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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. Luvan antaminen Itävallalle allekirjoittaa ja ratifioida 15. marraskuuta 1965 tehty 

Haagin yleissopimus ja Maltalle liittyä sen sopimuspuoleksi *** 

Suositus: Viktor Uspaskich (A8-0018/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

äänestys: hyväksyntä NHÄ + 566, 14, 65 

 

 

 

2. Euroopan yhteisön ja San Marinon tasavallan välinen sopimus finanssitilitietojen 

automaattisesta vaihdosta * 

Mietintö: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0025/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys NHÄ + 607, 22, 18 

 

 

3. Kroatian liittyminen Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaamista 

koskevaan yleissopimukseen * 

Mietintö: Tomáš Zdechovský (A8-0019/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys NHÄ + 599, 26, 26 

 

 

4. Työnvälityspalvelujen eurooppalainen verkosto, liikkuvuuspalvelujen tarjoaminen 

työntekijöille ja työmarkkinoiden yhdentymisen tiivistäminen ***I 

Mietintö: Heinz K. Becker (A8-0224/2015) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

teksti 

kokonaisuudessaan – 

ryhmä 1 

177vo valiokunta  +  

ryhmä 2 1-176 valiokunta  ↓  

art. 13 jälkeen 181= 

183= 

EFDD, ENF NHÄ - 77, 567, 6 

art. 14, § 1, 

johdantokappale 

178 EFDD NHÄ - 62, 580, 6 

art. 14, § 1, a alakohta 

(tarkistuksen 177 

art. 17, § 1, a alakohta) 

179P EFDD NHÄ - 56, 581, 9 

177vo valiokunta  +  

art. 16 

(tarkistuksen 177 

art. 19) 

180P EFDD NHÄ - 58, 586, 5 

177vo valiokunta  +  

13 kappaleen jälkeen 182 ENF  -  

äänestys: komission ehdotus  +  

äänestys: lainsäädäntöpäätöslauselma NHÄ + 576, 56, 21 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

EFDD: tark. 178, 179, 180, 181 

ENF: tark. 181 ja 183 
 

 

5. Kiireellisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden toteuttaminen Tunisian osalta 

***I 

Mietintö: Marielle de Sarnez (A8-0013/2016) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

ehdotus komission 

ehdotuksen 

hylkäämiseksi 

16 40+ jäsentä NHÄ - 114, 528, 9 

asiasta vastaavan 

valiokunnan 

tarkistukset – yhtenä 

ryhmänä 

1-3 valiokunta  +  

art. 1, § 1 13 40+ jäsentä KÄ - 175, 455, 17 

5= 

12= 

EFDD  

40+ jäsentä 

NHÄ + 432, 176, 43 

art. 2, § 1 6 EFDD  -  

art. 4, § 1 7= 

14= 

EFDD  

40+ jäsentä 

NHÄ - 188, 434, 29 

art. 5, § 1 8 EFDD  -  

art. 5 jälkeen 17 GUE/NGL  -  

4 valiokunta  +  

art. 6, § 1 jälkeen 9 EFDD  -  

art. 7, § 2 10 EFDD NHÄ - 92, 513, 47 

9 kappale 11= 

15= 

40+ jäsentä  

PPE 

KÄ + 424, 191, 34 

äänestys: komission ehdotus NHÄ + 475, 126, 35 

äänestys: lainsäädäntöpäätöslauselma NHÄ äänestystä lykättiin 

(työjärjestyksen 61 artiklan 2 kohta) 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

EFDD: tark. 5, 7, 10, 16 

ENF: tark. 16, komission ehdotus 
 

 

6. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2015/007 

BE/Hainaut-Namur Glass 

Mietintö: Tomáš Zdechovský (A8-0029/2016) (määräenemmistö ja 3/5 annetuista äänistä) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 
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Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 558, 83, 4 

 

 

 

7. Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2016 

Mietintö: Maria João Rodrigues (A8-0030/2016) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 1 6 ALDE NHÄ - 136, 469, 45 

§ alkuper. teksti eä +  

§ 1 jälkeen 4 Verts/ALE NHÄ - 148, 483, 17 

§ 2 25 GUE/NGL  -  

§ 2 jälkeen 5 Verts/ALE NHÄ - 91, 538, 18 

§ 3 26 GUE/NGL  -  

§ 5 27 GUE/NGL  -  

§ 7 § alkuper. teksti eä +  

§ 7 jälkeen 12 EFDD NHÄ - 160, 461, 23 

§ 8 7 ALDE NHÄ - 138, 481, 30 

28 GUE/NGL  -  

§ 9 § alkuper. teksti eä +  

§ 10 13 EFDD NHÄ - 68, 561, 22 

§ alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  



P8_PV(2016)02-25(VOT)_FI.doc 6 PE 578.054 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 10 jälkeen 14 EFDD  -  

§ 11 15 EFDD NHÄ - 121, 496, 32 

§ 12 § alkuper. teksti eä +  

§ 13 jälkeen 29 GUE/NGL  -  

§ 15 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 16 8 ALDE NHÄ - 167, 460, 26 

16 EFDD NHÄ - 177, 442, 27 

30 GUE/NGL NHÄ - 148, 448, 41 

§ 18 31 GUE/NGL  -  

§ 19 § alkuper. teksti eä +  

§ 20 32 GUE/NGL  -  

§ 20 jälkeen 33 GUE/NGL NHÄ - 115, 475, 54 

§ 21 34 GUE/NGL  -  

9 ALDE NHÄ - 129, 495, 27 

§ alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 390, 205, 48 

§ 21 jälkeen 3 Verts/ALE NHÄ - 83, 506, 52 

§ 24 18 EFDD  -  

10 ALDE NHÄ - 120, 505, 19 

§ alkuper. teksti eä +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 25 35 GUE/NGL  -  

§ 25 jälkeen 19 EFDD NHÄ - 123, 506, 21 

§ 26 § alkuper. teksti eä +  

§ 26 jälkeen 1 Verts/ALE NHÄ - 122, 509, 18 

2 Verts/ALE NHÄ - 78, 508, 57 

20 EFDD NHÄ - 94, 510, 39 

§ 27 11 ALDE  -  

§ alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 28 36 GUE/NGL  -  

§ alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 457, 168, 24 

2/NHÄ + 463, 161, 9 

3/NHÄ + 462, 171, 7 

§ 28 jälkeen 21 EFDD NHÄ - 175, 464, 7 

§ 30 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 32 22 EFDD NHÄ - 159, 473, 16 

§ alkuper. teksti eä +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

alaotsikko ennen § 33 37 GUE/NGL NHÄ - 118, 516, 13 

§ 33 38 GUE/NGL NHÄ - 111, 529, 8 

§ 34 39 GUE/NGL  -  

§ 35 § alkuper. teksti eä +  

§ 36 § alkuper. teksti eä +  

§ 37 40 GUE/NGL NHÄ - 161, 470, 18 

§ 38 § alkuper. teksti eä +  

§ 40 § alkuper. teksti eä +  

§ 43 § alkuper. teksti eä +  

§ 45 41 GUE/NGL  -  

§ 46 § alkuper. teksti eä +  

§ 47 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 508, 98, 47 

§ 48 § alkuper. teksti eä +  

§ 51 § alkuper. teksti eä +  

A kappale 23 GUE/NGL  -  

H kappaleen jälkeen 24 GUE/NGL  -  

I kappale § alkuper. teksti eä +  

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 395, 203, 50 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

GUE/NGL: tark. 30, 33, 37, 38, 40 

EFDD: tark. 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22 

Verts/ALE: tark. 1, 2, 3, 4, 5 

ALDE: tark. 6, 7, 8, 9, 10 

ECR: §21 (2. osa), 47 (2. osa) 
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Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

GUE/NGL: § 1, 7, 9, 12, 19, 24, 26, 27, 32, 35, 36, 37, 38, 40, 43, 46, 47, 48, 51, I kappale 

Verts/ALE: § 1 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

GUE/NGL: 

§ 10 

1. osa: "on perillä yksityisellä sektorilla tapahtuvasta velkavivun purkamista koskevasta 

prosessista; korostaa, että Euroopan investointien määrä on selvästi pienempi kuin 

ennen kriisiä;" 

2. osa: "pitää tältä osin tärkeänä pankkiunionin ja pankkien rakenneuudistusten nopeaa 

valmiiksi saattamista sekä pk-yrityksiin kohdistuvien pääomainvestointien 

tehostamista pääomamarkkinaunionin ansiosta;" 

3. osa: "kehottaa käyttämään Euroopan strategisten investointien rahastoa ja COSME-

ohjelmaa mahdollisimman paljon, jotta parannetaan pk-yritysten mahdollisuuksia 

saada rahoitusta;" 

4. osa: "katsoo, että sisämarkkinoiden sääntelyn parempi ennakoitavuus lisäisi sijoittajien 

luottamusta;" 

 
§ 15 

1. osa: "korostaa resurssi- ja energiatehokkuuden merkitystä, mukaan luettuna 

kiertotalouden kehittäminen;" 

2. osa: "korostaa, että on tärkeää kehittää edelleen todellista energiaunionia, joka perustuu 

yhteisvastuuseen, tehokkuuteen ja monimuotoisuuteen omia energialähteitä, kuten 

uusiutuvaa energiaa, unohtamatta; kehottaa komissiota sisällyttämään nämä 

huolenaiheet maakohtaisiin suosituksiin silloin kun ne ovat erityisen merkittäviä 

kilpailukyvyn ja kestävän kasvun kannalta;" 

 
§ 30 

1. osa: "muistuttaa, että palkanmuodostus on itsenäisten työehtosopimusneuvottelujen 

tulos," 

2. osa: "ja kehottaa asianomaisia toimijoita varmistamaan vastuullisen ja kasvumyönteisen 

palkkakehityksen, joka heijastaisi tuottavuuden kasvua; kehottaa asianomaisia 

toimijoita etenkin niissä maissa, joiden vaihtotase on lähes tasapainossa, jatkamaan 

pyrkimyksiään tuottavuuden parantamiseksi ja kilpailukyvyn säilyttämiseksi; 

kehottaa samalla suuren ylijäämän maissa olevia asianomaisia toimijoita käyttämään 

liikasäästöjä tukemaan kotimaista kysyntää ja investointeja;" 

 
ECR: 

§ 21 

1. osa: "vaatii panemaan täytäntöön vakaus- ja kasvupaketin," 

2. osa: "samalla, kun voimassa olevia joustavuuslausekkeita käytetään täysimääräisesti 

13. tammikuuta 2015 annetun komission tiedonannon (COM(2015)0012) mukaisesti 

muun muassa suurten investointien ja rakenneuudistusten tukemiseen sekä 

turvallisuusuhkien ja pakolaisvirtojen käsittelemiseen;" 
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§ 47 

1. osa: "korostaa jälleen tarvetta ottaa käyttöön kestävien toimintalinjojen laatimista 

palkitseva ja "saastuttaja maksaa" -periaatteen mukainen finanssipoliittinen kehys, 

jolla annetaan oikeita signaaleja resurssitehokkuuteen investoimiseksi, 

tuotantoprosessien nykyaikaistamiseksi ja entistä helpommin korjattavien ja 

kestävämpien tuotteiden valmistamiseksi;" 

2. osa: "muistuttaa, että on välttämätöntä poistaa asteittain ympäristön kannalta haitalliset, 

muun muassa fossiilisille polttoaineille myönnettävät, tuet ja siirtää verotusta työn 

verottamisesta ympäristöä pilaavan toiminnan verottamiseen;" 

 
Verts/ALE: 

§ 27 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "että monille jäsenvaltioille tämä tarkoittaa 

kasvua edistävään julkisen talouden vakauttamiseen pyrkimistä; toteaa toisaalta," 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 28 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanaa "myönteinen" ja sanoja "toteaa, että 

jäsenvaltioiden nykyiseen vaihtotaseen ylijäämään liittyy myönteisiä 

kerrannaisvaikutuksia koko arvoketjuun ja että tästä voi olla monin tavoin hyötyä 

eräille muille jäsenvaltioille" 

2. osa: "myönteinen"  

3. osa: "toteaa, että jäsenvaltioiden nykyiseen vaihtotaseen ylijäämään liittyy myönteisiä 

kerrannaisvaikutuksia koko arvoketjuun ja että tästä voi olla monin tavoin hyötyä 

eräille muille jäsenvaltioille" 
 

Muuta 

Tarkistus 17 peruutettiin. 

João Pimenta Lopes (GUE/NGL-ryhmä) peruutti allekirjoituksensa tarkistuksesta 25. 

Myös Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL-ryhmä) allekirjoitti tarkistuksen 35. 
 

 

8. Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuisen kasvuselvityksen 2016 

työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat 

Mietintö: Sofia Ribeiro (A8-0031/2016) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 2 1 GUE/NGL  -  

§ alkuper. teksti eä +  

§ 3 § alkuper. teksti NHÄ + 448, 170, 22 

§ 6 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 14 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5/NHÄ + 522, 103, 18 

§ 16 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 17 § alkuper. teksti eä/KÄ + 303, 272, 64 

§ 19 § alkuper. teksti NHÄ + 485, 116, 38 

§ 20 2 GUE/NGL  -  

§ alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 478, 136, 30 

§ 22 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ - 198, 379, 68 

§ 25 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 27 § alkuper. teksti eä +  

§ 29 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 390, 235, 16 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 34 § alkuper. teksti eä +  

§ 39 § alkuper. teksti eä +  

§ 41 § alkuper. teksti osat   

1/KÄ + 432, 210, 1 

2 -  

§ 42 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 464, 174, 4 

2 +  

§ 43 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 52 § alkuper. teksti eä +  

§ 53 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 58 3 GUE/NGL  -  

§ 59 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 62 § alkuper. teksti NHÄ + 357, 245, 42 

§ 63 § alkuper. teksti NHÄ + 402, 180, 51 

§ 64 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 469, 121, 46 

2/NHÄ + 443, 169, 11 

3/NHÄ + 456, 154, 26 

4/NHÄ + 510, 119, 5 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 69 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 70 § alkuper. teksti NHÄ + 450, 182, 2 

A kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 458, 180, 0 

I kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 404, 201, 35 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

EFDD: § 3, 14 (5. osa), 20 (2. osa), 42 (1. osa), 63, 64, 70 

ALDE: § 19, 64 (3. osa) 

S&D: § 62 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: § 17, 41, 62 

GUE/NGL: § 2, 34, 39, 52, 63 

ALDE: § 27, 62 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

EFDD: 

§ 16 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "ja tehokkaan julkisen talouden 

vakauttamisen" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 20 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "toteaa, että useat jäsenvaltiot ovat 

toteuttaneet uudistuksia, jotka ovat vaikuttaneet myönteisesti esimerkiksi 

työllisyyslukuihin, mutta" 

2. osa: nämä sanat 
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§ 42 

1. osa: "panee tyytyväisenä merkille ESIR-rahaston käyttöönoton sen ensimmäisenä 

täytäntöönpanovuotena ja sen roolin parhaiden hankkeiden tukemiseksi unionin 

tasolla;" 

2. osa: "pyytää komissiota varmistamaan, että ESIR-rahasto mahdollistaa jäsenvaltioiden ja 

niiden alueiden tehokkaamman sosiaalisen ja taloudellisen lähentymisen EU:ssa ja 

että kaikki jäsenvaltiot hyödyntävät mahdollisuuden saada tätä rahoitusta 

koheesiopolitiikan tavoitteiden mukaisesti; pyytää komissiota seuraamaan ja 

valvomaan ESIR-rahastosta tehtäviä investointeja; katsoo, että olisi julkaistava 

raportti, jossa tarkastetaan ja mitataan investointien todelliset taloudelliset ja 

sosiaaliset vaikutukset;" 

 
PPE: 

§ 22 

1. osa: "panee tyytyväisenä merkille inhimilliseen pääomaan investoimista koskevan 

komission aloitteen, jolla pyritään palauttamaan työllisyys aikaisemmalle tasolle ja 

varmistamaan kestävä kasvu, mutta on erittäin huolissaan siitä, että julkiset 

koulutusmenot ovat supistuneet 3,2 prosenttia  vuodesta 2010 ja pienentyneet 11 

jäsenvaltiossa vuonna 2013, jolta uusimmat tiedot ovat;" 

2. osa: "korostaa, että näissä uudistuksissa olisi keskityttävä opetussuunnitelmiin ja 

julkiseen sektoriin, jotta ne olisivat tehokkaita;" 

 
GUE/NGL: 

A kappale 

1. osa: "toteaa, että työttömyysaste on ollut hitaassa laskussa vuoden 2013 toiselta 

puoliskolta lähtien mutta se ei ole laskenut riittävästi työttömyyden ja köyhyyden 

hillitsemisen kannalta, vaikka on toteutettu makrotalouspolitiikan tukitoimia ja 

rakenneuudistuksia; toteaa, että työttömyyttä on monissa jäsenvaltioissa kuitenkin 

edelleen liian paljon ja se koskee tällä hetkellä 9,9:ää prosenttia aktiivisista 

kansalaisista eli 23:a miljoonaa eurooppalaista, joista noin puolet on 

pitkäaikaistyöttömiä, ja yli kymmentä prosenttia euroalueella, mikä on edelleen 

paljon enemmän kuin vuonna 2008; toteaa tämän osoittavan, että on tärkeää ottaa 

huomioon erityiset mikrotaloudelliset olosuhteet" 

2. osa: "ja jatkaa sosiaalisesti oikeudenmukaisia rakenneuudistuksia, joiden sosiaaliset 

vaikutukset olisi arvioitava ennen niiden voimaantuloa;" 

 
§ 6 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "väestörakenteen muutokseen vastaamiseksi" 

ja "jotta jäsenvaltioiden koulutusjärjestelmiä voidaan mukauttaa paremmin 

työmarkkinoiden tarpeisiin" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 25 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "yleistä kilpailukykyä, ja varmistamaan 

samalla" ja "vaatii jäsenvaltioita vähentämään hallinnollisia rasitteita nuorten 

yrittäjyyden edistämiseksi;" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 43 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "tai inhimillisen pääoman kehittämisen" ja 

"ja kestävän osallistavan kasvun lisäämiseksi, "sekä" ja "että" ja "odotettavista 

olevista sosiaalisista ja taloudellisista tuloksista" 

2. osa: nämä sanat 
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§ 59 

1. osa: "pyytää komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan EU:n sisäistä työvoiman liikkuvuutta 

kaikkialla EU:ssa keinona luoda uusia mahdollisuuksia sekä työntekijöille että 

yrityksille;" 

2. osa: "kehottaa jäsenvaltioita käyttämään ja edistämään saatavilla olevia työvoiman 

liikkuvuutta helpottavia EU:n välineitä, erityisesti Euroopan työnvälitysverkostoa 

(EURES); kannustaa jäsenvaltioita kehittämään raja-alueilla, joilla työvoiman 

liikkuvuus on erittäin suurta, EURES-raja-aluekumppanuuksia työntekijöiden 

auttamiseksi heidän liikkuvuussuunnitelmissaan;" 

 
§ 69 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "kaikissa ohjausjakson vaiheissa" ja "tältä 

osin" ja "sekä vuotuisessa kasvuselvityksessä 2015 käyttöön otettuun 

yksinkertaistettuun lähestymistapaan; huomauttaa kuitenkin, että monissa 

jäsenvaltioissa tilanne on edelleen heikko kansallisella tasolla" 

2. osa: nämä sanat 

 
ALDE: 

§ 29 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "ja harkitsemaan suosiollisemman 

veroporrastuksen soveltamista kotitalouden lapsiluvun mukaisesti" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 41 

1. osa: "korostaa sosiaaliturvaan, myös sosiaalipalveluihin, tehtävien investointien suurta 

yhteiskunnallista ja taloudellista arvoa;" 

2. osa: "toteaa, että tällaisten sosiaalisten investointien joustavuutta olisi lisättävä 

makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn puitteissa, ja kannustaa sen 

vuoksi jäsenvaltioita investoimaan sosiaalipalveluihin myönteisen sosiaalisen ja 

taloudellisen kehityksen aikaansaamiseksi;" 

 
§ 53 

1. osa: "on huolissaan siitä, että työpaikka itsessään ei enää takaa ulospääsyä köyhyydestä 

eikä ole paras väline sosiaalisen osallisuuden turvaamiseksi, sillä 12,7 prosenttia 

työikäisestä väestöstä kärsi työssäkäyvien köyhyydestä vuonna 2014, ja määrä on 

kasvanut vuodesta 2009, jolloin se oli 11 prosenttia; pyytää komissiota ehdottamaan 

EU:n yhdennettyä köyhyyden vastaista strategiaa, jonka avulla voidaan puuttua 

kaikkien, erityisesti haavoittuvimpien, ryhmien moniulotteiseen köyhyyteen, ja 

edistää aktiivista osallistamista, jonka tukena on oikeus asianmukaiseen 

sosiaaliturvaan;" 

2. osa: "toistaa tässä yhteydessä komissiolle esittämänsä pyynnön, että se ehdottaisi aloitetta 

vähimmäistulon käyttöönoton edistämiseksi jäsenvaltioissa toissijaisuusperiaatetta 

rikkomatta;" 

 
I kappale 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "toteaa, että tämä perustuu työttömyyteen 

liittyvään psyykkiseen leimautumiseen ja että työnantajat saattavat katsoa 

ikääntyneet työttömät työnhakijat vähemmän päteviksi ja vähemmän houkutteleviksi 

työllistää kuin työssä olevat henkilöt;" 

2. osa: nämä sanat 

 



P8_PV(2016)02-25(VOT)_FI.doc 16 PE 578.054 

EFDD, GUE/NGL, ALDE 

§ 14 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "toteaa, että koko EU ja monet sen 

jäsenvaltiot kärsivät edelleen rakenneongelmista, joihin on puututtava kiireellisesti;", 

"on huolissaan menoleikkauksiin keskittyvien julkisen talouden sopeuttamistoimien 

sosiaalisista vaikutuksista ja", "sekä" ja "sosiaalisesti ja taloudellisesti tasapainoiset 

rakenneuudistukset ", "ja vastuullista julkisen talouden vakauttamista, jossa otetaan 

huomioon velan kestävyys, taloussuhdanteet ja investointivaje," 

2. osa: "toteaa, että koko EU ja monet sen jäsenvaltiot kärsivät edelleen rakenneongelmista, 

joihin on puututtava kiireellisesti;" 

3. osa: "on huolissaan menoleikkauksiin keskittyvien julkisen talouden sopeuttamistoimien 

sosiaalisista vaikutuksista ja" 

4. osa: "sekä" ja "sosiaalisesti ja taloudellisesti tasapainoiset rakenneuudistukset" 

5. osa: "ja vastuullista julkisen talouden vakauttamista, jossa otetaan huomioon velan 

kestävyys, taloussuhdanteet ja investointivaje," 

 
GUE/NGL, ALDE 

§ 64 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman alakohtia "a", "b" ja "c" 

2. osa: a alakohta 

3. osa: b alakohta 

4. osa: c alakohta 
 

 

9. Sisämarkkinoiden hallinto osana eurooppalaista ohjausjaksoa 2016 

Mietintö: Catherine Stihler (A8-0017/2016) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 12 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 24 1 76+ jäsentä NHÄ - 222, 370, 39 

§ 27 2 76+ jäsentä NHÄ - 229, 353, 48 

§ 35 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 46 3 76+ jäsentä NHÄ + 498, 94, 45 

§ alkuper. teksti NHÄ ↓  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 52 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 462, 166, 7 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

S&D: § 46, tark. 3 

Verts/ALE: § 46, tark. 1, 2, 3 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: 

§ 12 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "muun muassa työnantajajärjestöt ja 

ammattiyhdistykset" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 35 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "jota tulisi hyödyntää nykyisiä oikeudellisia 

ja kuluttajansuojaa koskevia normeja sekä samoja kilpailuedellytyksiä noudattaen" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 52 

1. osa: "katsoo, että sisämarkkinoiden markkinavalvontaviranomaisia on vahvistettava, 

niiden välisiä yhteyksiä on lisättävä ja niillä on oltava riittävästi henkilökuntaa, jotta 

ne voivat vastata nykyisiin ja erityisesti maailmanlaajuiseen kilpailuun liittyviin 

haasteisiin; vaatii kansallisia markkinavalvontaviranomaisia tekemään tiiviimpää 

yhteistyötä ja vaihtamaan tietoja ja hyviä käytäntöjä, jotta voidaan torjua tehokkaasti 

vilpillisen kilpailun eri muotoja sisämarkkinoilla, muun muassa suurta määrää 

laittomia ja sääntöjenvastaisia tuotteita, jotka tulevat kalliiksi sääntöjä noudattaville 

yrityksille ja aiheuttavat vakavia riskejä kuluttajille ja etenkin kaikkein 

heikoimmassa asemassa oleville kuluttajille; on huolissaan siitä, että Euroopan 

unionin neuvostolla vie pitkän ajan hyväksyä tuoteturvallisuus- ja 

markkinavalvontapaketti, mikä vaarantaa tuotteiden turvallisuuden unionissa;" 

2. osa: "kehottaa neuvostoa hyväksymään paketin välittömästi;" 
 

 

 

10. EU:n ja Tunisian vapaakauppasopimusta koskevien neuvottelujen aloittaminen 

Päätöslauselmaesitys: B8-0255/2016 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Päätöslauselmaesitys B8-0255/2016 (INTA-valiokunta) 

§ 2 12 GUE/NGL  -  

§ 3 § alkuper. teksti eä +  

§ 6 13 GUE/NGL  -  

§ 6 jälkeen 14 GUE/NGL  -  

§ 10 jälkeen 8 Verts/ALE  -  

15 GUE/NGL  -  

§ 11 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 13 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 16 4 S&D KÄ - 303, 311, 13 

16 GUE/NGL  -  

§ 17 5 S&D osat   

1/KÄ + 317, 286, 16 

2 -  

§ 21 jälkeen 6 S&D  -  

§ 23 17 GUE/NGL  -  

§ alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 25 7 S&D KÄ - 297, 318, 19 

§ 29 1 EFDD  -  

§ 42 jälkeen 9 Verts/ALE osat   

1 -  

2 ↓  

18 GUE/NGL  -  

§ 44 2 EFDD  -  

§ alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 46 3 EFDD NHÄ - 144, 467, 20 

§ 50 10 Verts/ALE  -  

§ 57 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 58 § alkuper. teksti eä +  

§ 59 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 545, 67, 20 

3 +  

M kappaleen jälkeen 11 GUE/NGL  -  

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 479, 123, 31 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

EFDD: tark. 3 

ENF: § 59 (2. osa), lopullinen äänestys 
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Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: § 58 

ENF: § 3 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

EFDD: 

§ 11 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "ja epäsymmetrisen" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 13 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "ja epäsymmetrisesti" 

2. osa: nämä sanat 

 
S&D: 

§ 23 

1. osa: "kehottaa erittäin painokkaasti komissiota ja Tunisian hallitusta käynnistämään 

selkeän ja tarkan prosessin Tunisian ja EU:n kansalaisyhteiskunnan ottamiseksi 

mukaan neuvottelujen kaikkiin vaiheisiin ja osoittamaan innovatiivisuutta; ilmaisee 

tältä osin tyytyväisyytensä Tunisian kansalaisyhteiskunnan rooliin ensimmäisellä 

neuvottelukierroksella ja vaatii, että neuvottelut ovat avoimet ja että niissä otetaan 

paremmin huomioon Tunisian kansalaisyhteiskunnan osien monimuotoisuus" 

2. osa: "tukeutumalla parhaisiin käytäntöihin vastaavanlaisissa neuvotteluissa vakiintuneiden 

käytäntöjen mukaisesti;" 

 
§ 44 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "EU ja Tunisia voivat vain hyötyä 

helpommasta vastavuoroisesta pääsystä toistensa maataloustuotteiden markkinoille 

ja että" 

2. osa: nämä sanat 

 
tark. 9 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "sisällöllisiä tai menettelyihin liittyviä" 

2. osa: nämä sanat 

 
ECR: 

tark. 5 

1. osa: "pyytää kuitenkin EU:ta samoin kuin sen jäsenvaltioita, Euroopan investointipankkia 

ja Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankkia jatkamaan tunisialaisten tukemista ja 

tehostamaan avustus- ja tukiohjelmiaan muun muassa ottamalla käyttöön 

poikkeuksellisia yksipuolisia kaupan toimenpiteitä, jotta Tunisiaa voidaan tukea 

demokratiaprosessin vahvistamisessa; suhtautuu myönteisesti siihen, että joissakin 

jäsenvaltioissa on otettu käyttöön Tunisian muutosta edistäviä kumppanuuksia; 

kehottaa EU:ta jatkamaan ohjelmaansa, jolla pyritään vähentämään 

perusterveydenhuollon saamiseen liittyviä alueellisia eroja Tunisiassa;" 

2. osa: "pitää kuitenkin valitettavana, että EU ei aio edistää toimia, joilla vähennetään 

pääosin Tunisian aiemman hallinnon ottamaa velkaa;" 

 
§ 57 

1. osa: "kehottaa komissiota sisällyttämään sopimustekstiin ihmisoikeuslausekkeen" 

2. osa: "jonka perusteella EU voi yksipuolisesti keskeyttää sopimuksen soveltamisen, jos 

toinen sopimuspuoli rikkoo ihmisoikeuksia" 
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Verts/ALE, ENF: 

§ 59 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "viisumien myöntämisen helpottamista 

koskeva sopimus ja" ja "takaisinottosopimus" 

2. osa: "viisumien myöntämisen helpottamista koskeva sopimus ja" 

3. osa: "takaisinottosopimus" 
 

 

 

11. Euroopan oikeusasiamiehen toiminta vuonna 2014 

Mietintö: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0020/2016) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 5 1 Verts/ALE  +  

§ 7 4 GUE/NGL  -  

§ 10 5 GUE/NGL  -  

§ 11 6 GUE/NGL  -  

§ 17 7 GUE/NGL  -  

§ 22 8 GUE/NGL  -  

§ 23 9 GUE/NGL osat   

1 -  

2 -  

§ 26 2 Verts/ALE  +  

§ 26 jälkeen 3 Verts/ALE  +  

§ 29 10P PPE KÄ - 231, 393, 4 

§ 31 11P PPE  -  

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 526, 46, 55 

 



P8_PV(2016)02-25(VOT)_FI.doc 22 PE 578.054 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

S&D: 

tark. 9 

1. osa: "kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita lopettamaan palautuslennot ja myös Frontexin 

suorittamat lennot sekä koko yhteisiä palauttamisoperaatioita koskevan politiikan;" 

2. osa: "suhtautuu myönteisesti oikeusasiamiehen Frontexille esittämään pyyntöön luoda 

mahdollisimman tiukat oikeudelliset takeet käsittävä valitusmekanismi mahdollisten 

perusoikeusloukkausten varalta; kehottaa oikeusasiamiestä tutkimaan asiaa lisää 

ottaen huomioon nykyisen tilanteen, jossa EU:n rajoille tulee yhä enemmän 

pakolaisia, ja kehottaa tutkimaan Frontexiin kohdistetut väitteet unionin ulkorajojen 

valvontaoperaatioiden yhteydessä tehdyistä ihmisoikeusloukkauksista;" 
 

 

12. Euroopan keskuspankin vuosikertomus 2014 

Mietintö: Notis Marias (A8-0012/2016) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 6 6P ENF  -  

§ alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 315, 303, 4 

§ 7 jälkeen 1 Verts/ALE  -  

§ 8 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 10 jälkeen 2 Verts/ALE  -  

§ 11 7 ENF  -  

§ 14 jälkeen 12 40+ jäsentä NHÄ - 224, 370, 36 

§ 15 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3/KÄ + 321, 268, 29 

§ 18 § alkuper. teksti osat   

1 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

2/KÄ + 307, 292, 22 

§ 20 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 25, 1 alakohta 9 ECR  -  

§ 25 jälkeen 3 Verts/ALE  -  

§ 32 jälkeen 10 ECR NHÄ - 229, 387, 4 

§ 34 8 ENF  -  

11 S&D  -  

C kappaleen jälkeen 4 ENF  -  

D kappale 5 ENF  -  

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 400, 169, 59 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

S&D: tark.12 

ECR: tark.10 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

Verts/ALE: 

§ 6 

1. osa: "odottaa EKP:n edistävän yleistä talouspolitiikkaa unionissa sekä sen tavoitteiden 

saavuttamista SEUT-sopimuksen 282 artiklan mukaisesti," 

2. osa: "jos tämä ei vaaranna sen päätehtävää eli hintavakauden ylläpitämistä;" 

 
§ 8 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "julkisen talouden vakauttamista" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 18 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "sanotun kuitenkaan rajoittamatta sen 

ensisijaista hintatason vakauden ylläpitämisen tavoitetta," 

2. osa: nämä sanat 
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§ 20 

1. osa: "pitää myönteisenä EKP:n yritystä vauhdittaa inflaatiota siten, että se ei ylittäisi 2:ta 

prosenttia, mutta nousisi lähelle sitä, koska tämä voi myös edistää muiden EU:n 

politiikkojen onnistumista sekä vahvistaa kilpailukykyä, talouskasvua ja 

työpaikkojen luomista Euroopassa, jos se pannaan täytäntöön yhdessä 

kohdennettujen investointien, kunnianhimoisten ja sosiaalisesti tasapainoisten 

rakenneuudistusten" ja "kanssa"; 

2. osa: "sekä julkisen talouden vakauttamisen" 

 
Verts/ALE, ECR: 

§ 15 

1. osa: "kehottaa makrotalouden sopeutusohjelman kohteena olevia euroalueen 

jäsenvaltioita toimimaan 21. toukokuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksen (EU) N:o 472/2013 7 artiklan 9 kohdan mukaan ja 

suorittamaan julkisen taloutensa kattavan tarkastuksen, jotta voidaan muun muassa 

arvioida velkatason liialliseen kasvuun johtaneita syitä sekä jäljittää mahdollisia 

sääntöjenvastaisuuksia;" 

2. osa: "katsoo, että tämän tarkastuksen tavoitteena olisi oltava se, että ymmärrettäisiin 

paremmin tehdyt virheet," 

3. osa: "eikä käynnistettäisi suunnittelematonta velkojen uudelleenjärjestelyprosessia, joka 

voisi jälleen panna alkuun velkakriisin joissakin jäsenvaltioissa;" 
 

 

13. Vapaakauppasopimusneuvottelujen aloittaminen Australian ja Uuden-Seelannin 

kanssa 

Päätöslauselmaesitys: B8-0250/2016 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Päätöslauselmaesitys B8-0250/2016 (INTA-valiokunta) 

§ 5 8 GUE/NGL NHÄ - 135, 300, 180 

§ 6 9 GUE/NGL NHÄ - 101, 459, 55 

§ 6 jälkeen 2 ENF NHÄ - 70, 506, 43 

§ 8 1 S&D NHÄ + 479, 108, 28 

§ 8 jälkeen 3 ENF osat   

1/NHÄ - 84, 490, 44 

2/NHÄ ↓  



P8_PV(2016)02-25(VOT)_FI.doc 25 PE 578.054 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 9 10 GUE/NGL NHÄ - 157, 336, 119 

§ 11 11 GUE/NGL NHÄ - 151, 310, 156 

§ 11 jälkeen 12 GUE/NGL  -  

A kappale 4 GUE/NGL NHÄ - 123, 475, 18 

G kappale § alkuper. teksti eä +  

H kappale 5 GUE/NGL  -  

K kappale 6 GUE/NGL NHÄ - 150, 459, 9 

M kappale 7 GUE/NGL NHÄ - 105, 454, 50 

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 479, 123, 17 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

S&D: tark. 1 

PPE: tark. 2, 3, 4, 6, 8, 11, lopullinen äänestys 

GUE/NGL: tark. 7, 9, 10, 11 

ENF: tark. 2, 3, 4, lopullinen äänestys 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

GUE/NGL: G kappale 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ENF: 

tark. 3 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "ja mahdollisesti jättämään ne neuvottelujen 

ulkopuolelle" 

2. osa: nämä sanat 
 

 

14. Lemmikkieläinten rekisteröintiin tarkoitettujen yhteensopivien järjestelmien 

käyttöönotto kaikissa jäsenvaltioissa 

Päätöslauselmaesitykset: B8-0252/2016, B8-0253/2016, B8-0254/2016, B8-0256/2016, B8-0251/2016 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0251/2016  

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

§ 4 jälkeen 4 GUE/NGL  -  

§ 5 jälkeen 5 GUE/NGL  -  

A kappaleen jälkeen 1 GUE/NGL  -  

B kappaleen jälkeen 2 GUE/NGL  -  

C kappaleen jälkeen 3 GUE/NGL  -  

G kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ - 289, 310, 5 

H kappale § alkuper. teksti eä +  

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

 +  

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset 

B8-0251/2016  ALDE  ↓  

B8-0252/2016  S&D  ↓  

B8-0253/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0254/2016  PPE, ECR  ↓  

B8-0256/2016  EFDD  ↓  

 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR, S&D: H kappale 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ALDE: 

G kappale 

1. osa: Teksti kokonaisuudessaan ilman sanaa "yleiseurooppalaiset" 

2. osa: tämä sana 
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15. Jemenin humanitaarinen tilanne 

Päätöslauselmaesitykset: B8-0147/2016, B8-0152/2016, B8-0153/2016, B8-0155/2016, B8-0158/2016, 
B8-0160/2016, B8-0151/2016 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Poliittisen ryhmän päätöslauselmaesitys 

B8-0147/2016  ECR  -  

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0151/2016  

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

§ 2 3 PPE KÄ + 304, 285, 15 

§ 6 § alkuper. teksti NHÄ + 552, 31, 18 

§ 6 jälkeen 1 S&D, ALDE, 

Verts/ALE, 

EFDD, 

GUE/NGL 

NHÄ + 359, 212, 31 

B kappale 2 PPE KÄ + 434, 148, 19 

N kappale § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 556, 33, 14 

2/NHÄ + 353, 232, 23 

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 449, 36, 78 

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset 

B8-0151/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0152/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0153/2016  ALDE  ↓  

B8-0155/2016  S&D  ↓  

B8-0158/2016  PPE  ↓  

B8-0160/2016  EFDD  ↓  

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

Verts/ALE: § 6, N kappale, tark. 1, lopullinen äänestys 

ALDE: N kappale, tark. 1 
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Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: 

N kappale 

1. osa: "toteaa, että eräät unionin jäsenvaltiot ovat sodan syttymisen jälkeen jatkaneet lupien 

myöntämistä Saudi-Arabiaan suuntautuville asetoimituksille ja niihin liittyvien 

tuotteiden toimituksille;" 

2. osa: "toteaa, että tällaiset asetoimitukset ovat asevientiä koskevan unionin yhteisen 

kannan 2008/944/YUTP vastaisia, sillä siinä kielletään yksiselitteisesti 

jäsenvaltioilta asevientilupien myöntäminen, jos on olemassa selkeä vaara, että 

vietävää sotilasteknologiaa tai vietäviä puolustustarvikkeita saatetaan käyttää 

kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vakaviin loukkauksiin ja alueellisen rauhan, 

turvallisuuden ja vakauden vaarantamiseen;" 
 

Muuta 

Myös Catherine Bearder (ALDE-ryhmä) allekirjoitti yhteisen päätöslauselmaesityksen 

RC-B8-0151/2016. 

 


