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HÄÄLETUSTE TULEMUSED

Lühendite ja sümbolite selgitus

+ vastu võetud
- tagasi lükatud
 kehtetuks muutunud
tagasi tagasi võetud
NH (..., ..., ...) nimeline hääletus (poolt, vastu, erapooletuid)
EH (..., ..., ...) elektrooniline hääletus (poolt, vastu, erapooletuid)
osa hääletus osade kaupa
eraldi hääletus eraldi
me muudatusettepanek
KME kompromissmuudatusettepanek
VO vastav osa
ÜME ülimuslik muudatusettepanek
= identsed muudatusettepanekud
§ lõige
art artikkel
põhj põhjendus
RE resolutsiooni ettepanek
RÜE resolutsiooni ühisettepanek
1/20 miinimumlävend (1/20 parlamendiliikmetest)
1/10 keskmine lävend (1/10 parlamendiliikmetest)
1/5 kõrge lävend (1/5 parlamendiliikmetest)
SH salajane hääletus
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1. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (2014–2020) ***I

Raport: Vilija Blinkevičiūtė (A9-0015/2019)

Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused

tervikhääletus NH + 516, 23, 17

Mitmesugust
Menetluslikel põhjustel lisatakse lõplikku õigusakti järgmine põhjendus: 
„ Pidades silmas Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega seotud kiireloomulisust, on asjakohane 
näha ette erand kaheksa nädala pikkusest ajavahemikust, mis on sätestatud Euroopa Liidu 
lepingule, Euroopa Liidu toimimise lepingule ja Euroopa Aatomienergiaühenduse 
asutamislepingule lisatud protokolli nr 1 (riikide parlamentide rolli kohta Euroopa Liidus) artiklis 
4.“

2. Liidu kalalaevadele kalapüügilubade andmine püügitoiminguteks 
Ühendkuningriigi vetes ja Ühendkuningriigi kalalaevade püügitoimingud liidu 
vetes ***I

Raport: Chris Davies (A9-0014/2019)

Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused

tervikhääletus NH + 574, 24, 2

Mitmesugust
Menetluslikel põhjustel lisatakse lõplikku õigusakti järgmine põhjendus: 
„Pidades silmas Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega seotud kiireloomulisust, on asjakohane 
näha ette erand kaheksa nädala pikkusest ajavahemikust, mis on sätestatud Euroopa Liidu 
lepingule, Euroopa Liidu toimimise lepingule ja Euroopa Aatomienergiaühenduse 
asutamislepingule lisatud protokolli nr 1 (riikide parlamentide rolli kohta Euroopa Liidus) artiklis 
4.“

3. Liidu üldeelarve täitmine ja rahastamine 2020. aastal seoses Ühendkuningriigi 
liidust väljaastumisega ***

Soovitus: Johan Van Overtveldt (A9-0018/2019)

Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused

hääletus: 
nõusolekumenetlus

NH + 543, 30, 46

4. Määruste (EL) 2019/501 ja (EL) 2019/502 kohaldamistähtajad ***I
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Ettepanek võtta vastu määrus (COM(2019)0396 – C9-0108/2019 – 2019/0179(COD))

Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused

hääletus: komisjoni 
ettepanek

NH + 618, 0, 6

Mitmesugust
Menetluslikel põhjustel lisatakse lõplikku õigusakti järgmine põhjendus: 
„Pidades silmas Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega seotud kiireloomulisust, on asjakohane 
näha ette erand kaheksa nädala pikkusest ajavahemikust, mis on sätestatud Euroopa Liidu 
lepingule, Euroopa Liidu toimimise lepingule ja Euroopa Aatomienergiaühenduse 
asutamislepingule lisatud protokolli nr 1 (riikide parlamentide rolli kohta Euroopa Liidus) artiklis 
4.“


