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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. Henkilöiden liikkumista rajojen yli koskeva unionin säännöstö (Schengenin 

rajasäännöstö) ***I 

Mietintö: Heidi Hautala (A8-0359/2015) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys NHÄ + 533, 86, 36 

 

 

2. Valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista 

koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen liittyvään raskasmetalleja koskevaan 

vuoden 1998 pöytäkirjaan tehdyt muutokset *** 

Suositus: Giovanni La Via (A8-0002/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

äänestys: hyväksyntä NHÄ + 617, 25, 30 

 

 

 

3. Valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista 

koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen liittyvään pysyviä orgaanisia yhdisteitä 

koskevaan vuoden 1998 pöytäkirjaan tehdyt muutokset *** 

Suositus: Giovanni La Via (A8-0001/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

äänestys: hyväksyntä NHÄ + 624, 21, 34 

 

 

 

4. Eurojustin ja Ukrainan välistä yhteistyötä koskeva sopimus * 

Mietintö: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0007/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys NHÄ + 555, 67, 61 
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5. Eurojustin ja Montenegron välistä yhteistyötä koskeva sopimus * 

Mietintö: Nathalie Griesbeck (A8-0008/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys NHÄ + 567, 58, 63 

 

 

6. Robert Jarosław Iwaszkiewiczin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö 

Mietintö: Kostas Chrysogonos (A8-0015/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

äänestys: päätösehdotus  +  

 

 

7. Robert Jarosław Iwaszkiewiczin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö 

Mietintö: Kostas Chrysogonos (A8-0016/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

äänestys: päätösehdotus  +  

 

 

8. Florian Philippot'n koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö 

Mietintö: Laura Ferrara (A8-0014/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

äänestys: päätösehdotus  +  
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9. Pimeän työn ehkäisemiseksi ja torjumiseksi tehtävän yhteistyön edistämistä 

käsittelevän eurooppalaisen foorumin perustaminen ***I 

Mietintö: Georgi Pirinski (A8-0172/2015) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

teksti 

kokonaisuudessaan – 

ryhmä 1 

62vo valiokunta  +  

ryhmä 2 1-61 valiokunta  ↓  

art. 9 64P EFDD NHÄ - 80, 608, 5 

62vo valiokunta  +  

art. 11 jälkeen 63 EFDD NHÄ - 79, 609, 7 

äänestys: komission ehdotus  +  

äänestys: lainsäädäntöpäätöslauselma NHÄ + 619, 69, 7 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

EFDD: tark. 63 ja 64 
 

 

10. Biologista monimuotoisuutta koskevan EU:n strategian väliarviointi 

Mietintö: Mark Demesmaeker (A8-0003/2016) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 11 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 425, 263, 10 

3 +  

§ 25 § alkuper. teksti eä +  

§ 29 § alkuper. teksti eä +  

§ 31 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  



P8_PV(2016)02-02(VOT)_FI.doc 5 PE 576.682 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 40 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 41 § alkuper. teksti eä +  

§ 42 § alkuper. teksti eä +  

§ 58 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 422, 252, 27 

3 +  

§ 71 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 72 § alkuper. teksti eä +  

§ 78 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 357, 339, 1 

§ 80 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 370, 305, 22 

§ 80 jälkeen 2 ENF  -  

§ 81 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 647, 44, 11 

2/NHÄ + 478, 211, 11 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 82 § alkuper. teksti NHÄ + 469, 201, 25 

§ 88 § alkuper. teksti NHÄ + 347, 298, 49 

§ 90 jälkeen 3 ENF  -  

A kappaleen jälkeen 1 ENF  -  

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 592, 52, 45 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: § 80 (2. osa), 81, 82, 88 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: § 25, 29, 41, 42, 72, 82, 88 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: 

§ 11 

1. osa: "kehottaa komissiota tukemaan biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien 

asemaa talousasioissa vihreään talouteen siirtymiseksi;" 

2. osa: "kehottaa komissiota lujittamaan käynnistettyjä toimia talouspolitiikan 

eurooppalaisen ohjausjakson viherryttämisen hyväksi;" 

3. osa: "korostaa, että biologinen monimuotoisuus on koko yhteiskunnan vastuulla ja että se 

ei voi perustua ainoastaan julkisiin menoihin;" 

 
§ 31 

1. osa: "kehottaa jäsenvaltioita asettamaan etusijalle tavoitteen ennallistaa vuoteen 2020 

mennessä 15 prosenttia huonontuneista ekosysteemeistä ja myöntämään tätä varten 

varoja monivuotisessa rahoituskehyksessä;" 

2. osa: "kehottaa komissiota esittelemään suuntaviivat siitä, kuinka näitä määrärahoja 

käytetään huonontuneiden ekosysteemien ennallistamiseen ja yleisesti ottaen 

biologisen monimuotoisuuden suojelemiseen;" 

 
§ 40 

1. osa: "korostaa, että luonnonhoitoalojen olisi oltava periaatteessa alueita, joilla suojellaan 

ja edistetään agroekologisia prosesseja, kuten pölyttämistä ja maaperän suojelua;" 

2. osa: "pyytää komissiota julkaisemaan tiedot siitä, kuinka moni jäsenvaltio on sallinut 

torjunta-aineiden ja lannoitteiden käytön näillä luonnonhoitoaloilla asetuksen N:o 

1307/2013 tultua voimaan;" 

 
§ 58 

1. osa: "kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita poistamaan ympäristön kannalta haitalliset 

tuet" 

2. osa: "vuoteen 2020 mennessä varmistamalla, että arvioinnit kyseisistä tuista suoritetaan 

viimeistään vuonna 2016 ja että raportointivaatimukset sisällytetään osaksi 

asiaankuuluvia EU:n alakohtaisia toimintalohkoja;" 

3. osa: "kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan täysimääräisesti siirtymistä 

kiertotalouteen ja helpottamaan tätä;" 
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§ 71 

1. osa: "pitää strategian aukkona monimuotoisuuden köyhtymistä luonnonsuojelualueiden 

ulkopuolella; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita keräämään tietoa näistä 

luontotyypeistä ja lajeista" 

2. osa: "ja kehittämään asianmukaiset puitteet biologisen monimuotoisuuden ja 

ekosysteemipalvelujen nettohävikin välttämiseksi" 

3. osa: "tekemällä yhteistyötä paikallisviranomaisten ja kansalaisyhteiskunnan kanssa;" 

 
§ 78 

1. osa: "pitää valitettavana, että EU:n ympäristölainsäädäntöön ei sovelleta johdonmukaisia 

ja tehokkaita ympäristötarkastuksia ja valvontaa ympäristölainsäädäntörikkomusten 

havaitsemiseksi ja torjumiseksi eri aloilla, mukaan lukien luonnonsuojelualueet; 

suhtautuu myönteisesti ympäristötarkastuksia koskevaa EU:n kehystä varten 

tehtyihin valmistelutöihin" 

2. osa: "ja kehottaa komissiota esittelemään viipymättä lainsäädäntöehdotuksen;" 

 
§ 81 

1. osa: "nostaa huolestuneena esille alati lisääntyvät tieteelliset todisteet, joiden mukaan 

neonikotinoideja sisältävillä torjunta-aineilla voi olla kielteisiä vaikutuksia 

välttämättömille palveluille, kuten pölytykselle ja luonnonmukaiselle 

tuholaistorjunnalle;" 

2. osa: "kehottaa siksi komissiota jatkamaan neonikotinoidien käyttöä koskevaa kieltoaan;" 

 
ECR, PPE: 

§ 80 

1. osa: "kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita laatimaan pikaisesti pölyttäjiä koskevan 

aloitteen ja kiinnittämään erityistä huomiota tuholaisten sietokykyä koskeviin 

näkökohtiin, kun on kyse mehiläisistä ja muista pölyttäjistä;" 

2. osa: "kehottaa lisäksi esittelemään viipymättä ehdotukset maaperän suojelun 

puitedirektiiviksi, oikeussuojadirektiiviksi ja tarkistetuista ympäristötarkastuksia 

koskevista EU:n oikeudellisista puitteista;" 

 


