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LISA

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
V väljajätmise ettepanek
= 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. Komisjonide arvuline koosseis

Otsuse ettepanek: B9-0039/2020 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused

Otsuse ettepanek B9-0039/2020
(Esimeeste konverents)

Otsuse ettepanek +

2. ELi, Islandi ja Norra vaheline protokoll, mis lisatakse lepingule, mis käsitleb 
liikmesriigis või Islandil või Norras esitatud varjupaigataotluse läbivaatamise eest 
vastutava riigi määratlemise kriteeriume ja mehhanisme, millega reguleeritakse 
juurdepääsu Eurodac-süsteemile õiguskaitse eesmärgil ***

Soovitus: Jadwiga Wiśniewska (A9-0053/2019)

Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused

Heakskiitmine NH + 550, 24, 22

3. ELi ja Hiina vaheline lennuteenuste teatavaid aspekte käsitlev leping ***

Soovitus: Tomasz Piotr Poręba (A9-0041/2019)

Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused

Heakskiitmine NH + 597, 34, 32

4. Ühine käibemaksusüsteem ja väikeettevõtjate suhtes kohaldatav erikord *

Raport: Inese Vaidere (A9-0055/2019)

Teema NH jne Hääletus NH/EH – märkused

Tervikhääletus NH + 592, 22, 51
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5. Euroopa roheline kokkulepe

Resolutsiooni ettepanekud: B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-
0044/2020, B9-0045/2020, B9-0046/2020

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

Resolutsiooni ühisettepanek RC-B9-0040/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE)

45 GUE/NGL -Enne § 1

53 GUE/NGL -

21 ECR NH - 154, 505, 15

46 GUE/NGL NH - 253, 378, 49

osa

1 +

§ 1

§ originaaltekst

2/EH + 366, 313, 7

14 Verts/ALE NH + 430, 201, 63Pärast § 1

22 ECR -

osa

1 +

§ 2 § originaaltekst

2/NH + 590, 100, 6

osa

1 +

§ 3 § originaaltekst

2/NH + 464, 212, 17

2 PPE EH - 332, 332, 33

15 Verts/ALE NH - 310, 376, 11

Pärast § 3

47 GUE/NGL NH - 57, 566, 78

§ 5 16 Verts/ALE NH - 262, 383, 54

Pärast § 5 23 ECR -

osa§ 6 § originaaltekst

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

2 +

Pärast § 6 48 GUE/NGL -

3 PPE EH - 307, 348, 43§ 8

§ originaaltekst eraldi +

24 ECR -

25 ECR -

Pärast § 8

26 ECR NH + 552, 94, 60

osa

1/NH + 537, 143, 19

§ 9 § originaaltekst

2 +

27 ECR NH - 150, 544, 15

osa

1/NH + 533, 159, 10

§ 10

§ originaaltekst

2/NH + 553, 123, 23

28 ECR NH - 175, 511, 20

49 GUE/NGL NH - 136, 444, 127

17 Verts/ALE NH - 155, 437, 114

§ 11

4 PPE NH - 219, 453, 30

osa

1/NH - 328, 366, 11

Pärast § 11 50 GUE/NGL

2/NH - 136, 568, 6

osa

1/NH + 638, 43, 26

2/NH + 589, 112, 5

§ 14 § originaaltekst

3 +
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused

Pärast § 14 67 GUE/NGL -

osa

1/NH + 371, 313, 21

§ 15 § originaaltekst

2/EH + 376, 317, 11

osa

1 +

2 -

3 +

§ 16 § originaaltekst

4 +

Pärast § 19 68 GUE/NGL NH - 104, 567, 42

§ 20 10 S&D, Verts/ALE NH + 361, 328, 21

Pärast § 20 58 GUE/NGL NH - 154, 498, 58

Pärast § 21 73 GUE/NGL NH - 156, 455, 95

osa

1 +

2/NH + 508, 174, 15

3/NH + 594, 97, 9

4/NH + 444, 232, 35

§ 22 § originaaltekst

5/NH + 357, 303, 38

Pärast § 22 1 parlamendiliiget EH - 294, 351, 57

osa

1/NH + 567, 108, 34

§ 23 § originaaltekst

2/NH + 541, 142, 20

29 ECR NH - 276, 362, 73Pärast § 23

30 ECR NH - 149, 490, 71
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused

osa

1/NH - 135, 498, 74

41 parlamendiliiget

2/NH - 285, 370, 58

osa

1/NH + 518, 158, 33

2/NH + 383, 294, 17

§ 24

§ originaaltekst

3/NH + 343, 337, 16

Pärast § 26 42 parlamendiliiget NH - 298, 373, 42

osa

1/NH - 311, 382, 20

31 ECR

2/NH - 168, 507, 34

5 PPE NH - 194, 490, 21

osa

1/NH + 442, 189, 74

§ 27

§ originaaltekst

2 +

Pärast § 28 6 PPE -

32 ECR NH - 306, 346, 60

33 ECR -

Pärast § 29

43 parlamendiliiget NH + 370, 314, 27

osa

1 +

§ 30 § originaaltekst

2 +

§ 31 18 Verts/ALE NH - 265, 439, 7

osa

1 +

§ 33 § originaaltekst

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

3 +

§ 34 § originaaltekst NH + 643, 38, 30

§ 35 51 GUE/NGL EH + 350, 321, 35

osa

1 +

2 +

§ 36 § originaaltekst

3/NH + 675, 27, 8

§ 37 72 GUE/NGL NH - 271, 389, 42

Pärast § 39 70 GUE/NGL NH - 95, 607, 6

Pärast § 40 40 parlamendiliiget NH - 186, 461, 55

8 PPE NH - 251, 401, 57

osa

1 +

2 +

§ 43

§ originaaltekst

3 +

osa

1 +

§ 45 § originaaltekst

2 +

osa

1 +

2 +

§ 46 § originaaltekst

3/NH + 596, 58, 55

osa

1 +

2 +

§ 47 § originaaltekst

3 +
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused

4 +

5 +

6 +

7 +

osa

1/NH + 585, 107, 16

2/NH + 419, 245, 23

3/NH + 540, 120, 33

§ 49 § originaaltekst

4/NH + 401, 261, 34

9 PPE NH - 199, 480, 28

osa

1/NH + 381, 281, 43

11 S&D, Verts/ALE

2/NH + 445, 215, 40

osa

1 ↓

2 ↓

§ 51

§ originaaltekst

3 ↓

Pärast § 51 54 GUE/NGL NH - 163, 505, 35

osa

1/NH + 619, 47, 29

§ 53 § originaaltekst

2 +

Pärast § 53 19 Verts/ALE NH - 133, 535, 41

§ 55 § originaaltekst NH + 617, 54, 38

7 PPE NH - 277, 366, 63

osa

§ 56

§ originaaltekst

1/NH + 582, 58, 65
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused

2/NH + 340, 331, 33

3/NH + 408, 253, 45

osa

1/NH + 357, 306, 48

2 +

3 +

§ 57 § originaaltekst

4 +

osa

1 +

§ 60 § originaaltekst

2 +

osa

1 +

§ 61 § originaaltekst

2 +

Pärast § 62 55 GUE/NGL NH - 285, 363, 63

osa

1/NH + 652, 40, 19

2/NH + 398, 292, 13

§ 65 § originaaltekst

3/NH + 447, 244, 9

Pärast § 66 56 GUE/NGL NH - 181, 484, 46

osa

1 +

§ 72 § originaaltekst

2/EH + 436, 245, 20

osa

1/NH + 624, 63, 25

§ 73 § originaaltekst

2/NH + 351, 259, 42
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused

Pärast § 74 34 ECR -

osa

1 +

§ 75 § originaaltekst

2 +

Pärast § 79 69 GUE/NGL NH - 231, 436, 43

osa

1 +

§ 80 § originaaltekst

2/NH + 592, 101, 6

Pärast § 80 71 GUE/NGL NH - 106, 589, 13

12 S&D, Verts/ALE NH + 420, 244, 44

57 GUE/NGL NH - 60, 538, 106

osa

1 ↓

2 ↓

§ 82

§ originaaltekst

3/NH ↓

osa

1 +

2 +

3 +

4 +

§ 83 § originaaltekst

5 +

Pärast § 84 35 ECR NH - 313, 338, 61

§ 85 § originaaltekst NH + 588, 102, 20

§ 86 59 GUE/NGL NH - 256, 430, 20

36 ECR NH - 177, 518, 14§ 88

§ originaaltekst eraldi +
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused

52 GUE/NGL NH - 168, 473, 63

osa

1 +

2/EH + 386, 306, 8

3 +

§ 89

§ originaaltekst

4/NH + 478, 193, 34

osa

1/NH + 590, 82, 37

2/NH + 471, 126, 100

3/NH + 419, 258, 14

4/NH + 537, 143, 21

§ 90 § originaaltekst

5/NH + 600, 65, 38

Pärast § 90 60 GUE/NGL NH - 135, 567, 9

osa

1 +

§ 91 § originaaltekst

2/NH + 469, 215, 22

§ 93 37 ECR -

38 ECR -Pärast § 93

39 ECR NH - 173, 503, 31

Pärast § 97 64 GUE/NGL NH + 263, 421, 22

osa

1 +

§ 99 § originaaltekst

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

§ 105 § originaaltekst eraldi +

Pärast § 105 61 GUE/NGL -

Pärast § 106 62 GUE/NGL NH - 91, 608, 14

13 S&D, Verts/ALE NH - 314, 381, 10§ 107

§ originaaltekst NH + 542, 146, 18

Pärast § 107 63 GUE/NGL -

20 Verts/ALE NH + 376, 319, 14Pärast § 109

65 GUE/NGL NH - 273, 395, 33

Pärast § 113 66 GUE/NGL -

Pärast põhjendust A 44 GUE/NGL -

Resolutsioon (terviktekst) NH + 482, 136, 95

Resolutsiooni ettepanekud fraktsioonide kaupa

B9-0040/2020 Verts/ALE NH ↓

B9-0041/2020 ECR ↓

B9-0042/2020 PPE ↓

B9-0043/2020 Renew ↓

B9-0044/2020 GUE/NGL ↓

B9-0045/2020 S&D ↓

B9-0046/2020 ID ↓

Taotlused nimeliseks hääletuseks
ID: muudatusettepanek 65; § 2 (2. osa), 9 (1. osa), 10, 14, 22 (2. osa, 3. osa, 4. osa), 27 

(1. osa), 34, 36 (3. osa), 46 (2. osa), 49, 53 (1. osa), 55, 57 (1. osa), 80 (2. osa), 85, 
90 (1. osa), 107; lõpphääletus

PPE: muudatusettepanek 4; § 22 (5. osa), 65, 90
GUE/NGL: muudatusettepanekud 46, 47, 49, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 65, 68, 

69, 70, 71, 72, 73; § 3 (2. osa), 15 (1. osa), 23, 82 (2. osa), 89 (4. osa), 91 (2. osa)
ECR: muudatusettepanekud 21, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 35, 36, 39, 40, 42, 43
Verts/ALE: muudatusettepanekud 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 31, 

41; § 24, 49, 56, 73; B9-0040/2020
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Taotlused eraldi hääletuseks
ID: § 15, 105
Renew: § 88
PPE: § 15
GUE/NGL: § 8, 23
1/20 parlamendi
liikmetest:

§ 24

Taotlused osade kaupa hääletuseks
ID:
§ 2
1. osa: kogu tekst v.a sõnad „ning ühendama kõik sektorid, et panna need sama eesmärgi 

poole püüdlema“
2. osa: need sõnad

§ 9
1. osa: „usub, et ELi õiguslikult siduv kohustus saavutada kliimaneutraalsus hiljemalt 2050. 

aastaks on võimas vahend üleminekuks vajalike ühiskondlike, poliitiliste, 
majanduslike ja tehnoloogiliste jõudude mobiliseerimiseks;“

2. osa: „rõhutab tungivalt, et üleminek on kõigi liikmesriikide ühine pingutus ning kõik 
liikmesriigid peavad aitama kaasa ELis kliimaneutraalsuse saavutamisele hiljemalt 
2050. aastaks; kutsub komisjoni üles esitama 2020. aasta märtsiks ettepaneku 
Euroopa kliimaseaduse kohta;“

§ 14
1. osa: „rõhutab, et heite netokogust tuleb vähendada peaaegu nullini kõigis 

majandussektorites, et panustada ühiselt kliimaneutraalsuse saavutamise eesmärgi 
täitmisse;“ v.a sõnad „vähendada peaaegu nullini kõigis majandussektorites“

2. osa: „vähendada peaaegu nullini kõigis majandussektorites“
3. osa: „kutsub komisjoni üles esitama vajaduse korral mõjuhinnangutel põhinevad 

ettepanekut, et vaadata 2021. aasta juuniks läbi ELi kliima- ja energiavaldkonna 
seadusandlikud meetmed, et saavutada kõrgemad keskpika ja pika perioodi 
kliimaeesmärgid; kutsub komisjoni üles kasutama ka muude kehtivate ELi 
õigusaktide, näiteks ökodisaini direktiivi, jäätmeid käsitlevate ELi õigusaktide, 
ringmajanduse meetmete ja F-gaaside määruse lisapotentsiaali kliimameetmetesse 
panustamisel; rõhutab ühtlasi, et looduspõhised lahendused võivad aidata 
liikmesriikidel saavutada oma kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise ja 
bioloogilise mitmekesisuse eesmärke, kuid nõuab kindlalt, et need täiendaksid 
kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamist nende tekkekohas;“

§ 23
1. osa: „toonitab, et on äärmiselt oluline tagada Euroopas hästi toimiv, täielikult 

integreeritud, tarbijakeskne ja konkurentsivõimeline energiaturg; rõhutab piiriüleste 
ühenduste olulisust täielikult integreeritud energiaturu saavutamiseks; väljendab 
heameelt teate üle, et komisjon teeb 2020. aasta keskpaigaks ettepaneku aruka 
integratsiooni meetmete kohta, ning rõhutab, et ELi energiaturu edasisel 
integreerimisel on oluline roll energiavarustuskindluse suurendamisel“

2. osa: „ja nullilähedasi kasvuhoonegaaside heitkoguseid tekitava majanduse saavutamisel; 
rõhutab, et vaja on piisavalt rahastatud Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste 
Koostööametit, et tugevdada ja suurendada liikmesriikide piirkondlikku koostööd;“
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§ 33
1. osa: „nõuab uut ambitsioonikat ringmajanduse tegevuskava, mille eesmärk peab olema 

vähendada tervet ELi tootmise ja tarbimise keskkonna- ja ressursijalajälge, pakkudes 
samal ajal tugevaid stiimuleid innovatsiooniks, kestlikeks ettevõteteks ning 
kliimaneutraalsete ja mürgivabade ringtoodete turgudeks, ning mille peamised 
prioriteedid on ressursitõhusus, nullsaaste ja jäätmetekke vältimine; rõhutab tugevat 
koostoimet kliimameetmete ja ringmajanduse vahel, eelkõige energia- ja CO2-
mahukates tööstusharudes;“ v.a sõnad „kliimaneutraalsete ja“ 

2. osa: „kliimaneutraalsete ja“
3. osa: „nõuab, et ELi tasandil kehtestataks ressursitõhususe eesmärgid;“

§ 36
1. osa: „nõuab tungivalt, et komisjon tõhustaks veelgi ELi meetmeid plastireostuse vastu 

eelkõige merekeskkonnas, ning nõuab ulatuslikumaid piiranguid ühekordselt 
kasutatavatele plastesemetele ja nende asendamist; toetab ülepakendamist 
käsitlevate õigusaktide väljatöötamist ja selle tagamist, et hiljemalt 2030. aastaks ei 
lubataks ELi turule enam pakendeid, mis ei ole korduskasutatavad ega 
majanduslikult tasuval viisil ringlussevõetavad, tagades samal ajal toiduohutuse; 
nõuab meetmeid tagatisrahasüsteemide piiriüleseks koordineerimiseks;“ v.a sõnad 
„ning nõuab ulatuslikumaid piiranguid ühekordselt kasutatavatele plastesemetele ja 
nende asendamist“

2. osa: „ning nõuab ulatuslikumaid piiranguid ühekordselt kasutatavatele plastesemetele ja 
nende asendamist“

3. osa: „nõuab tungivalt, et komisjon võitleks mikroplasti vastu terviklikul viisil, sealhulgas 
hakates tahtlikult lisatud mikroplasti järk-järgult kasutuselt kõrvaldama ning võttes 
uusi meetmeid, sealhulgas reguleerivaid meetmeid plasti tahtmatu keskkonda 
sattumise vastu näiteks tekstiilide, rehvide ja plastigraanulite kaudu; täheldab, et 
komisjon kavatseb välja töötada biolagunevat ja bioressursipõhist plasti käsitleva 
õigusraamistiku; toonitab vajadust täielikult ringluspõhise plastimajanduse järele;“

§ 45
1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „ning et kõiki asjaomaseid ELi fonde (Euroopa ühendamise 

rahastu, InvestEU programm jne), samuti Euroopa Investeerimispanga (EIP) 
transpordisektori laenupoliitikat tuleks selleks kohandada;“ 

2. osa: need sõnad

§ 53
1. osa: „rõhutab, et säästval põllumajandusel ja põllumajandustootjatel on oluline roll 

Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärkide saavutamisel; rõhutab Euroopa 
põllumajanduse olulisust ja selle potentsiaali aidata kaasa kliimameetmetele, 
ringmajandusele ja suuremale bioloogilisele mitmekesisusele ning edendada 
taastuvate toorainete kestlikku kasutamist;

2. osa: „rõhutab, et ELi põllumajandustootjatele tuleb anda vajalikud vahendid 
kliimamuutuste vastu võitlemiseks ja nendega kohanemiseks, nagu investeerimine 
üleminekusse säästvamatele põllumajandussüsteemidele; rõhutab, et strateegia 
„Talust toidulauani“ eesmärk peaks olema põllumajandusest tuleneva 
kasvuhoonegaaside heite ja mulla degradeerumise ambitsioonikas vähendamine;“

§ 60
1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „toitumisalase teabega märgistamise“ ja „ja keskkonna 

märgistamise ning loomade heaolu märgistamise“
2. osa: need sõnad
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§ 61
1. osa: kogu tekst, v.a sõna „agroökoloogia“
2. osa: see sõna

§ 80
1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „ja lisainvesteeringute vajadus, mis on oluliselt suurem kui 

komisjoni välja pakutud konservatiivne 260 miljardit“ 
2. osa: need sõnad

Renew:
muudatusettepanek 11
1. osa: lisatud sõnad „ja mis tahes paralleelsete süsteemide loomisele;“
2. osa: lisatud sõnad „rõhutab tungivalt, et ükski hinnasüsteem ei tohiks asendada ega 

nõrgendada autode ja veoautode olemasolevaid või tulevasi CO2 heite norme ning 
asetada mis tahes lisakoormust otse tarbijatele;“

§ 99
1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „eelkõige rohelise kokkuleppe raames“
2. osa: need sõnad

PPE:
§ 1
1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „hiljemalt“
2. osa: see sõna

§ 24
1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „kiiret“ ja „2020. aastaks“
2. osa: „kiiret“ 
3. osa: „2020. aastaks“

§ 49
1. osa: „ootab huviga komisjoni eelseisvaid ettepanekuid sisepõlemismootoriga sõidukitele 

rangemate õhusaasteainete heitenormide (Euro 7) kehtestamise kohta ning 
sõiduautode, kaubikute ja veokite läbivaadatud CO2 heite normide kohta“

2. osa: „millega tagatakse alates 2025. aastast suund heitevabale liikuvusele“
3. osa: „palub komisjonil töötada välja olelusringi hindamise metoodika; tuletab meelde 

komisjoni teatisele „Puhas planeet kõigi jaoks – Euroopa pikaajaline strateegiline 
visioon, et jõuda jõuka, nüüdisaegse, konkurentsivõimelise ja kliimaneutraalse 
majanduseni“ lisatud põhjaliku analüüsi tulemust, mille kohaselt vastavalt 
stsenaariumitele, kus 2050. aastal jõutakse kliimaneutraalsuseni, peavad kõik ELis 
turule lastavad uued autod olema alates 2040. aastast heitevabad, ning nõuab selle 
arengu toetamiseks sidusat poliitilist raamistikku ja üleminekukavasid“

4. osa: „märgib, et praegused eeskirjad on vaja läbi vaadata, et võimaldada kõige 
eesrindlikumatel riikidel kohaldada riiklikul tasandil rangemaid meetmeid, kui 
liikmesriigid nii otsustavad“

§ 56
1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „keemiliste“ ja „siduvaid“
2. osa: „keemiliste“
3. osa: „siduvaid“
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§ 65
1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „nii ambitsioonikaid ja õiguslikult jõustatavaid meetmeid ning 

siduvaid“ ja „ja pindala“
2. osa: „nii ambitsioonikaid ja õiguslikult jõustatavaid meetmeid ning siduvaid“ 
3. osa: „ja pindala“

§ 72
1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „ja kalavarude taastamine ülalpool maksimaalse jätkusuutliku 

saagikuse taset“
2. osa: need sõnad

§ 73
1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „vähemalt 30 %-ni“
2. osa: need sõnad

§ 75
1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „ja pinnast“
2. osa: need sõnad

§ 83
1. osa: „rõhutab, et tuleb tegeleda praeguse turu tasakaalustamatusega, mida iseloomustab 

kestlike finantstoodete vähene pakkumine ja suur nõudlus nende järele; kordab, et 
kestlik rahastamine on tähtis, ja“

2. osa: „peab oluliseks, et suured rahvusvahelised finantseerimisasutused võtaksid kiiresti 
kasutusele kestliku rahastamise põhimõtted ja arendaksid neid, et tagada ELi 
finantssüsteemi kestlikkust puudutava teabe täielik läbipaistvus ja viia edukalt ellu 
maailmamajanduse süsinikuheite vähendamine; rõhutab vajadust tugineda kestliku 
rahastamise strateegia edule“

3. osa: „mis sisaldab finantstoodete ökomärgist, roheliste võlakirjade standardit“
4. osa: „ning keskkonna-, sotsiaalsete ja juhtimistegurite integreerimist pankade 

usaldatavusnõuete raamistikku“
5. osa: „ning väljendab heameelt kestliku rahastuse rahvusvahelise platvormi loomise üle;“

GUE/NGL:
§ 3
1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „uue kestliku majanduskasvu“, „ja konkurentsivõimelise“ ja 

„kus majanduskasv on lahutatud ELi ülemaailmsetest kasvuhoonegaaside 
heitkogustest, ressursside kasutamisest ja jäätmete tekitamisest;“ 

2. osa: need sõnad

§ 6
1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „pikaajalise kestliku majanduskasvu“
2. osa: need sõnad

§ 10
1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „võttes aluseks mõjuhinnangud“
2. osa: need sõnad
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§ 15
1. osa: „on veendunud, et uued ja kõrgemad kasvuhoonegaaside heitkoguste alased 

eesmärgid eeldavad ELi heitkogustega kauplemise süsteemi (HKS) 
eesmärgipärasust;“

2. osa: „kutsub komisjoni üles vaatama kiiresti läbi heitkogustega kauplemise süsteemi 
direktiivi ja käsitlema sealhulgas lineaarset vähendamistegurit, tasuta saastekvootide 
eraldamise norme ja võimalikku vajadust süsinikdioksiidi miinimumhinna järele;“

§ 30
1. osa: „rõhutab, et tööstus- ja VKEde strateegiates tuleb sätestada selged tegevuskavad, et 

pakkuda terviklikke stiimuleid ja rahastamisvõimalusi innovatsiooniks, 
murranguliste tehnoloogiate ja uute kestlike ärimudelite kasutuselevõtuks ning 
tarbetute regulatiivsete takistuste kõrvaldamiseks; nõuab ELi toetust kliima ja 
ressursside eestvedajatele tehnoloogiliselt neutraalse lähenemisviisi abil, mis on 
kooskõlas parimate kättesaadavate teadusandmetega ning ELi pikaajaliste kliima- ja 
keskkonnaeesmärkidega;“

2. osa: „rõhutab keskkonnaohutu süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise rolli 
rasketööstuse kliimaneutraalseks muutmisel, kui otseseid heitevähenduse võimalusi 
pole;“

§ 91
1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „rõhutab, et Euroopa poolaasta praegust toimimisviisi ei tohiks 

nõrgendada“
2. osa: need sõnad

ECR:
muudatusettepanek 41
1. osa: „nõuab kiiret järkjärgulist fossiilkütuste otseste ja kaudsete toetuste kaotamist 2020. 

aastaks nii ELis kui ka kõigis liikmesriikides; rõhutab, et ELi tulevane 
energiasüsteem peaks peamiselt põhinema taastuvatel energiaallikatel ning 
fossiilkütused tuleks kiiresti järk-järgult kasutusest kõrvaldada, võttes arvesse 
liikmesriikidevahelisi erinevusi, alustades fossiilkütuste toetuste järkjärgulisest 
kaotamisest 2020. aastaks;“

2. osa: „leiab, et gaas on ülemineku energiaallikas; rõhutab, et ELi kliima- ja 
kestlikkuseesmärkide täitmiseks peavad kõik sektorid järk-järgult puhta ja 
taastuvenergia kasutamist suurendama;“

muudatusettepanek 50
1. osa: „leiab, et Euroopa rohelist kokkulepet käsitlevas teatises esitatud ELi riiklikult 

kindlaksmääratud panuse kahes järgus läbivaatamine saadab teistele Pariisi 
kokkuleppe osalistele vastuolulise signaali selle kohta, milline on ELi seisukoht 
tema enda 2030. aasta eesmärkide küsimuses“

2. osa: „rõhutab, et CO2 heite vähendamisel suurusjärgus 50–55 % esinevate raskuste liigne 
rõhutamine ei haaku ülemaailmse juhtpositsiooniga – vastupidi, see annab rohkem 
võimalusi madalate eesmärkidega riiklikult kindlaksmääratud panuste 
õigustamiseks“
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Verts/ALE:
muudatusettepanek 31
1. osa: „on vastu katsetele laiendada ELi heitkogustega kauplemise süsteemi 

maanteetranspordile ja hoonetele“
2. osa: „kuna nendes sektorites on juba olemas standardid kasvuhoonegaaside heitkoguste 

vähendamiseks ning nende lisamine ELi heitkogustega kauplemise süsteemi võib 
põhjustada ülemäärast ja koormavat reguleerimist ning potentsiaalselt suurt 
finantskoormust tarbijatele“

ID, PPE, GUE/NGL:
§ 16
1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „juhuks kui maailmas kliimaeesmärkide poole püüdlemise 

taseme erinevused ei kao“, „võtab teadmiseks komisjoni seisukoha, et selline 
mehhanism oleks praegu ELi heitkogustega kauplemise süsteemis võetavate 
süsinikdioksiidi lekke meetmete alternatiiv“ ja „ning edendama samal ajal CO2-
heite maksustamist mujal maailmas;“

2. osa: „juhuks kui maailmas kliimaeesmärkide poole püüdlemise taseme erinevused ei 
kao“

3. osa: „võtab teadmiseks komisjoni seisukoha, et selline mehhanism oleks praegu ELi 
heitkogustega kauplemise süsteemis võetavate süsinikdioksiidi lekke meetmete 
alternatiiv“ 

4. osa: „ning edendama samal ajal CO2-heite maksustamist mujal maailmas;“

§ 22
1. osa: „rõhutab asjaolu, et ELi kliima- ja kestlikkuseesmärkide täitmiseks peavad kõik 

sektorid taastuvenergia kasutamist suurendama ja fossiilkütuste kasutamisest järk-
järgult loobuma; nõuab üleeuroopaliste energiavõrkude (TEN-E) suuniste 
läbivaatamist enne järgmise ühishuviprojektide loetelu vastuvõtmist, et viia 
õigusraamistik kooskõlla arukate võrkude arendamise ja kasutuselevõtu 
prioriteediga ning vältida CO2-mahukate investeeringute kinnistamist; rõhutab, et 
ELi energiaklastrite suhtes tuleb rakendada strateegilist lähenemisviisi, et kasutada 
ära kõige tõhusamaid investeeringuid taastuvenergiaallikatesse; peab seetõttu 
tervitatavaks teadaannet avamere tuuleenergia strateegia kohta; on seisukohal, et ELi 
poliitika peaks konkreetselt edendama innovatsiooni ning säästva energia 
salvestamise ja keskkonnahoidliku vesiniku kasutuselevõttu;“ v.a sõnad „ja 
fossiilkütuste kasutamisest järk-järgult loobuma“ ja „peab seetõttu tervitatavaks 
teadaannet avamere tuuleenergia strateegia kohta;“

2. osa: „ja fossiilkütuste kasutamisest järk-järgult loobuma“
3. osa: „peab seetõttu tervitatavaks teadaannet avamere tuuleenergia strateegia kohta;“
4. osa: „rõhutab vajadust tagada, et selliste energiaallikate nagu maagaasi kasutamine 

toimuks vaid üleminekul, pidades silmas eesmärki saavutada kliimaneutraalsus 
hiljemalt 2050. aastaks;“ v.a sõnad „toimuks vaid“

5. osa: „toimuks vaid“

ID, Renew, GUE/NGL:
§ 27
1. osa: „toetab üldiselt turupõhiste meetmete ideed kliimaeesmärkide saavutamise ühe 

vahendina;“
2. osa: „väljendab kahtlust seoses hoonete heitkoguste võimaliku lisamisega ELi 

heitkogustega kauplemise süsteemi, kuna see võtaks vastutuse avalikelt meetmetelt 
ja võib suurendada üürnike ja koduomanike energiaarveid; on arvamusel, et sellised 
meetmed vajavad edasist analüüsi;“
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PPE, GUE/NGL:
§ 43
1. osa: „kordab, et ühtne Euroopa taevas suudab vähendada lennunduse heitkoguseid ilma 

suuremate kuludeta“
2. osa: „kuid ei too iseenesest kaasa lennunduse heitkoguste märkimisväärset vähenemist 

kooskõlas ELi pikaajalise eesmärgiga“
3. osa: „nõuab lennunduse CO2-heite vähendamise selget regulatiivset tegevuskava, mis 

põhineks tehnoloogilistel lahendustel, taristul, säästvatele alternatiivkütustele 
esitatavatel nõuetel ning tõhusal käitamisel koos stiimulitega transpordi 
ümbersuunamiseks teistele transpordiliikidele;“

§ 82
1. osa: „väljendab heameelt uue energialaenude poliitika ning uue kliimameetmete ja 

keskkonnakestlikkuse strateegia üle, mille EIP võttis vastu 14. novembril 2019 ning 
mis aitab kaasa Euroopa rohelise kokkuleppe saavutamisele; väljendab heameelt 
asjaolu üle, et EIP kujundatakse ümber ELi uueks kliimapangaks, mis keskendab 
50 % oma tegevusest 2025. aastaks kliimameetmetele ja keskkonnakestlikkusele, 
2021. aastaks lõpetatakse fossiilkütuste projektide toetamine ning 2020. aastaks 
viiakse kogu rahastamistegevus kooskõlla Pariisi kokkuleppe põhimõtete ja 
eesmärkidega; julgustab EIPd panema aktiivselt õlga alla õiglast üleminekut 
toetavatele projektidele, nagu teadusuuringud, innovatsioon ja digiüleminek, VKEde 
juurdepääs rahastamisele ning sotsiaalsed investeeringud ja oskused;“

2. osa: „väljendab heameelt hiljuti ametisse nimetatud Euroopa Keskpanga (EKP) 
presidendi hiljutiste avalduste üle, mille kohaselt peaks see asutus nii rahapoliitikat 
kui ka pangandusjärelevalvet teostades aitama kaasa kliimamuutuste vastasele 
võitlusele; nõuab tungivalt, et komisjon teeks selles küsimuses EKPga koostööd, et 
tagada Euroopa rohelist kokkulepet käsitlevas teatises lubatud ühtne tegevus,“

3. osa: „ilma et see piiraks EKP-le aluslepingute alusel antud volitusi;“

§ 90
1. osa: „toonitab, et oluline osa rohelise kokkuleppe jaoks vajaminevast rahastamisest peab 

tulema liikmesriikide eelarvest;“
2. osa: „tunneb muret, et ilma kestliku eelarvepoliitika ja liikmesriikide usaldusväärse 

finantsolukorrata võib mis tahes tulevane rohelise kokkuleppe rahastamismudel olla 
ohus;“ 

3. osa: „nõuab seetõttu kestlikke avaliku sektori investeeringuid võimaldava tugiraamistiku 
loomist, et saavutada Euroopa rohelises kokkuleppes sätestatud eesmärgid,“

4. osa: „kuid rõhutab, et mis tahes valitud rahastamismudel ei tohi kahjustada riigi 
rahanduse jätkusuutlikkust ELis; rõhutab siiski, et Euroopa rohelise kokkuleppe 
kohased kestlikud investeeringud peaksid olema reaalselt täiendavad investeeringud 
ega tohiks põhjustada turupõhise rahastamise väljatõrjumist;“ 

5. osa: „juhib sellega seoses tähelepanu, et erasektori ja avaliku sektori investeeringute 
tegemisel on võimalik ära kasutada valitsevat madalate intressimääradega 
keskkonda;“

ID, GUE/NGL:
§ 46
1. osa: „peab tervitatavaks komisjoni kavatsust kaasata HKSi ka merendussektor“
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2. osa: „rõhutab, et EL peaks kaitsma kõrgeid eesmärke kasvuhoonegaaside vähendamiseks 
merendussektoris nii rahvusvahelisel kui ka ELi tasandil, samal ajal kui uued ELi 
meetmed ei tohiks kahjustada ELi lipu all sõitvate laevade rahvusvahelist 
konkurentsivõimet; on veendunud, et ELi ja rahvusvahelised meetmed peaksid 
olema omavahel kooskõlas, et vältida sektori jaoks topelteeskirjade loomist, ning et 
ülemaailmsel tasandil võetavad meetmed või nende võtmata jätmine ei tohiks 
takistada ELi suutlikkust võtta liidus ambitsioonikamaid meetmeid;“

3. osa: „rõhutab lisaks vajadust meetmete järele, et loobuda raske kütteõli kasutamisest, 
ning vajadust kiirete investeeringute järele uute tehnoloogiate alastesse 
teadusuuringutesse, et vähendada laevandussektori CO2-heidet, ning heiteta ja 
keskkonnahoidlike laevade arendamisse;“

§ 47
1. osa: „toetab“
2. osa: „kavandatavaid meetmeid lennundussektori heitkoguste vähendamiseks“
3. osa: „ja HKSi tugevdamist kooskõlas ELi kliimaeesmärkidega ning“
4. osa: „lennuettevõtjatele ELi-sisesteks lendudeks saastekvootide tasuta eraldamise 

järkjärgulist lõpetamist;“
5. osa: „samal ajal kutsub“ ja „üles“ 
6. osa: „komisjoni ja liikmesriike üles tegema kõik endast sõltuva, et tugevdada 

rahvusvahelise lennunduse süsinikdioksiidi kompensatsiooni ja vähendamise 
süsteemi (CORSIA) ning“

7. osa: „toetada Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni (ICAO) poolt pikaajalise 
eesmärgi vastuvõtmist sektorisisese heite vähendamiseks, kaitstes seejuures ELi 
seadusandlikku autonoomiat heitkogustega kauplemise süsteemi käsitleva direktiivi 
rakendamisel; rõhutab, et Euroopa Parlament ja nõukogu on kaasseadusandjatena 
ainsad institutsioonid, kes saavad otsustada heitkogustega kauplemise süsteemi 
käsitleva direktiivi edaspidise muutmise üle; rõhutab, et heitkogustega kauplemise 
süsteemi käsitlevat direktiivi tuleks muuta ainult siis, kui muudatus on kooskõlas 
kogu ELi majandust hõlmava kasvuhoonegaaside heite vähendamise kohustusega;“

Renew, GUE/NGL, Verts/ALE:
§ 51
1. osa: „võtab teadmiseks komisjoni kavatsuse kaaluda Euroopa heitkogustega kauplemise 

laiendamist maanteetranspordist tulenevatele heitkogustele;“
2. osa: „on vastu otsesele lisamisele ELi heitkogustega kauplemise süsteemi;“ v.a sõna 

„otsesele“
3. osa: „otsesele“

ID, PPE:
§ 57
1. osa: „märgib murega, et põllumajandus, kalandus ja toidutootmine on endiselt suurimad 

maismaa ja mere bioloogilise mitmekesisuse vähenemise põhjustajad;“
2. osa: „usub, et tolmeldajate, sealhulgas mesilaste kadu on toiduga kindlustatuse 

seisukohast eriti muret tekitav, kuna tolmeldajatest sõltuvad taimed täidavad meie 
toidusedelis tähtsat rolli;“

3. osa: „palub komisjonil ja liikmesriikidel kiiresti tagada Euroopa Toiduohutusameti 
(EFSA) 2013. aasta mesindussuuniste täielik vastuvõtmine“

4. osa: „ja nõuab, et liikmesriigid oma pestitsiidihinnanguid vastavalt kohandaksid“
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1/20 parlamendiliikmetest, PPE, GUE/NGL:
§ 89
1. osa: „on veendunud, et riigiabi suuniste kavandatud muutmine peaks kajastama Euroopa 

rohelise kokkuleppe poliitilisi eesmärke ning eesmärgiks tuleks võtta kestlikesse 
lahendustesse investeerimise tugevdamine ja lihtsustamine, millega tagatakse söe ja 
fossiilkütuste otseste ja kaudsete toetuste kiire järkjärguline kaotamine ELis ning 
antakse kasvuhoonegaaside vähendamise ja keskkonnaalaste eesmärkidega täielikult 
kooskõlas olevad suunised riiklikele, piirkondlikele ja kohalikele ametiasutustele, 
kelle roll on oluline Euroopa rohelise kokkuleppe mõjusaks ja uuenduslikuks 
rakendamiseks; on seisukohal, et suuniste muutmisel tuleks võimaldada söetootmise 
järkjärgulisest kaotamisest tulenevate struktuurimuutuste riiklikku toetamist samadel 
tingimustel, mis kehtivad õiglase ülemineku fondi suhtes;“ v.a sõnad „kiire“ ja „ja 
fossiilkütuste“

2. osa: „kiire“
3. osa: „ja fossiilkütuste“
4. osa: „toonitab, et need muutused ei tohiks nõrgestada ELi tugevaid konkurentsieeskirju;“

6. Kodanike õigusi käsitlevate väljaastumislepingu sätete rakendamine ja jälgimine

Resolutsiooni ettepanek: B9-0031/2020

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

Resolutsiooni ettepanek B9-0031/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

§ 8 § originaaltekst NH + 539, 107, 18

§ 12 § originaaltekst NH + 559, 113, 19

§ 18 § originaaltekst NH + 560, 114, 31

§ 19 § originaaltekst NH + 621, 59, 16

§ 20 § originaaltekst NH + 592, 37, 69

Resolutsioon (terviktekst) NH + 610, 29, 68

Taotlused nimeliseks hääletuseks
ID: § 8, 12, 18, 19, 20
Renew: lõpphääletus
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7. Inimõigusi ja demokraatiat maailmas ning Euroopa Liidu poliitikat selles 
valdkonnas käsitlev 2018. aasta aruanne

Raport: Isabel Wiseler-Lima (A9-0051/2019)

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

osa

1 +

§ 3 § originaaltekst

2 +

osa

1 +

2 +

§ 7 § originaaltekst

3 +

osa

1 +

2 +

§ 8 § originaaltekst

3 +

Pärast § 10 9 ECR NH - 326, 338, 41

§ 11 2 ID -

§ 12 3 ID -

§ 14 4 ID -

§ 16 § originaaltekst eraldi +

§ 17 5V ID -

osa

1 +

§ 18 § originaaltekst

2 +

§ 29 § originaaltekst eraldi +

osa

1 +

§ 30 § originaaltekst

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

osa

1 +

§ 34 § originaaltekst

2 +

osa

1 +

2 +

3 +

§ 35 § originaaltekst

4 +

Pärast § 35 1 ID NH - 167, 461, 61

§ 38 § originaaltekst eraldi +

§ 43 6 ID -

7 ID -

osa

1 +

2/NH + 509, 179, 14

§ 56

§ originaaltekst

3/NH + 544, 109, 45

osa

1 +

2 +

§ 57 § originaaltekst

3 +

osa

1 +

§ 58 § originaaltekst

2/NH + 510, 137, 57
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused

Volitus 9 § originaaltekst eraldi +

Volitus 29 § originaaltekst eraldi +

Volitus 30 § originaaltekst eraldi +

Volitus 43 § originaaltekst eraldi +

Volitus 46 § originaaltekst eraldi +

Pärast põhjendust D 8 ECR NH - 311, 346, 49

osa

1 +

2 +

3 +

Põhjendus F § originaaltekst

4 +

Resolutsioon (terviktekst) NH + 496, 113, 103

Taotlused nimeliseks hääletuseks
ECR: muudatusettepanekud 8, 9
ID: muudatusettepanek 1; § 56 (2. ja 3. osa); 58 (2. osa)

Taotlused eraldi hääletuseks
ID: § 16, 29, 30, 38, 58; volitused 9, 29, 30, 43, 46

Taotlused osade kaupa hääletuseks
ECR:
§ 18
1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „nõuab tõhusa ja sõltumatu kaebuste esitamise mehhanismi 

loomist inimõiguste rikkumistest puudutatud inimrühmade ja sidusrühmade jaoks;“
2. osa: need sõnad
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§ 34
1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „kordab oma üleskutset nendele ELi ja Euroopa Nõukogu 

liikmesriikidele, kes ei ole Istanbuli konventsiooni veel ratifitseerinud ega 
rakendanud: seda kiiremas korras teha;“

2. osa: need sõnad

ID:
§ 3
1. osa: „on seisukohal, et kõik riigid, kes järgivad demokraatia aluseks olevaid 

rahvusvaheliselt tunnustatud põhivabadusi, peavad olema esirinnas inimõigustel ja 
õigusriigil põhineva demokraatliku valitsemistava levitamisel kogu maailmas ning 
inimõiguste kaitse alaste rahvusvaheliste õigusaktide tugevdamisel; rõhutab 
probleeme, mis tulenevad demokraatlikku valitsemistava ja inimõigustel põhinevaid 
väärtusi õõnestavatest kahjulikest mõjudest ning takistavad sellega demokraatlike 
riikide positiivseid pingutusi;“

2. osa: „on sügavalt mures autoritaarsete režiimide ning paremäärmuslike ja populistlike 
natsionalistlike parteide ja valitsuste vaheliste sidemete pärast; on veendunud, et need 
sidemed õõnestavad ELi poolt põhiväärtuste edendamiseks tehtavate jõupingutuste 
usaldusväärsust;“

§ 7
1. osa: „on tõsiselt mures kogu maailmas inimõiguste eest seisvate inimeste, eelkõige 

ajakirjanike, teadlaste, juristide, poliitikute ja kodanikuühiskonna aktivistide, muu 
hulgas naiste õiguste kaitsjate, keskkonna- ja maakaitsjate ning usuvähemuste 
kaitsjate vastu toime pandud mõrvade, füüsiliste ja laimurünnakute ning 
surmanuhtluse, tagakiusamise, vangistamise, ahistamise ja hirmutamise kasutamise 
sagenemise pärast peamiselt riikides, kus korruptsioonitase on kõrge ning õigusriigi 
põhimõtte järgimine ja kohtulik järelevalve puudulik; on eriti mures võõrriikide 
territooriumil toime pandud üha jultunumate rünnakute pärast, millega mõnel juhul 
kaasneb diplomaatiliste eelisõiguste ja puutumatusega seotud seaduste ja tavade 
rikkumine; nõuab õiglust ja nende rünnakute eest vastutuselevõtmist kõige kõrgemal 
otsustustasandil; märgib, et kõik inimõiguste kaitsjad, eelkõige naised seisavad 
silmitsi konkreetsete ohtudega ja vajavad piisavat kaitset;“

2. osa: „taunib asjaolu, et mõned riigid on võtnud vastu õigusakte, mis piiravad 
kodanikuühiskonna või sotsiaalsete liikumiste tegevust, sealhulgas vabaühenduste 
sulgemine või nende varade külmutamine;“

3. osa: „on sügavalt mures selliste repressiivsete küberturvalisuse ja terrorismivastaste 
õigusaktide kasutamise pärast, mille eesmärk on võidelda inimõiguste kaitsjate vastu;“

§ 56
1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „luua seaduslikud rändekanalid ja -teed ning“, „võimaluse 

korral“ ja „sealhulgas kooskõlas tagasi- ja väljasaatmise lubamatuse põhimõttega;“ 
2. osa: „luua seaduslikud rändekanalid ja -teed ning“
3. osa: „võimaluse korral“ ja „sealhulgas kooskõlas tagasi- ja väljasaatmise lubamatuse 

põhimõttega;“ 
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§ 57
1. osa: „kutsub üles tegelema pagulaskriisi välismõõtmega, sealhulgas leides konfliktidele 

jätkusuutlikud lahendused, arendades asjaomaste kolmandate riikidega koostööd ja 
partnerlust; on veendunud, et kolmandate riikidega tehtava koostöö üheks oluliseks 
komponendiks on pagulasi ja inimõigusi käsitlevate rahvusvaheliste õigusaktide 
järgimine;“

2. osa: „rõhutab vajadust võtta kooskõlas rännet ja pagulasi käsitlevate ülemaailmsete 
kokkulepetega reaalseid meetmeid, et suurendada pagulaste iseseisvat toimetulekut, 
laiendada juurdepääsu kolmandate riikide lahendustele, parandada inimõiguste 
tingimusi rände haldamisel, eelkõige päritolu- ja transiidiriikides, ning tagada 
turvaline ja inimväärne tagasipöördumine;“

3. osa: „nõuab, et EL ja selle liikmesriigid ilmutaksid täielikku läbipaistvust kolmandate 
riikidega tehtava rändealase koostöö poliitika ja selle jaoks rahaliste vahendite 
eraldamise osas; peab oluliseks, et arengu- ja koostöövahendeid ei suunataks kõrvale 
nende eesmärkidest ning et neist ei saaks kasu inimõiguste rikkumiste eest vastutavad 
isikud; nõuab, et EL toetaks ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti algatust kaotada 
2024. aastaks kodakondsusetus nii ELis kui ka väljaspool seda;“
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§ 58
1. osa: „mõistab hukka pagulaste ja rändajate surmad ning inimõiguste rikkumised, mida nad 

Vahemerel taluma peavad;“
2. osa: „mõistab samuti hukka rünnakud valitsusväliste organisatsioonide vastu, mis neid 

inimesi abistavad; nõuab, et EL ja liikmesriigid suurendaksid sunniviisiliselt 
ümberasustatud isikutele antavat humanitaarabi; nõuab, et EL ja liikmesriigid 
toetaksid pagulasi vastu võtvaid kogukondi; rõhutab, et rännet ja pagulasi käsitlevate 
ülemaailmsete kokkulepete rakendamine peab seega käima käsikäes kestliku arengu 
eesmärkides sätestatud ÜRO tegevuskava aastani 2030 rakendamisega ning samuti 
suuremate investeeringutega arengumaadesse;“

Renew:
§ 30
1. osa: „palub komisjoni asepresidendil ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget 

esindajal ja nõukogul pöörata erilist tähelepanu inimõiguste olukorrale ebaseaduslikult 
okupeeritud aladel; kordab, et territooriumi või selle osa ebaseaduslik okupeerimine 
on rahvusvahelise õiguse rikkumine; rõhutab rahvusvahelise humanitaarõiguse 
kohaselt kannab okupatsioonivõim vastutust tsiviilelanikkonna eest;“

2. osa: „peab kahetsusväärseks, et Euroopa Nõukogu Parlamentaarsesse Assambleesse 
ennistati ühe sellise riigi esindajad, kes okupeerib teise riigi territooriumi;“

ECR, PPE:
§ 8
1. osa: „rõhutab, kui oluline on edendada kogu maailmas soolist võrdõiguslikkust ning 

naiste ja tütarlaste õigusi; rõhutab, et vaatamata tehtud edusammudele kannatavad 
naised ja tütarlapsed jätkuvalt diskrimineerimise ja vägivalla all; rõhutab, et 
enamikes ühiskondades on endiselt probleeme sellega, et anda naistele ja tütarlastele 
seadusega võrdsed õigused ning võrdne juurdepääs haridusele, tervishoiule, 
inimväärsele tööle, võrdsele tasule ning poliitilisele ja majanduslikule esindatusele; 
väljendab muret selle pärast, et paljudes maailma piirkondades jätkuvad 
laiaulatuslikud rünnakud naiste õiguste“ ja „vastu“

2. osa: „ning seksuaal- ja reproduktiivtervise ning seonduvate õiguste“
3. osa: “ning on mures õigusaktide pärast, mis neid õigusi piiravad; toonitab, et laste abielud 

ja naiste suguelundite moonutamine ja laste abielud kuuluvad kõige levinumate 
inimõiguste rikkumiste hulka; väljendab muret selle pärast, et oma usku või 
veendumusi väljendavaid naisi ohustab kahekordselt tagakiusamine; väljendab 
heameelt algatuse „Spotlight“ üle, mille Euroopa Liit ja ÜRO käivitasid naiste- ja 
tütarlaste vastase vägivalla lõpetamiseks, ning nõuab selle tugevdamist;”
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§ 35
1. osa: „kinnitab, et tervishoiu kättesaadavus on inimõigus, seksuaal- ja reproduktiivtervis 

ning sellega seonduvad õigused põhinevad peamistel inimõigustel ning on 
inimväärikuse oluline osa; juhib tähelepanu sellele, et elutähtsate kaupade ja 
sotsiaalteenuste (näiteks vesi, toitumine, tervishoid, haridus ja kanalisatsioon) ning 
seksuaal- ja reproduktiivtervishoiu ebapiisav kättesaadavus kujutavad endast 
inimõiguste lubamatut rikkumist; mõistab hukka naiste seksuaal- ja 
reproduktiivõiguste rikkumised, sealhulgas asjaomaste teenuste kasutamise keelamise; 
rõhutab, et kõigile naistele tuleks tagada nõuetekohane ja vastuvõetava hinnaga 
tervishoid, ka vaimne tervishoid, näiteks psühholoogiline abi, ning seksuaal- ja 
reproduktiivõiguste üldine austamine ja sellega seotud hariduse kättesaadavus ning et 
neil peaks olema võimalik teha vabu ja vastutustundlikke otsuseid oma tervise, 
sealhulgas seksuaal- ja reproduktiivtervishoiu kohta; märgib, et need teenused on 
olulised, kuna aitavad kaitsta naiste elu ning vähendada väikelaste ja laste suremust; 
peab vastuvõetamatuks, et naiste ja tütarlaste seksuaal- ja reproduktiivtervis ning 
sellega seonduvad õigused on endiselt ideoloogiline lahinguväli, sealhulgas 
mitmepoolsetes suhetes;“ v.a sõnad „seksuaal- ja reproduktiivtervis ning sellega 
seonduvad õigused“, „seksuaal- ja reproduktiivtervishoiu“, „naiste seksuaal- ja 
reproduktiivõiguste rikkumised, sealhulgas“, „seksuaal- ja reproduktiivõiguste üldine 
austamine ja sellega seotud“, „sealhulgas seksuaal- ja reproduktiivtervishoiu kohta“ ja 
„seksuaal- ja reproduktiivtervis ning sellega seonduvad õigused“ 

2. osa: sõnad „seksuaal- ja reproduktiivtervis ning sellega seonduvad õigused“, „naiste 
seksuaal- ja reproduktiivõiguste rikkumised, sealhulgas“, „seksuaal- ja 
reproduktiivõiguste üldine austamine ja sellega seotud“ ja „seksuaal- ja 
reproduktiivtervis ning sellega seonduvad õigused“

3. osa: sõnad „seksuaal- ja reproduktiivtervishoiu“ ja „sealhulgas seksuaal- ja 
reproduktiivtervishoiu kohta“

4. osa: „rõhutab, et relvakonfliktide ohvriteks olevatel naistel ja tütarlastel on õigus saada 
vajalikku arstiabi; rõhutab naiste rolli konfliktide ennetamisel ja lahendamisel, 
rahuvalves, humanitaarabis ja konfliktijärgses ülesehitustöös ning inimõiguste ja 
demokraatlike reformide edendamisel;“

põhjendus F
1. osa: „arvestades, et käesoleval kümnendil on rahvusvahelisel tasandil soolise 

võrdõiguslikkuse ja naiste õiguste vallas märgata nähtavaid piiranguid ja rünnakuid;“
2. osa: „seksuaal- ja reproduktiivtervis ning sellega seonduvad õigused“
3. osa: „põhilised inimõigused ja inimväärikuse olulised aspektid;“
4. osa: „arvestades, et naiste- ja tütarlastevastane vägivald on üks kõige levinum inimõiguste 

rikkumise vorm maailmas, mis puudutab kõiki ühiskonnatasandeid ning takistab 
oluliselt soolise võrdõiguslikkuse saavutamist; arvestades, et kõikehõlmav ja siduv 
ELi soolise võrdõiguslikkuse strateegia – täpselt nagu Euroopa Parlament on nõudnud 
– peab tagama soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise kogu ELi poliitikas ning 
tugevdama tulevase III soolise võrdõiguslikkuse tegevuskava mõju;“
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8. Ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamist käsitlev aastaaruanne

Raport: David McAllister (A9-0054/2019)

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

Alternatiivne 
resolutsiooni ettepanek

3 ID -

6 GUE/NGL -§ 4

§ originaaltekst eraldi +

Pärast § 4 7 GUE/NGL -

osa

1 +

§ 5 § originaaltekst

2 +

§ 8 8 GUE/NGL -

13 Renew +

osa

1 ↓

§ 17

§ originaaltekst

2 ↓

Pärast § 28 9 GUE/NGL -

Pärast § 30 10 GUE/NGL EH - 331, 337, 36

§ 44 § originaaltekst NH + 426, 225, 50

osa

1 +

§ 46 § originaaltekst

2 +

osa

1 +

§ 56 § originaaltekst

2 +

11 GUE/NGL -Pärast § 57

12 GUE/NGL -
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused

§ 64 2 Verts/ALE -

osa

1 +

§ 70 § originaaltekst

2 +

Põhjendus E 1 Verts/ALE -

Põhjendus G 5 GUE/NGL -

Pärast põhjendust J 4 GUE/NGL -

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 454, 148, 102

Taotlused nimeliseks hääletuseks
PPE: § 44
ECR: § 44

Taotlused eraldi hääletuseks
PPE: § 44
ECR: § 4, 44

Taotlused osade kaupa hääletuseks
ECR:
§ 5
1. osa: „peab kahetsusväärseks arvukaid probleeme ja häireid Atlandi-üleses partnerluses, 

mis sellegipoolest on Atlandi ookeani mõlema kalda julgeoleku ja heaolu jaoks 
hädavajalik;“ 

2. osa: „peab kahetsusväärseks USA järkjärgulist taandumist mitmepoolsest reeglitepõhisest 
maailmakorrast;“

§ 46
1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „tervitab komisjoni presidendi otsust luua viie aasta jooksul 

tõeline ja toimiv Euroopa kaitsekoostöö liit“ ja „sellega seoses“
2. osa: need sõnad

§ 56
1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „on veendunud, et EL peab jätkama pingutusi Iraani 

tuumakokkuleppe säilitamiseks;“ ja „ühist laiaulatuslikku tegevuskava ja“
2. osa: need sõnad

§ 70
1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „ja ELi strateegilise sõltumatuse“
2. osa: need sõnad

Renew:
§ 17
1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „arendamata seejuures mingit paralleeltegevust“
2. osa: need sõnad
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9. Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamist käsitlev aastaaruanne

Raport: Arnaud Danjean (A9-0052/2019)

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

18 ID -

osa

1 +

§ 1

§ originaaltekst

2 +

§ 2 19 ID -

§ 3 § originaaltekst eraldi +

Pärast § 3 1 Verts/ALE -

§ 4 20 ID -

§ 5 21 ID NH - 114, 558, 35

§ 6 22 ID -

§ 9 23V ID -

24 ID -§ 10

§ originaaltekst NH + 555, 98, 52

§ 11 25V ID -

osa

1 +

2/NH + 441, 239, 22

§ 12 § originaaltekst

3 +

osa

1/NH - 175, 507, 18

Pärast § 12 2 Verts/ALE

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

§ 14 26 ID -

§ 15 27 ID -

Pärast § 15 3 Verts/ALE -

28 ID -

osa

1/NH + 582, 80, 45

§ 16

§ originaaltekst

2 +

§ 17 29V ID -

Pärast § 17 4 Verts/ALE NH - 296, 349, 63

30 ID -

osa

1 +

§ 21

§ originaaltekst

2 +

Pärast § 21 5 Verts/ALE EH - 229, 383, 87

31 ID -

6 Verts/ALE NH - 185, 425, 92

§ 24

§ originaaltekst eraldi +

Pärast § 24 7 Verts/ALE NH - 217, 428, 54

§ 26 § originaaltekst NH + 422, 205, 74

Pärast § 35 8 Verts/ALE NH + 342, 308, 53

Pärast § 36 9 Verts/ALE -

osa

1 +

§ 37 § originaaltekst

2/NH + 554, 105, 47
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused

Pärast § 39 10 Verts/ALE -

osa

1 +

§ 43 § originaaltekst

2 +

32 ID -§ 48

§ originaaltekst NH + 474, 202, 28

Pärast § 48 39 ECR +

§ 51 11 Verts/ALE NH - 263, 407, 35

Pärast § 52 12 Verts/ALE NH - 184, 467, 41

Pärast § 55 13 Verts/ALE -

§ 64 § originaaltekst NH + 365, 206, 126

§ 65 33 ID -

§ 66 § originaaltekst NH + 413, 219, 77

34 ID -§ 68

§ originaaltekst NH + 382, 241, 71

§ 69 § originaaltekst NH + 403, 229, 74

Pärast § 69 14 Verts/ALE NH - 271, 372, 56

§ 73 § originaaltekst eraldi +

38 Renew NH + 470, 113, 121

osa

1 ↓

2 ↓

§ 75

§ originaaltekst

3 ↓
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused

Pärast § 75 15 Verts/ALE NH - 288, 292, 119

§ 91 16 Verts/ALE NH - 299, 365, 42

§ 102 35 ID -

§ 103 17 Verts/ALE -

osa

1 +

§ 106 § originaaltekst

2 +

§ 107 § originaaltekst eraldi +

osa

1 +

§ 111 § originaaltekst

2/NH + 405, 286, 15

§ 114 36 ID -

§ 118 37 ID -

resolutsioon (terviktekst) NH + 364, 266, 77

Taotlused nimeliseks hääletuseks
Verts/ALE: muudatusettepanekud 2, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, § 48, 64, 66, 68, 69
ID: § 10, 12 (2. osa), 16 (1. osa), 26, 37 (2. osa), 69, 111 (2. osa); muudatusettepanekud 

2, 38
ECR: muudatusettepanek 21

Taotlused eraldi hääletuseks
S&D: § 24, 64, 66
PPE: § 12
ECR: § 3
Verts/ALE: § 73, 75, 106, 107, 111

Taotlused osade kaupa hääletuseks
S&D:
§ 1
1. osa: kogu tekst v.a sõna „džihadistlik“
2. osa: see sõna

§ 43
1. osa: kogu tekst v.a sõnad „džihaadi-“

2. osa: see sõna
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§ 106
1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „et leevendada džihadistliku tegevuse levikut ja rändekriise 

ning“
2. osa: need sõnad

ECR:
§ 21
1. osa: „on seisukohal, et Euroopa strateegiline autonoomia põhineb liidu võimel tugevdada 

oma vabadust hinnata enda sõltumatut operatiivsuutlikkust, mis hõlmab 
usaldusväärseid relvajõude, liidu tööstuse suutlikkusel toota varustust, mida liidu 
väed vajavad, ning tema poliitilisel suutlikkusel teha otsuseid, kui asjaolud seda 
nõuavad, ning see peegeldab eesmärki võtta Euroopa julgeoleku eest suurem 
vastutus, et kaitsta oma ühiseid huve ja väärtusi, tehes seda igal võimalusel koos 
partneritega ning vajaduse korral üksi; rõhutab, et energiajulgeolek on strateegilise 
autonoomia saavutamise oluline osa;“

2. osa: „on kindlalt veendunud, et Euroopa strateegiline autonoomia peaks hõlmama 
suutlikkust lähetada sõjalisi jõude ELi äärealadele;“

ID:
§ 16
1. osa: „toonitab, et ELi ja NATO strateegiline partnerlus on ELi ja selle naabruse 

julgeolekuprobleemide lahendamiseks otsustavalt tähtis;“
2. osa: „rõhutab, et ELi strateegiline autonoomia ei kujuta endast NATO jaoks probleemi 

ega kahjusta Euroopa praegust julgeolekustruktuuri; rõhutab, et tugevam Euroopa 
tugevdab NATOt ja võimaldab ELil lahendada koos NATOga rohkem üleilmseid 
probleeme;“

§ 37
1. osa: „kordab, et Lääne-Balkani piirkond on ELi julgeoleku ja stabiilsuse jaoks 

strateegilise tähtsusega; rõhutab, et ELi tegevust, integratsiooni ja koordineerimist 
tuleb selles piirkonnas täiustada, sealhulgas ELi ÜJKP missioonide volituste kaudu;“

2. osa: „kordab, et ELi Lääne-Balkani poliitika eesmärk on viia selle piirkonna riigid ELi 
õigustikuga kooskõlla ning abistada neid teel ühinemise poole, tõhustades Euroopa 
jaoks tervikuna rahu ja stabiilsuse juhtimist;“

§ 111
1. osa: kogu tekst v.a sõnad „kiidab heaks teate, et Euroopa Komisjonis luuakse kaitse- ja 

kosmosetööstuse peadirektoraat, mis kuulub siseturu voliniku vastutusalasse;“
2. osa: need sõnad

Renew:
§ 75
1. osa: „kutsub nõukogu üles võtma vastu Euroopa Parlamendi seisukoha Euroopa 

Kaitsefondi tulevase määruse artikli 5 kohta; rõhutab, kui oluline on viia Euroopa 
Kaitsefondi väljakujundamine viivitamata lõpule; tuletab meelde, et see instrument 
ei ole veel lõplikult heaks kiidetud, olemas on vaid osaline ja poliitiline kokkulepe, 
mis saavutati 2019. aasta aprillis; rõhutab, kui oluline on säilitada Euroopa 
Parlamendi seisukoht fondi suuruse, kolmandatele riikidele avamise ja asjakohase 
julgeoleku- ja kaitsepoliitikaga seotud intellektuaalomandi poliitika kehtestamise 
kohta, et kaitsta teadusuuringute tulemusi;“

2. osa: „kutsub komisjoni üles siduma kolmandate riikide osalemise relvaturu vastastikuse 
avamise tingimusega;“
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3. osa: „juhib sellega seoses tähelepanu kaitsevaldkonna teadusuuringute äärmiselt 
tundlikule ja strateegilisele laadile nii tööstuse konkurentsivõime kui ka liidu 
strateegilise autonoomia seisukohast; nõuab, et arvesse võetaks esialgseid kogemusi, 
mis on saadud Euroopa kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise programmi 
rakendamisel (eriti rahastamiskõlblike üksuste puhul erandite kohaldamisel) ning 
kaitsealaseid teadusuuringuid käsitleva katseprojekti ja ettevalmistavate meetmete 
valdkonnas; palub, et liikmesriigid kaasataks alati täiel määral otsuste tegemisse, 
kuna nad on kaitsetööstuse lõpptarbijad, et tagada programmide vastavus ÜJKP ning 
liikmesriikide strateegilistele vajadustele; on seisukohal, et Euroopa Kaitsefondi 
edukus sõltub sellest, kas fond suudab katta osalevate riikide spetsiifilisi 
kaitsevajadusi, edendada kaitseotstarbelisi materjale, mida võib kasutada, ja tagada 
piisavad eelarvevahendid, kindlustades samal ajal, et tööstusalaseid pädevusi ei 
dubleerita, riiklikke kaitseinvesteeringuid täiendatakse ning koostöö ei muutu liiga 
keeruliseks ning põhineb ELi relvastuse ja kaitseotstarbelise varustuse 
standardimisel ja koostalitlusvõimel; on seisukohal, et Euroopa kaitsetööstuse 
arendamine, reguleerides liiduväliste kolmandate isikute poolt kontrollitavate 
üksuste juurdepääsu fondist rahastatavatele projektidele, on täielikult kooskõlas 
Euroopa strateegilise autonoomia eesmärgiga ega ole vastuolus ELi ja selle 
liikmesriikide julgeoleku- ja kaitsehuvidega;“

GUE/NGL:
muudatusettepanek 2
1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „ja sõjaväelisi“
2. osa: need sõnad

ECR, ID:
§ 12
1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „palub Euroopa Ülemkogul muuta nõukogus ühise julgeoleku- 

ja kaitsepoliitika (ÜJKP) valdkonnas kvalifitseeritud häälteenamusega hääletamine 
poliitiliseks prioriteediks, kui ELi leping seda võimaldab;“ ja „kutsub liikmesriike 
üles töötama välja kriiside ja konfliktide puhul järgitava tõhusa integreeritud 
lähenemisviisi, mis ühendaks tsiviil- ja sõjalised vahendid parimal võimalikul ja 
kõige tasakaalustatumal viisil; on veendunud, et liidu suutlikkus reageerida 
tekkivatele kriisidele ja konfliktidele asjakohaselt sõltub ka otsuste tegemise 
kiirusest;“

2. osa: „palub Euroopa Ülemkogul muuta nõukogus ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika 
(ÜJKP) valdkonnas kvalifitseeritud häälteenamusega hääletamine poliitiliseks 
prioriteediks, kui ELi leping seda võimaldab;“

3. osa: „kutsub liikmesriike üles töötama välja kriiside ja konfliktide puhul järgitava tõhusa 
integreeritud lähenemisviisi, mis ühendaks tsiviil- ja sõjalised vahendid parimal 
võimalikul ja kõige tasakaalustatumal viisil; on veendunud, et liidu suutlikkus 
reageerida tekkivatele kriisidele ja konfliktidele asjakohaselt sõltub ka otsuste 
tegemise kiirusest;“
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10. Euroopa Parlamendi seisukoht Euroopa tuleviku konverentsi kohta

Resolutsiooni ettepanekud: B9-0036/2020, B9-0037/2020, B9-0038/2020

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

Resolutsiooni ettepanek B9-0036/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

Pealkiri 6 GUE/NGL NH - 75, 558, 60

17 GUE/NGL NH - 140, 490, 66§ 1

36 ECR NH - 176, 493, 31

16 GUE/NGL -

37 ECR NH - 169, 512, 26

38 ECR -

Pärast § 1

39 ECR -

1 ID NH - 160, 523, 18§ 2

40 ECR -

19 GUE/NGL NH - 208, 474, 21

20 GUE/NGL -

Pärast § 2

41 ECR NH - 157, 526, 17

§ 3 18 GUE/NGL +

§ 5 42 ECR -

Pärast § 5 21 GUE/NGL -

§ 6 43 ECR -

44 ECR -

23 GUE/NGL -

2 ID -

osa

1 +

§ 7

§ originaaltekst

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

45 ECR -§ 8

§ originaaltekst NH + 460, 196, 48

Pärast § 8 3 ID NH - 166, 516, 18

46 ECR NH - 156, 520, 21

osa

1 +

§ 9

§ originaaltekst

2 +

Pärast § 9 22 GUE/NGL -

47 ECR -§ 10

§ originaaltekst NH + 543, 126, 37

48 ECR -§ 11

71 Renew, 
Verts/ALE

NH + 338, 286, 73

§ 12 49V ECR NH - 143, 524, 23

50 ECR -§ 13

75 Renew NH + 564, 52, 85

4 ID -

51 ECR -

69 S&D EH + 382, 304, 15

72 Verts/ALE NH - 286, 375, 36

osa

1 ↓

§ 14

§ originaaltekst

2 ↓

Pärast § 14 52 ECR NH - 188, 488, 19

74 Verts/ALE NH - 257, 398, 46

70 S&D, PPE NH + 438, 217, 42

§ 15

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

53 ECR -§ 16

73 Renew, 
Verts/ALE

NH - 254, 394, 53

54 ECR NH - 193, 484, 22§ 17

76 Renew NH - 265, 307, 104

55 ECR -

osa

1/NH + 536, 129, 33

§ 18

§ originaaltekst

2 +

§ 21 56 ECR -

57 ECR -

osa

1 -

§ 22

24 GUE/NGL

2 -

§ 23 58 ECR -

Pärast § 23 59 ECR -

§ 24 60V ECR NH - 156, 511, 33

§ 26 61 ECR -

§ 27 62 ECR -

Pärast § 27 63 ECR NH - 341, 342, 15

§ 29 64 ECR -

25 GUE/NGL NH - 105, 561, 34Pärast § 29

65 ECR NH - 182, 492, 16

§ 31 66V ECR -

5 ID NH - 125, 557, 14

26 GUE/NGL NH - 233, 436, 21

Pärast § 31

27 GUE/NGL -
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused

67 ECR NH - 320, 354, 21

Volitus 1 28V ECR -

Pärast kolmandat 
volitust

29 ECR NH - 197, 485, 14

Volitus 4 30V ECR -

Volitus 5 31V ECR -

Pärast viiendat volitust 7 GUE/NGL NH - 195, 477, 21

8 GUE/NGL -Põhjendus A

32 ECR -

Põhjendus B 9 GUE/NGL NH - 120, 486, 93

10V GUE/NGL -Põhjendus C

33 ECR NH - 164, 519, 16

Pärast põhjendust C 11 GUE/NGL NH - 196, 481, 20

12 GUE/NGL -

13 GUE/NGL NH - 267, 399, 28

Pärast põhjendust D

14 GUE/NGL -

15 GUE/NGL -Põhjendus E

34 ECR NH - 320, 349, 28

Põhjendus F 35 ECR NH - 159, 511, 22

Resolutsioon (terviktekst) NH + 494, 147, 49

Resolutsiooni ettepanekud fraktsioonide kaupa

B9-0037/2020 ID ↓

B9-0038/2020 ECR ↓
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Taotlused nimeliseks hääletuseks
ECR: muudatusettepanekud 29, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 46, 52, 54, 63, 65, 67
ID: muudatusettepanekud 1, 3, 5, 7, 34, 49, 60, 63; § 8, 10, 18 (1. osa)
GUE/NGL: muudatusettepanekud 6, 9, 11, 13, 17, 19, 25, 26; § 15
PPE: muudatusettepanek 70 lõpphääletus
Renew: muudatusettepanekud 71, 73, 74, 75; lõpphääletus
Verts/ALE: muudatusettepanekud 72, 74, 76

Taotlused osade kaupa hääletuseks
Renew:
§ 7
1. osa: „teeb ettepaneku, et konverentsi täiskogu peaks võimaldama avatud foorumit 

aruteludeks eri osalejate vahel ilma eelnevalt kindlaks määratud tulemuseta, kaasates 
samas kodanike agoraade panust ning piiramata konverentsi ulatust eelnevalt 
kindlaks määratud poliitikavaldkondade või integratsioonimeetoditega; soovitab, et 
äärmisel juhul võiks eelnevalt kindlaks määrata mitteammendava loetelu 
poliitilistest prioriteetidest“

2. osa: „nagu: Euroopa väärtused, põhiõigused ja -vabadused, ELi demokraatlikud ja 
institutsioonilised aspektid, keskkonnaprobleemid ja kliimakriis, sotsiaalne õiglus ja 
võrdsus, majandus- ja tööhõiveküsimused, sealhulgas maksustamine, digiüleminek, 
julgeolek ja ELi roll maalilmas; rõhutab, et tegemist on mitteammendava loendiga 
poliitikavaldkondadest, mis võiks olla konverentsi jaoks suuniseks; teeb ettepaneku 
kasutada konverentsi protsessi raames tegevuskava koostamise ja arutelude 
toetamiseks Eurobaromeetri eriuuringuid;“

ECR:
§ 14
1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „ELi tasandi sotsiaalpartnerid igaüks kahe liikmega;“
2. osa: need sõnad

ID:
§ 9
1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „kodanike agoraad, noorteagoraad, juhtkomitee ja täidesaatev 

koordineerimisnõukogu“
2. osa: need sõnad

§ 18
1. osa: „rõhutab vajadust pakkuda tuge, kasutades selleks ettevalmistavaid istungeid ning 

väljakujunenud ja kogenud kodanikuühiskonna organisatsioonide jt ekspertide abi;“
2. osa: „tunnistab kõigi Euroopa valitsusväliste organisatsioonide, ülikoolide, 

uurimiskeskuste ja mõttekodade teadmiste ja oskuste olulisust ning kutsub neid üles 
toetama konverentsi protsessi eri tasanditel ja pakkuma oma toetust eri organitele;“

Verts/ALE:
muudatusettepanek 24
1. osa: järgmiste sõnade väljajätt: „Euroopa Komisjoni esindajad (kolm vastutavat 

volinikku);“
2. osa: järgmiste sõnade lisamine: „riiklike ja piirkondlike parlamentide esindajad, kodanike 

foorumide esindajad;“

Mitmesugust
Muudatusettepanek 68 tühistati.
Dragoş Pîslaru (fraktsioon Renew) allkirjastas samuti resolutsiooni ettepaneku B9-0036/2020.


