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1. Marine Le Penin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö 

Mietintö: Sajjad Karim (A8-0223/2017) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys  +  

 

2. Azerbaidžanilaisen toimittajan Afgan Mukhtarlin tapaus   

Päätöslauselmaesitykset: B8-0414/2017, B8-0415/2017, B8-0416/2017, B8-0417/2017, B8-0418/2017, 
B8-0420/2017 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0414/2017 

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

§ 8  alkuper. teksti  + suullisesti 

muutettuna 

äänestys: päätöslauselma  

(teksti kokonaisuudessaan) 

 +  

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset 

B8-0414/2017  ECR  ↓  

B8-0415/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0416/2017  S&D  ↓  

B8-0417/2017  ALDE  ↓  

B8-0418/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0420/2017  PPE  ↓  

 

Muuta 

Heidi Hautala esitti 8 kohtaan suullisen tarkistuksen, jonka jälkeen kohta kuuluu seuraavasti: 

 

”8. kehottaa aloittamaan välittömästi täydellisen, avoimen, uskottavan ja puolueettoman 

tutkinnan 28. huhtikuuta 2017 tapahtuneesta kuolemantapauksesta, jossa azerbaidžanilainen 

bloggaaja ja aktivisti Mehman Galandarov menehtyi Azerbaidžanin viranomaisten säilöönoton 

aikana;” 
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Pakistan ja erityisesti ihmisoikeuksien puolustajien tilanne ja kuolemanrangaistus 

Päätöslauselmaesitykset: B8-0419/2017, B8-0421/2017, B8-0422/2017, B8-0423/2017, B8-0427/2017, 
B8-0429/2017 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0419/2017 

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

§ 3 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 8 § alkuper. teksti eä +  

§ 9 § alkuper. teksti eä +  

§ 8 jälkeen 2 ECR KÄ + 222, 213, 178 

H kappaleen jälkeen 1 ECR KÄ + 224, 210, 182 

K kappale § alkuper. teksti eä +  

L kappale § alkuper. teksti eä +  

äänestys: päätöslauselma  

(teksti kokonaisuudessaan) 

 +  

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset 

B8-0419/2017  ECR  ↓  

B8-0421/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0422/2017  S&D  ↓  

B8-0423/2017  ALDE  ↓  

B8-0427/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0429/2017  PPE  ↓  

 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

GUE/NGL: K ja L kappale, § 8, 9 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

GUE/NGL: 

§ 3 
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1. osa: ”pitää valitettavana ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamisen 

taantumista Pakistanissa ja erityisesti laittomien teloitusten lisääntymistä sekä 

pelottelua ja voiman käyttöä toimittajia, ihmisoikeuksien puolustajia, 

kansalaisjärjestöjä ja hallituksen arvostelijoita vastaan; palauttaa mieliin Pakistanin 

hallituksen velvoitteet varmistaa perusoikeuksien kunnioittaminen;” 

2. osa: ”suhtautuu myönteisesti siihen, että Pakistan on hyväksynyt ihmisoikeuksia 

koskevan toimintasuunnitelman, ja kehottaa osoittamaan tämän edistyksen 

käytännössä;” 

3. osa: ”varoittaa tässä yhteydessä, että EU on äärimmäisen huolissaan, jos aktivisteista 

tulee jatkuvasti tällaisten käytäntöjen uhreja ja että edistystä ei havaita;” 
 

 

4. Indonesian ihmisoikeustilanne 

Päätöslauselmaesitykset: B8-0424/2017, B8-0425/2017, B8-0426/2017, B8-0428/2017, B8-0430/2017, 
B8-0431/2017 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0424/2017 

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

§ 13 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

äänestys: päätöslauselma  

(teksti kokonaisuudessaan) 

 +  

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset 

B8-0424/2017  ECR  ↓  

B8-0425/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0426/2017  S&D  ↓  

B8-0428/2017  ALDE  ↓  

B8-0430/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0431/2017  PPE  ↓  

 

 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: 

§ 13 
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1. osa: ”pitää myönteisenä huumeiden salakuljetuksesta kuolemaan tuomittujen teloitusten 

keskeyttämistä kunnes heidän tapauksensa on tutkittu uudelleen; kehottaa 

Indonesian viranomaisia pidättymään kaikista tämän kaltaisista teloituksista ja 

käymään oikeudenkäynnit uudelleen kansainvälisten normien mukaisesti;” 

2. osa: ”kehottaa päättämään välittömästi kuolemantuomioiden täytäntöönpanon 

keskeyttämisestä ja pyrkimään kuolemanrangaistuksen lakkauttamiseen kokonaan;” 
 

 

5. Euroopan strategisten investointien rahaston täytäntöönpano 

Mietintö: José Manuel Fernandes, Udo Bullmann (A8-0200/2017) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 1 2 ENF NHÄ - 88, 521, 8 

§ 1 jälkeen 3 EFDD NHÄ - 90, 460, 66 

§ 4 jälkeen 4 EFDD NHÄ - 90, 450, 80 

§ 17 jälkeen 5 EFDD NHÄ - 112, 479, 28 

§ 22 § alkuper. teksti eä +  

§ 22 jälkeen 6 EFDD NHÄ - 129, 447, 45 

§ 48 jälkeen 7 EFDD NHÄ - 125, 443, 46 

§ 50 1 Verts/ALE  -  

§ 57 jälkeen 8 EFDD NHÄ - 111, 467, 42 

äänestys: päätöslauselma  

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 477, 105, 35 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

EFDD: tark. 3, 4, 5, 6, 7, 8 

ENF: tark. 2 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ALDE: § 22 
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6. Yhteistyötaloutta koskeva eurooppalainen toimintasuunnitelma 

Mietintö: Nicola Danti (A8-0195/2017) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

vaihtoehtoinen 

päätöslauselmaesitys 

7 ENF NHÄ - 61, 553, 1 

§ 37 jälkeen 1 EMPL-

valiokunta 

 +  

§ 38 jälkeen 2 EMPL-

valiokunta 

KÄ - 306, 308, 2 

3 EMPL-

valiokunta 

KÄ + 320, 295, 3 

4 EMPL-

valiokunta 

 -  

§ 56 5 ITRE-

valiokunta 

 -  

§ 56 jälkeen 6 ITRE-

valiokunta 

 -  

äänestys: IMCO-valiokunta, päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 510, 60, 48 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

ENF: tark. 7 
 

 

7. Verkkoalustat ja digitaaliset sisämarkkinat 

Mietintö: Henna Virkkunen, Philippe Juvin (A8-0204/2017) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

vaihtoehtoinen 

päätöslauselmaesitys 

1 ECR  -  

§ 27 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 29 § alkuper. teksti osat   
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 30 § alkuper. teksti eä +  

§ 33 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 35 § alkuper. teksti eä +  

§ 36 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 37 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 38 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 39 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 58 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 59 § alkuper. teksti osat   
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5 +  

§ 60 § alkuper. teksti eä +  

§ 61 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 67 § alkuper. teksti eä +  

§ 68 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 75 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

H kappale § alkuper. teksti eä +  

äänestys: ITRE- ja IMCO-valiokunta, 

päätöslauselma  

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 393, 146, 74 

 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

jäsenet: H kappale, § 30, 35, 36, 60, 67 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

jäsenet: 

§ 27 

1. osa: teksti ilman sanoja ”kehottaa niitä myös kehittämään tarvittaessa uusia 

turvamekanismeja, jotta varmistetaan näiden alustojen työntekijöille riittävä 

sosiaaliturvan kattavuus” 

2. osa: nämä sanat 
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§ 29 

1. osa: teksti ilman sanoja ”panee merkille, että nykyinen EU:n välittäjien rajoitettua 

vastuuta koskeva järjestelmä on yksi eräiden sidosryhmien verkkoalustoista 

käytävässä keskustelussa esille ottamista kysymyksistä;”, ”katsoo siksi, että vastuuta 

koskevaa järjestelmää olisi selkeytettävä, koska se on ratkaisevan tärkeä osa EU:n 

digitaalista taloutta;” ja ”palauttaa mieliin, että alustat, jotka eivät pysy sähköistä 

kauppaa koskevassa direktiivissä määritellyssä neutraalissa roolissa, eivät voi vaatia 

vastuuvapautta;” 

2. osa: ”panee merkille, että nykyinen EU:n välittäjien rajoitettua vastuuta koskeva 

järjestelmä on yksi eräiden sidosryhmien verkkoalustoista käytävässä keskustelussa 

esille ottamista kysymyksistä;” 

3. osa: ”katsoo siksi, että vastuuta koskevaa järjestelmää olisi selkeytettävä, koska se on 

ratkaisevan tärkeä osa EU:n digitaalista taloutta;” 

4. osa: ”palauttaa mieliin, että alustat, jotka eivät pysy sähköistä kauppaa koskevassa 

direktiivissä määritellyssä neutraalissa roolissa, eivät voi vaatia vastuuvapautta; 

 
§ 33 

1. osa: teksti ilman sanoja ”panee tyytyväisenä merkille audiovisuaalisia mediapalveluja 

koskevaan direktiiviin liittyvät toimet ja komission aikomuksen ehdottaa 

toimenpiteitä, jotka koskevat videonjakoalustoja, jotta voidaan suojella alaikäisiä ja 

poistaa vihapuheeseen liittyvää sisältöä;” ja ”panee merkille, että viittaukset 

terrorismiin yllyttävään sisältöön puuttuvat;” 

2. osa: ”panee tyytyväisenä merkille audiovisuaalisia mediapalveluja koskevaan direktiiviin 

liittyvät toimet ja komission aikomuksen ehdottaa toimenpiteitä, jotka koskevat 

videonjakoalustoja, jotta voidaan suojella alaikäisiä ja poistaa vihapuheeseen 

liittyvää sisältöä;” 

3. osa: ”panee merkille, että viittaukset terrorismiin yllyttävään sisältöön puuttuvat;” 

 
§ 36 

1. osa: teksti ilman sanoja ”sekä tarkastelemaan mahdollisuutta lainsäädäntötoimiin” 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 37 

1. osa: teksti ilman sanoja ”sääntelytoimenpiteillä, joita täydentävät” 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 38 

1. osa: ”panee tyytyväisenä merkille verkossa lausutun vihapuheen torjumista koskevat 

käytännesäännöt, joista sovittiin vuonna 2016 ja joita komissio on tukenut” 

2. osa: ”ja kehottaa komissiota kehittämään asianmukaisia ja kohtuullisia keinoja, joilla 

verkkoalustat voivat tunnistaa laittomia tuotteita ja sisältöjä ja poistaa ne;” 

 
§ 39 

1. osa: teksti ilman sanoja ”tietojen omistajuuden kannalta” 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 58 

1. osa: teksti ilman sanoja ”arvioimaan sellaisten kriteerien ja kynnysarvojen tarvetta, 

joiden perusteella voitaisiin määritellä, missä olosuhteissa verkkoalustoihin 

voitaisiin kohdistaa lisää markkinavalvontaa, ja” 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 59 
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1. osa: teksti ilman sanoja ”korostaa, että tekijöiden ja luovan alan toimijoiden oikeuksia on 

suojattava myös digitaaliaikakaudella, ja muistuttaa luovien toimialojen 

merkityksestä työllisyydelle ja taloudelle Euroopan unionissa;”, ”myös 

internetpalvelun toimittajien kaltaiset välittäjät”, ”aktiivisia” ja ”jäljitettävyyden 

varmistamiseksi” 

2. osa: ”korostaa, että tekijöiden ja luovan alan toimijoiden oikeuksia on suojattava myös 

digitaaliaikakaudella, ja muistuttaa luovien toimialojen merkityksestä työllisyydelle 

ja taloudelle Euroopan unionissa;” 

3. osa: ”myös internetpalvelun toimittajien kaltaiset välittäjät” 

4. osa:  ”aktiivisia”  

5. osa: ”jäljitettävyyden varmistamiseksi” 

 
§ 61 

1. osa: teksti ilman sanoja ”sekä yritysten kannalta että kuluttajien terveyden ja 

turvallisuuden kannalta, ja toteaa, että kuluttajille on tiedotettava väärennettyjen 

tuotteiden laittomaan kauppaan liittyvistä tosiseikoista;” ja ”tarkistaminen” 

2. osa: ”sekä yritysten kannalta että kuluttajien terveyden ja turvallisuuden kannalta, ja 

toteaa, että kuluttajille on tiedotettava väärennettyjen tuotteiden laittomaan kauppaan 

liittyvistä tosiseikoista;” 

3. osa: ”tarkistaminen” 

 
§ 68 

1. osa: ”on tyytyväinen komission toimiin kilpailulainsäädännön voimaansaattamisen 

parantamiseksi digitaalialalla ja painottaa, että ottaen huomioon digitaalialan nopean 

kehityksen komission on tehtävä kilpailuasioissa oikea-aikaisia päätöksiä;” 

2. osa: ”toteaa kuitenkin, että joiltakin osin EU:n kilpailulainsäädäntöä on mukautettava 

digitaaliseen maailmaan, jotta se olisi tarkoitukseen sopivaa;” 

 
§ 75 

1. osa: teksti ilman sanoja ”maailman johtaviksi yrityksiksi”, ”tällä uudella” 

ja ”taloudenalalla” 

2. osa: nämä sanat 
 

8. Jemenin humanitaarinen tilanne 

Päätöslauselmaesitykset: B8-0407/2017, B8-0408/2017, B8-0409/2017, B8-0410/2017, B8-0411/2017, 

B8-0412/2017, B8-0413/2017 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0407/2017 

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

§ 11 1 GUE/NGL NHÄ - 191, 258, 154 

§ 11 jälkeen 5 Verts/ALE NHÄ - 194, 231, 171 

6 Verts/ALE NHÄ - 163, 258, 181 

A kappaleen jälkeen 2 Verts/ALE NHÄ - 162, 238, 202 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

I kappaleen jälkeen 3 Verts/ALE NHÄ - 160, 253, 192 

4 Verts/ALE NHÄ - 171, 239, 189 

äänestys: päätöslauselma  

(teksti kokonaisuudessaan) 

 +  

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset 

B8-0407/2017  ECR  ↓  

B8-0408/2017  EFDD  ↓  

B8-0409/2017  ALDE  ↓  

B8-0410/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0411/2017  S&D  ↓  

B8-0412/2017  PPE  ↓  

B8-0413/2017  Verts/ALE  ↓  

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

Verts/ALE: tark. 2, 3, 4, 5, 6 

GUE/NGL: tark. 1 
 

Muuta: 

Myös Branislav Škripek (ECR-ryhmä) allekirjoitti yhteisen päätöslauselmaesityksen RC-B8-

0407/2017. 
 

 

9. Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden 

perussääntö ja rahoitus 

Päätöslauselmaesitykset: B8-0405/2017, B8-0406/2017 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Yhteinen päätöslauselmaesitys B8-0405/2017 

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

§ 2 3 GUE/NGL  -  

6 EFDD NHÄ - 38, 470, 68 

§ 2 jälkeen 7 EFDD NHÄ - 120, 432, 16 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

B kappaleen jälkeen 1 GUE/NGL  +  

2 GUE/NGL  -  

4 EFDD NHÄ - 104, 450, 23 

5 EFDD NHÄ - 136, 424, 13 

äänestys: päätöslauselma  

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 409, 134, 25 

Päätöslauselmaesitys B8-0406/2017 (EFDD) 

äänestys: päätöslauselma  

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ ↓  

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

EFDD: tark. 4, 5, 6, 7, lopullinen äänestys B8-0405/2017 

 lopullinen äänestys B8-0406/2017 

 


