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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. EU:n ja Libanonin sopimus tieteellisestä ja teknologisesta yhteistyöstä: Libanonin 

osallistuminen Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen (PRIMA) 

*** 

Suositus: Sofia Sakorafa (A8-0352/2017) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

äänestys: hyväksyntä NHÄ + 628, 27, 22 

 

 

 

2. EU:n ja Mauritiuksen välinen kalastuskumppanuussopimus: 

kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus *** 

Suositus: Norica Nicolai (A8-0053/2018) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

äänestys: hyväksyntä NHÄ + 618, 49, 15 

 

 

 

3. EU:n ja Norjan välinen sopimus lisäetuuksista maataloustuotteiden kaupassa *** 

Suositus: Tiziana Beghin (A8-0126/2018) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

äänestys: hyväksyntä NHÄ + 652, 10, 22 

 

 

 

4. Unionin strategia valkuaiskasvien viljelyn edistämiseksi 

Mietintö: Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys NHÄ + 542, 33, 109 
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5. Maankäytöstä, maankäytön muutoksesta ja metsätaloudesta aiheutuvien 

kasvihuonekaasujen päästöjen ja poistumien sisällyttäminen vuoteen 2030 

ulottuviin ilmasto- ja energiapolitiikan puitteisiin ***I 

Mietintö: Norbert Lins (A8-0262/2017) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

alustava sopimus 

alustava sopimus 66 valiokunta NHÄ + 574, 79, 32 

 

 

6. Sitovat vuotuiset kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset Pariisin sopimuksen 

sitoumusten täyttämiseksi ***I 

Mietintö: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

alustava sopimus 

alustava sopimus 67 valiokunta NHÄ + 343, 172, 170 

 

 

7. Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden 

perussääntö ja rahoitus ***I 

Mietintö: Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0373/2017) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

alustava sopimus 

alustava sopimus 17 valiokunta NHÄ + 561, 89, 36 

esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi 

teksti 

kokonaisuudessaan 

17vo valiokunta  ↓  

asiasta vastaavan 

valiokunnan 

tarkistukset – yhtenä 

ryhmänä 

1-6                

9-16 

valiokunta  ↓  



P8_PV(2018)04-17(VOT)_FI.docx 4 PE 621.174 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

art. 1 – 1 kohta – 1 

alakohta 

asetus (EU, Euratom) 

N:o 1141/2014 

art. 3 – 1 kohta – b 

alakohta – 1 alakohta 

19 EFDD NHÄ ↓  

art. 1 – 1 kohta – 2 

alakohta 

asetus (EU, Euratom) 

N:o 1141/2014 

art. 17 – 4 kohta 

23P EFDD NHÄ ↓  

art. 1 – 1 kohta – 4 

alakohta 

asetus (EU, Euratom) 

N:o 1141/2014 

art. 19 – 1 kohta – 1 

alakohta – 1 

luetelmakohta 

20 EFDD NHÄ ↓  

7 =  

17vo = 

valiokunta NHÄ ↓  

art. 1 – 1 kohta – 4 

alakohta 

asetus (EU, Euratom) 

N:o 1141/2014 

art. 19 – 1 kohta – 1 

alakohta – 2 

luetelmakohta 

21 EFDD NHÄ ↓  

8 valiokunta NHÄ ↓  

17vo valiokunta  ↓  

art. 1 – 1 kohta – 4 

alakohta 

asetus (EU, Euratom) 

N:o 1141/2014 

art. 19 – 1 kohta  

§ alkuper. teksti NHÄ ↓  

art. 2, § 1 22 EFDD NHÄ ↓  

17vo valiokunta  ↓  

1 kappaleen jälkeen 18 EFDD NHÄ ↓  

4 kappale 24 EFDD NHÄ ↓  

§ alkuper. teksti NHÄ ↓  

äänestys: komission ehdotus NHÄ ↓  

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

EFDD: tark. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 

GUE/NGL: tark. 7, 8, 23; 4 kappale; art. 1, § 1, 4 alakohta 
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Muuta 

Oikaisu tarkistukseen 3: DE, EN, IT, MT, PT, SK, SL 
 

 

8. Rakennusten energiatehokkuus ***I 

Mietintö: Bendt Bendtsen (A8-0314/2017) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

ehdotus komission ehdotuksen hylkäämiseksi 

ehdotus komission 

ehdotuksen 

hylkäämiseksi 

87 EFDD NHÄ - 42, 604, 35 

alustava sopimus 

alustava sopimus 88 valiokunta NHÄ + 546, 35, 96 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

EFDD: tark. 87 
 

 

9. Seitsemännen ympäristöalan toimintaohjelman toteuttaminen 

Mietintö: Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 7 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 363, 299, 16 

§ 12 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 421, 255, 4 

§ 13 § alkuper. teksti eä +  

§ 17 jälkeen 3 PPE  -  

§ 20 § alkuper. teksti eä +  

§ 23 § alkuper. teksti osat   
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

1 +  

2 +  

§ 27 4 PPE KÄ - 294, 376, 9 

§ 32 jälkeen 5 PPE  -  

§ 38 2 ECR  -  

§ alkuper. teksti eä/KÄ + 377, 303, 2 

§ 38 jälkeen 6 PPE  +  

§ 40 1 S&D  +  

§ 44 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 367, 303, 15 

§ 46 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 367, 316, 2 

äänestys: päätöslauselma 

 (teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 583, 35, 68 

 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: § 13, 20, 38 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: 

§ 7 

1. osa: ”pitää valitettavana, että alatavoitetta pintavesistöjen hyvän laadullisen tilan 

saavuttamiseksi vuoteen 2020 mennessä ei saavuteta”  

2. osa: ”pilaantumisen, vesistöjen rakenteeseen kohdistettujen toimenpiteiden sekä 

vesivoiman tuottamiseen liittyvän liiallisen vedenoton aiheuttaman paineen 

johdosta;” 

 
 

§ 12 

1. osa: teksti ilman sanoja ”sekä ennalta varautumisen periaatteen soveltamiseen, kun 

saatavilla ei ole riittävästi tieteellistä näyttöä;” 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 23 

1. osa: teksti ilman sanaa ”kaikkiin”  
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2. osa: tämä sana 

 
§ 44 

1. osa: teksti ilman sanoja ”perustamalla alueita, joilla vedenotto on kielletty vesivoiman 

tuottamiseen, ja takaamalla ekologisten virtaamien säilyminen jokien varsilla” 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 46 

1. osa: ”kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota lisäämään ympäristöhaasteita koskevien 

ratkaisujen käyttöä erityisesti kun olemassa on teknisiä ratkaisuja, joita ei vielä ole 

otettu täysimääräisesti käyttöön” 

2. osa: ”esimerkiksi ammoniakin vähentämiseksi maataloudessa;” 
 

 

10. Sukupuolten tasa-arvo EU:n media-alalla 

Mietintö: Michaela Šojdrová (A8-0031/2018) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 6 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 13 1 yli 76 jäsentä osat   

1 +  

2/KÄ + 355, 322, 1 

§ 22 § alkuper. teksti eä +  

§ 23 3 yli 76 jäsentä  +  

§ 26 4 yli 76 jäsentä  +  

§ 27 2 yli 76 jäsentä KÄ - 318, 352, 6 

§ 32 jälkeen 5 yli 76 jäsentä KÄ - 301, 346, 30 

äänestys: päätöslauselma 

 (teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 523, 97, 56 

 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

yli 76 jäsentä: § 22 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

yli 76 jäsentä: 

tark. 1 

1. osa: teksti ilman sanoja ”velvollisuuksia” ja ”sitovien toimenpiteiden avulla” 
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2. osa: nämä sanat 

 
§ 6 

1. osa: teksti ilman sanoja ”myös kiintiöitä” 

2. osa: nämä sanat 
 

11. Naisten ja tyttöjen vaikutusmahdollisuuksien lisääminen digitaalialan kautta 

Päätöslauselmaesitys: B8-0183/2018 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Päätöslauselmaesitys 

B8-0183/2018 (FEMM-valiokunta) 

äänestys: 

päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

 +  

 

12. Kehitysyhteistyön rahoitusvälineen, humanitaarisen avun välineen ja Euroopan 

kehitysrahaston täytäntöönpano 

Mietintö: Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 32 § alkuper. teksti eä +  

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 523, 73, 78 

 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: § 32 

13. Kehitysmaiden velan kestävyyden parantaminen 

Mietintö: Charles Goerens (A8-0129/2018) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 24 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 340, 282, 46 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 27 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 638, 16, 21 

2/NHÄ + 362, 300, 11 

§ 29 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 32 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 328, 324, 16 

§ 36 1 yli 76 jäsentä KÄ + 416, 227, 29 

Y kappale § alkuper. teksti eä +  

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 384, 253, 27 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

ALDE: § 27 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

yli 76 jäsentä: Y kappale 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

yli 76 jäsentä: 

§ 24 

1. osa: ”pyytää jäsenvaltioita ja muita asianomaisia velkojavaltioita tarjoamaan enemmän 

rahoitusta kestävän kehityksen tavoitteisiin tehtävien investointien rahoittamiseen ja 

pitämään pitkäaikaisen lupauksensa antaa 0,7 prosenttia bruttokansantulosta 

julkiseen kehitysapuun; pyytää niitä antamaan tämän rahoituksen mieluummin 

avustuksien kuin lainojen muodossa, kun arviointikertomuksista käy ilmi, että 

julkisen varainhoidon heikentyminen vaarantaa pysyvästi kestävän kehityksen 

tavoitteiden saavuttamisen;” 

2. osa: ”kehottaa velkojavaltioita luomaan uusia innovatiivisia ja monipuolisia 

rahoituslähteitä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi, kuten 

ulkomaanrahamääräisistä tapahtumista perittävä vero ja finanssitransaktiovero, joilla 

voidaan edistää kunkin maan velkakestävyyttä etenkin finanssikriisin aikana;” 

 
§ 27 



P8_PV(2018)04-17(VOT)_FI.docx 10 PE 621.174 

1. osa: ”hyväksyy periaatteet, jotka YK:n yleiskokous on määritellyt kaupankäynnistä ja 

kehityksestä vastuullista luotonantopolitiikkaa varten ja joissa painotetaan erityisesti 

velkojien ja luotonottajien yhteisvastuuta (UNCTAD:n vastuuntuntoista lainanantoa 

valtioille ja valtioiden lainanottoa koskevat periaatteet) sekä julkisen rahoituksen 

alan toimien osalta välttämätöntä parlamentaarista valvontaa, ja pyytää unionia 

tukemaan näiden periaatteiden toteuttamista” 

2. osa: ”katsoo, että UNCTAD:n vastuuntuntoisen lainanannon ja lainanoton periaatteista 

olisi tehtävä oikeudellisesti sitova ja täytäntöönpanokelpoinen väline;” 

 
§ 29 

1. osa: ”korostaa tarvetta sopia kansainvälisistä sitovista säännöistä vastenmielisten tai 

laittomien velkojen käsittelemiseksi; katsoo näin ollen, että velan 

uudelleenjärjestelyä olisi tuettava riippumattomalla velkojen tilintarkastuksella, jotta 

laittomat ja vastenmieliset lainat voidaan erottaa muista lainosta;” 

2. osa: ”korostaa, että laittomat ja vastenmieliset lainat olisi peruutettava;” 

 
§ 32 

1. osa: ”korostaa tarvetta ratkaista velkakriisi oikeudenmukaisesti, nopeasti ja kestävästi 

ottamalla käyttöön kansainvälinen velanhoitokyvyn palauttamismekanismi, joka 

perustuu UNCTAD:n valtionvelkojen järjestelyä koskevaan etenemissuunnitelmaan” 

2. osa: ”ja niin sanotun Stiglitzin komitean ajatukseen perustaa velan uudelleenjärjestelyjä 

käsittelevä kansainvälinen tuomioistuin;” 
 

 

14. Taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden vahvistaminen EU:ssa 

Mietintö: Marc Joulaud (A8-0138/2018) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

vaihtoehtoinen 

päätöslauselmaesitys 

1 ENF NHÄ - 81, 566, 13 

äänestys: REGI-valiokunnan päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 506, 71, 45 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

ENF: tark. 1 

 


