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1. Steeve Briois’ puutumatuse äravõtmise taotlus 

Raport: Evelyn Regner (A8-0011/2018) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

hääletus: otsuse 

ettepanek 

 +  

 

 

2. ELi ja Brasiilia vaheline teadus- ja tehnoloogiakoostöö leping *** 

Soovitus: Angelo Ciocca (A8-0004/2018) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

hääletus: 

heakskiitmine 

NH + 504, 35, 95 

 

 

 

3. Pestitsiidele ELi lubade andmise korda käsitleva erikomisjoni moodustamine 

Otsuse ettepanek: B8-0077/2018 (parlamendi koosseisu häälteenamus ja 2/3 antud häältest) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

Otsuse ettepanek B8-0077/2018 (esimeeste konverents) 

hääletus: resolutsioon 

(terviktekst) 

 +  

 

 

 

4. Asukohapõhine tõkestus ja muul viisil diskrimineerimine kliendi kodakondsuse, 

elukoha või asukoha alusel ***I 

Raport: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017) 

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

Ettepanek lükata komisjoni ettepanek tagasi 

Ettepanek lükata 

komisjoni ettepanek 

tagasi 

67= 

68= 

EFDD 

ENF 

 -  

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

Esialgne kokkulepe 70 komisjon NH + 557, 89, 33 

Komisjoni avaldus 69 komisjon  +  

 

5. Heitkoguste kulutõhus vähendamine ja süsinikdioksiidiheite vähendamist toetavad 

investeeringud ***I 

Raport: Julie Girling (A8-0003/2017) 

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

Esialgne kokkulepe 

Esialgne kokkulepe 166 komisjon NH + 535, 104, 39 

Komisjoni avaldused 167 komisjon  +  

 

 

 

6. Euroopa Keskpanga 2016. aasta aruanne 

Raport: Jonás Fernández (A8-0383/2017) 

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

§ 2 § originaaltekst NH + 474, 161, 47 

§ 7 13 ENF NH - 68, 581, 30 

§ 10 7 EFDD NH - 143, 513, 24 

§ 11 1 GUE/NGL  -  

8 EFDD NH - 102, 559, 20 

§ 14 14 ENF NH - 90, 566, 23 

§ 18 9 EFDD NH - 145, 514, 25 

15 ENF NH - 93, 520, 65 

§ originaaltekst osa   

1/NH + 524, 153, 5 

2/NH + 527, 145, 9 

§ 19 2 GUE/NGL  -  
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

§ 21 10 EFDD NH - 141, 510, 33 

§ 22 16 ENF NH - 90, 576, 10 

§ 26 § originaaltekst osa   

1/NH + 628, 15, 40 

2/EH + 595, 61, 22 

3 +  

§ 27 3 GUE/NGL NH - 157, 500, 22 

§ originaaltekst osa   

1 +  

2/NH + 576, 56, 44 

3 +  

pärast § 27 11 EFDD NH - 208, 465, 12 

pärast § 29, uus 

alapealkiri 

19 S&D  +  

§ 31 § originaaltekst NH + 549, 127, 7 

§ 32 § originaaltekst osa   

1 +  

2/NH + 565, 70, 42 

3 +  

§ 35 § originaaltekst osa   

1 +  

2/NH + 595, 51, 35 

3 +  

§ 38 § originaaltekst osa   

1/NH + 549, 125, 10 

2/NH + 543, 121, 16 

§ 40 17 ENF NH - 101, 519, 63 
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

§ originaaltekst NH + 480, 142, 60 

§ 44 12 PPE NH + 432, 162, 89 

4 GUE/NGL  -  

18 S&D  +  

§ 45 5 GUE/NGL  -  

Pärast § 46 6 GUE/NGL  -  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 479, 126, 78 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

Verts/ALE: muudatusettepanek 12 

GUE/NGL: muudatusettepanek 3 

ENF: § 2, 31, muudatusettepanekud 13, 14, 15, 16, 17 

EFDD: muudatusettepanekud 7, 8, 9, 10, 11, § 18, 26 (1. osa), 27 (2. osa), 32 (2. osa), 35 (2. 

osa), 38, 40 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

ENF: § 32 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

EFDD: 

§ 18 

1. osa: „on seisukohal, nagu märkis EKP president, et rahapoliitika ei ole majanduse 

elavdamise toetamiseks piisav ega saa aidata kaasa Euroopa majanduse struktuursete 

probleemide lahendamisele, välja arvatud juhul, kui seda täiendavad hoolikalt 

kavandatud, sotsiaalselt tasakaalustatud ja õiglased pikaajalised majanduskasvu ja 

konkurentsivõimet edendavad poliitikameetmed liikmesriikide tasandil, millele 

lisandub stabiilsuse ja kasvu pakti raames usaldusväärne eelarvepoliitika;“ 

2. osa: „nõustub ka EKPga, et on vaja süvendada majandus- ja rahaliidu institutsioonilist 

struktuuri, et toetada eespool nimetatud reforme ja muuta euroala 

makromajanduslike vapustuste suhtes vastupidavamaks;“ 

 
§ 26 

1. osa: „märgib, et intressimäärade pikaaegne peaaegu lauge tulukõver võib mõjutada 

pangandussüsteemi stabiilsust ja kasumlikkust;“ 

2. osa: „nõustub siiski EKP hinnanguga, et panga kasumlikkus sõltub lõppkokkuvõttes tema 

ärimudelist ning struktuurist ja bilansist, isegi kui intressimäärad on madalad;“ 

3. osa: „märgib ka, et ELi pangandussektorit iseloomustab mitmekesisus, mis tuleneb 

suuresti riikide eripäradest, mis omakorda aitab kaasa finantssüsteemi stabiilsusele;“ 

 
§ 27 

1. osa: „tõdeb, et kuigi praegusel madalate intressimäärade poliitikal on viivislaenude 

mahule ajutine positiivne mõju,“ 

2. osa: „tuleks viivislaenudega seotud suurte riskide vastu struktuursel viisil tulemuslikult 

võidelda;“ 
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3. osa: „võtab teadmiseks EKP ja ühtse järelevalvemehhanismi jõupingutused euroala 

pankade üle järelevalve teostamisel ja nende abistamisel, et vähendada nende 

viivislaenude riski, ning eelkõige EKP poolt pankadele 2017. aasta märtsis antud 

suunised viivislaenude vastu võitlemiseks ning tema meetmed üksikute pankade 

suhtes, samuti majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu 11. juuli 2017. aastal heaks 

kiidetud tegevuskava, ilma et see piiraks parlamendi volitusi esimese tasandi 

õigusaktide suhtes; juhib tähelepanu sellele, et nõukogu tegevuskava 

nõuetekohaseks rakendamiseks on vaja pankade, järelevalveasutuste, reguleerivate 

asutuste ja riikide ametiasutuste ühiseid jõupingutusi; nõuab stressiteste, mida 

iseloomustab laiahaardelisus, metoodika asjakohasus ja stabiilsus; soovitab hoolikalt 

jälgida kinnisvaraturu arengut; on seisukohal, et mis tahes lisameetmete kasutamisel 

tuleb tagada Euroopa Parlamendi õiguste täielik austamine;“ 

 
§ 32 

1. osa: „märgib, et EKP pooldab Euroopa hoiuste tagamise skeemi loomist pangandusliidu 

kolmanda sambana;“ 

2. osa: „rõhutab hoiuste tagamise kindlustuse üliolulist rolli usalduse suurendamisel ja 

hoiuste võrdse turvalisuse tagamisel pangandusliidus; rõhutab, et Euroopa hoiuste 

tagamise skeem võiks aidata finantsstabiilsuse edendamisele ja kaitsmisele veelgi 

kaasa;“ 

3. osa: „tõdeb, et riskide jagamine ja riski vähendamine peavad käima käsikäes;“ 

 
§ 35 

1. osa: „nõustub EKPga sularaha tähtsuses seadusliku maksevahendina, arvestades et euro 

on euroalal ainus seaduslik maksevahend, ning tuletab kõikidele euroala 

liikmesriikidele meelde, et euro müntide ja pangatähtede vastuvõtmine peaks olema 

tehingutes reegel, ilma et see piiraks nimetatud liikmesriikide õigust“ 

2. osa: „kehtestada“ ja „eesmärgil sularahamaksete ülempiir“ 

3. osa: „rahapesu, maksupettuste ning terrorismi ja organiseeritud kuritegevuse vastase võitluse“ ja 

„soovitab eurosüsteemil väljastada Karl Suure mälestuspangatähed, mis oleksid samuti 

seaduslikud maksevahendid;“ 
 

§ 38 

1. osa: „palub, et Euroopa Keskpank jätaks finantsabi programmi lõpuleviimise 

läbivaatamisel alles vajaliku toetuse andmise Kreekale ja mis tahes muudele 

liikmesriikidele;“ 

2. osa: „on seisukohal, et selline toetus võiks hõlmata, piiramata selle sõltumatut staatust, 

Kreeka riigivõlakirjade kaasamist avaliku sektori varade ostukavasse, võttes aluseks 

kõikide liikmesriikide suhtes kohaldatavad abikõlblikkuse kriteeriumid, ning tagatud 

võlakirjade kolmanda ostukava laiendamist Kreeka avalik-õiguslikele ja 

eraõiguslikele juriidilistele isikutele samade abikõlblikkuse kriteeriumide alusel;“ 
 

 

7. Puhta energia alase innovatsiooni kiirendamine 

Raport: Jerzy Buzek (A8-0005/2018) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

hääletus: resolutsioon 

(terviktekst) 

NH + 559, 63, 43 

 


