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1. Krimin ja erityisesti Krimin tataarien ihmisoikeustilanne 

Päätöslauselmaesitykset: B8-0173/2016, B8-0190/2016, B8-0182/2016, B8-0183/2016, B8-0184/2016, 

B8-0186/2016, B8-0188/2016  

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0173/2016  

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

§ 7 § alkuper. teksti  + suullisesti 

muutettuna 

§ 16 § alkuper. teksti eä +  

§ 17 § alkuper. teksti eä +  

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 472, 79, 33 

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset 

B8-0173/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0182/2016  ECR  ↓  

B8-0183/2016  EFDD  ↓  

B8-0184/2016  S&D  ↓  

B8-0186/2016  PPE  ↓  

B8-0188/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0190/2016  ALDE  ↓  

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: lopullinen äänestys 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: § 16, 17 
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Muuta 

Andrej Plenković esitti yhteisen päätöslauselmaesityksen RC-B8-0173/2016 7 kohtaan suullisen 

tarkistuksen, jonka jälkeen kohta kuuluu seuraavasti: 

"7. kehottaa Venäjän federaation viranomaisia ja Krimin valtaapitäviä viranomaisia, joita sitoo 

kansainvälinen humanitaarinen oikeus ja ihmisoikeuslainsäädäntö, myöntämään esteettömän pääsyn 

Krimille Etyjin, YK:n ja Euroopan neuvoston kansainvälisille elimille ja riippumattomille 

asiantuntijoille sekä kaikille ihmisoikeusjärjestöille tai tiedotusvälineille, jotka haluavat käydä 

Krimillä ja arvioida ja raportoida sen tilanteesta; kehottaa neuvostoa ja EUH:ta painostamaa Venäjää 

tässä asiassa; pitää myönteisenä Euroopan neuvoston pääsihteerin päätöstä lähettää ihmisoikeuksista 

vastaavan erityisedustajansa Krimille, koska tämä on ensimmäinen käynti Venäjään liittämisen jälkeen 

ja siitä saadaan tuoretta tietoa tilanteesta paikan päällä; odottaa matkan tuloksia; korostaa, että 

mahdollinen kansainvälinen läsnäolo maassa olisi koordinoitava Ukrainan kanssa;" 
 

 

2. Bahrain ja Mohammed Ramadanin tapaus 

Päätöslauselmaesitykset: B8-0174/2016, B8-0192/2016, B8-0194/2016, B8-0195/2016, B8-0196/2016, 
B8-0197/2016, B8-0198/2016  

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0174/2016  

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

§ 3 § alkuper. teksti eä +  

A kappale § alkuper. teksti eä +  

L kappaleen jälkeen 1 GUE/NGL  -  

O kappale § alkuper. teksti eä +  

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

 +  

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset 

B8-0174/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0192/2016  EFDD  ↓  

B8-0194/2016  S&D  ↓  

B8-0195/2016  PPE  ↓  

B8-0196/2016  ECR  ↓  

B8-0197/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0198/2016  ALDE  ↓  
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Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

GUE/NGL: A kappale 

PPE: § 3, O kappale 
 

Muuta 

Myös Mara Bizzotto allekirjoitti yhteisen päätöslauselmaesityksen RC-B8-0174/2016. 
 

 

3. Kadonneiden kirjankustantajien tapaus Hongkongissa 

Päätöslauselmaesitykset: B8-0175/2016, B8-0176/2016, B8-0189/2016, B8-0191/2016, B8-0185/2016, 
B8-0187/2016, B8-0193/2016  

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0175/2016  

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

§ 7 jälkeen 1 GUE/NGL NHÄ - 278, 322, 11 

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

 +  

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset 

B8-0175/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0176/2016  EFDD  ↓  

B8-0185/2016  S&D  ↓  

B8-0187/2016  PPE  ↓  

B8-0189/2016  ECR  ↓  

B8-0191/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0193/2016  ALDE  ↓  

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

GUE/NGL: tark. 1 
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4. Serbiaa koskeva vuoden 2015 edistymiskertomus 

Päätöslauselmaesitys: B8-0166/2016 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Päätöslauselmaesitys B8-0166/2016  

(AFET-valiokunta) 

§ 1 § alkuper. teksti eä +  

§ 7 § alkuper. teksti eä +  

§ 12 2 Verts/ALE NHÄ + 291, 233, 97 

§ 18 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 21 § alkuper. teksti eä +  

§ 23 § alkuper. teksti eä +  

§ 27 1 ALDE  +  

§ 27 jälkeen 3 Verts/ALE  +  

§ 30 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 -  

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 498, 66, 70 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

Verts/ALE: tark. 2 

ENF, ECR: lopullinen äänestys 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ENF: § 1, 7, 18, 21, 23 
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Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: 

§ 30 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "4 000" ja "Serbian maaperää saastuttavien ja 

ihmisille haitallisten" 

2. osa: nämä sanat 

 
ECR: 

§ 18 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "on tyytyväinen 20. syyskuuta 2015 

järjestettyyn onnistuneeseen Pride-kulkueeseen; painottaa kuitenkin, että 

hlbti-ihmisten syrjintä ja heihin kohdistuva väkivalta ovat edelleen huolenaiheita; 

kehottaa maan hallitusta ottamaan tässä mielessä huomioon Euroopan neuvoston 

ministerikomitean suosituksen CM/Rec(2010)5 jäsenvaltioille;" 

2. osa: nämä sanat 
 

 

5. Kosovoa koskeva vuoden 2015 kertomus 

Päätöslauselmaesitykset: B8-0167/2016 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Päätöslauselmaesitys B8-0167/2016 (AFET-valiokunta) 

§ 4 1 ALDE  +  

§ 6 § alkuper. teksti  + suullisesti 

muutettuna 

§ 8 4 GUE/NGL  -  

§ 10 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 14 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 17 § alkuper. teksti eä +  

§ 20 § alkuper. teksti eä +  

§ 23 § alkuper. teksti eä +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 26 2 PPE NHÄ + 331, 250, 58 

§ 26 jälkeen 7 Verts/ALE  +  

§ 36 6 Verts/ALE  +  

johdanto-osan 2 viite 3 GUE/NGL KÄ - 131, 450, 54 

B kappale 5 Verts/ALE  +  

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 403, 130, 104 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

ENF: lopullinen äänestys 

PPE: tark. 2 

ECR: lopullinen äänestys 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ENF: § 10, 14, 17, 20, 23 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: 

§ 10 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "kehottaa viranomaisia täyttämään ripeästi ja 

täysimääräisesti kaikki vaaditut edellytykset; kehottaa komissiota tehostamaan 

toimiaan Kosovon viisumipakon poistamisprosessissa; on valmis hyväksymään 

Kosovoa koskevan viisumivapausjärjestelyn ja kehottaa neuvostoa hyväksymään sen 

nopeasti heti sen jälkeen, kun komissio arvioi oikea-aikaisesti, että kaikki tekniset 

perusteet täyttyvät;" ja "kehottaa painokkaasti kaikkia EU:n toimielimiä, erityisesti 

komissiota, nopeuttamaan Kosovon viisumivapausprosessia ja kehottaa Kosovon 

viranomaisia noudattamaan sitoumuksiaan ja saavuttamaan jäljellä olevat viitearvot, 

jotta Kosovoa koskeva viisumivapaus voidaan ottaa vuoden 2016 kuluessa käyttöön 

ja jotta Kosovon asukkaita voidaan näin lähentää EU:hun;" 

2. osa: "kehottaa viranomaisia täyttämään ripeästi ja täysimääräisesti kaikki vaaditut 

edellytykset; kehottaa komissiota tehostamaan toimiaan Kosovon viisumipakon 

poistamisprosessissa; on valmis hyväksymään Kosovoa koskevan 

viisumivapausjärjestelyn ja kehottaa neuvostoa hyväksymään sen nopeasti heti sen 

jälkeen, kun komissio arvioi oikea-aikaisesti, että kaikki tekniset perusteet 

täyttyvät;" 

3. osa: "kehottaa painokkaasti kaikkia EU:n toimielimiä, erityisesti komissiota, 

nopeuttamaan Kosovon viisumivapausprosessia ja kehottaa Kosovon viranomaisia 

noudattamaan sitoumuksiaan ja saavuttamaan jäljellä olevat viitearvot, jotta 

Kosovoa koskeva viisumivapaus voidaan ottaa vuoden 2016 kuluessa käyttöön ja 

jotta Kosovon asukkaita voidaan näin lähentää EU:hun;" 
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§ 14 

1. osa: "pitää lisäksi myönteisenä, että toukokuussa 2015 hyväksyttiin syrjinnältä 

suojelemista koskeva laki ja että oikeusasiamiehelle annettiin valtuudet toimia 

yhdenvertaisuutta ajavana elimenä; on edelleen huolissaan vihapuhetapausten 

vähäisistä käsittely- ja tutkintamääristä, etenkin kun kyseessä ovat hlbti-ihmiset ja 

vähemmistöyhteisöt;" 

2. osa: "kannustaa hlbti-yhteisön oikeuksia käsittelevää neuvoa-antavaa ja koordinoivaa 

ryhmää seuraamaan aktiivisesti kyseisiä tapauksia ja huolenaiheita;" 
 

Muuta 

Ulrike Lunacek esitti 6 kohtaan suullisen tarkistuksen, jonka jälkeen kohta kuuluu seuraavasti: 

"6. ottaa huomioon maan perustuslakituomioistuimen päätöksen, joka koskee serbienemmistöisten 

kuntien liittoa; kehottaa panemaan jo tehdyt sopimukset täytäntöön kokonaisuudessaan ja 

omistautuneesti; vaatii oikeusvaltioperiaatteen noudattamista ja pitää valitettavana, että 

oppositioryhmät eivät hyödyntäneet tätä taukoa parlamentaarisen vuoropuhelun käynnistämiseksi 

uudelleen; kannustaa kaikkia poliittisia voimia toimimaan rakentavassa hengessä maansa ja sen 

demokraattisten instituutioiden ja kansalaisten edun mukaisesti; katsoo, että demokratian sääntöjen 

täysi noudattaminen, poliittinen vuoropuhelu ja parlamentin esteetön toiminta ovat olennaisia, jotta 

Kosovon uudistusohjelman kaikki näkökohdat voidaan panna täytäntöön; suhtautuu erittäin 

tuomitsevasti väkivaltaisiin estotoimiin kansalliskokouksessa, kehottaa estämään uudet väkivaltaiset 

protestit kansalliskokouksessa ja painottaa, että kansalliskokoukseen valittujen parlamentin jäsenten 

olisi kokoonnuttava ja keskusteltava asioista kunnioittaen täysin kyseistä toimielintä; painottaa, että 

hallituksen olisi kunnioitettava parlamentin päätöslauselmia ja päätöksiä ja että sen olisi raportoitava 

lainsäädäntöelimen edellyttämällä tavalla, ennen kuin se tekee päätöksen sopimusten 

allekirjoittamisesta muiden valtioiden kanssa; pitää tässä yhteydessä myönteisenä hyvin valmisteltua 

ehdotusta, jonka hallituskoalitiota ja oppositiota edustaneet kaksi kosovolaista kansanedustajaa tekivät 

20. marraskuuta 2015; kehottaa kaikkia poliittisia toimijoita jatkamaan poliittista vuoropuhelua, jotta 

päästään umpikujasta ja saadaan aikaan kestävä ratkaisu, joka palauttaa Kosovon kansalliskokouksen 

normaalin toimintakyvyn; kehottaa kaikkia Kosovon johtajia suhtautumaan tilanteeseen erittäin 

vakavasti ja toimimaan vastuullisesti, koska kosovolaiset ovat itse valinneet kansalliskokouksen 

itseään varten; on hyvin huolissaan toistuvista väkivaltaisuuksista ja kehottaa 

lainvalvontaviranomaisia hoitamaan tehtävänsä noudattaen täysin oikeudellisia menettelyjä; panee 

huolestuneena merkille eräiden parlamentin jäsenten pidättämiseen johtaneet tapahtumat ja kehottaa 

tutkimaan kyseisiin pidätyksiin liittyvät mahdolliset valta-aseman väärinkäytöstapaukset; kehottaa 

painokkaasti Kosovon kansalliskokousta selventämään sääntöjä, jotka koskevat sen jäsenten 

koskemattomuuden pidättämistä; panee merkille oikeusasiamiehen pyynnön, jonka tämä esitti 

Pristinassa toimivalle valtionsyyttäjälle ja joka koskee tutkinnan aloittamista 28. marraskuuta 2015 

toteutetuista poliisitoimista;" 
 

 

6. Libyan tilanne 

Päätöslauselmaesitykset: B8-0146/2016, B8-0181/2016, B8-0169/2016, B8-0170/2016, B8-0177/2016, 
B8-0178/2016, B8-0179/2016, B8-0180/2016  

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0146/2016 (PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE) 

§ 1 jälkeen 4 GUE/NGL  -  

§ 5 8 EFDD  -  

§ 6 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 506, 123, 12 

§ 11 5 GUE/NGL  -  

§ alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 489, 132, 16 

2/NHÄ + 422, 176, 31 

§ 12 6 GUE/NGL  -  

§ alkuper. teksti NHÄ + 477, 131, 32 

§ 13 jälkeen 1 ENF NHÄ - 169, 432, 34 

§ 15 jälkeen 9 EFDD  -  

A kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

B kappale 2 GUE/NGL  -  

B kappaleen jälkeen 3 GUE/NGL  -  

K kappaleen jälkeen 7 EFDD  -  

O kappaleen jälkeen 10 EFDD  -  

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 478, 81, 81 

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset 

B8-0146/2016  ECR  ↓  

B8-0169/2016  ALDE  ↓  

B8-0170/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0177/2016  PPE  ↓  

B8-0178/2016  S&D  ↓  

B8-0179/2016  ENF  ↓  

B8-0180/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0181/2016  EFDD  ↓  

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: § 11 

EFDD: § 12 

ENF: tark. 1, lopullinen äänestys 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

Verts/ALE: § 12 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

EFDD: 

§ 6 

1. osa: "tuomitsee epävakauttavat terrorihyökkäykset, joita Daʼesh on tehnyt Libyan kansaa 

ja vähemmistöjä vastaan sekä öljylaitteistoja vastaan al-Sidrassa ja Ras Ranufissa, 

samoin kuin kaikki yritykset häiritä maan vakauttamisprosessia;" 

2. osa: "kehottaa kansainvälistä liittoumaa puuttumaan Libyassa Daʼeshin kasvavaan 

vaikutukseen, sillä tämä aiheuttaa maassa epävakautta ja on uhka paitsi 

naapurimaille Sahelin ja Saharan alueella myös EU:lle;" 

 
§ 11 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanaa "Naton" 

2. osa: tämä sana 
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Verts/ALE: 

A kappale 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanaa "oppositioliikkeille" 

2. osa: tämä sana 
 

Muuta 

Myös Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL-ryhmä) allekirjoitti päätöslauselmaesityksen 

B8-0180/2016. 

Myös Alessia Maria Mosca (S&D-ryhmä) allekirjoitti yhteisen päätöslauselmaesityksen 

RC-B8-0146/2016.  

Marlene Mizzi peruutti allekirjoituksensa yhteisestä päätöslauselmaesityksestä RC-B8-0146/2016. 
 

 

7. Saariasema 

Päätöslauselmaesitys: B8-0165/2016 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Päätöslauselmaesitys B8-0165/2016 (REGI-valiokunta) 

§ 3 11 PPE  +  

§ 5 12 PPE  +  

§ 5 jälkeen 1 GUE/NGL NHÄ + 495, 119, 25 

§ 10 3 ECR KÄ + 341, 249, 47 

§ 12 4 ECR  -  

§ 13 5 ECR  -  

§ 16 6P ECR  -  

A kappale 7 PPE  +  

E kappale 8 PPE  +  

F kappale 9 PPE  +  

H kappale 2 ECR  +  

J kappale 10 PPE  +  

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

 +  

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

GUE/NGL: tark. 1 
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8. Paikallis- ja alueviranomaisten rooli Euroopan rakenne- ja investointirahastoissa 

(ERI-rahastot) 

Päätöslauselmaesitys: B8-0171/2016 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Päätöslauselmaesitys B8-0171/2016 (REGI-valiokunta) 

§ 2 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

 +  

 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

Verts/ALE: 

§ 2 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "että ERI-rahastojen suuntaaminen uudelleen 

olisi tehtävä yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen mukaisesti" 

2. osa: nämä sanat 
 

 

9. Isisin järjestelmällisesti toteuttama uskonnollisten vähemmistöjen joukkomurha 

Päätöslauselmaesitykset: B8-0154/2016, B8-0156/2016, B8-0157/2016, B8-0159/2016, B8-0161/2016, 

B8-0162/2016, B8-0149/2016 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0149/2016  

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

§ 3 1 GUE/NGL  -  

§ 10 § alkuper. teksti NHÄ + 470, 131, 26 

§ 14 2 GUE/NGL  -  

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset 

B8-0149/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0154/2016  ECR  ↓  

B8-0156/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0157/2016  ALDE  ↓  

B8-0159/2016  S&D  ↓  

B8-0161/2016  PPE  ↓  

B8-0162/2016  EFDD  ↓  

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: § 10 
 

Muuta 

Myös Bas Belder (ECR-ryhmä) allekirjoitti yhteisen päätöslauselmaesityksen RC-B8-0149/2016 ja 

päätöslauselmaesityksen B8-0154/2016. 

Myös Alessia Maria Mosca (S&D-ryhmä), Mara Bizzotto ja Mario Borghezio allekirjoittivat yhteisen 

päätöslauselmaesityksen RC-B8-0149/2016. 

Myös Marijana Petir (PPE-ryhmä) allekirjoitti päätöslauselmaesityksen B8-0161/2016. 

 


