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P8_PV(2018)10-04(VOT)_ET.docx 2 PE 628.321 

1. Meediavabaduse halvenemine Valgevenes, eelkõige Harta 97 juhtum 

Resolutsiooni ettepanekud: B8-0451/2018, B8-0452/2018, B8-0453/2018, B8-0454/2018, B8-
0455/2018, B8-0457/2018 

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

Resolutsiooni ühisettepanek RC-B8-0451/2018 

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

hääletus: resolutsioon (terviktekst)  +  

Resolutsiooni ettepanekud fraktsioonide kaupa 

B8-0451/2018  ECR  ↓  

B8-0452/2018  ALDE  ↓  

B8-0453/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0454/2018  S&D  ↓  

B8-0455/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0457/2018  PPE  ↓  

 

 

 

2. Araabia Ühendemiraadid, eriti inimõiguste kaitsja Ahmed Mansoori juhtum 

Resolutsiooni ettepanekud: B8-0456/2018, B8-0458/2018, B8-0459/2018, B8-0462/2018, B8-

0467/2018, B8-0469/2018 

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

Resolutsiooni ühisettepanek RC-B8-0456/2018 

(S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD, Anna Maria Corazza Bildt, Amjad Bashir, Monica 

Macovei) 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 322, 220, 56 

Resolutsiooni ettepanekud fraktsioonide kaupa 

B8-0456/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0458/2018  ECR  ↓  

B8-0459/2018  S&D  ↓  

B8-0462/2018  ALDE  ↓  

B8-0467/2018  GUE/NGL  ↓  
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

B8-0469/2018  PPE  ↓  

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks 

GUE/NGL: lõpphääletus [RC-B8-0456/2018] 
 

Mitmesugust: 

Frédérique Ries võttis resolutsiooni ettepanekule B8-0462/2018 ja resolutsiooni ühisettepanekule RC-

B8-0456/2018 antud allkirja tagasi. 

Patricia Lalonde ja Amjad Bashir võtsid resolutsiooni ühisettepanekule RC-B8-0456/2018 antud 

allkirjad tagasi. 
 

 

3. Uiguuride ja kasahhide massiline meelevaldne kinnipidamine Xinjiangi Uiguuri 

autonoomses piirkonnas 

Resolutsiooni ettepanekud: B8-0460/2018, B8-0461/2018, B8-0463/2018, B8-0464/2018, B8-

0465/2018, B8-0466/2018, B8-0468/2018 

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

Resolutsiooni ühisettepanek RC-B8-0460/2018 

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

hääletus: resolutsioon (terviktekst)  +  

Resolutsiooni ettepanekud fraktsioonide kaupa 

B8-0460/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0461/2018  ECR  ↓  

B8-0463/2018  EFDD  ↓  

B8-0464/2018  S&D  ↓  

B8-0465/2018  ALDE  ↓  

B8-0466/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0468/2018  PPE  ↓  

 

 

 

4. Riigihangete strateegia pakett 

Raport: Carlos Coelho (A8-0229/2018) 
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Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

tervikhääletus NH + 534, 54, 15 

 

 

5. ELi Kriminaalõigusalase Koostöö Amet (Eurojust) ***I 

Raport: Axel Voss (A8-0320/2017) 

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

Ettepanek lükata komisjoni ettepanek tagasi 

Ettepanek lükata 

komisjoni ettepanek 

tagasi 

195 EFDD  -  

Esialgne kokkulepe 

Esialgne kokkulepe 196 komisjon NH + 515, 64, 26 

 

 

 

6. Arestimis- ja konfiskeerimisotsuste vastastikune tunnustamine ***I 

Raport: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018) 

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

Ettepanek lükata komisjoni ettepanek tagasi 

Ettepanek lükata 

komisjoni ettepanek 

tagasi 

146 EFDD  -  

Esialgne kokkulepe 

Esialgne kokkulepe 145 komisjon NH + 531, 51, 26 

 

 

 

7. Isikustamata andmete vaba liikumine Euroopa Liidus ***I 

Raport: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018) 

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

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

Esialgne kokkulepe 47 komisjon NH + 520, 81, 6 

 

 

 

8. ELi panus seoses siduva ÜRO vahendi loomisega rahvusvaheliste korporatsioonide 

tegevuse reguleerimiseks inimõiguste osas 

Resolutsiooni ettepanekud: B8-0443/2018, B8-0472/2018, B8-0473/2018, B8-0474/2018 

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

Resolutsiooni ettepanek B8-0443/2018 

 (DEVE-komisjon) 

§ 10 § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH + 287, 249, 66 

§ 14 § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH + 284, 247, 71 

3/VE + 283, 249, 71 

§ 19 § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH + 281, 258, 66 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) EH + 301, 288, 17 

Resolutsiooni ettepanek B8-0472/2018  

(ECR) 

hääletus: resolutsioon (terviktekst)  ↓  

Resolutsiooni ettepanek B8-0473/2018  

(PPE) 

hääletus: resolutsioon (terviktekst)  ↓  

Resolutsiooni ühisettepanek B8-0474/2018rev 

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

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

1 ↓  

2 ↓  

§ 14 § originaaltekst osa   

1 ↓  

2 ↓  

3 ↓  

§ 19 § originaaltekst osa   

1 ↓  

2 ↓  

hääletus: resolutsioon (terviktekst)  ↓  

 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

PPE: 

B8-0443/2018 

§ 10 

1. osa: „kinnitab veel kord tungivat vajadust tegutseda tõhusalt ja järjepidevalt kõigil 

tasanditel, sealhulgas riikide, ELi ja rahvusvahelisel tasandil, et tulemuslikult 

tegeleda rahvusvaheliste ettevõtete poolt toime pandud inimõiguste rikkumistega, 

tagada õiguskaitsevahendite kättesaadavus, tegeleda ettevõtete, sh rahvusvaheliste 

ettevõtete tegevuse piiriülesest iseloomust tulenevate õiguslike probleemidega, 

ülemaailmse väärtusahela üha keerukamaks muutumisega ja rahvusvaheliste 

ettevõtete eksterritoriaalse mõõtmega ning kõige sellega seonduva ebakindlusega, 

kui küsimuse all on vastutuse kandmine inimõiguste rikkumiste eest;“ 

2. osa: „kinnitab veel kord, et vaja on täies ulatuses täita riikide eksterritoriaalseid kohustusi 

vastavalt Maastrichti põhimõtetele ning tuginedes Euroopa Nõukogu 

mitmesugustele dokumentidele, eelkõige Euroopa inimõiguste konventsioonile; 

nõuab, et EL teeks kooskõlas Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2017. aasta 

arvamuses esitatud soovitustega laiemalt algatusi eesmärgiga parandada 

õiguskaitsevahendite kättesaadavust eksterritoriaalsete juhtumite korral;“ 

 
§ 14 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „riikide eksterritoriaalsete inimõigustealaste kohustuste 

tunnistamine“ ja „ning rahvusvaheliste kohtulike ja kohtuväliste järelevalve- ja 

täitemehhanismide loomine“ 

2. osa: „riikide eksterritoriaalsete inimõigustealaste kohustuste tunnistamine,“ 

3. osa: „ning rahvusvaheliste kohtulike ja kohtuväliste järelevalve- ja täitemehhanismide 

loomine“ 

 
§ 19 

1. osa: „kordab veel kord oma üleskutset ELile ja selle liikmesriikidele: osaleda tõeliselt ja 

konstruktiivselt nendel läbirääkimistel ja selles valitsustevahelises protsessis,“ 
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2. osa: „mille eesmärk on valitsustevahelise töörühma volitused lõpuni täita;“ „peab ülimalt 

tähtsaks, et EL aitaks konstruktiivselt kaasa siduva kokkuleppe saavutamisele, 

millega saab hakata tulemuslikult reguleerima ettevõtete vastutust inimõiguste 

rikkumiste eest ja sellega seonduvaid probleeme;“ 

 

PPE: 

B8-0474/2018rev 

 
§ 10 

1. osa: „kinnitab veel kord tungivat vajadust tegutseda tõhusalt ja järjepidevalt kõigil 

tasanditel, sealhulgas riikide, ELi ja rahvusvahelisel tasandil, et tulemuslikult 

tegeleda rahvusvaheliste ettevõtete poolt toime pandud inimõiguste rikkumistega, 

tagada õiguskaitsevahendite kättesaadavus, tegeleda ettevõtete, sh rahvusvaheliste 

ettevõtete tegevuse piiriülesest iseloomust tulenevate õiguslike probleemidega, 

ülemaailmse väärtusahela üha keerukamaks muutumisega ja rahvusvaheliste 

ettevõtete eksterritoriaalse mõõtmega ning sellega seonduva ebakindlusega, kui 

küsimuse all on vastutuse kandmine inimõiguste rikkumiste eest;“ 

2. osa: „kinnitab veel kord, et vaja on täies ulatuses täita riikide eksterritoriaalseid kohustusi 

vastavalt Maastrichti põhimõtetele ning tuginedes Euroopa Nõukogu 

mitmesugustele dokumentidele, eelkõige Euroopa inimõiguste konventsioonile; 

nõuab, et EL teeks kooskõlas Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2017. aasta 

arvamuses esitatud soovitustega laiemalt algatusi eesmärgiga parandada 

õiguskaitsevahendite kättesaadavust eksterritoriaalsete juhtumite korral;“ 

 
§ 14 

1. osa kogu tekst, v.a sõnad „riikide eksterritoriaalsete inimõigustealaste kohustuste 

tunnistamine“ ja „ning rahvusvaheliste kohtulike ja kohtuväliste järelevalve- ja 

täitemehhanismide loomine“ 

2. osa „riikide eksterritoriaalsete inimõigustealaste kohustuste tunnistamine,“ 

3. osa „ning rahvusvaheliste kohtulike ja kohtuväliste järelevalve- ja täitemehhanismide 

loomine“ 

 
 

§ 19 

1. osa „kordab veel kord oma üleskutset ELile ja selle liikmesriikidele: osaleda tõeliselt ja 

konstruktiivselt nendel läbirääkimistel ja selles valitsustevahelises protsessis,“ 

2. osa „mille eesmärk on valitsustevahelise töörühma volitused lõpuni täita; peab ülimalt 

tähtsaks, et EL aitaks konstruktiivselt kaasa siduva kokkuleppe saavutamisele, 

millega saab hakata tulemuslikult reguleerima ettevõtete vastutust inimõiguste 

rikkumiste eest ja sellega seonduvaid probleeme;“ 

 

 

9. Olukord Jeemenis 

Resolutsiooni ettepanekud: B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-
0448/2018, B8-0449/2018, B8-0450/2018 

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

Resolutsiooni ühisettepanek RC-B8-0444/2018 

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

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

1/NH + 546, 41, 10 

2/NH + 353, 217, 33 

§ 23 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

põhjendus T § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

hääletus: resolutsioon (terviktekst)  +  

Resolutsiooni ettepanekud fraktsioonide kaupa 

B8-0444/2018  ECR  ↓  

B8-0445/2018  S&D  ↓  

B8-0446/2018  PPE  ↓  

B8-0447/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0448/2018  EFDD  ↓  

B8-0449/2018  ALDE  ↓  

B8-0450/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks 

GUE/NGL: § 20 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

ECR: 

§ 23 

1. osa: „jätab endale õiguse oma seisukoha läbivaatamiseks selles küsimuses, kuni on leitud 

lahendus läbirääkimiste teel; soovitab parlamendi inimõiguste allkomisjonil jälgida 

inimõiguste olukorra arengut Jeemenis;“ 

2. osa: „ning koostada raport inim- ja kodanikuõiguste rikkumise kohta selles riigis“ 

 

 

 

PPE: 

§ 20 
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1. osa: „palub, et nõukogu edendaks tulemuslikult rahvusvahelise humanitaarõiguse 

järgimist, nagu on sätestatud asjakohastes ELi suunistes; rõhutab eelkõige, et kõik 

ELi liikmesriigid peavad rangelt kohaldama eeskirju, mis on sätestatud ühises 

seisukohas 2008/944/ÜVJP; osutab siinkohal veel kord Euroopa Parlamendi 25. 

veebruari 2016. aasta ja 30. novembri 2017. aasta resolutsioonidele olukorra kohta 

Jeemenis;“ 

2. osa: „nõuab sellega seoses, et kõik ELi liikmesriigid hoiduksid relvade ja mis tahes 

sõjavarustuse müügist Saudi Araabiale, Araabia Ühendemiraatidele ja kõigile 

rahvusvahelise koalitsiooni liikmetele, samuti Jeemeni valitsusele jt 

konfliktiosalistele;“ 

 

PPE, ECR: 

põhjendus T 

1. osa: „arvestades, et enamik USA relvajõudude korraldatud rünnakuid Jeemenis on 

surmavad droonirünnakud;“ 

2. osa: „arvestades, et otsus lisada teatavad isikud droonioperatsioonide sihtmärkide 

nimekirja tehakse sageli ilma kohtukorralduse või -määruseta; arvestades, et 

teatavate isikute sihtmärgiks võtmist ja sellele järgnevat tapmist võib teatavatel 

tingimustel käsitada kohtuvälise hukkamisena;“ 
 

 

10. Tollipettuste vastane võitlus ning ELi omavahendite kaitse 

Resolutsiooni ettepanek: B8-0400/2018 

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

Resolutsiooni ettepanek B8-0400/2018 

(CONT-komisjon) 

§ 1 § originaaltekst NH + 473, 100, 28 

§ 8 § originaaltekst NH + 445, 131, 23 

§ 9 § originaaltekst NH + 433, 155, 14 

§ 10 § originaaltekst NH + 485, 74, 33 

§ 12 § originaaltekst osa   

1/NH + 448, 132, 16 

2/NH + 380, 187, 19 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 410, 84, 77 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks 

EFDD: §§ 1, 8, 9, 10, 12, lõpphääletus 
 

Taotlused eraldi hääletuseks 

ECR: §§ 8, 12 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 
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PPE: 

§ 12 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „tolliametite kohustuste riigi tasandilt liidu tasandile 

üleviimist, et“ 

2. osa: need sõnad 

 


