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EHDOTUKSET

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan,

– ottaa huomioon luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä 
näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta 
27. huhtikuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
2016/6791 (yleinen tietosuoja-asetus),

– ottaa huomioon luonnollisten henkilöiden suojelusta toimivaltaisten viranomaisten 
suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä rikosten ennalta estämistä, tutkimista, 
paljastamista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia tai rikosoikeudellisten seuraamusten 
täytäntöönpanoa varten sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja neuvoston 
puitepäätöksen 2008/977/YOS kumoamisesta 27. huhtikuuta 2016 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/6802 (direktiivi 
lainvalvontatarkoituksessa käsiteltyjen henkilötietojen suojasta),

– ottaa huomioon henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen 
viestinnän alalla 12. heinäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2002/58/EY3 (sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi),

– ottaa huomioon muiden kuin henkilötietojen vapaan liikkuvuuden kehyksestä Euroopan 
unionissa 14. marraskuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EU) 2018/18074,

– ottaa huomioon avoimesta datasta ja julkisen sektorin hallussa olevien tietojen 
uudelleenkäytöstä 20. kesäkuuta 2019 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin (EU) 2019/10245 (avointa dataa koskeva direktiivi),

A. toteaa, että perusoikeuskirjan 8 artiklan 1 kohdan ja Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen (SEUT) 16 artiklan 1 kohdan mukaan jokaisella on oikeus 
henkilötietojensa suojaan;

B. toteaa, että perusoikeuskirjan mukaan jokaisella on oikeus sananvapauteen ja tämä 
oikeus sisältää mielipiteenvapauden sekä vapauden vastaanottaa ja levittää tietoja tai 
ajatuksia viranomaisten siihen puuttumatta ja alueellisista rajoista riippumatta;

1 EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1.
2 EUVL L 119, 4.5.2016, s. 89.
3 EYVL L 201, 31.7.2002, s. 37.
4 EUVL L 303, 28.11.2018, s. 59.
5 EUVL L 172, 26.6.2019, s. 56.
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Datahallinnon yleiset periaatteet

1. kehottaa komissiota käyttämään datastrategiansa perustana kansalaisten hyvinvoinnin 
edistämisen periaatteita, jotta he voivat tehdä mielekkäitä päätöksiä itse tuottamastaan 
tai heihin liittyvästä datasta, ja kehottaa asettamaan politiikan keskiöön kansalaisten 
edun ja yksilöiden oikeudet, erityisesti ihmisarvon ja koskemattomuuden 
kunnioittamisen, ja näiden yksityisyyden ja henkilötietojen suojelun; kehottaa 
komissiota tämän vuoksi pysymään hyvin valppaana suunnitellessaan datahallintoa ja 
datankäyttörakenteita Eurooppaa varten; vaatii, että Euroopan 
datainnovaatiolautakunnan kokoonpanon olisi oltava sellainen, että teollisuus, 
kansalaisjärjestöt, kuluttajaryhmät ja tiedeyhteisöä olisivat tasapuolisesti edustettuina;

2. korostaa erityisesti tietovirtojen osalta, että siirrettäessä henkilötietoja muille 
lainkäyttöalueille on aina noudatettava yleisen tietosuoja-asetuksen, 
lainvalvontatarkoituksessa käsiteltyjen henkilötietojen suojasta annetun direktiivin, 
perusoikeuskirjan ja muun asiaankuuluvan unionin lainsäädännön säännöksiä ja otettava 
ennen siirtämistä huomioon Euroopan tietosuojaneuvoston suositukset ja ohjeet ja että 
tällaisia siirtoja voidaan toteuttaa ainoastaan, jos voidaan taata henkilötietojen riittävän 
hyvä suoja; kehottaa komissiota toteuttamaan edelleen toimia turvallisten tietovirtojen 
varmistamiseksi samanmielisten globaalien kumppanien kanssa yhteisten arvojen ja 
perusoikeuksien täysimääräisen kunnioittamisen perusteella; on ylpeä siitä, että EU 
toimi päättäväisesti ja hyväksyi yleisen tietosuoja-asetuksen ja vahvisti 
tietosuojasääntöjä, joilla lujitetaan perusoikeuksia;

3. painottaa, että henkilötietoja tuotetaan lisää räjähdysmäisesti, ja korostaa henkilötietojen 
taloudellista arvoa, mikä on tärkeää kasvun ja kehityksen kannalta; muistuttaa, että 
henkilötietojen käsittelyssä ja niiden siirtämisessä on aina noudatettava tietosuojaa 
koskevaa unionin säännöstöä ja että mahdollisen tulevan alakohtaisen tai tiettyä 
tarkoitusta varten säädetyn lainsäädännön on oltava sen mukaista; korostaa tässä 
yhteydessä, että komission esittämissä data-avaruuksissa on erotettava selkeästi 
henkilötietojen ja muiden kuin henkilötietojen käsittely erityisesti älykkäiden verkkoon 
liitettyjen tuotteiden ja puettavien laitteiden yhteydessä; toteaa, että erottaminen voi olla 
vaikeaa käytännössä, kun otetaan huomioon yhdistetyt data-aineistot; muistuttaa tässä 
yhteydessä, että data-aineistoja, joissa erityyppiset tiedot liittyvät erottamattomasti 
toisiinsa, käsitellään aina kuten henkilötietoja, myös silloin, kun henkilötiedot 
muodostavat vain pienen osan data-aineistosta; katsoo, että yrityksille olisi annettava 
selkeämpiä ohjeita yhdistettyjen data-aineistojen käytöstä ja että yksityisyyden suojan 
takaavan teknologian käyttöä olisi kannustettava yritysten oikeusvarmuuden 
lisäämiseksi muun muassa antamalla selkeitä ohjeita ja laatimalla luettelo tehokkaan 
anonymisoinnin kriteereistä; korostaa, että tällainen data kuuluu yksilöiden hallintaan ja 
sitä olisi suojeltava automaattisesti; kehottaa komissiota laajentamaan datastrategiaansa, 
jotta Euroopan kansalaiset saavat mahdollisuuden ja valtuudet hyötyä 
henkilötiedoistaan;

4. varoittaa henkilötietojen tai sähköisen viestinnän sisällön ja metadatan mahdollisesta 
väärinkäytöstä sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin soveltamisalalla; korostaa, että 
yleisen tietosuoja-asetuksen käyttötarkoitussidonnaisuutta koskevan periaatteen 
mukaisesti datan vapaa yhteiskäyttö on rajoitettava ainoastaan muihin kuin 
henkilötietoihin, esimerkiksi kaupalliseen tai teolliseen dataan, tai turvallisesti ja 
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tehokkaasti anonymisoituihin henkilötietoihin, myös yhdistetyissä data-aineistoissa; 
kehottaa komissiota ottamaan datastrategiassa huomioon lapset;

5. toteaa, että vastuuttomat, laittomat tai epäeettiset yhteiskäyttökäytännöt, ympäristöt ja 
tiedonkäsittely edistävät ongelmakäyttäytymistä; on huolissaan tällaisten käytäntöjen 
yleistymisestä ja painottaa, että tämäntyyppisillä liiketoimintamalleilla voi olla hyvin 
haitallisia ja kielteisiä vaikutuksia paitsi yksilöihin ja heidän perusoikeuksiinsa myös 
koko yhteiskuntaan; painottaa, että tällaiset käytännöt ja strategiat vaarantaisivat 
kansalaisten luottamuksen EU:n tietojärjestelmiin; kehottaa tämän vuoksi komissiota 
varmistamaan, että johtoasema, johon EU pyrkii datataloudessa, perustuu tietosuojaa 
koskevalla unionin säännöstöllä luotuun vankkaan oikeusperustaan;

6. kehottaa komissiota varmistamaan, että datan ”uudelleenkäytön” ja ”data-altruismin” 
käsitteissä noudatetaan tietosuojaa koskevia EU:n periaatteita ja erityisesti 
käyttötarkoitussidonnaisuutta koskevaa periaatetta, jonka mukaan dataa käsitellään 
”tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten”;

7. painottaa kansallisten tietosuojaviranomaisten valvontatyön yhä suurempaa merkitystä 
ja kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan tietosuojaviranomaisten täyden 
riippumattomuuden ja riittävän rahoituksen ja resurssit; muistuttaa, että yleisen 
tietosuoja-asetuksen mukaan tietosuojaviranomaisten on valvottava kaikkia 
toimenpiteitä, joista säädetään ehdotetussa eurooppalaista datahallintoa koskevassa 
säädöksessä ja muissa tulevissa henkilötietojen käsittelyä koskevissa ehdotuksissa, jotta 
voidaan varmistaa, että innovoinnissa otetaan huomioon myös kansalaisten oikeuksiin 
kohdistuvat vaikutukset; kehottaa laatimaan säädökset nykyisen lainsäädännön ja 
erityisesti yleisen tietosuoja-asetuksen pohjalta ja yhdenmukaistamaan tulevat säädökset 
niiden kanssa;

8. kehottaa komissiota hyödyntämään täysimääräisesti saatavilla olevaa unionin rahoitusta 
yksityisyyden suojan takaavien tuotteiden ja palvelujen kehittämiseksi EU:ssa, jotta 
datastrategiasta olisi hyötyä EU:n kansalaisille ja sillä edistettäisiin perusoikeuksia 
kunnioittavaa ja edistävää innovointia;

9. painottaa erityisesti hallinnon ja julkisen sektorin tuottamien ja niiden hallussa olevien 
muiden kuin henkilötietojen merkitystä; kehottaa jäsenvaltioita edistämään muiden kuin 
henkilötietojen luomista ”sisäänrakennetun ja oletusarvoisen avoimuuden” periaatteen 
perusteella, jotta voidaan helpottaa julkisen sektorin tietojen saatavuutta ja 
uudelleenkäyttöä;

Data-avaruudet 

10. painottaa, että käyttäjien luottamus voidaan saavuttaa vain turvallisilla ja turvatuilla 
data-avaruuksilla, joissa kunnioitetaan täysimääräisesti perusoikeuksia ja varmistetaan 
siten oikeusvarmuus ja palvelujen käyttöönotto sekä yritysten kilpailuetu ja vakaat 
liiketoimintamallit; painottaa, että data-avaruuksia on kehitettävä, ne on perustettava ja 
niitä on käytettävä sisäänrakennettua ja oletusarvoista tietosuojaa koskevien 
periaatteiden mukaisesti ja niissä on toteutettava tehokkaita turvallisuustoimenpiteitä;

11. korostaa, että julkishallinnon yhteisten eurooppalaisten data-avaruuksien yhteydessä ja 
erityisesti käytettäessä dataa lainvalvonnan datansaannin parantamiseksi EU:ssa on aina 
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noudatettava täysin EU:n lainsäädäntöä, myös tarpeellisuus- ja suhteellisuusperiaatetta 
sekä henkilötietojen suojaa ja yksityisyydensuojaa, syyttömyysolettamaa ja menettelyjä 
koskevia sääntöjä; painottaa, että lainvalvonnan laatua on mahdollista parantaa ja 
mahdollisiin vääristymiin on mahdollista puuttua keräämällä luotettavaa dataa ja 
asettamalla sen kansalaisten, kansalaisyhteiskunnan ja riippumattomien asiantuntijoiden 
saataville; muistuttaa, että lainvalvontaviranomaisten mahdollisen pääsyn viranomaisten 
tai yksityisten tahojen hallussa oleviin henkilötietoihin data-avaruuksissa on 
perustuttava EU:n ja jäsenvaltioiden oikeuteen ja se on rajattava tiukasti siihen, mikä on 
välttämätöntä ja oikeasuhteista, ja siihen on yhdistettävä riittävät suojatoimet; korostaa, 
että henkilötietojen ja tekoälyn käyttö olisi sallittava viranomaisille vain sillä 
edellytyksellä, että harjoitetaan tiukkaa demokraattista valvontaa ja sovelletaan 
ylimääräisiä suojatoimia niiden väärinkäytön torjumiseksi;

12. muistuttaa, että vaikka erityisiä henkilötietoryhmiä (kuten biometrisiä, geneettisiä ja 
terveystietoja) pidetään korkean lisäarvon data-aineistoina, yleisen tietosuoja-asetuksen 
9 artiklassa säädetään, että niiden käsittely on periaatteessa kielletty, myös 
eurooppalaisen terveysdata-avaruuden yhteydessä, ja että kieltoon on joitakin tiukkoja 
poikkeuksia, joissa sovelletaan erityisiä käsittelysääntöjä ja joiden osalta on velvoite 
toteuttaa aina tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi; painottaa, että arkaluonteisten 
tietojen väärällä ja turvaamattomalla käsittelyllä voi olla tuhoisia ja peruuttamattomia 
seurauksia asianomaisille henkilöille; muistuttaa, että data-aineistot voivat herättää 
henkiin ja vahvistaa yhteiskunnan nykyisiä vääristymiä; varoittaa syrjinnän ja 
väärinkäytön mahdollisuuksista;

13. huomauttaa, että tehokkain tapa vähentää runsaasti dataa sisältävien järjestelmien 
vääristymiä on varmistaa, että niiden kouluttamiseen on käytettävissä mahdollisimman 
paljon muita kuin henkilötietoja, minkä vuoksi on rajoitettava kaikkia tarpeettomia 
tekstin- ja tiedonlouhinnan esteitä ja helpotettava rajatylittävää käyttöä; kehottaa 
hyödyntämään teollis- ja tekijänoikeuksin suojattua dataa käytettäessä mahdollisimman 
tehokkaasti lainsäädännössä säädettyjä nykyisiä erityistapauksia ja poikkeuksia, jotta 
tekoälyn ja koneoppimisen vääristymiä voidaan vähentää ja ne voidaan saada 
noudattamaan paremmin eettisiä normeja, minkä perimmäisen tavoitteena on, että ne 
palvelisivat paremmin ihmiskuntaa;

Dataa koskevat oikeudet – yksilöiden vaikutusmahdollisuuksien lisääminen 

14. korostaa oikeuslaitoksen käyttöön suunniteltujen tietyntyyppisten tekoälysovellusten, 
niin kutsuttujen oikeusteknisten sovellusten, rajoituksia; painottaa tässä yhteydessä 
mahdollisia vakavia kielteisiä seurauksia erityisesti lainvalvonnan ja oikeudenkäytön 
aloilla, jos yksilöt eivät ota huomioon mahdollisuutta, että tekoälyyn perustuvat tulokset 
voivat olla virheellisiä, puutteellisia, epäolennaisia tai syrjiviä; muistuttaa, että lopulliset 
oikeudelliset päätökset on tehtävä tapauskohtaisesti ja tuomareiden suvereenin 
harkinnan perusteella; toteaa, että jäsenvaltioiden välinen oikeus- ja sisäasioiden alan 
datan vaihto on tärkeää unionin kansalaisten turvallisuuden vahvistamiseksi ja että sitä 
varten olisi osoitettava riittävästi varoja; korostaa kuitenkin, että tarvitaan vahvempia 
suojatoimia sen osalta, miten oikeus- ja sisäasioista vastaavat virastot käsittelevät, 
käyttävät ja hallinnoivat henkilötietoja ja dataa ehdotetuissa data-avaruuksissaan;
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15. painottaa epäsymmetrisyyttä tekoälyteknologioita käyttävien sekä niiden kanssa 
vuorovaikutuksessa ja niiden kohteena olevien tahojen välillä; on huolissaan alustoista 
ja palveluista, jotka sitovat käyttäjänsä kyseiselle alustalle, vahvistavat siten määräävää 
markkina-asemaansa ja kykyä profiloida käyttäjiään sekä luovat erittäin invasiivisia 
profiileja alustan käyttäjistään; korostaa, että suurella enemmistöllä on riittämättömät 
tekniset valmiudet ymmärtää ja käyttää monimutkaisia dataekosysteemejä, joissa he 
ovat osallisina, ja riittämätön kyky tunnistaa, mitä dataa, metadata mukaan lukien, he 
tosiasiassa tuottavat erityisesti reaaliaikaisesti esimerkiksi verkkoon liitettyjä laitteita ja 
puettavia älylaitteita käyttäessään;

16. painottaa, että yksilöiden olisi voitava valvoa täysimääräisesti omia tietojaan ja että 
heitä olisi tuettava edelleen heidän luomansa datan tietosuojan ja yksityisyyden suojan 
vahvistamisessa; korostaa yleisessä tietosuojadirektiivissä säädettyä oikeutta siirtää 
dataa järjestelmästä toiseen ja rekisteröidyn oikeutta tutustua tietoihin sekä pyytää 
niiden oikaisemista ja poistamista; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita parantamaan 
edelleen yksilöiden mahdollisuutta käyttää tehokkaita oikeussuojakeinoja yleisen 
tietosuoja-asetuksen mukaisesti ja takaamaan digitaalisten palvelujen 
yhteentoimivuuden ja datan siirrettävyyden ja varmistamaan erityisesti 
sovellusrajapintojen avulla käyttäjille mahdollisuuden luoda yhteyksiä alustojen välille 
ja lisäämään heidän vaihtoehtojaan valita erilaisia järjestelmiä ja palveluja; odottaa, että 
tulevilla ehdotuksilla tuetaan näiden oikeuksien toteutumista ja tarkoituksenmukaista 
käyttöä;

17. katsoo, että datan käytöllä yleisen edun mukaisessa tutkimustarkoituksessa on 
merkittävät mahdollisuudet; kehottaa anonymisoimaan tiedot tehokkaasti ja toteaa, että 
tapauksissa, joissa anonymisointi ei ole mahdollista tutkimustarkoituksessa, tiedot olisi 
käytettävä pseudonymisoitava; painottaa, että yksilöitä ei pitäisi painostaa jakamaan 
dataansa ja että päätöksiä ei saa sitoa henkilötietojensa käytön sallimisen valitseville 
yksilöille koituvaan suoraan hyötyyn tai etuihin;

18. korostaa myös, että sosiaalisen median lähteistä kerättyjen henkilötietojen käytössä on 
noudatettava täysin yleistä tietosuoja-asetusta tai tietojen on oltava peruuttamattomasti 
anonymisoituja; pyytää komissiota edistämään anonymisointitekniikoita koskevia 
parhaita käytäntöjä sekä edistämään edelleen anonymisoinnin peruuttamista ja sen 
torjumista koskevaa tutkimusta; kehottaa tietosuojaneuvostoa antamaan lisäohjeita tässä 
asiassa; varoittaa kuitenkin luottamasta anonymisointiin yksityisyyden suojaavana 
tekniikkana, sillä monissa tapauksissa täydellinen anonymisointi on käytännössä 
mahdotonta;

Kyberturvallisuus ja tietojen turvallisuus

19. painottaa tietotekniikan turvallisuuden ja tietoteknisten järjestelmien kestävyyden 
merkitystä pyrittäessä varmistamaan henkilötietojen turvallisuus ja estämään tietojen 
väärinkäyttö; pitää EU:n oikeuteen, kansainväliseen oikeuteen ja valtioiden vastuullisia 
toimintatapoja kybertoimintaympäristössä koskeviin normeihin perustuvaa 
kyberturvallisuutta tärkeänä; kehottaa jäsenvaltioita ryhtymään koordinoituihin toimiin 
yhdessä Euroopan unionin kyberturvallisuusviraston kanssa, jonka resursseja on 
äskettäin vahvistettu; kehottaa komissiota ehdottamaan asianmukaisia varotoimia, 
esimerkiksi vaatimaan tietotekniikan huippuluokan turvatoimien ja salauksen käyttöä, 
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sisäänrakennettuun turvallisuuteen perustuvan lähestymistavan noudattamista sekä 
vankkaa kyberturvallisuuden sertifiointijärjestelmää EU:n kyberturvallisuuden 
sertifiointikehyksen avulla voidakseen lisätä luottamusta data-avaruuksiin sekä niiden 
turvallisuutta;

20. pitää myönteisenä lokakuussa 2020 annettuja neuvoston päätelmiä, jotka koskevat EU:n 
laajuisen suojatun julkisen sähköisen tunnistamisjärjestelmän (e-ID) kehittämistä; on 
vahvasti sitä mieltä, että luotettavaa sähköistä tunnistamista koskeva kehys on 
olennaisen tärkeä, jotta voidaan varmistaa digitaalisten julkisten palvelujen turvallinen 
saatavuus, toteuttaa sähköisiä liiketoimia turvallisemmin ja vähentää yritysten liiallista 
tietojenkeruuta; panee merkille, että tällä hetkellä vain 15 jäsenvaltiota on antanut 
ilmoituksen sähköisen tunnistamisen järjestelmästä rajat ylittävää tunnustamista varten 
asetuksen (EU) 910/20146 (eIDAS-asetus) puitteissa; kehottaa komissiota laajentamaan 
suojatun julkisen sähköisen tunnistamisen kehystä, jotta unionin kansalaisille voidaan 
tarjota asianmukaiset välineet, joiden avulla he voivat käyttää palveluja, joissa 
vaaditaan yksiselitteistä tunnistamista; muistuttaa tässä yhteydessä, että on tärkeää sallia 
mahdollisuuksien mukaan anonyymiteetti käytettäessä verkkopalveluja; katsoo, että 
lainsäädännössä ei pitäisi tarpeettomasti vaatia tunnistamista, sillä anonymiteetti estää 
tehokkaasti verkossa kerättyjen henkilötietojen luvattoman paljastamisen, 
identiteettivarkaudet ja muut tällaisten tietojen väärinkäytön muodot etenkin, kun 
haavoittuvassa asemassa olevat ryhmät käyttävät sitä saadakseen suojelua verkossa;

toteaa, että joiltakin verkkopalveluilta edellytetään niiden käyttäjien yksiselitteistä 
tunnistamista, jotta palvelut olisivat täysin samanarvoisia kuin verkon ulkopuoliset 
palvelut; panee merkille, että tällaista verkossa tapahtuvaa tunnistamista voidaan 
parantaa huolehtimalla, että eIDAS-asetuksessa vahvistettu sähköisen tunnistamisen 
järjestelmien yhteentoimivuus toteutetaan kaikkialla Euroopan unionissa;

22. painottaa, että sähköiseen tunnistamiseen perustuvaa kirjautumis- tai 
varmentamisvaihtoehtoa on kehitettävä yleisen tietosuoja-asetuksen tietojen 
minimointia koskevan periaatteen mukaisesti, jotta sähköiseen tunnistamiseen 
perustuvaa kirjautumista tai varmentamista käyttävä palvelu tai alusta ei saa tietoa 
kolmannesta osapuolesta, johon käyttäjä kirjautuu, ja muutoin kerätään vain 
välttämättömät tiedot; painottaa, että kirjautumis- tai varmentamispalveluja ei pidä 
käyttää verkkosivustojen väliseen käyttäjien jäljittämiseen; muistuttaa, että 
jäsenvaltioiden ja unionin toimielinten on taattava, että sähköiset tiedot pysyvät 
turvassa.

6 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 910/2014, annettu 23. heinäkuuta 2014, sähköisestä 
tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla ja direktiivin 
1999/93/EY kumoamisesta (EUVL L 257, 28.8.2014, s. 73).



AD\1224995FI.docx 9/10 PE659.067v03-00

FI

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄ
LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä) 4.2.2021

Lopullisen äänestyksen tulos +:
–:
0:

60
3
4

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
jäsenet

Magdalena Adamowicz, Malik Azmani, Pernando Barrena Arza, Pietro 
Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş 
Bogdan, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Joachim Stanisław 
Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Caterina Chinnici, 
Clare Daly, Marcel de Graaff, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, 
Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Maria 
Grapini, Andrzej Halicki, Balázs Hidvéghi, Evin Incir, Sophia in ‘t 
Veld, Patryk Jaki, Lívia Járóka, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Peter 
Kofod, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, 
Juan Fernando López Aguilar, Lukas Mandl, Nuno Melo, Roberta 
Metsola, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite 
Pagazaurtundúa, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Terry 
Reintke, Diana Riba i Giner, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit 
Sippel, Martin Sonneborn, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa 
Tardino, Dragoş Tudorache, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, 
Bettina Vollath, Jadwiga Wiśniewska, Elena Yoncheva, Javier 
Zarzalejos

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
varajäsenet

Anne-Sophie Pelletier, Domènec Ruiz Devesa, Isabel Santos, Tomáš 
Zdechovský



PE659.067v03-00 10/10 AD\1224995FI.docx

FI

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ
LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

60 +
PPE Magdalena Adamowicz, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Andrzej Halicki, Balázs 

Hidvéghi, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Emil 
Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Javier Zarzalejos, Tomáš Zdechovský

S&D Pietro Bartolo, Delara Burkhardt, Caterina Chinnici, Maria Grapini, Evin Incir, Marina Kaljurand, Łukasz 
Kohut, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

Renew Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, 
Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache

Verts/ALE Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Tineke 
Strik

ID Nicolaus Fest, Peter Kofod, Annalisa Tardino

ECR Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Patryk Jaki, Assita Kanko, Nicola Procaccini, Jadwiga 
Wiśniewska

The Left Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Anne-Sophie Pelletier

NI Laura Ferrara, Martin Sonneborn

3 -
ID Marcel de Graaff

The Left Clare Daly

NI Milan Uhrík

4 0
S&D Domènec Ruiz Devesa

ID Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche

Symbolien selitys:
+ : puolesta
- : vastaan
0 : tyhjää


