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LIITE 
 

ÄÄNESTYSTEN TULOKSET 

Käytettyjen merkkien ja lyhenteiden selitykset 

+ hyväksytty 

- hylätty 

↓ rauennut 

per. peruutettu 

NHÄ (..., ..., ...) nimenhuutoäänestys (puolesta, vastaan, tyhjää) 

KÄ (...,...,...) koneäänestys (puolesta, vastaan, tyhjää) 

osat kohta kohdalta -äänestys 

eä erillinen äänestys 

tark. tarkistus 

KT kompromissitarkistus 

vo vastaava osa 

P tekstiä poistava tarkistus 

= identtiset tarkistukset 

§ kohta 

art. artikla 

kappale johdanto-osan kappale 

PR päätöslauselmaesitys 

RC yhteinen päätöslauselmaesitys 

SEC salainen äänestys 
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1. Autoalan päästömittauksia käsittelevän tutkintavaliokunnan asettaminen ja sen 

toimivallan, jäsenmäärän ja toimikauden keston määrittely 

Päätösehdotus: B8-1424/2015 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Päätösehdotus B8-1424/2015 (puheenjohtajakokous) 

äänestys: päätös (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 354, 229, 35 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

S&D: lopullinen äänestys 
 

 

2. Ibrahim Halawan mahdollinen kuolemantuomio 

Päätöslauselmaesitykset: B8-1402/2015, B8-1403/2015, B8-1404/2015, B8-1405/2015, B8-1406/2015, 
B8-1407/2015, B8-1408/2015 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-1402/2015  

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

§ 5 § alkuper. teksti eä +  

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 566, 11, 46 

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset 

B8-1402/2015  EFDD  ↓  

B8-1403/2015  ECR  ↓  

B8-1404/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-1405/2015  ALDE  ↓  

B8-1406/2015  PPE  ↓  

B8-1407/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-1408/2015  S&D  ↓  
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Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: lopullinen äänestys 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: § 5 
 

Muuta 

Myös Barbara Spinelli (GUE/NGL-ryhmä) allekirjoitti yhteisen päätöslauselmaesityksen 

RC-B8-1402/2015. 
 

 

3. Malediivien tilanne 

Päätöslauselmaesitykset: B8-1409/2015, B8-1410/2015, B8-1411/2015, B8-1414/2015, B8-1417/2015, 
B8-1419/2015, B8-1421/2015 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-1409/2015 

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

§ 1 2 GUE/NGL  -  

§ 11 § alkuper. teksti NHÄ + 548, 21, 56 

L kappaleen jälkeen 1 GUE/NGL  -  

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 563, 31, 32 

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset 

B8-1409/2015  EFDD  ↓  

B8-1410/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-1411/2015  ALDE  ↓  

B8-1414/2015  ECR  ↓  

B8-1417/2015  PPE  ↓  

B8-1419/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-1421/2015  S&D  ↓  

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

S&D: § 11 

PPE: lopullinen äänestys 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: § 11 
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Muuta 

Myös Barbara Spinelli ja Younous Omarjee (GUE/NGL-ryhmä) allekirjoittivat yhteisen 

päätöslauselmaesityksen RC-B8-1409/2015. 
 

 

4. Malesia 

Päätöslauselmaesitykset: B8-1412/2015, B8-1413/2015, B8-1415/2015, B8-1416/2015, B8-1418/2015, 
B8-1420/2015, B8-1422/2015  

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-1412/2015 

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

§ 8 3 GUE/NGL  -  

§ 12 § alkuper. teksti NHÄ + 540, 41, 35 

§ 12 jälkeen 2 GUE/NGL  -  

§ 14 § alkuper. teksti NHÄ + 515, 55, 51 

§ 16 1 Verts/ALE  -  

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

 +  

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset 

B8-1412/2015  EFDD  ↓  

B8-1413/2015  ECR  ↓  

B8-1415/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-1416/2015  ALDE  ↓  

B8-1418/2015  PPE  ↓  

B8-1420/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-1422/2015  S&D  ↓  

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

S&D: § 12, 14 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: § 12, 14 
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5. EU:n ja Vietnamin kokonaisvaltaista kumppanuutta ja yhteistyötä koskeva 

puitesopimus (pöytäkirja Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen 

huomioon ottamiseksi) *** 

Suositus: Sandra Kalniete (A8-0340/2015) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys NHÄ + 533, 51, 46 

 

 

 

6. EU:n ja Vietnamin kokonaisvaltaista kumppanuutta ja yhteistyötä koskeva 

puitesopimus (hyväksyntä) *** 

Suositus: Barbara Lochbihler (A8-0339/2015) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys NHÄ + 523, 56, 48 

 

 

 

7. EU:n ja Vietnamin kokonaisvaltaista kumppanuutta ja yhteistyötä koskeva 

puitesopimus (päätöslauselma) 

Mietintö: Barbara Lochbihler (A8-0342/2015) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 14 1 Verts/ALE  -  

4 PPE, S&D  +  

§ 16 2 Verts/ALE  -  

§ 26 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 30 3 Verts/ALE  +  

§ 33 § alkuper. teksti eä -  

§ 45 5 PPE, S&D  +  

I kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 475, 64, 95 

 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

S&D: § 33 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: 

johdanto- osan I kappale 

1. osa: "katsoo, että doi moi (uudistus) -politiikka ja toimet markkinatalouteen siirtymiseksi 

ovat myös johtaneet köyhyyskuilun syvenemiseen;" 

2. osa: "toteaa, että hallituksen takavarikoimaa maata ja omaisuutta koskevat protestit ovat 

lisääntyneet; toteaa, että maailmanlaajuinen taantuma haittaa Vietnamin vientiä ja 

että vuonna 2014 bruttokansantuotteen kasvuvauhti oli yksi hitaimmista Aasian 

talouskriisin päättymisen jälkeen; toteaa, että Vietnamin ongelmana on vuosittain 

noin yli miljoonalla kasvava työväestön määrä;" 

 
§ 26 

1. osa: "panee huolestuneena merkille, että Vietnam on ihmiskaupan uhrien merkittävimpiä 

lähtömaita, ja tiedot lukuisten lasten, varsinkaan poikien, joilla ei ole lain nojalla 

suojaa seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan, joutumisesta lapsiprostituution, 

ihmiskaupan ja pahoinpitelyjen uhriksi; kehottaa Vietnamia laatimaan tiukkoja ja 

tehokkaita lastensuojelulakeja, jotka suojaavat sukupuolesta riippumatta kaikkia 

lapsia; kehottaa komissiota auttamaan Vietnamia lisäämään valmiuksiaan 

muuttoliikepolitiikan alalla sekä ihmiskaupan ja järjestäytyneen rikollisuuden 

torjunnassa, myös työvoima- ja muuttoliikepolitiikassa;" 

2. osa: "panee myös huolestuneena merkille tiedot vietnamilaisten ihmiskaupan uhrien, 

myös alaikäisten, hyväksikäytöstä EU-maissa;" 

3. osa: "kehottaa komissiota varmistamaan kiireellisesti, että ihmiskaupan hävittämiseen 

tähtäävässä EU:n strategiassa vahvistetut tärkeimmät suojelusäännökset pannaan 

täysimääräisesti täytäntöön; kannustaa Vietnamin hallitusta ja komissiota 

tarkastelemaan mahdollisuutta asettaa kokonaisvaltaisen kumppanuus- ja 

yhteistyösopimuksen puitteissa alakomitea tai erityistyöryhmä käsittelemään 

ihmiskauppaa;" 
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8. Euroopan talous- ja rahaliiton viimeistely 

Päätöslauselmaesitys: B8-1347/2015 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Päätöslauselmaesitys B8-1347/2015 

ECON-valiokunta 

§ 1 17P GUE/NGL  -  

5 EFDD NHÄ - 168, 445, 19 

§ 1 jälkeen 1 Verts/ALE  -  

§ 2 18P GUE/NGL  -  

6 EFDD NHÄ - 128, 485, 12 

§ alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 2 jälkeen 19 GUE/NGL  -  

20 GUE/NGL  -  

21 GUE/NGL  -  

22 GUE/NGL NHÄ - 122, 496, 12 

23 GUE/NGL NHÄ - 117, 493, 15 

24 GUE/NGL  -  

25 GUE/NGL  -  

26 GUE/NGL NHÄ - 101, 513, 8 

27 GUE/NGL NHÄ - 74, 521, 31 

28 GUE/NGL NHÄ - 64, 518, 40 

29 GUE/NGL  -  

30 GUE/NGL NHÄ - 181, 437, 6 

31 GUE/NGL NHÄ - 112, 484, 16 

32 GUE/NGL NHÄ - 97, 520, 7 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

33 GUE/NGL NHÄ - 115, 482, 26 

34 GUE/NGL NHÄ - 127, 470, 28 

35 GUE/NGL NHÄ - 129, 453, 42 

§ 3 36 GUE/NGL NHÄ - 113, 492, 12 

§ 3 jälkeen 2 Verts/ALE  -  

7 EFDD NHÄ - 136, 477, 13 

§ 4 37 GUE/NGL  -  

§ 5 38P GUE/NGL  -  

§ 5 jälkeen 39 GUE/NGL  -  

40 GUE/NGL  -  

41 GUE/NGL  -  

42 GUE/NGL  -  

§ 6 43P GUE/NGL  -  

§ 6 jälkeen 44 GUE/NGL  -  

45 GUE/NGL  -  

46 GUE/NGL  -  

§ 7 47 GUE/NGL  -  

§ 8 48 GUE/NGL  -  

A kappale 3 EFDD NHÄ - 166, 447, 18 

14 GUE/NGL  -  

A kappaleen jälkeen 8 GUE/NGL  -  

9 GUE/NGL  -  

10 GUE/NGL  -  

11 GUE/NGL  -  

12 GUE/NGL  -  

13 GUE/NGL  -  



P8_PV(2015)12-17(VOT)_FI.doc 9 PE 573.977 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

B kappale 15P GUE/NGL  -  

B kappaleen jälkeen 16 GUE/NGL  -  

C kappaleen jälkeen 4 EFDD NHÄ - 160, 456, 15 

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

 +  

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

EFDD: tark. 3, 4, 5, 6, 7 

GUE/NGL: tark. 22, 23, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

Verts/ALE: 

§ 2 

1. osa: teksti ilman sanoja "katsoo, että talouspolitiikan ohjauspaketin ja budjettikuripaketin 

säännösten täytäntöönpano on välttämätöntä, ja samalla" 

2. osa: nämä sanat 
 

 

9. Vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2014 ja Euroopan 

unionin toiminnasta  

tällä alalla 

Mietintö: Cristian Dan Preda (A8-0344/2015) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 5 § alkuper. teksti eä +  

§ 6 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 7 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 445, 153, 31 

§ 22 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 468, 115, 48 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 27 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 33 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 37 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 46 3 PPE  +  

§ alkuper. teksti osat   

1 ↓  

2 ↓  

§ 54 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 493, 38, 98 

2/NHÄ + 515, 100, 15 

3 +  

§ 54 jälkeen 7 GUE/NGL  -  

§ 55 jälkeen 4 GUE/NGL  -  

§ 56 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 546, 29, 57 

2/NHÄ + 498, 94, 32 

§ 57 jälkeen 8 GUE/NGL  -  

§ 63 jälkeen 9 GUE/NGL  -  

§ 65 § alkuper. teksti osat   

1 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

2 +  

§ 67 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 67 jälkeen 10 GUE/NGL  -  

§ 69 jälkeen 11 GUE/NGL  -  

§ 70 12 GUE/NGL  -  

§ alkuper. teksti NHÄ + 455, 109, 62 

§ 71 13 GUE/NGL  -  

§ 73 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 505, 120, 7 

2/NHÄ + 313, 281, 13 

§ 74 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

otsikko ennen § 74 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 324, 246, 59 

§ 77 jälkeen 6 GUE/NGL KÄ + 258, 251, 116 

§ 84 § alkuper. teksti NHÄ + 525, 53, 37 

§ 85 § alkuper. teksti NHÄ + 522, 47, 42 

§ 87 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 540, 56, 34 

2/NHÄ + 540, 41, 32 

§ 91 § alkuper. teksti osat   

1 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

2 +  

§ 92 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 513, 63, 53 

2/NHÄ + 482, 97, 46 

3/NHÄ + 393, 154, 69 

§ 93 § alkuper. teksti eä +  

§ 98 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 563, 17, 49 

2/NHÄ + 498, 45, 63 

§ 103 § alkuper. teksti eä +  

§ 104 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 497, 101, 26 

§ 105 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 403, 189, 27 

§ 106 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 483, 113, 20 

§ 108 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 111 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 497, 54, 76 

2/AN + 398, 149, 63 

3/AN + 407, 145, 61 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 114 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 346, 190, 80 

2/NHÄ + 291, 232, 81 

3/NHÄ + 379, 175, 62 

4/NHÄ + 307, 235, 77 

§ 119 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 120 jälkeen 5 GUE/NGL  -  

U kappale 1 PPE  +  

AB kappale 2 PPE  +  

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 421, 86, 116 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

S&D: § 56, 70, 73, 85, 92, 98, 111, 114 

ECR: § 73, 84, 54 (1. osa ja 2. osa), 56 (2. osa), 87, 92 (2. osa), 98 (2. osa), 104 (2. osa), 

105 (2. osa), 106 (2. osa), 111 (2. osa) 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ALDE: § 114 

ECR: § 5, 74, 93, 103 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ALDE: 

§ 6 

1. osa: "vastustaa jyrkästi alueliitoksia, alueiden miehityksiä ja siirtokuntia" 

2. osa: "ja vaatii kansoille ehdotonta itsemääräämisoikeutta" 

 
ECR: 

§ 7 

1. osa: ei koske suomen kieltä 

2. osa:  
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§ 22 

1. osa: teksti ilman sanoja "korostaa siksi, että kaikkien jäsenvaltioiden olisi sitouduttava 

lujemmin toimintasuunnitelman ja EU:n strategiakehyksen täytäntöönpanoon ja 

käytettävä niitä mallina ihmisoikeuksien ja demokratian edistämisessä kahden- ja 

monenvälisesti;" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 27 

1. osa: "pitää myönteisenä EU:n erityisedustajan mandaatin jatkamista helmikuuhun 2017 

saakka" 

2. osa: "ja toistaa pyyntönsä tämän mandaatin muuttamisesta pysyväksi; kehottaa 

tarkistamaan mandaattia siten, että erityisedustalle annetaan aloiteoikeus, riittävästi 

henkilöstöä ja taloudellisia resursseja ja oikeus esiintyä julkisuudessa, raportoida 

kolmansiin maihin tehtyjen käyntien saavutuksista sekä ilmaista unionin kanta 

ihmisoikeuskysymyksiin, sillä näin voidaan vahvistaa erityisedustajan asemaa sen 

näkyvyyttä ja vaikuttuvuutta lisäämällä;" 

 
§ 33 

1. osa: teksti ilman sanoja "katsoo, että jäsenvaltioiden diplomaattikunnan olisi tuettava 

ihmisoikeusasioiden yhteyshenkilöiden työtä;" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 37 

1. osa: teksti ilman sanoja "mukaan lukien hlbti-ihmisiin kohdistuva syrjintä" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 54 

1. osa: "toistaa kannattavansa ihmisoikeuslausekkeiden sisällyttämistä järjestelmällisesti 

kaikkiin EU:n ja kolmansien maiden kansainvälisiin sopimuksiin ottaen huomioon 

muun muassa Euroopan työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun ja ILO:n työelämän 

perusnormit;" ilman sanoja "Euroopan työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun ja" 

2. osa: sanat "Euroopan työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun ja" 

3. osa: "kehottaa komissiota seuraamaan ja arvioimaan tarkasti ja järjestelmällisesti 

ihmisoikeuslausekkeiden täytäntöönpanoa ja raportoimaan parlamentille 

säännöllisesti siitä, miten kumppanimaat kunnioittavat ihmisoikeuksia; pitää 

myönteisenä, että neuvosto soveltaa entistä järjestelmällisemmin rajoittavia 

toimenpiteitä kolmansiin maihin, jotka loukkaavat tarkoituksellisesti ihmisoikeuksia; 

suosittaa, että aina kun jossakin kolmannessa maassa, jonka kanssa on tehty 

sopimus, ilmenee vakava ihmisoikeusrikkomus, unioni toteuttaa asianmukaisia 

konkreettisia toimenpiteitä, joista määrätään ihmisoikeuslausekkeissa;" 
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§ 56 

1. osa: "katsoo, että ihmisoikeuksien edistämisen olisi perustuttava julkisen ja yksityisen 

sektorin yhteistyöhön; katsoo, että eurooppalaisten yritysten olisi toteutettava 

asianmukaisia toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että niiden kolmansissa maissa 

tapahtuvassa toiminnassa noudatetaan ihmisoikeusnormeja; pitää lisäksi tärkeänä, 

että EU edistää yritysten yhteiskuntavastuuta ja että eurooppalaiset yritykset 

näyttävät esimerkkiä yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien kansainvälisten 

normien edistämisessä; kehottaa unionia toimimaan aktiivisesti ihmisoikeuksia ja 

ylikansallisia yrityksiä sekä muita yrityksiä käsittelevän YK:n työryhmän 12. 

istunnossa ja tukemaan toimia, joilla yritysten toimintalinjat saadaan vastaamaan 

ylikansallisia yrityksiä koskevia OECD:n suuntaviivoja;" 

2. osa: "suosittaa, että unioni ja jäsenvaltiot osallistuvat keskusteluun, jota käydään YK-

järjestelmän puitteissa toteutettavasta yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevasta 

oikeudellisesti sitovasta kansainvälisestä välineestä;" 

 
§ 67 

1. osa: "panee tyytyväisenä merkille ulkosuhdehallinnon ja komission laatimat ja neuvoston 

hyväksymät terrorismin torjunnan toimintaohjeet, joiden avulla halutaan varmistaa 

ihmisoikeuksien kunnioittaminen kolmansissa maissa toteutettavien terrorismin 

torjunnan tukihankkeiden valmistelussa ja täytäntöönpanossa; kehottaa 

ulkosuhdehallintoa ja komissiota varmistamaan, että toimintaohjeet pannaan 

tehokkaasti täytäntöön, ja aloittamaan niiden laajasta levittämisestä; muistuttaa, että 

terrorismin torjunnassa ja digitaalisen valvontateknologian käytössä on aina 

kunnioitettava perusoikeuksia ja -vapauksia;" 

2. osa: "antaa tukensa kansainvälisille ponnisteluille, joilla pyritään lopettamaan 

Isis/Da’eshin tekemät ihmisoikeusrikkomukset;" 

 
§ 87 

1. osa: "kehottaa unionia olemaan edelleen yhteydessä kuolemanrangaistuksen säilyttämistä 

kannattaviin maihin ja käyttämään kaikkia diplomatian ja yhteistyön keinoja 

kuolemanrangaistuksen poistamiseksi;" 

2. osa: "muistuttaa kehottaneensa unionia seuraamaan jatkuvasti olosuhteita, joissa 

teloituksia suoritetaan kuolemanrangaistusta vielä soveltavissa maissa;" 

 
§ 98 

1. osa: "palauttaa mieliin, että vuoden 2014 Saharov-palkinto myönnettiin Denis 

Mukwegelle hänen ansiokkaasta toiminnastaan seksuaalisen väkivallan uhrien 

hyväksi ja naisten oikeuksien edistämisessä; toteaa tämän lisänneen tietoisuutta 

väkivallan käytöstä ja naisten, tyttöjen ja lasten sukuelinten silpomisesta 

sodankäynnin välineenä; tuomitsee jyrkästi kaikenlaisen naisiin, tyttöihin ja lapsiin 

kohdistuvan hyväksikäytön ja väkivallan käytön sodankäynnin välineenä sekä 

naisten sukuelinten silpomisen, lapsi- ja pakkoavioliitot, seksiorjuuden, avioliitossa 

tapahtuvat raiskaukset ja muunlaiset vahingolliset perinteiset käytännöt; pitää 

erittäin tärkeänä, että konflikteissa hyväksikäytetyt naiset, tytöt ja lapset saavat 

kansainvälisen oikeuden mukaisesti terveydenhoitoa ja psykologista tukea; panee 

tässä yhteydessä merkille varapuheenjohtajan / korkean edustajan kirjeen, joka 

koskee humanitaarisen avun politiikkaa ja erityisesti seksuaalisen väkivallan 

ehkäisyä ja naisten tukemista asianmukaisin keinoin sekä terveydenhoitoa ja 

psykologista apua konfliktitilanteissa raiskatuille;" 

2. osa: "kehottaa Euroopan neuvoston jäsenvaltioita allekirjoittamaan ja ratifioimaan naisiin 

kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemistä ja torjumista koskevan 

Istanbulin yleissopimuksen;" 
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§ 104 

1. osa: teksti ilman sanoja "sisällyttämällä sukupuolten tasa-arvonäkökohdat " ja 

"sukupuolinäkökohdista" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 106 

1. osa: teksti ilman sanoja "laatimaan kolmansien maiden koulutusalan ammattilaisille 

suunnattuja sukupuolten tasa-arvoa koskevia koulutusohjelmia ja estämään 

stereotypioiden välittymisen oppimateriaalien kautta" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 108 

1. osa: "kannustaa unionia jatkamaan yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan ja YK:n 

rauhanrakentamistoimien puitteissa naisille ja tytöille tarkoitetun tuen 

sujuvoittamista ja toteuttamaan päättäväisiä toimia naisia, rauhaa ja turvallisuutta 

koskevien YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien 1325(2000)  ja 1820(2008)  

täytäntöönpanemiseksi ja lujittamiseksi; kehottaa unionia antamaan kansainvälisellä 

tasolla tukensa sille, että tunnustetaan siitä syntyvä lisäarvo, että naiset osallistuvat 

konfliktien ehkäisyyn ja ratkaisemiseen, rauhanturvaoperaatioihin, humanitaarisen 

avun operaatioihin sekä konfliktien jälkeiseen jälleenrakennukseen ja 

demokratisoitumisprosesseihin, joilla päästään kestäviin ja vakaisiin poliittisiin 

ratkaisuihin; pitää tärkeänä, että turvataan naisten kaikki ihmisoikeudet " 

2. osa: "ja lisätään naisten vaikutusmahdollisuuksia esimerkiksi vuoden 2015 jälkeistä aikaa 

koskevan toimintaohjelman puitteissa ja tukemalla Pekingin toimintaohjelmaa ja 

Istanbulin yleissopimusta; panee tyytyväisenä merkille unionin tuen sukupuolten 

tasa-arvoa koskeville YK:n päätöslauselmille erityisesti siinä, mikä koskee sanan- ja 

mielipiteenvapautta naisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämisessä; panee 

tyytyväisenä merkille naisten asemaa käsittelevän YK:n toimikunnan 59. kokouksen 

päätelmät;" 

 
§ 119 

1. osa: "pitää myönteisenä EU:n aktiivista yhteistyötä taloudellisia, sosiaalisia ja 

sivistyksellisiä oikeuksia käsittelevien YK:n erityisraportoijien kanssa" 

2. osa: "mukaan lukien puhdasta juomavettä ja jätevesihuoltoa koskevaa ihmisoikeutta 

käsittelevä erityisraportoija, oikeutta koulutukseen käsittelevä erityisraportoija, 

oikeutta ruokaan käsittelevä erityisraportoija, äärimmäistä köyhyyttä ja 

ihmisoikeuksia käsittelevä erityisraportoija ja oikeutta asianmukaiseen asumiseen 

käsittelevä erityisraportoija; panee tyytyväisenä merkille, että taloudellisia, 

sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia on vahvistettu demokratiaa ja ihmisoikeuksia 

koskevan eurooppalaisen rahoitusvälineen suuntaa-antavassa monivuotisessa 

ohjelmassa 2014–2017, jolla on tarkoitus auttaa lujittamaan ammattiyhdistyksiä, 

lisäämään tietoisuutta palkkakysymyksistä, parantamaan maa-alueiden suojelua, 

parantamaan sosiaalista integraatiota taloudellisen voimaannuttamisen avulla sekä 

vähentämään taloudellista syrjintää ja työpaikkaväkivaltaa" 

 
PPE: 

§ 46 

1. osa: teksti ilman sanoja "Junckerin komission päätöstä" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 65 

1. osa: teksti ilman sanoja "sukupuoli-identiteetin" 

2. osa: nämä sanat 
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§ 73 

1. osa: "kehottaa unionia osallistumaan aktiivisesti keskusteluun ilmastopakolaisen 

käsitteestä ja mahdollisuudesta vahvistaa sille oikeudellinen määritelmä 

kansainvälisessä oikeudessa" 

2. osa: "tai jossakin oikeudellisesti sitovassa kansainvälisessä sopimuksessa" 

 
otsikko, § 74 jälkeen 

1. osa: teksti ilman sanoja "kulttuuri- ja" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 91 

1. osa: teksti ilman sanoja "sukupuoli-identiteettiin" 

2. osa: nämä sanat 

 
S&D: 

§ 74 

1. osa: teksti ilman sanoja "kehottaa jälleen kerran unionia kieltämään sellaisten täysin 

itsenäisesti toimivien aseiden kehittämisen, tuotannon ja käytön, jotka 

mahdollistavat iskut ilman ihmisen toimintaa;" 

2. osa: nämä sanat 

 
ECR, PPE: 

§ 92 

1. osa: "katsoo, että unionin olisi jatkettava ponnistelujaan, joiden tavoitteena on edistää 

homojen, lesbojen, biseksuaalien, transihmisten ja intersukupuolisten ihmisten 

(hlbti-ihmiset) oikeuksia asiasta annettujen EU:n suuntaviivojen  mukaisesti; 

suosittaa panemaan suuntaviivat täytäntöön muun muassa antamalla kolmansissa 

maissa toimivalle unionin henkilöstölle koulutusta näissä asioissa; pitää 

valitettavana, että homoseksuaalisuus on edelleen rikos 75 maassa ja että 

kahdeksassa maassa siihen sovelletaan kuolemanrangaistusta; katsoo, että ihmisten 

pahoinpitelyn heidän seksuaalisen suuntautumisensa perusteella olisi oltava 

rangaistava teko; ilmaisee tukensa YK:n ihmisoikeusasioiden päävaltuutetun 

jatkuvalle työlle näiden syrjivien lakien kumoamiseksi sekä muiden YK:n elinten 

työlle;" 

2. osa: "pitää huolestuttava hlbti-ihmisten oikeuksien puolustajien perusvapauksien 

rajoittamista ja kehottaa unionia lisäämään tukeaan näille; katsoo, että hlbti-ihmisten 

perusoikeudet voidaan turvata paremmin, jos heillä on mahdollisuus kuulua 

oikeudellisiin instituutioihin" 

3. osa: "esimerkiksi rekisteröidyn parisuhteen tai avioliiton kautta;" 

 
§ 105 

1. osa: "pitää valitettavana sukupuolten tasa-arvon puutetta poliittisessa elämässä; 

muistuttaa, että miehet ja naiset ovat tasa-arvoisia ja että heillä olisi oltava samat 

poliittiset oikeudet ja kansalaisvapaudet; pitää valitettavana, että naiset ovat 

aliedustettuina taloudellisessa, yhteiskunnallisessa ja poliittisessa päätöksenteossa; 

korostaa, että naispuoliset ihmisoikeuksien puolustajat tarvitsevat tehokkaita 

suojelumekanismeja;" 

2. osa: "suosittaa, että otetaan käyttöön kiintiöjärjestelmä, jotta voidaan edistää naisten 

osallistumista varsinkin ehdokkaina poliittisiin elimiin ja demokraattiseen 

prosessiin;" 
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§ 111 

1. osa: teksti ilman sanoja "sekä seksuaali- ja lisääntymisterveydellisten oikeuksien suojaa", 

"koskevien oikeuksien" ja "ja turvallisen raskaudenkeskeytyksen" 

2. osa: "sekä seksuaali- ja lisääntymisterveydellisten oikeuksien suojaa" ja "koskevien 

oikeuksien" 

3. osa: "ja turvallisen raskaudenkeskeytyksen" 

 
ECR, Verts/ALE: 

§ 114 

1. osa: "tuomitsee kohdunvuokrauksen naisen ihmisarvoa alentavana toimintana, jossa 

naisen kehoa ja lisääntymiskykyä käytetään kauppatavarana; katsoo, että 

sijaissynnytykset, joihin liittyy" ja "lisääntymiseen” ilman sanoja "naisen ihmisarvoa 

alentavana toimintana, jossa naisen kehoa ja lisääntymiskykyä käytetään 

kauppatavarana; katsoo, että sijaissynnytykset" 

2. osa: "naisen ihmisarvoa alentavana toimintana, jossa naisen kehoa ja lisääntymiskykyä 

käytetään kauppatavarana; katsoo, että sijaissynnytykset" 

3. osa: "ihmiskehon käyttö" ja "rahaa tai muunlaista palkkiota vastaan ja erityisesti 

kehitysmaiden haavoittuvassa asemassa olevien naisten tapauksessa" 

4. osa: "olisi kiellettävä, ja niitä olisi käsiteltävä kiireellisenä asiana ihmisoikeusvälineiden 

puitteissa" 
 

 

10. Daytonin rauhansopimuksen 20. vuosipäivä 

Päätöslauselmaesitykset: B8-1350/2015, B8-1362/2015, B8-1363/2015, B8-1364/2015, B8-1396/2015, 

B8-1397/2015, B8-1398/2015, B8-1401/2015 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys Votes par AN/VE - 

observations 

Poliittisen ryhmän päätöslauselmaesitys 

B8-1350/2015  ENF  -  

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-1362/2015 
(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD) 

§ 3 3 ECR KÄ + 310, 265, 29  

suullisesti 

muutettuna 

§ alkuper. teksti  ↓  

§ 4 § alkuper. teksti eä +  

§ 5 § alkuper. teksti NHÄ + 503, 74, 25 

§ 6 4 ECR  +  

§ alkuper. teksti osat   

1 ↓  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys Votes par AN/VE - 

observations 

2/NHÄ ↓  

§ 6 jälkeen 1 ENF  -  

2 ENF  -  

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 525, 42, 39 

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset 

B8-1362/2015  ECR  ↓  

B8-1363/2015  ALDE  ↓  

B8-1364/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-1396/2015  PPE  ↓  

B8-1397/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-1398/2015  EFDD  ↓  

B8-1401/2015  S&D  ↓  

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: lopullinen äänestys 

ENF: § 5, 6 (2. osa), lopullinen äänestys 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ENF: § 4 
 

Muuta 

Cristian Dan Preda esitti tarkistukseen 3 suullisen tarkistuksen, jonka jälkeen teksti kuuluu 

seuraavasti: 

"3. pitää ilahduttavana Daytonin rauhansopimuksen liitteen 7 määräysten mukaisesti toteutettua 

pakolaisten ja maan sisäisesti siirtymään joutuneiden henkilöiden paluuta sekä 

jälleenrakentamista ja omaisuuden palauttamista; korostaa, että liite 7 ja siihen liittyvä strategia 

on pantava täysin täytäntöön, jotta varmistetaan maan sisäisesti siirtymään joutuneiden, 

pakolaisten ja muiden sodasta kärsineiden kestävä paluu ja oikeudenmukaisten, kattavien ja 

pysyvien ratkaisujen tarjoaminen heille; korostaa tässä yhteydessä, että kroaattien, bosniakkien 

ja muiden kestävä paluu Serbitasavaltaan on varmistettava; korostaa, että jo palanneiden 

ihmisten sosioekonomisen integroitumisen parantamisessa on edistyttävä; kehottaa 

koordinoimaan toimia paremmin kaikilla tasoilla ja kiinnittämään kaikkein haavoittuvimpiin 

siirtymään joutuneisiin ihmisiin, kuten romaneihin ja väkivallan kohteeksi joutuneisiin naisiin, 

enemmän huomiota; pitää valitettavana, että Punaisen Ristin kansainvälisen komitean mukaan 

kateissa on edelleen noin 7 000 henkilöä, joiden kohtalosta ei ole tietoa;" 
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11. Asevienti: yhteisen kannan 2008/944/YUTP täytäntöönpano 

Mietintö: Bodil Valero (A8-0338/2015) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 1 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 5 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 7 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 8 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 9 § alkuper. teksti eä +  

§ 11 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3/KÄ + 277, 259, 41 

4 +  

§ 14 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 18 § alkuper. teksti eä +  

§ 19 § alkuper. teksti eä +  

§ 20 § alkuper. teksti eä/KÄ + 294, 268, 18 

§ 23 § alkuper. teksti eä +  

§ 24 § alkuper. teksti osat   

1/KÄ + 309, 245, 22 

2 +  

§ 26 § alkuper. teksti eä/KÄ + 292, 276, 12 

§ 28 § alkuper. teksti eä -  

§ 29 § alkuper. teksti NHÄ - 239, 310, 29 

§ 31 § alkuper. teksti eä -  

§ 32 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 33 § alkuper. teksti eä +  

§ 34 § alkuper. teksti eä +  

§ 35 § alkuper. teksti eä +  

§ 40 § alkuper. teksti osat   

1 -  

2 -  

3/KÄ + 361, 203, 10 

4 -  

5/KÄ + 309, 254, 6 

§ 41 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

3/VE + 369, 202, 1 

§ 42 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 43 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 465, 95, 11 

2/NHÄ + 436, 82, 42 

3/NHÄ + 463, 56, 37 

4/NHÄ + 480, 59, 16 

§ 44 § alkuper. teksti eä +  

§ 46 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 49 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 51 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 54 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 57 § alkuper. teksti eä +  

§ 58 § alkuper. teksti eä/KÄ + 294, 237, 15 

§ 59 § alkuper. teksti eä/KÄ + 288, 249, 3 

D kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 292, 218, 24 

G kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

H kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 249, 164, 128 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: § 29, 43 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: johdanto-osan G kappale, § 20, 26, 28, 29, 35, 40, 58, 59 

GUE/NGL: § 7, 8 

ECR: § 9, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 28, 31, 33, 34, 35, 44, 57, 58, 59 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: 

johdanto-osan D kappale 

1. osa: "ottaa huomioon, että aseiden kontrolloimaton leviäminen on vakava uhka rauhalle 

ja turvallisuudelle, ihmisoikeuksille ja kestävälle kehitykselle;" 

2. osa: "ottaa huomioon, että maailmassa kuolee joka minuutti yksi ihminen aseellisen 

väkivallan seurauksena ja että samassa ajassa valmistetaan 15 uutta asetta;" 
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§ 24 

1. osa: "on huolestunut vaikutuksesta, joka joidenkin jäsenvaltioiden yritysten todellisesta 

tai kuvitellusta oikeustoimilla uhkailusta saattaa seurata vientilupahakemusten 

tarkasteluun;" 

2. osa: "muistuttaa jäsenvaltioita, että kahdeksan perusteen tiukka ja perusteellinen 

noudattaminen luo tarvittavan pohjan lupahakemusten hylkäämiselle;" 

 
EFDD: 

§ 8 

1. osa: teksti ilman sanoja "kannattaa puolustukseen käytettävien aseiden vientiä silloin, kun 

on kyse oikeutetusta itsepuolustuksesta;" ja "ja Ukrainaan" 

2. osa: "kannattaa puolustukseen käytettävien aseiden vientiä silloin, kun on kyse 

oikeutetusta itsepuolustuksesta;" 

3. osa: "ja Ukrainaan" 

 
ECR: 

johdanto-osan G kappale 

1. osa: "ottaa huomioon, että vuonna 2013 EU:n jäsenvaltiot veivät aseita 36,7 miljardin 

euron arvosta, josta kolmansiin maihin suuntautuvan viennin arvo oli 26 miljardia 

euroa;" 

2. osa: "mainitsee vertailun vuoksi, että Euroopan naapuruusvälineen kokonaisbudjetti oli 

ajanjaksona 2014–2020 15,4 miljardia euroa;" 

3. osa: "ottaa huomioon, että EU:n jäsenvaltioiden osuus oli 30 prosenttia kaikesta 

aseviennistä;" 

4. osa: "toteaa, että näitä kauppavirtoja voi tuskin pitää suoraan EU:n turvallisuusetujen 

mukaisina;" 

 
johdanto-osan H kappale 

1. osa: "ottaa huomioon, että yhteinen kanta 2008/944/YUTP on laillisesti sitova kehys, 

jossa esitetään kahdeksan tavanomaisten aseiden vientiä koskevaa perustetta, joita 

EU:n jäsenvaltioiden on sovellettava vientilupapäätöksissään;" 

2. osa: "toteaa, että tämä yhteinen kanta olisi otettava asianmukaisesti huomioon erityisesti 

Euroopan puolustusmarkkinoiden ja Euroopan puolustuksen teknologisen ja 

teollisen perustan (EDTIB) kehittymisen yhteydessä;" 

 
§ 5 

1. osa: "panee merkille, että EU:n jäsenvaltioiden osuus maailman aseviennistä on 

huomattava ja että kuudennentoista vuosikertomuksen mukaan vuonna 2013 viennin 

arvo oli 36,711 miljardia euroa maailman kaikkiin maihin, 10,735 miljardia euroa 

jäsenvaltioiden välillä ja 25,976 miljardia euroa unionin ulkopuolisiin maihin;" 

2. osa: "muistuttaa, että yhteisen kannan 10 artiklassa todetaan, että jäsenvaltioiden 

taloudelliset, kaupalliset ja teolliset edut eivät saa vaikuttaa aseiden vientiä koskevan 

kahdeksan perusteen soveltamiseen;" 

 
§ 7 

1. osa: "muistuttaa, että puolustusteollisuuden olisi oltava väline, jolla pannaan täytäntöön 

jäsenvaltioiden puolustusta ja turvallisuutta ja varmistetaan toimitusjärjestelmän 

varmuus EU:ssa" 

2. osa: "samalla kun edistetään myös vahvistetun YUTP:n ja YTPP:n täytäntöönpanoa, sillä 

se on tärkeää maailmanlaajuisen vakauden ja turvallisuuden edistämiselle;" 

3. osa: "panee merkille, että asevienti on ollut keskeisessä asemassa vahvistettaessa ja 

edelleen kehitettäessä unionin puolustuksen teollista ja teknologista pohjaa, joka on 

ollut tärkeä monenlaisen innovoinnin ja teknologisen kehityksen kannalta;" 
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§ 11 

1. osa: "korostaa, että aseviennin valvonta on oleellinen osa EU:n ulko- ja 

turvallisuuspolitiikkaa ja että sitä on ohjattava SEU-sopimuksen 21 artiklaan 

kirjattujen periaatteiden mukaisesti, joita ovat demokratian ja oikeusvaltion 

edistäminen ja rauhan säilyttäminen, konfliktien estäminen ja kansainvälisen 

turvallisuuden vahvistaminen;" 

2. osa: "muistuttaa, että on ratkaisevan tärkeää varmistaa, että asevienti sopii yhteen EU:n 

uskottavuuden kanssa globaalina ihmisoikeuksien puolustajana;" 

3. osa: "on vakuuttunut siitä, että yhteisen kannan kahdeksan perusteen tehokkaampi 

täytäntöönpano edistäisi merkittävällä tavalla sekä yhteisen ulko- ja 

turvallisuuspolitiikan että yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kehitystä;" 

4. osa: "kehottaa huolehtimaan siitä, että uudessa EU:n globaalissa ulko- ja 

turvallisuuspoliittisessa strategiassa tarkastellaan aseiden vientiä koskevia 

kysymyksiä ottaen asianmukaisesti huomioon muuttunut turvallisuusympäristö ja 

siihen liittyvät riskit ja uhkat Euroopan turvallisuuseduille;" 

 
§ 14 

1. osa: "suhtautuu myönteisesti Cancúnissa 24.–27. elokuuta 2015 pidetyn 

sopimusvaltioiden ensimmäisen konferenssin myönteisiin tuloksiin, mutta korostaa, 

että osapuolet eivät päässeet sopimukseen siitä, minkälaista mallia vuosiraporttien 

pohjana olisi käytettävä;" 

2. osa: "katsoo, että sopimusta voidaan pitää aidosti menestyksekkäänä vain, jos sitä 

onnistutaan soveltamaan yleismaailmallisesti ja jos perustetaan sitovia mekanismeja 

tai seuraamusmekanismeja, joita käytetään silloin, kun sovittuja sääntöjä ei ole 

noudatettu;" 

 
§ 32 

1. osa: "muistuttaa, että Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 258/2012 

ampuma-aseiden laittoman valmistuksen ja laittoman kaupan torjuntaa koskevan 

YK:n lisäpöytäkirjan 10 artiklan täytäntöönpanosta pyritään varmistamaan 

siviilikäyttöön tarkoitettujen ampuma-aseiden siirtojen tehokas valvonta; panee 

merkille, että siviilikäyttöön tarkoitettujen metsästys- ja urheiluaseiden vienti on 

tämän asetuksen mukaan laillista;" 

2. osa: "pitää myönteisenä EU:n tuliaselainsäädännön tarkistamista (joka käsittää myös 

deaktivoinnin, hallinnolliset seuraamukset ja merkinantoaseet) ja suunnitelmaa 

aseiden salakuljetusta koskevan poliisiyhteistyön tehostamisesta naapurimaiden 

kanssa; pyytää siksi komissiota lisäämään Europolin valmiuksia;" 
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§ 40 

1. osa: "katsoo, että asevientiä koskevat vuosikertomukset ovat merkittäviä välineitä 

asekaupan avoimuuden lisäämiseksi;" 

2. osa: "pitää kuitenkin valitettavana, että vain 21 jäsenvaltiota jätti ilmoitukset täydellisinä 

kuudettatoista vuosikertomusta varten;" 

3. osa: "toteaa, että täydellisellä ilmoituksella tarkoitetaan tietoja sekä myönnettyjen 

asevientilupien että toteutuneen viennin taloudellisesta arvosta jaoteltuna 

kohdemaan ja EU:n puolustustarvikeluettelon mukaan;" 

4. osa: "panee merkille, että Kreikka ei ole antanut mitään tietoja, että Saksa ja Yhdistynyt 

kuningaskunta eivät ole antaneet tietoja tosiasiallisesta aseviennistä, kun taas Ranska 

antoi asevientiä koskevan kokonaisluvun erittelemättömänä; toteaa, että Kreikkaa 

lukuun ottamatta kyseessä ovat samalla suurimmat viejämaat, joilla on suuri vastuu 

EU:n aseviennin maailmanlaajuisista vaikutuksista;" 

5. osa: "kehottaa muita jäsenvaltioita täyttämään velvollisuutensa antaa vuotuinen raportti ja 

esittää tiedot kuudettatoista vuosikertomusta varten jälkikäteen ja tulevia 

vuosikertomuksia varten ajallaan;" 

 
§ 41 

1. osa: "panee merkille, että kertomuksessa on standardoituja tietoja myönnetyistä 

vientilisensseistä, mutta ei kattavia tietoja todellisesta aseviennistä;" 

2. osa: "kehottaa neuvostoa ja varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa tarkastelemaan 

keinoja raportointivelvoitteen noudattamisen parantamiseksi sekä viennin 

valvontakehyksen avoimuuden ja julkisen valvonnan lisäämiseksi varmistamalla 

erityisesti, että jäsenvaltiot raportoivat kaikesta aseviennistä;" 

3. osa: "kehottaa korjaamaan tämän puutteen sekä huolehtimaan näin ollen sellaisen 

vuosikertomuksen laadinnasta, jossa korostetaan muodon ja määränpään mukaan 

eriteltyinä todellisen viennin tiedot;" 

 
§ 42 

1. osa: "kehottaa ottamaan kaikissa jäsenvaltioissa käyttöön yhdenmukaisesti sovellettavan 

standardoidun raportointi- ja ilmoitusmenettelyn, johon sisältyy määräajat, 

tosiasiallisista vienti- ja lisensointitiedoista, ja noudattamaan sitä;" 

2. osa: "kehottaa jäsenvaltioita raportoimaan kattavasti hylätyistä lisenssianomuksista, 

mukaan luettuina lisenssikohtaiset tiedot vastaanottavasta valtiosta ja 

viranomaisesta, siirrettävien nimikkeiden kuvaus ja määrä puolustustarvikeluettelon 

alaluokkien mukaan, sekä hylkäämisen täsmällinen syy;" 

3. osa: "ehdottaa, että vuosikertomuksien muotoa muutetaan ja että raportti esitetään 

uudessa muodossa julkisena, interaktiivisena ja hakutoiminnolla varustettuna 

sähköisenä tietokantana;" 
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§ 43 

1. osa: "kehottaa tehostamaan jäsenvaltioiden välistä kuulemista siirroista epävakaille 

alueille ja maihin, erityisesti sellaisiin, joiden asenne naapurustoonsa on 

vihamielinen;" 

2. osa: "pyytää toteuttamaan Venäjän vastaisen pakotejärjestelmän täytäntöönpanosta 

aseviennin ja kaksikäyttötuotteilla käytävän kaupan aloilla perusteellisen ja 

järjestelmällisen tarkistuksen;" 

3. osa: "kehottaa jäsenvaltioita ottamaan käyttöön luettelon henkilöistä (sekä yhteisöistä että 

yksityishenkilöistä), jotka on tuomittu asevientilainsäädännön rikkomisesta ja 

todettujen edelleensiirtotapausten perusteella, sekä henkilöistä, joita ei ole voitu 

tuomita oikeudessa mutta joiden on todettu osallistuneen laittomaan asekauppaan tai 

toimiin, jotka aiheuttavat vaaraa kansainväliselle turvallisuudelle;" 

4. osa: "kehottaa jäsenvaltioita antamaan yksityiskohtaisia tietoja menettelyistä, joilla 

myönnettyjä lisenssejä on peruttu tai keskeytetty pakotteiden kohteina olevien 

maiden osalta;" 

 
§ 49 

1. osa: "kehottaa vahvistamaan parlamentaarista valvontaa kansallisella ja unionin tasolla 

parlamenteissa esitettävillä vuosittaisilla kertomuksilla;" 

2. osa: "kehottaa keskustelemaan unionin aseviennistä ja unionin puolustusalan 

teollisuuspolitiikasta seuraavassa parlamenttien välisessä YUTP/YTPP-

konferenssissa;" 

 
§ 51 

1. osa: "katsoo, että tekninen kehitys tekee yhä vaikeammaksi erottaa puhdas sotilaallinen 

käyttö puhtaasta siviilikäytöstä ja että erityistä huomiota olisi kiinnitettävä 

kaksikäyttötuotteisiin Wassenaarin järjestelyn mukaisesti;" 

2. osa: "kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa, jäsenvaltioita ja komissiota 

varmistamaan, että Wassenaarin järjestelyssä tai puolustustarvikeluettelon ja 

kaksikäyttöasetuksen liitteiden välillä ei ole sääntelyn aukkokohtia, ja kiinnittämään 

erityistä huomiota strategisesti tärkeisiin uusiin teknologioihin" 

3. osa: "kuten kauko-ohjattuihin ilma-alusjärjestelmiin, soveltavaan robotiikkaan ja 

valvontateknologiaan" 

 
§ 54 

1. osa: "kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että saatavilla on riittävät varat 

kaksikäyttötuotteiden viennin, välittämisen ja kauttakulun valvonnan 

täytäntöönpanoon ja seurantaan;" 

2. osa: "on tyytyväinen käynnissä oleviin EU:n rahoittamiin valmiuksien kehittämistä 

koskeviin ohjelmiin kolmansien maiden kaksikäyttötuotteiden 

vientivalvontajärjestelmien tukemiseksi;" 

3. osa: "kehottaa jäsenvaltioita ottamaan käyttöön koulutusvalmiuksia myös EU:ssa;" 

 
PPE, ECR: 

§ 1 

1. osa: "on syvästi huolissaan aseellisten konfliktien laajenemisesta erityisesti Ukrainassa, 

Syyriassa, Irakissa, Libyassa ja Jemenissä; on myös syvästi huolissaan kaikista 

kansainvälisistä konflikteista, joista aiheutuu yhä enenevissä määrin globaalissa 

maailmassa riskejä ja seurauksia kansainväliselle vakaudelle ja turvallisuudelle ja 

jotka ovat heikentäneet EU:n naapuruston vakautta ja turvallisuutta;" 

2. osa: "panee merkille, että aseiden siirrot valtioihin, joissa on meneillään konflikteja, ovat 

saattaneet osaltaan lisätä näitä konflikteja;" 
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§ 46 

1. osa: "muistuttaa, että hallituksilla on poliittinen vastuu siitä, viedäänkö sotilaallisia tai 

kaksikäyttötuotteita;" 

2. osa: "pyytää jäsenvaltioita ilmoittamaan yksityiskohtaiset tiedot jokaisesta myönnetystä 

lisenssistä, jotta voidaan valvoa EU:n tasolla, että maat eivät riko yhteisen kannan 

perusteita taloudellisten, poliittisten tai henkilökohtaisten etujen vuoksi;" 

3. osa: "kehottaa EUH:ta tai COARM-työryhmää vastaamaan sellaisten lisenssien 

arvioinnista, joiden osalta epäillään yhteisen kannan perusteiden rikkomista;" 
 

Muuta 

Oikaisu: kaikki kieliversiot. 
 

 

12. Patentit ja kasvinjalostajien oikeudet 

Päätöslauselmaesitykset: B8-1394/2015, B8-1395/2015, B8-1399/2015, B8-1400/2015  

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-1394/2015 

(PPE, S&D, ECR, ALDE) 

ennen § 1 1 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

EFDD 

NHÄ - 166, 328, 25 

§ 1 2 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

EFDD 

 -  

§ 2 3 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

EFDD 

 -  

§ 3 4 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

EFDD 

 -  

§ 4 5 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

EFDD 

NHÄ - 222, 265, 40 

§ alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3/NHÄ + 379, 146, 3 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 5 6 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

EFDD 

 -  

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 413, 86, 28 

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset 

B8-1394/2015  PPE  ↓  

B8-1395/2015  S&D  ↓  

B8-1399/2015  ECR  ↓  

B8-1400/2015  ALDE  ↓  

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: lopullinen äänestys 

GUE/NGL: § 4 (3. osa), tark. 1, 5 

Verts/ALE: § 4 (3. osa), tark. 1, 5 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

GUE/NGL, Verts/ALE: 

§ 4 

1. osa: teksti ilman sanoja "olennaisesti biologisilla menetelmillä" ja "mahdollisiin" 

2. osa: "olennaisesti biologisilla menetelmillä" 

3. osa: "mahdollisiin" 
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13. Burundin tilanne 

Päätöslauselmaesitykset: B8-1348/2015, B8-1352/2015, B8-1353/2015, B8-1354/2015, B8-1355/2015, 

B8-1356/2015, B8-1357/2015  

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-1348/2015 

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

§ 16 § alkuper. teksti eä +  

§ 22 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 24 1 EFDD NHÄ - 207, 275, 15 

§ alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

 +  

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset 

B8-1348/2015  ECR  ↓  

B8-1352/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-1353/2015  PPE  ↓  

B8-1354/2015  S&D  ↓  

B8-1355/2015  ALDE  ↓  

B8-1356/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-1357/2015  EFDD  ↓  
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Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

EFDD: tark. 1 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: § 16 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

GUE/NGL: 

§ 22 

1. osa: "kehottaa Afrikan unionia, YK:ta ja EU:ta pohtimaan vakavasti alueellista 

ulottuvuutta ja estämään alueen epävakauden pahenemisen" 

2. osa: "lisäämällä läsnäoloaan paikan päällä" 

3. osa: "ja erityisesti ylläpitämällä alueen maiden pysyvää poliittista vuoropuhelua" 

4. osa: "kehottaa tässä yhteydessä Afrikan unionia harkitsemaan yhdessä YK:n 

turvallisuusneuvoston kanssa Afrikan johtaman rauhanturvaoperaation 

käynnistämistä, mikäli Burundin turvallisuus- ja ihmisoikeustilanne huonontuvat 

edelleen;" 

 
ECR: 

§ 24 

1. osa: "katsoo, että Burundin ongelmat kytkeytyvät kiistoihin hedelmällisen 

maanviljelysmaan hallinnasta, tuloeroihin ja syrjintään;" 

2. osa: "kehottaa tässä yhteydessä perustamaan vastuullisen sääntelykehyksen 

hallinnoimaan tapaa, jolla yritykset noudattavat ihmisoikeusvelvoitteita sekä 

sosiaali- ja ympäristönormeihin liittyviä velvoitteita;" 
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14. Virungan kansallispuiston suojeleminen Kongon demokraattisessa tasavallassa 

Päätöslauselmaesitys: B8-1346/2015 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Päätöslauselmaesitys B8-1346/2015 (DEVE-valiokunta) 

§ 3 6 ALDE,  

Verts/ALE 

 +  

§ 3 jälkeen 1 ALDE,  

Verts/ALE 

 +  

§ 13 2 ALDE,  

Verts/ALE 

 +  

§ 16 7 PPE KÄ - 178, 254, 15 

§ 20 3 ALDE,  

Verts/ALE 

 +  

H kappaleen jälkeen 4 ALDE,  

Verts/ALE 

 +  

5 ALDE,  

Verts/ALE 

 +  

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

 +  

 

 


