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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 Afrikan ja Madagaskarin lentoturvallisuusviraston välinen 

yhteistyösopimus *** 

Suositus: Jerzy Buzek (A8-0213/2018) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

äänestys: hyväksyntä NHÄ + 633, 23, 12 

 

 

 

2. EU:n ja Yhdysvaltojen välisen tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan 

sopimuksen jatkaminen *** 

Suositus: Rolandas Paksas (A8-0212/2018) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

äänestys: hyväksyntä NHÄ + 597, 48, 26 

 

 

 

3. Euroopan suurteholaskennan yhteisyritys * 

Mietintö: Zigmantas Balčytis (A8-0217/2018) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys NHÄ + 599, 37, 39 

 

 

4. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2017/009 

FR/Air France 

Mietintö: Alain Lamassoure (A8-0210/2018) (parlamentin jäsenten enemmistö ja 3/5 annetuista 

äänistä) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys NHÄ + 549, 88, 39 

 

 

5. Kaupunkien asema unionin institutionaalisissa puitteissa 
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Mietintö: Kazimierz Michał Ujazdowski (A8-0203/2018) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys NHÄ + 499, 70, 102 

 

 

6. 3D-tulostus: teollis- ja tekijänoikeudet sekä siviilioikeudellinen vastuu 

Mietintö: Joëlle Bergeron (A8-0223/2018) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys NHÄ + 631, 27, 19 

 

Muuta 

Oikaisu: kaikki kieliversiot. 
 

 

7. Euroopan puolustusalan teollisen kehittämisen ohjelma ***I 

Mietintö: Françoise Grossetête (A8-0037/2018) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Ehdotus komission ehdotuksen hylkäämiseksi 

ehdotus komission 

ehdotuksen 

hylkäämiseksi 

2= 

11= 

EFDD 

GUE/NGL 

NHÄ - 149, 491, 36 

Alustava sopimus 

alustava sopimus 3 valiokunta NHÄ + 478, 179, 23 

yhteinen julkilausuma 4 valiokunta  +  

komission lausuma 5 valiokunta  +  

Esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi 

teksti 

kokonaisuudessaan 

3vo valiokunta  ↓  

asiasta vastaavan 

valiokunnan tarkistus 

– yhtenä ryhmänä 

1vo valiokunta  ↓  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

art. 6, § 4 jälkeen 6 Verts/ALE  ↓  

1vo valiokunta  ↓  

3vo valiokunta  ↓  

art.12, § 1 jälkeen 7 Verts/ALE  ↓  

3vo valiokunta  ↓  

art. 13, § 1 1vo= 

8= 

valiokunta, 

Verts/ALE 

 ↓  

3vo valiokunta  ↓  

art. 16, § 1 9 Verts/ALE  ↓  

3vo valiokunta  ↓  

1vo valiokunta  ↓  

art. 16, § 1 jälkeen 10 Verts/ALE  ↓  

äänestys: komission ehdotus NHÄ ↓  

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: tark. 2, 11 

EFDD: tark. 2 
 

 

8. Integroidut maatilatilastot ***I 

Mietintö: Maria Gabriela Zoană (A8-0300/2017) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Alustava sopimus 

alustava sopimus 57 valiokunta NHÄ + 562, 49, 74 

 

 

 

9. Energiainfrastruktuuriin liittyvistä investointihankkeista ilmoittaminen: 

kumoaminen ***I 

Mietintö: Barbara Kappel (A8-0211/2018) 
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Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

äänestys: 

komission ehdotus 

NHÄ + 417, 230, 33 

 

 

 

10. Hallinnollista yhteistyötä arvonlisäveron alalla tehostavat toimenpiteet * 

Mietintö: Roberts Zīle (A8-0215/2018) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

asiasta vastaavan 

valiokunnan 

tarkistukset – 

yhtenä ryhmänä 

1-9 

13-41 

valiokunta  +  

art. 7, § 4 42 ECR  +  

10 valiokunta  ↓  

11 valiokunta  ↓  

12 valiokunta  ↓  

äänestys: komission ehdotus NHÄ + 568, 56, 56 

 

 

 

11. Maailman alkuperäiskansojen oikeuksien loukkaaminen 

Mietintö: Francisco Assis (A8-0194/2018) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

vaihtoehtoinen 

päätöslauselmaesitys 

1 ENF  -  

§ 48 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ - 249, 263, 166 

3 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 52 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 -  

3 +  

§ 57 § alkuper. teksti osat   

1 -  

2 +  

§ 66 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 80 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 -  

3/VE + 373, 97, 209 

I kappale § alkuper. teksti eä/KÄ - 164, 313, 200 

J kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5 +  

S kappale § alkuper. teksti osat   

1 -  

2 +  

äänestys: AFET-valiokunnan päätöslauselma  

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 534, 71, 73 
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Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

76+ jäsentä I kappale 
 

 

 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

76+ jäsentä 

J kappale 

1. osa: "toteaa, että alkuperäiskansojen naiset kohtaavat seksuaali- ja lisääntymisterveyteen" 

ja "liittyviä esteitä," 

2. osa: "ja -oikeuksiin" 

3. osa: "mukaan lukien seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvän neuvonnan puute, 

lääkintälaitteiden ja -tarvikkeiden puutteellinen saatavuus" 

4. osa: "sekä jopa raiskaustapauksissa abortin kieltävä lainsäädäntö," 

5. osa: "mikä johtaa korkeaan äitiyskuolleisuuteen, teiniraskauksiin ja sukupuolitauteihin;" 

 
S kappale 

1. osa: "toteaa, että markkinoiden vapauttamisen ja sääntelyn poistamisen lisääntyminen on 

johtanut suoriin ulkomaisiin investointeihin alkuperäiskansojen alueilla ilman heidän 

ennakkosuostumistaan tai aitoa kuulemistaan, mistä on seurannut alkuperäiskansojen 

naisten ihmisoikeusloukkauksia;" 

2. osa: "katsoo, että kehitystä ei voida mitata kasvuindikaattoreiden perusteella vaan 

ensisijaisesti olisi otettava huomioon köyhyyden ja eriarvoisuuden väheneminen;" 

 
§ 48 

1. osa: "kehottaa EU:ta täyttämään ihmisoikeuksiin liittyvät ekstraterritoriaaliset 

tehtävänsä" 

2. osa: "ja päättää pyytää komissiota esittämään lainsäädäntöehdotuksia ja tehdä yhteistyötä 

Eurooppa-neuvoston kanssa sellaisen sääntelyn antamiseksi, jolla ehkäistään 

alkuperäiskansojen ja paikallisyhteisöjen oikeuksien loukkauksia ja määrätään 

niiden johdosta seuraamuksia;" 

3. osa: "kehottaa EU:ta toimivaltansa puitteissa laatimaan selkeät menettelytapasäännöt ja 

sääntelykehykset lainkäyttövaltaansa kuuluvien yritysten ja investoijien 

ekstraterritoriaalista toimintaa varten, jotta varmistetaan, että yritykset ja investoijat 

kunnioittavat alkuperäiskansojen ja paikallisyhteisöjen oikeuksia ja että niitä 

voidaan asianmukaisesti laittaa vastuuseen ja asettaa niille seuraamuksia, jos niiden 

toiminta johtaa näiden oikeuksien loukkaamiseen; kehottaa komissiota harkitsemaan 

yritysten due diligence -velvoitetta koskevia tehokkaita mekanismeja sen 

varmistamiseksi, että maahantuotuihin tavaroihin ei liity maakaappauksia ja 

alkuperäiskansojen oikeuksien vakavia loukkauksia; kehottaa EUH:ta laatimaan 

operationaalisia välineitä, joiden avulla tarjotaan ohjausta EU:n edustustojen 

henkilöstölle;" 

 
§ 52 

1. osa: "korostaa ilmastonmuutoksen suoraa vaikutusta alkuperäisväestön naisiin, sillä se 

pakottaa heidät hylkäämään perinnäistapansa tai vaihtamaan asuinpaikkaa, ja siitä 

seuraa riski väkivallan kokemisesta, hyväksikäytöstä ja riistosta; kehottaa kaikkia 

valtioita, myös EU:ta ja sen jäsenvaltioita, sisällyttämään alkuperäiskansat ja 

erityisesti alkuperäiskansojen naiset ja maaseutuyhteisöt ilmastonmuutoksen 

torjuntaa koskeviin strategioihinsa sekä ilmastonmuutokseen mukautumiseen ja sen 

hillitsemiseen liittyvien tehokkaiden strategioiden laadintaan sukupuoleen liittyvät 

tekijät huomioon ottaen; vaatii suhtautumaan vakavasti ilmastonmuutoksesta 

aiheutuvaan väestön siirtymiseen;" 
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2. osa: "on valmis käymään vuoropuhelua ilmastoperäistä muuttoliikettä koskevien 

järjestelyjen käyttöön ottamisesta; kehottaa perustamaan asiantuntijapaneelin 

tarkastelemaan asiaa kansainvälisellä tasolla ja ottamaan ilmastoperäistä 

muuttoliikettä koskevan kysymyksen esiin kansainvälisissä yhteyksissä;" 

3. osa: "kehottaa tehostamaan kansainvälistä yhteistyötä, jotta voidaan varmistaa valmiudet 

selviytyä ilmastonmuutoksen vaikutuksista;" 

 
§ 57 

1. osa: "korostaa, että kahdenväliset investointisopimukset voivat vaikuttaa kielteisesti 

alkuperäiskansojen oikeuksiin ja rajoittaa alkuperäiskansojen osallistumista 

päätöksentekoon;" 

2. osa: "muistuttaa hallitusten oikeudesta harjoittaa sääntelyä yleisen edun vuoksi; 

muistuttaa myös, että kansainvälisten investointisopimusten on oltava 

ihmisoikeuksia koskevan kansainvälisen oikeuden, myös alkuperäiskansoja 

koskevien määräysten, mukaisia, ja kehottaa lisäämään avoimuutta tässä asiassa 

etenkin ottamalla käyttöön asianmukaiset kuulemismenettelyt ja -mekanismit 

yhteistyössä alkuperäiskansojen kanssa; pyytää investointeja rahoittavia 

kehitysrahoituslaitoksia vahvistamaan ihmisoikeustakeitaan, jotta varmistetaan, että 

kehitysmaiden maan ja luonnonvarojen hyödyntäminen ei johda etenkään 

alkuperäiskansoja koskeviin ihmisoikeusloukkauksiin tai väärinkäytöksiin;" 

 
§ 66 

1. osa: "kehottaa kaikkia valtioita varmistamaan alkuperäiskansojen naisten ja tyttöjen 

mahdollisuudet saada korkealaatuisia terveyspalveluja, erityisesti seksuaali- ja 

lisääntymisterveyteen liittyviä palveluja, ja harjoittaa niihin liittyviä oikeuksia;" 

2. osa: "kehottaa komissiota ja EUH:ta edistämään EU:n kehitysyhteistyöohjelmissa heidän 

mahdollisuuttaan saada seksuaali- ja lisääntymisterveydenhuollon palveluja;" 

 
§ 80 

1. osa: "palauttaa mieliin Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 208 artiklan, 

joka koskee kehityspolitiikan johdonmukaisuuden periaatetta;" 

2. osa: "panee huolestuneena merkille, että EU:n energia-, maatalous-, kauppa- ja 

investointipolitiikkojen on todettu lisäävän maakaappauksia kolmansissa maissa, 

sillä laajamittaiset maanhankinnat vaikeuttavat alkuperäiskansojen oikeutta 

maahan;" 

3. osa: "pitää valitettavana, että uusiutuvia energialähteitä koskevan direktiivin meneillään 

olevassa tarkistamisessa ei ole vielä otettu käyttöön sosiaalisia eikä kestävyyteen 

liittyviä kriteereitä, joissa otetaan huomioon maakaappausten riski; palauttaa mieliin, 

että direktiivin olisi oltava maanomistusoikeuksia koskevien kansainvälisten 

vaatimusten mukainen;" 
 

 

 

 

12. Ilmastodiplomatia 

Mietintö: Arne Lietz, Jo Leinen (A8-0221/2018) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 11 1 76+ jäsentä NHÄ + 326, 319, 23 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ alkuper. teksti osat   

1/NHÄ ↓  

2/NHÄ ↓  

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 488, 113, 72 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: tark. 1, § 11 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

76+ jäsentä 

§ 11 

1. osa: "ottaa huomioon, että ilmastonmuutos pahentaa olosuhteita, jotka johtavat 

muuttoliikkeeseen haavoittuvilla alueilla, ja muistuttaa, että tuleva muuttoliike 

kasvaa, jos ilmastonmuutoksen kielteisiä vaikutuksia ei hoideta asianmukaisesti;" 

2. osa: "katsoo, että sen vuoksi on tärkeää työskennellä sen puolesta, että YK:ssa 

vahvistetaan hyväksytty yleispätevä määritelmä termille "ilmastopakolainen", jotta 

voidaan laatia ilmastonmuutoksen vaikutuksesta siirtymään joutuneita henkilöitä 

koskevat kansainväliset oikeudelliset puitteet ja hyväksyä yhteinen lähestymistapa 

ilmastopakolaisten suojelemiseksi; kehottaa unionia osallistumaan aktiivisesti 

keskusteluun, joka koskee termiä "ilmastopakolainen" ja sen mahdollista 

oikeudellista kansainvälistä määritelmää;" kehottaa unionia osallistumaan 

aktiivisesti keskusteluun, joka koskee termiä "ilmastopakolainen" ja sen mahdollista 

oikeudellista kansainvälistä määritelmää;" 

 


