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1. Ühendkuningriigiga peetavate läbirääkimiste seis 

Resolutsiooni ettepanekud: B8-0676/2017, B8-0677/2017 

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

Resolutsiooni ettepanek B8-0676/2017 

(EFDD) 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH - 59, 591, 26 

Resolutsiooni ettepanek B8-0677/2017  

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

§ 1 § originaaltekst osa   

1 +  

2/NH + 537, 78, 66 

pärast § 1 17 GUE/NGL NH - 108, 458, 123 

§ 2 1 ALDE, PPE, 

S&D, 

GUE/NGL, 

Verts/ALE 

osa   

1/NH + 641, 34, 14 

2 +  

pärast § 2 18 GUE/NGL  -  

§ 3 8 EFDD NH - 62, 597, 31 

§ originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3/NH + 571, 62, 56 

4/NH + 572, 68, 49 

§ 5 10 EFDD NH - 135, 538, 16 

pärast § 5 9 EFDD NH - 66, 612, 10 

§ 7 § originaaltekst NH + 558, 76, 54 

§ 8, taane 1 12 EFDD NH - 55, 595, 36 

§ 8, taane 2 § originaaltekst osa   

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

2/NH + 547, 84, 55 

§ 8, taane 3 13 EFDD NH - 75, 584, 28 

§ 8, taane 4 14 EFDD NH - 57, 594, 34 

§ 8, taane 5 § originaaltekst NH + 562, 79, 46 

§ 8, taane 8 16 EFDD NH - 105, 553, 29 

§ 8, pärast taanet 8 15 EFDD NH - 70, 592, 25 

11 EFDD NH - 69, 594, 24 

§ 10 3 EFDD NH - 65, 500, 121 

§ originaaltekst NH + 543, 76, 66 

§ 12 § originaaltekst osa   

1 +  

2/NH + 562, 70, 54 

§ 13 § originaaltekst NH + 565, 65, 58 

§ 14 § originaaltekst NH + 559, 70, 57 

pärast volitust 1 4 EFDD NH - 87, 592, 11 

põhjendus C 5 EFDD NH - 59, 604, 24 

põhjendus D § originaaltekst NH + 573, 54, 61 

põhjendus G 6 EFDD NH - 134, 529, 23 

§ originaaltekst osa   

1 +  

2/NH + 620, 65, 4 

põhjendus I 7 EFDD NH - 101, 551, 34 

põhjendus M § originaaltekst NH + 575, 58, 54 

pärast põhjendust O 2 ALDE, PPE, 

S&D, 

GUE/NGL, 

Verts/ALE 

 +  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 556, 62, 68 
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Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

EFDD: muudatusettepanekud 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, § 3 (3. ja 4. osa), 

7, 8, tiret 2 (2. osa), 10, 12 (2. osa), 13, 14, põhjendused D, G (2. osa), M, 

lõpphääletus (B8-0677/2017), lõpphääletus (B8-0676/2017) 

GUE/NGL: muudatusettepanek 17 

ENF: § 8, taane 5 

ECR: muudatusettepanek 1 (1. osa) 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

ENF: § 10 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

EFDD: 

§ 1 

1. osa: „väljendab heameelt ELi ja Ühendkuningriigi läbirääkijate esitatud ühise eduaruande 

üle, milles on jõutud järeldusele, et väljaastumislepingu üle peetavatel 

läbirääkimistel on saavutatud piisavalt edu,“ 

2. osa: „ning õnnitleb liidu läbirääkijat senise läbirääkimiste käigu puhul;“ 

 
§ 8, taane 2 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „võimaldamata sektoripõhist lähenemisviisi;“ 

2. osa: need sõnad 

 
§ 12 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „ning hõlmab ELi õigustiku, sealhulgas kodanike õiguste 

pikendamist, mis tähendab, et olemasolevad ELi õigus-, eelarve-, järelevalve-, 

kohtu- ja jõustamisinstrumendid ning -struktuurid kehtivad Ühendkuningriigi suhtes 

ka edaspidi;“ 

2. osa: need sõnad 

 
põhjendus G 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „ühtlustades selleks õigusakte“ 

2. osa: need sõnad 

 

ECR: 

muudatusettepanek 1 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „kuid“ ja „ning on arvamusel, et läbirääkimiste teises etapis 

saab edu saavutada ainult siis, kui Ühendkuningriigi valitsus järgib täielikult 

ühisaruandes võetud kohustusi ja kui neid kohustusi kajastatakse täielikult 

väljaastumislepingu projektis;“ 

2. osa: need sõnad 

 

EFDD, ENF: 

§ 3 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „märgib, et pärast lõplikku vormistamist tuleb 

väljaastumisleping vormistada selge ja üheselt mõistetava õigusliku tekstina;“, „et 

deklaratsiooni vaidlustamise korral lasub tõendamiskohustus Ühendkuningriigi 

ametiasutustel“ ja „kodanike õigusi käsitlevate sätete tõlgendamist puudutavate 

Euroopa Liidu Kohtu otsuste siduva iseloomu ning“  

2. osa: „märgib, et pärast lõplikku vormistamist tuleb väljaastumisleping vormistada selge 

ja üheselt mõistetava õigusliku tekstina;“ 

3. osa: „et deklaratsiooni vaidlustamise korral lasub tõendamiskohustus Ühendkuningriigi 

ametiasutustel“ 
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4. osa: „kodanike õigusi käsitlevate sätete tõlgendamist puudutavate Euroopa Liidu Kohtu 

otsuste siduva iseloomu ning“  
 

 

2. Vastuväide rakendusaktile:  fosforhappe, fosfaatide, di-, tri- ja polüfosfaatide (E 

338–452) kasutamine vertikaalsetes külmutatud liha varrastes 

Resolutsiooni ettepanek: B8-0666/2017 (resolutsiooni ettepaneku vastuvõtmiseks on nõutav 
parlamendi koosseisu häälteenamus) 

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

Resolutsiooni ettepanek B8-0666/2017 

(ENVI-komisjon) 

pärast § 4 4 Verts/ALE EH + 365, 298, 8 

pärast põhjendust D 1 Verts/ALE EH + 373, 294, 1 

pärast põhjendust L 2 Verts/ALE  +  

3 Verts/ALE  +  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH - 373, 272, 30 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

ENF, Verts/ALE, S&D, ECR: lõpphääletus 
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3. Rahapesu, maksustamise vältimise ja maksudest kõrvalehoidumise uurimise 

järgsete soovituste projekt 

Soovituse projekt B8-0660/2017 

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

Soovituse projekt B8-0660/2017 

(rahapesu, maksustamise vältimist ja maksudest kõrvalehoidumist käsitleva liidu õiguse 

kohaldamisel ilmnenud väidetavate rikkumiste ja haldusomavoli uurimise komisjon) 

pärast § 1 38 GUE/NGL NH - 129, 340, 214 

39 GUE/NGL NH - 73, 523, 83 

40 GUE/NGL NH - 333, 335, 11 

41 GUE/NGL VE - 299, 357, 19 

§ 3 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

pärast § 3 23 PPE  +  

24 PPE  +  

25 PPE  +  

pärast § 4 26 PPE  +  

§ 6 § originaaltekst NH + 500, 160, 24 

§ 7 § originaaltekst eraldi/E

H 

- 235, 276, 158 

pärast § 8 42 GUE/NGL EH - 316, 324, 39 

43 GUE/NGL NH + 587, 74, 24 

44 GUE/NGL NH + 520, 151, 12 

§ 12 § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH + 419, 238, 22 

§ 13 27 PPE EH + 476, 141, 51 
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

§ originaaltekst eraldi ↓  

pärast § 13 9 EFDD NH - 155, 515, 10 

§ 15 28 PPE NH + 474, 177, 33 

§ originaaltekst eraldi ↓  

§ 19 § originaaltekst NH + 355, 316, 13 

§ 21 § originaaltekst osa   

1/NH + 674, 8, 4 

2/NH + 583, 67, 22 

pärast § 22 10 EFDD NH + 373, 281, 32 

§ 24 § originaaltekst eraldi/E

H 

- 223, 304, 139 

pärast § 24 45 GUE/NGL  -  

46 GUE/NGL NH + 416, 260, 6 

pärast § 25 14 S&D osa   

1/NH + 411, 248, 22 

2/NH + 346, 309, 25 

3/NH - 327, 327, 24 

§ 26 29 PPE EH + 374, 277, 21 

§ originaaltekst eraldi ↓  

pärast § 26 58 GUE/NGL  -  

pärast § 27 47 GUE/NGL  -  

pärast § 33 48 GUE/NGL  -  

§ 34 § originaaltekst eraldi +  

§ 35 § originaaltekst NH - 332, 334, 16 

§ 38 30 PPE EH - 244, 392, 38 

§ originaaltekst osa   

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

2 -  

3/EH - 307, 360, 14 

§ 39 § originaaltekst eraldi +  

pärast § 39 49 GUE/NGL  -  

50 GUE/NGL  -  

pärast § 41 11 EFDD NH + 337, 325, 20 

§ 45 51 GUE/NGL  -  

§ originaaltekst eraldi/E

H 

- 300, 344, 28 

pärast § 49 6 Verts/ALE NH - 291, 374, 12 

52 GUE/NGL EH + 335, 327, 16 

§ 51 § originaaltekst eraldi/E

H 

- 328, 349, 5 

§ 52 § originaaltekst NH + 361, 299, 19 

§ 55 § originaaltekst NH - 173, 360, 148 

pärast § 55 15 ENF  -  

§ 58 31 PPE NH + 500, 176, 9 

§ originaaltekst eraldi ↓  

§ 63 § originaaltekst eraldi/E

H 

+ 397, 265, 12 

pärast § 66 7 Verts/ALE NH + 425, 233, 21 

§ 69 § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH + 346, 152, 178 

§ 70 § originaaltekst eraldi +  

§ 72 § originaaltekst eraldi +  

§ 73 § originaaltekst osa   

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

2/EH - 161, 355, 149 

§ 74 § originaaltekst eraldi -  

§ 78 32 PPE  +  

§ originaaltekst eraldi ↓  

§ 79 § originaaltekst osa   

1/NH + 589, 87, 3 

2/NH - 243, 260, 176 

§ 80 § originaaltekst eraldi -  

§ 85 § originaaltekst NH - 318, 350, 10 

§ 87 8 Verts/ALE NH - 183, 336, 162 

pärast § 88 53 GUE/NGL  -  

§ 89 § originaaltekst eraldi -  

§ 90 § originaaltekst eraldi/E

H 

+ 361, 290, 25 

§ 92 § originaaltekst NH + 375, 292, 15 

§ 97 16 ENF  -  

§ 98 § originaaltekst osa   

1/NH + 625, 35, 21 

2/NH - 167, 504, 12 

§ 102 § originaaltekst osa   

1/NH + 579, 94, 9 

2/NH + 632, 45, 3 

§ 108 § originaaltekst NH + 631, 48, 6 

pärast § 110 17 ENF  -  

§ 114 § originaaltekst eraldi +  

§ 115 § originaaltekst NH - 173, 341, 172 

§ 120 § originaaltekst NH + 577, 44, 60 
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

§ 122 § originaaltekst NH - 320, 333, 27 

§ 127 33 PPE  +  

§ originaaltekst eraldi ↓  

pärast § 128 18 ENF NH - 68, 577, 33 

§ 130 § originaaltekst osa   

1 +  

2 -  

§ 131 § originaaltekst NH + 587, 91, 3 

pärast § 131 12 EFDD NH + 360, 293, 27 

§ 133 19 ENF NH - 72, 572, 38 

pärast § 137 20 ENF  -  

§ 139 § originaaltekst eraldi/E

H 

+ 359, 252, 19 

pärast § 142 54 GUE/NGL  -  

§ 143 § originaaltekst NH + 336, 329, 12 

pärast § 143 55 GUE/NGL VE - 315, 351, 1 

§ 144 § originaaltekst eraldi -  

§ 145 § originaaltekst NH - 308, 366, 10 

§ 146 § originaaltekst eraldi -  

§ 150 § originaaltekst eraldi -  

pärast § 150 34 PPE  +  

§ 153 § originaaltekst eraldi -  

pärast § 153 13 S&D VE + 350, 301, 26 

§ 154 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 159 1S EFDD NH - 36, 573, 73 
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

§ 160 35 PPE EH - 302, 348, 23 

pärast § 160 36 PPE NH + 499, 134, 44 

pärast § 170 56 GUE/NGL  -  

§ 176 2 EFDD NH - 13, 656, 8 

§ 180 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 186 § originaaltekst eraldi/E

H 

+ 356, 309, 9 

pärast § 186 57 GUE/NGL EH - 276, 355, 44 

§ 187 § originaaltekst eraldi/E

H 

- 141, 365, 144 

§ 188 § originaaltekst eraldi -  

pärast § 189 22 ENF NH - 88, 567, 20 

§ 194 § originaaltekst NH - 305, 359, 9 

§ 198 3S EFDD NH - 46, 621, 6 

§ 199 4S EFDD NH - 192, 465, 16 

§ 200 § originaaltekst eraldi -  

§ 201 § originaaltekst NH + 376, 288, 12 

pärast § 201 37 PPE  +  

§ 202 § originaaltekst NH + 582, 97, 2 

§ 209 § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH + 359, 311, 2 

§ 210 5S EFDD NH - 169, 493, 12 

§ originaaltekst osa   

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

2 +  

hääletus: soovitus (terviktekst) NH + 492, 50, 136 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

EFDD: muudatusettepanekud 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 

S&D: lõpphääletus 

Verts/ALE: muudatusettepanekud 6, 7, 8, 14, 28, § 19, 21, 35, 55, 79, 85, 92, 98, 102, 108, 115, 

122, 143, 145, 194, 201 

GUE/NGL: muudatusettepanekud 38, 39, 40, 43, 44, § 6 

PPE: muudatusettepanekud 14, 31, 36, § 52 

ENF: muudatusettepanekud 7, 10, 11, 18, 19, 22, 46, § 120, 131, 143, 202 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

ALDE: § 7, 13, 24, 26, 34, 35, 38, 39, 45, 51, 52, 55, 58, 69, 72, 73, 74, 78, 79, 80, 89, 98, 

115, 122, 127, 143, 144, 145, 146, 153, 187, 188, 194, 200 

GUE/NGL: § 6, 114 

PPE: § 7, 13, 15, 19, 24, 26, 35, 38, 45, 51, 52, 55, 63, 74, 78, 80, 85, 89, 90, 92, 115, 122, 

127, 130, 139, 143, 144, 145, 146, 150, 153, 186, 187, 188, 194, 199, 200, 201 

ECR: § 6, 70 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

GUE/NGL 

§ 3 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „mis võib olla küll seaduslik, kuid on vastuolus seaduse 

mõttega“ 

2. osa: need sõnad 

 
§ 154 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „tulevaste vabakaubandus-, partnerlus- ja“  

2. osa: need sõnad 

 
§ 180 

1. osa: „kardab, et rikkumisest teatajatele saladuse hoidmise eesmärgil süüdistuse esitamine 

võib takistada kuritarvituste paljastamist; rõhutab, et kaitse eesmärk peaks olema 

kaitsta neid, kes tegutsevad avalikes huvides, ja vältida rikkumisest teatajate 

vaigistamist,“ 

2. osa: „võttes samal ajal arvesse äriühingute juriidilisi õigusi;“ 

 

PPE: 

§ 12 

1. osa: „võtab teadmiseks, et edaspidi teostab komisjon korruptsioonivastase võitluse 

järelevalvet Euroopa poolaasta protsessi kaudu; on arvamusel, et selles protsessis 

võib korruptsioonivastane võitlus jääda muude majandus- ja rahandusküsimuste 

varju;“ 

2. osa: need sõnad 

 
§ 21 
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1. osa: „palub komisjonil avaldada iga-aastase avaliku aruande, milles käsitletakse ELi 

rahaliste vahendite kasutamist ning Euroopa Investeerimispanga (EIP) ja Euroopa 

Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga (EBRD) rahasiirdeid offshore-struktuuridesse 

ning mis sisaldab blokeeritud projektide arvu ja laadi, selgitavaid märkusi projektide 

blokeerimise põhjuste kohta ja võetud järelmeetmeid“ 

2. osa: „millega tagatakse, et ELi vahendid ei aita otseselt ega kaudselt kaasa maksustamise 

vältimisele ega maksupettusele;“ 

 
§ 38 

1. osa: „julgustab komisjoni ja liikmesriike liikuma maksustamise valdkonnas palju 

ambitsioonikamate reformide suunas“ 

2. osa: „et liikmesriikide vahel maksukonkurents kaotada“ 

3. osa: „nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid täidaksid äriühingute rahvusvahelise 

maksustamise reformi sõltumatu komisjoni soovitusi ja lepiksid kokku äriühingute 

tulumaksu minimaalses tegelikus määras ning mõõdukas ja üksnes kohalikelt 

kuludelt maksusoodustuste tegemise poliitikas, et toetada uusi tootlikke 

investeeringuid; soovitab ühtlasi, et kõik liikmesriigid lõpetaksid välismaiste ja/või 

suurettevõtete ja üksikisikute maksustamise erikorra kasutamise ning avaldaksid 

juba sõlmitud kokkulepped;“ 

 
§ 69 

1. osa: „on väga mures, et liikmesriikide poolt hargmaistele ettevõtetele väljastatud 

maksualaste eelotsuste arv on viimastel aastatel kasvanud,“ 

2. osa: „hoolimata LuxLeaksi skandaali tõttu loodud sotsiaalhäiresüsteemist;“ 

 
§ 73 

1. osa: „rõhutab, et potentsiaalselt agressiivse piiriülese maksuplaneerimise korraldustega 

(DAC 6) seoses peaks kohustuslikule automaatsele teabevahetusele olema ligipääs 

mitte ainult maksuhalduritel,“ 

2. osa: „vaid ka üldsusel;“ 

 
§ 79 

1. osa: „palub komisjonil algatada rikkumismenetlused nende liikmesriikide puhul, kes ei 

ole Panama dokumentidest ja muudest infoleketest selgunu kohaselt liidu õigust 

järginud;“ 

2. osa: „palub komisjonil aru anda, kas rahapesuvastase direktiivi asemel tuleks vastu võtta 

hoopis määrus, millega on võimalik luua ühtne õigusruum ja kõrvaldada puudused, 

mis liikmesriikides on tekkinud direktiivi täitmise tagamisel;“ 

 
§ 98 

1. osa: „nõuab tungivalt, et kuritegevuse käigus saadud vara konfiskeeritaks; nõuab sellega 

seoses, et kiiresti võetaks vastu määrus, milles käsitletakse arestimis- ja 

konfiskeerimisotsuste vastastikust tunnustamist, mille eesmärk on kuritegeliku vara 

piiriülest sissenõudmist lihtsustada; rõhutab, et õigusvahend, mille komisjon on 

kavandanud, võimaldab paremat koostööd ja nimetatud otsuste lihtsamat 

tunnustamist ning järgida samal ajal subsidiaarsuse põhimõtet;“ 

2. osa: „palub komisjonil esitada seadusandliku ettepaneku, millega kehtestatakse 

sularahamaksetele piirang, et võitlust rahapesu, maksupettuste ja organiseeritud 

kuritegevuse vastu toetada;“ 

 
§ 102 

1. osa: „on veendunud, et kui Euroopa rahapesu andmebüroode staatust ja tööpõhimõtteid 

ühtlustada, siis teabevahetus paraneb“ 
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2. osa: „kutsub komisjoni üles alustama rahapesu andmebüroo platvormi raames projekti, 

millega teha kindlaks, milliseid teabeallikaid rahapesu andmebürood praegu 

kasutada saavad; palub komisjonil esitada suunised selle kohta, kuidas Euroopa 

rahapesu andmebüroode ülesandeid ja pädevusi paremini ühtlustada, ning teha 

selleks kindlaks, milline minimaalne ühtne ulatus ja sisu peavad olema finants-, 

haldus- ja õiguskaitseteabel, mille rahapesu andmebürood peaksid saama ja mida 

neil peaks olema õigus üksteisega vahetada;  on veendunud, et suunistes tuleks 

ühtlasi selgitada, kuidas mõista rahapesu andmebüroode strateegilise analüüsi 

ülesandeid;“ 

 
§ 130 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „nii ELis kui ka sellest väljaspool“ 

2. osa: need sõnad 

 
§ 209 

1. osa: „nõuab Europoli raames rahapesu andmebüroode sidevõrgu (FIU-net) koostöö 

märkimisväärset tugevdamist“ 

2. osa: „ja soovitab ühendada kõnealuse tegevuse kavandatud liidu maksupoliitika sidusus- 

ja koordineerimiskeskusega lootuses luua maksudega tegelev Europol („Tax 

Europol“), mis suudaks nii kooskõlastada liikmesriikide maksupoliitikat kui ka 

toetada liikmesriikide ametiasutusi ebaseaduslike rahvusvaheliste maksuskeemide 

uurimisel ja avastamisel;“ 

 
§ 210 

1. osa: „palub liikmesriikidel toetada aluslepingute reformimisel põhimõtet, mille kohaselt 

tuleks maksupoliitikat käsitlevad otsused võtta vastu nõukogu kvalifitseeritud 

häälteenamusega“ 

2. osa: „ja seadusandliku tavamenetluse raames;“ 

 

S&D, PPE: 

muudatusettepanek 14 

1. osa: „märgib, et Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) värskeimate 

välismaiseid otseinvesteeringuid puudutavate andmete kohaselt on Luksemburgil ja 

Madalmaadel kokku rohkem sissetulevaid investeeringuid kui USA-l, kusjuures 

valdav enamik neist on eriotstarbelistes üksustes, millel puudub oluline 

majandustegevus, ning Iirimaal on rohkem sissetulevaid investeeringuid kui 

Saksamaal või Prantsusmaal; juhib tähelepanu sellele, et Malta riikliku 

statistikaameti andmetel moodustavad välisinvesteeringud riigis 1474 % tema 

majanduse mahust;“ 

2. osa: „märgib, et Amsterdami ülikooli teostatud uuringus selgus, et 23 % kõigist 

ettevõtjate investeeringutest, mis lõpuks maksuparadiisidesse jõudsid, läbisid 

Madalmaad; usub, et need andmed annavad selget tunnistust sellest, et mõned 

liikmesriigid hõlbustavad ülemäärast kasumi ümberpaigutamist teiste liikmesriikide 

kulul;“ 

3. osa: „kutsub komisjoni seetõttu üles lugema Luksemburgi, Madalmaid, Iirimaad ja 

Maltat ELi maksuparadiisideks;“ 
 

Mitmesugust 

Muudatusettepanek 21 a võeti tagasi. 
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4. Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamise aastaaruanne 

Raport: Michael Gahler (A8-0351/2017) 

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

§ 3 12 Verts/ALE  -  

§ 4 § originaaltekst osa   

1/NH + 519, 113, 32 

2 +  

§ 6 13 Verts/ALE  -  

§ 8 § originaaltekst eraldi +  

§ 11 14 Verts/ALE  -  

§ 13 5 GUE/NGL NH – 162, 433, 71 

15 Verts/ALE NH - 66, 543, 60 

§ originaaltekst osa   

1 +  

2/NH + 386, 252, 27 

§ 16 6S GUE/NGL NH - 220, 412, 26 

16 Verts/ALE NH - 125, 469, 65 

§ originaaltekst osa   

1 +  

2/NH + 355, 233, 78 

§ 18 17 Verts/ALE NH - 80, 497, 77 

§ originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 19 18 Verts/ALE  -  
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

§ 20 7S GUE/NGL NH - 174, 455, 37 

§ originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 21 19 Verts/ALE NH - 161, 406, 102 

§ originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 22 20 Verts/ALE NH - 92, 478, 98 

§ 27 21 Verts/ALE NH - 209, 401, 58 

§ 31 3 PPE  +  

pärast § 31 8 GUE/NGL NH - 107, 544, 14 

§ 32 22 Verts/ALE NH - 96, 439, 126 

§ 33 4 PPE  +  

§ 34 23 Verts/ALE NH - 86, 532, 45 

pärast § 36 alapealkiri 

„Kaitse 

peadirektoraat“ 

§ originaaltekst eraldi +  

§ 37 § originaaltekst NH + 370, 259, 34 

§ 38 § originaaltekst NH + 370, 263, 33 

§ 39 § originaaltekst NH + 350, 275, 37 

pärast § 39 9 GUE/NGL NH - 210, 383, 61 

§ 43 24 Verts/ALE  -  

pärast § 46 10 GUE/NGL NH - 116, 538, 10 

§ 50 25 Verts/ALE  -  

§ 70 26 Verts/ALE NH - 129, 510, 26 
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

11 GUE/NGL NH - 157, 489, 18 

volitus 19 § originaaltekst eraldi +  

pärast volitust 25 1 PPE  +  

2 PPE  +  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 368, 237, 61 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

Verts/ALE: muudatusettepanekud 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 26, § 37, 38, 39 

GUE/NGL: muudatusettepanekud 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

EFDD: § 4 (1. osa), 13 (2. osa), 16 (2. osa), 37, 38, 39 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

ENF: volitus 19, § 8, 16, 37, 38, 39, pärast § 36 alapealkiri „Kaitse peadirektoraat“ 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

ENF: 

§ 18 

1. osa: „palub komisjoni asepresidendil ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel 

esindajal ning komisjonil astuda samme, et täita parlamendi nõudmine: koostada 

seoses järgmise mitmeaastase finantsraamistiku ettevalmistamisega ELi julgeolekut 

ja kaitset käsitlev valge raamat, nagu nõutakse parlamendi 22. novembri 2016. aasta, 

23. novembri 2016. aasta ja 16. märtsi 2017. aasta resolutsioonides;“ 

2. osa: „on seisukohal, et Euroopa kaitseliidu loomine, selle strateegilise orientatsiooni 

sidumine ELi rahalise panusega võimekuse arendamisse ning Euroopa 

institutsioonilise kaitseraamistiku kujundamine on elemendid, mida on vaja toetada 

institutsioonidevahelise kokkuleppega; rõhutab, et kõigi sidusrühmade laialdaste ja 

usaldusväärsete pingutustega on võimalik kaitsekulutuste ulatust ja tõhusust 

suurendada;“ 

3. osa: „nõuab, et selles protsessis määrataks tugev roll sellistele neutraalsetele riikidele 

nagu Austria ja Rootsi, seadmata sealjuures kahtluse alla konkreetsete liikmesriikide 

neutraalsust;“ 

 
§ 20 

1. osa: kogu tekst, v.a punkt e 

2. osa: Punkt e 

 
§ 21 

1. osa: „tunnustab komisjoni kavatsust esitada järgmise mitmeaastase finantsraamistiku 

raames ettepanek sihtotstarbelise eelarvega ja eraldi reeglitega kaitseuuringute 

eriprogrammi kohta;“ 

2. osa: „rõhutab, et liikmesriigid peaksid selle programmi jaoks andma lisaressursse, 

kärpimata olemasolevaid raamprogramme, millega rahastatakse teadusuuringuid, 

tehnoloogia arendamist ja innovatsiooni, nagu nõutakse Euroopa Parlamendi 5. juuli 

2017. aasta resolutsioonis;“ 

3. osa: „kordab oma varasemaid üleskutseid komisjonile, et see tagaks liidu osalemise 

liikmesriikide kaitsealastes teadus- ja arendusprogrammides või vajaduse korral 

koos tööstusega korraldatud programmides, nagu on osutatud Euroopa Liidu 

toimimise lepingu artiklites 185 ja 187;“ 
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EFDD: 

§ 13 

1. osa: „tunnustab silmanähtavaid edusamme Euroopa tugevama kaitsepoliitika 

kujundamisel pärast Euroopa Liidu üldise välis- ja julgeolekupoliitika strateegia 

vastuvõtmist 2016. aasta juunis; hindab positiivselt eelkõige Euroopa Kaitsefondi 

käivitamist, kaitseuuringute ettevalmistava meetme kavandatavat laiendamist ja 

seadusandlikku ettepanekut Euroopa kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise 

programmi kohta;“ 

2. osa: „kutsub liikmesriike üles suurendama oma tulevasi osamakseid ELi eelarvesse, et 

katta kõik lisakulud, mis ELil seoses Euroopa Kaitsefondiga tekivad;“ 

 
§ 16 

1. osa: „rõhutab, et komisjon ja üha suurem arv liikmesriike on endale kohustuseks võtnud 

Euroopa kaitseliidu rajamise ning Euroopa kodanikud toetavad seda tugevalt; 

rõhutab, et see vastab liidu kodanike ja Euroopa Parlamendi nõudmisele, mida 

parlament on väljendanud eeskätt arvukate üleskutsetega oma varasemates 

resolutsioonides; rõhutab, et Euroopa kaitse tugevam integratsioon aitab suurendada 

kaitse tõhusust, kaotada dubleerimise ja kärpida kulusid; rõhutab aga, et tõelise 

Euroopa kaitseliidu ellukutsumine nõuab jätkuvat poliitilist tahet ja otsustavust;“ 

2. osa: „nõuab, et liikmesriigid kinnitaksid valmidust osaleda Euroopa ühises ja sõltumatus 

kaitses ning võtaksid eesmärgiks tagada, et riigi kaitse-eelarve oleks tõuseks kümne 

aastaga vähemalt 2 %-ni SKPst;“ 

 

ENF, EFDD: 

§ 4 

1. osa: „rõhutab, et ida pool jätkub Venemaa sõda Ukraina vastu, Minski kokkuleppeid – 

millest kinni pidamata ei ole võimalik konflikti lahendada – ei ole täidetud ning 

kestab Krimmi ebaseaduslik anneksioon ja militariseerimine ning sissepääsu 

takistavate ja keelutsoone loovate süsteemide maksmapanek; on sügavalt mures, et 

Venemaa ülepaisutatud õppused ja sõjaväeline tegevus ilma rahvusvaheliste 

vaatlejateta, hübriidtaktika, sealhulgas küberterrorism, libauudised, väärinfo 

levitamise kampaaniad ning majanduslik ja energiaalane väljapressimine 

destabiliseerivad idapartnerluse riike ja Lääne-Balkanit ning on suunatud ka lääne 

demokraatiate vastu ja suurendavad neis sisepingeid;“  

2. osa: „on mures, et ELi ümbritsev julgeolekukeskkond jääb järgnevatel aastatel äärmiselt 

muutlikuks; kinnitab veel kord, et Lääne-Balkani riigid on ELi julgeoleku ja 

stabiilsuse jaoks strateegiliselt tähtsad ning vaja on panna rõhku ELi poliitilisele 

tegevusele selle piirkonna suunas ja tugevdada seda, muu hulgas laiendades ühise 

julgeoleku- ja kaitsepoliitika (ÜJKP) missioonide volitusi; on kindlalt veendunud, et 

ELi haavatavusest üle saamiseks on vaja suurendada integratsiooni ja 

koordineerimist;“ 
 

 

5. Ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamise aastaaruanne  

Raport: David McAllister (A8-0350/2017) 

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

§ 1 § originaaltekst osa   

1 +  



P8_PV-(2017)12-13(VOT)_ET.docx 19 PE 615.935 

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

2 +  

§ 7 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 12 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 13 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 17 § originaaltekst eraldi +  

§ 19 § originaaltekst osa   

1 +  

2/NH + 482, 115, 50 

§ 20 6 ECR  -  

§ originaaltekst osa   

1/NH + 544, 80, 22 

2/NH + 477, 122, 31 

§ 21 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5 +  

§ 22 § originaaltekst osa   

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

2 +  

§ 23 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 24 5 S&D  +  

§ originaaltekst osa   

1 ↓  

2 ↓  

§ 25 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 28 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 38 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 39 § originaaltekst osa   

1 +  

2/NH + 514, 122, 17 

§ 42 1 Verts/ALE  -  

§ 44 § originaaltekst osa   

1 +  

2/NH + 519, 90, 43 

§ 45 2 Verts/ALE NH - 88, 521, 35 
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

§ originaaltekst osa   

1 +  

2/NH + 394, 176, 72 

§ 46 3 Verts/ALE  -  

§ 47 4 Verts/ALE NH - 130, 482, 33 

§ originaaltekst osa   

1 +  

2/NH + 421, 195, 21 

3/NH + 370, 239, 19 

4 +  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 408, 132, 102 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

Verts/ALE: muudatusettepanekud 2, 4 

ENF: § 20 

EFDD: § 20 (2. Osa), § 39 (2. osa), § 44 (2. osa) 

EFDD, ENF: § 19 (2. osa), § 45 (2. osa), § 47 (2. ja 3. osa) 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

ENF: § 17 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

ALDE: 

§ 13 

1. osa: „kutsub üles kõiki asjaosalisi Liibüas ja sellest väljaspool toetama nii Liibüas 17. 

detsembril 2015. aastal allkirjastatud poliitilist kokkulepet kui ka seejärel loodud 

presidendi nõukogu, mis on ainus rahvusvahelise üldsuse ja ÜRO poolt tunnustatud 

ametivõim;“ 

2. osa: „rõhutab, et Liibüa kriisi lahendamine on Vahemere piirkonna stabiilsuse 

eeltingimus; rõhutab lõunapoolsete naaberriikide tähtsust ning vajadust saavutada 

Euroopa – Vahemere piirkonna rahu, jõukuse, stabiilsuse ja integratsiooni ruum; 

toonitab oma kindlat toetust kahe riigi lahendusele Iisraeli ja Palestiina konfliktis, 

mille puhul sõltumatu, demokraatlik, elujõuline ja territoriaalselt külgnev Palestiina 

riik eksisteeriks külg külje kõrval rahus ja julgeolekus turvalise Iisraeli Riigiga; 

rõhutab, kui oluline on tagada ELi poliitika sidusus territooriumi okupeerimist või 

annekteerimist puudutavate olukordade küsimuses;“ 

 

EFDD: 

§ 20 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „rõhutab, et EL peaks säilitama võimaluse kehtestada 

täiendavaid ja järkjärgulisi sanktsioone, kui Venemaa jätkab rahvusvahelise õiguse 

rikkumist;“ 
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2. osa: need sõnad 

 
§ 38 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „kutsub liikmesriike üles rakendama parlamendi soovitatud 

kaitsmise kohustuse põhimõtet;“ 

2. osa: need sõnad 

 
§ 39 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „veelgi tugevdada liidu ja selle partnerriikide suutlikkust 

võidelda võltsitud ja valeteabe vastu, koostada selged kriteeriumid, et hõlbustada 

võltsuudised avastamist, eraldada rohkem vahendeid ja muuta strateegilise 

kommunikatsiooni töörühm Euroopa välisteenistuse täiemõõduliseks üksuseks; 

nõuab sellega seoses ühise riski- ja haavatavusanalüüsi võime ja meetodite 

väljatöötamist ning ELi vastupanuvõime ja strateegilise teabevahetuse suutlikkuse 

suurendamist;“ ja „ning vajadust tugevdada sellist meediat usaldusväärse 

teabeallikana, eelkõige ELis ja selle naabruses, samuti rõhutab, et ühiseid ELi tele- 

ja raadiojaamu tuleks veelgi edendada;“ 

2. osa: need sõnad 

 
§ 44 

1. osa: „rõhutab sõltumatu meedia tähtsust kultuurilise mitmekesisuse ja kultuuridevahelise 

pädevuse edendamisel“ 

2. osa: „ning vajadust tugevdada sellist meediat kui usaldusväärse teabe allikat, eelkõige 

ELis ja selle naabruses, ning veelgi tugevdada ELi võimet võidelda libauudiste ja 

väärteabe vastu; rõhutab siinjuures, et ELi tasandil tuleb tugevdada vastupanuvõimet 

sellise teabe levikule Internetis; kutsub komisjoni üles oma tegevust nendes 

küsimustes Euroopa välisteenistusega paremini kooskõlastama;“ 

 

ENF: 

§ 1 

1. osa: „on veendunud, et ükski liikmesriik eraldi ei suuda lahendada täna meie ees seisvaid 

probleeme; rõhutab, et ühised ELi meetmed on kõige mõjusam viis Euroopa huvide 

kaitsmiseks, selle väärtuste toetamiseks, laiemas maailmas ühtse ja mõjuka üleilmse 

osalejana toimimiseks ning oma kodanike ja liikmesriikide kaitsmiseks nende 

julgeolekut ähvardavate suurenevate ohtude eest, sealhulgas ülemaailmses 

digisfääris;“  

2. osa: „on mures ELi julgeolekustruktuuri pärast, mis on endiselt haavatav ja killustunud 

jätkuvate ja uute igapäevaste väljakutsete ees ning kus nn hübriidrahust on saanud 

mitterahuldav tegelikkus; nõuab tungivalt, et liikmesriigid võtaksid meetmeid ja 

täidaksid nende Euroopa kodanike soovid, kes on korduvalt rõhutanud, et 

põhiväärtustel ja inimõigustel põhinev ELi välis- ja julgeolekupoliitika on kõigist 

ELi poliitikavaldkondadest üks kõige olulisemaid ja kõige vajalikumaid;  leiab, et on 

viimane aeg selleks, et liikmesriigid rakendaksid ühise välis- ja julgeolekupoliitika 

(ÜVJP) vahendeid, instrumente ja poliitikasuundi, et võimaldada ELil reageerida 

väliskonfliktidele ja kriisidele, suurendada partnerite suutlikkust ja kaitsta Euroopa 

Liitu;“ 

 
§ 7 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „Venemaa poolse rahvusvahelise õiguse rikkumise“ 

2. osa: need sõnad 

 
§ 12 
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1. osa: „väljendab heameelt ELi Süüria strateegia üle, mis võeti vastu aprillis 2017 ning mis 

hõlmab sanktsioonide laiendamist isikutele, kes on seotud keemiarelvade 

väljatöötamise ja kasutamisega; ergutab laiendama sanktsioone ka inimõiguste 

rikkumise eest vastutavatele isikutele;  rõhutab, et kõik selliste rahvusvahelise 

õiguse rikkumiste eest vastutavad isikud tuleb vastutusele võtta; kordab oma 

üleskutset ELile ja selle liikmesriikidele uurida koos partneritega Süüria 

sõjakuritegude tribunali loomise küsimust, kuni sellised asjad õnnestub anda 

Rahvusvahelisse Kriminaalkohtusse;“ 

2. osa: „rõhutab, kui vajalik on, et EL näitaks üles täielikku pühendumist, aidates kaasa 

Süüria ülesehitamisele pärast konflikti lõppu;“ 

 
§ 21 

1. osa: „taunib Venemaa mitmekordseid rahvusvahelise õiguse rikkumisi ning riigi hübriid-

sõjapidamist;“ 

2. osa: „tunnistab siiski põhjendatud ja sidusa valikulise suhtlemise ja dialoogi võimalust 

Venemaaga ühist huvi pakkuvates valdkondades, et tagada vastutus ja 

rahvusvahelise õiguse austamine;“, välja arvatud sõna „siiski“ 

3. osa: sõna „siiski“ 

4. osa: „rõhutab vajadust säilitada ja edendada edasise koostöö võimalust üleilmsete kriiside 

lahendamisel,“ 

5. osa: „kui asjaga on seotud otsene või kaudne ELi huvi või võimalus edendada ELi 

väärtusi;“ 
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§ 22 

1. osa: „usub, et suhete normaliseerimine on vajalik nii ELi kui ka Venemaa jaoks, ja et mis 

tahes tulevases Venemaa strateegias tuleks rõhutada suuremat pühendumust ja 

toetust ELi idapartnerluse riikidele; rõhutab, et EL peaks jätma avatuks võimaluse 

süvendada kahepoolseid poliitilisi ja majanduslikke suhteid Venemaaga,“ 

2. osa: „eeldusel et Venemaa järgib rahvusvahelist õigust ja lepinguid, millega ta on 

ühinenud, ning ohjab oma üha agressiivsemat suhtumist naaberriikidesse ja 

Euroopasse;“ 

 
§ 23 

1. osa: „kordab, et riikide suveräänsus, iseseisvus ja vaidluste rahumeelne lahendamine on 

Euroopa julgeolekukorra peamised põhimõtted, mis kehtivad kõikidele riikidele;“ 

2. osa: „mõistab seetõttu mööndusteta hukka Venemaa agressiooni Ukrainas, sealhulgas 

Krimmi ebaseadusliku annekteerimise ja Venemaa rahastatud konflikti Ida-Ukrainas; 

kutsub ELi, selle liikmesriike ja rahvusvahelist üldsust üles nõudma, et Venemaa 

peab lõpetama oma agressiooni ning vabastama kõik poliitvangid; nõuab, et 

rahvusvaheline kogukond etendaks aktiivsemat ja tulemuslikumat rolli konfliktide 

lahendamisel ning toetaks kõiki jõupingutusi, mida tehakse sellise püsiva ja 

rahumeelse lahenduse leidmiseks, mille puhul austatakse Ukraina ühtsust, 

suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust, eelkõige siirdes Ukraina võimude 

nõusolekul rahu kindlustamise ja rahu tagamise missiooni kogu territooriumile;“ 

 
§ 24 

1. osa: „kordab, et tuleb taas strateegiliselt keskenduda Lääne-Balkani riikidele, tunnistades, 

et EL peaks viima ellu oma ambitsioonid selles piirkonnas, sest see annaks uut 

hoogu usaldusväärsele ELi laienemispoliitikale, mille aluseks on Kopenhaageni 

kriteeriumid, ning tugevdaks õigusriiki ja riigiasutuste vastupanuvõimet;“ 

2. osa: „usub, et Lääne-Balkani riikide stabiilsus peab jätkuvalt olema peamine prioriteet; 

nõuab suuremaid jõupingutusi piirkonna sotsiaal-majanduslike ja poliitiliste 

tingimuste parandamiseks;  on veendunud, et Euroopa integratsioon ja piirkondlik 

leppimine on parim abinõu tegelemaks ohtudega, mis tulenevad välisjõudude 

destabiliseerivast sekkumisest ja mõjust, suurte salafismi ja vahhabismi võrgustike 

ning välisvõitlejate värbamise rahastamisest, organiseeritud kuritegevusest, 

riikidevahelistest suurtest vaidlustest, väärinfost ja hübriidohtudest; rõhutab vajadust 

jätkuvalt pühenduda äärmiselt tõhusa poliitilise ühiskonna edendamisele 

piirkonnas;“ 

 
§ 25 

1. osa: „kordab, et kui kõik need kriteeriumid on täidetud, on ELi uksed uutele liikmetele 

avatud;“ 

2. osa: „peab tervitatavaks Berliini protsessi raames ja Trieste tippkohtumisel tehtud 

hiljutisi jõupingutusi andmaks täiendav tõuge Lääne-Balkani riikide lähendamisele 

ELi liikmesusele; kordab, et tuleks pöörata erilist tähelepanu ja anda toetust 

äärmiselt oluliste institutsiooniliste ja poliitiliste reformide elluviimisele Lääne-

Balkani riikides,“  

3. osa: „ning kutsub komisjoni üles vaatama läbi täiendavate rahaliste vahendite eraldamise 

võimaluse ühinemiseelsele rahastamisvahendile (IPA), mis on üks olulisemaid 

vahendeid nende reformide rakendamise toetuseks;“ 

 
§ 28 

1. osa: Kogu tekst, v.a sõna „rahalisse“ 

2. osa: see sõna 

 

EFDD, ENF: 



P8_PV-(2017)12-13(VOT)_ET.docx 25 PE 615.935 

§ 19 

1. osa: „on kindlalt veendunud, et EL vajab uut lähenemisviisi oma suhetele idanaabritega; 

on seisukohal, et ELiga tihedamaid suhteid sõlmida soovivate riikide toetamine peab 

olema ELi välispoliitika peamine prioriteet;“ 

2. osa: „usub, et Venemaa kodanike ja üksuste vastaste sanktsioonide pikendamine on 

Minski kokkulepete rakendamise luhtumise vältimatu tagajärg, ning on jätkuvalt 

arvamusel, et selline rakendamine kõigi osaliste poolt on Ida-Ukraina konfliktile 

kestliku poliitilise lahenduse leidmise alus;“ 

 
§ 45 

1. osa: „on veendunud, et Euroopa peaks veelgi tugevdama ühiskaitsekoostööd, et kaitsta 

oma ühiseid väärtusi ja põhimõtteid ning strateegilist autonoomiat; rõhutab seoseid 

välis- ja sisejulgeoleku, parema ressursikasutuse ja Euroopa äärealade riskikontrolli 

vahel;  tuletab meelde, et liit käsitleb väliskriise ja -konflikte peamiselt arengu ja 

julgeoleku seostamise põhimõttest lähtudes;  kutsub liikmesriike üles rakendama 

Lissaboni lepingu täit potentsiaali ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika (ÜJKP) 

valdkonnas ning tervitab sellega seoses julgeoleku ja kaitse rakenduskava;  kutsub 

ELi üles ÜJKP tsiviillähetuste teemat uuesti läbi mõtlema, et tagada lähetuste 

nõuetekohane kavandamine, rakendamine ja toetamine; on seisukohal, et Euroopa 

Kaitseagentuuri (EDA) võimeid ja alalise struktureeritud koostöö ning ELi 

lahingugruppide potentsiaali tuleks täielikult kasutada;“ 

2. osa: „nõuab, et liikmesriigid näeksid selleks ette lisavahendid;“ 

 
§ 47 

1. osa: „palub, et komisjon suurenevaid julgeolekuohte järgmise mitmeaastase 

finantsraamistiku ettepanekus täielikult arvesse võtaks; on seisukohal, et nii ühise 

välis- ja julgeolekupoliitika eelarve suurus kui ka paindlikkus peavad vastama ELi 

kodanike ootustele seoses ELi kui turvalisuse tagaja rolliga;  rõhutab, et ELi 

julgeolekupoliitika ja -vahendid tuleb seada üldisesse perspektiivi, mis hõlmab ka 

tulemuslikku kooskõlastamist kavandatava Euroopa Kaitsefondiga;“ 

2. osa: „palub liikmesriike seada eesmärgiks kulutada 2 % SKPst kaitsele ning 20 % kaitse-

eelarvest varustuse soetamisele, mida EDA vajalikuks peab;“ 

3. osa: „tuletab ühtlasi meelde, et uut poliitikat tuleb toetada uutest rahastamisallikatest;“ 

4. osa: „märgib, et mitmel liikmesriigil on raskusi väga ulatusliku täies tegevusvalmiduses 

kaitsevõime hoidmisega, peamiselt rahaliste piirangute tõttu; nõuab seetõttu 

tihedamat koostööd ja kooskõlastamist selles, millised võimed tuleks säilitada, nii et 

liikmesriigid võiksid teatud võimetele spetsialiseeruda ja oma ressursse tõhusamalt 

kulutada; on veendunud, et liikmesriikide vägede paremaks kokkusobitamiseks ja 

lõimimiseks on koostalitlusvõime kõige tähtsam;  tuletab meelde, et ÜVJP 

assigneeringud moodustasid 2016. aastal 3,6 % rubriigi 4 kulukohustustest ja 0,2 % 

kogu ELi eelarvest; peab kahetsusväärseks, et ÜVJP peatüki maht ja alatäitmine ning 

süstemaatilised ümberpaigutamised näitavad, et ELil ei ole ikka veel ambitsiooni 

ülemaailmse partnerina tegutseda;“ 
 

 

6. Aastaaruanne inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas 2016. aastal ning ELi 

poliitika kohta selles valdkonnas 

Raport: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017) 

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

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

1 +  

2 +  

§ 9 § originaaltekst osa   

1 +  

2/NH + 562, 51, 20 

3 +  

4 +  

5 +  

§ 12 § originaaltekst NH + 568, 25, 43 

§ 16 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3 +  

pärast § 16 1 Verts/ALE, 

S&D, 

GUE/NGL 

NH + 445, 134, 47 

2 Verts/ALE, 

S&D, 

GUE/NGL 

NH + 390, 198, 36 

§ 24 § originaaltekst osa   

1/NH + 609, 7, 16 

2 +  

3 +  

4 +  

§ 32 § originaaltekst NH + 624, 6, 1 

§ 33 § originaaltekst osa   

1 +  

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

§ 37 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5 +  

6 +  

§ 42 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 51 § originaaltekst NH + 507, 99, 22 

§ 56 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 63 § originaaltekst eraldi +  

§ 69 § originaaltekst eraldi +  

volitus 5 § originaaltekst eraldi +  

volitus 10 § originaaltekst eraldi +  

volitus 23 § originaaltekst eraldi +  

volitus 26 § originaaltekst eraldi +  

volitus 34 § originaaltekst eraldi +  

põhjendus H § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 443, 95, 84 
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Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

Verts/ALE, GUE/NGL: muudatusettepanekud 1, 2 

ENF: § 12, 32, 51 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

ENF: § 63, 69, volitused 5, 10, 23, 26, 34 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

PPE: 

§ 16 

1. osa: „mõistab hukka naiste- ja tütarlastevastase seksuaalvägivalla, sealhulgas 

massivägistamise, seksiorjuse, sundprostitutsiooni, soolise tagakiusamise vormide, 

inimkaubanduse, seksiturismi ning kõigi muude füüsilise, seksuaalse ja 

psühholoogilise vägivalla vormide kasutamise sõjarelvana; juhib tähelepanu 

asjaolule, et soolise kuuluvuse ja seksuaalse vägivallaga seotud kuriteod liigitatakse 

Rooma statuudis sõjakuritegudeks, inimsusvastasteks kuritegudeks või 

konstitutiivseteks tegudeks seoses genotsiidi või piinamisega; rõhutab, kui tähtis on 

kaitsta naiste õigusi,“ 

2. osa: „sealhulgas nende seksuaal- ja reproduktiivõigusi“ 

3. osa: „nii õigusaktide, hariduse kui ka kodanikuühiskonna organisatsioonide toetamise 

kaudu; väljendab heameelt selle üle, et võeti vastu ELi soolise võrdõiguslikkuse 

tegevuskava (2016–2020), milles esitatakse põhjalik loetelu meetmetest, mille 

eesmärk on parandada naiste olukorda seoses võrdsete õiguste ja naiste mõjuvõimu 

suurendamisega;  rõhutab, et tähtis on tagada selle tulemuslik elluviimine; kiidab 

samuti heaks dokumendi „Strateegiline kohustus soolise võrdõiguslikkuse 

edendamiseks aastatel 2016–2019“ vastuvõtmise, millega edendatakse soolist 

võrdõiguslikkust ja naiste õigusi terves maailmas; rõhutab, kui tähtis on, et kõik 

liikmesriigid ratifitseeriksid ja rakendaksid tõhusalt Istanbuli konventsiooni; juhib 

tähelepanu asjaolule, et haridus on parim vahend, millega võidelda naiste ja laste 

diskrimineerimise ja nendevastase vägivallaga; nõuab, et komisjon, Euroopa 

välisteenistus ning komisjoni asepresident ja kõrge esindaja täidaksid aktiivsemalt 

oma kohustusi ja lubadusi naiste õiguste vallas, tuginedes naiste diskrimineerimise 

kõigi vormide likvideerimist käsitlevale konventsioonile, ning innustab kolmandaid 

riike sama tegema; on veendunud, et EL peaks jätkama naiste toetamise 

integreerimist ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika (ÜJKP) operatsioonidesse, 

konfliktide ennetamisse ja konfliktijärgsesse ülesehitamisse;  kinnitab veel kord 

naisi, rahu ja julgeolekut käsitleva ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1325 

olulisust;  rõhutab, kui tähtis on naiste pidev, võrdne, täielik ja aktiivne osalemine 

konfliktide ennetamises ja lahendamises, inimõiguste ja demokraatlike reformide 

edendamises ning rahuvalveoperatsioonides, humanitaarabis, konfliktijärgses 

ülesehitamises ja demokraatiale ülemineku protsessides, mis viivad kestvate ja 

stabiilsete poliitiliste lahendusteni;  tuletab meelde, et 2016. aasta Sahharovi auhind 

anti ISISe/Daeshi seksiorjuse läbi elanud Nadia Muraile ja Lamiya Aji Basharile; 

 

ENF: 

§ 8 
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1. osa: „väljendab tõsist muret usuvähemuste vastu suunatud üha sagedasemate rünnakute 

pärast, mille toimepanijateks on tihti valitsusvälised osalejad, nagu ISIS/Daesh; 

mõistab hukka tõsiasja, et paljudes riikides on olemas usuvahetust keelavad ja 

pühaduseteotust käsitlevad seadused ja neid jõustatakse, millega tegelikult piiratakse 

usuvähemuste ja ateistide usu- ja veendumusvabadust ja sõnavabadust või võetakse 

neilt need vabadused isegi täiesti ära; nõuab meetmeid, et kaitsta usuvähemusi, 

mitteusklikke ja ateiste, kes on langenud pühaduseteotust käsitlevate seaduste 

ohvriks, ning nõuab, et EL ja liikmesriigid alustaksid poliitilisi arutelusid selliste 

seaduste kehtetuks tunnistamiseks; nõuab, et EL ja selle liikmesriigid pingutaksid 

rohkem, et tugevdada mõttevabaduse, südametunnistusevabaduse ning usu- ja 

veendumusvabaduse austamist ja edendada suhetes kolmandate riikidega 

kultuuridevahelist ja religioonidevahelist dialoogi;  nõuab konkreetseid meetmeid 

usu- ja veendumusvabaduse edendamist ja kaitsmist käsitlevate ELi suuniste 

tõhusaks rakendamiseks muu hulgas ELi peakorterite ja delegatsioonide töötajate 

süsteemse ja järjepideva koolitamise tagamise abil;“ 

2. osa: „toetab täiel määral ELi tava võtta juhtroll seoses usu- ja veendumusvabaduse 

teemaliste resolutsioonidega ÜRO Inimõiguste Nõukogus ja ÜRO Peaassambleel; 

toetab täielikult usu- ja veendumusvabaduse edendamisega väljaspool ELi tegeleva 

ELi erisaadiku Ján Figeli tööd;“ 
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§ 9 

1. osa: „kordab tõsiasja, et sõnavabadus internetis ja mujal on iga demokraatliku ühiskonna 

ülioluline osa, kuna see hoiab elus pluralismi, mis annab kodanikuühiskonnale ja 

kodanikele suurema mõjuvõimu hoida oma valitsused ja otsustajad vastutavana ning 

toetab õigusriigi põhimõtte järgimist; toonitab, et internetis või mujal sõnavabaduse 

piiramine, näiteks veebisisu eemaldamise teel, peab toimuma ainult erandkorras, kui 

see on seadusega ette nähtud ja põhjendatud õiguspärase eesmärgi saavutamisega; 

rõhutab seepärast, et EL peaks suurendama jõupingutusi, et edendada sõnavabadust 

oma välispoliitika ja vahendite kaudu; kordab oma nõudmist ELile ja selle 

liikmesriikidele jälgida tõhusamalt igasugust sõna- ja meediavabaduse piiramist 

kolmandates riikides, mõista see kiiresti ja järjekindlalt hukka ning kasutada kõiki 

olemasolevaid diplomaatilisi võimalusi ja vahendeid selliste piirangute 

tühistamiseks;“ 

2. osa: „rõhutab, kui oluline on tagada sõnavabadust internetis ja mujal käsitlevate ELi 

suuniste tõhus rakendamine ja jälgida korrapäraselt nende mõju;“ 

3. osa: „mõistab hukka paljude ajakirjanike ja blogijate surma ja vangistamise 2016. aastal 

ning nõuab, et EL kaitseks neid tõhusalt;“ 

4. osa: „kiidab heaks 2016. aastal kasutusele võetud uue demokraatia ja inimõiguste 

Euroopa rahastamisvahendi, mis keskendub esmajoones kolmandates riikides 

asuvate ELi delegatsioonide ja meediatöötajate koolitamisele suuniste kohaldamise 

alal;“ 

5. osa: „rõhutab, kui oluline on avalikustada ja mõista hukka vihakõne ja vägivalla 

õhutamine nii internetis kui ka mujal, kuna need kujutavad endast ohtu õigusriigi 

põhimõttele ning väärtustele, mis tulenevad inimõigustest;“ 

 
§ 24 

1. osa: „kordab, et inimkaubandus tähendab isiku värbamist, transportimist, üleviimist, 

varjamist või vastuvõtmist, milleks kasutatakse ähvardusi, jõudu või muid 

sunnimeetodeid, inimröövi, kelmust, pettust, võimu või kaitsetu seisundi 

kuritarvitamist või teise isiku üle kontrolli omava isiku nõusoleku saavutamiseks 

raha või hüvitiste võtmist või andmist ärakasutamise eesmärgil;“ 

2. osa: „nõuab, et EL ja liikmesriigid võtaksid meetmeid, et vähendada nõudlust, mis 

soodustab kõiki inimeste, eriti naiste ja laste ärakasutamise vorme, mis viivad 

inimkaubanduseni, ning säilitaksid samas inimõigustepõhise ja ohvrikeskse 

lähenemisviisi;“ 

3. osa: „kordab, et kõik liikmesriigid peavad rakendama inimkaubanduse kaotamist 

käsitlevat ELi strateegiat ja vastavat direktiivi 2011/36/EL;“ 

4. osa: „väljendab sügavat muret asjaolu pärast, et rändajad ja pagulased on äärmiselt 

haavatavad ärakasutamise, ebaseadusliku üle piiri toimetamise ja inimkaubanduse 

suhtes; rõhutab vajadust eristada inimkaubanduse ja rändajate ebaseadusliku üle piiri 

toimetamise mõisteid;“ 

 
§ 33 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „ja need liikmesriigid, kes ei ole seda juba teinud“ 

2. osa: need sõnad 
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§ 37 

1. osa: „väljendab tõsist muret üha suurema arvu rändajate, pagulaste ja 

varjupaigataotlejate, sealhulgas järjest rohkemate naiste pärast, kes on konfliktide, 

vägivalla, tagakiusamise, valitsuste ebaõnnestumiste, vaesuse, ebaseadusliku rände, 

inimkaubanduse ja ebaseadusliku üle piiri toimetamisega tegelevate võrgustike 

ohvrid, ning väljendab solidaarsust nendega;“, välja arvatud sõnad „rändajate, 

pagulaste ja varjupaigataotlejate, sealhulgas järjest rohkemate naiste pärast, kes on“ 

ja „ebaseadusliku rände“ 

2. osa: „rändajate, pagulaste ja varjupaigataotlejate, sealhulgas järjest rohkemate naiste 

pärast, kes on“ ja „ebaseadusliku rände“ 

3. osa: „rõhutab tungivat vajadust võtta tõsiseltvõetavaid meetmeid, et tegeleda 

rändevoogude algpõhjustega ja leida pikaajalised lahendused, mis tuginevad 

inimõiguste ja inimväärikuse austamisele, ning seega tegeleda rändekriisi 

välismõõtmega, otsides muu hulgas jätkusuutlikke lahendusi meie naabruses 

toimuvatele konfliktidele, milleks tuleks näiteks arendada asjaomaste kolmandate 

riikidega koostööd ja partnerlusi, mis on kooskõlas rahvusvahelise õigusega ja 

tagavad inimõiguste austamise asjaomastes riikides; väljendab sügavat muret 

vägivalla pärast lapsrändajate ning sealhulgas kadunud ja saatjata lapsrändajate 

suhtes ning nõuab ümberasustamist, perekonna taasühinemise programme ja 

humanitaarkoridore;  on väga mures riigisiseste põgenike raske olukorra ja 

suureneva arvu pärast ning nõuab nende turvalist tagasisaatmist, ümberasustamist 

või kohalikku integreerimist; nõuab, et ELi ja selle liikmesriigid annaksid 

humanitaarabi hariduse, eluaseme, tervishoiu ja muudes humanitaarvaldkondades, et 

aidata pagulasi nende kodumaale kõige lähemal, ning nõuab tagasisaatmispoliitika 

nõuetekohast rakendamist; rõhutab vajadust rände tervikliku ja inimõigustepõhise 

käsituse järele ning nõuab, et EL teeks veelgi rohkem koostööd ÜRO, piirkondlike 

organisatsioonide, valitsuste ja valitsusväliste organisatsioonidega; palub 

liikmesriikidel täielikult rakendada ühine Euroopa varjupaigapakett ja rännet 

käsitlevad ühised õigusaktid, et eelkõige kaitsta haavatavaid varjupaigataotlejaid;“ 

4. osa: „rõhutab, et turvaliste riikide ja turvaliste päritoluriikide mõiste ei tohi takistada 

individuaalsete varjupaigataotluste käsitlemist;“ 

5. osa: „hoiatab ELi välispoliitika ärakasutamise eest nn rände haldamise vahendina;“ 

6. osa: „nõuab, et ELi ja liikmesriigid kehtestaksid täieliku läbipaistvuse kolmandatele 

riikidele rändealaseks koostööks eraldatud vahendite osas ja tagaksid, et sellest 

koostööst ei saa kasu inimõiguste rikkumisse kaasatud struktuurid, vaid sellega 

kaasneks inimõiguste olukorra paranemine asjaomastes riikides;“ 

 
§ 56 

1. osa: „rõhutab, et laienemispoliitika on üks jõulisemaid vahendeid demokraatlike 

põhimõtete ja inimõiguste austamise tugevdamiseks, pidades silmas praegusi 

poliitilisi arenguid kanditaat- ja potentsiaalsetes kandidaatriikides;“ 
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2. osa: „kutsub komisjoni üles suurendama jõupingutusi, et toetada demokraatliku poliitilise 

kultuuri tugevdamist, õigusriigi põhimõtte austamist, meedia ja kohtusüsteemi 

sõltumatust ning korruptsioonivastast võitlust neis riikides; väljendab oma 

veendumust, et läbivaadatud Euroopa naabruspoliitika keskmes peaks endiselt olema 

inimõiguste ja demokraatia põhimõtete kaitsmine, aktiivne edendamine ja 

jõustamine; kordab tõsiasja, et inimõiguste ja demokraatia kaitsmine, aktiivne 

toetamine ja jõustamine on nii partnerriikide kui ka ELi huvides;  rõhutab lisaks 

sellele, et EL peab täitma oma partnerite ja eelkõige naaberriikide ees võetud 

kohustust toetada majanduslikke, sotsiaalseid ja poliitilisi reforme, kaitsta inimõigusi 

ning aidata luua õigusriik, kuna see on parim vahend rahvusvahelise korra 

tugevdamiseks ja stabiilsuse tagamiseks ELi naabruses;  tuletab meelde, et Vahemere 

Liit saab kujundada ja peaks kujundama poliitilist dialoogi kõnealuses valdkonnas 

ning toetama tõhusat inimõiguste ja demokraatia kava piirkonnas; tuletab meelde, 

et kõik riigid, kes soovivad ühineda Euroopa Liiduga, peavad täielikult 

tagama inimõigused ja täitma rangelt Kopenhaageni kriteeriume, mille 

täitmata jätmine võib kaasa tuua läbirääkimiste peatamise;“ 

 
põhjendus H 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „näiteks etniliste, keeleliste ja usuvähemuste, puudega 

inimeste, LGBTI-kogukonna, naiste, laste, varjupaigataotlejate ja rändajate“ 

2. osa: need sõnad 

 

PPE, ENF: 

§ 42 

1. osa: „on seisukohal, et EL peaks jätkama oma jõupingutusi selle nimel, et edendada 

lesbide, geide, biseksuaalide ning trans- ja intersooliste inimeste (LGBTI) 

inimõiguste austamist kooskõlas ELi selleteemaliste suunistega; nõuab, et 

kõnealuseid suuniseid rakendataks täielikult, muu hulgas kolmandates riikides 

töötava ELi personali koolitamise kaudu; mõistab hukka asjaolu, et 72 riigis on 

homoseksuaalsus endiselt kriminaalkorras karistatav, ja peab murettekitavaks, et 

nendest 13 riigis kehtib karistusena surmanuhtlus, ning on veendunud, et sellised 

vägivaldsed tavad ja vägivallaaktid isikute vastu, mida pannakse toime nende 

seksuaalse sättumuse tõttu, nagu sunniviisiline avalikustamine, vihakuriteod ja 

vihakõne nii internetis kui ka mujal ning nn korrektiivne vägistamine ei tohiks jääda 

karistamata;“  

2. osa: „võtab teadmiseks samasooliste abielude ja samasooliste tsiviilpartnerluse 

legaliseerimise mõnedes riikides ning ergutab neid veelgi rohkem tunnustama;“ 

3. osa: „mõistab hukka naiste ja vähemusrühmade kehalise puutumatuse rikkumised; kutsub 

riike üles keelustama kõnealused tavad, võtma selliste tegude toimepanijad 

vastutusele ja toetama ohvreid;“ 

 

 

Mitmesugust 

Inés Ayala Sender (fraktsioon S&D) kirjutas samuti alla muudatusettepanekutele 1 ja 2. 
 

  



P8_PV-(2017)12-13(VOT)_ET.docx 33 PE 615.935 

 

7. Hongkong 20 aastat pärast üleminekut 

Raport: Alyn Smith (A8-0382/2017) 

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

pärast § 1 (r) 2 GUE/NGL NH + 344, 251, 9 

pärast § 1 (s) 3 GUE/NGL NH + 338, 247, 12 

põhjendus D 1 Verts/ALE  –  

hääletus: soovitus (terviktekst) NH + 490, 82, 17 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

GUE/NGL: muudatusettepanekud 2, 3 

 


