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1. Harrastuskalapüügi olukord ELis 

Raport: Norica Nicolai (A8-0191/2018) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

tervikhääletus NH + 601, 43, 27 

 

Mitmesugust 

Põhjendus L on järgmine: 

„L. arvestades, et parlamendi tellitud hiljutise uuringu kohaselt võib harrastuskalapüügi mõju 

kalavarude arvestuses erineda, olles 2 % (makrell) – 43 % (pollak) kogu saagist;“ 

Põhjendus X on järgmine: 

„X. arvestades, et mõnel juhul moodustab harrastuskalastajate saak olulise osa kalavarude üldisest 

kalastussuremusest ja seetõttu tuleks neid kalapüügivõimaluste kehtestamisel arvesse võtta; 

arvestades, et parlamendi tellitud hiljutise uuringu kohaselt võib merel toimuva harrastuskalapüügi 

hinnanguline protsentuaalne osakaal kogupüügis olenevalt sihtliigist oluliselt erineda: alates 2 %st 

makrelli puhul ja lõpetades 43 %ga pollaki puhul;“ 
 

 

2. Keskse vastaspoole kaudu kliirimata börsiväliste tuletislepingute 

kliirimiskohustus, teatamisnõuded ja riskimaandamismeetmed ning 

kauplemisteabehoidlad ***I 

Raport: Werner Langen (A8-0181/2018) 

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

kogu tekst 1 komisjon  +  

hääletus: komisjoni ettepanek NH + 537, 88, 52 

 

 

 

3. Tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirjad ja Euroopa Liidu 

Lennundusohutusamet ***I 

Raport: Marian-Jean Marinescu (A8-0364/2016) 

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

Esialgne kokkulepe 

esialgne kokkulepe 382 komisjon NH + 558, 71, 48 
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4. Uute raskeveokite CO2-heide ja kütusekulu ***I 

Raport: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018) 

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

Esialgne kokkulepe 

esialgne kokkulepe 47 komisjon NH + 612, 56, 11 

komisjoni avaldused 48 komisjon  +  

 

 

5. Hariduse ajakohastamine ELis 

Raport: Krystyna Łybacka (A8-0173/2018) 

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

§ 32 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 79 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 97 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 136 § originaaltekst eraldi/ 

EH 

+ 473, 158, 37 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 532, 75, 71 
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Taotlused eraldi hääletuseks 

üle 76 

parlamendiliikme 

§ 136 

 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

üle 76 parlamendiliikme 

§ 32  

1. osa: „kinnitab vajadust arvestada kõigi tasandite haridussüsteemides soolist aspekti, 

millega võetakse arvesse mitmesuguse diskrimineerimise all kannatavate inimeste,“ 

2. osa: „sealhulgas puudega inimeste ning end lesbide, geide, biseksuaalide, trans- ja 

intersooliste inimestena defineerivate ning tõrjutud kogukondadest pärit inimeste 

vajadusi;“ 

 
§ 79 

1. osa: „nõuab, et liikmesriigid teeksid hariduse ajakohastamisel rohkem koostööd;“ 

2. osa: „nõuab tungivalt, et liikmesriigid hakkaksid rakendama Euroopa sotsiaalõiguste 

samba põhimõtteid, mis pakuvad vahendeid Euroopas ebavõrdsuse vähendamiseks 

hariduse, koolituse ja elukestva õppe kaudu;“ 

 
§ 97 

1. osa: „kutsub liikmesriike üles võitlema hariduses sooliste stereotüüpide vastu, et tagada 

naistele nende valitud karjääri suhtes võrdsed võimalused ja valikuvabadus; tunneb 

sellega seoses muret, et teatavates liikmesriikides esineb endiselt õppematerjalides 

stereotüüpe ja et õpetajatel on tüdrukute ja poiste suhtes erinevad käitumuslikud 

eeldused; juhib tähelepanu vajadusele lisada soolise võrdõiguslikkuse põhimõte 

õpetajakoolituse nii põhi- kui ka täiendusõppesse ning õpetamispraktikasse, et 

kõrvaldada kõik tegurid, mis ei takistavad õpilastel realiseerimast kogu oma 

potentsiaali soost sõltumata;“ 

2. osa: „kutsub liikmesriike üles pöörama soolise võrdõiguslikkuse rakendamisel 

piirkondlike haridussüsteemide õppekavades eritähelepanu äärepoolseimatele 

piirkondadele, pidades silmas seal registreeritud naistevastase vägivalla kõrget 

määra; rõhutab, et haridussüsteemide kõigil tasemetel tuleb arvestada soolist 

perspektiivi ja diskrimineerimise all kannatavate inimeste vajadusi;“ 
 

 

6. Liikumine jätkusuutliku ja konkurentsivõimelise Euroopa vesiviljelussektori 

suunas 

Raport: Carlos Iturgaiz (A8-0186/2018) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

hääletus: resolutsioon 

(terviktekst) 

NH + 605, 38, 30 

 


