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1. Põldtunnustamise samaväärsus ***I 

Raport: Czesław Adam Siekierski (A8-0253/2018) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

tervikhääletus NH + 543, 75, 45 

 

 

2. Ühine käibemaksusüsteem ja väikeettevõtjate suhtes kohaldatav erikord * 

Raport: Tom Vandenkendelaere (A8-0260/2018) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

tervikhääletus NH + 618, 40, 24 

 

 

3. Rakendusotsus uute psühhoaktiivsete ainete tsüklopropüülfentanüüli ja 

metoksüatsetüülfentanüüli suhtes kontrollimeetmete kehtestamise kohta* 

Raport: Branislav Škripek (A8-0271/2018) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

tervikhääletus NH + 635, 11, 37 

 

 

4. Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine toetuse maksmiseks 

Bulgaariale, Kreekale, Leedule ja Poolale 

Raport: Janusz Lewandowski (A8-0272/2018) (nõutav parlamendi koosseisu häälteenamus ja 3/5 
antud häältest) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

tervikhääletus NH + 652, 26, 4 

 

 

5. Paranduseelarve projekt nr 4/2018: Euroopa Liidu Solidaarsusfondi 

kasutuselevõtmine abi andmiseks Bulgaariale, Kreekale, Leedule ja Poolale 

Raport: Siegfried Mureşan (A8-0273/2018) 
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Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

tervikhääletus NH + 654, 26, 3 

 

 

6. ELi ühtekuuluvuspoliitika mõju Põhja-Iirimaale 

Raport: Derek Vaughan (A8-0240/2018) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

tervikhääletus NH + 565, 51, 65 

 

 

7. Kreeka erimeetmed 

Raport: Pascal Arimont (A8-0244/2018) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

tervikhääletus NH + 591, 71, 19 

 

 

8. Võimalused töötajatele kvaliteetsete töökohtade leidmiseks vigastuse või haiguse 

järel 

Raport: Jana Žitňanská (A8-0208/2018) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

tervikhääletus NH + 626, 31, 26 
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9. ELi ja kolmandate riikide vahelised suhted seoses finantsteenuste reguleerimise ja 

järelevalvega 

Raport: Brian Hayes (A8-0263/2018) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

tervikhääletus NH + 564, 71, 49 

 

10. Majanduskasvu ja ühtekuuluvuse edendamine ELi piirialadel 

Raport: Krzysztof Hetman (A8-0266/2018) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

tervikhääletus NH + 594, 58, 35 

 

11. Euroopa solidaarsuskorpus ***I 

Raport: Helga Trüpel (A8-0060/2018) 

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

Ettepanek lükata komisjoni ettepanek tagasi 

Ettepanek lükata 

komisjoni ettepanek 

tagasi 

178 EFDD NH - 112, 539, 34 

Esialgne kokkulepe 

Esialgne kokkulepe 175 komisjon NH + 519, 132, 32 

Ühisavaldus 176 komisjon  +  

Komisjoni avaldus 177 komisjon  +  

Seadusandliku akti eelnõu  

Terviktekst 175VO komisjon  ↓  

Vastutava komisjoni 

muudatusettepanekud 

– hääletus plokkide 

kaupa 

1–14 

16–59 

61 

63–72 

74–121 

123–127 

129–174 

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

Artikkel 2, § 1, punkt 4 60 komisjon  ↓  

180 EFDD NH ↓  

175VO komisjon  ↓  

Artikkel 2, § 1, punkt 6 62 komisjon  ↓  

175VO komisjon  ↓  

181 EFDD NH ↓  

Artikkel 3, § 1 73 komisjon  ↓  

175VO komisjon  ↓  

182 EFDD  ↓  

Artikkel 13, § 1 122 komisjon  ↓  

183 EFDD NH ↓  

175VO komisjon  ↓  

Artikkel 14, § 1 128 komisjon  ↓  

175VO komisjon  ↓  

184 EFDD  ↓  

Põhjendus 8 175VO komisjon  ↓  

15 komisjon  ↓  

179 EFDD  ↓  

hääletus: komisjoni ettepanek NH ↓  
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Taotlused nimeliseks hääletuseks 

EFDD: muudatusettepanekud 178, 180, 181, 183 
 

 

12. Struktuurireformi tugiprogramm: rahastamispakett ja üldeesmärk ***I 

Raport: Ruža Tomašić (A8-0227/2018) 

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

Ettepanek lükata komisjoni ettepanek tagasi 

Ettepanek lükata 

komisjoni ettepanek 

tagasi 

22 = 

23 = 

24 = 

EFDD, 

ENF, 

GUE/NGL 

NH - 123, 538, 30 

Esialgne kokkulepe 

Esialgne kokkulepe 19 komisjon NH + 489, 170, 32 

Ühisavaldus 21 komisjon  +  

Komisjoni avaldus 20 komisjon  +  

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks 

EFDD: muudatusettepanek 22 

ENF: muudatusettepanek 23 
 

 

13. Euratomi programm, millega täiendatakse raamprogrammi „Horisont 2020“ * 

Raport: Rebecca Harms (A8-0258/2018) 

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

Vastutava komisjoni 

muudatusettepanekud 

– hääletus plokkide 

kaupa 

1–4 

7–17 

19–34 

36 

komisjon  +  

vastutava komisjoni 

muudatusettepanekud 

– eraldi hääletus 

5 komisjon NH + 584, 92, 15 

35ÜME komisjon eraldi -  

Artikkel 3, § 1 40 Verts/ALE NH - 207, 476, 10 

18 komisjon NH + 485, 192, 18 

Artikkel 3, § 2, punkt e 41ÜME Verts/ALE  -  
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

Artikkel 3, § 2, punkt f 42ÜME Verts/ALE  -  

Artikkel 4, § 1, taane 1, 

sissejuhatav osa 

43 Verts/ALE  -  

Artikkel 4, § 1, taane 1, 

punkt a 

44ÜME Verts/ALE NH - 121, 536, 34 

I lisa, lõik 4 45 Verts/ALE EH - 126, 554, 12 

I lisa, lõik 6, punkt e 46ÜME Verts/ALE NH - 116, 551, 26 

I lisa, lõik 6, punkt f 47ÜME Verts/ALE  -  

I lisa, lõik 6, punkt i 48ÜME Verts/ALE NH - 135, 536, 25 

I lisa, lõik 9, punkt e, 

lõik 3 

49ÜME Verts/ALE NH - 125, 537, 30 

Põhjendus 1 37 Verts/ALE  -  

Pärast põhjendust 1 38 Verts/ALE NH - 300, 369, 22 

Põhjendus 2 39 Verts/ALE NH - 209, 465, 20 

Pärast põhjendust 4 50 ECR NH - 161, 506, 27 

Põhjendus 10 § originaaltekst NH + 529, 121, 40 

Põhjendus 11 6 komisjon EH + 536, 144, 14 

§ originaaltekst NH ↓  

hääletus: komisjoni ettepanek NH + 530, 132, 34 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks 

Verts/ALE: muudatusettepanekud 5, 18, 38, 39, 40, 44, 46, 48, 49, 50 ja komisjoni ettepaneku 

põhjendused 10, 11 

 
 

Taotlused eraldi hääletuseks 

PPE: muudatusettepanek 35 
 

 

14. Meetmed töökohal, avalikes kohtades ja poliitilises elus toimuva kiusamise ja 

seksuaalse ahistamise ennetamiseks ja selle vastu võitlemiseks ELis 

Raport: Pina Picierno (A8-0265/2018) 
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

§ 2 § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH + 357, 319, 14 

§ 9 § originaaltekst eraldi/EH + 350, 279, 62 

§ 13 § originaaltekst osa   

1 +  

2/NH - 293, 382, 16 

§ 25 § originaaltekst osa   

1 +  

2/NH + 357, 320, 15 

§ 29 § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH + 348, 321, 25 

§ 31 § originaaltekst osa   

1 +  

2/NH + 334, 317, 40 

§ 37 § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH - 304, 373, 18 

§ 43 § originaaltekst NH + 392, 243, 56 

§ 45 § originaaltekst osa   

1 +  

2/NH + 366, 295, 33 

§ 46 § originaaltekst osa   

1 +  

2/NH + 364, 297, 33 
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

§ 51 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 52 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 53 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

Põhjendus A § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

Põhjendus Y § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

Põhjendus AC § originaaltekst eraldi/EH + 422, 222, 46 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 528, 48, 115 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks 

üle 76 parlamendiliikme: § 13 (2. osa), 25 (2. osa), 31 (2. osa), 43, 45 (2. osa), 46 (2. osa) 
 

Taotlused eraldi hääletuseks 

üle 76 parlamendiliikme: põhjendus AC, § 9, 43 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

üle 76 parlamendiliikme: 

põhjendus A 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „ning on seotud patriarhaadiga“ 

2. osa: need sõnad 

 
põhjendus Y 

1. osa: „arvestades, et mitte kõik riiklikud ja piirkondlikud parlamendid ega kõik kohalikud 

volikogud ei ole kehtestanud spetsiifilisi struktuure ja sise-eeskirju, mis looksid 

nõuetekohased kanalid ahistamiskaebuste turvalise ja konfidentsiaalse esitamise ja 

käsitlemise tagamiseks;“ 
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2. osa: „arvestades, et seksuaalse ja psühholoogilise ahistamise alane koolitus peaks olema 

kohustuslik kõigile töötajatele ja parlamendiliikmetele, sealhulgas Euroopa 

Parlamendi liikmetele;“ 

 
§ 2 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „mis on seotud patriarhaalsete võimustruktuuridega“ 

2. osa: need sõnad 

 
§ 13 

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

2. osa: see sõna 

 
§ 25 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnaosa „õigus-“ ja sõnad „kõigil tasanditel“ 

2. osa: need sõnad 

 
§ 29 

1. osa: „kutsub liikmesriike üles võtma meetmeid töökohal toimuva vägivalla ja ahistamise 

vältimiseks ja selle vastu võitlemiseks poliitika kaudu, millega sätestatakse 

ennetavad meetmed, tõhusad, läbipaistvad ja konfidentsiaalsed menetlused esitatud 

kaebustega tegelemiseks, jõulised ja hoiatavad karistused teo toimepanijatele ning 

teave selle tagamiseks, et töötajad mõistaksid poliitikat ja menetlusi, ning tugi 

ettevõtjatele nende meetmete rakendamise tegevuskavade koostamiseks;“ 

2. osa: „rõhutab, et neid meetmeid ei tohiks lõimida olemasolevate struktuuridega, kui neis 

struktuurides on sisseehitatud soolised tõkked;“ 

 
§ 31 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „kohustusliku“ ja „rõhutab, et tõhus koolitus peaks olema 

interaktiivne, pidev, kohandatud konkreetse töökohaga ja et seda peaksid läbi viima 

väliseksperdid;“ 

2. osa: need sõnad 

 
§ 37 

1. osa: „nõuab kirjaliku tõendi direktiivi (nõukogu direktiiv 91/533/EMÜ) kiiret 

läbivaatamist;“ 

2. osa: „kordab oma üleskutset võtta vastu direktiiv inimväärsete töötingimuste kohta, mis 

peaks hõlmama meetmeid kiusamise ja seksuaalse ahistamise vastu võitlemiseks 

töökohal;“ 

 
§ 45 

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

2. osa: see sõna 

 
§ 46 

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

2. osa: see sõna 

 
§ 51 

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

2. osa: need sõnad 

 
§ 52 
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1. osa: „rõhutab, et soolist võrdõiguslikkust käsitlev haridus igal tasandil on põhjapaneva 

tähtsusega kõnealuste väärkäitumise vormide ennetamiseks ja kõrvaldamiseks, 

mõttelaadide muutmiseks ja kultuurilise sallivuse vähendamiseks seksismi ning 

seksuaalse ahistamise suhtes;“ 

2. osa: „rõhutab vajadust võtta kasutusele haridusprogrammid ja arutelud kõnealuse teema 

kohta koolides; märgib, et koostöös asjaomaste valitsusväliste organisatsioonide ja 

võrdõiguslikkust edendavate asutuste vahel peaksid need programmid ja arutelud 

vajaduse korral hõlmama teavet ja arutelusid seksuaalse ahistamise ennetamise ja 

sellevastaste meetmete kohta, et suurendada teadlikkust ohvrite õigustest ja tuletada 

inimestele meelde ahistamise seoseid naiste esemestamisega;“ 

 
§ 53 

1. osa: „kutsub liikmesriike üles julgustama teadlikkuse suurendamise kampaaniaid 

keskkoolides ja lisama küberkiusamise küsimuse koolide ja ülikoolide 

õppeprogrammidesse;“ 

2. osa: „kutsub eelkõige üles jätkama edukat küberkiusamise kaotamise kampaaniat ja 

ohutuma interneti algatust, pidades silmas kiusamise ja seksuaalse ahistamise vastu 

võitlemist, et aidata noortel kui tulevastel ELi kodanikel mõista seda, et tuleb liikuda 

lähemale soolisele võrdõiguslikkusele ja austada naisi;“ 
 

 

15. Keeleline võrdõiguslikkus digitaalajastul 

Raport: Jill Evans (A8-0228/2018) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

hääletus: resolutsioon 

(terviktekst) 

NH + 592, 45, 44 
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16. Loodusvarade läbipaistev ja vastutustundlik majandamine ning metsad 

arenguriikides 

Raport: Heidi Hautala (A8-0249/2018) 

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

§ 11 § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH + 367, 317, 9 

§ 18 § originaaltekst eraldi/EH + 380, 237, 73 

§ 42 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 44 § originaaltekst eraldi +  

§ 54 § originaaltekst osa   

1/NH + 379, 306, 10 

2/NH + 584, 103, 5 

§ 56 § originaaltekst osa   

1 +  

2/NH + 376, 314, 7 

3 +  

§ 58 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 64 § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH + 389, 301, 3 

§ 66 § originaaltekst osa   

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

2 +  

§ 76 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 77 § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH + 382, 302, 7 

§ 80 § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH - 312, 334, 46 

§ 88 § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH + 377, 306, 13 

§ 91 § originaaltekst osa   

1/NH + 647, 33, 9 

2/NH + 368, 298, 22 

3/NH + 366, 307, 19 

§ 92 § originaaltekst osa   

1/NH + 650, 36, 9 

2/NH + 361, 295, 32 

§ 95 § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH + 372, 309, 11 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 354, 53, 266 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks 

ECR: § 54, 56 (2. osa), 91, 92 
 

Taotlused eraldi hääletuseks 



P8_PV(2018)09-11(VOT)_ET.docx 14 PE 628.012 

üle 76 parlamendiliikme: § 18, 44 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

üle 76 parlamendiliikme: 

§ 11 

1. osa: „märgib, et lennundussektor loodab suurel määral süsinikdioksiidi 

kompenseerimismehhanismile, mis hõlmab ka metsi; rõhutab samas, et mõtet metsadest kui 

kompenseerijast on tõsiselt kritiseeritud, sest selle mõju on raske mõõta ja võimatu 

garanteerida;“ 

2. osa: „on veendunud, et Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon (ICAO) peaks metsad 

rahvusvahelise lennunduse süsinikdioksiidi kompensatsiooni ja vähendamise mehhanismist 

(CORSIA) välja jätma;“ 

 
§ 42 

1. osa: „palub, et komisjon muudaks FAO maaomandi vastutustundliku majandamise suunised 

välisinvesteeringute kava puhul kohustuslikuks;” 

2. osa: „rõhutab, et suunistest kinnipidamine nõuab tulemuslikku sõltumatut seiret ja jõustamist, 

sealhulgas asjakohaseid vaidluste lahendamise ja kaebuste käsitlemise mehhanisme; nõuab, 

et projektide kavandamisel, järelevalvel ja aastaaruannetes tuleb järgida maa omandiõiguse 

norme“ 

3. osa: „ning need tuleb muuta kogu ametlikust arenguabist rahastatava ELi välistegevuse jaoks 

kohustuslikuks;” 

 
§ 54 

1. osa: „nõuab, et EL kehtestaks finantssektorile kohustuslikud nõuded täita rahaliste ja 

mitterahaliste keskkonna-, sotsiaalsete ja juhtimisriskide hindamisel kindlalt 

hoolsuskohustust;“ 

2. osa: „nõuab ka hoolsuskohustuse täitmise menetluse avalikustamist vähemalt investorite 

aastaaruannetes;” 

 

§ 56 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „kohustuslikud” ja „kehtestada metsa ohustavate kaupade tarneahelates 

tootmisahela eelnevate ja järgnevate etappide ettevõtjatele kohustuslikud hoolsuskohustuse 

nõuded;“ 

2. osa: „kohustuslikud“ 

3. osa: „kehtestada metsa ohustavate kaupade tarneahelates tootmisahela eelnevate ja järgnevate 

etappide ettevõtjatele kohustuslikud hoolsuskohustuse nõuded;“ 

 
§ 58 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „edendaks sarnast siduvat õigusraamistikku ka rahvusvahelisel tasandil 

ning“ 

2. osa: need sõnad 

 
§ 64 

1. osa: „tunnistab palmiõli osas praeguste sertifitseerimiskavade soodsat mõju, kuid täheldab 

kahetsusega, et ei jätkusuutliku palmiõli ümarlaua (RSPO), Indoneesia jätkusuutliku 

palmiõli (ISPO) ega Malaisia jätkusuutliku palmiõli (MSPO) kavad ega ka kõik teised 

suuremad tunnustatud sertifitseerimiskavad ei suuda tulemuslikult takistada neis osalejaid 

vihmametsi või turbaalasid palmiistandusteks muutmast; on seepärast seisukohal, et 

nimetatud suured sertifitseerimiskavad ei piira tulemuslikult istanduste rajamisel ja 

ekspluateerimisel tekkivaid kasvuhoonegaaside heitkoguseid ning järelikult ei ole need suuri 

metsa- ja turbamaatulekahjusid ära hoidnud; palub Euroopa Komisjonil tagada nimetatud 

sertifitseerimiskavade sõltumatu auditeerimine ja järelevalve, kindlustamaks, et ELi turule 

lastav palmiõli vastaks kõigile vajalikele normidele ja oleks säästvalt toodetud;” 
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2. osa: „märgib, et palmiõli sektori säästvuse küsimust ei saa lahendada üksnes vabatahtlike 

meetmete ja tegevuspoliitikate abil, vaid palmiõli tootvatele ettevõtetele tuleb kehtestada ka 

siduvad eeskirjad ja kohustuslik sertifitseerimiskava;“ 

 
§ 66 

1. osa: „nõuab, et Euroopa Komisjon ja kõik liikmesriigid, kes ei ole seda veel teinud, tegutseksid 

selle nimel, et võtta endale kogu ELi hõlmav kohustus hankida 2020. aastaks üksnes 

säästvalt toodetud palmiõli, ning selleks muu hulgas allkirjastaksid ja rakendaksid 

Amsterdami deklaratsiooni „Teeme lõpu Euroopa riikide põllumajandustoorme 

tarneahelatest tingitud metsaraadamisele““ 

2. osa: „samuti tegutseksid kogu tööstust hõlmava kohustuse kehtestamise nimel, sealhulgas 

allkirjastades ja rakendades Amsterdami deklaratsiooni, millega toetatakse täiel määral 

säästva palmiõli tarneahela saavutamist aastaks 2020;” 
 
§ 76 

1. osa: „kutsub ELi üles toetama metsarikaste arengumaade algatusi, mille eesmärk on leida 

vastukaal põllumajandustootmise ja kaevandustegevuse piiramatule laienemisele, mis on 

kahjustanud metsamajandust ning põlisrahvaste elatusvahendeid ja kultuuri, sotsiaalset 

stabiilsust“ 

2. osa: „ja põllumajandustootjate sõltumatust toiduga varustamisel;” 

 
§ 77 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „ei tohiks kliimameetmete või arengu rahastamiseks kasutatavatest 

avaliku sektori vahenditest kunagi toetada põllumajandustootmise laiendamist, tööstusliku 

mahuga metsaraiet, maavarade kaevandamist ega taristute laiendamist puutumatutele 

metsaaladele,“ 

2. osa: need sõnad 

 
§ 80 

1. osa: „rõhutab, et võitlus rahvusvahelise ebaseadusliku kaubitsemise vastu eeldab kaasavaid ja 

kooskõlastatud meetmeid metsade hävitamise, raadamise, ebaseadusliku raie, pettuste ja 

metsloomade tapmise tõkestamiseks ning metsatoorme ja looduslike liikide järele valitseva 

nõudluse piiramiseks; 

2. osa: „nõuab kaitsealade kaitsmiseks rahvusvaheliste politseijõudude loomist;“ 

 
§ 88 

1. osa: kogu tekst, v.a sõna „kohustuslike” 

2. osa: see sõna 

 
§ 91 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „siduvaid ja jõustatavaid” ja „sanktsioonipõhise mehhanismi ja“ 

2. osa: „siduvaid ja jõustatavaid” 

3. osa: „sanktsioonipõhise mehhanismi ja“ 

 
§ 92 

1. osa: „palub, et komisjon lisaks kõigisse ELi kaubandus- ja investeerimislepingutesse 

kaugeleulatuvad metsi käsitlevad klauslid;“ 

2. osa: „rõhutab, et need klauslid peavad olema kohustuslikud ja jõustatavad tänu tulemuslikele 

seire- ja karistusmehhanismidele, mis võimaldavad üksikisikutel ja kollektiividel nii ELis 

kui ka kolmandates riikides hüvitust nõuda;“ 

 
§ 95 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „kusjuures see kaitse näeks ette ka võimalust luua huvitatud osapoolte 

kaebuste nõuetekohase käsitlemise mehhanism;“ 
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2. osa: need sõnad 
 

 


