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EHDOTUKSET

Vetoomusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansainvälisen kaupan valiokuntaa 
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

– ottaa huomioon 14. kesäkuuta 2013 hyväksytyt ohjeet transatlanttisen kauppa- ja 
investointikumppanuuden neuvottelemiseksi Euroopan unionin ja Amerikan 
yhdysvaltojen välillä,

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 206 ja 207 artiklan,

– ottaa huomioon 23. lokakuuta 2012 antamansa päätöslauselman kauppa- ja taloussuhteista 
Yhdysvaltoihin1, 23. toukokuuta 2013 antamansa päätöslauselman EU:n ja Yhdysvaltojen 
kauppa- ja investointineuvotteluista2 ja 12. maaliskuuta 2014 antamansa päätöslauselman 
Yhdysvaltojen kansallisen turvallisuusviraston valvontaohjelmasta, eri jäsenvaltioiden 
valvontaelimistä ja niiden vaikutuksesta EU:n kansalaisten perusoikeuksiin ja 
transatlanttiseen yhteistyöhön oikeus- ja sisäasioissa3,

– ottaa huomioon 15. tammikuuta 2015 antamansa päätöslauselman Euroopan 
oikeusasiamiehen vuosikertomuksesta 2013,

– ottaa huomioon vetoomukset 1221-13, 1635-13, 1960-13, 2694-13, 2721-13, 2859-13, 
0149-14, 0184-14, 0195-14, 0242-14, 0589-14, 0706-14, 0722-14, 0738-14, 0783-14, 
0949-14, 0973-14,1032-14,1122-14,1336-14,1575-14, 1649-14, 2062-14, 2143-14, 
2268-14, 2314-14, 2328-14, 2647-14 ja 0033-15,

– ottaa huomioon Euroopan oikeusasiamiehen tutkimukset transatlanttista kauppa- ja 
investointikumppanuutta koskevien neuvottelujen avoimuudesta ja yleisön 
osallistumisesta niihin (OI/10/2014/RA),

– ottaa huomioon tulokset komission järjestämästä julkisesta kuulemisesta 
investointisuojasta ja valtioiden välisestä riitojenratkaisusta (ISDS) TTIP:ssä, 

– ottaa huomioon EU:n pääneuvottelijan Ignacio García-Berceron amerikkalaiselle 
vastapuolelleen Daniel Mullanylle 5. kesäkuuta 2014 lähettämän kirjeen, jossa todetaan, 
että ”kaikki neuvotteluihin liittyvät asiakirjat pidetään salaisina 30 vuoden ajan”,

A. ottaa huomioon, että komissio neuvottelee parhaillaan Euroopan unionin puolesta 
Yhdysvaltojen kanssa syvällisestä, kattavasta ja korkealaatuisesta kauppa- ja 
investointikumppanuussopimuksesta (Transatlantic Trade and Investment Partnership –
TTIP), jonka tarkoituksena on lujittaa ja helpottaa tavaroiden ja palvelujen kauppavaihtoa 
ja laajentaa investointeja muun muassa poistamalla kaupan esteitä; ottaa huomioon, että 
huomattavan moni unionin kansalainen on ilmaissut oikeutetun huolestumisensa siitä, että 

                                               
1 EUVL C 68 E, 7.3.2014, s. 53.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0227.
3 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0230.
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tämä sopimus vaarantaisi keskeisiä EU:n säädöksiä erityisesti työoikeuden, 
ympäristönsuojelun ja elintarvikkeiden turvallisuusnormien alalla;

B. ottaa huomioon, että puheenjohtaja Juncker on kehottanut kutakin tulevan komission 
jäsentä julkistamaan kaikki kontaktit ja kokoukset, joita heillä on ammatillisten järjestöjen 
tai itsenäisten ammatinharjoittajien kanssa mistä tahansa EU:n päätöksentekoon ja 
täytäntöönpanoon liittyvästä asiasta, joka koskee Yhdysvaltojen kanssa tehtäviä laaja-
alaista kauppa- ja investointikumppanuussopimusta, josta komissio parhaillaan 
neuvottelee EU:n puolesta; ottaa huomioon, että ainoa tehokas tapa välttää yleisön 
epätietoisuutta ja väärinkäsityksiä on lisätä avoimuutta ja toteuttaa tehokkaampia toimia 
yleisölle tiedottamiseksi etukäteen;

C. toteaa, että TTIP-sopimuksen tavoitteena on lisätä kauppaa ja investointeja EU:n ja 
Yhdysvaltojen välillä tämän vaikuttamatta unionin säännöstössä vahvistettuihin 
periaatteisiin tai kestävään talouskasvuun, kunnollisten työpaikkojen luomiseen tai 
Euroopan sosiaalisen mallin edistämiseen;

D. ottaa huomioon, että neuvottelut ovat herättäneet ennennäkemätöntä yleisön kiinnostusta, 
mikä johtuu TTIP:n mahdollisista taloudellisista, sosiaalisista ja poliittisista vaikutuksista 
ja salailevasta tavasta, joilla neuvotteluja on käyty;

E. ottaa huomioon, että komission entinen puheenjohtaja José Manuel Barroso kehotti 
kansalaisyhteiskuntaa osallistumaan rakentavalla tavalla TTIP-neuvotteluihin;

F. ottaa huomioon, että kansalaisyhteiskunta on esittänyt huolestumisensa TTIP:stä;

G. ottaa huomioon, että 10. syyskuuta 2014 komissio kieltäytyi rekisteröimästä 
eurooppalaista Stop TTIP -kansalaisaloitetta ja katsoi, että se ei kuulu toimivaltaan, joka 
komissiolla on unionin lainsäädännön esittämisessä perussopimusten 
täytäntöönpanemiseksi; ottaa huomioon, että Stop TTIP -aloite on sittemmin käynnistetty 
asetuksessa (EU) N:o 211/2011 säädetyn menettelyn ulkopuolella ja kerännyt yli miljoona 
allekirjoitusta; ottaa huomioon, että vetoomusvaliokunta on vastaanottanut useita 
vetoomuksia, joissa ollaan huolissaan TTIP:stä; ottaa huomioon, että vetoomusten 
esittäjien pääasialliset huolenaiheet liittyvät tuontielintarvikkeiden laatuun ja 
turvallisuuteen, datan siirtoon EU:sta Yhdysvaltoihin, erityisesti Yhdysvaltojen 
luonnollisista ja oikeushenkilöistä keräämien tietojen siirtoon (EU:n kansalaisten oikeus 
digitaaliseen itsemääräämisoikeuteen), neuvottelujen avoimuuden puutteeseen, TTIP:n 
mahdollisiin negatiivisiin talousvaikutuksiin erityisesti työllisyyden ja palkkojen osalta ja 
viranomaisten sääntelyoikeuksien siirtoon yrityksille ISDS-mekanismin kautta;

H. ottaa huomioon, että EU:n kansalaisten oikeus saada tutustua EU:n toimielimien hallussa 
oleviin asiakirjoihin on perusoikeus, jonka tarkoituksena on varmistaa, että kansalaiset 
voivat osallistua EU:n päätöksentekoon ja pitää EU:ta ja sen toimielimiä vastuullisina, ja 
siten vahvistaa unionin demokraattista luonnetta; 

I. ottaa huomioon, että kaikki EU:n kansalaisilta vastaanotetut vetoomukset ja tuhansien 
allekirjoitusten kerääminen kertovat kriittisestä asenteesta TTIP-neuvotteluja kohtaan ja 
varoittavat siitä, että tällainen sopimus uhkaa eurooppalaista elämäntapaa erityisesti 
sosiaalisen, taloudellisen, ympäristöllisen ja demokraattisen elämän aloilla;
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J. ottaa huomioon, että Euroopan oikeusasiamiehen heinäkuussa 2014 julkaisemassa 
tutkimuksessa TTIP:n avoimuudesta arvosteltiin keskeisten asiakirjojen salaamista ja 
kehotettiin antamaan tietyille sidosryhmille oikeus tutustua niihin;  ottaa huomioon, että 
oikeusasiamies sai yli 6 000 sähköpostia vastauksena järjestämäänsä julkiseen 
kuulemiseen TTIP:stä; 

K. ottaa huomioon, että sosiaalialan osalta monissa vetoomuksissa esitetään syvää 
huolestumista sopimuksen mahdollisista negatiivisista vaikutuksista kansanterveyteen, 
EU:n terveydenhuoltojärjestelmiin ja yleensä julkisiin palveluihin sekä eläkejärjestelmiin; 
ottaa huomioon, että työolojen pelätään heikentyvän, kun otetaan huomioon, että 
Yhdysvalloissa ei säännellä työmarkkinaosapuolten suhteita eikä siellä ole kollektiivisia 
työehtosopimuksia koskevaa kulttuuria;

L. ottaa huomioon, että Euroopan oikeusasiamies esitti tutkimuksensa jälkeen olevansa 
huolissaan siitä, että TTIP-neuvottelut eivät ole avoimet ja siitä, että yleisö ei osallistu 
niihin; 

M. ottaa huomioon, että useimmissa saaduissa vetoomuksissa vaaditaan nimenomaisesti, että 
komission on joko keskeytettävä neuvottelut tai että sopimus on viime kädessä hylättävä 
Euroopan parlamentissa;

1. painottaa, että on tärkeää kehittää tasapainoiset kauppa- ja investointisuhteet Euroopan 
unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välille ja huolehtia että niihin liittyy asianmukaisia 
suojalausekkeita, joilla varmistetaan korkeimmat mahdolliset työelämää, sosiaali- ja 
terveysasioita ja ympäristöä koskevat normit maailman tasolla, jotta voidaan edistää ja 
pyrkiä edistämään kasvua ja työllisyyttä, sekä luoda uusia talouden mahdollisuuksia ja 
säännellä globalisaatiota niin, että sosiaalinen ja ympäristöllinen polkumyynti tulee 
mahdottomaksi;

2. pitää myönteisenä tavoitetta poistaa kaupan teknisiä esteitä ja vähentää EU:n ja 
Yhdysvaltojen välisiä tarpeettomia, sääntelyyn liittyviä yhteensopimattomuuksia, joita ei 
voi perustella suojelua ja riskinhallintaa koskevilla erilaisilla lähestymistavoilla ja joita 
ovat muun muassa menettelyjen päällekkäisyys, epäjohdonmukaiset tuotevaatimukset ja 
kaksinkertainen testaaminen;

3. kehottaa komissiota vastustamaan ISDS:n sisällyttämistä TTIP-sopimukseen, jos 
neuvottelut jatkuvat, sillä saatavana on muita vaihtoehtoja investointisuojan valvomiseksi, 
kuten kotimaiset oikeussuojakeinot;

4. toteaa, että sääntelyn yhteensovittaminen ei saa vaikuttaa julkisiin palveluihin tai 
kaikenkattavaan oikeuteen harjoittaa ennaltavarautumisen periaatteen mukaista sääntelyä 
kunkin osapuolen viranomaisten asianmukaiseksi katsomalla tavalla, kun on kyse 
terveydenhuollosta, mahdollisuudesta saada lääkkeitä, tietosuojan varmuudesta, 
kuluttajien oikeuksista, ympäristönsuojelusta, eläinten hyvinvoinnista, 
ennaltavarautuvasta kuluttajansuojasta ja kulttuurisesta monimuotoisuudesta;

5. kehottaa komissiota varmistamaan, että EU:n ympäristönormit säilyvät nykyisellä tasolla;
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6. korostaa, että kulttuuripalveluja ja -tuotteita olisi tarkasteltava ja kohdeltava eri tavalla 
kuin muita kaupallisia palveluja ja tuotteita, kuten niin sanotussa kulttuurialaa koskevassa 
poikkeuksessa edellytetään;

7. korostaa liikkuvuutta koskevan paketin ja vastavuoroisen viisumikohtelun 
käyttöönottamisen merkitystä kaikille EU:n jäsenvaltioiden kansalaisille ja muistuttaa, että 
eurooppalaisten palvelun- ja tavarantoimittajien viisuminsaannin helpottaminen on yksi 
keskeisistä tekijöistä hyödynnettäessä täysimääräisesti TTIP-sopimuksen etuja;

8. painottaa, että Yhdysvallat ei ole ratifioinut Kansainvälisen työjärjestön ILO:n sopimuksia 
työelämän perusnormeista, jotka kattavat sellaiset oikeudet kuin kollektiiviset 
työehtosopimusneuvottelut, yhdistymisvapaus ja vapaus järjestäytymiseen;

9. painottaa, että demokraattinen päätöksenteko työpaikalla voi joutua vaaraan, jos 
työntekijöiden oikeuksia pidetään kaupan esteenä;

10. panee merkille, että komissio on aidosti ponnistellut tehdäkseen TTIP-neuvotteluista 
avoimemmat erityisesti julkaisemalla TTIP-neuvotteluja koskevat unionin ohjeet (1103/13 
CL 1); panee merkille, että unionin ohjeita koskeva asiakirja julkaistiin vasta 9. lokakuuta 
2014, vaikka neuvottelut käynnistyivät kesäkuussa 2013; muistuttaa, että komissiolla on 
kaikissa olosuhteissa velvollisuus noudattaa asetuksessa (EU) N:o 1049/2001 säädettyjä 
asiakirjojen julkisuutta koskevia sääntöjä; pitää valitettavana, että Euroopan parlamentin 
jäsenten mahdollisuudet tutustua TTIP-neuvottelujen asiakirjoihin ovat vieläkin hyvin 
vähäiset; korostaa, että Euroopan parlamentin valvotussa lukusalissa saatavana olevat 
asiakirjat eivät sisällä konsolidoitua aineistoa eivätkä mitään Yhdysvaltojen esittämiä 
tekstejä; korostaa, että avoimuus on varmistettava suoralla ja avoimella vuoropuhelulla 
julkisissa kuulemistilaisuuksissa kaikkien sidosryhmien kanssa;

11. pitää myönteisenä Euroopan oikeusasiamiehen tekemää selvitystä siitä, olisiko asiakirjat 
julkistettava aikaisemmin; kehottaa komissiota panemaan nopeasti täytäntöön 
oikeusasiamiehen suositukset konsolidoitujen neuvotteluasiakirjojen julkisuudesta, 
TTIP-asiakirjojen julkistamisesta aikaisemmin ja suuremmasta avoimuudesta, joka koskee 
komission TTIP:stä järjestämiä kokouksia liike-elämän järjestöjen, edunvalvontaryhmien 
ja kansalaisjärjestöjen kanssa; katsoo, että komission ennakoivampi lähestymistapa 
avoimuuteen tekisi neuvotteluprosessista demokraattisemman ja legitiimimmän 
kansalaisten silmissä; kehottaa siksi komissiota julkaisemaan kaikki neuvotteluasiakirjat, 
myös Yhdysvaltojen tarjoukset EU:lle, samaan tapaan kuin on tehty kaikissa Maailman 
kauppajärjestön puitteissa käydyissä kansainvälisissä kauppaneuvotteluissa, ja edistämään 
eri sidosryhmien, erityisesti kansalaisyhteiskunnan ja kuluttajajärjestöjen, kattavampaa 
osallistumista ja mukanaoloa neuvotteluissa;

12. kehottaa komissiota varmistamaan, että sen erityisellä kauppapolitiikkaa käsittelevällä 
verkkosivustolla oleva luettelo TTIP-asiakirjoista on saatavilla, kattava, tyhjentävä ja 
perusteellinen, ja helpottamaan tämän tiedon saatavuutta pitämällä säännöllisiä kokouksia 
ammattijärjestöjen, kansalaisjärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan järjestöjen kanssa: 
painottaa, että useimpien tärkeiden asiakirjojen, erityisesti EU:n neuvottelukantojen, olisi 
oltava saatavina kaikilla EU:n virallisilla kielillä, jotta voidaan varmistaa, että kaikilla 
EU:n kansalaisilla on todellinen mahdollisuus tutustua asiakirjoihin ja täysin ymmärtää 
ne;
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13. kehottaa komissiota ilmoittamaan parlamentille välittömästi ja täysimääräisesti kaikista 
menettelyssä toteutetuista toimista unionin tuomioistuimen tuomion C-358/11 mukaisesti; 
pyytää lisäksi varmistamaan, että kaikki Euroopan parlamentin jäsenet voivat tutustua 
kaikkiin luottamuksellisiin asiakirjoihin ja että konsolidoidut tekstit sisällytetään jäsenten 
tutustuttavissa olevien asiakirjojen luetteloon;

14. pitää valitettavana, että komissio ei luokitellut yli puolentoista miljoonan eurooppalaisen 
esittämää vetoomusta "eurooppalaiseksi kansalaisaloitteeksi, mikä johtui kansalaisaloitetta 
koskevan lainsäädäntökehyksen rajoituksista; pitää valitettavana, että itse asiassa nämä 
rajoitukset merkitsevät sitä, että kauppaa koskeva eurooppalainen kansalaisaloite voidaan 
hyväksyä käsiteltäväksi ainoastaan sen jälkeen, kun kauppasopimus on voimassa, ja että 
kansalaisaloitteita, joilla pyritään vaikuttamaan meneillään oleviin kauppaneuvotteluihin, 
ei nykyisessä kehyksessä oteta käsiteltäviksi;

15. katsoo, että on yleisen edun mukaista, että tietosuojaa ei käytettäisi TTIP:n yhteydessä 
automaattisena estämään edunvalvontatoiminnan julkista valvontaa, että tietosuojaseikat 
voidaan ratkaista ilmoittamalla kokousten osanottajille kokouskutsun yhteydessä 
aikomuksesta julkaista heidän nimensä ja tekemällä selväksi, että TTIP ei saa heikentää 
EU-kansalaisten oikeutta digitaaliseen itsemääräämisoikeuteen eikä unionin 
tietosuojalainsäädännön noudattamista ja että on erityisesti otettava huomioon unionin 
tuomioistuimen tuomio (C-132/12) oikeudesta tulla unohdetuksi sekä yleistä tietosuoja-
asetusta koskeva ehdotus; kehottaa komissiota varmistamaan, että tietosuojaa ei sisällytetä 
neuvotteluihin, jotta voidaan noudattaa Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7 ja 8 artiklan 
määräyksiä;

16. korostaa, että eräät neuvottelualueet, joissa kompromisseja ei voida hyväksyä, ovat 
herkkiä, kuten maatalous, jossa Yhdysvaltojen ja EU:n käsitykset muuntogeenisistä 
organismeista, tuotemerkintöjä koskevista vaatimuksista, kloonaamisesta, 
ympäristövaatimuksista ja kaikista muista kuluttajien ja eläinten terveyttä koskevista 
normeista eroavat toisistaan; kehottaa komissiota omaksumaan tässä yhteydessä ns. 
positiiviseen luetteloon perustuvan lähestymistavan, joka on edellytyksenä sille, että asia 
voidaan selventää kaikille sidosryhmille; kehottaa siksi jättämään nämä alat sääntely-
yhteistyön ja mahdollisten eläinten ja kasvien terveyteen liittyvien muiden normien tai 
kaupan teknisten esteiden soveltamisen ulkopuolelle; kehottaa luomaan aloilla, joilla jo 
käydään kauppaa herkkien alojen tuotteilla, kuten GMO-alalla, selkeät tuotemerkintää 
koskevat säännöt, joilla parannetaan kuluttajien valinnanmahdollisuuksia;

17. painottaa, että vetoomusten ansiosta sopimus on saanut osakseen runsaasti julkista 
valvontaa, jossa on esitetty voimakasta huolestumista neuvottelujen avoimuudesta ja 
kielteisistä vaikutuksista työntekijöiden oikeuksiin ja julkisiin palveluihin, kuten 
terveydenhuoltoon, sosiaalipalveluihin, koulutukseen sekä vesi- ja 
puhtaanapitopalveluihin; 

18. kehottaa komissiota sitoutumaan voimakkaasti elintarvikkeiden turvallisuutta, ihmisten ja 
eläinten terveyttä ja eläinten hyvinvointia koskevien normien ehdottomaan säilyttämiseen 
sellaisina kuin ne on määritelty unionin lainsäädännössä, ja varmistamaan, että ei 
heikennetä vaan vahvistetaan unionin perusarvoja sellaisina kuin ne on kirjattu 
SEUT-sopimuksen 13 artiklaan ja Euroopan unionin perusoikeuskirjaan;
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19. kehottaa komissiota estämään sellaisten tuotteiden pääsyn EU:n markkinoille, joita ei ole 
valmistettu elintarvikkeiden turvallisuutta, ihmisten ja eläinten terveyttä ja eläinten 
hyvinvointia koskevien EU:n normien mukaisesti;

20. kehottaa komissiota varmistamaan, että sellaiset tuotteet kuten muuntogeeniset organismit 
tai tuotteet, jotka ovat peräisin kloonatuista elämisistä ja niiden jälkeläisistä, ja joissa on 
EU:ssa kiellettyjä aineita, eivät pääse EU:n markkinoille tai päädy EU:n 
elintarvikeketjuun; 

21. painottaa, että kuluttajansuojan ja elintarvikkeita ja tuotteita koskevien korkeampien 
eurooppalaisten laatu- ja turvallisuusnormien sekä erittäin korkeiden 
ympäristönsuojelunormien noudattamisen ja EU:n ja Yhdysvaltojen teollisuuden päästöjä 
koskevan tiukan valvonnan sekä tietosuojaa koskevien asianmukaisten suojatoimien olisi 
oltava TTIP-neuvottelujen ytimessä ja johdettava seuraaviin:

– lääkkeiden kliinisistä tutkimuksista saatujen kliinisten tietojen olisi oltava täysin 
avoimia ja yleisöllä mahdollisuus tutustua niihin

– lääketieteellisten laitteiden kliinisistä tutkimuksista saatujen kliinisten tietojen olisi 
oltava täysin avoimia ja yleisöllä mahdollisuus tutustua niihin

– ihmisten, eläinten ja kasvien elämän suojelu ja terveys kunnioittaen ja vaalien 
kummankin osapuolen erityisen tärkeinä pitämiä seikkoja ja perusarvoja, kuten EU:n 
ennaltavarautumisen periaatetta,

ja painottaa, että neuvottelijat eivät saa TTIP:n yhteydessä käsitellä minkäänlaisia 
sitoumuksia tietosuojasta ennen kuin saadaan tulokset meneillään olevasta 
lainsäädäntötyöstä tällä alalla EU:ssa ja Yhdysvalloissa;

22. painottaa, että kunkin valtion itsemääräämisoikeuden ja itse Euroopan unionin 
lainsäädäntää ja talouden säätelyä koskevan itsemääräämisoikeuden kunnioittamisen on 
oltava TTIP-neuvottelujen ytimessä; 

23. kehottaa komissiota ilmoittamaan, miten ja milloin se aikoo panna täytäntöön kunkin 
ehdotetuista toimenpiteistä ja mitä toimia se aikoo toteuttaa edellä mainittujen 
vetoomusten johdosta; katsoo, että koska neuvottelut ovat meneillään, olisi hyvä, jos 
komissio voisi toteuttaa toimet kahden kuukauden kuluessa, siis 31. toukokuuta 2015 
mennessä;

24. panee merkille, että komissio sai yhteensä lähes 150 000 vastausta julkisessa kuulemisessa 
investointisuojasta ja valtioiden välisestä riitojenratkaisusta (ISDS) transatlanttisessa
kauppa- ja investointikumppanuussopimuksessa; toteaa, että 97 prosentissa vastauksesta 
ISDS:n sisällyttäminen TTIP-sopimukseen torjuttiin; painottaa, että vastaajat ovat laajalti 
huolissaan mahdollisen ISDS:n ja EU:n oikeusjärjestelmän yhteensopivuudesta ja 
erityiseksi siitä, kunnioitetaanko unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöä ja hallitusten 
sääntelyoikeutta; panee merkille, että on epätavallista, että monet vastukset tulivat 
yksityisiltä vastaajilta, mikä tuo painokkaasti esiin yleisön TTIP-kiinnostuksen laajuuden, 
ja että vastaajat, kuten ammattiliitot ja suuret kansalaisyhteiskunnan järjestöt, edustavat 
hyvin monia yksittäisiä jäseniä, joiden lukumäärä ylittää verrattomasti komission saamien 
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vastausten kokonaismäärän; korostaa, että investointisuojaa koskevilla säännöksillä olisi 
varmistettava valtioiden mahdollisuus sääntelyyn ja katsoo, että tässä yhteydessä unionin 
tuomioistuimen olisi säilytettävä Euroopan unionin oikeuden lopullista tulkintaa koskeva 
yksinomainen oikeudenkäyttövaltansa.



PE549.172v04-00 10/10 AD\1060008FI.doc

FI

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä) 16.4.2015

Lopullisen äänestyksen tulos +:
–:
0:

25
2
3

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
jäsenet

Marina Albiol Guzmán, Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, 
Heinz K. Becker, Soledad Cabezón Ruiz, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, 
Miriam Dalli, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Evi, Lidia Joanna 
Geringer de Oedenberg, Sylvie Goddyn, Peter Jahr, Rikke Karlsson, 
Jude Kirton-Darling, Svetoslav Hristov Malinov, Notis Marias, Edouard 
Martin, Roberta Metsola, Julia Pitera, Gabriele Preuß, Laurențiu 
Rebega, Sofia Sakorafa, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström, Tatjana 
Ždanoka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
varajäsenet

Michela Giuffrida, Jérôme Lavrilleux, Josep-Maria Terricabras, Ángela 
Vallina, Rainer Wieland

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
sijaiset (200 art. 2 kohta)

Isabella Adinolfi, José Blanco López, Paul Brannen


