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1. Marine Le Peni puutumatuse äravõtmise taotlus 

Raport: Sajjad Karim (A8-0223/2017) 

Reguleerimisese NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

tervikhääletus  +  

 

2.  Aserbaidžaani ajakirjaniku Afgan Mukhtarli juhtum 

Resolutsiooni ettepanekud: B8-0414/2017, B8-0415/2017, B8-0416/2017, B8-0417/2017, B8-

0418/2017, B8-0420/2017 

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

Resolutsiooni ühisettepanek RC-B8-0414/2017  

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

§ 8  originaaltekst  + muudetud suuliselt 

hääletus: resolutsioon (terviktekst)  +  

Resolutsiooni ettepanekud fraktsioonide kaupa 

B8-0414/2017  ECR  ↓  

B8-0415/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0416/2017  S&D  ↓  

B8-0417/2017  ALDE  ↓  

B8-0418/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0420/2017  PPE  ↓  

 

Muu 

Heidi Hautala esitas lõike 8 kohta järgmise suulise muudatusettepaneku: 

 

8. nõuab kohest, täielikku, läbipaistvat, usutavat ja erapooletut uurimist seoses Aserbaidžaani 

blogipidaja ja aktivisti Mehman Galandarovi surmaga 28. aprillil 2017, mil ta viibis 

Aserbaidžaani riiklikus kinnipidamisasutuses;
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Pakistan, eelkõige inimõiguste kaitsjate olukord ja surmanuhtlus 

Resolutsiooni ettepanekud: B8-0419/2017, B8-0421/2017, B8-0422/2017, B8-0423/2017, B8-
0427/2017, B8-0429/2017 

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

Resolutsiooni ühisettepanek RC-B8-0419/2017  

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

§ 3 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 8 § originaaltekst eraldi +  

§ 9 § originaaltekst eraldi +  

pärast § 8 2 ECR EH + 222, 213, 178 

pärast põhjendust H 1 ECR EH + 224, 210, 182 

põhjendus K § originaaltekst eraldi +  

põhjendus L § originaaltekst eraldi +  

hääletus: resolutsioon (terviktekst)  +  

Resolutsiooni ettepanekud fraktsioonide kaupa 

B8-0419/2017  ECR  ↓  

B8-0421/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0422/2017  S&D  ↓  

B8-0423/2017  ALDE  ↓  

B8-0427/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0429/2017  PPE  ↓  

 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

GUE/NGL: põhjendused K, L, §§ 8, 9 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

GUE/NGL: 

§ 3 
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1. osa: „mõistab hukka Pakistanis inimõiguste ja õigusriigi põhimõtte järgimise valdkonnas 

toimunud tagasimineku ning eelkõige kohtuväliste tapmiste sagenemise ja 

ajakirjanike, inimõiguste kaitsjate, vabaühenduste ja valitsuse kritiseerijate 

hirmutamise ja nende vastu jõu kasutamise; tuletab meelde Pakistani valitsuse 

kohustust tagada põhiõiguste austamine;“ 

2. osa: „väljendab heameelt selle üle, et Pakistan võttis vastu inimõiguste tegevuskava, ning 

nõuab, et sellele järgneksid tegelikud edusammud;“ 

3. osa: „hoiatab sellega seoses, et EL on väga häiritud sellest, kui aktivistid langevad 

endiselt kirjeldatud tavade ohvriks ning edusamme ei ole märgata;“ 
 

 

4. Inimõiguste olukord Indoneesias 

Resolutsiooni ettepanekud: B8-0424/2017, B8-0425/2017, B8-0426/2017, B8-0428/2017, B8-

0430/2017, B8-0431/2017 

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

Resolutsiooni ühisettepanek RC-B8-0424/2017  

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

§ 13 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

hääletus: resolutsioon (terviktekst)  +  

Resolutsiooni ettepanekud fraktsioonide kaupa 

B8-0424/2017  ECR  ↓  

B8-0425/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0426/2017  S&D  ↓  

B8-0428/2017  ALDE  ↓  

B8-0430/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0431/2017  PPE  ↓  

 

 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

ECR: 

§ 13 

1. osa: „väljendab heameelt uimastitega kaubitsemise eest surma mõistetud inimeste 

surmaotsuste täideviimise peatamise üle, kuni nende kohtuasjad läbi vaadatakse; 

nõuab tungivalt, et Indoneesia valitsus peataks jätkuvalt kõikide selliste 

surmaotsuste täideviimise ning vaataks kohtuasjad uuesti läbi kooskõlas 

rahvusvaheliste standarditega;“ 
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2. osa: „nõuab, et surmanuhtluse kasutamisele kehtestataks viivitamata uuesti moratoorium 

eesmärgiga surmanuhtlus kaotada;“ 
 

 

5. Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi rakendamine 

Raport: José Manuel Fernandes, Udo Bullmann (A8-0200/2017) 

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

§ 1 2 ENF NH – 88, 521, 8 

pärast § 1 3 EFDD NH – 90, 460, 66 

pärast § 4 4 EFDD NH – 90, 450, 80 

pärast § 17 5 EFDD NH – 112, 479, 28 

§ 22 § originaaltekst eraldi +  

pärast § 22 6 EFDD NH – 129, 447, 45 

pärast § 48 7 EFDD NH – 125, 443, 46 

§ 50 1 Verts/ALE  –  

pärast § 57 8 EFDD NH – 111, 467, 42 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 477, 105, 35 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

EFDD: muudatusettepanekud 3, 4, 5, 6, 7, 8 

ENF: muudatusettepanek 2 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

ALDE: § 22 
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6. Euroopa jagamismajanduse tegevuskava 

Raport: Nicola Danti (A8-0195/2017) 

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

alternatiivne 

resolutsiooni ettepanek 

7 ENF NH – 61, 553, 1 

pärast § 37 1 EMPL-

komisjon 

 +  

pärast § 38 2 EMPL-

komisjon 

EH – 306, 308, 2 

3 EMPL-

komisjon 

EH + 320, 295, 3 

4 EMPL-

komisjon 

 –  

§ 56 5 ITRE 

komisjon 

 –  

pärast § 56 6 ITRE 

komisjon 

 –  

hääletus: IMCO komisjon, resolutsioon 

(terviktekst) 

NH + 510, 60, 48 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

ENF: muudatusettepanek 7 
 

 

7. Veebiplatvormid ja digitaalne ühtne turg 

Raport: Henna Virkkunen, Philippe Juvin (A8-0204/2017) 

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

alternatiivne 

resolutsiooni ettepanek 

1 ECR  –  

§ 27 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 29 § originaaltekst osa   

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

2 +  

3 +  

4 +  

§ 30 § originaaltekst eraldi +  

§ 33 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 35 § originaaltekst eraldi +  

§ 36 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 37 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 38 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 39 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 58 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 59 § originaaltekst osa   

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

2 +  

3 +  

4 +  

5 +  

§ 60 § originaaltekst eraldi +  

§ 61 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 67 § originaaltekst eraldi +  

§ 68 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 75 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

põhjendus H § originaaltekst eraldi +  

hääletus: IMCO ja ITRE komisjonid, resolutsioon 

(terviktekst) 

NH + 393, 146, 74 

 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

parlamendiliiget põhjendus H, § 30, 35, 36, 60, 67 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

parlamendiliiget 

§ 27 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „samuti kutsub liikmesriike üles vajaduse korral välja töötama 

uusi kaitsemehhanisme, et tagada veebiplatvormide töötajate piisav kaitse,“ 

2. osa: need sõnad 

 
§ 29 
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1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „märgib, et vahendajate praegune piiratud vastutus ELis on üks 

küsimusi, mille teatud sidusrühmad on veebiplatvormide teemalises arutelus 

tõstatanud;“, „on seetõttu veendunud, et vastutust tuleks veelgi täpsustada, sest sellel 

on ELi digitaalmajanduses keskne tähtsus;“ ja „tuletades meelde, et platvormid, mis 

ei täida e-kaubanduse direktiivis ette nähtud neutraalset rolli, ei saa taotleda 

vastutusest vabastamist;“ 

2. osa: „märgib, et vahendajate praegune piiratud vastutus ELis on üks küsimusi, mille 

teatud sidusrühmad on veebiplatvormide teemalises arutelus tõstatanud;“ 

3. osa: „on seetõttu veendunud, et vastutust tuleks veelgi täpsustada, sest sellel on ELi 

digitaalmajanduses keskne tähtsus;“ 

4. osa: „tuletades meelde, et platvormid, mis ei täida e-kaubanduse direktiivis ette nähtud 

neutraalset rolli, ei saa taotleda vastutusest vabastamist;“ 

 
§ 33 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „võtab teadmiseks käimasoleva töö seoses audiovisuaalmeedia 

teenuste direktiiviga ja komisjoni kavatsuse teha ettepanek videote jagamise 

platvormidele kehtivate meetmete kohta, mis käsitlevad alaealiste kaitset ning 

vihakõnega seotud sisu kõrvaldamist;“ ja „märgib, et puuduvad viited terrorismile 

õhutamisega seotud sisu kohta;“ 

2. osa: „võtab teadmiseks käimasoleva töö seoses audiovisuaalmeedia teenuste direktiiviga 

ja komisjoni kavatsuse teha ettepanek videote jagamise platvormidele kehtivate 

meetmete kohta, mis käsitlevad alaealiste kaitset ning vihakõnega seotud sisu 

kõrvaldamist;“ 

3. osa: „märgib, et puuduvad viited terrorismile õhutamisega seotud sisu kohta;“ 

 
§ 36 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „ja kontrollima õigusliku sekkumise võimalust“ 

2. osa: need sõnad 

 
§ 37 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „regulatiivsete meetmetega, mida täiendavad“ 

2. osa: need sõnad 

 
§ 38 

1. osa: „kiidab heaks ettevõtjatele mõeldud tegevusjuhendi veebis leviva ebaseadusliku 

vihakõne vastu võitlemiseks, milles lepiti kokku 2016. aastal ja mida toetas 

komisjon,“  

2. osa: „ning palub komisjonil koostada internetiplatvormide jaoks asjakohased ja 

mõistlikud vahendid ebaseaduslike toodete ja sisu kindlakstegemiseks ja 

kõrvaldamiseks;“ 

 
§ 39 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „andmete omandiõiguse valdkonnas“ 

2. osa: need sõnad 

 
§ 58 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „hindama kriteeriumide ja künniste vajalikkust, millega 

kehtestatakse tingimused, mille kohaselt võib veebiplatvormide suhtes täiendavat 

turujärelevalvet rakendada, ja“ 

2. osa: need sõnad 

 
§ 59 
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1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „rõhutab, et autorite ja loojate õigused peavad olema kaitstud 

ka digiajastul, ja tuletab meelde, kui tähtis on loomemajandus ELi tööhõivele ja 

majandusele“, „sealhulgas internetiteenuse pakkujad“ ja „aktiivseid“ ja „et tagada 

jälgitavus“ 

2. osa: „rõhutab, et autorite ja loojate õigused peavad olema kaitstud ka digiajastul, ja 

tuletab meelde, kui tähtis on loomemajandus ELi tööhõivele ja majandusele;“ 

3. osa: „sealhulgas internetiteenuse pakkujad“ 

4. osa: „aktiivseid“ 

5. osa: „et tagada jälgitavus“ 

 
§ 61 

1. osa: kogu tekst, v.a „ja seda mitte ainult äriühingute jaoks, vaid ka tarbijate tervist ja 

ohutust silmas pidades, mistõttu tarbijaid tuleb ebaseaduslikust võltsitud toodetega 

kauplemisest teavitada;“ ning „et“ ja „läbivaatamine“ 

2. osa: „ja seda mitte ainult äriühingute jaoks, vaid ka tarbijate tervist ja ohutust silmas 

pidades, mistõttu tarbijaid tuleb ebaseaduslikust võltsitud toodetega kauplemisest 

teavitada;“ 

3. osa: „et“ ja „läbivaatamine“ 

 
§ 68 

1. osa: „kiidab heaks komisjoni meetmed konkurentsiõiguse paremaks jõustamiseks 

digimaailmas ja rõhutab vajadust teha konkurentsi valdkonnas õigeaegseid otsuseid, 

võttes arvesse digitaalsektori kiiret arengut;“ 

2. osa: „märgib siiski, et ELi konkurentsiõigust on vaja mõneti kohandada, et see 

digimaailmas oma eesmärke täidaks;“ 

 
§ 75 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „on raske selles uues ülemaailmsel konkurentsil põhinevas 

majanduses konkureerida ja“ 

2. osa: need sõnad 
 

8. Humanitaarolukord Jeemenis 

Resolutsiooni ettepanekud: B8-0407/2017, B8-0408/2017, B8-0409/2017, B8-0410/2017, B8-

0411/2017, B8-0412/2017, B8-0413/2017 

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

Resolutsiooni ühisettepanek RC-B8-0407/2017 

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

§ 11 1 GUE/NGL NH – 191, 258, 154 

pärast § 11 5 Verts/ALE NH – 194, 231, 171 

6 Verts/ALE NH – 163, 258, 181 

pärast põhjendust A 2 Verts/ALE NH – 162, 238, 202 

pärast põhjendust I 3 Verts/ALE NH – 160, 253, 192 

4 Verts/ALE NH – 171, 239, 189 
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Reguleerimisese Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

hääletus: resolutsioon (terviktekst)  +  

Resolutsiooni ettepanekud fraktsioonide kaupa 

B8-0407/2017  ECR  ↓  

B8-0408/2017  EFDD  ↓  

B8-0409/2017  ALDE  ↓  

B8-0410/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0411/2017  S&D  ↓  

B8-0412/2017  PPE  ↓  

B8-0413/2017  Verts/ALE  ↓  

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

Verts/ALE: muudatusettepanekud 2, 3, 4, 5, 6 

GUE/NGL: muudatusettepanek 1 
 

Mitmesugust: 

Branislav Škripek (fraktsioon ECR) allkirjastas samuti resolutsiooni ühisettepaneku RC-B8-

0407/2017. 
 

 

9. Euroopa tasandi erakondade ja poliitiliste sihtasutuste põhikiri ning rahastamine 

Resolutsiooni ettepanekud: B8-0405/2017, B8-0406/2017 

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

Resolutsiooni ühisettepanek B8-0405/2017 

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

§ 2 3 GUE/NGL  –  

6 EFDD NH – 38, 470, 68 

pärast § 2 7 EFDD NH – 120, 432, 16 

pärast põhjendust B 1 GUE/NGL  +  

2 GUE/NGL  –  

4 EFDD NH – 104, 450, 23 

5 EFDD NH – 136, 424, 13 
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Reguleerimisese Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 409, 134, 25 

Resolutsiooni ettepanek B8-0406/2017 (EFDD) 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH ↓  

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

EFDD: muudatusettepanekud 4, 5, 6, 7, lõpphääletus B8-0405/2017 

 lõpphääletus B8-0406/2017 

 


