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LIITE 
 

ÄÄNESTYSTEN TULOKSET 
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+ 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. Poliittinen kriisi Moldovassa Chișinăun kaupunginjohtajan vaalin mitätöinnin 

jälkeen 

Päätöslauselmaesitykset: B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0329/2018, B8-0330/2018, 
B8-0332/2018 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0322/2018 

(PPE, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL) 

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 343, 35, 160 

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset 

B8-0322/2018  PPE  ↓  

B8-0326/2018  ECR  ↓  

B8-0328/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0329/2018  S&D  ↓  

B8-0330/2018  ALDE  ↓  

B8-0332/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: Lopullinen äänestys (RC-B8-0322/2018) 
 

 

2. Somalia 

Päätöslauselmaesitykset: B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018, B8-0327/2018, B8-0331/2018, 
B8-0334/2018 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0323/2018 

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

Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo) 

§ 10 § alkuper. teksti  + suullisesti 

muutettuna 

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

 +  

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

B8-0323/2018  ECR  ↓  

B8-0324/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0325/2018  S&D  ↓  

B8-0327/2018  ALDE  ↓  

B8-0331/2018  PPE  ↓  

B8-0334/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Muuta 

Michaela Šojdrová esitti 10 kohtaan suullisen tarkistuksen, jonka jälkeen kohta kuuluu 

seuraavasti: 

"10. antaa tunnustusta UNSOMin kaikille osa-alueille ja Somalian ihmisoikeuksien valvomisen 

alalla, sekä pitää myönteisenä YK:n turvallisuusneuvoston päätöstä jatkaa sen valtuutusta 31. 

maaliskuuta 2019 asti; antaa tunnustusta sille, että Afrikan unioni on pyrkinyt tuomaan vakautta 

Somaliaan ja järjestämään siirtymävaiheen poliittista prosessia; kehottaa tehostamaan EU:n 

toteuttamaa seurantaa ja valmiuksien kehittämistä, jotta varmistetaan vastuu AMISOMin 

väärinkäytöksistä, erityisesti kun otetaan huomioon, että EU vastaa suurelta osalta AMISOMin 

rahoituksesta; kehottaa AMISOMia täyttämään täysimääräisesti sillä olevan tehtävän suojella 

siviiliväestöä;" 
 

 

3. Burundi 

Päätöslauselmaesitykset: B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018, B8-0337/2018, B8-0338/2018, 
B8-0339/2018 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0333/2018 

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

§ 12 § alkuper. teksti eä +  

M kappale § alkuper. teksti eä +  

N kappale § alkuper. teksti eä +  

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

 +  

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset 

B8-0333/2018  ECR  ↓  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

B8-0335/2018  S&D  ↓  

B8-0336/2018  EFDD  ↓  

B8-0337/2018  ALDE  ↓  

B8-0338/2018  PPE  ↓  

B8-0339/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

GUE/NGL: § 12, M ja N kappaleet 
 

 

4. Tekijänoikeudet digitaalisilla sisämarkkinoilla ***I 

Mietintö: Axel Voss (A8-0245/2018) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

äänestys: toimielinten 

välisten neuvottelujen 

aloittamista koskeva 

päätös 

NHÄ - 278, 318, 31 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt: Verts/ALE 

  
 

Äänestystä pyysivät työjärjestyksen 69 c artiklan mukaisesti Verts/ALE-, EFDD- ja GUE/NGL-ryhmät 

sekä seuraavat jäsenet: 

Telička, Fjellner, van Baalen, Torvalds, Selimovic, Nagtegaal, Huitema, Auštrevičius, Wikström, von 

Thun und Hohenstein, Toom, Gerbrandy, in‘t Veld, Schaake, van Miltenburg, Jakovčić, Kallas, Radoš, 

Federley, Charanzova, Hirsch, Mlinar, Adaktusson, Hökmark, van Bossuyt, Kariņš, Corazza Bildt, 

Childers, Loones, Demesmaeker, Stevens, Škripek, Žitňanská, Sulík, Dalton, Fotyga, Payne, Kohn, 

Stihler, Jaakonsaari, Sehnalová, Gebhardt, Köster, Westphal, Guteland, Ulvskog, Hedh, Wölken, 

Schuster, Kammerevert, Preuß, Krehl, Geringer de Oedenberg, Gierek, Zemke, Weidenholzer, 

Liberadzki, Van Brempt, Regner, Graswander-Hainz, Freund, Kadenbach, Ujhelyi, Poche, Beňová, 

Poc, Jan Keller, Delvaux, Gomes, von Weizsäcker, Werner, Noichl, Detjen, Preuss, Atkinson, Zijlsta, 

de Graaff, Elissen, Żółtek, Pretzell, Carver, Batten, Coburn, Reid. 
 

 

5. Eurooppalainen kansalaisaloite ***I 

Mietintö: György Schöpflin (A8-0226/2018) 
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Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

äänestys: toimielinten 

välisten neuvottelujen 

aloittamista koskeva 

päätös 

NHÄ + 475, 154, 6 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt: GUE/NGL, EFDD, ENF 

  
 

Muuta 

Äänestystä pyysivät työjärjestyksen 69 c artiklan mukaisesti Verts/ALE-, GUE/NGL-, ENF- ja 

EFDD-ryhmät sekä seuraavat jäsenet: 

Papadakis, Dalli, Mizzi, Cozzolino, Kyrkos, Cabezón Ruiz, Rozière, Androulakis. 
 

 

6. DNA-tietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittaminen Kroatian 

kanssa * 

Mietintö: Jaromír Štětina (A8-0225/2018) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys NHÄ + 547, 73, 17 

 

 

7. EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmä (ETIAS) ***I 

Mietintö: Kinga Gál (A8-0322/2017) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Alustava sopimus 

alustava sopimus 363 valiokunta NHÄ + 494, 115, 30 

yhteinen lausuma 364 valiokunta  +  

 

 

 

8. EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmä (ETIAS): Europolin tehtävät ***I 

Mietintö: Kinga Gál (A8-0323/2017) 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Alustava sopimus 

alustava sopimus 3 valiokunta NHÄ + 489, 117, 28 

 

 

 

9. Unionin yleiseen talousarvioon sovellettavat varainhoitosäännöt ***I 

Mietintö: Ingeborg Gräßle ja Richard Ashworth (A8-0211/2017) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Alustava sopimus 

alustava sopimus 653 valiokunta NHÄ + 485, 41, 109 

komission lausumat 654 valiokunta  +  

yhteinen lausuma 655 valiokunta  +  

 

 

 

10. Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien 

operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto ***I 

Mietintö: Monica Macovei (A8-0404/2017) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Alustava sopimus 

alustava sopimus 108 valiokunta NHÄ + 541, 71, 20 

 

 

 

11. Talousarvio 2019 - Trilogin neuvotteluvaltuudet 

Mietintö: Daniele Viotti (A8-0247/2018) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 1 34 GUE/NGL  -  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 1 jälkeen 35 GUE/NGL NHÄ - 89, 506, 41 

§  NHÄ + 369, 251, 14 

suullinen tarkistus 

§ 2 6 ENF  -  

§ 3 14 EFDD  -  

§ 4 15 EFDD  -  

§ 4 jälkeen 1 PPE osat   

1/NHÄ + 458, 108, 67 

2/NHÄ + 309, 181, 136 

3 S&D KÄ + 489, 122, 13 

§ 6 7 ENF  -  

16 EFDD  -  

§ alkuper. teksti eä +  

§ 6 jälkeen 36 GUE/NGL  -  

§ 7 8P ENF  -  

33 GUE/NGL  -  

§ 9 jälkeen 37 GUE/NGL  -  

§ 10 jälkeen 17 EFDD NHÄ - 268, 330, 28 

§ 16 5 S&D  +  

§ 21 jälkeen 38 GUE/NGL NHÄ - 87, 474, 72 

§ 25 § alkuper. teksti eä +  

§ 28 jälkeen 18 EFDD NHÄ - 118, 485, 24 

§ 30 jälkeen 19 EFDD NHÄ - 169, 411, 43 

39 GUE/NGL KÄ - 244, 383, 4 

§ 31 jälkeen 2 PPE NHÄ + 454, 135, 33 

§ 32 jälkeen 40 GUE/NGL NHÄ - 72, 521, 30 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

41 GUE/NGL NHÄ - 72, 520, 26 

42 GUE/NGL NHÄ - 53, 542, 30 

43 GUE/NGL NHÄ - 72, 525, 26 

§ 36 jälkeen 24 GUE/NGL  -  

25 GUE/NGL  -  

26 GUE/NGL NHÄ - 154, 437, 40 

§ 38 jälkeen 27 GUE/NGL NHÄ - 99, 467, 58 

28 GUE/NGL  -  

29 GUE/NGL  -  

30 GUE/NGL  -  

31 GUE/NGL NHÄ - 144, 456, 27 

§ 50 4 S&D  +  

§ 52 9 ENF  -  

§ 56 20 EFDD NHÄ - 145, 372, 104 

10 ENF NHÄ - 125, 446, 42 

§ 57 11 ENF NHÄ - 81, 514, 23 

21 EFDD  -  

§ 58 jälkeen 32 GUE/NGL NHÄ - 242, 292, 89 

§ 60 12 ENF NHÄ - 114, 495, 10 

§ alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 60 jälkeen 22 EFDD KÄ - 254, 368, 8 

23 EFDD NHÄ - 207, 376, 44 

§ 62 13P ENF  -  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 399, 146, 87 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: tark. 1 

EFDD: tark. 17, 18, 19, 20, 23 

GUE/NGL: tark. 2, 26, 27, 31, 32, 35, 38, 40, 41, 42, 43 

ENF: tark. 10, 11, 12 

S&D: suulliset tarkistukset 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

GUE/NGL: § 6, 25 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

GUE/NGL 

§ 60 

1. osa: "panee merkille, että vuoden 2019 talousarvioesityksessä erillisvirastojen 

määrärahoja on lisätty yleisesti 10,8 prosentilla (pois lukien käyttötarkoitukseensa 

sidotut tulot) ja niiden henkilöstötaulukoihin on lisätty 259 tointa; on tyytyväinen 

siihen, että useimpien virastojen oma talousarvio kasvaa, vaikka unionin 

maksuosuus alenee; panee tässä mielessä merkille, että parlamentti selvittää 

parhaillaan mahdollisuuksia laajentaa edelleen erillisvirastojen maksuista saatavaa 

rahoitusta; toteaa tyytyväisenä, että uusia tehtäviä saaneiden virastojen (ESMA, eu-

LISA ja Frontex) määrärahoja ja henkilöstötaulukkoon sisältyvän henkilöstön 

määrää on lisätty huomattavasti; edellyttää lisää rahoitustukea virastoille, jotka 

käsittelevät muuttoliikkeeseen ja turvallisuuteen liittyviä haasteita; katsoo, että 

Europolia ja Eurojustia olisi vahvistettava" 

2. osa: "ja että EASOn olisi saatava riittävä rahoitus, kun siitä tulee Euroopan unionin 

turvapaikkavirasto;" 

 

ALDE: 

tark. 1 

1. osa: "pitää myönteisenä DiscoverEU-hankkeen käynnistämistä ja toteaa, että vuonna 

2018 siinä jaetaan 15 000 interrail-lippua 18-vuotiaille eurooppalaisille; pitää 

myönteisenä myös sitä, että komissio ehdottaa monivuotiseen rahoituskehykseen 

2021–2027 kaikkiaan 700:aa miljoonaa euroa, mikä sopii hyvin unionin 

kunnianhimoisiin tavoitteisiin edistää oppimiseen liittyvää liikkuvuutta, aktiivista 

kansalaisuutta, sosiaalista osallisuutta ja kaikkia nuoria koskevaa solidaarisuutta;" 

2. osa: "pitää valitettavana, ettei komissio ole ehdottanut määrärahoja vuosille 2019 ja 

2020; haluaa jatkaa valmistelutoimea vuosina 2019 ja 2020;" 

 
 

Muuta 

Esittelijä esitti suullisen tarkistuksen, jolla lisätään uusi kohta 1 kohdan jälkeen seuraavasti: 

"1 a. korostaa, että EU:n on oltava edelläkävijä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden 

täytäntöönpanossa valtavirtaistamalla nämä tavoitteet kaikilla EU:n politiikanaloilla;" 

 

Esittelijä esitti tarkistukseen 2 suullisen tarkistuksen, jonka jälkeen kohta kuuluu seuraavasti: 
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"40 a. pitää myönteisenä Eurooppa-neuvoston 28. kesäkuuta 2018 esittämää pyyntöä Frontexin 

vahvistamisesta edelleen lisäämällä sen resursseja ja laajentamalla sen valtuuksia; pyytää saada 

lisää tietoa siitä, kuinka paljon henkilöstöä jäsenvaltiot lähettävät ja kuinka paljon omaa 

henkilöstöä virasto tarvitsee; kehottaa komissiota mukauttamaan talousarvioesitystään vastaavasti 

syksyn oikaisukirjelmässä; pitää myönteisenä myös sitä, että Kreikalle ja Espanjalle myönnettiin 

45,6 miljoonaa euroa tukena niiden alueelle saapuvien siirtolaisvirtojen hallinnassa; korostaa, että 

tehokkaan rajavalvonnan lisäksi on järjestettävä saapuville siirtolaisille asianmukainen 

huolenpito;" 
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12. Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 73. istunto 

Mietintö: Eugen Freund (A8-0230/2018) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 1, c alakohta § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 1, g alakohta 1 EFDD NHÄ - 98, 518, 7 

§ 1, h alakohta 2 EFDD NHÄ - 57, 537, 17 

§ 1, i alakohta 3P EFDD NHÄ - 72, 489, 56 

§ alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 434, 158, 25 

§ 1, j alakohta 4P EFDD NHÄ - 133, 470, 14 

§ 1, n alakohta 5P EFDD NHÄ - 67, 531, 18 

§ 1, q alakohta § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 1, s alakohta § alkuper. teksti eä +  

§ 1, x alakohta § alkuper. teksti osat   

1/KÄ - 286, 289, 32 

2/KÄ + 289, 287, 32 

3/NHÄ - 267, 304, 36 

§ 1, z alakohta 6P EFDD NHÄ - 44, 546, 16 

§ 1, aa alakohta § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 1, as alakohta 7 EFDD NHÄ - 118, 469, 17 

§ 1, aao alakohta § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 355, 248, 5 

§ 1, aap alakohta § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 432, 127, 46 

2/NHÄ + 371, 174, 48 

3/NHÄ + 552, 31, 14 

4/NHÄ + 416, 132, 52 

5/NHÄ + 368, 204, 33 

§ 1, abm alakohta 8 EFDD NHÄ - 142, 460, 9 

§ alkuper. teksti NHÄ - 269, 324, 17 

äänestys: suositus (teksti kokonaisuudessaan) NHÄ + 390, 103, 110 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

EFDD: tark. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; § 1, i alakohta (2. osa) 

PPE: § 1, x alakohta (3. osa) § 1, abm alakohta 

S&D: § 1, aap alakohta 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

EFDD: § 1, s alakohta 

PPE: § 1, abm alakohta 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

EFDD: 

§ 1, c alakohta 

1. osa: teksti ilman sanoja "ja suojeluvastuun" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 1, i alakohta 

1. osa: "tehostetaan pyrkimyksiä uudistaa varsinkin YK:n turvallisuusneuvostoa sekä 

erityisesti rajoitetaan merkittävästi tai säännellään veto-oikeuden käyttöä erityisesti 

tapauksissa, joissa on todisteita sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan ja 

jotka ovat halvaannuttaneet päätöksenteon, ja muutetaan turvallisuusneuvoston 

kokoonpanoa vastaamaan paremmin globaalia nykymaailmaa," 

2. osa: "muun muassa varmistamalla Euroopan unionille pysyvä paikka," 

 
 

§ 1, q alakohta 
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1. osa: teksti ilman sanoja "korostetaan, että jos valtio ei kykene kantamaan suojeluvastuuta 

tai halua kantaa sitä, vastuu kuuluu kansainväliselle yhteisölle, muun muassa YK:n 

turvallisuusneuvoston kaikille pysyville jäsenille, ja että muut keskeiset nousevat 

taloudet ja kehitysmaat on saatava täysimääräisesti mukaan ja että kansainvälistä 

oikeutta loukkaavat on saatettava oikeuteen vastaamaan teoistaan;" ja "“kehotetaan 

EU:ta kannustamaan nousevan talouden maita ja kehitysmaita liittymään 

kansainväliseen yhteisöön, kun se toteuttaa suojeluvastuuseen kuuluvia toimia," 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 1, aa alakohta 

1. osa: "vaaditaan edelleen, että kunnioitetaan täysin Georgian, Moldovan ja Ukrainan, 

itsemääräämisoikeutta, kansainvälisesti tunnustettuja rajoja ja alueellista 

koskemattomuutta, kun otetaan huomioon kansainvälisen oikeuden rikkomukset 

näillä alueilla; tuetaan ja tehostetaan diplomaattisia toimia näiden meneillään olevien 

ja jäätyneiden konfliktien rauhanomaiseksi ja kestäväksi ratkaisemiseksi;" 

2. osa: "kehotetaan kansainvälistä yhteisöä noudattamaan järkähtämättä linjausta, jonka 

mukaan Krimin laitonta Venäjään liittämistä ei tunnusteta," 

 

PPE: 

§ 1, x alakohta 

1. osa: "toimitaan Euroopan unionin tuomioistuimen Länsi-Saharaa koskevien tuomioiden 

mukaisesti" 

2. osa: "ja tuetaan YK:n pyrkimyksiä oikeudenmukaisen ja kestävän ratkaisun löytämiseksi 

Länsi-Saharan konfliktiin länsisaharalaisten itsemääräämisoikeuden perusteella ja 

YK:n asiaa koskevien päätöslauselmien mukaisesti;" 

3. osa: "vaaditaan ihmisoikeusmandaatin antamista YK:n Länsi-Saharassa järjestettävää 

kansanäänestystä koskevalle toimeksiannolle (MINURSO) YK:n kaikkien muiden 

rauhanturvaoperaatioiden tavoin;" 

 
§ 1, aao alakohta 

1. osa: "tehostetaan toimia EU:n ja sen alueellisten kumppanien yhdessä käynnistämän 

kansainvälisen Alliance for Torture-Free Trade -liittouman puitteissa;" 

2. osa: "perustetaan kansainvälinen rahasto, jolla tuetaan valtioita sellaisten tavaroiden 

kaupan kieltämistä koskevan lainsäädännön laatimisessa ja täytäntöönpanossa, joita 

voitaisiin käyttää kidutukseen tai kuolemanrangaistukseen; tuetaan kansainvälisen 

välineen perustamista kyseisten tavaroiden kaupan kieltämiseksi EU:n (neuvoston) 

tätä koskevasta asetuksesta (EY) N:o 1236/2005 saatujen kokemusten perusteella," 

 
§ 1, aap alakohta 

1. osa: "varmistetaan, että naisilla on mahdollisuus perhesuunnitteluun sekä kattava 

valikoima julkisia ja yleismaailmallisia seksuaali- ja lisääntymisterveyttä koskevia 

oikeuksia, muun muassa oikeus nykyaikaiseen ehkäisyyn" 

2. osa: "ja turvalliseen ja lailliseen aborttiin;" 

3. osa: "korostetaan, että terveydenhuollon ja erityisesti seksuaali- ja lisääntymisterveyden 

yleinen saatavuus ja niihin liittyvät oikeudet ovat ihmisten perusoikeuksia," 

excluding the words “erityisesti seksuaali- ja lisääntymisterveyden" ja "ja niihin 

liittyvät oikeudet" 

4. osa: "erityisesti seksuaali- ja lisääntymisterveyden" ja "ja niihin liittyvät oikeudet" 

5. osa: "ja vastustamaan näin Yhdysvaltojen hallituksen vuoden 2017 alussa käyttöön 

ottamaa niin kutsuttua yleistä vaitiolosääntöä," 
 

 

13. Muuttoliikekriisi ja humanitaarinen tilanne Venezuelassa ja sen rajoilla 
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Päätöslauselmaesitykset: B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0318/2018, B8-0319/2018, 
B8-0320/2018, B8-0321/2018 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0315/2018 

(PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD) 

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 455, 100, 29 

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset 

B8-0315/2018  PPE  ↓  

B8-0316/2018  S&D  ↓  

B8-0317/2018  ECR  ↓  

B8-0318/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0319/2018  ALDE  ↓  

B8-0320/2018  EFDD  ↓  

B8-0321/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

GUE/NGL, PPE: lopullinen äänestys (RC-B8-0315/2018) 
 

 

14. Suuntaviivoja jäsenvaltioille humanitaarisen avun kriminalisoinnin estämiseksi 

Päätöslauselmaesitys: B8-0314/2018 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Päätöslauselmaesitys B8-0314/2018 

(LIBE-valiokunta) 

§ 2 § alkuper. teksti eä +  

§ 3 5 ENF NHÄ - 73, 488, 14 

§ 4 10 PPE KÄ + 255, 121, 199 

§ alkuper. teksti eä ↓  

§ 4 jälkeen 9 PPE  -  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 5 6 ENF  -  

§ 6 7 ENF  -  

§ 7 § alkuper. teksti eä +  

4–10 luetelmakohta § alkuper. teksti eä +  

C kappale 1 ENF  -  

D kappale 2 ENF  -  

E kappale 3 ENF  -  

E kappaleen jälkeen 4 ENF  -  

F kappaleen jälkeen 8 PPE KÄ - 262, 289, 19 

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

 +  

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

ENF: tark. 5 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ENF: § 2, 4, 7, 4–10 luetelmakohdat 
 

 

15. EU:n ja Yhdysvaltojen Privacy Shield -järjestelyn tarjoaman suojan riittävyys 

Päätöslauselmaesitys: B8-0305/2018 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Päätöslauselmaesitys B8-0305/2018 

(LIBE-valiokunta) 

§ 1 § alkuper. teksti eä/KÄ + 327, 219, 12 

§ 7 1 PPE  -  

§ 12 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 327, 221, 4 

§ 19 § alkuper. teksti eä/KÄ + 329, 216, 9 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 22 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 321, 219, 11 

3 +  

§ 23 2 PPE KÄ - 237, 302, 17 

§ 24 § alkuper. teksti eä/KÄ + 343, 205, 6 

§ 26 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 308, 233, 18 

§ 27 § alkuper. teksti eä +  

§ 28 § alkuper. teksti eä +  

§ 31 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 335, 209, 9 

§ 34 3 PPE  -  

§ 35 4 PPE  -  

O kappale § alkuper. teksti eä/KÄ + 320, 219, 12 

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 303, 223, 29 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: lopullinen äänestys 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: § 1, 19, 24, 27, 28, O kappale 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: 

§ 12 
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1. osa: "panee merkille viimeaikaiset paljastukset, jotka koskevat henkilötietojen 

väärinkäyttöä Privacy Shield -järjestelyn puitteissa varmennetuissa yrityksissä, kuten 

Facebookissa ja Cambridge Analyticassa, ja kehottaa siksi Privacy Shield -

järjestelyn täytäntöönpanon valvonnasta vastaavia Yhdysvaltojen viranomaisia 

ryhtymään viipymättä toimiin näiden paljastusten johdosta noudattaen 

täysimääräisesti nykyisen Privacy Shield -järjestelyn ylläpitämistä koskevia 

vakuutuksia ja sitoumuksia ja tarvittaessa poistamaan tällaiset yritykset Privacy 

Shield -luettelosta; kehottaa myös toimivaltaisia EU:n tietosuojaviranomaisia 

tutkimaan tällaisia paljastuksia ja tarvittaessa keskeyttämään tai kieltämään Privacy 

Shield -järjestelyn puitteissa tehtävät tietojen siirrot; " 

2. osa: "katsoo paljastusten osoittavan selvästi, että Privacy Shield -järjestely ei turvaa 

riittävällä tavalla oikeutta tietosuojaan;" 

 
§ 22 

1. osa: "pitää valitettavana, ettei Yhdysvallat tarttunut tilaisuuteen ja hyväksynyt uudelleen 

ulkomaantiedustelun valvontaa koskevan lain 702 pykälää niin, että se sisältäisi 

presidentin määräyksessä 28 (PPD-28) määritellyt suojatoimet;"  

2. osa: "pyytää todisteita ja oikeudellisesti sitovia sitoumuksia, joilla varmistetaan, ettei 

ulkomaantiedustelun valvontaa koskevan lain 702 pykälän sovellusalaan kuuluva 

tiedonkeruu ole summittaista ja ettei tietoihin pääsyä toteuteta yleiseltä pohjalta 

(summittainen massakeräys), mikä on Euroopan unionin perusoikeuskirjan 

vastaista;"  

 

3. osa: "panee merkille komission valmisteluasiakirjassaan antaman selityksen, jonka 

mukaan ulkomaantiedustelun valvontaa koskevan lain 702 pykälän mukainen 

valvonta perustuu aina kriteereihin eikä siten mahdollista summittaista 

massakeräystä; yhtyy siten 29 artiklan mukaisen työryhmän vaatimukseen, että 

yksityisyyden suojan ja kansalaisvapauksien valvonnasta vastaava lautakunta laatisi 

ajantasaisen kertomuksen sanan ’kohde’ ("target") määritelmästä, kriteerien 

toimeksiannoista ("tasking of selectors") ja siitä, miten kriteerejä käytännössä 

käytetään UPSTREAM-ohjelmassa, jotta voidaan selvittää arvioida, esiintyykö siinä 

henkilötietojen summittaista käyttöä; pitää erittäin valitettavana, että EU:n alueella 

asuvat henkilöt on suljettu pois ulkomaantiedustelun valvontaa koskevan lain 702 

pykälän uudelleenhyväksynnän tarjoamalta lisäsuojalta; pitää valitettavana, että 

ulkomaantiedustelun valvontaa koskevan lain 702 pykälän uudelleenhyväksyminen 

sisältää useita tarkistuksia, jotka vaikuttavat pelkästään menettelyihin eivätkä näihin 

kaikkein ongelmallisimpiin kysymyksiin, kuten myös 29 artiklan mukainen 

työryhmä on todennut; kehottaa komissiota ottamaan vakavasti 29 artiklan mukaisen 

työryhmän tulevan analyysin ulkomaantiedustelun valvontaa koskevan lain 702 

pykälästä ja toimimaan sen mukaisesti;" 

 
§ 26 

1. osa: "ilmaisee huolensa yleisen turvallisuuden lisäämisestä Yhdysvalloissa annetun 

toimeenpanoasetuksen 13768 (Enhancing Public Safety in the Interior of the United 

States) vaikutuksista Yhdysvalloissa olevien henkilöiden oikeudellisiin ja 

hallinnollisiin muutoksenhakukeinoihin, koska yksityisyydensuojalain suojaa ei enää 

sovelleta muihin kuin Yhdysvaltojen kansalaisiin; panee merkille komission 

näkemyksen siitä, ettei riittävyysarvio perustu yksityisyydensuojalain tarjoamaan 

suojaan ja ettei tämä toimeenpanoasetus siten vaikuta Privacy Shield -järjestelyyn;" 

2. osa: "katsoo, että toimeenpanoasetus 13768 kuitenkin tuo ilmi Yhdysvaltojen 

hallitusvallan aikomuksen peruuttaa unionin kansalaisille aiemmin myönnetyt 

tietosuojatakeet ja sivuuttaa presidentti Obaman presidenttikaudella EU:lle annetut 

sitoumukset;" 
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§ 31 

1. osa: "kehottaa komissiota toteuttamaan kaikki tarvittavat toimet sen varmistamiseksi, että 

Privacy Shield -järjestely on täysin 25. toukokuuta 2018 alkaen sovellettavan 

asetuksen (EU) 2016/679 sekä Euroopan unionin perusoikeuskirjan mukainen," 

2. osa: "jottei riittävyystaso mahdollista porsaanreikiä tai anna kilpailuetua 

yhdysvaltalaisille yrityksille;" 
 

 

16. Ulkomaisia tilejä koskevan Yhdysvaltojen verosäännösten noudattamislain 

kielteiset vaikutukset EU:n kansalaisiin 

Päätöslauselmaesitys: B8-0306/2018 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Päätöslauselmaesitys B8-0306/2018 

(PETI-valiokunta) 

§ 4 § alkuper. teksti eä/KÄ + 294, 231, 6 

§ 5 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 276, 232, 15 

§ 8 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 305, 222, 7 

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 470, 43, 26 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

S&D: lopullinen äänestys 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: § 4 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: 

§ 5 
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1. osa: "korostaa, että on tärkeää varmistaa FATCAn nojalla Yhdysvaltoihin siirrettyjen 

henkilötietojen riittävä tietosuojan taso noudattaen täysimääräisesti kansallista ja 

EU:n tietosuojalainsäädäntöä; kehottaa jäsenvaltioita tarkistamaan hallitustenvälisiä 

sopimuksiaan ja tekemään niihin tarvittaessa muutoksia, jotta ne vastaisivat yleisen 

tietosuoja-asetuksen oikeuksia ja periaatteita; vaatii komissiota ja Euroopan 

tietosuojaneuvostoa tutkimaan välittömästi, ovatko jäsenvaltiot, joiden lainsäädäntö 

sallii henkilötietojen siirtämisen Yhdysvaltojen verovirastolle FATCAa varten, 

rikkoneet EU:n tietosuojasääntöjä," 

2. osa: "ja aloittamaan rikkomusmenettelyt sellaisia jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät pane 

EU:n tietosuojasääntöjä asianmukaisesti täytäntöön;" 

 
§ 8 

1. osa: "pitää valitettavana jäsenvaltioiden allekirjoittamien hallitustenvälisten sopimusten 

vastavuoroisuuden puutetta erityisesti vaihdettavan tiedon määrän osalta, sillä se on 

paljon laajempi jäsenvaltiolle kuin Yhdysvalloille;" 

2. osa: "kehottaa kaikkia jäsenvaltioita keskeyttämään kollektiivisesti hallitustenvälisten 

sopimusten soveltamisen (tai kaikkien muiden kuin sellaisten tietojen vaihtamisen, 

jotka koskevat Yhdysvalloissa asuvien Yhdysvaltojen kansalaisten tilejä EU:ssa), 

kunnes Yhdysvallat hyväksyy automaattista tietojenvaihtoa koskevan monenvälisen 

toimintatavan joko kumoamalla FATCAn ja liittymällä yhteiseen 

tietojenvaihtostandardiin tai neuvottelemalla FATCAn uudelleen EU:n laajuisesti 

siten, että se sisältää samat vastavuoroista tietojenvaihtoa koskevat vaatimukset 

Atlantin molemmin puolin;" 
 

 

17. Yhteisö- ja yhteisvastuutalouden yritysten säännöt 

Mietintö: Jiří Maštálka (A8-0231/2018) (päätöslauselmaesityksen hyväksymiseen vaaditaan 
parlamentin jäsenten enemmistö) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

äänestys: 

päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 398, 78, 44 

 


