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1. Parlamentin istuntokalenteri vuodeksi 2018 

Puheenjohtajakokouksen ehdotukset 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

 julistettiin hyväksytyksi 

 

 

2. Euroopan unionin tuomioistuimen lausunto ehdotetun Kanadan ja Euroopan 

unionin välisen laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen (CETA) 

yhteensopivuudesta perussopimusten kanssa 

Päätöslauselmaesitys: B8-1220/2016 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Päätöslauselmaesitys B8-1220/2016 (yli 76 jäsentä) 

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ - 258, 419, 22 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

ENF, GUE/NGL, Verts/ALE: lopullinen äänestys 
 

Muuta 

Myös Ángela Vallina, Fabio De Masi, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Maria Lidia Senra 

Rodríguez, Lola Sánchez Caldentey, Dimitrios Papadimoulis, Jean-Luc Mélenchon ja Igor Šoltes 

allekirjoittivat päätöslauselmaesityksen B8-1220/2016. 

 

Afzal Khan ja Theresa Griffin peruuttivat allekirjoituksensa päätöslauselmaesityksestä B8-1220/2016. 
 

3. Tiettyjen ilman epäpuhtauksien päästöt ***I 

Mietintö: Julie Girling (A8-0249/2015) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

teksti 

kokonaisuudessaan 

154 valiokunta  +  

äänestys: komission ehdotus  +  

äänestys: lainsäädäntöpäätöslauselma NHÄ + 499, 177, 28 
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Mietintö palautettiin valiokuntaan uudelleenkäsittelyä varten 28. lokakuuta 2015 pidetyssä istunnossa 

(työjärjestyksen 61 artiklan 2 kohta). 

Tarkistus 154 korvaa kyseisessä istunnossa hyväksytyt tarkistukset. 
 

 

4. Basel III -sopimuksen loppuun saattaminen 

Päätöslauselmaesitys: B8-1226/2016 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Päätöslauselmaesitys B8-1226/2016 

(ECON-valiokunta) 

§ 2 jälkeen 2 GUE/NGL  -  

§ 4 jälkeen 3 GUE/NGL  -  

§ 5 4 GUE/NGL NHÄ - 160, 512, 30 

B kappaleen jälkeen 1 GUE/NGL NHÄ - 190, 330, 174 

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

 +  

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

GUE/NGL: tarkistukset 1, 4 
 

 

5. Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpano 

Mietintö: Ioan Mircea Paşcu (A8-0317/2016) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 4 11 Verts/ALE  -  

§ 6 § alkuper. teksti NHÄ + 620, 55, 19 

§ 9 § alkuper. teksti NHÄ + 515, 153, 27 

§ 10 12 Verts/ALE  -  

§ alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 444, 233, 17 

2 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 10 jälkeen 13 Verts/ALE  -  

14 Verts/ALE NHÄ - 89, 576, 34 

§ 11 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 523, 158, 17 

2 +  

3/NHÄ + 425, 208, 61 

§ 12 15 Verts/ALE NHÄ - 97, 559, 40 

§ alkuper. teksti NHÄ + 426, 244, 27 

§ 13 16 Verts/ALE NHÄ - 132, 487, 75 

§ alkuper. teksti NHÄ + 410, 270, 16 

§ 14 3 S&D  +  

17 Verts/ALE NHÄ - 120, 485, 95 

§ alkuper. teksti NHÄ ↓  

§ 15 39P GUE/NGL NHÄ - 181, 487, 29 

18 Verts/ALE NHÄ - 169, 475, 57 

§ 18 4 S&D  +  

§ 19 40P GUE/NGL NHÄ - 190, 487, 23 

5 S&D  -  

§ 22 jälkeen 41 GUE/NGL NHÄ - 94, 514, 89 

§ 23 19 Verts/ALE NHÄ - 94, 536, 65 

§ 26 20 Verts/ALE  -  

§ 26 jälkeen 21 Verts/ALE  -  

§ 28 22 Verts/ALE  -  

§ 29 23 Verts/ALE NHÄ - 103, 502, 95 

42 GUE/NGL NHÄ - 151, 502, 46 

7 S&D KÄ + 322, 316, 63 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 30 24 Verts/ALE NHÄ - 168, 448, 83 

§ 31 25 Verts/ALE NHÄ - 83, 500, 110 

§ alkuper. teksti NHÄ + 414, 234, 53 

§ 32 § alkuper. teksti NHÄ + 454, 187, 58 

§ 32 jälkeen 43 GUE/NGL NHÄ - 109, 538, 50 

§ 33 26 Verts/ALE NHÄ - 168, 434, 95 

§ 34 44P GUE/NGL NHÄ - 175, 467, 47 

27 Verts/ALE NHÄ - 171, 454, 75 

§ 35 28 Verts/ALE NHÄ - 167, 442, 84 

§ alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 379, 280, 38 

§ 36 § alkuper. teksti NHÄ + 448, 136, 114 

§ 38 29 Verts/ALE  -  

§ 41 30 Verts/ALE  -  

§ 41 jälkeen 31 Verts/ALE  -  

§ 43 32 Verts/ALE  -  

§ 44 jälkeen 33 Verts/ALE NHÄ - 201, 462, 32 

§ 45 34 Verts/ALE  -  

§ 46 35 Verts/ALE NHÄ - 116, 509, 74 

§ 47 36 Verts/ALE  -  

§ 48 37 Verts/ALE NHÄ - 181, 423, 92 

8 S&D NHÄ - 139, 520, 37 

§ 48 jälkeen 9 S&D NHÄ + 443, 207, 44 

45 GUE/NGL NHÄ - 111, 542, 46 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 49 38P Verts/ALE NHÄ - 250, 416, 30 

§ 49 jälkeen 10 40+ jäsentä NHÄ - 263, 399, 37 

johdanto-osan 5 viite 1 S&D  +  

johdanto-osan 8 

viitteen jälkeen 

2 S&D  +  

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 386, 237, 74 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

Verts/ALE: tarkistukset 8-10, 14-19, 23-28, 33, 35, 37, 38 

GUE/NGL: tarkistukset 39-45, § 32, 36 

EFDD: § 6, 9, 10 (1. osa), 11 (1. osa, 3. osa), 12, 13, 14, 31, 32, 35 (2. osa) 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

EFDD: 

§ 10 

1. osa: ”on vakuuttunut siitä, että edellä esitetyn johdosta YTPP:aa on tarkistettava 

perusteellisesti, jotta EU ja sen jäsenvaltiot voivat osaltaan edistää ratkaisevalla 

tavalla unionin turvallisuutta ja kansainvälisten kriisien hallintaa ja vahvistaa sen 

strategista riippumattomuutta;” 

2. osa: ”muistuttaa, että yksikään valtio ei kykene vastaamaan nykyisiin 

turvallisuushaasteisiin yksinään;” 

 
§ 11 

1. osa: ”katsoo, että EU:n jäsenvaltiot on alusta pitäen otettava täysimääräisesti mukaan 

YTPP:n tarkistukseen, jotta se sujuisi hyvin ja jotta vältytään joutumasta umpikujaan 

myöhemmin; korostaa, että tiiviimpi yhteistyö Euroopan puolustusvoimavarojen 

kehittämisessä on hyödyllistä sekä käytännölliseltä että taloudelliselta kannalta, ja 

panee merkille käsittelyssä olevat aloitteet, joiden konkreettisista jatkotoimista olisi 

päätettävä joulukuussa pidettävässä puolustusta käsittelevässä Eurooppa-neuvoston 

kokouksessa;” 

2. osa: ”kehottaa jäsenvaltioita ja EU:ta tekemään asianmukaisia investointeja 

turvallisuuteen ja puolustukseen;” ilman sanoja ”ja EU:ta” 

3. osa: ”ja EU:ta” 

 
§ 35 

1. osa: ”korostaa, että Naton valmiudet ovat parhaat pelotteiden ja puolustuksen alalla ja 

että Nato kykenee kollektiiviseen puolustukseen (Washingtonin sopimuksen V 

artikla), mikäli jotakin sen jäsenvaltioista vastaan hyökätään,” 

2. osa: ”kun taas YTPP:ssa painotetaan nykyään rauhanturvaamista, konfliktien ehkäisyä ja 

kansainvälisen turvallisuuden vahvistamista (SEU-sopimuksen 42 artikla) ja EU:lla 

on lisäkeinoja vastata myös jäsenvaltioiden sisäistä turvallisuutta koskeviin 

haasteisiin, joita kyseinen V artikla ei kata, mukaan lukien kumouksellinen toiminta; 

muistuttaa tässä yhteydessä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 

(SEUT) 222 artiklan ”yhteisvastuulausekkeen” tarkoituksesta, joka on 

demokraattisten instituutioiden ja siviiliväestön suojeleminen 

terroristihyökkäyksessä;” 
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Muuta 

Tarkistus 6 a peruutettiin. 
  

 

6. EU:n strateginen viestintä kolmansien osapuolten levittämän EU:n vastaisen 

propagandan torjumiseksi 

Mietintö: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0290/2016) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 1 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ - 302, 362, 17 

otsikko ennen § 7 § alkuper. teksti eä +  

§ 7 § alkuper. teksti eä +  

§ 8 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ - 244, 414, 22 

3 +  

4/KÄ + 370, 296, 21 

5 +  

§ 9 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 10 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 11 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

4 +  

§ 12 § alkuper. teksti eä +  

§ 13 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ - 244, 409, 31 

3 -  

4 +  

5/KÄ + 368, 292, 20 

6/KÄ + 395, 214, 62 

7 +  

§ 22 § alkuper. teksti osat   

1/KÄ + 545, 120, 21 

2 +  

§ 27 § alkuper. teksti eä +  

§ 36 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 38 § alkuper. teksti eä +  

§ 56 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

D kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3/KÄ - 252, 406, 31 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

E kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ - 252, 407, 26 

H kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 -  

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 304, 179, 208 

 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ENF: otsikko ennen § 7, § 7, 12, 27, johdanto-osan E ja H kappale 

ALDE: § 38 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ENF: 

§ 9 

1. osa: teksti ilman sanoja ”ja aikomus”, ”poliittisia ääriryhmiä sekä laajamittaisilla 

disinformaatio- ja”  

2. osa: ”ja aikomus” 

3. osa: ”poliittisia ääriryhmiä sekä laajamittaisilla disinformaatio- ja” 

 
§ 10 

1. osa: ”panee merkille, että Venäjän hallinnon tiedotusstrategia täydentää sen 

toimintalinjaa, jolla tehostetaan kahdenvälisiä suhteita, taloudellista yhteistyötä ja 

yhteisiä hankkeita unionin yksittäisten jäsenvaltioiden kanssa,” 

2. osa: ”jotta voidaan heikentää unionin yhtenäisyyttä ja sen toimintapolitiikkoja;” 

 
§ 11 

1. osa: ”väittää, että Venäjän strateginen viestintä on osa laajempaa, kumouksellista 

kampanjaa EU-yhteistyön sekä unionin ja sen jäsenvaltioiden 

itsemääräämisoikeuden, poliittisen riippumattomuuden ja alueellisen 

koskemattomuuden heikentämiseksi; ”kehottaa jäsenvaltioiden hallituksia 

seuraamaan tarkasti Venäjän tiedotusoperaatioita unionin alueella” ilman sanoja 

”kumouksellista” ja ”ja sen jäsenvaltioiden” 

2. osa: ”kumouksellista” 

3. osa: ”ja sen jäsenvaltioiden” 

4. osa: ”sekä parantamaan valmiuksien jakamista ja vastatiedustelua kyseisten 

operaatioiden torjumiseksi;” 
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§ 36 

1. osa: ”pitää tärkeänä EU:n politiikkatoimia koskevaa johdonmukaista ja tehokasta 

viestintää sekä sisäisesti että ulkoisesti samoin kuin räätälöidyn viestinnän 

tarjoamista tietyille alueille, mihin sisältyy tiedonsaanti paikallisilla kielillä; pitää 

tässä yhteydessä myönteisenä ulkosuhdehallinnon venäjänkielisen sivuston 

käyttöönottoa,” 

2. osa: ”sillä se on ensimmäinen askel oikeaan suuntaan, ja kannustaa kääntämään 

ulkosuhdehallinnon verkkosivuston useammalle kielelle, kuten arabiaksi ja turkiksi;” 

 
§ 56 

1. osa: ”tuomitsee jatkuvat hyökkäykset riippumattomia tiedotusvälineitä, toimittajia ja 

kansalaisyhteiskunnan aktivisteja kohtaan Venäjällä ja miehitetyillä alueilla, myös 

Krimillä siitä lähtien kun se laittomasti liitettiin Venäjään; korostaa, että vuodesta 

1999 Venäjällä on tapettu, kadonnut jäljettömiin tai pantu vankilaan kymmeniä 

toimittajia;” 

2. osa: ”kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tehostamaan toimittajien suojelua Venäjällä ja 

unionin naapurimaissa, tukemaan Venäjän kansalaisyhteiskuntaa ja panostamaan 

ihmisten välisiin yhteyksiin; kehottaa välittömästi vapauttamaan toimittajat; panee 

merkille, että unioni on vahvistamassa suhteitaan itäisiin kumppaneihinsa ja muihin 

naapurimaihin ja pitää myös avoinna viestintäkanavia Venäjään;” 

3. osa: ”katsoo, että suurin este Venäjän disinformaatiokampanjoille olisi riippumattoman ja 

vapaan median olemassaolo itse Venäjällä; katsoo, että tämän saavuttamisen olisi 

oltava unionin tavoitteena;” 

4. osa: ”kehottaa kiinnittämään erityistä huomiota ja antamaan riittävästi resursseja 

tiedotusvälineiden monimuotoisuuteen, paikalliseen mediaan, tutkivaan 

journalismiin ja vieraskieliseen, erityisesti venäjän-, arabian-, farsin-, turkin- ja 

urdunkieliseen, mediaan sekä mediaan muilla kielillä, joita propagandalle alttiit 

väestönosat puhuvat;” 

 
ALDE: 

§ 1 

1. osa: ”painottaa, että unionille vihamielisellä propagandalla on monia muotoja ja useita eri 

välineitä, jotka on usein mukautettu unionin jäsenvaltioiden profiilin mukaan, ja että 

sen tavoitteena on vääristää totuutta, synnyttää epäilyä, jakaa jäsenvaltioita, luoda 

strategista kahtiajakoa unionin ja sen Pohjois-Amerikan kumppanien välille, 

lamauttaa päätöksentekoa, heikentää unionin toimielinten ja unionissa turvallisuus- 

ja talouspoliittisesti merkittävien transatlanttisten kumppanuuksien arvostusta 

unionin kansalaisten ja sen naapurivaltioiden kansalaisten silmissä ja mielissä sekä 

horjuttaa ja heikentää eurooppalaista narratiivia, jossa keskeisiä ovat demokraattiset 

arvot, ihmisoikeudet ja oikeusvaltioperiaate; muistuttaa, että yksi tärkeimmistä 

käytetyistä välineistä on pelon ja epävarmuuden lietsominen unionin kansalaisten 

keskuudessa sekä vihamielisten valtiollisten ja valtiosta riippumattomien toimijoiden 

esittäminen paljon vahvempina kuin ne todellisuudessa ovat;” 

2. osa: ”panee merkille, että maailman muut autoritaariset hallinnot käyttävät strategioita, 

jotka ovat samankaltaisia kuin Venäjän hallinnon kehittämät strategiat;” 

 
§ 22 

1. osa: ”korostaa, että islamistiterroristijärjestöt, erityisesti Isis/Da’esh ja al-Qaida, 

toteuttavat aktiivisia disinformaatiokampanjoita, joiden tavoitteena on heikentää 

eurooppalaisia arvoja ja etuja;” 

2. osa: ”pitää tässä yhteydessä tärkeänä erityisstrategiaa, jolla torjutaan EU:n vastaista 

islamistista propagandaa ja disinformaatiota;” 
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E kappale 

1. osa: teksti ilman sanaa ”-sota-” 

2. osa: tämä sana 

 
H kappale 

1. osa: teksti ilman sanaa ”-sota” 

2. osa: tämä sana 

 
ALDE, ENF: 

§ 8 

1. osa: ”toteaa, että Venäjän hallitus käyttää aggressiivisesti monenlaisia välineitä ja 

kanavia, kuten ajatushautomoja ja erityissäätiöitä (esim. Russkij Mir), 

erityisviranomaisia (Rossotrudnitšestvo), monikielisiä televisiokanavia (esim. RT), 

näennäisuutistoimistoja ja -multimediapalveluja (esim. Sputnik), rajatylittäviä 

yhteiskunnallisia ja uskonnollisia ryhmiä hallinnon halutessa esittää itsensä ainoana 

perinteisten kristillisten arvojen puolustajana, sekä sosiaalista mediaa ja internetin 

trolleja, ja että se pyrkii niiden avulla kyseenalaistamaan demokraattisia arvoja, 

jakamaan Eurooppaa, kokoamaan sisäistä tukea ja luomaan mielikuvaa 

toimintakykynsä menettäneistä valtioista unionin itäisessä naapurustossa; korostaa, 

että Venäjä sijoittaa disinformaatio- ja propagandavälineisiinsä merkittäviä 

taloudellisia resursseja ja että niitä käyttävät joko valtio suoraan tai Venäjän 

hallinnon määräysvallassa olevat yritykset ja organisaatiot;” ilman sanoja 

”aggressiivisesti”, ”kyseenalaistamaan demokraattisia arvoja, jakamaan Eurooppaa,” 

ja ”disinformaatio- ja”   

2. osa: ”aggressiivisesti” 

3. osa: ”kyseenalaistamaan demokraattisia arvoja, jakamaan Eurooppaa,” 

4. osa: ”disinformaatio- ja”  

5. osa: ”painottaa, että toisaalta Venäjän hallinto rahoittaa puolueita ja muita organisaatioita 

unionin sisällä pyrkien siten heikentämään poliittista yhteenkuuluvuutta ja että 

toisaalta sen propaganda kohdistuu suoraan tiettyihin toimittajiin, poliitikkoihin ja 

yksityishenkilöihin unionissa;” 

 
§ 13 

1. osa: ”on erittäin huolissaan Venäjän hallinnon edistämän toiminnan nopeasta 

laajenemisesta Euroopassa ja mainitsee tästä esimerkkinä disinformaation ja 

propagandan, joilla pyritään ylläpitämään ja lisäämään Venäjän vaikutusvaltaa ja 

siten heikentämään ja jakamaan unionia; korostaa, että suuri osa Venäjän hallinnon 

vihamielisestä propagandasta keskittyy joidenkin Euroopan maiden kuvaamiseen 

osana ”Venäjän perinteistä vaikutuspiiriä”” ilman sanaa ”vihamielisestä”  

2. osa: ”vihamielisestä” 

3. osa: ”ja että näin halutaan heikentää niiden itsemääräämisoikeutta ja syvään juurtunutta 

eurooppalaista identiteettiä, jota kommunistihallinnot aiemmin murensivat;” 

4. osa: ”panee merkille, että yksi Venäjän päästrategioista on levittää ja syöttää muille 

vaihtoehtoista narratiivia, joka usein perustuu historiallisten tapahtumien 

vääristeltyyn tulkintaan ja jolla pyritään perustelemaan Venäjän ulkoisia toimia ja 

geopoliittisia etuja;” 

5. osa: ”toteaa, että historian vääristely on yksi Venäjän päästrategioista;” 

6. osa: ”toteaa tässä yhteydessä, että” ja ”olisi lisättävä tietoisuutta kommunistihallintojen 

rikoksista julkisten kampanjoiden ja koulutusjärjestelmien avulla ja tuettava 

tutkimus- ja dokumentointitoimia” 

7. osa: ”Venäjän hallinnon narratiivin torjumiseksi ” ja ”erityisesti entisissä itäblokin 

maissa;” 
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ALDE, Verts/ALE: 

D kappale 

1. osa: teksti ilman sanoja ”toteaa, että Neuvostoliitto käytti laajamittaisesti länttä vastaan 

kohdennettua informaatiosotaa kylmän sodan aikana” 

2. osa: ”toteaa, että Neuvostoliitto käytti laajamittaisesti länttä vastaan kohdennettua 

informaatiosotaa kylmän sodan aikana” ilman sanoja ”länttä vastaan” ja 

”Neuvostoliitto” 

3. osa: ”länttä vastaan” ja ”Neuvostoliitto” 
 

 

7. Viittomakieli ja koulutetut viittomakielen tulkit 

Päätöslauselmaesitykset: B8-1230/2016 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Päätöslauselmaesitys B8-1230/2016  

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

§ 2 2 Verts/ALE, 

ECR 

 +  

§ 10 3 Verts/ALE, 

ECR 

 -  

§ 21 jälkeen 4 Verts/ALE, 

ECR 

 +  

johdanto-osan 10 

viitteen jälkeen 

1 Verts/ALE, 

ECR 

 -  

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 661, 6, 23 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

Verts/ALE: lopullinen äänestys 
 

Muuta 

Päätöslauselmaesitys B8-1241/2016 peruutettiin. 

 

Myös Marisa Matias, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Tania González 

Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martinez, Xabier Benito 

Ziluaga, Curzio Maltese, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, 

Kostadinka Kuneva (GUE/NGL-ryhmä) allekirjoittivat päätöslauselmaesityksen B8-1230/2016. 

 

Myös Igor Šoltes (Verts/ALE-ryhmä) ja Anneleen Van Bossuyt (ECR-ryhmä) allekirjoittivat 

päätöslauselmaesityksen B8-1230/2016. 
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8. Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: tehoaineen bentatsoni 

hyväksynnän uusiminen 

Päätöslauselmaesitys: B8-1228/2016 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Päätöslauselmaesitys B8-1228/2016  

(ENVI-valiokunta) 

§ 2 § alkuper. teksti eä +  

§ 2 jälkeen 8 PPE KÄ + 332, 276, 66 

§ 3 § alkuper. teksti eä/KÄ + 371, 290, 19 

§ 4 7 PPE KÄ - 263, 382, 37 

§ 5 3 PPE  -  

§ 5 jälkeen 4 PPE  -  

E kappale 2 PPE  -  

M kappale 1 S&D KÄ + 389, 282, 7 

S kappaleen jälkeen 5 PPE KÄ - 322, 340, 22 

6 PPE  -  

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 361, 289, 28 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: lopullinen äänestys 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: § 2, 3 

 


