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1. ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine toetuse maksmiseks Kreekale, 

Hispaaniale, Prantsusmaale ja Portugalile  

Raport: José Manuel Fernandes (A8-0175/2018) (nõutav parlamendi koosseisu häälteenamus ja 3/5 
antud häältest) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

tervikhääletus NH + 629, 21, 9 

 

 

2. Paranduseelarve projekt nr 1/2018, mis on lisatud ettepanekule võtta kasutusele 

ELi Solidaarsusfond toetuse maksmiseks Kreekale, Hispaaniale, Prantsusmaale ja 

Portugalile  

Raport: Siegfried Mureşan (A8-0176/2018) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

tervikhääletus NH + 650, 28, 1 

 

 

3. Kaitse dumpinguhinnaga impordi ja subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole 

ELi liikmed ***II  

Soovitus teisele lugemisele: Christofer Fjellner (A8-0182/2018) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

Heakskiitmine ilma hääletuseta 

 

 

4. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus 

EGF/2018/000 TA 2018 – Tehniline abi komisjoni algatusel  

Raport: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0172/2018) (nõutav parlamendi koosseisu häälteenamus ja 3/5 

antud häältest) 

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

Pärast § 3 1 ENF NH - 152, 518, 9 

4 GUE/NGL  -  

5 GUE/NGL  -  

Pärast § 9 6 GUE/NGL  -  
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

Pärast põhjendust B 2 GUE/NGL  -  

Põhjendus E 3 GUE/NGL  -  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 575, 107, 4 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

ENF: muudatusettepanek 1 
 

 

5. Geneetiliselt muundatud mais GA21 (MON-ØØØ21-9)  

Resolutsiooni ettepanek: B8-0232/2018 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

Resolutsiooni ettepanek B8-0232/2018  

(ENVI-komisjon) 

hääletus: resolutsioon 

(terviktekst) 

NH + 450, 200, 35 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

Verts/ALE, ENF: lõpphääletus 
 

 

6. Geneetiliselt muundatud mais 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 ja geneetiliselt 

muundatud mais, milles on kombineeritud kaks või kolm 1507, 59122, MON 810 ja 

NK603 transformatsiooni  

Resolutsiooni ettepanek: B8-0233/2018 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

Resolutsiooni ettepanek B8-0233/2018  

(ENVI-komisjon) 

hääletus: resolutsioon 

(terviktekst) 

NH + 451, 199, 37 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

Verts/ALE, ENF: lõpphääletus 
 

 

7. Kalatoodete vastavus ELi turule juurdepääsu kriteeriumitele  

Raport: Linnéa Engström (A8-0156/2018) 
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Teema Me nr Esitaja NH 

jne 

Hääletus NH/EH – märkused 

Pärast § 30 1 üle 38 

parlamendiliikme 

EH + 539, 136, 7 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 590, 52, 41 

 

 

 

8. Toidutootmise ja põllumajanduse tulevik  

Raport: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018) 

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

§ 1 8 ENF  -  

Pärast § 2 33 Verts/ALE EH - 303, 376, 5 

51 GUE/NGL NH - 316, 350, 16 

§ 4 § originaaltekst osa   

1 +  

2/NH + 580, 74, 29 

Pärast § 6 34 Verts/ALE NH - 320, 361, 6 

§ 7 25 EFDD  -  

§ 8 § originaaltekst NH + 627, 26, 32 

Pärast § 9 35 Verts/ALE NH - 314, 357, 13 

42 GUE/NGL NH + 358, 291, 34 

§ 14 § originaaltekst eraldi/EH + 527, 106, 49 

§ 19 § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH + 522, 127, 22 

§ 23 § originaaltekst eraldi +  

§ 25 § originaaltekst osa   

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

2 +  

Pärast § 25 36 Verts/ALE NH + 561, 104, 19 

§ 27 § originaaltekst NH + 608, 44, 29 

§ 29 9 ENF  -  

Pärast § 36 49 GUE/NGL NH - 327, 339, 22 

Pärast § 37 43 GUE/NGL  -  

§ 40 § originaaltekst osa   

1/NH + 605, 75, 8 

2/NH + 547, 113, 18 

§ 44 10 ENF  -  

§ 48 § originaaltekst NH + 673, 11, 3 

§ 50 11 ENF  -  

21 üle 38 

parlamendiliikme 

 -  

§ originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5 +  

§ 55 12 ENF  -  

§ 56 13 ENF  -  

§ 60 § originaaltekst osa   

1 +  

2 -  

§ 64 § originaaltekst osa   

1/NH + 622, 34, 31 
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

2/NH + 460, 205, 13 

§ 65 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 67 28 EFDD osa   

1 -  

2 -  

14 ENF  -  

§ originaaltekst osa   

1/EH + 577, 74, 28 

2/NH + 371, 303, 9 

3 +  

4 +  

Pärast § 67 1 PPE NH + 335, 309, 39 

§ 68 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

Pärast § 71 50 GUE/NGL NH - 207, 461, 19 

Pärast § 78 15 ENF NH - 108, 554, 11 

Pärast § 82 2 PPE EH - 283, 364, 21 

§ 88 § originaaltekst NH + 314, 297, 62 

§ 91 § originaaltekst NH + 377, 272, 35 

§ 92 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 94 § originaaltekst NH + 403, 253, 28 
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

Pärast § 95 44 GUE/NGL EH - 295, 354, 24 

Pärast § 96 45 GUE/NGL  -  

§ 97 16= 

29= 

ENF 

EFDD 

 -  

Pärast § 100 46 GUE/NGL EH - 140, 530, 4 

§ 104 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 105 § originaaltekst eraldi +  

§ 112 § originaaltekst NH + 368, 308, 12 

§ 115 § originaaltekst eraldi +  

Pealkiri pärast § 118 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

Pärast § 119 52 GUE/NGL NH - 179, 485, 21 

§ 120 § originaaltekst eraldi/EH + 503, 112, 49 

§ 122 § originaaltekst eraldi +  

§ 124 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3/NH + 490, 184, 9 

4/NH + 507, 157, 12 

§ 128 § originaaltekst eraldi/EH + 512, 129, 9 

§ 129 § originaaltekst osa   

1 +  

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

§ 135 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3/EH + 482, 191, 8 

§ 139 § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH + 478, 162, 21 

§ 140 17 ENF  -  

26 EFDD  -  

37 Verts/ALE EH - 253, 399, 21 

§ originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 142 18 ENF NH - 70, 608, 2 

Pärast § 142 19 ENF NH - 50, 609, 20 

§ 143 38 Verts/ALE NH + 325, 309, 43 

§ originaaltekst osa   

1 ↓  

2 ↓  

§ 144 § originaaltekst NH + 611, 56, 15 

§ 145 20 ENF  -  

§ 146 § originaaltekst osa   

1 +  

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

Pärast § 146 39 Verts/ALE NH + 603, 73, 9 

§ 152 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 154 § originaaltekst eraldi +  

§ 160 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 162 27 EFDD  -  

§ originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 168 40 Verts/ALE EH - 297, 381, 4 

§ 170 § originaaltekst osa   

1/EH + 605, 66, 8 

2/EH + 517, 140, 25 

§ 171 41 Verts/ALE osa   

1/EH - 298, 359, 19 

2 ↓  

§ 176 47 GUE/NGL NH - 216, 459, 11 

Pärast § 177 48 GUE/NGL  -  

Pärast volitust 10 30 Verts/ALE NH - 303, 357, 18 

Põhjendus J § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3/NH + 581, 74, 23 
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

Põhjendus M § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

Põhjendus P 3 ENF  -  

Põhjendus T 4 ENF  -  

Põhjendus Aa 5 ENF  -  

23 EFDD  -  

Põhjendus Af § originaaltekst osa   

1/EH + 557, 100, 13 

2 +  

Põhjendus Ag § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH + 362, 291, 21 

Põhjendus Ap 6ÜME ENF  -  

Põhjendus Ax § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH + 525, 143, 8 

Põhjendus Bc 24 EFDD  -  

7 ENF  -  

31 Verts/ALE NH - 294, 361, 28 

Põhjendus Bd 22 ALDE  -  

§ originaaltekst NH + 548, 98, 27 

Põhjendus Bq 32 Verts/ALE NH - 307, 356, 21 

Põhjendus Bt § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH + 448, 131, 59 
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 468, 123, 89 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

PPE, S&D: muudatusettepanek 1 

ECR: § 64 

GUE/NGL muudatusettepanekud 42, 47, 49, 50, 51, 52 

ENF: muudatusettepanekud 15, 18, 19, 49, § 4 (2. osa), 8, 27, 40, 48, 144, põhjendused 

Bd, J (2. osa) 

Verts/ALE: muudatusettepanekud 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, § 67 (2. osa), 88, 91, 94, 112, 

124 (3. ja 4. osa) 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

S&D: § 91, 112 

ALDE: § 122 

GUE/NGL: § 27, 120, 128, 154 

Verts/ALE: § 14, 23, 88, 91, 94, 105, 112, 115, 128 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

PPE: 

§ 60 

1. osa: „rõhutab asjaolu, et praeguse ÜPP avaliku sektori vahendite suhtes, mis kulutatakse 

põllumajandustootjate tegelikule tegevusele, kohaldatakse väga täpseid ja väikese 

ulatusega kontrolle,“ 

2. osa: „samas kui ÜPP eelarve (otsetoetused) suuremaid summasid makstakse pelga maa 

valdamise eest ilma kontrollita ja seetõttu ei ole see Euroopa kodanike suhtes 

põhjendatud;“ 

 

S&D: 

muudatusettepanek 28 

1. osa: kogu tekst ilma väljajäetud sõnadeta: „või kompenseerida vabakaubanduslepingute 

mõju;“ 

2. osa: need sõnad 

 
muudatusettepanek 41 

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

2. osa: see sõna 

 

ALDE: 

§ 40 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „kutsub seetõttu üles suurendama või säilitama järgmise 

mitmeaastase finantsraamistiku raames ühise põllumajanduspoliitika eelarvet“ 

2. osa: need sõnad 

 
§ 64 

1. osa: „rõhutab, et otsetoetused peavad liikmesriikide vahel jagunema õiglaselt, see on 

ühtse turu toimimiseks hädavajalik, ning seejuures tuleb võtta arvesse objektiivseid 

kriteeriumeid, 

2. osa: „nt summasid, mida liikmesriik on saanud esimese ja teise samba alusel, samuti 

asjaolu, et looduslikud tingimused, tööhõive ja sotsiaal-majanduslik olukord, üldine 

elatustase, tootmiskulud, eriti maa kulud ja ostujõud on liikmesriigiti erinevad;“ 

 
§ 65 
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1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „suurendatakse“ 

2. osa: see sõna 

 
§ 68 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „– mõlemad peaksid olema liikmesriikide jaoks kohustuslikud“ 

2. osa: need sõnad 

 
§ 92 

1. osa: kogu tekst, v.a sõna „vastuvõtlikumad“ asemel „vastuvõtlikud“  

2. osa: see sõna 

 

§ 139 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „et luua toimiv ja sõltumatu ELi [...]fond“ 

2. osa: need sõnad 

 
§ 170 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „väike- ja pereettevõtlusel põhinevat“ 

2. osa: need sõnad 

 
Põhjendus Bt 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „rohkemal määral“ 

2. osa: need sõnad 

 

GUE/NGL: 

§ 25 

1. osa: „tuletab meelde, et eelmise reformi ajal oli „aktiivse põllumajandustootja“ 

määratluses keeruline kokku leppida;“ 

2. osa: „on sellepärast seisukohal, et põllumajandusettevõtte toodang (nt maa heas 

põllumajanduslikus seisundis hoidmine, heade loomakasvatustavade rakendamine, 

ringmajandusele kaasaaitamine) aktiivse põllumajandustootja määratlemiseks 

paremini keskendatud ja mõõdetav;“ 

 
§ 129 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „selliste vertikaalsete ja horisontaalsete 

majandusorganisatsioonide nagu tootjaorganisatsioonide, sealhulgas ühistute ning 

nende ühenduste ja tootmisharudevaheliste organisatsioonide loomise ja arendamise 

toetamiseks,“ 

2. osa: need sõnad 

 
§ 160 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „pikemas perspektiivis jätkuvalt tõsta toiduainetootjate 

tootlikkust ja konkurentsivõimet“ ja „mis kõik tugevdaks ELi ülemaailmset 

liidrirolli;“ 

2. osa: need sõnad 

 

ENF: 

§ 4 

1. osa: „rõhutab, et ÜPP peab hoidma alal olulist sidet ELi seadusandjate, 

põllumajandusettevõtjate ja kodanike vahel;“ 

2. osa: „ei nõustu ÜPP võimaliku taasriigistamisega, mis suurendaks konkurentsi 

tasakaalustamatust ühtsel turul;“ 

 

Verts/ALE: 
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§ 19 

1. osa: „on arvamusel, et teabe kogumisel tuleks tugineda pigem satelliidipiltidele ning 

ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi andmebaasidele“ 

2. osa: „kui üksikute põllumajandustootjate andmetele;“ 

 
§ 104 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „uude“ ja „täppis- ja e-põllumajanduse“ 

2. osa: „uude“  

3. osa: „täppis- ja e-põllumajanduse“ 

 
Alapealkiri pärast § 118 

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

2. osa: see sõna 

 
§ 152 

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

2. osa: need sõnad 

 
§ 162 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „ELi põllumajanduslike huvide edendamisel on hiljutistel 

kahepoolsetel kaubandusläbirääkimistel“ ja „eelkõige“ 

2. osa: need sõnad 

 
põhjendus M 

1. osa: „arvestades, et otsetoetused moodustavad põllumajandustootjate sissetuleku esmase 

olulise stabiilsuse tasandi ja turvavõrgu, kuna nende osakaal võib ulatuda alates iga-

aastaste põllumajandussissetulekute konkreetsest osast kuni 100 %ni 

põllumajandusettevõtete tulust teatud piirkondades;“ arvestades, et otsetoetusi tuleks 

jätkata, et aidata põllumajandustootjatel konkureerida võrdsetel tingimustel“ 

2. osa: „kolmandate riikidega“ 

 
Põhjendus Af 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „täppispõllumajandusele ning“ 

2. osa: need sõnad 

 
Põhjendus Ag 

1. osa: „arvestades, et suurem osa biotehnoloogia valdkonna teadusuuringutest toimub nüüd 

EList väljaspool, kusjuures tavaliselt keskendutakse neis põllumajandusega seotud 

majandusprobleemidele, mis ei ole ELi põllumajanduse jaoks olulised,“ 

2. osa: „mistõttu võivad kaduda investeeringud ja fookus;“ 

 
Põhjendus Ax 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „keskkonda säästvaid“ 

2. osa: need sõnad 

 

ALDE, GUE/NGL: 

§ 50 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „kohustusliku“, „kahanev“, „kohustusliku piirmääraga (mille 

üle otsustatakse Euroopa tasandil)“ ja „usub, et piirmäära kehtestamise ja toetuste 

vähendamisega vabanevad vahendid peaksid jääma liikmesriiki või piirkonda, kust 

need pärinevad;“ 

2. osa: „kohustusliku“ 

3. osa: „kahanev“ 
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4. osa: „kohustusliku piirmääraga (mille üle otsustatakse Euroopa tasandil)“ 

5. osa: „usub, et piirmäära kehtestamise ja toetuste vähendamisega vabanevad vahendid 

peaksid jääma liikmesriiki või piirkonda, kust need pärinevad;“ 

 

S&D, ALDE, GUE/NGL, ENF, Verts/ALE: 

§ 67 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „kuid seda tuleks kasutada ainult pärast seda, kui komisjon on 

esitanud hinnangu;“, „keskkonnaga, kliimaga või“ 

2. osa: „kuid seda tuleks kasutada ainult pärast seda, kui komisjon on esitanud hinnangu;“ 

3. osa: „keskkonnaga, kliimaga või“ 

4. osa: „või kompenseerida vabakaubanduslepingute mõju“ 

 

ALDE, ENF: 

Põhjendus J 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „ei anta selles mingeid tagatisi ÜPP eelarve säilitamise kohta, 

ning arvestades, et on äärmiselt oluline, et see küsimus lahendataks enne, kui 

esitatakse eelseisvad seadusandlikud ettepanekud; arvestades, et nendega“ ja „tuleks 

tagada, et ei toimuks ÜPP taasriigistamist“ 

2. osa: „ei anta selles mingeid tagatisi ÜPP eelarve säilitamise kohta, ning arvestades, et on 

äärmiselt oluline, et see küsimus lahendataks enne, kui esitatakse eelseisvad 

seadusandlikud ettepanekud; arvestades, et nendega“ 

3. osa: „tuleks tagada, et ei toimuks ÜPP taasriigistamist“ 

 

GUE/NGL, Verts/ALE: 

§ 124 

1. osa: „rõhutab tungivat vajadust selle järele, et tulevane ÜPP toetaks 

põllumajandustootjaid tõhusamalt, õiglasemalt ja kiiremini, et nad tuleksid toime 

kliimast, halbadest ilmastikuoludest ning sanitaar- ja tururiskidest tingitud 

hinnavolatiilsuse ja sissetulekute kõikumisega, luues täiendavaid stiimuleid ja 

turutingimusi,“ 

2. osa: „mis soodustavad riskijuhtimis- ja stabiliseerimisvahendite (kindlustusskeemide, 

sissetulekute stabiliseerimise vahendite, individuaalsete teenuseosutamise 

mehhanismide ja usaldusfondide) väljatöötamist ja vabatahtlikku kasutamist, tagades 

seejuures juurdepääsu kõikidele põllumajandustootjatele ja ühildatavuse 

olemasolevate riiklike kavadega;“ v.a sõnad „kindlustusskeemide“ ja „sissetulekute 

stabiliseerimise vahendite“ 

3. osa: „kindlustusskeemide“ 

4. osa: „sissetulekute stabiliseerimise vahendite“ 

 
§ 135 

1. osa: „rõhutab seetõttu, et ühisel turukorraldusel on jätkuvalt vaja täita olulist rolli 

tulevase ÜPP raames turvavõrguna, mis stabiliseerib kiiresti põllumajandusturgude 

seisundit ja ennetab kriise,“ 

2. osa: „ning rõhutab, kui tähtis on koondmäärus viimaste turukriiside ajal omandatud 

õppetundidele tuginedes, seda eriti piimasektoris, innovaatilise turu ja kriisijuhtimise 

vahendite, näiteks vabatahtlike valdkondlike lepingute, vastastikku täiendava 

kasutamise võimaldamisel ja soodustamisel, et hallata ja vajaduse korral vähendada 

pakkumist kvantitatiivselt tootjate, tootjaorganisatsioonide, tootjaorganisatsioonide 

liitude ja tootmisharudevaheliste organisatsioonide ning töötlejate vahel (nt ELi 

piimatootmise vähendamise kava);“ v.a sõna „koondmäärus“ 

3. osa: „koondmäärus“ 

 
§ 140 
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1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „kuigi“, „kasulikud mõnele ELi põllumajandussektorile ja 

vajalikud liidu seisukoha tugevdamiseks ülemaailmsel põllumajandusturul“ ja „ ja 

toovad kasu kogu ELi majandusele tervikuna, kujutavad nad endast ka“ 

2. osa: „kuigi“ 

3. osa: „kasulikud mõnele ELi põllumajandussektorile ja vajalikud liidu seisukoha 

tugevdamiseks ülemaailmsel põllumajandusturul“ 

4. osa: „ja toovad kasu kogu ELi majandusele tervikuna, kujutavad nad endast ka“ 

 
§ 143 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „kuigi on oluline jätkata tööd Euroopa põllumajandustoodete 

parema turulepääsu nimel,“ 

2. osa: need sõnad 

 
§ 146 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „rõhutab, et ELi põllumajanduslik toidutööstus peaks kasutama 

ära ekspordist tulenevaid kasvuvõimalusi, arvestades, et järgneval aastakümnel tekib 

hinnanguliselt 90 % põllumajanduslike toiduainete ülemaailmsest lisanõudlusest 

väljaspool Euroopat;“ 

2. osa: need sõnad 
 

Mitmesugust 

Stefan Eck (fraktsioon GUE/NGL) allkirjastas samuti muudatusettepanekud 42–52. 
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9. Paremat õigusloomet käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe tõlgendamine 

ja rakendamine  

Raport: Pavel Svoboda ja Richard Corbett (A8-0170/2018) 

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

§ 8 § originaaltekst eraldi/EH + 407, 245, 17 

§ 10 § originaaltekst osa   

1 +  

2/NH + 395, 247, 37 

§ 27 § originaaltekst osa   

1 +  

2 -  

§ 71 § originaaltekst  + muudetud suuliselt 

§ 74 § originaaltekst  + muudetud suuliselt 

(punkti 

väljajätmine) 

Pärast § 86 § originaaltekst  + suuline 

muudatusettepanek 

Põhjendus W § originaaltekst NH + 349, 292, 43 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 497, 76, 111 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

PPE: põhjendus W, § 10 (2. osa) 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

üle 76 parlamendiliikme põhjendus W, § 8 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

üle 76 parlamendiliikme 

§ 10 

1. osa: „soovitab välja töötada tõhusad õigusnormid, mis oleksid suunatud tööhõive kaitse 

tugevdamisele ja Euroopa konkurentsivõime arendamisele“ 

2. osa: „kõigis majandusvaldkondades, pöörates erilist tähelepanu väikestele ja keskmise 

suurusega ettevõtetele;“ 

 
§ 27 

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

2. osa: see sõna 
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Mitmesugust 

Heidi Hautala esitas suulise muudatusettepaneku lisada punkti 86 järele uus punkt: 

„86 a. võtab teadmiseks kohtuasjas T 540/15 De Capitani vs Euroopa Parlament langetatud 

otsuse1, mis kinnitab, et avalikkuse ja läbipaistvuse põhimõtted on omased liidu seadusandlikule 

menetlusele ning ühtki avalikustamata jätmise üldist eeldust ei saa lubada selles osas, mis 

puudutab seadusandlikke dokumente, kaasa arvatud kolmepoolsete läbirääkimiste dokumente;  
1 Üldkohtu otsus (seitsmes koda laiendatud koosseisus), 22. märts 2018, Emilio De Capitani vs. 

Euroopa Parlament, kohtuasi T 540/15, ECLI:EU:T:2018:167.“ 

 

Pavel Svoboda esitas järgmise suulise muudatusettepaneku punkti 71 kohta:  

„71. tunneb heameelt asjaolu üle, et 2016. aasta novembris alustati uue institutsioonidevahelise 

kokkuleppe punktis 40 osutatud institutsioonidevahelisi läbirääkimisi; märgib pettumusega, et 

pärast rohkem kui aasta kestnud arutelusid, kolme läbirääkimiste vooru poliitilisel tasandil ja 

paljusid kohtumisi tehnilisel tasandil ei ole kokkulepet veel saavutatud hoolimata selgest ja 

väljakujunenud kohtupraktikast; võtab teadmiseks tehtud edusammud ja nõuab tungivalt, et 

kõnealused läbirääkimised viidaks lõpule veel Bulgaaria eesistumise ajal;“ 

 

Pavel Svoboda esitas suulise muudatusettepaneku jätta välja punkt 74.  
 

 

10. 2021.–2027. aasta mitmeaastane finantsraamistik ja omavahendid  

Resolutsiooni ettepanekud: B8-0239/2018, B8-0240/2018, B8-0241/2018 

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

Resolutsiooni ettepanek B8-0239/2018 

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

§ 1 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

Pärast § 1 13 GUE/NGL NH - 74, 592, 18 

Pärast § 2 14 GUE/NGL NH - 116, 550, 17 

Pärast § 3 15 GUE/NGL NH - 75, 559, 39 

§ 4 1 EFDD  -  

6 ENF NH - 98, 542, 40 

§ originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

Pärast § 4 16rev GUE/NGL NH - 164, 480, 43 
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

§ 5 2 EFDD  -  

12 ALDE  -  

Pärast § 5 17 GUE/NGL NH - 133, 534, 20 

§ 6 3 EFDD  -  

§ originaaltekst osa   

1/NH + 517, 120, 46 

2/NH + 488, 165, 19 

Pärast § 6 18 GUE/NGL NH - 175, 480, 31 

§ 7 § originaaltekst NH + 500, 158, 26 

Pärast § 7 7 ENF NH - 143, 527, 9 

19 GUE/NGL NH - 86, 565, 32 

§ 8 8 ENF NH - 114, 535, 21 

4 EFDD  -  

§ originaaltekst NH + 445, 188, 51 

Pärast § 8 20 GUE/NGL  -  

§ 9 § originaaltekst osa   

1/NH + 510, 154, 17 

2/NH + 506, 132, 45 

Pärast § 9 9 ENF  -  

21rev GUE/NGL NH - 85, 575, 25 

§ 10 10 ENF NH - 126, 522, 30 

§ originaaltekst NH + 462, 193, 27 

Pärast § 10 22rev GUE/NGL NH - 90, 542, 50 

Pärast § 11 23 GUE/NGL NH - 145, 462, 69 

Pärast § 12 24 GUE/NGL NH - 146, 501, 31 

§ 13 5 EFDD  -  
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

§ originaaltekst NH + 503, 149, 32 

Pärast § 13 11 ENF NH - 96, 525, 53 

25 GUE/NGL NH - 120, 544, 21 

§ 14 § originaaltekst osa   

1/NH + 566, 71, 41 

2/NH + 567, 85, 28 

Pärast § 14 26 GUE/NGL NH - 86, 505, 88 

27 GUE/NGL  -  

28 GUE/NGL  -  

Pärast volitust 4 29 GUE/NGL  -  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 409, 213, 61 

Resolutsiooni ettepanek B8-0241/2018 (GUE/NGL) 

hääletus: resolutsioon (terviktekst)  ↓  

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

EFDD: § 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 

ENF: muudatusettepanekud 6, 7, 8, 10, 11, § 9 (2. osa) 

GUE/NGL: muudatusettepanekud 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26 

S&D, PPE, EFDD: lõpphääletus (B8-0239/2018) 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

EFDD: § 7, 8, 10, 13 

ENF: § 13 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

EFDD: 

§ 1 

1. osa: „võtab teadmiseks komisjoni 2. mai 2018. aasta ettepanekud 2021.–2027. aasta 

finantsraamistiku ja ELi omavahendite süsteemi kohta, mille alusel hakatakse 

pidama läbirääkimisi;" 

2. osa: „tuletab meelde, et Euroopa Parlamendi seisukoht on selgelt sõnastatud kahes 

resolutsioonis, mis võeti 14. märtsil 2018. aastal vastu väga suure häälteenamusega 

ja millel põhinevad parlamendivolitused läbirääkimisteks;“ 

 
§ 4 

1. osa: „on pettunud, et järgmise finantsraamistiku kogusummaks on kavandatud 

1,1 triljon eurot, mis ilma Euroopa Arengufondita (praegu ELi eelarves ei sisaldu ja 

moodustab ELi kogurahvatulust 0,03 %) moodustab ELi 27 riigi kogurahvatulust 

1,08 %; rõhutab, et absoluutarvuna on kogurahvatulu protsendina väljendatud 

kogumaht kehtiva finantsraamistiku omast väiksem,“ 
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2. osa: „kuigi raha on liidul uute poliitiliste prioriteetide rahastamiseks ja probleemide 

lahendamiseks vaja rohkem; tuletab meelde, et praegu kehtiv finantsraamistik on 

juba väiksem kui sellele eelnenud 2007.–2013. aasta raamistik ja liidu tungivate 

vajaduste rahastamiseks ei ole sellest piisanud;“ 

 
§ 6 

1. osa: „kinnitab, et Euroopa Parlamendil on kindel seisukoht, kui palju raha on ELi 

tähtsaimate poliitikavaldkondade rahastamiseks 2021.–2027. aasta 

finantsraamistikus vaja, et nende eesmärgid saaks täita; rõhutab, et eelkõige tuleb 

ELi 27 riigi ühisele põllumajanduspoliitikale ja ühtekuuluvuspoliitikale eraldada 

vähemalt sama palju raha kui 2014.–2020. aasta raamistikus (absoluutarvudes) ja 

säilitada nende poliitikavaldkondade üldine struktuur, programmi „Erasmus+“ 

praegust eelarvet tuleb kolm korda suurendada, VKEdele ja noorte tööpuuduse vastu 

võitlemiseks mõeldud rahasummasid kahekordistada, teadus- ja uuendustegevuse 

praegust eelarvet suurendada vähemalt 50 %, nii et see oleks 120 miljardit eurot, 

programmi „Life+“ eelarvet tuleks kaks korda suurendada, Euroopa ühendamise 

rahastu kaudu teha palju rohkem investeeringuid ning ka turvalisusele, 

rändevaldkonnale ja välissuhetele tuleb eraldada rohkem raha;“ 

2. osa: „rõhutab, et seetõttu peab 2021.–2027. aasta finantsraamistiku maht olema ELi 27 

riigi kogurahvatulust 1,3 %;“ 

 
§ 14 

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

2. osa: need sõnad 

 

ENF: 

 

EFDD, ENF: 

§ 9 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „ja toetab täielikult kõigi tagasimaksete kaotamist ja igasuguse 

korrigeerimise lõpetamist;“ 

2. osa: need sõnad 
 

Mitmesugust 

Resolutsiooni ettepanek B8-0240/2018 (fraktsioon ECR) 

Marie-Pierre Vieu ja Marie-Christine Vergiat (fraktsioon GUE/NGL) allkirjastasid samuti 

resolutsiooni ettepaneku B8-0241/2018. 
 

 

11. Liibüa  

Raport: Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018) 

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

§ 1, alapunkt a 36 S&D  +  

§ 1, pärast alapunkti a 20 GUE/NGL NH - 91, 539, 39 

21 GUE/NGL NH - 94, 534, 46 

22 GUE/NGL NH - 53, 603, 24 
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

§ 1, pärast alapunkti b 27 EFDD EH + 610, 42, 26 

§ 1, alapunkt d 28 EFDD EH + 375, 281, 25 

§ 1, pärast alapunkti g 29 EFDD EH + 503, 129, 44 

§ 1, alapunkt h 30 EFDD  +  

§ 1, alapunkt j 37 S&D EH + 537, 106, 24 

§ 1, alapunkt l § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 1, alapunkt m § originaaltekst osa   

1/NH + 607, 50, 13 

2/NH + 533, 120, 13 

§ 1, alapunkt n 31 EFDD EH + 496, 113, 14 

§ 1, alapunkt o § originaaltekst osa   

1/NH + 610, 60, 10 

2/NH + 495, 121, 52 

§ 1, pärast alapunkti p 32 EFDD EH + 515, 92, 74 

§ 1, alapunkt s 3ÜME EFDD NH - 118, 555, 4 

§ 1, alapunkt t 10 GUE/NGL NH - 183, 482, 13 

4 EFDD NH - 126, 540, 11 

§ 1, alapunkt u 11 GUE/NGL NH - 182, 469, 26 

§ originaaltekst osa   

1/NH + 579, 64, 26 

2/NH + 352, 219, 90 

3/NH + 500, 124, 49 

4/NH + 429, 192, 50 

5/NH + 510, 130, 28 
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

6/NH + 506, 149, 19 

7/NH + 498, 150, 13 

§ 1, pärast alapunkti u 12 GUE/NGL NH - 222, 451, 5 

13 GUE/NGL NH - 101, 539, 33 

§ 1, alapunkt v § originaaltekst osa   

1/NH + 631, 18, 27 

2/NH + 372, 286, 18 

§ 1, alapunkt w 5 EFDD NH - 139, 526, 15 

§ 1, pärast alapunkti w 6 EFDD NH - 146, 528, 5 

§ 1, pärast alapunkti x 14 GUE/NGL NH - 212, 429, 35 

§ 1, alapunkt y § originaaltekst NH - 330, 331, 18 

§ 1, alapunkt z 38 S&D  +  

§ originaaltekst NH ↓  

§ 1, alapunkt a c 15 GUE/NGL NH - 197, 440, 38 

§ originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 1, alapunkt a e 16 GUE/NGL NH + 404, 261, 12 

§ 1, pärast alapunkti a i 39 S&D EH + 548, 101, 27 

40 S&D  -  

Pärast volitust 5 7 GUE/NGL NH + 348, 312, 19 

8 GUE/NGL NH + 343, 290, 32 

Pärast volitust 13 1 EFDD NH - 110, 542, 25 

Põhjendus A 17 GUE/NGL NH - 76, 547, 48 

Pärast põhjendust A 18 GUE/NGL NH - 85, 532, 54 

19 GUE/NGL NH - 95, 538, 44 
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

Pärast põhjendust G 23 EFDD EH + 433, 194, 49 

Põhjendus H § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

Pärast põhjendust I 2 EFDD NH - 91, 561, 27 

Pärast põhjendust K 9 GUE/NGL NH + 338, 334, 4 

Pärast põhjendust O 24 EFDD  +  

Põhjendus R 25 EFDD  +  

Pärast põhjendust S 26 EFDD EH + 554, 97, 19 

Pärast põhjendust Z 34 S&D  +  

35 S&D  +  

hääletus: soovitus (terviktekst) NH + 486, 150, 44 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

EFDD: muudatusettepanekud 1, 2, 3, 4, 5, 6 

GUE/NGL: muudatusettepanekud 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, § 1, 

punkt m; § 1, alapunkt o; § 1, alapunkt u; § 1, alapunkt v; § 1, alapunkt y; § 1, 

alapunkt z; 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

EFDD: § 1, alapunkt a c 

Verts/ALE, 

GUE/NGL: 

§ 1, alapunkt y; § 1, alapunkt z 

 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

Verts/ALE: 

§ 1, alapunkt l 

1. osa: „käsitleda Liibüa kriisi laiemas, piirkondlikus ja üleaafrikalises kontekstis, pidades 

silmas, et Liibüa on Põhja-Aafrika, Saheli ja Vahemere piirkonna stabiilsuse jaoks 

ülitähtis; edendada ja hõlbustada Liibüa koostööd Saheli piirkonna naaberriikidega; 

kaaluda selle käsitluse osana Liibüa olukorra mõju dünaamikale ja väljakutsetele, 

millega EL silmitsi seisab; töötada välja terviklik Liibüa-suunaline poliitika, milles 

võetakse arvesse piirkondlikku ja üleaafrikalist mõõdet, mis hõlmab laiemat arengu-, 

julgeoleku- ja rändepoliitikat, inimõiguste ja põhivabaduste kaitset ning võitlust 

terrorismi, orjuse ja ekspluateerimise vastu; tagada selle poliitika elluviimiseks 

asjakohane ja piisav rahastamine, sealhulgas järgmises mitmeaastases 

finantsraamistikus, et saavutada konkreetseid tulemusi;“ 

2. osa: „jätkata ja süvendada võimaluse korral koostööd NATO merevalveoperatsiooni Sea 

Guardian ja EUNAVFOR MED Sophia vahel;“ 
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§ 1, alapunkt a c 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „jätkata ja tõhustada EUNAVFOR Med operatsiooni Sophia 

tööd, et murda inimkaubitsejate ja smugeldajate ärimudel, arendada Liibüa 

rannikuvalve suutlikkust ning“ 

2. osa: need sõnad 

 
põhjendus H 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad "ELi meetmed näitavad [... ]tulemusi" ja "valdkonnas" ja 

"võttes arvesse, et" 

2. osa: need sõnad 

 

GUE/NGL: 

§ 1, alapunkt m 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „terrorismi- ja inimkaubandusevastase võitluse jõupingutustes 

mitte üksnes luure integreerimise, finantskoostöö ja taktikalise toetuse kaudu, vaid 

ka“ 

2. osa: need sõnad 

 
§ 1, alapunkt o 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „kooskõlas 25. juuli 2017. aasta Pariisi deklaratsiooniga“ 

2. osa: need sõnad 

 

Verts/ALE, GUE/NGL: 

§ 1, alapunkt u 

1. osa: „tõhustada ELi, Aafrika Liidu ja ÜRO ühiseid jõupingutusi parandada Liibüas 

rändajate ja pagulaste kaitset, pöörates erilist tähelepanu haavatavatele isikutele; 

uurida põhjalikult ja viivitamata väidetavat rändajate ja pagulaste kuritarvitamist ja 

ebainimlikku kohtlemist kuritegelike rühmituste poolt ja väidetavat orjapidamist 

Liibüas; kavandada algatused, vältimaks selliste juhtumite kordumist tulevikus; 

parandada kinnipidamiskeskustes hoitavate pagulaste ja rändajate tingimusi ning 

nõuda, et Liibüa ametivõimud sulgeksid võimalikult kiiresti need asutused, mis ei 

vasta rahvusvahelistele standarditele; jätkata ja tõhustada koostöös ÜRO ja Aafrika 

Liiduga tehtavaid jõupingutusi toetatud vabatahtliku tagasipöördumise 

soodustamiseks ja ümberasustamiseks, toonitades sellega seoses, kui oluline on 

kaotada Liibüa nn väljasõiduviisa nõue; ergutada Liibüa ametivõime lõpetama 

meelevaldsed kinnipidamised ja hoiduma haavatavate isikute, eeskätt laste 

kinnipidamisest; tagada, et rändajaid koheldakse kooskõlas asjakohaste 

rahvusvaheliste inimõigusealaste standarditega ning eraldada selleks ELi eelarvest 

vajalikud vahendid; paluda Liibüal allkirjastada ja ratifitseerida 1951. aasta Genfi 

pagulasseisundi konventsioon ja selle 1967. aasta protokoll;“ v.a sõnad „parandada 

kinnipidamiskeskustes hoitavate pagulaste ja rändajate tingimusi“, „mis ei vasta 

rahvusvahelistele standarditele“ ja „hoiduma“ 

2. osa: „parandada kinnipidamiskeskustes hoitavate pagulaste ja rändajate tingimusi“ 

3. osa: „mis ei vasta rahvusvahelistele standarditele“ 

4. osa: „hoiduma“ 

5. osa: „tagada, et ELi piirihalduse abimissioon (EUBAM) Liibüas, EUNAVFOR MED 

Sophia ja Frontexi operatsioon Themis keskenduvad ühiselt sellele, kuidas takistada 

ebaseaduslikku tegevust, sealhulgas rändajate ebaseaduslikku üle piiri toimetamist, 

inimkaubandust ja terrorismi Vahemere keskosas;“ 

6. osa: „tagada, et EUBAM on kooskõlas oma volitustega jätkuvalt aktiivselt seotud Liibüa 

ametivõimudega ja abistab neid piirihalduse, õiguskaitse ja laiema 

kriminaalõigussüsteemiga seotud prioriteetsetes valdkondades;“ v.a sõna 

„prioriteetsetes“ 

7. osa: „prioriteetsetes“ 
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§ 1, alapunkt v 

1. osa: „teha veelgi suuremaid jõupingutusi Liibüa territooriumilt ning Liibüa rannikult ning 

nende kaudu toimuva inimeste mis tahes ebaseadusliku üle piiri toimetamise ja 

inimkaubanduse vastu, mis õõnestab Liibüa stabiliseerimisprotsessi ja seab ohtu 

tuhandete inimeste elu;“ 

2. osa: „tagada sellega seoses ELi kaasabi järjepidevus nende probleemidega võitlemises, 

aidates Liibüa asjaomastel asutustel suurendada ammu vajalikku suutlikkust 

kindlustada oma maa- ja merepiirid ning tehes koostööd Liibüa ametivõimudega, et 

kehtestada terviklik piirihalduse strateegia;“ 
 

Mitmesugust 

Muudatusettepanek 33 tühistati. 
 

 

12. Schengeni ala toimimist käsitlev aastaaruanne  

Raport: Carlos Coelho (A8-0160/2018) 

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

Pärast § 8 1 raportöör  +  

§ 41 § originaaltekst eraldi/EH + 333, 295, 8 

§ 44 § originaaltekst eraldi/EH + 371, 270, 24 

§ 51 § originaaltekst eraldi/EH + 346, 322, 12 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 439, 157, 80 

 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

üle 76 parlamendiliikme § 41, 44, 51 
 

 

13. Kuriteoohvrite õiguste ning neile pakutava toe ja kaitse miinimumnõuded  

Raport: Teresa Jiménez-Becerril Barrio ja Angelika Mlinar (A8-0168/2018) 

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

§ 15 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 16 § originaaltekst osa   

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

2 +  

3 +  

§ 18 § originaaltekst NH + 643, 3, 21 

§ 33 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 42 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 43 § originaaltekst osa   

1 +  

2/NH + 521, 109, 30 

§ 51 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 60 § originaaltekst osa   

1 +  

2/NH + 513, 101, 38 

Põhjendus N § originaaltekst NH + 523, 78, 55 

Põhjendus O § originaaltekst osa   

1/NH + 571, 29, 60 

2/NH + 517, 91, 52 

Põhjendus P § originaaltekst NH + 545, 65, 54 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 517, 74, 72 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

ECR: § 18, 43 (2. osa), 60 (2. osa) 

ENF: põhjendused O, N, P 
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Taotlused eraldi hääletuseks: 

ECR: § 18 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

ECR: 

§ 42 

1. osa: „palub komisjonil kõrvaldada direktiivi rakendamisel ilmnenud õiguslikud ja 

praktilised puudused ELi mitmesuguste ohvrikaitset käsitlevate õigusaktide (nt 

direktiiv 2011/99/EL Euroopa lähenemiskeelu kohta, direktiiv 2011/36/EL, milles 

käsitletakse inimkaubanduse tõkestamist ja sellevastast võitlust ning 

inimkaubanduse ohvrite kaitset, direktiiv 2011/92/EL, mis käsitleb laste seksuaalse 

kuritarvitamise ja ärakasutamise ning lasteporno vastast võitlust, ning direktiiv 

2014/42/EL kuriteovahendite ja kriminaaltulu arestimise ja konfiskeerimise kohta) 

nõuetekohase koosmõju kaudu;“ 

2. osa: „kutsub kõiki liikmesriike ja ELi üles ratifitseerima Euroopa Nõukogu Istanbuli 

konventsiooni ja seda täielikult jõustama, et tõkestada naiste- ja tütarlastevastast 

vägivalda ja selle vastu võidelda ning ohvreid kaitsta;“  

 
§ 43 

1. osa: „kutsub komisjoni üles lisama oma järelevalvesse ja aruandlusse valdkondlikke 

kontrolle ning palub tagada direktiivi võrdne kohaldamine, et kaitsta kõiki ohvreid 

sõltumata ohvristamise põhjusest või eriomadustest,“ 

2. osa: „nagu rass, nahavärv, usk, sugu, sooidentiteet, sooväljendus, seksuaalne sättumus, 

sootunnused, puuded, rändajaseisund või mis tahes muu seisund;“ 

 
§ 60 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „kaasa arvatud seksuaal- ja reproduktiivtervishoid“ 

2. osa: need sõnad 

 

ENF: 

§ 15 

1. osa: „kutsub liikmesriike üles tugevdama vihakuritegude ohvrite õigusi“ 

2. osa: „sealhulgas LGBTI-inimeste vastu suunatud vihakuritegude ning rassistlikel 

põhjustel sooritatavate vihakuritegude puhul;“ 

 
§ 33 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „ja LGBTI-inimesi“ 

2. osa: need sõnad 

 
§ 51 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „ja LGBTI-inimesi“ ja „soolise“ 

2. osa: need sõnad 

 
põhjendus O 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „sisserändajate ja varjupaigataotlejate vastu“ 

2. osa: need sõnad 

 

ECR, ENF: 

§ 16 
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1. osa: „toonitab tõsiasja, et individuaalne hindamine on hädavajalik, kuna see suurendab 

kuriteoohvri mõjuvõimu, teavitades teda tema õigustest ja õigusest temaga seotud 

kohtumenetluses otsuseid teha ning kui tegemist on lapsega, siis ka õigusest 

menetluslikele eritagatistele, mida kohtumenetluse algusest alates tema suhtes 

kohaldatakse; kutsub liikmesriike üles rakendama oma õiguses nõuetekohaselt 

ohvrite õigeaegset individuaalset hindamist, sh vajadusel alates nende esimest 

kokkupuutest pädeva asutusega, sest see on oluline menetlustoiming, et tunnistada ja 

tuvastada ohvri erivajadusi, tagada talle neile vajadustele vastav kaitse ja ennetada 

teist ja korduvat ohvriks langemist, hirmutamist ning kättemaksu; rõhutab, et 

individuaalne hindamine tuleb regulaarselt läbi vaadata, et määrata kindlaks 

jätkuvad toetusvajadused, ning et ohvritele tuleb kuriteo toimumisest teatava aja 

möödumisel tagada järelkontroll, mille aluseks on olemasolevad teadmised 

traumajärgse reageeringu kohta; tuletab meelde, et individuaalne hindamine on eriti 

vajalik inimkaubanduse ohvritele ning seksuaalse kuritarvitamise lapsohvritele, 

arvestades nende kuritegude sotsiaalseid, füüsilisi ja psühholoogilisi tagajärgi;“ 

2. osa: „tuletab meelde, et kõik sätted peaksid olema sootundlikud, sest soolise vägivalla 

naisohvrid ja LGBTQI-inimestest ohvrid vajavad korduva ohvristamise ohu tõttu 

erilist tähelepanu ja kaitset, ning seetõttu tuleks tagada konkreetsed meetmed ja 

spetsiaalne tugi;“ v.a sõnad „soolise vägivalla“ [...] LGBTQI-inimestest ohvrid“ 

3. osa: „soolise vägivalla“ [...] LGBTQI-inimestest ohvrid“ 
 

 

14. Ühise kaubanduspoliitika rakendamise aastaaruanne  

Raport: Tokia Saïfi (A8-0166/2018) 

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

Pärast § 1 5 GUE/NGL NH - 287, 347, 25 

§ 2 6 GUE/NGL osa   

1/NH - 276, 366, 15 

2/NH ↓  

3/NH ↓  

§ 3 7 GUE/NGL EH - 238, 355, 51 

§ 4 § originaaltekst osa   

1 +  

2 -  

§ 5 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 8 8 GUE/NGL NH - 131, 526, 10 
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

§ originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 9 9 GUE/NGL NH - 149, 495, 14 

§ 13 10ÜME GUE/NGL  -  

§ 14 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 15 2 S&D NH - 266, 386, 9 

§ 16 § originaaltekst NH + 542, 102, 14 

§ 25 11 GUE/NGL  -  

§ 37 12 GUE/NGL  -  

§ 42 13 GUE/NGL  -  

§ 44 14 GUE/NGL NH - 285, 346, 30 

§ 46 § originaaltekst osa   

1 +  

2/NH + 476, 169, 13 

§ 49 15 GUE/NGL NH - 296, 346, 11 

§ 60 3 S&D NH - 323, 323, 13 

§ 62 4 S&D  -  

Pärast põhjendust M 1 S&D  -  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 499, 91, 54 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

S&D: muudatusettepanekud 2, 3, § 16, 46 (2. osa) 

GUE/NGL: muudatusettepanekud 5, 6, 8, 9, 14, 15 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

ECR: § 16 
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Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

ECR: 

§ 46 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „ja kus muude võimaluste seas kaaluti ka sanktsioonipõhist 

lähenemist“ 

2. osa: need sõnad 

 

S&D: 

muudatusettepanek 6 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „ähvardada kolmandaid riike“ ja „ähvardades“ 

2. osa: „ähvardada kolmandaid riike“ 

3. osa: „ähvardades“ 

 

PPE: 

§ 4 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „astuda viivitamatult samme“ ja „ja esitada varakult 

mõjuhinnang, mis sisaldab tulevaste kaubandussuhete eri võimalusi, et“ 

2. osa: need sõnad 

 

EFDD: 

§ 5 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „palub komisjonil ja nõukogul selgitada võimalikult kiiresti 

oma otsust tulevikus sõlmitavate kaubanduslepingute ülesehituse kohta ning 

täielikult austada ELi ja selle liikmesriikide pädevuse jaotust läbirääkimisjuhiste 

vastuvõtmisel, läbirääkimiste pidamisel ning allkirjastamist ja sõlmimist käsitlevate 

ettepanekute õigusliku aluse üle otsustamisel ning eelkõige nõukogu poolt 

rahvusvaheliste kaubanduslepingute allkirjastamisel ja nende sõlmimisel, et 

kaubanduskokkulepped, mis on kaubanduspartneritega kokku lepitud, kuid mida 

veel ei ole ratifitseeritud, enam kauem ei viibiks;“ 

2. osa: need sõnad 

 
§ 8 

1. osa: „märgib, et teenustekaubanduse lepingu ja keskkonnatoodete lepingu üle peetavad 

mitmepoolsed läbirääkimised on takerdunud;“ v.a sõnad „teenustekaubanduse 

lepingu“ 

2. osa: „teenustekaubanduse lepingu“ 

3. osa: „nõuab, et liit võtaks endale mõlema läbirääkimisprotsessi taaskäivitamisel 

initsiatiivi ning teeks seda teenustekaubanduse lepingu puhul kooskõlas parlamendi 

seisukohaga selle lepingu suhtes;“ 

 
§ 14 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „palub komisjonil jätkata tööd investeeringute valdkonna uue 

mitmepoolse kohtusüsteemiga“ 

2. osa: need sõnad 

 


