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1. Daeshin viime aikoina Lähi-idässä erityisesti assyrialaisiin kohdistamat 

hyökkäykset ja kaappaukset 

Päätöslauselmaesitykset: B8-0240/2015, B8-0253/2015, B8-0254/2015, B8-0256/2015, B8-0259/2015, 

B8-0262/2015, B8-0264/2015 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0240/2015  

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

§ 4 § alkuper. teksti NHÄ + 552, 67, 8 

§ 6 jälkeen 1 GUE/NGL  -  

§ 10 jälkeen 2 GUE/NGL  -  

§ 17 jälkeen 3 GUE/NGL  -  

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

 +  

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset 

 

B8-0240/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0253/2015  ALDE  ↓  

B8-0254/2015  ECR  ↓  

B8-0256/2015  EFDD  ↓  

B8-0259/2015  PPE  ↓  

B8-0262/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0264/2015  S&D  ↓  

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

GUE/NGL, EFDD: § 4 
 

Muuta 

Myös Anna Záborská (PPE-ryhmä) allekirjoitti päätöslauselmaesityksen B8-0259/2015. 

Myös Afzal Khan ja Hugues Bayet (S&D-ryhmä) allekirjoittivat yhteisen päätöslauselmaesityksen B8-

0264/2015. 

Myös Biljana Borzan (S&D-ryhmä) allekirjoitti yhteisen päätöslauselmaesityksen RC-B8-0240/2015. 
 

 

2. Etelä-Sudan ja viimeaikaiset lasten kaappaukset 

Päätöslauselmaesitykset: B8-0241/2015, B8-0255/2015, B8-0257/2015, B8-0258/2015, B8-0260/2015, 
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B8-0263/2015, B8-0266/2015 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0241/2015  

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

 

§ 1 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 11 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

L kappale § alkuper. teksti eä +  

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 626, 4, 11 

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset 

B8-0241/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0255/2015  ALDE  ↓  

B8-0257/2015  ECR  ↓  

B8-0258/2015  EFDD  ↓  

B8-0260/2015  PPE  ↓  

B8-0263/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0266/2015  S&D  ↓  

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

S&D: lopullinen äänestys 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

GUE/NGL: johdanto-osan L kappale 
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Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

GUE/NGL: 

§ 1 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja: "muodostamaan kansalliseen yhtenäisyyteen 

perustuvan siirtymäkauden hallituksen," 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 11 

1. osa: "panee tyytyväisenä merkille ... välittömästi täytäntöön;" 

2. osa: "korostaa, että on tarpeen ... olevaa siviiliväestöä;" 
 

Muuta 

Myös Afzal Khan ja Hugues Bayet (S&D-ryhmä) allekirjoittivat yhteisen päätöslauselmaesityksen B8-

0266/2015. 

Myös Anna Záborská (PPE-ryhmä) allekirjoitti päätöslauselmaesityksen B8-0260/2015. 

Myös Biljana Borzan (S&D-ryhmä) allekirjoitti yhteisen päätöslauselmaesityksen RC-B8-0241/2015. 
 

 

3. Tansania ja erityisesti maananastusta koskeva ongelma 

Päätöslauselmaesitykset: B8-0242/2015, B8-0261/2015, B8-0265/2015, B8-0267/2015, B8-0268/2015, 
B8-0269/2015, B8-0270/2015 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0242/2015  

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

§ 2 4 PPE  -  

§ 3 5 PPE  -  

§ 12 § alkuper. teksti eä +  

§ 13 1 EFDD  -  

§ alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 315, 307, 20 

§ 14 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 16 § alkuper. teksti osat   

1 -  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

2 ↓  

A kappale 2 PPE  -  

M kappale 3 PPE  -  

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

 +  

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset 

 

B8-0242/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0261/2015  ALDE  ↓  

B8-0265/2015  ECR  ↓  

B8-0267/2015  EFDD  ↓  

B8-0268/2015  PPE  ↓  

B8-0269/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0270/2015  S&D  ↓  

 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR, PPE: § 12 ja 16 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

S&D: 

§ 16 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja: "vapaaehtoisia ja pakollisia" 

2. osa: nämä sanat 

 
PPE: 

§ 13 

1. osa: "korostaa, että EU:n ... ja vastuuvelvollisuutta" 

2. osa: "ja vaatii kehittämään ... toiminnan valvomiseksi" 

 
§ 14 

1. osa: "pyytää komissiota antamaan ... edistetään ihmisoikeuksia" 

2. osa: "ja puututaan maananastukseen liittyviin haasteisiin" 
 

Muuta 

Myös Biljana Borzan (S&D-ryhmä) allekirjoitti yhteisen päätöslauselmaesityksen RC-B8-0242/2015. 

Myös Anna Záborská (PPE-ryhmä) allekirjoitti päätöslauselmaesityksen B8-0268/2015. 

Myös Afzal Khan ja Hugues Bayet (S&D-ryhmä) allekirjoittivat yhteisen päätöslauselmaesityksen B8-

0270/2015. 
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4. Venäläisen oppositiojohtajan Boris Nemtsovin murha ja Venäjän demokratian tila 

Päätöslauselmaesitykset: B8-0239/2015, B8-0247/2015, B8-0248/2015, B8-0250/2015, B8-0251/2015, 
B8-0252/2015 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0239/2015  

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

 

§ 19 1 PPE NHÄ + 568, 38, 34 

§ 20 § alkuper. teksti osat   

1/KÄ + 361, 245, 36 

2/KÄ - 102, 519, 17 

N kappale § alkuper. teksti eä +  

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

 +  

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset 

B8-0239/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0247/2015  ALDE  ↓  

B8-0248/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0249/2015  ECR  ↓  

B8-0250/2015  S&D  ↓  

B8-0251/2015  EFDD  ↓  

B8-0252/2015  PPE  ↓  

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: tarkistus 1 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: N kappale 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: 

§ 20 

1. osa: "kehottaa Venäjän viranomaisia ... riippumattomuutta ja rehellisyyttä" 

2. osa: "kehottaa suorittamaan ... riippumattoman tutkinnan" 
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Muuta 

Myös Beata Gosiewska (ECR-ryhmä) allekirjoitti päätöslauselmaesityksen B8-0249/2015. 

Myös Afzal Khan (S&D-ryhmä) allekirjoitti päätöslauselmaesityksen B8-0250/2015. 

Myös Inese Vaidere ja Artis Pabriks (PPE-ryhmä) allekirjoittivat yhteisen päätöslauselmaesityksen 

RC-B8-0239/2015. 

Jerzy Buzek (PPE-ryhmä) peruutti allekirjoituksensa yhteisestä päätöslauselmaesityksestä 

RC-B8-0239/2015. 
 

 

5. Euroopan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 

vuosittainen selvitys Euroopan parlamentille 

Mietintö: Elmar Brok (A8-0039/2015) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 1 5 GUE/NGL  -  

§ 3 6 GUE/NGL  -  

§ 5 § alkuper. teksti NHÄ + 483, 108, 58 

§ 6 § alkuper. teksti NHÄ + 444, 124, 78 

§ 9 7 GUE/NGL  -  

§ 13 4 PPE, S&D  +  

§ 18 8 GUE/NGL  -  

§ alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 18 jälkeen 1 Verts/ALE NHÄ + 550, 53, 46 

§ 20 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 21 9 GUE/NGL  -  

§ 22 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 31 10 GUE/NGL  -  

§ 34 11 GUE/NGL NHÄ - 272, 368, 4 

13 ECR  -  

§ alkuper. teksti osat   

1/NHÄ 

 

+ 513, 118, 9 

2/NHÄ 

 

+ 505, 122, 8 

3/NHÄ 

 

+ 511, 126, 6 

§ 35 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ 

 

+ 508, 109, 22 

3/NHÄ 

 

+ 572, 44, 30 

§ 36 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ 

 

+ 507, 125, 15 

2/NHÄ 

 

+ 457, 156, 29 

§ 36 jälkeen 14 ECR  + suullisesti 

muutettuna 

§ 39 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 44 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 47 § alkuper. teksti  + suullisesti 

muutettuna 

§ 50 12 GUE/NGL  -  

2 Verts/ALE NHÄ + 539, 45, 45  

suullisesti 

muutettuna 

§ 52 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 59 jälkeen 3 Verts/ALE NHÄ + 501, 112, 28 

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 436, 145, 64 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

GUE/NGL: tark. 5, 6, 36 ja 11 

Verts/ALE: tark. 1, 2 ja 3 

 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

GUE/NGL: 

§ 34 

1. osa: "tukee EU:n määräämiä ... sopimusten noudattamisesta riippuen" 

2. osa: "mutta että niitä voidaan ... kansainvälisiä velvoitteitaan" 

3. osa: "kehottaa komissiota ... yhdenmukaista täytäntöönpanoa" 

 
§ 35 

1. osa: "korostaa, että EU:n ... äänellä Venäjän kanssa" 

2. osa: "kehottaa myös ehdokasvaltioita ... kunnioittaminen mukaan luettuna" 

3. osa: "uskoo, että Venäjän ... kansainvälistä oikeutta" 

 
Verts/ALE: 

§ 18 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "korostaa, että ... turvallisuus- ja 

puolustuspolitiikkaan (YTPP)" ja "panee tyytyväisenä merkille ... 

puolustusministerien neuvostona;" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 20 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman luetelmakohtia 2, 3, 4 ja 6 

2. osa: luetelmakohdat 2, 3, 4 ja 6 
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§ 22 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "vaatii kehittämään ... käynnistettyjä 

hyökkäyksiä;" ja "panee tyytyväisenä merkille ... autoritaarisiin järjestelmiin;" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 36 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "kehottaa toimimaan asiassa ... 

osaamiskeskuksen kanssa" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 39 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "Jordania ja Marokko" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 44 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "ja sen sotilaallisia toimia Islamilaista 

valtiota vastaan;" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 52 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "EU:n ja Naton yhteistyötä on vahvistettava 

ja" 

2. osa: nämä sanat 
 

Muuta 

 

Verts/ALE-ryhmä poisti seuraavan tekstin tarkistuksesta 3: 

"pitää hyvin valitettavana, että ensimmäistä kertaa kansainvälisen rikostuomioistuimen perustamisen 

jälkeen EU ei ole antanut lausuntoa, jossa pidetään kolmannen maan, eli Palestiinan, tekemää Rooman 

perussäännön ratifiointia tervetulleena, ja kehottaa unionia antamaan julkista tunnustusta tälle 

positiiviselle tapahtumalle; kehottaa unionia tuomitsemaan kaikki Palestiinaan kohdistetut 

rankaisutoimet, jotka johtuvat siitä, että maa käyttää legitiimiä oikeuttaan ratifioida tämä sopimus;" 

 

Arnaud Danjean esitti 47 kohtaan suullisen tarkistuksen, jonka jälkeen kohta kuuluu seuraaavasti: 

 

"47. korostaa, että monilla aloilla eteläistä naapurialuetta koskevassa unionin ulkopolitiikassa on myös 

otettava huomioon yhteys Afrikkaan; katsoo, että Afrikassa, erityisesti Sahelin ja Saharan alueella, 

vallitsee strateginen uhka, ja kehottaa unionia vastaamaan uhkaan asianmukaisesti, muun muassa 

talouskehitykseen, demokratiaan, oikeusvaltioperiaatteeseen, koulutukseen ja turvallisuuteen liittyvillä 

toimilla; panee merkille Islamilaisen Maghrebin al-Qaidan eli AQIM:n, Länsi-Afrikan yhtenäisyyden ja 

jihadin liikkeen Mujaon sekä Mokhtar Belmokhtarin Masked Men Brigade -ryhmän yhteenliittymisestä 

syntyneen Al-Mourabitoun-järjestön ja Boko Haramin terroristien rikollisen toiminnan jatkuvan 

vahvistumisen; korostaa tarvetta panna täytäntöön Sahelin aluetta koskevan EU:n turvallisuus- ja 

kehitysstrategian suositukset ja kehottaa komissiota laatimaan arvioinnin strategiasta;" 

 

Elmar Brok esitti tarkistukseen 2 suullisen tarkistuksen, jonka jälkeen kohta kuuluu seuraavasti: 
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"50. katsoo, että Yhdysvallat on EU:n keskeinen strateginen kumppani, ja kannustaa koordinoimaan 

tiiviimmin EU:n ulkopolitiikkaa tasa-arvoisesti Yhdysvaltojen kanssa kansainvälisen oikeuden 

tukemiseksi ja ajamaan yhteisiä toimintatapoja EU:n naapurustossa ja maailmanlaajuisesti ilmenevissä 

haasteissa; painottaa transatlanttisen kauppa- ja investointikumppanuuden strategista luonnetta, koska se 

saattaa mahdollistaa transatlanttisille kumppaneille maailmanlaajuisten työelämää, terveyttä, ympäristöä 

ja teollis- ja tekijänoikeuksia koskevien normien asettamisen ja maailmanlaajuisen hallinnon 

vahvistamisen; kehottaa tässä yhteydessä lisäämään neuvottelujen avoimuutta ja läpinäkyvyyttä ja 

ottamaan kaikki sidosryhmät mukaan kaikkiin prosessin vaiheisiin; uskoo, että Latinalainen Amerikka on 

EU:n merkittävä kumppani ja että olisi kehitettävä erilaisia kolmen osapuolen transatlanttisen yhteistyön 

malleja;" 

 

Charles Tannock esitti tarkistukseen 14 suullisen tarkistuksen, jonka jälkeen kohta kuuluu seuraavasti: 

 

"38. vaatii EU:n johtoa ja jäsenvaltioita takaamaan yhä pahemmin syrjittyjen ja vainottujen ja kahden 

tulen välissä olevien kristittyjen ja muiden uskonnollisten ja etnisten vähemmistöryhmien turvallisuuden 

ja vapauden; kehottaa EUH:ta ja jäsenvaltioita varmistamaan, että tuleviin kahdenvälisiin sopimuksiin 

sisällytetään tehokkaat seurantamekanismit uskonnollisten vähemmistöjen ihmisoikeuksien 

suojelemiseksi ja uskonnon- tai vakaumuksenvapauden edistämisestä ja suojelemisesta laadittujen EU:n 

suuntaviivojen tehokas täytäntöönpano;" 
 

 

6. EU:n vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2013 ja EU:n 

toiminta tällä alalla 

Mietintö: Pier Antonio Panzeri (A8-0023/2015) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 1 jälkeen 8 GUE/NGL  -  

§ 3 jälkeen 9 GUE/NGL  -  

§ 5 § alkuper. teksti NHÄ + 440, 175, 33 

§ 22 jälkeen 7 40+ jäsentä  -  

§ 30 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 31 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 67 § alkuper. teksti osat   

1 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

2 +  

§ 77 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 -  

§ 79 § alkuper. teksti eä +  

§ 83 § alkuper. teksti eä +  

§ 94 § alkuper. teksti osat   

1/KÄ + 372, 254, 17 

2 +  

§ 100 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3/KÄ - 280, 333, 28 

4 +  

§ 106 10 GUE/NGL  -  

§ 110 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 -  

§ 117 11 GUE/NGL  -  

§ alkuper. teksti osat   

1 +  

2 -  

§ 117 jälkeen 12 GUE/NGL osat   

1 -  

2 -  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 132 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 -  

4 +  

§ 135 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ 

 

+ 396, 207, 39 

§ 135 jälkeen 13 GUE/NGL  -  

§ 136 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ 

 

+ 417, 191, 37 

3/NHÄ 

 

+ 541, 70, 27 

4/NHÄ 

 

+ 394, 192, 38 

§ 150 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 -  

§ 153 1 S&D  +  

§ alkuper. teksti osat   

1 ↓  

2 ↓  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 161 § alkuper. teksti eä +  

§ 162 § alkuper. teksti NHÄ + 472, 115, 46 

§ 163 § alkuper. teksti eä +  

§ 164 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ 

 

+ 404, 187, 46 

§ 165 3 PPE KÄ + 388, 229, 21 

§ alkuper. teksti NHÄ ↓  

§ 174 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 183 16rev GUE/NGL  -  

2 S&D, PPE  +  

§ 183 jälkeen 14 GUE/NGL  -  

§ 186 4 PPE  +  

§ alkuper. teksti osat   

1 ↓  

2 ↓  

§ 187 5 PPE  +  

§ 190 6 PPE  -  

§ alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 191 § alkuper. teksti eä +  

§ 193 jälkeen 15 GUE/NGL  -  

§ 210 jälkeen §   + suullinen tarkistus 

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 390, 151, 97 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: § 5 

EFDD: § 162 ja 165 

ALDE: § 135 (2. osa), 136 (2., 3. ja 4. osa), 164 (2. osa) 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: § 79, 83, 162, 165 et 191 

GUE/NGL: § 5 

PPE: § 161, 162 et 163 

S&D: § 5 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: 

§ 67 

1. osa: "muistuttaa yksiselitteisestä ... antamansa päätöslauselman mukaisesti," 

2. osa: "ja katsoo, että on ... keskeytettiin vuonna 2014;" 

 
§ 94 

1. osa: "kehottaa EU:ta varmistamaan ... kauppa- ja investointisopimuksiin," 

2. osa: "ja kehottaa kuulemaan ... sopimusten ihmisoikeusnäkökohdista;" 

 
§ 153 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "luomaan innovatiivisia rahoitusjärjestelyitä 

verouudistusten toteuttamiseksi ja" 

2. osa: nämä sanat 

 
GUE/NGL: 

§ 174 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "painottaa, että lapset ... heidän 

koulunkäyntiään;" 

2. osa: nämä sanat 

 
ALDE: 

tarkistus 12 

1. osa: "katsoo, että CIA:n ... valvontaohjelman joukkovakoilutoimet;" 

2. osa: "vaatii keskeyttämään ... oikeudet on turvattu;" 

 
PPE: 

§ 31 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "sekä EU:ssa että ... ja Turkissa;" 

2. osa: nämä sanat 
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§ 77 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanaa "virallisesti" 

2. osa: tämä sana 

 
§ 110 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "ja kehottaa ... sosiaalisen perusturvan" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 117 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanaa "varjolla" 

2. osa: tämä sana  

 
§ 164 

1. osa: "pitää myönteisenä, että ... koskemattomuutta koskevan oikeuden" 

2. osa: "sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyttä koskevien oikeuksien rikkomisena" 

 
§ 186 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "Frontex ja Eurosur mukaan lukien;" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 190 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanaa "EU:ssa" 

2. osa: nämä sanat 

 
S&D: 

§ 30 

1. osa: "kiinnittää huomiota ... maassa heikkenee jatkuvasti;" 

2. osa: "korostaa, että Venäjä ... kumppanuuden kriteerejä;" 

 
§ 150 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanaa "yksinomaista" 

2. osa: tämä sana  

 
ECR, ALDE, PPE, S&D: 

§ 100 

1. osa: "pitää valitettavana, että ... tällaiset normit huomiotta;" 

2. osa: "korostaa siksi, että ... sitovia sääntöjä;" ilman sanoja "oikeudellisesti sitovia " 

3. osa: "oikeudellisesti sitovia" 

4. osa: "kannattaa voimakkaasti ... kaikkialla maailmassa;" 

 
§ 132 

1. osa: "panee tyytyväisenä merkille ... heikkoon tilanteeseen;" 

2. osa: "antaa varapuheenjohtajalle / korkealle edustajalle ... ihmisoikeuksien alalla" ilman 

sanaa "kolmesta" 

3. osa: "kolmesta" 

4. osa: "kannustaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa ... johtajien kanssa;" 

 
§ 135 

1. osa: "kehottaa unionia osallistumaan ... terveydenhuollon saatavuutta," 

2. osa: "ja seksuaali- ja lisääntymisterveyttä;" 
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§ 136 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "ja erityisesti heidän ... koskevat oikeutensa," 

, "ja itsenäiseen ... vapaaehtoiseen perhesuunnitteluun" ja "turvalliseen ja lailliseen 

aborttiin" 

2. osa: "ja erityisesti heidän ... koskevat oikeutensa," 

3. osa: "ja itsenäiseen ... vapaaehtoiseen perhesuunnitteluun" 

4. osa: "turvalliseen ja lailliseen aborttiin" 
 

Muuta 

Myös Monika Hohlmeier (PPE-ryhmä) on allekirjoittanut tarkistuksen 2. 

 

Silvia Costa esitti suullisen tarkistuksen, jolla lisätään uusi kohta 210 kohdan jälkeen: 

 

"210 a. toistaa, että ihmisoikeuksien yleismaailmallisuuden puitteissa ja Unescon yleissopimusten 

perusteella kulttuurinen moninaisuus ja kulttuuriperintö ovat maailmanperintöä ja että kansainvälisellä 

yhteisöllä on velvollisuus tehdä yhteistyötä niiden suojelemiseksi ja niiden arvon lisäämiseksi; katsoo, 

että kulttuuri- ja taideperinnön tahallisista tuhoamisista, kuten tällä hetkellä tapahtuu Irakissa ja 

Syyriassa, olisi nostettava syytteet sotarikoksina ja rikoksina ihmisyyttä vastaan;" 
 

 

7. EU:n ja Arabiliiton väliset suhteet ja yhteistyö terrorismin torjunnassa 

Päätöslauselmaesitykset: B8-0215/2015, B8-0216/2015, B8-0221/2015, B8-0222/2015, B8-0223/2015, 
B8-0224/2015, B8-0225/2015 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0215/2015  

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

§ 2 jälkeen 1 GUE/NGL  -  

§ 7 jälkeen 4 GUE/NGL  + suullisesti 

muutettuna 

§ 8 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 8 jälkeen 2 GUE/NGL  -  

§ 12 jälkeen 3 GUE/NGL  + suullisesti 

muutettuna 

§ 14 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

 +  

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset 

B8-0215/2015  ALDE  ↓  

B8-0216/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0221/2015  ECR  ↓  

B8-0222/2015  S&D  ↓  

B8-0223/2015  EFDD  ↓  

B8-0224/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0225/2015  PPE  ↓  

 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

Verts/ALE: 

§ 8 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja: "vapauden ja turvallisuuden ... ja että" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 14 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja: "niitä heikkouksia, jotka ovat tyypillisiä 

aiemmalle" 

2. osa: nämä sanat 
 

Muuta 

Victor Boștinaru esitti tarkistukseen 4 suullisen tarkistuksen, jonka jälkeen kohta kuuluu seuraavasti: 

 

"8. kehottaa EU:n ja Arabiliiton jäsenvaltioiden viranomaisia kunnioittamaan kidutuksen kieltoa, 

sellaisena kuin se vahvistetaan erityisesti kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan 

kohtelun tai rangaistuksen vastaisessa YK:n yleissopimuksessa, jonka useimmat näistä maista ovat 

allekirjoittaneet ja ratifioineet; toistaa, että kiduttamalla ja pakottaen saadut tunnustukset eivät ole 

päteviä," 

 

Victor Boștinaru esitti tarkistukseen 3 suullisen tarkistuksen, jonka jälkeen kohta kuuluu seuraavasti: 

 

"14. kehottaa neuvostoa tarkistamaan, onko aseiden vientiä koskevia EU:n käytännesääntöjä rikottu 

sortoon liittyen," 
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8. Meribassikannan kestävä hyödyntäminen 

Päätöslauselmaesitys: B8-0235/2015 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Päätöslauselmaesitys B8-0235/2015  

(PECH-valiokunta) 

 

§ 3 4 GUE/NGL  -  

§ 4 6 GUE/NGL  -  

§ 4 jälkeen 5 GUE/NGL NHÄ - 65, 480, 56 

§ 6 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ 

 

+ 476, 122, 5 

3/NHÄ 

 

+ 476, 123, 6 

4 +  

§ 7 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ 

 

+ 540, 59, 3 

2/NHÄ 

 

+ 492, 98, 10 

§ 8 7 GUE/NGL NHÄ - 94, 511, 2 

§ alkuper. teksti NHÄ + 471, 110, 27 

H kappaleen jälkeen 1 GUE/NGL  -  

I kappaleen jälkeen 2 GUE/NGL NHÄ - 86, 516, 5 

M kappale 3S GUE/NGL  -  

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 501, 57, 40 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: § 8 ja lopullinen äänestys 

GUE/NGL: tarkistukset 2, 5 ja 7 

ECR: § 7 
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Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: § 8 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

GUE/NGL: 

§ 7 

1. osa: "on tietoinen niistä ... soveltamisesta virkistyskalastukseen," 

2. osa: "mutta korostaa, että ... tehtävä jotain;" 

 
GUE/NGL, ECR: 

§ 6 

1. osa: "katsoo, että meribassia ... kalakannan hoitotoimet" 

2. osa: "erityisesti" 

3. osa: "suurimman sallitun saaliin vahvistaminen" 

4. osa: "ja tarve tieteelliseen ... toimien tarve" 
 

 

9. YK:n ihmisoikeusneuvoston 28. istunto 

Päätöslauselmaesitykset: B8-0228/2015, B8-0229/2015, B8-0230/2015, B8-0231/2015, B8-0232/2015, 

B8-0233/2015, B8-0234/2015 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0228/2015  

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

§ 10 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 21 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 34 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 35 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 49 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 56 § alkuper. teksti eä +  

§ 68 1 PPE KÄ + 292, 266, 11 

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

 +  

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset 

B8-0228/2015  ALDE  ↓  

B8-0229/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0230/2015  PPE  ↓  

B8-0231/2015  EFDD  ↓  

B8-0232/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0233/2015  ECR  ↓  

B8-0234/2015  S&D  ↓  

 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

EFDD: § 56 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: 

§ 10 

1. osa: "vastustaa edelleen ... YK:n ihmisoikeusneuvostossa" 

2. osa: "kehottaa ihmisoikeusneuvoston ... äänestyksissä avoimesti" 

 
§ 21 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja: "lopettamaan mielivaltaiset pidätykset ja 

vapaudenmenetykset" ja "jotta vältytään laittomien muuttajien liian pitkiltä 

säilöönottoajoilta" ja "kunnioittamaan kaikissa ... periaatetta ja" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 34 

1. osa: "kehottaa EU:ta osallistumaan ... saantia perusihmisoikeutena" 

2. osa: "sekä seksuaali- ja lisääntymisoikeuksia" 
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§ 35 

1. osa: "toteaa kriittisesti, että ... perheväkivallan seurauksena" 

2. osa: "on vakavasti huolestunut ... lisääntymisoikeuksien suhteen" 

 
§ 49 

1. osa: "antaa yhä täyden ... rankaisematta jättämisen torjuntaa" 

2. osa: "panee tyytyväisenä ... perussäännön tammikuussa 2015" 
 

Muuta 

Miroslav Poche (S&D-ryhmä) ja Elmar Brok, Lara Comi, Ramona Nicole Mănescu ja Cristian Dan 

Preda (PPE-ryhmä) peruuttivat allekirjoituksensa yhteisestä päätöslauselmaesityksestä 

RC-B8-0228/2015. 
 

 

10. Venezuelan tilanne 

Päätöslauselmaesitykset: B8-0236/2015, B8-0237/2015, B8-0238/2015, B8-0243/2015, B8-0244/2015, 
B8-0245/2015, B8-0246/2015 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0236/2015  

(PPE, S&D, ECR, ALDE) 

§ 1 4 GUE/NGL  -  

§ alkuper. teksti eä +  

§ 8 § alkuper. teksti eä +  

§ 9 jälkeen 6 GUE/NGL NHÄ - 88, 434, 43 

§ 10 5 GUE/NGL NHÄ - 118, 416, 21 

§ 12 § alkuper. teksti eä/KÄ + 440, 98, 20 

§ 14 § alkuper. teksti eä +  

§ 14 jälkeen 1 ALDE NHÄ - 87, 231, 245 

A kappale 2 GUE/NGL NHÄ - 53, 415, 86 

§ alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

D kappale 3 GUE/NGL NHÄ - 29, 451, 77 

§ alkuper. teksti osat   
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

1 +  

2 +  

E kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

G kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 384, 75, 45 

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset 

B8-0236/2015  PPE  ↓  

B8-0237/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0238/2015  ECR  ↓  

B8-0243/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0244/2015  ALDE  ↓  

B8-0245/2015  EFDD  ↓  

B8-0246/2015  S&D  ↓  

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

GUE/NGL, tarkistus 1 

ALDE:  

PPE: tarkistukset 2, 3, 5, 6, lopullinen äänestys 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

Verts/ALE: § 1, 8, 12 ja 14 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

Verts/ALE: 

A kappale 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja: "mielivaltaisesti" ja "ilman pidätysmääräystä 

tai todisteita rikoksen tekemisestä" 

2. osa: nämä sanat 
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D kappale 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanaa: "eriskummallisista" 

2. osa: tämä sana  

 
considérant E 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja: "täysin ilman syytä" 

2. osa: tämä sana  

 
G kappale 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanaa: "rauhanomaisten" 

2. osa: tämä sana 
 

Muuta 

Myös Nicola Caputo, Andrejs Mamikins ja Carlos Zorrinho (S&D-ryhmä) allekirjoittivat yhteisen 

päätöslauselmaesityksen RC-B8-0236/2015. 

 

 

 

 


