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LIITE 
 

ÄÄNESTYSTEN TULOKSET 
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- 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. Henkilöiden, joilla on albinismi, tilanteesta Afrikassa, erityisesti Malawissa 

Päätöslauselmaesitykset: B8-0897/2016, B8-0898/2016, B8-0899/2016, B8-0901/2016, B8-0904/2016, 

B8-0908/2016, B8-0911/2016 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0897/2016  

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

äänestys: päätöslauselma  

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 603, 5, 46 

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset 

B8-0897/2016  ECR  ↓  

B8-0898/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0899/2016  EFDD  ↓  

B8-0901/2016  PPE  ↓  

B8-0904/2016  S&D  ↓  

B8-0908/2016  ALDE  ↓  

B8-0911/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: lopullinen äänestys 
 

Muuta 

Myös Dita Charanzová (ALDE-ryhmä) allekirjoitti päätöslauselmaesityksen B8-0908/2016. 
 

 

2. Bahrain 

Päätöslauselmaesitykset: B8-0900/2016, B8-0902/2016, B8-0903/2016, B8-0905/2016, B8-0906/2016, 

B8-0907/2016, B8-0909/2016 

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-B8-0900/2016  

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

§ 2 § alkuper. teksti eä +  

§ 10 § alkuper. teksti NHÄ + 606, 47, 6 

§ 13 3 GUE/NGL  -  

§ 14 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 427, 212, 23 

3 +  

§ 15 jälkeen 4 GUE/NGL NHÄ + 328, 299, 34 

A kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

E kappaleen jälkeen 1 GUE/NGL KÄ + 351, 303, 7 

H kappaleen jälkeen 2 GUE/NGL  -  

äänestys: päätöslauselma  

(teksti kokonaisuudessaan) 

 +  

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset 

B8-0900/2016  ECR  ↓  

B8-0902/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0903/2016  EFDD  ↓  

B8-0905/2016  PPE  ↓  

B8-0906/2016  S&D  ↓  

B8-0907/2016  ALDE  ↓  

B8-0909/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

GUE/NGL: § 10, tark. 4 
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Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

GUE/NGL: § 2 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

GUE/NGL: 

A kappale 

1. osa: "toteaa, että Bahrain on Persianlahden alueella merkittävä unionin kumppani muun 

muassa poliittisten ja taloudellisten suhteiden, energia-asioiden ja turvallisuuden 

saralla;" 

2. osa: "toteaa, että kumppanuuden syventäminen on kummankin osapuolen etujen 

mukaista, jotta tulevaisuuden haasteisiin kyetään reagoimaan paremmin;" 

 
GUE/NGL, PPE: 

§ 14 

1. osa: "panee merkille Bahrainin hallituksen käynnissä olevat toimet maan rikoslain ja 

oikeudellisten menettelyjen uudistamiseksi ja rohkaisee sitä jatkamaan tätä 

prosessia;" 

2. osa: "kehottaa Bahrainin hallitusta noudattamaan kansainvälisiä normeja, jotka koskevat 

oikeutta puolueettomaan oikeudenkäyntiin;" 

3. osa: "korostaa, että on tärkeää tukea Bahrainia etenkin sen oikeuslaitoksen suhteen, jotta 

voidaan varmistaa kansainvälisten ihmisoikeusnormien noudattaminen; kehottaa 

lujittamaan unionin ja Bahrainin välistä ihmisoikeusvuoropuhelua;" 

 
Muuta 

 
Myös Dita Charanzová (ALDE-ryhmä) allekirjoitti päätöslauselmaesityksen B8-0907/2016. 
 

 

3. Myanmar, erityisesti rohingyaväestön tilanne 

Päätöslauselmaesitykset: B8-0910/2016, B8-0912/2016, B8-0913/2016, B8-0914/2016, B8-0915/2016, 
B8-0916/2016, B8-0917/2016 

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-B8-0910/2016  

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

§ 4 jälkeen 1 S&D, 

GUE/NGL 

NHÄ + 571, 33, 59 

§ 17 jälkeen 3 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

KÄ + 322, 311, 25 

johdanto-osan 

8 viitteen jälkeen 

2 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

KÄ + 315, 308, 31 

äänestys: päätöslauselma 

 (teksti kokonaisuudessaan) 

 +  

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset 

B8-0910/2016  ECR  ↓  

B8-0912/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0913/2016  EFDD  ↓  

B8-0914/2016  PPE  ↓  

B8-0915/2016  S&D  ↓  

B8-0916/2016  ALDE  ↓  

B8-0917/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

S&D: tark. 1 
 

Muuta 

Myös Dita Charanzová (ALDE-ryhmä) allekirjoitti päätöslauselmaesityksen B8-0916/2016. 

Myös Ana Gomes (S&D-ryhmä) allekirjoitti yhteisen päätöslauselmaesityksen RC-B8-0910/2016. 
 

 

4. Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 71. istunto 

Mietintö: Andrey Kovatchev (A8-0146/2016) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 1, d alakohta § alkuper. teksti osat   

1 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

2 +  

§ 1, e alakohta § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 1, f alakohta § alkuper. teksti NHÄ + 506, 98, 57 

§ 1, f alakohdan 

jälkeen 

2 Verts/ALE  -  

§ 1, k alakohta § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 1, t alakohdan 

jälkeen 

1 Verts/ALE NHÄ + 507, 79, 75 

§ 1, w alakohta § alkuper. teksti eä +  

§ 1, ad alakohta § alkuper. teksti NHÄ + 641, 10, 9 

§ 1, am alakohta § alkuper. teksti NHÄ + 372, 274, 14 

§ 1, an alakohdan 

jälkeen 

8 S&D KÄ + 451, 151, 51 

§ 1, ap alakohta 4 GUE/NGL  -  

§ alkuper. teksti eä +  

§ 1, aq alakohta § alkuper. teksti eä +  

§ 1, ar alakohdan 

jälkeen 

5 GUE/NGL  -  

§ 1, as alakohta § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

4 +  

§ 1, av alakohta 3 Verts/ALE NHÄ - 76, 541, 44 

§ alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 1, aw alakohta § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 1, aw alakohdan 

jälkeen 

6 GUE/NGL  -  

B kappale 7 GUE/NGL  -  

äänestys: päätöslauselma  

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 468, 116, 78 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: § 1, ad alakohta, § 1, am alakohta 

Verts/ALE: tark. 1 ja 3 

EFDD: § 1, f alakohta 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: § 1, w alakohta, § 1, ap alakohta, § 1, aq alakohta 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: 

§ 1, d alakohta 

1. osa: "varmistetaan, että YK:n yleiskokouksessa huolehditaan yhteistyössä EU:n ja 

Yhdysvaltojen kanssa kaikista välineistä, joilla varmistetaan kestävä ja todellinen 

kahden valtion ratkaisu, joka perustuu vuoden 1967 rajoihin ja Jerusalemin asemaan 

molempien valtioiden pääkaupunkina, sekä käsittää turvallisten ja tunnustettujen 

rajojen mukaisen turvallisen Israelin valtion ja itsenäisen, demokraattisen, 

yhtenäisen ja elinkelpoisen Palestiinan valtion, ja että nämä valtiot elävät rinnakkain 

rauhan ja turvallisuuden ilmapiirissä; toimitaan Lähi-idän rauhanprosessista 

18. tammikuuta 2016 annettujen neuvoston päätelmien mukaisesti," 

2. osa: "joissa pidetään edelleen tapahtuvaa siirtokuntien laajentamista jatkuvana esteenä 

rauhalle" 
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§ 1, e alakohta 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "kehotetaan toteuttamaan puolueeton ja 

riippumaton tutkinta kaikista väitetyistä kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön ja 

kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkauksista, mukaan luettuina 

humanitaarisen avun infrastruktuuriin ja henkilöstöön kohdistetut viimeisimmät 

iskut;" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 1, k alakohta 

1. osa: "lisätään jäsenvaltioiden tukea sellaisille YK:n rauhanturva- ja 

rauhanrakennusoperaatioille, joihin sisältyy ihmisoikeustyötä ja selkeitä 

vetäytymisstrategioita, erityisesti tarjoamalla henkilöstöä ja välineistöä, ja 

vahvistetaan tähän liittyvää EU:n välittäjän roolia;" 

2. osa: "kehitetään edelleen EU:n yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa koskevia 

menettelyitä YK:n toimien tukemiseksi" 

3. osa: "myös EU:n taisteluosastojen tai valmiuksien kehittämistä ja turvallisuusalan 

uudistamista koskevien aloitteiden avulla," 

4. osa: "samalla kun otetaan riittävässä määrin huomioon ihmisoikeuksiin, kestävään 

kehitykseen ja laajan muuttoliikkeen perimmäisiin syihin liittyvät kysymykset;" 

 
§ 1, as alakohta 

1. osa: "pyritään toteuttamaan toimia, joilla tehostetaan verotusalan kansainvälistä 

yhteistyötä" 

2. osa: "ja tuetaan YK-järjestelmän sisällä toimivan kansainvälisen verotuselimen 

perustamista;" 

3. osa: "torjutaan verovilppiä ja rahanpesua" 

4. osa: "veroasioita koskevan maailmanlaajuisen automaattisen tietojenvaihdon ja yhteisesti 

laaditun maailmanlaajuisen verokeitaiden "mustan listan" avulla;" 

 
§ 1, aw alakohta 

1. osa: "edistetään YK:n yleiskokouksen työn uudistamista ja kaikkien YK:n instituutioiden 

toiminnan koordinoinnin ja johdonmukaisuuden tehostamista, millä parannettaisiin 

järjestelmän tehokkuutta, vaikuttavuutta, oikeutusta, avoimuutta, 

vastuuvelvollisuutta, valmiuksia ja edustuksellisuutta; tuetaan ja kehitetään 

suurempaa avoimuutta seuraavan YK:n pääsihteerin valintamenettelyssä siten, että 

pääsihteeriehdokkaat esiteltäisiin yleiskokouksessa; edistetään tasa-arvoista ja 

oikeudenmukaista sukupuolijakaumaa ja maantieteellistä jakaumaa haettaessa ja 

nimettäessä parasta ehdokasta YK:n pääsihteeriksi" 

2. osa: "ja tuetaan sitä, että seuraavaksi pääsihteeriksi valitaan nainen, mikäli hakijoilla on 

samanlainen erinomainen pätevyys;" 

 
ECR, S&D: 

§ 1, av alakohta 

1. osa: "tuetaan YK:n turvallisuusneuvoston kattavaa uudistusta laajan konsensuksen 

perusteella, jotta voidaan ottaa paremmin huomioon maailman uudet realiteetit ja 

varmistaa, että turvallisuusneuvosto kykenee käsittelemään tehokkaasti 

kansainväliseen rauhaan ja turvallisuuteen kohdistuvia uhkia;" 

2. osa: "pyritään saavuttamaan EU:n pitkän aikavälin tavoite saada paikka uudistetussa 

YK:n turvallisuusneuvostossa;" 

3. osa: "kehotetaan turvallisuusneuvoston jäseniä pidättäytymään veto-oikeuden 

käyttämisestä tapauksissa, joissa on kyse ihmisyyttä vastaan tehdyistä rikoksista;" 
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5. Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen 

täytäntöönpano 

Mietintö: Helga Stevens (A8-0203/2016)  

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 1 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 15 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 16 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 25 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 28 § alkuper. teksti eä +  

§ 31 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 58 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 75 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 -  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 97 § alkuper. teksti eä +  

§ 98 § alkuper. teksti eä +  

§ 99 § alkuper. teksti eä +  

§ 110 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ - 311, 320, 30 

§ 116 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 377, 238, 44 

2/NHÄ - 312, 336, 12 

§ 118 § alkuper. teksti eä -  

§ 127 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ - 314, 315, 23 

§ 147 § alkuper. teksti eä +  

§ 149 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 165 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 343, 313, 4 

Z kappale § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 624, 10, 28 

2/NHÄ + 363, 264, 34 

AA kappale § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 423, 185, 54 

2/NHÄ - 306, 307, 49 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

äänestys: päätöslauselma  

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 571, 30, 60 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: AA kappale, § 116 (2. osa) 

GUE/NGL: § 116, Z kappale 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: § 28, 116, 118, AA kappale 

ECR: § 28, 97, 98, 99, 118, 147 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: 

§ 58 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "mukaan lukien kansalaisuudettomat 

henkilöt, asunnottomat, pakolaiset ja turvapaikanhakijat sekä vähemmistöihin 

kuuluvat henkilöt;" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 127 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "suosittelee, että maksut keskeytetään, 

perutaan ja peritään takaisin jäsenvaltioilta, jos perusoikeuksien kunnioittamista 

koskevaa velvoitetta rikotaan;" 

2. osa: nämä sanat 

 
ECR: 

§ 31 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "perusoikeuksista ja tasapuolisista 

mahdollisuuksista saada palveluja ja päästä työmarkkinoille sekä" ja "samat oikeudet 

ja velvollisuudet sosiaaliturvan saannissa kuin asianomaisen jäsenvaltion 

kansalaisilla" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 116 

1. osa: "kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan pikaisesti toimenpiteitä, joilla ehkäistään ja 

kompensoidaan haittavaikutuksia, joita säästötoimenpiteistä on aiheutunut 

vammaisten henkilöiden sosiaaliturvalle;" 

2. osa: "kehottaa komissiota harkitsemaan tässä yhteydessä unionissa sovellettavan 

vähimmäissosiaaliturvan asettamista tasolle, joka varmistaa vammaisten henkilöiden 

riittävää elintasoa ja sosiaaliturvaa koskevan oikeuden kunnioittamisen;" 

 
Z kappale 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "jäsenvaltioiden soveltamat 

säästötoimenpiteet ovat johtaneet" ja "ja" (2. maininta) 

2. osa: nämä sanat 
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GUE/NGL: 

§ 15 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "erityisesti Eurooppa 2020 -strategiaan ja 

talouspolitiikan eurooppalaiseen ohjausjaksoon" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 16 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä 

jäsenvaltioiden sosiaalista tilannetta koskevissa arvioinneissa (maaraportit ja 

maakohtaiset suositukset) myös" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 149 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan 

operaatioiden yhteydessä järjestettävään" 

2. osa: nämä sanat 

 
ALDE: 

§ 1 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "ja" ja "ansaittu etu" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 25 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "tarkistamaan julkisiin hankintoihin liittyvien 

sosiaalisten näkökohtien opasta siten, että siinä korostetaan sekä yhteiskunnallisia 

velvoitteita" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 110 

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

2. osa: nämä sanat 

 
§ 165 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "ja tätä tuettaisiin vahvistamalla virallinen 

oikeusperusta, jossa määriteltäisiin selvästi järjestelmien rooli ja soveltamisala" 

2. osa: nämä sanat 

 
AA kappale 

1. osa: "toteaa, että komissio on vetänyt takaisin äitiyslomaa koskevan 

direktiiviehdotuksensa" 

2. osa: "ja että siksi unionin nykyisessä työ- ja yksityiselämän yhteensovittamista 

koskevassa politiikassa ei oteta riittävästi huomioon äitien ja isien eikä lasten ja 

aikuisten yhdenvertaisia oikeuksia;" 
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PPE, GUE/NGL: 

§ 75 

1. osa: "kehottaa unionia tehostamaan matkustajien oikeuksia koskevan lainsäädännön 

täytäntöönpanon seurantaa ja yhdenmukaistamaan kansallisten 

täytäntöönpanoviranomaisten työtä; kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan kaikki 

tarvittavat toimet liikenteen (linja-autoliikenteen, taksien, kaupunkien 

joukkoliikenteen, rautatie-, lento- ja vesiliikenteen sekä lento- ja muiden asemien ja 

satamien) esteettömyyttä paikallis-, alue- ja valtiotasolla liikenne- ja 

matkailutarkoituksissa parantavan unionin lainsäädännön täytäntöönpanemiseksi ja 

puuttumaan esteettömän Euroopan tiellä oleviin esteisiin muun muassa 

vahvistamalla matkustajien oikeuksia säätelevän lainsäädännön mukaisten 

täytäntöönpanoviranomaisten toimivaltuuksia, jotta voidaan varmistaa koko 

unionissa kaikkien vammaisten matkustajien tosiasialliset ja yhtäläiset oikeudet, 

jotka koskevat muun muassa esteettömyyttä ja standardointia, yhdenmukaistamista, 

teknisiä vaatimuksia," 

2. osa: "yrityskannustimia," 

3. osa: "ammattiyhdistyspolitiikkaa ja työehtosopimuksia;" 
 

 

6. Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastustaminen: elintarvikkeita koskevat 

sallitut terveysväitteet 

Päätöslauselmaesitys: B8-0842/2016 (päätöslauselmaesityksen hyväksymiseen vaaditaan 
määräenemmistö) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Päätöslauselmaesitys B8-0842/2016  

(ENVI-valiokunta) 

§ 3 jälkeen 4 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

NHÄ - 237, 361, 43 

§ 4 20 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

§ alkuper. teksti eä ↓  

johdanto-osan 

2 viitteen jälkeen 

21 ENF  -  

A kappale § alkuper. teksti eä/KÄ + 334, 291, 8 

A kappaleen jälkeen 5 ECR KÄ + 406, 222, 3 

6 ECR KÄ + 294, 284, 54 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

B kappale § alkuper. teksti eä/KÄ + 319, 309, 8 

B kappaleen jälkeen 1 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

NHÄ - 257, 331, 50 

C kappale § alkuper. teksti eä +  

C kappaleen jälkeen 2 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

KÄ + 399, 187, 20 

11 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

12 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

13 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

D kappale 22 ENF  -  

D kappaleen jälkeen 7 ECR  -  

E kappale 8 ECR  -  

F kappale 9 ECR  -  

F kappaleen jälkeen 10 ECR  -  

G kappaleen jälkeen 3 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

 -  

14 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

15 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

16 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

17 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

J kappale 18 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

§ alkuper. teksti eä ↓  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

J kappaleen jälkeen 19 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

äänestys: päätöslauselma  

(teksti kokonaisuudessaan) 

 +  

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

Verts/ALE: tark. 1 ja 4 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: § 4, A, B, C ja J kappale 

 


