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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, lõik, punkt
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. Ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa 
Sotsiaalfondi+, Ühtekuuluvusfondi ning Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfondi kohta ning nende ja Varjupaiga-, Rände- ja 
Integratsioonifondi, Sisejulgeolekufondi ning piirihalduse ja 
viisade rahastamisvahendi suhtes kohaldatavad 
finantseeskirjad ***II

Soovitus teisele lugemisele: Andrey Novakov, Constanze Krehl (A9-0206/2021)

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 
märkused

Heakskiitmine ilma hääletuseta

2. Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) ja Ühtekuuluvusfond 
2021–2027 ***II

Soovitus teisele lugemisele: Andrea Cozzolino (A9-0204/2021)

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 
märkused

Heakskiitmine ilma hääletuseta

3. Euroopa Regionaalarengu Fondist ja 
välisrahastamisvahenditest toetatavat Euroopa territoriaalse 
koostöö eesmärki (Interreg) käsitlevad erisätted ***II

Soovitus teisele lugemisele: Pascal Arimont (A9-0205/2021)

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 
märkused

Heakskiitmine ilma hääletuseta
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4. Loode-Atlandi Kalandusorganisatsiooni 
reguleerimispiirkonnas kohaldatavad kaitse- ja 
rakendusmeetmed ***I

Raport: Isabel Carvalhais (A9-0220/2020)

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

Esialgne kokkulepe

Esialgne 
kokkulepe

18 komisjon NH + 674, 2, 17

5. Piiriülesed maksed liidus (kodifitseerimine) ***I

Raport: Karen Melchior (A9-0202/2021)

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 
märkused

Tervikhääletus NH + 670, 1, 22

6. Ombudsmani ülesannete täitmist reguleeriv kord ja 
üldtingimused 

Raport: Paulo Rangel (A9-0174/2021)

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 
märkused

Resolutsiooni ettepanek
(terviktekst)

NH + 623, 9, 61
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7. ELi ja Tai leping, milles käsitletakse kõigi ELi CLXXV loendis 
sisalduvate tariifikvootide kontsessioonide muutmist 
Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise tõttu ***

Raport: Heidi Hautala (A9-0180/2021)

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 
märkused

Nõusolekumenetlus NH + 638, 49, 6

8. ELi ja Indoneesia leping, milles käsitletakse kõigi ELi CLXXV 
loendis sisalduvate tariifikvootide kontsessioonide muutmist 
Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise tõttu ***

Soovitus: Heidi Hautala (A9-0182/2021)

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 
märkused

Nõusolekumenetlus NH + 685, 3, 5

9. ELi ja Argentina leping, milles käsitletakse kõikide ELi CLXXV 
loendis sisalduvate tariifikvootide suhtes kohaldatavate 
kontsessioonide muutmist Ühendkuningriigi Euroopa Liidust 
väljaastumise tõttu ***

Soovitus: Jordi Cañas (A9-0175/2021)

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 
märkused

Nõusolekumenetlus NH + 604, 52, 37

10. Musta mere kalandussektori probleemid ja võimalused

Raport: Ivo Hristov (A9-0170/2021)

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 
märkused

Tervikhääletus NH + 598, 3, 92



P9_PV(2021)06.23-24(VOT)_ET.docx 7 PE 694.839

11. ELi arengukoostöö ja humanitaarabi roll COVID-19 pandeemia 
tagajärgedega toimetulekul

Raport: Hildegard Bentele, Norbert Neuser (A9-0151/2021)

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 
märkused

Resolutsiooni ettepanek
(terviktekst)

NH + 443, 40, 209

12. Euroopa kliimaseadus ***I

Raport: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

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

Ettepanek lükata komisjoni ettepanek tagasi

Tagasi lükatud 178 ID NH - 93, 559, 41

Esialgne kokkulepe

Esialgne 
kokkulepe

176 komisjon NH + 442, 203, 51

Komisjoni 
avaldused

177 komisjon NH + 543, 136, 17

13. Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse ühisettevõtte 
asutamine *

Raport: Maria da Graça Carvalho (A9-0177/2021)

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 
märkused

Tervikhääletus NH + 643, 9, 44
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14. Õiglase ülemineku mehhanismi raames loodav avaliku sektori 
laenurahastu ***I

Raport: Johan Van Overtveldt, Henrike Hahn (A9-0195/2020)

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

Esialgne kokkulepe

Esialgne 
kokkulepe

2 komisjon NH + 635, 35, 21

Ühisavaldus 3 komisjon NH + 625, 39, 27

15. Loomade ja loomsete saaduste ametlik kontroll, et tagada 
antimikroobikumide teatavate kasutusviiside keelu järgimine 
***I

Raport: Pascal Canfin (A9-0195/2021)

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

Vastutava 
komisjoni 

muudatusettepan
ekud – hääletus 
plokkide kaupa

1-7 komisjon NH + 683, 3, 6

Pärast artiklit 1 8=
10=
11=

PPE
parlamendi

-liikmed
Renew

NH + 465, 206, 21

Komisjoni ettepanek NH + 687, 2, 2
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16. Komisjoni 2020. aasta aruanne õigusriigi kohta

Raport: Domènec Ruiz Devesa (A9-0199/2021)

Teema Me nr Esitaja NH jne Hää
letu

s

NH/EH – 
märkused

Alternatiivne resolutsiooni 
ettepanek

1 ID NH - 147, 542, 4

Resolutsiooni ettepanek (LIBE-komisjon)
(terviktekst)

NH + 509, 152, 28

17. Seksuaal- ja reproduktiivtervise ning seonduvate õiguste 
olukord ELis seoses naiste tervisega

Raport: Predrag Fred Matić (A9-0169/2021)

Teema Me nr Esitaja NH jne Hää
letu

s

NH/EH – 
märkused

1 ECR NH - 267, 402, 18Alternatiivne resolutsiooni 
ettepanek

2 PPE NH - 288, 373, 18

Resolutsiooni ettepanek
(FEMM-komisjon)

osa

1/NH + 463, 131, 83

§ 8 § originaaltek
st

2/NH + 418, 175, 85

osa

1/NH + 476, 119, 92

§ 12 § originaaltek
st

2/NH + 443, 191, 53
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hää
letu

s

NH/EH – 
märkused

§ 13 § originaaltek
st

NH + 542, 86, 60

§ 14 § originaaltek
st

NH + 656, 8, 24

§ 15 § originaaltek
st

NH + 621, 29, 38

§ 17 § originaaltek
st

NH + 558, 76, 53

§ 18 § originaaltek
st

NH + 598, 61, 27

§ 19 § originaaltek
st

NH + 416, 143, 117

§ 21 § originaaltek
st

NH + 433, 69, 180

§ 23 § originaaltek
st

NH + 559, 80, 49

§ 24 § originaaltek
st

NH + 591, 17, 79

§ 25 § originaaltek
st

NH + 581, 40, 66

§ 26 § originaaltek
st

NH + 475, 152, 55

osa

1/NH + 575, 40, 69

§ 28 § originaaltek
st

2/NH + 462, 61, 161
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hää
letu

s

NH/EH – 
märkused

§ 30 § originaaltek
st

NH + 557, 71, 60

§ 31 § originaaltek
st

NH + 553, 94, 40

§ 32 § originaaltek
st

NH + 494, 93, 100

osa

1/NH + 496, 111, 80

§ 33 § originaaltek
st

2/NH + 424, 222, 41

osa

1/NH + 419, 220, 48

§ 34 § originaaltek
st

2/NH + 488, 148, 52

osa

1/NH + 415, 242, 31

§ 35 § originaaltek
st

2/NH + 518, 104, 66

osa

1/NH + 577, 54, 56

§ 36 § originaaltek
st

2/NH + 412, 207, 69

§ 37 § originaaltek
st

NH + 381, 266, 39

osa

1/NH + 391, 256, 37

§ 38 § originaaltek
st

2/NH - 94, 530, 60
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hää
letu

s

NH/EH – 
märkused

§ 39 § originaaltek
st

NH + 453, 133, 93

§ 40 § originaaltek
st

NH + 520, 121, 39

§ 41 § originaaltek
st

NH + 653, 24, 11

§ 42 § originaaltek
st

NH + 518, 101, 69

osa

1/NH + 658, 18, 12

§ 43 § originaaltek
st

2/NH + 636, 29, 23

§ 45 § originaaltek
st

NH + 538, 67, 82

§ 46 § originaaltek
st

NH + 543, 57, 87

osa

1/NH + 439, 129, 120

§ 47 § originaaltek
st

2/NH + 400, 253, 30



P9_PV(2021)06.23-24(VOT)_ET.docx 13 PE 694.839

Teema Me nr Esitaja NH jne Hää
letu

s

NH/EH – 
märkused

§ 48 § originaaltek
st

NH + 659, 7, 22

§ 49 § originaaltek
st

NH + 578, 58, 52

§ 53 § originaaltek
st

NH + 658, 18, 12

§ 54 § originaaltek
st

NH + 632, 19, 36

§ 61 § originaaltek
st

NH + 679, 2, 7

§ 63 § originaaltek
st

NH + 666, 14, 7

§ 64 § originaaltek
st

NH + 548, 87, 51

§ 66 § originaaltek
st

NH + 556, 84, 46

§ 73 § originaaltek
st

NH + 654, 14, 20

§ 75 § originaaltek
st

NH + 495, 144, 49

Põhjendus A § originaaltek
st

NH + 517, 104, 65

Põhjendus E § originaaltek
st

NH + 634, 21, 33

osa

1/NH + 435, 169, 75

Põhjendus I § originaaltek
st

2/NH + 407, 218, 53

osa

1/NH + 497, 78, 112

Põhjendus J § originaaltek
st

2/NH + 444, 125, 119
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hää
letu

s

NH/EH – 
märkused

osa

1/NH + 437, 175, 75

Põhjendus K § originaaltek
st

2/NH + 630, 44, 13

Põhjendus L § originaaltek
st

NH + 529, 134, 23

Põhjendus M § originaaltek
st

NH + 422, 174, 87

Põhjendus N § originaaltek
st

NH + 418, 153, 104

Põhjendus O § originaaltek
st

NH + 663, 14, 11

Põhjendus P § originaaltek
st

NH + 638, 28, 22

Põhjendus S § originaaltek
st

NH + 598, 26, 63

Põhjendus T § originaaltek
st

NH + 576, 68, 43

osa

1/NH + 630, 32, 24

2/NH + 430, 189, 67

3/NH + 419, 194, 73

Põhjendus U § originaaltek
st

4/NH + 425, 213, 47
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hää
letu

s

NH/EH – 
märkused

Põhjendus V § originaaltek
st

NH + 426, 161, 98

Põhjendus AC § originaaltek
st

NH + 465, 99, 124

Põhjendus AD § originaaltek
st

NH + 549, 93, 46

Põhjendus AH § originaaltek
st

NH + 615, 30, 43

Resolutsiooni ettepane (FEMM-komisjon)
(terviktekst)

NH + 378, 255, 42

Taotlused eraldi hääletuseks
parlamendi-
liikmed:

§ 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 37, 39, 40, 
41, 42, 45, 46, 48, 49, 53, 54, 61, 63, 64, 66, 73, 75; põhjendused 
A, E, L, M, N, O, P, S, T, V, AC, AD, AH

Taotlused osade kaupa hääletuseks
parlamendiliikmed:
§ 8
1. osa: „tuletab meelde Euroopa Nõukogu ministrite komitee kinnitatud 

seisukohti, milles soovitati transsoolistele inimestele suunatud 
tervishoiuteenused, sh hormoonravi ja kirurgia kättesaadavaks 
teha“

2. osa: „ja hüvitada riikliku tervisekindlustuse kaudu;“

§ 12
1. osa: kogu tekst, v.a sõna „üldise“
2. osa: see sõna
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§ 28
1. osa: „tuletab meelde, et menstruatsiooni puudutavad stereotüübid ja 

tabuteemad on meie ühiskonnas endiselt laialt levinud, mistõttu 
võib hiljaks jääda näiteks endometrioosi diagnoosimine, mis esineb 
igal kümnendal viljakas eas naisel, on naiste viljatuse peamine 
põhjus ja tekitab kroonilist vaagnapiirkonna valu, kuid mille 
diagnoosimiseks kulub ikkagi keskmiselt 8 aastat ja mida ei ole 
võimalik ravida; kutsub liikmesriike üles tagama tervikliku ja 
teaduslikult täpse teavitustöö menstruatsiooni teemal, 
suurendama teadlikkust endometrioosist ja korraldama sel teemal 
ulatuslikke üldsusele, tervishoiutöötajatele ja seadusandjatele 
suunatud teabekampaaniaid; kutsub liikmesriike üles tagama 
kõigile lastele juurdepääsu menstruatsiooniteemalistele 
haridusprogrammidele, et noored saaksid teha oma 
menstruaaltsükli ja kehaga seoses teadlikke valikuid;“

2. osa: „kutsub liikmesriike üles lahendama kiiresti 
menstruatsioonitoodete ostuvõimetuse probleemi, tagades, et kõik 
selliseid tooteid vajavad inimesed saaksid need tasuta;“

§ 33
1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „ning kutsub liikmesriike üles tagama üldise 

juurdepääsu ohutule ja seaduslikule abordile“
2. osa: need sõnad

§ 34
1. osa: „nõuab tungivalt, et liikmesriigid dekriminaliseeriksid abordi, 

kaotaksid seadusliku abordi takistused ja väldiksid nende teket, 
ning tuletab meelde, et riikidel on kohustus tagada naiste 
juurdepääs neile seadusega antud õigustele;“

2. osa: „nõuab tungivalt, et liikmesriigid tõhustaksid olemasolevaid ja 
otsiksid uusi võimalusi seksuaal- ja reproduktiivtervist ning 
seonduvaid õigusi puudutavate teenuste pakkumiseks ja leiaksid 
võimalusi koroonakriisi ajal ilmnenud puuduste kõrvaldamiseks 
teenuste osutamisel, ning teeksid seda kõigi jaoks, pöörates erilist 
tähelepanu kõige tõrjutumatele rühmadele; nõuab, et komisjon 
seisaks seksuaal- ja reproduktiivtervise ning seonduvate õiguste 
kaitse eest ka järgmises ELi tervisestrateegias;“

§ 35
1. osa: „kutsub liikmesriike üles vaatama läbi aborti käsitlevad riiklikud 

õigusnormid ning viima need kooskõlla rahvusvaheliste inimõiguste 
standardite ja piirkondlike parimate tavadega, tagades, et 
raseduse katkestamine sooviavalduse alusel on seaduslik raseduse 
varajases staadiumis ja vajaduse korral ka pärast seda, kui raseda 
tervis või elu on ohus; tuletab meelde, et aborditeenuste täielik 
keelustamine või abordi andmisest keeldumine on üks soolise 
vägivalla vorme,“

2. osa: „ning nõuab tungivalt, et liikmesriigid edendaksid tervishoius 
parimaid tavasid, pakkudes kättesaadavaid seksuaal- ja 
reproduktiivtervishoiu teenuseid tervishoiu esmatasandil ning 
kehtestades kõigi vajalike kõrgema tasandi teenuste jaoks 
suunamissüsteemid;“
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§ 36
1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „rõhutab siiski, et üksikisiku 

südametunnistuse klausel ei tohi mõjutada patsiendi õigust omada 
täit juurdepääsu tervishoiuteenustele;“

2. osa: need sõnad

§ 38
1. osa: kogu tekst, v.a sõna „lapse“
2. osa: see sõna

§ 43
1. osa: „tuletab meelde, et WHO Euroopa piirkonnas on maailmas kõige 

väiksem rinnaga toitmise tase; rõhutab vajadust suurema 
teadlikkuse ja teabe järele rinnaga toitmise eeliste kohta;“

2. osa: „kutsub liikmesriike ja komisjoni üles algatama ulatuslikke 
kampaaniaid, et rõhutada rinnaga toitmise eeliseid;“

§ 47
1. osa: „peab kahetsusväärseks, et ohutu ja seadusliku aborditeenuse 

kättesaadavus on koroonapandeemia ajal jätkuvalt piiratud ja on 
esinenud juhtumeid, kus seda on soovitud täielikult keelustada 
ettekäändel, et tegu on vähemtähtsa teenusega;“

2. osa: „nõuab, et liikmesriigid looksid lisavõimalusi ohutu, tasuta ja 
kohandatud aborditeenuse, näiteks raseduse medikamentoosse 
katkestamise kasutamiseks koroonapandeemia tingimustes ja ka 
edaspidi ning tunnistaksid aborditeenuse kiireloomuliseks ja 
meditsiiniliselt vajalikuks, kaotades nii ka kõik 
kättesaadavuspiirangud;“

põhjendus I
1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „arstiabi andmisest keeldumine isiklike 

veendumuste tõttu; õiguslikud piirangud ja praktilised takistused 
aborditeenuste kättesaadavusele; abordiga seotud tervishoiust 
keeldumine;“

2. osa: need sõnad

põhjendus J
1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „turvalised ja seaduslikud aborditeenused ja 

hooldus, sealhulgas ebaturvalisest abordist tingitud tüsistuste 
ravi;“

2. osa: need sõnad

põhjendus K
1. osa: „arvestades, et seksuaal- ja reproduktiivtervis ning seonduvad 

õigused on inimõigused ja ELi liikmesriigid peavad neid toetama 
kooskõlas rahvusvaheliste inimõiguste standarditega;“

2. osa: „arvestades, et demokraatia toimimise tingimus on inimõiguste 
austamine; arvestades, et inimõigused, demokraatia ja õigusriik on 
üksteisest sõltuvad; arvestades, et kõik ELi liikmesriigid peavad 
neid kõiki ELi väärtusi täielikult austama;“
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põhjendus U
1. osa: „arvestades, et abordiseadused põhinevad riiklikel õigusaktidel;“
2. osa: „arvestades, et isegi kui abort on seaduslikult kättesaadav, 

raskendavad selle kättesaadavust sageli õiguslikud, näiliselt 
õiguslikud ja mitteametlikud takistused“

3. osa: „sealhulgas ajalised piirangud ja abordi põhjused,“
4. osa: „meditsiiniliselt põhjendamatud ooteperioodid, puudus koolitatud 

ja teenust osutavatest tervishoiutöötajatest, arstiabi andmisest 
keeldumine isiklike veendumuste tõttu, erapoolik ja kohustuslik 
nõustamine, tahtlik valeteave kolmanda isiku loa kohta, 
meditsiiniliselt ebavajalikud testid, hädaolukorra nõuded, 
kaasnevad kulud ja nende hüvitamise puudumine;“

18. Rahvastiku ja arengu rahvusvahelise konverentsi 25. 
aastapäev (ICPD/15) (Nairobi tippkohtumine)

Resolutsiooni ettepanekud: B9-0365/2021, B9-0366/2021

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

Resolutsiooni ettepanek B9-0365/2021
(FEMM-komisjon)

osa

1/NH + 659, 12, 24

§ 1 § originaalte
kst

2/NH + 560, 96, 37

osa

1/NH + 572, 66, 55

§ 2 § originaalte
kst

2/NH + 464, 157, 72

osa

1/NH + 587, 37, 70

§ 3 § originaalte
kst

2/NH + 492, 140, 61

osa

1/NH + 485, 141, 68

2/NH + 569, 73, 50

3/NH + 454, 163, 75

§ 5 § originaalte
kst

4/NH + 444, 175, 74
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – 
märkused

§ 9 § originaalte
kst

NH + 572, 49, 74

§ 11 § originaalte
kst

NH + 488, 112, 94

§ 13 § originaalte
kst

NH + 504, 129, 62

7 The Left NH - 278, 390, 24

8 The Left NH - 257, 407, 30

9 The Left NH - 258, 404, 32

§ 14

§ originaalte
kst

NH + 463, 131, 99

osa

1/NH + 633, 21, 41

2/NH + 583, 48, 64

§ 16 § originaalte
kst

3/NH + 458, 152, 83

§ 17 10 The Left NH + 497, 63, 132

osa

1/NH + 661, 9, 23

2/NH + 510, 119, 64

§ 19 § originaalte
kst

3/NH + 506, 105, 82

11 The Left NH - 265, 406, 23§ 20

§ originaalte
kst

NH + 431, 190, 72

osa

1/NH + 664, 12, 19

2/NH + 498, 98, 97

§ 21 § originaalte
kst

3/NH + 521, 98, 74
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – 
märkused

osa

1/NH + 558, 69, 67

§ 22 § originaalte
kst

2/NH + 518, 96, 78

osa

1/NH + 686, 4, 5

§ 24 § originaalte
kst

2/NH + 451, 146, 97

§ 25 12 The Left NH + 473, 166, 54

osa

1/NH + 607, 18, 67

2/NH + 486, 152, 53

§ 26 § originaalte
kst

3/NH + 495, 127, 70

osa

1/NH + 544, 103, 46

2/NH + 609, 26, 60

3/NH + 515, 120, 59

§ 33 § originaalte
kst

4/NH + 493, 130, 70

osa

1/NH + 565, 60, 70

§ 36 § originaalte
kst

2/NH + 489, 122, 83

osa

1/NH + 608, 21, 66

§ 37 § originaalte
kst

2/NH + 499, 133, 63

§ 38 § originaalte
kst

NH + 484, 106, 104

osa§ 40 § originaalte
kst

1/NH + 576, 77, 42
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – 
märkused

2/NH + 491, 142, 61

4 PPE NH - 188, 441, 65

osa

1/NH + 415, 149, 130

§ 42

§ originaalte
kst

2/NH + 436, 154, 104

§ 43 3 Renew NH + 468, 142, 85

5 PPE NH - 164, 398, 132

osa

1/NH + 579, 91, 25

2/NH + 494, 143, 56

§ 44

§ originaalte
kst

3/NH + 483, 139, 71

osa

1/NH + 548, 126, 19

2/NH + 412, 209, 71

§ 45 § originaalte
kst

3/NH + 483, 159, 50

Pärast volitust 13 1 Renew NH + 547, 130, 17

Volitus 16 § originaalte
kst

NH + 539, 71, 85

Volitus 20 2 Renew NH + 555, 57, 83

osa

1/NH + 588, 90, 16

Põhjendus A § originaalte
kst

2/NH + 492, 151, 50

Põhjendus B § originaalte
kst

NH + 485, 100, 109

osa

1/NH + 638, 35, 22

Põhjendus D § originaalte
kst

2/NH + 478, 113, 103
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – 
märkused

osa

1/NH + 484, 93, 117

Põhjendus E § originaalte
kst

2/NH + 546, 45, 104

osa

1/NH + 610, 69, 14

Põhjendus G § originaalte
kst

2/NH + 494, 135, 64

Põhjendus I § originaalte
kst

NH + 567, 58, 69

6 The Left NH + 486, 163, 46Põhjendus J

§ originaalte
kst

NH ↓

Põhjendus M § originaalte
kst

NH + 507, 129, 58

Põhjendus N § originaalte
kst

NH + 471, 110, 113

Põhjendus O § originaalte
kst

NH + 490, 93, 111

Põhjendus R § originaalte
kst

NH + 501, 130, 63

osa

1/NH + 643, 24, 27

Põhjendus S § originaalte
kst

2/NH + 446, 151, 96

Põhjendus V § originaalte
kst

NH + 454, 159, 80

Põhjendus Z § originaalte
kst

NH + 508, 69, 115

Põhjendus AB § originaalte
kst

NH + 444, 103, 147

osaPõhjendus AC § originaalte
kst

1/NH + 632, 11, 51
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – 
märkused

2/NH + 472, 161, 60

osa

1/NH + 659, 13, 22

Põhjendus AG § originaalte
kst

2/NH + 496, 113, 85

Põhjendus AH § originaalte
kst

NH + 487, 161, 46

osa

1/NH + 576, 72, 47

Põhjendus AI § originaalte
kst

2/NH + 494, 135, 65

Resolutsiooni ettepanek (terviktekst) NH + 444, 182, 57

Resolutsiooni ettepanek B9-0366/2021
(ID)

Resolutsiooni ettepanek
(terviktekst)

NH ↓

Taotlused eraldi hääletuseks
PPE: § 9, 11, 13, 14, 20, 38, 42; volitus 16; põhjendused B, I, J, M, N, O, 

R, V, Z, AB, AH



P9_PV(2021)06.23-24(VOT)_ET.docx 24 PE 694.839

Taotlused osade kaupa hääletuseks
ECR:
§ 42
1. osa: „peab äärmiselt kahetsusväärseks Ameerika Ühendriikide, Brasiilia, 

Valgevene, Egiptuse, Haiti, Ungari, Liibüa, Poola, Senegali, Saint 
Lucia ja Uganda poolt 14. novembril 2019. aastal Nairobi 
tippkohtumisel tehtud ühisavaldust, millega püütakse õõnestada 
naiste seksuaal- ja reproduktiivtervise ning seonduvate õiguste alal 
saavutatud konsensust ja nende riikide sellalaseid kohustusi, milles 
on kokku lepitud kooskõlas ICPD tegevusprogrammi ja Pekingi 
tegevusprogrammi ning nende läbivaatamiskonverentside 
lõppdokumentidega;“

2. osa: „peab tervitatavaks nn üldise vaikimisseaduse hiljutist tühistamist 
ja mõju, mida see tühistamine on avaldanud naiste ja tütarlaste 
üldisele tervishoiule ja õigustele; nõuab veel kord, et EL ja selle 
liikmesriigid tegeleksid selle valdkonna rahastamise puudujäägiga, 
kasutades selleks nii riiklikke kui ka ELi arenguabiks ette nähtud 
rahalisi vahendeid;“

PPE:
§ 1
1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „rasestumisvastaste vahendite üha parem 

kättesaadavus, mis on andnud naistele suurema kontrolli viljakuse 
üle, ning“

2. osa: need sõnad

§ 2
1. osa: „peab kiiduväärseks ja toetab Nairobi avaldust ΙCPD 25. 

aastapäeva ja lubaduste kiirema täitmise kohta ning selles esitatud 
üleskutset tugevdada jõupingutusi, et täielikult, tõhusalt ja 
kiirendatud viisil rakendada ja rahastada ΙCPD tegevusprogrammi“

2. osa: „ning selle eesmärki saavutada üldine juurdepääs seksuaal- ja 
reproduktiivtervishoiule ning seonduvatele õigustele osana üldisest 
tervisekindlustusest;“

§ 3
1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „ning seonduvad õigused“ ja „ning 

seonduvatele õigustele“
2. osa: need sõnad
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§ 5
1. osa: „kinnitab veel kord, et seksuaal- ja reproduktiivtervis ning 

seonduvad õigused põhinevad inimõigustel, moodustavad 
inimväärikuse olulise osa ning täidavad tähtsat rolli soolise 
võrdõiguslikkuse saavutamisel;“

2. osa: „nõuab, et EL ja selle liikmesriigid tunnustaksid naiste ja tütarlaste 
õigusi kehalisele puutumatusele ja sõltumatule otsustamisele;“

3. osa: „mõistab hukka naiste seksuaal- ja reproduktiivõiguste sagedase 
rikkumise, sealhulgas põhjalikule seksuaalkasvatusele, 
pereplaneerimisteenustele, rasestumisvastastele vahenditele, 
emade tervishoiule ning ohutu ja seadusliku abordi teenustele 
juurdepääsu andmisest keeldumise;“

4. osa: „nõuab eespool nimetatud eesmärkide jaoks piisava eelarve 
eraldamist;“

§ 16
1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „rasestumisvastaste vahendite“ ja „abordi“
2. osa: „rasestumisvastaste vahendite“
3. osa: „abordi“

§ 19
1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „tunnistab, et sootundlik ja eluks vajalikel 

oskustel põhinev põhjalik seksuaalkasvatus, mis on kooskõlas 
areneva suutlikkusega, on oluline, et noorukid ja noored saaksid 
end kaitsta soovimatu raseduse ja sugulisel teel levivate nakkuste, 
sealhulgas HIVi ja AIDSi eest ning edendada suhetes sallivuse, 
vastastikuse austuse, nõusoleku ja vägivallast hoidumise väärtusi 
ning kavandada oma elu;“

2. osa: „ja seksuaalkasvatusele“
3. osa: „tunnistab, et sootundlik ja eluks vajalikel oskustel põhinev põhjalik 

seksuaalkasvatus, mis on kooskõlas areneva suutlikkusega, on 
oluline, et noorukid ja noored saaksid end kaitsta soovimatu 
raseduse ja sugulisel teel levivate nakkuste, sealhulgas HIVi ja 
AIDSi eest ning edendada suhetes sallivuse, vastastikuse austuse, 
nõusoleku ja vägivallast hoidumise väärtusi ning kavandada oma 
elu;“

§ 21
1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „ning hoida ära ohtlikke aborte“ ja „ning 

abordijärgse hoolduse“
2. osa: „ning hoida ära ohtlikke aborte“
3. osa: „ning abordijärgse hoolduse“

§ 22
1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „sealhulgas meetmeid ohtlike abortide 

ennetamiseks ja vältimiseks ning abordijärgseks hoolduseks,“
2. osa: need sõnad
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§ 24
1. osa: „mõistab hukka igasuguse soolise vägivalla, näiteks füüsilise, 

seksuaalse ja psühholoogilise vägivalla ning ärakasutamise, 
massivägistamise, inimkaubanduse ja naiste suguelundite 
moonutamise; märgib, et sooline vägivald on Euroopas endiselt 
laialt levinud probleem, millele tervishoiu-, haridus-, sotsiaal- ja 
õigussektor peab kõiki vanuserühmi hõlmavate õiguspõhiste 
ennetus- ja reageerimismeetmetega kooskõlastatult reageerima;“

2. osa: „väljendab ka muret jätkuvate rünnakute pärast, mis on suunatud 
naiste õiguste ning seksuaal- ja reproduktiivtervise ning 
seonduvate õiguste vastu, sealhulgas pereplaneerimisteenustele, 
rasestumisvastastele vahenditele ning ohutu ja seadusliku abordi 
teenustele juurdepääsu andmisest keeldumise pärast, samuti neid 
õigusi piiravate õigusaktide pärast paljudes maailma riikides, 
sealhulgas ELis; on kindlalt veendunud, et seksuaal- ja 
reproduktiivtervise ning seonduvate õiguste, sealhulgas ohutu ja 
seadusliku abordi alastele teenustele juurdepääsu andmisest 
keeldumine on üks naiste- ja tütarlastevastase vägivalla vorm;“

§ 26
1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „ja seksuaal- ja reproduktiivtervise ning 

seonduvate õiguste tegevuskava edendamiseks“ ja „rõhutab 
sellega seoses, et põhjalik suhte- ja seksuaalkasvatus on oluline 
vahend, mille abil suurendada laste ja noorte oskusi luua terveid, 
võrdõiguslikke, toetavaid ja ohutuid suhteid, kus puudub 
diskrimineerimine, sundimine ja vägivald, ning ennetada 
seksuaalset, soolist ja suhtevägivalda; julgustab seepärast kõiki 
liikmesriike andma noortele koolis põhjalikku eakohast seksuaal- ja 
suhtealast kasvatust;“

2. osa: „ja seksuaal- ja reproduktiivtervise ning seonduvate õiguste 
tegevuskava edendamiseks“

3. osa: „rõhutab sellega seoses, et põhjalik suhte- ja seksuaalkasvatus on 
oluline vahend, mille abil suurendada laste ja noorte oskusi luua 
terveid, võrdõiguslikke, toetavaid ja ohutuid suhteid, kus puudub 
diskrimineerimine, sundimine ja vägivald, ning ennetada 
seksuaalset, soolist ja suhtevägivalda; julgustab seepärast kõiki 
liikmesriike andma noortele koolis põhjalikku eakohast seksuaal- ja 
suhtealast kasvatust;“
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§ 33
1. osa: „tunnistab asjaolu, et humanitaarkriisid teravdavad seksuaal- ja 

reproduktiivtervise ning seonduvate õiguste alaseid probleeme, 
mis mõjutavad kõige haavatavamaid inimesi eelkõige maailma 
lõunapoolsetes riikides;“

2. osa: „tuletab meelde, et kriisipiirkondades puutuvad eriti naised ja 
tütarlapsed kokku seksuaalse vägivalla, vägistamise, sugulisel teel 
levivate haiguste, seksuaalse ärakasutamise ja soovimatu 
rasedusega; rõhutab seksuaal- ja reproduktiivtervise ning 
seonduvate õigustega seotud teenustele juurdepääsu tähtsust 
sellistes olukordades ning vajadust humanitaarabi vastavalt 
kohandada; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tugevdama soolise 
võrdõiguslikkuse perspektiivi ning seksuaal- ja reproduktiivtervist 
ning seonduvaid õigusi oma humanitaarabi meetmetes, sealhulgas 
humanitaarabi andjate koolitamise ja rahastuse seisukohast, kuna 
juurdepääs seksuaal- ja reproduktiivtervishoiule on humanitaarabi 
vajavate inimeste põhivajadus;“ v.a sõnad „rõhutab seksuaal- ja 
reproduktiivtervise ning seonduvate õigustega seotud teenustele 
juurdepääsu tähtsust sellistes olukordades ning vajadust 
humanitaarabi vastavalt kohandada;“ ja „ning seonduvaid õigusi“

3. osa: „rõhutab seksuaal- ja reproduktiivtervise ning seonduvate 
õigustega seotud teenustele juurdepääsu tähtsust sellistes 
olukordades ning vajadust humanitaarabi vastavalt kohandada;“

4. osa: „ning seonduvaid õigusi“

§ 36
1. osa: „kutsub ELi üles võtma naiste ja tütarlaste õiguste ja soolise 

võrdõiguslikkuse edendamisel endale jõulise juhirolli, seda ka liidu 
välistegevuses 2020. aasta järgseks ajaks koostatud soolise 
võrdõiguslikkuse suurte sihtidega kolmanda tegevuskava 
rakendamise kaudu;“

2. osa: „nõuab, et EL tagaks oma arengukoostööpoliitikas ning eelkõige 
uue naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö 
instrumendi (NDICI) raames seksuaal- ja reproduktiivtervise ning 
seonduvate õiguste ja pereplaneerimise piisava rahastamise ning 
töötaks välja strateegiad, et tagada kõigi vajalike teenuste 
stabiilne ja pidev pakkumine;“

§ 37
1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „põhjaliku seksuaalkasvatuse“
2. osa: need sõnad

§ 40
1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „ning seonduvate õiguste“
2. osa: need sõnad

§ 44
1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „ning seonduvaid õigusi“ ja „seahulgas 

nende seksuaal- ja reproduktiivtervist ning seonduvaid õigusi“
2. osa: „ning seonduvaid õigusi“
3. osa: „seahulgas nende seksuaal- ja reproduktiivtervist ning seonduvaid 

õigusi“
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§ 45
1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „siduvate“ ja „ning seonduvate õiguste“
2. osa: „siduvate“
3. osa: „ning seonduvate õiguste“

põhjendus A
1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „ning seonduvaid õigusi“
2. osa: need sõnad

põhjendus D
1. osa: „arvestades, et kestliku arengu eesmärkides nõutakse ka üldise 

tervisekindlustuse saavutamist, eeskätt kõigile kvaliteetsete 
oluliste tervishoiuteenuste ning ohutute, tõhusate ja taskukohaste 
ravimite ja vaktsiinide kättesaadavuse tagamisega;“

2. osa: „arvestades, et seksuaal- ja reproduktiivtervise ning seonduvate 
õiguste ning naistele oma keha ja elu üle ise otsustamise õiguse ja 
vabaduse tagamine on ka teiste kestliku arengu eesmärkide 
saavutamise oluline eeltingimus;“

põhjendus E
1. osa: „arvestades, et 25. aastapäev võimaldas valitsustel ja muudel 

üleilmsetel osalejatel kinnitada uuesti pühendumust seksuaal- ja 
reproduktiivtervise ning seonduvate õiguste tegevusprogrammile, 
sest paljudes riikides ei ole need ikka veel tagatud;“

2. osa: „arvestades, et ICPD tegevusprogramm on universaalne dokument, 
mida tuleb rakendada nii Euroopa Liidus kui ka väljaspool seda;“

põhjendus G
1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „ning seonduvate õiguste“
2. osa: need sõnad

põhjendus S
1. osa: „arvestades, et 1994. aasta tegevusprogrammis nõuti, et riigid 

vähendaksid emasuremust 2000. aastaks 1990. aasta tasemega 
võrreldes poole võrra ja 2015. aastaks veel poole võrra, mis 
tähendaks emasuremuse vähenemist 75 % võrra; arvestades, et 
kuigi maailmas on emasuremus alates 1995. aastast vähenenud 
ligikaudu 44 % ja olukord on paranenud kõigis piirkondades, 
põhjustab teismeliste rasedus endiselt suure osa emasuremusest ja 
emade haigestumusest (igal aastal sureb raseduse või sünnitusega 
seotud põhjustel ligikaudu 70 000 teismelist tütarlast), ning valdav 
osa emasuremusest leiab endiselt aset väheste ressurssidega 
keskkonnas või läbipõimunud diskrimineerimise tõttu;“

2. osa: „arvestades, et abordi kättesaadavuse õiguslike piirangute 
kaotamine aitab ohtlikest abortidest tingitud emasuremust ja üldist 
emasuremust vähendada;“
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põhjendus AC
1. osa: „arvestades, et ülemaailmse rahastamisvahendi Global Financing 

Facility raames on alates 2015. aastast püütud julgustada riikide 
valitsusi suurendama oma kulutusi, mida tehakse kooskõlas 
kestliku arengu eesmärkide tervise valdkonna alaeesmärkidega;“

2. osa: „arvestades, et nn üldise vaikimisseaduse taastamine ja 
laiendamine on avaldanud kahjulikku mõju naiste ja tütarlaste 
juurdepääsule üldisele tervishoiule, sealhulgas seksuaal- ja 
reproduktiivtervishoiule ning seonduvatele õigustele;“

põhjendus AG
1. osa: „arvestades, et Euroopa arengukonsensuse kohaselt peavad 

sooline võrdõiguslikkus ning naiste ja tütarlaste inimõigused, 
samuti nende võimestamine ja kaitsmine olema ELi välistegevuse 
iga valdkonna peamised põhimõtted ja prioriteedid;“

2. osa: „arvestades, et selles rõhutatakse ka vajadust tagada üldine 
juurdepääs kvaliteetsele ja taskukohasele põhjalikule seksuaal- ja 
reproduktiivtervise alasele teabele, haridusele, sealhulgas 
põhjalikule seksuaalkasvatusele, ja tervishoiuteenustele, ning 
korratakse kohustust kulutada vähemalt 20 % ELi abist sotsiaalsele 
kaasatusele ja inimarengule;“

põhjendus AI
1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „ning seonduvad õigused“
2. osa: need sõnad

19. Euroopa Liidu õigusloome kvaliteet ning subsidiaarsus ja 
proportsionaalsus – raport parema õigusloome kohta, mis 
käsitleb aastaid 2017, 2018 ja 2019

Raport: Mislav Kolakušić (A9-0191/2021)

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

§ 3 1 ID NH - 148, 542, 5

Pärast § 4 2 ID NH - 147, 541, 7

§ 5 § originaalte
kst

NH + 513, 136, 47

osa

1/NH + 662, 15, 20

§ 9 § originaalte
kst

2/NH + 553, 131, 13
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – 
märkused

§ 10 3 ID NH - 124, 555, 16

7 PPE NH + 551, 115, 31

osa

1/NH ↓

§ 13

§ originaalte
kst

2/NH ↓

§ 18 4 ID NH - 83, 541, 71

§ 19 § originaalte
kst

NH + 411, 232, 54

Pärast § 26 6 Renew NH + 393, 276, 28

§ 33 5 ID NH - 161, 529, 5

osa

1/NH + 632, 49, 16

2/NH + 608, 54, 35

§ 34 § originaalte
kst

3/NH + 680, 5, 12

Põhjendus J § originaalte
kst

NH + 447, 219, 31

Põhjendus N § originaalte
kst

NH + 403, 283, 10

osa

1/NH + 614, 75, 6

Põhjendus P § originaalte
kst

2/NH - 216, 470, 10

Resolutsiooni ettepanek (terviktekst) NH + 620, 20, 51

Taotlused eraldi hääletuseks
PPE: § 19
S&D: põhjendused J, N, P
ID: § 5
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Taotlused osade kaupa hääletuseks
PPE:
§ 13
1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „julgustab komisjoni hindama võimalust 

seada sisse mitteametlik nn rohelise kaari menetlus; rõhutab 
komisjoni lubadust esitada tulevikus koondvastused, kui 
põhjendatud arvamuse on esitanud vähemalt neli parlamenti, ja 
võimaldada juhtumipõhiselt tehnilist paindlikkust seoses 
kaheksanädalase tähtajaga, mis liikmesriikide parlamentidele 
arvamuse esitamiseks ette on nähtud;“

2. osa: need sõnad

Renew:
põhjendus P
1. osa: „arvestades, et parlament, komisjon ja nõukogu kui 

seadusandlikud organid peavad järgima pädevuse andmise, 
subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtteid;“

2. osa: „arvestades, et nende põhimõtete järgimise aluseks on riikide 
pädevuste range austamine, kusjuures ELi õigusakte tuleb nende 
ülevõtmise ja rakendamise kaudu kohandada kodanike 
nõudmistele vastavaks viisil, mis on alati kooskõlas liikmesriigi 
õigusega, tagades seeläbi ELi kodanikele võrdsed võimalused;“

ID:
§ 9
1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „tunneb heameelt rakkerühma aruandes 

esitatud tulemuste ja soovituste üle, mille kohaselt on ELi 
lisaväärtus olemas kõigis olemasolevates tegevusvaldkondades, 
ning asjaolu üle, et rakkerühm ei teinud seetõttu kindlaks 
aluslepingust tulenevaid pädevusi ega poliitikavaldkondi, mis 
tuleks täielikult või osaliselt liikmesriikidele tagasi delegeerida;“ ja 
„viia need järeldused ellu ning“

2. osa: need sõnad
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§ 34
1. osa: „võtab teadmiseks põhimõtte „üks sisse, üks välja“, mis tugineb 

sidusrühmade kaasamisele ja mille abil komisjon püüab uute 
halduskohustuste kehtestamisel vähendada inimeste ja ettevõtete, 
eriti mikroettevõtjate ja VKEde samalaadset ELi tasandi 
halduskoormust selles poliitikavaldkonnas; toonitab, et selle 
lähenemisviisi rakendamine ei tohiks olla vastuolus parema 
õigusloome eesmärkidega, ning rõhutab, et see ei tohiks viia 
mehaaniliste otsusteni, millega tunnistatakse kehtetuks õigusaktid 
või alandatakse standardeid, ning selle eesmärk peaks olema 
ajakohastada ja reformida ELi õigusakte, et tulla toime uute 
ühiskondlike probleemidega;“

2. osa: „rõhutab, et kuigi ELi õigusaktide kavandamisel, ülevõtmisel ja 
rakendamisel tuleks vältida täiendavat tarbetut halduskoormust, ei 
tohiks see väljenduda dereguleerimises või reguleerimise 
puudumises“

3. osa: „ega takistada liikmesriikide parlamentidel säilitamast või võtmast 
ambitsioonikamaid meetmeid ning kehtestamast rangemaid 
sotsiaal-, keskkonna- ja tarbijakaitse norme juhtudel, kui liidu 
õigusega on kehtestatud ainult miinimumnõuded;“

20. Bosniat ja Hertsegoviinat käsitlevad 2019.–2020. aasta 
aruanded

Raport: Paulo Rangel (A9-0185/2021)

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

§ 6 20 ECR NH - 142, 519, 34

Pärast § 6 5 Verts/ALE NH - 167, 444, 85

§ 11 21 ECR NH - 137, 526, 32

12 ECR NH - 132, 554, 10§ 18

17 PPE NH - 220, 405, 71

6 Verts/ALE NH - 288, 398, 8

13 ECR NH - 170, 507, 19

18 PPE NH - 290, 379, 27

osa

1/NH + 639, 54, 2

§ 21

§ originaalte
kst

2/NH + 511, 180, 5
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – 
märkused

§ 37 10 ID NH - 167, 515, 11

§ 38 § originaalte
kst

NH + 593, 3, 100

osa

1/NH + 542, 98, 54

§ 43 § originaalte
kst

2/NH + 604, 40, 50

§ 46 7 Verts/ALE NH - 233, 404, 58

19 PPE NH - 281, 360, 54

osa

1/NH + 638, 52, 5

2/NH + 543, 80, 72

§ 47

§ originaalte
kst

3/NH + 505, 124, 66

8 Verts/ALE NH - 177, 513, 4§ 56

14 S&D NH - 278, 410, 6

9 Verts/ALE NH - 182, 504, 9

osa

1/NH + 559, 130, 5

15 S&D

2/NH - 290, 398, 6

osa

1/NH ↓

§ 57

§ originaalte
kst

2/NH ↓

1V The Left NH - 111, 574, 10§ 58

16 S&D NH - 270, 418, 7

osa

1/NH + 646, 20, 29

§ 81 § originaalte
kst

2/NH + 548, 49, 98
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – 
märkused

§ 87 2V The Left NH - 83, 597, 15

§ 89 3V The Left NH - 97, 580, 18

§ 90 11 ID NH - 108, 520, 64

§ 91 4V The Left NH - 81, 597, 17

Resolutsiooni ettepanek (terviktekst) NH + 483, 73, 133

Taotlused eraldi hääletuseks
ECR: § 38

Taotlused osade kaupa hääletuseks
ECR:
§ 43
1. osa: „kiidab heaks 9. septembril 2019 esimest korda toimunud Sarajevo 

Pride paraadi ja loodab, et viimased pandeemiaga seotud piirangud 
ei takista selle kordamist lähitulevikus;“

2. osa: „tuletab meelde vajadust parandada LGBTIQ+-inimeste olukorda, 
võtta nende vastu suunatud vägivalla ja vaenukuritegude 
toimepanijad vastutusele, edendada nende sotsiaalset kaasatust 
ning võtta vastu asjakohane tegevuskava;“

§ 57
1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „näiteks teateid tagasitõrjumise kohta Bosnia 

ja Hertsegoviina piiridel; kutsub komisjoni üles kehtestama 
sõltumatut järelevalve- ja uurimismehhanismi;“

2. osa: need sõnad

§ 81
1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „tuletab meelde, et liiga suur sõltuvus 

kivisöest põhjustab niigi viibinud taastuvenergiale üleminekul veel 
rohkem viivitusi; nõuab tungivalt, et ametiasutused võtaksid 
meetmeid ebatõhusate ja söeküttel töötavate saastavate 
elektrijaamade järkjärguliseks kasutuselt kõrvaldamiseks;“

2. osa: need sõnad

Verts/ALE:
§ 21
1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „– soovitatavalt veel enne 2022. aasta 

üldvalimisi –“
2. osa: need sõnad
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§ 47
1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „rõhutab, et Mostari valimiste suhtes oli 

võimalik jõuda kokkuleppele, mis näitab poliitilist tahet saavutada 
kompromiss, ning“ ja „eelistatavalt enne 2022. aasta üldvalimisi“

2. osa: „rõhutab, et Mostari valimiste suhtes oli võimalik jõuda 
kokkuleppele, mis näitab poliitilist tahet saavutada kompromiss, 
ning“

3. osa: „eelistatavalt enne 2022. aasta üldvalimisi“

PPE:
muudatusettepanek 15
1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „vägivaldse“, „millega rikutakse 

rahvusvahelisi lepinguid;“ ja „et uurida väiteid, mille kohaselt on 
Frontex vägivallaga seotud; loodab, et töörühma aruandes 
võetakse kodanikuühiskonna organisatsioonide aruandeid ja ELi 
piiridel vägivalla ohvriks langenud inimeste ütlusi täiel määral 
arvesse;“

2. osa: need sõnad


