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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. Oppositiota edustavien parlamentin jäsenten pidätykset Ugandassa 

Päätöslauselmaesitykset: B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018, 
B8-0378/2018 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0364/2018 

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

äänestys: päätöslauselma  

(teksti kokonaisuudessaan) 

 +  

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset 

B8-0364/2018  ECR  ↓  

B8-0365/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0367/2018  S&D  ↓  

B8-0368/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0372/2018  PPE  ↓  

B8-0378/2018  ALDE  ↓  

 

 

 

2. Myanmar ja erityisesti toimittajien Wa Lone ja Kyaw Soe Oo tapaus 

Päätöslauselmaesitykset: B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, 

B8-0381/2018, B8-0382/2018 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0371/2018 

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

§ 10 § alkuper. teksti eä +  

äänestys: päätöslauselma  

(teksti kokonaisuudessaan) 

 +  

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset 

B8-0371/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0374/2018  ECR  ↓  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

B8-0376/2018  S&D  ↓  

B8-0379/2018  EFDD  ↓  

B8-0380/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0381/2018  PPE  ↓  

B8-0382/2018  ALDE  ↓  

 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: § 10 
 

Myös Jordi Solé (Verts/ALE-ryhmä) allekirjoitti yhteisen päätöslauselmaesityksen RC-B8-0371/2018. 
 

 

3. Kambodža ja erityisesti Kem Sokhan tapaus 

Päätöslauselmaesitykset: B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0373/2018, B8-0375/2018, 

B8-0377/2018 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0366/2018 

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

§ 9 jälkeen 1 GUE/NGL  -  

§ 10 jälkeen 2 GUE/NGL  -  

äänestys: päätöslauselma  

(teksti kokonaisuudessaan) 

 +  

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset 

B8-0366/2018  ECR  ↓  

B8-0369/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0370/2018  S&D  ↓  

B8-0373/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0375/2018  PPE  ↓  

B8-0377/2018  ALDE  ↓  

 

Muuta 



P8_PV(2018)09-13(VOT)_FI.docx 4 PE 628.014 

Myös Jordi Solé (Verts/ALE-ryhmä) allekirjoitti yhteisen päätöslauselmaesityksen RC-B8-

0366/2018. 
 

 

4. Eurojustin ja Albanian yhteistyösopimus * 

Mietintö: Laura Ferrara (A8-0275/2018) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys NHÄ + 541, 21, 17 

 

 

5. Yksilöiden suojelu unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa 

henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaa liikkuvuus ***I 

Mietintö: Cornelia Ernst (A8-0313/2017) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Alustava sopimus 

alustava sopimus 118 valiokunta NHÄ + 527, 51, 27 

komission 

julkilausumat 

119 valiokunta  +  

 

 

 

6. Yhteinen digitaalinen palveluväylä ***I 

Mietintö: Marlene Mizzi (A8-0054/2018) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Ehdotus komission ehdotuksen hylkäämiseksi 

ehdotus komission 

ehdotuksen 

hylkäämiseksi 

174 EFDD NHÄ - 55, 534, 18 

Alustava sopimus 

alustava sopimus 173 valiokunta NHÄ + 539, 61, 17 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 
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EFDD: tark. 174 
 

 

7. Luettelo kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja 

ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei 

koske (Kosovo*) ***I 

Mietintö: Tanja Fajon (A8-0261/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

äänestys: päätös 

aloittaa toimielinten 

väliset neuvottelut 

NHÄ + 420, 186, 22 

 

 

 

8. Maastopalot Matin kaupungissa Attikan alueella Kreikassa heinäkuussa 2018 

Päätöslauselmaesitykset: B8-0388/2018, B8-0390/2018, B8-0391/2018, B8-0392/2018, B8-0393/2018, 
B8-0394/2018 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0388/2018 

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

§ 3 jälkeen 4 ENF NHÄ - 77, 539, 14 

5 GUE/NGL NHÄ - 177, 311, 137 

C kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ - 289, 329, 14 

C kappaleen jälkeen 1 ENF NHÄ - 82, 540, 9 

2 ENF NHÄ - 80, 544, 10 

7 Verts/ALE KÄ + 354, 277, 3 

D kappaleen jälkeen 3 ENF NHÄ - 77, 543, 16 

6 GUE/NGL NHÄ - 183, 309, 135 

äänestys: päätöslauselma  

(teksti kokonaisuudessaan) 

 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset 

B8-0388/2018  ECR  ↓  

B8-0390/2018  ALDE  ↓  

B8-0391/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0392/2018  S&D  ↓  

B8-0393/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0394/2018  PPE  ↓  

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

ENF: tark. 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Verts/ALE: C kappale (2. osa) 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

Verts/ALE: 

C kappale 

1. osa: teksti ilman sanoja ”ja toteaa, että” ja ”niitä on osittain mahdoton ennakoida ja 

ehkäistä;” 

2. osa: nämä sanat 
 

 

9. Khan al-Ahmarin ja muiden beduiinikylien purkamisuhka 

Päätöslauselmaesitykset: B8-0383/2018, B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0386/2018, B8-0387/2018, 
B8-0389/2018 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0384/2018 

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

äänestys: päätöslauselma  

(teksti kokonaisuudessaan) 

KÄ + 320, 277, 34 

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset 

B8-0383/2018  PPE  ↓  

B8-0384/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0385/2018  ALDE  ↓  

B8-0386/2018  ECR  ↓  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

B8-0387/2018  S&D  ↓  

B8-0389/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Muuta 

Myös Jordi Solé (Verts/ALE-ryhmä) allekirjoitti yhteisen päätöslauselmaesityksen RC-B8-

0384/2018. 
 

 

10. Euroopan unionin strategia muoveista kiertotaloudessa 

Mietintö: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 18 1 ENF  -  

§ 20 2 ENF NHÄ - 76, 544, 5 

§ 33 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 -  

P kappale 3 EFDD  -  

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 597, 15, 25 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

ENF: tark. 2 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

Verts/ALE: 

§ 33 

1. osa: teksti ilman sanoja ”pyydysten ja” ja ”puhdistamistoimien yhteydessä kerättävä jäte 

kuuluisi kustannusten kattamiseen käytettävien järjestelmien piiriin eikä” 

2. osa: ”pyydysten ja” 

3. osa: ”puhdistamistoimien yhteydessä kerättävä jäte kuuluisi kustannusten kattamiseen 

käytettävien järjestelmien piiriin eikä” 
 

 

11. Vaihtoehtoja kemikaali-, tuote- ja jätelainsäädännön rajapinnalla yksilöityjen 

ongelmien ratkaisemiseksi 
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Päätöslauselmaesitys: B8-0363/2018 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Päätöslauselmaesitys B8-0363/2018 

(ENVI-valiokunta) 

§ 12 1 Verts/ALE KÄ + 414, 213, 8 

äänestys: päätöslauselma  

(teksti kokonaisuudessaan) 

 +  

 

 

 

12. Eurooppalainen yhteinen terveys -toimintasuunnitelma mikrobilääkeresistenssin 

torjumiseksi 

Mietintö: Karin Kadenbach (A8-0257/2018) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 63 § alkuper. teksti eä/KÄ + 367, 250, 16 

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 589, 12, 36 

 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

76+ jäsentä: § 63 
 

 

13. Eurooppa liikkeellä: tulevaisuuden liikkuvuutta EU:ssa koskeva ohjelma 

Mietintö: István Ujhelyi (A8-0241/2018) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

äänestys: 

päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 525, 32, 78 

 

 

 

 

14. Kasvinsuojeluaineita koskevan asetuksen täytäntöönpano 

Mietintö: Pavel Poc (A8-0268/2018) 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 5 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3/KÄ + 312, 300, 24 

§ 7 jälkeen 2 GUE/NGL NHÄ + 360, 243, 26 

§ 8 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 -  

§ 16 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ - 293, 329, 2 

§ 29 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ - 186, 443, 2 

§ 32 § alkuper. teksti osat   

1/KÄ + 317, 282, 26 

2/NHÄ - 190, 415, 16 

3/KÄ + 324, 263, 44 

§ 34 jälkeen 1 PPE osat   

1 +  

2 +  

§ 36 jälkeen 3 GUE/NGL NHÄ + 317, 294, 20 

4 GUE/NGL NHÄ + 311, 289, 31 

§ 39 jälkeen 5 GUE/NGL NHÄ - 97, 440, 94 

§ 42 § alkuper. teksti osat   

1 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

2/NHÄ - 210, 399, 22 

A kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  

C kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

J kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

äänestys: päätöslauselma  

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 529, 34, 63 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

GUE/NGL: tark. 2, 3, 4, 5 

Verts/ALE: § 32 (2. osa), 42 (2. osa) 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: 

§ 8 

1. osa: ”muistuttaa, että varovaisuusperiaate on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen 191 artiklaan perustuva unionin yleisperiaate ja että sillä pyritään 

takaamaan korkeatasoinen ympäristönsuojelu tekemällä ennalta ehkäiseviä 

päätöksiä” 

2. osa: ”mahdollisissa riskitapauksissa; toteaa uudelleen olevan selvää, että sitä ei ole 

noudatettu torjunta-aineiden riskianalyyseissä” 

 
A kappale 

1. osa: ”toteaa asetuksen (EY) N:o 1107/2009 (jäljempänä ”asetus”) täytäntöönpanon 

arvioinnin osoittaneen,” 

2. osa: ”että ihmisen ja eläinten terveyden ja ympäristön suojelutavoitteita ei ole täysin 

saavutettu ja” 

3. osa: ”että täytäntöönpanoa voitaisiin parantaa asetuksen kaikkien tavoitteiden 

saavuttamiseksi;” 

 
C kappale 

1. osa: teksti ilman sanoja ”ei ole tyydyttävällä tolalla ja” 

2. osa: nämä sanat 
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J kappale 

1. osa: ”toteaa, että kansallisten toimivaltaisten viranomaisten toiminnan havaittiin olevan 

merkittävä tehoaineiden arviointiin vaikuttava tekijä; ottaa huomioon, että 

jäsenvaltioiden välillä on merkittäviä eroja saatavilla olevan asiantuntemuksen ja 

henkilöstön osalta; toteaa, että asetusta ja asiaan liittyviä asetuksen tavoitteita 

tukevia lakisääteisiä vaatimuksia ei panna yhdenmukaisesti täytäntöön kaikissa 

jäsenvaltioissa,” 

2. osa: ”millä on huomattavia vaikutuksia terveyteen ja ympäristöön;” 

 

GUE/NGL: 

tark. 1 

1. osa: teksti ilman sanaa ”tiukkoja” 

2. osa: tämä sana 

 

Verts/ALE: 

§ 16 

1. osa: teksti ilman sanoja ”pitää tästä syystä myönteisenä, että komissio toteaa yleisen 

elintarvikelainsäädännön REFIT-arvioinnissa johtopäätöksenään, että EFSA on 

toiminut erittäin avoimesti ja jakanut tietoa lainsäädäntövallan käyttäjien asettamien 

tiukkojen luottamuksellisuussääntöjen rajoissa;” 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 29 

1. osa: teksti ilman sanaa ”aina” 

2. osa: tämä sana 

 
§ 32 

1. osa: ”pitää huolestuttavana, kuinka vähän uusia aineita on hyväksytty” 

2. osa: ”samaan aikaan kun markkinoilta on poistettu muita aineita;” 

3. osa: ”korostaa, että elintarvikkeiden tarjonnan turvaamiseksi EU:ssa on tärkeää, että 

viljelijöiden saatavilla on riittävä valikoima kasvinsuojeluaineita;” 

 
§ 42 

1. osa: ”suhtautuu myönteisesti komission ennalta varautumisen periaatteesta tekemään 

tulkintaan, joka on esitetty yleisen elintarvikesäädöksen REFIT-arvioinnissa ja jonka 

mukaan ennalta varautumisen periaate ei ole vaihtoehto riskinhallintaa korostavalle 

lähestymistavalle, vaan pikemminkin erityinen riskinhallinnan muoto; muistuttaa, 

että tätä näkemystä tukevat myös unionin tuomioistuinten päätökset;” 

2. osa: ”kehottaa komissiota arvioimaan, vastaavatko asetuksessa säädetyt raja-arvokriteerit 

tarkoitustaan tältä osin;” 

 

S&D, Verts/ALE: 

§ 5 

1. osa: ”pitää huolestuttavana, että asetusta ei ole pantu vaikuttavasti täytäntöön” 

2. osa: ”ja että siksi sen maataloustuotantoa ja innovointia koskevia tavoitteita ei saavuteta 

käytännön tasolla;” 

3. osa: ”painottaa, että osittain vähäisen innovoinnin vuoksi torjunta-aineiden tehoaineiden 

määrä vähenee;” 
 

 

15. Tuotteiden laatuerot sisämarkkinoilla 

Mietintö: Olga Sehnalová (A8-0267/2018) 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 22 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 33 jälkeen 1 76+ jäsentä NHÄ + 305, 279, 20 

§ 37 § alkuper. teksti NHÄ - 248, 340, 4 

§ 42 § alkuper. teksti NHÄ + 347, 223, 36 

E kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 310, 279, 4 

O kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

Q kappale § alkuper. teksti eä/KÄ + 366, 188, 23 

äänestys: päätöslauselma  

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 464, 69, 17 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

S&D, Verts/ALE:  tark. 1, § 37, 42, E kappale (2. osa) 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

76+ jäsentä: § 37, 42, Q kappale 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

76+ jäsentä: 

§ 22 

1. osa: teksti ilman sanoja ”jotta estetään kaupan omien tuotemerkkien ja merkkituotteiden 

välinen sekaannus;” 

2. osa: nämä sanat 

 
E kappale 

1. osa: teksti ilman sanoja ”kaikissa olosuhteissa tai” ja ”toteaa, että komission havaintojen 

mukaan menettelyn sisällyttäminen tarvittaessa sopimattomia kaupallisia 

menettelyjä koskevan direktiivin liitteeseen I parantaa oikeusvarmuutta ja lisää siten 

tuottajien markkinoilla harjoittaman kilpailun reiluutta;” 

2. osa: nämä sanat 

 
O kappale 
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1. osa: ”ottaa huomioon, että kaikilla kuluttajilla unionissa on samat oikeudet ja että 

analyysit osoittavat, että tietyt tuottajat ja valmistajat ovat myyneet samanmerkkisiä 

ja harhaanjohtavasti saman näköisiä mutta erilaatuisia tuotteita ja että eräissä 

valtioissa tietyt tuotteet sisältävät vähemmän pääraaka-aineita tai niissä on korvattu 

korkealaatuisemmat raaka-aineet heikkolaatuisemmilla raaka-aineilla; ottaa 

huomioon, että ongelma on yleisempi niissä jäsenvaltioissa, jotka ovat olleet unionin 

jäseniä vuodesta 2004;” 

2. osa: ”ottaa huomioon, että analyyseissä tuli ilmi tapauksia, joissa samoja tai 

harhaanjohtavasti saman näköisiä mutta heikkolaatuisempia tai erimakuisia, 

koostumukseltaan tai muiden aisteilla havaittavien ominaisuuksiensa puolesta 

erilaisia tuotteita myytiin hinnoin, jotka vaihtelivat huomattavasti maasta toiseen; 

toteaa, että vaikka tämä ei ole vapaan markkinatalouden periaatteiden vastaista tai 

riko pakkausmerkintöjä koskevan tai muun elintarvikelainsäädännön voimassa 

olevia sääntöjä, kyseessä on tuotemerkki-identiteetin väärinkäyttö, joka estää 

kaikkien kuluttajien tasaveroisen kohtelun periaatteen toteutumisen;” 

 


