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1. Virkistyskalastuksen tilanne Euroopan unionissa 

Mietintö: Norica Nicolai (A8-0191/2018) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys NHÄ + 601, 43, 27 

 

Muuta 

Johdanto-osan L kappale kuuluu seuraavasti: 

”L. toteaa, että parlamentin äskettäin teettämän tutkimuksen mukaan virkistyskalastuksen 

vaikutus voi vaihdella kalakantojen välillä ja että sen osuus kokonaissaaliista on 2 

prosenttia (makrilli)–43 prosenttia (lyyraturska);” 

Johdanto-osan X kappale kuuluu seuraavasti: 

”X. toteaa, että joissakin tapauksissa virkistyskalastuksen saaliit muodostavat merkittävän 

osuuden kannan kokonaiskuolleisuudesta ja että sen vuoksi se olisi otettava huomioon 

kalastusmahdollisuuksia vahvistettaessa; katsoo, että parlamentin äskettäin teettämän 

tutkimuksen mukaa merialueiden virkistyskalastuksen arvioitu prosenttiosuus 

kokonaissaaliista voi vaihdella suuresti kohdelajeista riippuen – makrillin osuus on 

2 prosenttia ja lyyraturskan 43 prosenttia;” 
 

 

 

2. Määritysvelvollisuus, raportointivaatimukset ja OTC-johdannaissopimusten 

riskienpienentämistekniikat sekä kauppatietorekisterit ***I 

Mietintö: Werner Langen (A8-0181/2018) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

teksti 

kokonaisuudessaan 

1 valiokunta  +  

äänestys: komission ehdotus NHÄ + 537, 88, 52 

 

 

 

3. Yhteiset siviili-ilmailua koskevat säännöt ja Euroopan unionin 

lentoturvallisuusvirasto ***I 

Mietintö: Marian-Jean Marinescu (A8-0364/2016) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

alustava sopimus 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

alustava sopimus 382 valiokunta NHÄ + 558, 71, 48 

 

 

4. Uusien raskaiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöt ja polttoaineenkulutus 

***I 

Mietintö: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

alustava sopimus 

alustava sopimus 47 valiokunta NHÄ + 612, 56, 11 

komission 

julkilausumat 

48 valiokunta  +  

 

 

5. Koulutuksen nykyaikaistaminen EU:ssa 

Mietintö: Krystyna Łybacka (A8-0173/2018) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 32 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 79 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 97 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 136 § alkuper. teksti eä/KÄ + 473, 158, 37 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 532, 75, 71 
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Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

+ 76 jäsentä: § 136 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

+ 76 jäsentä: 

§ 32 

1. osa: ”vahvistaa, että koulutusjärjestelmien kaikilla tasoilla on tarpeen ottaa huomioon 

sukupuolten tasa-arvoon liittyvät näkökohdat, joissa otetaan huomioon useista 

syrjinnän muodoista kärsivien ihmisten,” 

2. osa: ”kuten vammaisten henkilöiden, hltbi-henkilöiksi itsensä määrittävien ja 

syrjäytyneistä yhteisöistä kotoisin olevien, tarpeet;” 

 
§ 79 

1. osa: ”kehottaa tehostamaan koulutuksen nykyaikaistamista koskevaa jäsenvaltioiden 

välistä yhteistyötä;” 

2. osa: ”kehottaa jäsenvaltioita aloittamaan Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin 

periaatteiden täytäntöönpanon; toteaa, että nämä periaatteet tarjoavat keinoja 

vähentää eriarvoisuutta Euroopassa koulutuksen ja elinikäisen oppimisen avulla;” 

 
§ 97 

1. osa: ”kehottaa jäsenvaltioita torjumaan sukupuolistereotypioita koulutuksessa, jotta 

varmistetaan naisten yhtäläiset mahdollisuudet ja vapaus uravalinnoissa; on tässä 

yhteydessä huolissaan joidenkin jäsenvaltioiden oppimateriaaleissa yhä ilmenevistä 

sukupuolistereotypioista ja erilaisista odotuksista, joita opettajat asettavat tyttöjen ja 

poikien käyttäytymiselle; korostaa tarvetta sisällyttää sukupuolten tasa-arvon 

periaate osaksi opettajien perus- ja täydennyskoulutusta ja opetuskäytäntöjä, jotta 

mikään ei estäisi oppilaita hyödyntämästä kaikkia mahdollisuuksiaan ja kykyjään 

sukupuolesta riippumatta;” 

2. osa: ”kehottaa jäsenvaltioita kiinnittämään erityistä huomiota syrjäisimpiin alueisiin, kun 

sukupuolten tasa-arvoa tuodaan mukaan alueellisten koulutusjärjestelmien 

opetussuunnitelmiin ja -ohjelmiin, sillä syrjäseuduilla ilmenee paljon naisiin 

kohdistuvaa väkivaltaa; korostaa, että kaikilla koulutuksen tasoilla on huomioitava 

sukupuolinäkökulma ja syrjinnän kohteeksi joutuneiden ihmisten tarpeet;” 
 

 

6. Tavoitteena kestävä ja kilpailukykyinen eurooppalainen vesiviljelyala 

Mietintö: Carlos Iturgaiz (A8-0186/2018) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

äänestys: 

päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 605, 38, 30 

 


