta istungjärkudel 

Resolutsiooni ettepanekud: B8-0183/2017, B8-0184/2017, B8-0185/2017, B8-0186/2017, B8-
0187/2017, B8-0188/2017, B8-0189/2017 

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

Resolutsiooni ühisettepanek RC-B8-0183/2017  

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

§ 12 § originaaltekst osa   

1 +  

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

3 +  

4 +  

§ 15 § originaaltekst eraldi +  

§ 23 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 25 1 Verts/ALE NH - 197, 371, 50 

§ 27 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

hääletus: resolutsioon (terviktekst)  +  

Resolutsiooni ettepanekud fraktsioonide kaupa 

B8-0183/2017  PPE  ↓  

B8-0184/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0185/2017  EFDD  ↓  

B8-0186/2017  ALDE  ↓  

B8-0187/2017  S&D  ↓  

B8-0188/2017  ECR  ↓  

B8-0189/2017  Verts/ALE  ↓  

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

Verts/ALE: muudatusettepanek 1 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

ECR: § 15 
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Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

PPE: 

§ 27 

1. osa: „kutsub ELi üles tegema oma partneritega ÜRO äritegevuse ja inimõiguste 

juhtpõhimõtete rakendamisel koostööd, sealhulgas võtma meetmeid, et ergutada 

suuremat arvu riike võtma vastu riiklikud tegevuskavad ja osalema ÜRO töörühma 

ning ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroo töösuundades;“ 

2. osa: „kordab oma üleskutset kõigile riikidele ja ELile tegutseda aktiivselt ja 

konstruktiivselt, et jõuda võimalikult kiiresti õiguslikult siduva vahendini, millega 

saaks reguleerida inimõigusi käsitleva rahvusvahelise õiguse raames rahvusvaheliste 

korporatsioonide ja muude äriühingute tegevust, et ennetada inimõiguste rikkumisi, 

neid uurida ning tagada hüvitamismehhanismid ja juurdepääs õiguskaitsele, kui 

inimõigusi rikutakse;“ 

 

PPE, ECR 

§ 12 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „soolise identiteedi“, „ja seksuaalse sättumuse“ ja „sealhulgas 

uue sõltumatu eksperdiga valdkonnas, mis puudutab kaitset vägivalla ja 

diskrimineerimise eest seksuaalse sättumuse ja soolise identiteedi alusel;“ 

2. osa: „soolise identiteedi“ 

3. osa: „ja seksuaalse sättumuse“ 

4. osa: „sealhulgas uue sõltumatu eksperdiga valdkonnas, mis puudutab kaitset vägivalla ja 

diskrimineerimise eest seksuaalse sättumuse ja soolise identiteedi alusel;“ 

 
§ 23 

1. osa: „nõuab, et ELi edendaks jätkuvalt naiste ja meeste võrdõiguslikkust ja toetaks 

aktiivselt ÜRO Soolise Võrdõiguslikkuse ja Naiste Õiguste Edendamise Agentuuri 

(UN Women) tööd ning soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise alaseid algatusi 

oma tegevuses ja programmides; nõuab jätkuvaid toetusmeetmeid, millega 

tugevdatakse naiste ja tütarlaste mõjuvõimu suurendamist ning igasuguse naiste ja 

tütarlaste vastu suunatud vägivalla ja diskrimineerimise, sealhulgas soolise vägivalla 

kaotamist; nõuab tungivalt, et EL püüaks luua piirkondadeüleseid algatusi naiste 

õiguste edendamiseks, kaitseks ja järgimiseks“ 

2. osa: „ning rakendaks täielikult ja tulemuslikult nii Pekingi tegevusprogrammi kui ka 

rahvusvahelise rahvastiku- ja arengukonverentsi tegevusprogrammi“ 

3. osa: „ning kaitseks sellega seoses jätkuvalt kõiki seksuaal- ja reproduktiivtervisega 

seonduvaid õigusi;“ 
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5. Konflikti- ja riskipiirkondadest pärit mineraalide ja metallide importijate 

tarneahelaga seotud hoolsuskohustus ***I 

Raport: Iuliu Winkler (A8-0141/2015) 

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

esialgne kokkulepe 156 komisjon NH + 558, 17, 45 

deklaratsioonid 157 komisjon  +  

 

 

Mitmesugust 

Raport saadeti 20. mail 2015 tagasi komisjonile institutsioonidevahelisteks läbirääkimisteks. 
 

 

 

6. Kalandussektori andmete kogumist, haldamist ja kasutamist käsitlev liidu 

raamistik ***I 

Raport: Marco Affronte (A8-0150/2016) 

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

Esialgne kokkulepe 

esialgne kokkulepe 118 komisjon NH + 535, 38, 48 

Seadusandliku akti eelnõu * 

kogu tekst 118 komisjon  ↓  

vastutava komisjoni 

muudatusettepanekud 

– hääletus plokkide 

kaupa 

1–117 komisjon  ↓  

hääletus: komisjoni ettepanek NH ↓  

 

* Fraktsioon või vähemalt miinimumlävendile vastav arv parlamendiliikmeid võib teha ettepaneku 

panna seadusandliku akti eelnõu muudatusettepanek hääletusele. Parlament paneb võimaliku 

ettepaneku hääletusele (kodukorra artikli 59 lõiked 3 ja 4). 
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7. Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika põhiseaduslik, õiguslik ja institutsiooniline 

mõju ning Lissaboni lepingust tulenevad võimalused 

Raport: Michael Gahler, Esteban González Pons (A8-0042/2017) 

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

pärast volitust 13 1 raportöörid  +  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 360, 212, 48 

 

 

 

8. ELi integreeritud Arktika-poliitika 

Raport: Urmas Paet, Sirpa Pietikäinen (A8-0032/2017) 

Teema Me nr Esitaja NH 

jne 

Hääletus NH/EH – märkused 

§ 13 § originaaltekst osa   

1/NH + 334, 265, 20 

2/NH - 183, 414, 20 

§ 14 § originaaltekst osa   

1/NH + 561, 43, 15 

2/NH + 301, 289, 27 

3/NH + 386, 212, 21 

§ 41 1 üle 76 

parlamendiliikme 

 -  

§ originaaltekst NH - 187, 287, 148 

pärast § 56 2 üle 76 

parlamendiliikme 

 +  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 483, 100, 37 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

Verts/ALE: §§ 13, 14, 41 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

üle 76 

parlamendiliikme 

§§ 13, 41 
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Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

üle 76 parlamendiliikme 

§ 13 

1. osa: „kutsub liikmesriike üles keelama fossiilkütustele toetuste andmist, mis alandaks 

fossiilkütuste energiatootlikkuse kulu, eesmärgiga pärssida fossiilkütuste 

kasutamist;“ 

2. osa: „nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid teeksid rahvusvahelistes foorumites 

tööd Arktikast pärineva nafta ja gaasi tootmise täieliku keelamise nimel tulevikus, et 

saavutada vähese CO2-heitega majanduse eesmärk;“ 

 
§ 14 

1. osa: „palub ELil edendada rahvusvaheliselt rangeid ettevaatusel põhinevaid 

regulatiivseid standardeid nafta otsimise, uurimise ja tootmisega seotud 

keskkonnakaitse ja ohutuse valdkonnas;“ 

2. osa: „nõuab, et keelustataks nafta puurimine ELi ja EMP jäistes Arktika vetes“ 

3. osa: „ning et EL edendaks sarnaseid ettevaatusstandardeid Arktika Nõukogus ja Arktika 

rannikuriikide jaoks;“ 
 

 

9. 2016. aasta Montenegro aruanne 

Raport: Charles Tannock (A8-0050/2017) 

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

§ 1 10 ENF  -  

§ 3 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3/EH - 264, 278, 70 

4 +  

§ 5 6 GUE/NGL  -  

§ originaaltekst osa   

1 +  

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

§ 15 7 GUE/NGL  -  

§ 17 4 S&D, 

Verts/ALE 

EH + 311, 234, 61 

§ 32 1 Verts/ALE  +  

§ 34 2 Verts/ALE  -  

§ 36 8 GUE/NGL  -  

§ originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 40 9ÜME GUE/NGL  -  

3 Verts/ALE EH - 288, 302, 21 

põhjendus A 5 GUE/NGL  -  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 471, 98, 41 

 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

EFDD: 

§ 3 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „vajadust“, „osa“ ja „väliste osalejate“ 

2. osa: „vajadust“ 

3. osa: „osa“ 

4. osa „väliste osalejate“ 

 
§ 5 

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

2. osa: see sõna 

 
§ 36 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „sealhulgas nõukogu otsusega (ÜVJP) 2016/1671, millega 

pikendati piiravaid meetmeid Venemaa suhtes“ 

2. osa: need sõnad 
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10. E-demokraatia võimalused ja probleemid ELis 

Raport: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0041/2017) 

Teema Me nr Esitaja NH 

jne 

Hääletus NH/EH – märkused 

§ 16 § originaaltekst eraldi/

EH 

+ 414, 156, 16 

§ 20 § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH + 314, 271, 9 

§ 23 § originaaltekst eraldi/

EH 

+ 350, 235, 4 

§ 27 § originaaltekst eraldi/

EH 

+ 317, 249, 20 

§ 32 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 38 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 39 1 üle 76 

parlamendiliikme 

 -  

§ 41 § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH + 299, 285, 6 

§ 43 § originaaltekst eraldi +  

põhjendus A § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

põhjendus G § originaaltekst osa   

1 +  
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Teema Me nr Esitaja NH 

jne 

Hääletus NH/EH – märkused 

2 -  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 459, 53, 47 

 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

üle 76 

parlamendiliikme 

§§ 16, 23, 27, 43 

 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

üle 76 parlamendiliikme 

§ 20 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „segmenteeritud proaktiivsete vahendite abil, mis võimaldavad 

juurdepääsu kõikidele dokumentidele parlamendi toimikutes;“ 

2. osa: need sõnad 

 
§ 32 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „soovitab lisaks komisjonil keskenduda avatud lähtekoodiga 

lahendustele, mida saaks kergesti kasutusele võtta kogu digitaalsel ühtsel turul;“ 

2. osa: need sõnad 

 
§ 38 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „kutsub Euroopa Parlamendi fraktsioone ja Euroopa tasandi 

erakondi suurendama avaliku arutelu ja e-osaluse võimalusi;“ 

2. osa: need sõnad 

 
§ 41 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „soovitab sellega seoses kaaluda võimalike muudatuste 

tegemist Euroopa tasandi erakondade põhikirjas, ning seda, et need muudatused 

hõlmaks ja edendaks e-osaluse tavasid;“ 

2. osa: need sõnad 

 
põhjendus A 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „sest nad eemalduvad poliitiliste otsuste tegemise protsessist, 

ning üha suurem on oht, et avalikkus ei ole poliitikaga rahul;“ 

2. osa: need sõnad 

 
põhjendus G 

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

2. osa: need sõnad 

 


