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1. Tiedotusvälineiden vapauden heikentyminen Valko-Venäjällä ja erityisesti 

Charter97-verkkosivuston tapaus 

Päätöslauselmaesitykset: B8-0451/2018, B8-0452/2018, B8-0453/2018, B8-0454/2018, B8-0455/2018, 
B8-0457/2018 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0451/2018 

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

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

 +  

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset 

B8-0451/2018  ECR  ↓  

B8-0452/2018  ALDE  ↓  

B8-0453/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0454/2018  S&D  ↓  

B8-0455/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0457/2018  PPE  ↓  

 

 

 

2. Arabiemiirikunnat ja erityisesti ihmisoikeuksien puolustajan Ahmed Mansoorin 

tilanne 

Päätöslauselmaesitykset: B8-0456/2018, B8-0458/2018, B8-0459/2018, B8-0462/2018, B8-0467/2018, 

B8-0469/2018 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0456/2018 

(S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD, Anna Maria Corazza Bildt, Amjad Bashir, Monica 

Macovei) 

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 322, 220, 56 

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset 

B8-0456/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0458/2018  ECR  ↓  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

B8-0459/2018  S&D  ↓  

B8-0462/2018  ALDE  ↓  

B8-0467/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0469/2018  PPE  ↓  

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

GUE/NGL: lopullinen äänestys [RC-B8-0456/2018] 
 

Muuta 

Frédérique Ries peruutti allekirjoituksensa päätöslauselmaesityksestä B8-0462/2018 sekä yhteisestä 

päätöslauselmaesityksestä RC-B8-0456/2018. 

Patricia Lalonde ja Amjad Bashir peruuttivat allekirjoituksensa yhteisestä päätöslauselmaesityksestä 

RC-B8-0456/2018. 
 

 

3. Uiguurien ja kazakkien mielivaltaiset joukkovangitsemiset Xinjiangin uiguurien 

autonomisella alueella 

Päätöslauselmaesitykset: B8-0460/2018, B8-0461/2018, B8-0463/2018, B8-0464/2018, B8-0465/2018, 
B8-0466/2018, B8-0468/2018 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0460/2018 

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

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

 +  

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset 

B8-0460/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0461/2018  ECR  ↓  

B8-0463/2018  EFDD  ↓  

B8-0464/2018  S&D  ↓  

B8-0465/2018  ALDE  ↓  

B8-0466/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0468/2018  PPE  ↓  
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4. Julkisia hankintoja koskeva strategiapaketti 

Mietintö: Carlos Coelho (A8-0229/2018) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys NHÄ + 534, 54, 15 

 

 

5. EU:n rikosoikeudellisen yhteistyön virasto (Eurojust) ***I 

Mietintö: Axel Voss (A8-0320/2017) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Ehdotus komission ehdotuksen hylkäämiseksi 

ehdotus komission 

ehdotuksen 

hylkäämiseksi 

195 EFDD  -  

Alustava sopimus 

alustava sopimus 196 komissio NHÄ + 515, 64, 26 

 

 

 

6. Jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten vastavuoroinen 

tunnustaminen ***I 

Mietintö: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Ehdotus komission ehdotuksen hylkäämiseksi 

ehdotus komission 

ehdotuksen 

hylkäämiseksi 

146 EFDD  -  

Alustava sopimus 

alustava sopimus 145 komissio NHÄ + 531, 51, 26 

 

 

 



P8_PV(2018)10-04(VOT)_FI.docx 5 PE 628.321 

7. Muiden kuin henkilötietojen vapaa liikkuvuus Euroopan unionissa ***I 

Mietintö: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Alustava sopimus 

alustava sopimus 47 komissio NHÄ + 520, 81, 6 

 

 

 

8. EU:n osallistuminen monikansallisten yhtiöiden vastuuta ihmisoikeuksista 

koskevan sitovan YK:n välineen laatimiseen 

Päätöslauselmaesitykset: B8-0443/2018, B8-0472/2018, B8-0473/2018, B8-0474/2018 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Päätöslauselmaesitys B8-0443/2018 

(DEVE- valiokunta) 

§ 10 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 287, 249, 66 

§ 14 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 284, 247, 71 

3/VE + 283, 249, 71 

§ 19 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 281, 258, 66 

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

KÄ + 301, 288, 17 

Päätöslauselmaesitys B8-0472/2018 

(ECR) 

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

 ↓  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Päätöslauselmaesitys B8-0473/2018 

(PPE) 

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

 ↓  

Päätöslauselmaesitys B8-0474/2018rev 

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

§ 10 § alkuper. teksti osat   

1 ↓  

2 ↓  

§ 14 § alkuper. teksti osat   

1 ↓  

2 ↓  

3 ↓  

§ 19 § alkuper. teksti osat   

1 ↓  

2 ↓  

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

 ↓  

 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: 

B8-0443/2018 

§ 10 

1. osa: ”toteaa, että on kiireellisesti ryhdyttävä tehokkaisiin ja johdonmukaisiin toimiin 

kaikilla tasoilla, kansallinen, unionin ja kansainvälinen taso mukaan lukien, jotta 

voidaan tehokkaasti puuttua monikansallisten yhtiöiden ihmisoikeusloukkauksiin, 

taata oikeussuojakeinojen saatavuus ja korjata oikeudelliset ongelmat, jotka johtuvat 

liikeyritysten ja monikansallisten yhtiöiden toiminnan monikansallisesta luonteesta 

sekä globaalien arvoketjujen kasvavasta monimutkaisuudesta ja monikansallisten 

yhtiöiden ekstraterritoriaalisesta ulottuvuudesta samoin kuin siihen liittyvästä 

epävarmuudesta, joka koskee vastuuta ihmisoikeusloukkauksista;” 

2. osa: ”toteaa jälleen kerran, että valtioiden ekstraterritoriaaliset velvoitteet on pantava 

kaikilta osin täytäntöön Maastrichtin periaatteiden mukaisesti ja että perustana on 

käytettävä Euroopan neuvoston eri välineitä, etenkin yleissopimusta ihmisoikeuksien 

ja perusvapauksien suojaamiseksi; kehottaa yleisemmin EU:ta käynnistämään 

perusoikeusviraston vuoden 2017 lausunnossa annettujen suositusten mukaisesti 

aloitteita, joilla parannetaan oikeussuojan saatavuutta ekstraterritoriaalisissa 

tapauksissa;” 
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§ 14 

1. osa: teksti ilman sanoja ”valtioiden ekstraterritoriaalisten ihmisoikeusvelvoitteiden 

tunnustaminen” ja ”sekä kansainvälisten oikeudellisten ja muiden valvonta- ja 

täytäntöönpanomekanismien perustaminen” 

2. osa: ”valtioiden ekstraterritoriaalisten ihmisoikeusvelvoitteiden tunnustaminen” 

3. osa: ”sekä kansainvälisten oikeudellisten ja muiden valvonta- ja 

täytäntöönpanomekanismien perustaminen” 

 
§ 19 

1. osa: ”kehottaa jälleen kerran EU:ta ja sen jäsenvaltioita osallistumaan aidosti ja 

rakentavasti näihin neuvotteluihin ja hallitustenväliseen prosessiin” 

2. osa: ”jonka tavoitteena on toteuttaa avoimen hallitustenvälisen työryhmän toimeksianto; 

korostaa, että on erittäin tärkeää, että EU edistää rakentavassa hengessä sellaisen 

sitovan sopimuksen aikaansaamista, jolla ratkaistaan tehokkaasti kysymys yritysten 

vastuusta ihmisoikeusloukkausten ja niihin liittyvien haasteiden yhteydessä” 

 

PPE: 

B8-0474/2018rev 

 
§ 10 

1. osa: ”toteaa, että on kiireellisesti ryhdyttävä tehokkaisiin ja johdonmukaisiin toimiin 

kaikilla tasoilla, kansallinen, unionin ja kansainvälinen taso mukaan lukien, jotta 

voidaan tehokkaasti puuttua monikansallisten yhtiöiden ihmisoikeusloukkauksiin, 

taata oikeussuojakeinojen saatavuus ja korjata oikeudelliset ongelmat, jotka johtuvat 

liikeyritysten ja monikansallisten yhtiöiden toiminnan monikansallisesta luonteesta 

sekä globaalien arvoketjujen kasvavasta monimutkaisuudesta ja monikansallisten 

yhtiöiden ekstraterritoriaalisesta ulottuvuudesta samoin kuin siihen liittyvästä 

epävarmuudesta, joka koskee vastuuta ihmisoikeusloukkauksista;” 

2. osa: ”toteaa jälleen kerran, että valtioiden ekstraterritoriaaliset velvoitteet on pantava 

kaikilta osin täytäntöön Maastrichtin periaatteiden mukaisesti ja että perustana on 

käytettävä Euroopan neuvoston eri välineitä, etenkin yleissopimusta ihmisoikeuksien 

ja perusvapauksien suojaamiseksi; kehottaa yleisemmin EU:ta käynnistämään 

perusoikeusviraston vuoden 2017 lausunnossa annettujen suositusten mukaisesti 

aloitteita, joilla parannetaan oikeussuojan saatavuutta ekstraterritoriaalisissa 

tapauksissa;” 

 
§ 19 

1. osa: ”kehottaa jälleen kerran EU:ta ja sen jäsenvaltioita osallistumaan aidosti ja 

rakentavasti näihin neuvotteluihin ja hallitustenväliseen prosessiin” 

2. osa: ”jonka tavoitteena on toteuttaa avoimen hallitustenvälisen työryhmän toimeksianto; 

korostaa, että on erittäin tärkeää, että EU edistää rakentavassa hengessä sellaisen 

sitovan sopimuksen aikaansaamista, jolla ratkaistaan tehokkaasti kysymys yritysten 

vastuusta ihmisoikeusloukkausten ja niihin liittyvien haasteiden yhteydessä;” 

 
§ 14 

1. osa: teksti ilman sanoja ”valtioiden ekstraterritoriaalisten ihmisoikeusvelvoitteiden 

tunnustaminen” ja ”sekä kansainvälisten oikeudellisten ja muiden valvonta- ja 

täytäntöönpanomekanismien perustaminen” 

2. osa: ”valtioiden ekstraterritoriaalisten ihmisoikeusvelvoitteiden tunnustaminen” 

3. osa: ”sekä kansainvälisten oikeudellisten ja muiden valvonta- ja 

täytäntöönpanomekanismien perustaminen” 
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9. Jemenin tilanne 

Päätöslauselmaesitykset: B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018, 
B8-0449/2018, B8-0450/2018 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0444/2018 

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

§ 20 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 546, 41, 10 

2/NHÄ + 353, 217, 33 

§ 23 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

T kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

 +  

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset 

B8-0444/2018  ECR  ↓  

B8-0445/2018  S&D  ↓  

B8-0446/2018  PPE  ↓  

B8-0447/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0448/2018  EFDD  ↓  

B8-0449/2018  ALDE  ↓  

B8-0450/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

GUE/NGL: § 20 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: 

§ 23 
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1. osa: ”pitää itsellään oikeuden harkita asiaa uudelleen, kunnes on päästy 

neuvotteluratkaisuun; suosittelee, että ihmisoikeuksien alivaliokunta seuraa Jemenin 

ihmisoikeustilanteen kehittymistä” 

2. osa: ”sekä laatii raportin maassa todetuista ihmisoikeuksien ja kansalaisoikeuksien 

rikkomuksista” 

 

PPE: 

§ 20 

1. osa: ”kehottaa neuvostoa edistämään tehokkaasti kansainvälisen humanitaarisen 

oikeuden noudattamista asiaa koskevien EU:n suuntaviivojen mukaisesti; toistaa 

eritoten, että unionin kaikkien jäsenvaltioiden on sovellettava tiukasti yhteisessä 

kannassa 2008/944/YUTP vahvistettuja sääntöjä; palauttaa tässä yhteydessä mieliin 

25. helmikuuta 2016 ja 30. marraskuuta 2017 antamansa päätöslauselmat Jemenin 

tilanteesta;” 

2. osa: ”kehottaa tässä yhteydessä unionin kaikkia jäsenvaltioita pidättymään aseiden ja 

sotilastarvikkeiden myymisestä Saudi-Arabialle, Yhdistyneille arabiemiirikunnille ja 

millekään kansainvälisen liittoutuman jäsenelle tai Jemenin hallitukselle ja muille 

konfliktin osapuolille;” 

 

PPE, ECR: 

T kappale 

1. osa: ”panee merkille, että suurin osa Yhdysvaltojen joukkojen Jemenissä tekemistä 

tappavista iskuista on tehty miehittämättömien ilma-alusten avulla;” 

2. osa: ”ottaa huomioon, että päätökset tiettyjen henkilöiden lisäämisestä miehittämättömien 

ilma-alusten avulla tehtävien iskujen kohteiden luetteloon tehdään usein ilman 

tuomioistuimen määräystä tai tuomiota; toteaa, että tiettyjen henkilöiden ottaminen 

kohteeksi ja sen jälkeen tappaminen voidaan tietyissä oloissa katsoa laittomaksi 

teloituksiksi;” 
 

 

10. Tullipetosten torjunta ja EU:n omien varojen suojelu 

Päätöslauselmaesitys: B8-0400/2018 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Päätöslauselmaesitys B8-0400/2018 

(CONT-valiokunta) 

§ 1 § alkuper. teksti NHÄ + 473, 100, 28 

§ 8 § alkuper. teksti NHÄ + 445, 131, 23 

§ 9 § alkuper. teksti NHÄ + 433, 155, 14 

§ 10 § alkuper. teksti NHÄ + 485, 74, 33 

§ 12 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 448, 132, 16 

2/NHÄ + 380, 187, 19 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 410, 84, 77 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

EFDD: § 1, 8, 9, 10, 12, lopullinen äänestys 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: § 8, 12 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: 

§ 12 

1. osa: teksti ilman sanoja ”harkitsemaan tulliviranomaisten vastuiden siirtämistä 

kansalliselta tasolta EU:n tasolle, kun pyritään” 

2. osa: nämä sanat 

 


