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1. Keskkonnavastutuse direktiivi rakendamine 

Raport: Laura Ferrara (A8-0297/2017) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

tervikhääletus NH + 502, 74, 35 

 

 

2. Lihtsa, läbipaistva ja standarditud väärtpaberistamise raamistik ***I 

Raport: Paul Tang (A8-0387/2016) 

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

Ettepanek lükata komisjoni ettepanek tagasi 

Ettepanek lükata 

komisjoni ettepanek 

tagasi 

2 GUE/NGL  -  

Esialgne kokkulepe 

Esialgne kokkulepe 3 komisjon NH + 459, 135, 23 

 

 

 

3. Krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavad usaldatavusnõuded 

***I 

Raport: Othmar Karas (A8-0388/2016) 

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

Esialgne kokkulepe 

Esialgne kokkulepe 2 komisjon NH + 458, 135, 26 

 

 

 

4. Otsus alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi: privaatsust ja elektroonilist 

sidet käsitlev määrus 

Raport: Marju Lauristin (A8-0324/2017) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

hääletus: otsus NH + 318, 280, 20 
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Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

alustada 

institutsioonidevahelist

e läbirääkimistega 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

EFDD, PPE: lõpphääletus 

 

Mitmesugust: 
Hääletust palusid PPE, ECR ja parlamendiliige Morten Løkkegaard  (kodukorra artikli 69c lõige 2). 
 

5. Võitlus seksuaalse ahistamise ja kuritarvitamise vastu ELis 

Resolutsiooni ettepanekud: B8-0576/2017, B8-0577/2017, B8-0578/2017, B8-0579/2017, B8-
0580/2017, B8-0581/2017, B8-0582/2017 

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

Resolutsiooni ühisettepanek RC-B8-0576/2017 

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

§ 1 2 ENF NH - 74, 519, 20 

§ 10 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 11 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 12 § originaaltekst eraldi +  

§ 13 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

pärast § 15 3 PPE NH + 510, 73, 32 

§ 16, taane 4 § originaaltekst NH + 386, 214, 13 

§ 16, taane 6 § originaaltekst osa   
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

1 +  

2/NH + 338, 252, 24 

§ 16, taane 7 5 PPE NH + 532, 5, 77 

pärast § 18 6 ALDE  +  

§ 21 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

põhjendus D 1 ENF  -  

4 PPE NH + 518, 45, 53 

põhjendus I § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

põhjendus O § originaaltekst osa   

1/NH + 575, 12, 28 

2/NH + 324, 239, 51 

3 +  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 580, 10, 27 

Resolutsiooni ettepanekud fraktsioonide kaupa 

B8-0576/2017  ECR  ↓  

B8-0577/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0578/2017  S&D NH ↓  

B8-0579/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0580/2017  ALDE  ↓  

B8-0581/2017  ENF  ↓  

B8-0582/2017  PPE NH ↓  

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

S&D: Lõpphääletus RC-B8-0576/2017 ja B8-0578/2017 
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ENF: muudatusettepanek 2 

PPE: lõpphääletus B8-0582/2017, muudatusettepanekud 3, 4, 5, § 16, taane 4 

GUE/NGL: lõpphääletus RC-B8-0576/2017, § 16, taane 6, 2. osa ja lõpphääletus 

Verts/ALE: põhjendus O, 1. ja 2. osa 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

ECR, PPE: § 12 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

ECR: 

põhjendus I 

1. osa: „arvestades, et soostereotüüpide püsivus, seksism, seksuaalne ahistamine ja 

väärkohtlemine on struktuurne ja laialt levinud probleem kogu Euroopas ja 

maailmas ning see nähtus hõlmab igasuguse vanuse, hariduse, sissetuleku ja 

ühiskondliku positsiooniga ohvreid ja toimepanijaid ning on sellel on ohvrile 

füüsilised, seksuaalsed, emotsionaalsed ja psühholoogilised tagajärjed;“ 

2. osa: „arvestades, et kõigi naistevastase vägivalla vormide algpõhjus on võimu ebavõrdne 

jaotumine meeste ja naiste vahel, soostereotüübid ja seksism, sh seksistlik vihakõne 

internetis ja mujal, ning see on viinud meeste domineerimiseni naiste üle ja naiste 

diskrimineerimiseni ning takistanud naiste täielikku eneseteostust;“ 

 

ENF: 

§ 13 

1. osa: „nõuab naiste paremat kaasamist otsustusprotsessidesse, ametiühingutesse ning 

avaliku ja erasektori organisatsioonide juhtivatele ametikohtadele;“ 

2. osa: „palub komisjonil ja liikmesriikidel koos vabaühenduste, sotsiaalpartnerite ja 

võrdõiguslikkust edendavate asutustega tõhustada seksuaalse ahistamise ja soolise 

diskrimineerimise ohvrite õiguste selgitamiseks olulisi teadlikkuse suurendamise 

meetmeid; rõhutab, et liikmesriigid, tööandjate organisatsioonid ja ametiühingud 

peavad viivitamata aitama suurendada teadlikkust seksuaalsest ahistamisest ning 

toetama ja julgustama naisi, et nad sellistest juhtumitest viivitamata teataksid;“ 

 

PPE: 

§ 21 

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

2. osa: need sõnad 

 

ECR, PPE: 

põhjendus O 

1. osa: „arvestades, et“ ja „ei ole naised Euroopa Liidus soolise vägivalla, seksuaalse 

ahistamise ja väärkohtlemise eest võrdselt kaitstud;“ 

2. osa: „liikmesriikide erineva poliitika ja õigusaktide tõttu“ ja „arvestades, et 

kohtusüsteemid ei paku naistele piisavat tuge;“ 

3. osa: „arvestades, et soolise vägivalla toimepanija on sageli isik, keda ohver juba tunneb, 

ning paljudel juhtudel on ohver temast sõltuvuses, mistõttu ohver kardab veel 

rohkem vägivallast teatada;“ 

 

ECR, ENF 

§ 10 

1. osa: „kutsub komisjoni ja liikmesriike üles kiirendama Istanbuli konventsiooni 

ratifitseerimist;“ 



P8_PV(2017)10-26(VOT)_ET.docx 6 PE 613.207 

2. osa: „kutsub liikmesriike üles täielikult rakendama Istanbuli konventsiooni, sealhulgas 

looma algandmete kogumise süsteemi, mis hõlmab tegude toimepanijate soo ja 

vanuse lõikes eristatud andmeid ning andmeid toimepanija ja tema ohvri vaheliste 

suhete, sealhulgas seksuaalse ahistamise kohta;“ v.a: „täielikult rakendama“, 

„sealhulgas“ 

3. osa: „täielikult rakendama“, „sealhulgas“ 

 
§ 11 

1. osa: „palub komisjonil esitada direktiivi ettepaneku naiste ja tütarlaste vastase vägivalla 

ja soolise vägivalla kõigi vormide vastu võitlemiseks;“ 

2. osa: „kordab oma üleskutset komisjonile esitada ELi terviklik strateegia võitluseks 

soolise vägivalla kõigi vormide, sealhulgas naiste ja tütarlaste seksuaalse ahistamise 

ja seksuaalse väärkohtlemise vastu;“ 

 

ECR, ENF, PPE 

§ 16, taane 6 See vist oli parandus 

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

2. osa: See sõna 
 

Mitmesugust: 

António Marinho e Pinto (ALDE), Barbara Matera, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, 

Rosa Estaràs Ferragut, Elisabeth Morin-Chartier (PPE), Michela Giuffrida ja Maria Grapini (S&D) 

allkirjastasid samuti resolutsiooni ühisettepaneku RC-B8-0576/2017. 

Marijana Petir ja Lívia Járóka (PPE) allkirjastasid samuti resolutsiooni ettepaneku B8-0582/2017. 
 

 

6. Euroala majanduspoliitika 

Raport: Gunnar Hökmark (A8-0310/2017) 

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

alternatiivne 

resolutsiooni ettepanek 

1 ENF NH - 68, 527, 15 

alternatiivne 

resolutsiooni ettepanek 

2 EFDD NH - 75, 506, 32 

§ 42 § originaaltekst eraldi +  

§ 47 § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH + 313, 278, 20 

§ 59 § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH - 285, 301, 25 

§ 61 § originaaltekst osa   
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

1 +  

2 -  

3 -  

§ 62 § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH + 309, 297, 6 

§ 65 § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH + 283, 272, 55 

hääletus: ECON- komisjoni resolutsioon NH + 382, 176, 51 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

ENF: muudatusettepanek 1 

EFDD: muudatusettepanek 2 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

üle 76 

parlamendiliikme 

§ 42 

 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

üle 76 parlamendiliikme 

§ 47 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „toonitab, et piisav, jätkusuutlik pension on universaalne 

õigus;“ 

2. osa: need sõnad 

 
§ 59 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „peab siiski kahetsusväärseks asjaolu, et rasedus- ja 

sünnituspuhkuse osas ei ole edu saavutatud;“ 

2. osa: need sõnad 

 
§ 61 

1. osa: „kutsub liikmesriike üles kehtestama ennetavat poliitikat ja tegema sobivaid 

investeeringuid, mis on kujundatud nii, et need toetaksid naiste ja meeste sisenemist 

jätkusuutlikule ja kvaliteetseid töökohti pakkuvale tööturule, sinna naasmist, seal 

püsimist ja seal edasi liikumist pärast perekonna või hooldamisega seotud puhkust, 

kooskõlas Euroopa sotsiaalharta artikliga 27;“  välja arvatud sõnad: „ja seal edasi 

liikumist“ 

2. osa: „ja seal edasi liikumist“ 
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3. osa: „rõhutab eelkõige vajadust tagada tagasipöördumine samale, võrdväärsele või 

sarnasele ametikohale, kaitse vallandamise või ebasoodsama kohtlemise eest pärast 

rasedust, õigus taotleda või võtta perepuhkust  ja kaitseperiood pärast tööle naasmist, 

et inimesed saaksid oma ametikohaga uuesti kohaneda; kordab taas, et tööle 

naasmisel tuleks samuti tagada võimalus tööaja ja/või töökorralduse muutmiseks 

(sealhulgas tööandja kohustus põhjendada võimalikku keeldumist) ning 

koolitusajaks;“ 

 
§ 62 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „pöörates ümber tõendamiskoormise“ 

2. osa: need sõnad 

 
§ 65 

1. osa: „nõuab integreeritud vaesusevastase võitluse strateegia loomist selleks, et saavutada 

Euroopa 2020. aasta vaesuse vähendamise eesmärk; rõhutab liikmesriikide 

miinimumsissetuleku kavade rolli vaesuse vähendamisel, eelkõige siis, kui need 

ühendada abisaajaid hõlmavate sotsiaalse kaasatuse meetmetega;“ 

2. osa: „nõuab, et liikmesriigid töötaksid järk-järgult välja miinimumsissetuleku 

kehtestamise kavad, mis ei oleks mitte ainult asjakohased, vaid tagaksid ka piisava 

katvuse ja kasutuselevõtu; on seisukohal, et piisav miinimumsissetulek tähendab 

sissetulekut, mis on hädavajalik inimväärse elu elamiseks ja ühiskonnas täiel määral 

osalemiseks kogu eluea jooksul; juhib tähelepanu, et miinimumsissetulek saab olla 

piisav vaid juhul, kui ületab vaesuspiiri, et rahuldada inimeste põhivajadused, 

sealhulgas ka muud kui rahalised aspektid, nagu juurdepääs haridusele ja elukestvale 

õppele, inimväärsele eluasemele, kvaliteetsetele tervishoiuteenustele, ühiskondlikule 

tegevusele ja kodanikuosalusele;“ 
 

 

7. Läbirääkimisvolitused kaubandusläbirääkimiste pidamiseks Austraaliaga 

Raport: Daniel Caspary (A8-0311/2017) 

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

pärast § 5 7 ENF  -  

pärast § 7 1 Verts/ALE osa   

1/EH -  

2 - 148, 313, 144 

§ 10 4 GUE/NGL NH - 118, 429, 57 

§ 11 8 ENF NH - 83, 506, 13 

§ 12 9 ENF NH - 99, 485, 16 

§ 14 10 ENF NH - 55, 499, 43 

pärast § 14 11 ENF NH - 65, 489, 47 

pärast § 16 2 Verts/ALE NH - 191, 266, 138 
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

pärast § 17 3 Verts/ALE NH - 170, 291, 141 

§ 19, pärast punkti d 12 ENF NH - 78, 477, 42 

§ 19, punkt j 14 ENF NH - 72, 496, 33 

§ 19, pärast punkti j 15 ENF NH - 76, 477, 44 

§ 19, punkt g § originaaltekst osa   

1/NH + 553, 48, 5 

2/NH + 434, 154, 6 

§ 19, punkt k 13 ENF  -  

§ originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

pärast § 19 16 ENF NH - 86, 477, 41 

pärast volitust 6 5 ENF  -  

põhjendus I 6 ENF  -  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 452, 126, 25 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

GUE/NGL: muudatusettepanek 4 

ENF: muudatusettepanekud 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 

ECR: § 19, punkt g 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

ECR: 

§ 19, punkt g 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „mille puhul võetakse mitmesuguste jõustamismeetodite seas 

muu hulgas arvesse ka sanktsioonidel põhinevat mehhanismi“ 

2. osa: need sõnad 

 

ALDE: 

§ 19, punkt k 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „ning ühe võimalusena jäetakse kõige tundlikumad sektorid 

läbirääkimiste temaatikast välja;“ 

2. osa: need sõnad 

 

ENF: 

muudatusettepanek 1 
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1. osa: „kutsub nõukogu üles alustama Euroopa Parlamendiga arutelu selle üle, kuidas 

laiendada koostööd tulevaste kaubanduslepingute läbirääkimisvolituste 

formuleerimisel,“ 

2. osa: „võttes eesmärgiks institutsioonidevahelise kokkuleppe lihtsustamise, millega 

parlament ja nõukogu täiel määral jagaksid komisjonile kaubanduslepingute 

läbirääkimisvolituste andmise ülesannet;“ 
 

 

8. Läbirääkimisvolitused kaubandusläbirääkimiste pidamiseks Uus-Meremaaga 

Raport: Daniel Caspary (A8-0312/2017) 

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

§ 9 7 ENF  -  

pärast § 9 1 Verts/ALE osa   

1 -  

2 -  

§ 11 4 GUE/NGL NH - 111, 426, 60 

§ 12 8 ENF NH - 80, 499, 12 

§ 13 9 ENF NH - 93, 487, 8 

§ 15 10 ENF NH - 60, 510, 24 

pärast § 15 11 ENF NH - 71, 475, 47 

pärast § 19 3 Verts/ALE NH - 171, 283, 139 

§ 20, punkt a 12 ENF NH - 75, 473, 40 

§ 20, pärast punkti f 13 ENF  -  

§ 20, punkt g § originaaltekst osa   

1/NH + 548, 41, 3 

2/NH + 435, 153, 7 

§ 20, punkt j 14 ENF osa   

1/NH - 72, 459, 57 

2/NH - 74, 470, 47 

§ 20, punkt k § originaaltekst osa   

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

2 +  

pärast § 21 15 ENF NH - 95, 451, 43 

pärast volitust 7 5 ENF  -  

põhjendus J 6 ENF  -  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 440, 122, 27 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

GUE/NGL: muudatusettepanek 4 

ENF: muudatusettepanekud 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 15 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

ECR: 

§ 20, punkt g 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „mille puhul võetakse mitmesuguste jõustamismeetodite seas 

muu hulgas arvesse ka sanktsioonidel põhinevat mehhanismi“ 

2. osa: need sõnad 

 

ENF: 

muudatusettepanek 1: 

1. osa: „kutsub nõukogu üles alustama Euroopa Parlamendiga arutelu selle üle, kuidas 

laiendada koostööd tulevaste kaubanduslepingute läbirääkimisvolituste 

formuleerimisel,“ 

2. osa: „võttes eesmärgiks institutsioonidevahelise kokkuleppe lihtsustamise, millega 

parlament ja nõukogu täiel määral jagaksid komisjonile kaubanduslepingute 

läbirääkimisvolituste andmise ülesannet;“ 

 
muudatusettepanek 14 

1. osa: lisatakse „kusjuures tuleb märkida, et geograafiliste tähiste nn kooseksisteerimise 

mehhanism, mida kasutatakse sarnase nimega eraviisiliste kaubamärkide olemasolul 

kolmandate riikide turgudel, ei paku ELi toodetele turul piisavat kaitset ning tekitab 

tarbijates ebamäärase ja eksitava mulje toiduainete päritolust;“ 

2. osa: sõnade „lihtsustatud tolliprotseduurid“ väljajätmine 

 

ALDE: 

§ 20, punkt k 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „ning ühe võimalusena jäetakse kõige haavatavamad sektorid 

läbirääkimiste temaatikast välja;“ 

2. osa: need sõnad 
 

Mitmesugust: 

Muudatusettepanek 2 võeti tagasi. 
 

 

9. ELi õiguse kohaldamise järelevalve 2015 

Raport: Kostas Chrysogonos (A8-0265/2017) 
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

pärast § 1 1 GUE/NGL NH - 99, 470, 11 

§ 2 § originaaltekst osa   

1/NH + 528, 35, 20 

2/NH + 313, 253, 13 

§ 25 § originaaltekst NH + 437, 106, 41 

pärast § 25 2 GUE/NGL NH - 113, 458, 15 

§ 26 § originaaltekst eraldi -  

§ 27 § originaaltekst osa   

1 +  

2 -  

§ 28 § originaaltekst eraldi -  

§ 29 § originaaltekst NH + 298, 268, 4 

§ 30 § originaaltekst NH - 228, 273, 65 

§ 31 § originaaltekst NH - 95, 278, 193 

§ 33 § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH - 275, 276, 7 

§ 41 § originaaltekst osa   

1/NH - 100, 300, 157 

2/NH + 428, 111, 14 

pärast § 46 3 GUE/NGL NH - 57, 442, 42 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 385, 109, 21 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

PPE: § 2, 30, 31, muudatusettepanekud 1, 2, 3 

GUE/NGL: § 25, 29, 41 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

ALDE, PPE: § 26, 28, 29, 30, 31 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 
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PPE: 

§ 2 

1. osa: „märgib, et Euroopa Komisjon tegeleb Euroopa halva õhukvaliteedi probleemiga 

ning on algatanud mitu rikkumismenetlust seoses direktiivi 2008/50/EÜ rikkumise ja 

NO2 piirnormide pideva ületamisega;“ 

2. osa: „peab aga kahetsusväärseks, et 2015. aastal ei olnud Euroopa Komisjonil 

samaväärseid kontrollivolitusi, et hoida ära saastet tekitavate diiselmootoriga autode 

ühtsele turule viimine, mis suurendavad märkimisväärselt NO2 keskkonda 

eraldumist, põhjustades vastavate piirnormide ületamist, ja mis ei vasta ELi 

eeskirjadele, mis käsitlevad mootorsõidukite tüübikinnitust seoses väikeste 

sõiduautode ja kommertsveokite heidetega;“  

 
§ 33 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „peab kahetsusväärseks, et EL ei täida pagulaste 

ümberpaigutamise vallas võetud kohustusi ning liikmesriigid ei täida oma kohustust 

võtta vastu teataval hulgal pagulasi;“ 

2. osa: need sõnad 

 

PPE, ALDE: 

§ 27 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „isegi siis, kui nad tegutsevad rahvusvaheliste laenuandjate 

rühmade (nn troikade) liikmetena“ 

2. osa: need sõnad 

 
§ 41 

1. osa: „juhib tähelepanu sellele, et kokkuhoiupoliitika ja sellega seotud kärped, mida 

liikmesriigid on oma valitsemissektoris ja kohtusüsteemides teinud, on kodanike 

õiguste kaitset negatiivselt mõjutanud ja samas süvendanud probleeme seoses ELi 

õiguse nõuetekohase ülevõtmisega;“ 

2. osa: „on seisukohal, et selleks, et ELi poliitika tooks kasu nii üksikisikutele kui 

ettevõtjatele, on ülimalt tähtis ELi õigustikku nõuetekohaselt kohaldada; palub 

seetõttu komisjonil tugevdada ELi õiguse rakendamist, tuginedes struktureeritud ja 

süsteemsele õigusaktide ülevõtmisele ning siseriiklike õigusaktide vastavuse 

kontrollimisele täielikus kooskõlas ELi aluslepingute ja Euroopa Liidu põhiõiguste 

hartaga; juhib tähelepanu sellele, et ELi õigusaktid on vaba ja demokraatliku 

protsessi tulemus; väljendab rahulolu selle üle, et jälgides ELi õiguse kohaldamist 

liikmesriikides, võtab komisjon nõuetekohaselt arvesse parema õigusloome 

põhimõtteid;“ 

 


