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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. Eläinterveys ***II 

Suositus toiseen käsittelyyn: Jasenko Selimovic (A8-0041/2016) (neuvoston kannan 

hylkäämisehdotuksen hyväksymiseen vaaditaan määräenemmistö) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

ehdotus neuvoston 

kannan hylkäämiseksi 

1 EFDD NHÄ - 78, 613, 13 

neuvoston kanta hyväksyminen ilman äänestystä 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

EFDD: tark. 1 
 

 

2. Tukijärjestelmä, joka koskee hedelmien, vihannesten, banaanien ja maidon 

toimittamista oppilaitoksiin ***I 

Mietintö: Marc Tarabella (A8-0006/2016) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

asiasta vastaavan 

valiokunnan 

tarkistukset – yhtenä 

ryhmänä 

1 valiokunta  +  

äänestys: komission ehdotus  +  

äänestys: lainsäädäntöpäätöslauselma NHÄ + 584, 94, 32 

 

 

 

3. Satamapalvelujen markkinoille pääsy ja satamien rahoituksen avoimuus 

***I 

Mietintö: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016) 

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 

ehdotus komission 

ehdotuksen 

hylkäämiseksi 

148 40+ jäsentä NHÄ - 243, 454, 12 

asiasta vastaavan 

valiokunnan 

tarkistukset – yhtenä 

ryhmänä 

1-40 

42-43 

45-47 

49-93 

95-96 

100 

102-

109 

115-

135 

valiokunta KÄ + 549, 151, 9 

asiasta vastaavan 

valiokunnan 

tarkistukset – erillinen 

äänestys 

41 valiokunta NHÄ + 524, 180, 3 

98 valiokunta eä +  

99 valiokunta eä +  

art. 1, § 1, a alakohta 146 40+ jäsentä NHÄ - 222, 484, 4 

139 Verts/ALE NHÄ - 194, 513, 3 

44 valiokunta  +  

art. 1, § 2, a alakohta 140P Verts/ALE  -  

art. 1, § 2, d alakohta 141P Verts/ALE  -  

art. 1, § 3 150 ECR NHÄ - 94, 613, 5 

137 EFDD NHÄ - 91, 609, 6 

142 Verts/ALE NHÄ - 150, 545, 18 

48 valiokunta  +  

art. 1, § 4 154 ECR NHÄ - 136, 569, 7 

art. 6, § 1, b alakohdan 

jälkeen 

151 ECR NHÄ - 132, 569, 10 

art. 6, § 4 jälkeen 152 ECR NHÄ - 140, 562, 3 

art. 8, § 6 143= 

147= 

Verts/ALE,  

40+ jäsentä 

NHÄ - 170, 484, 55 

94 valiokunta  +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

art. 9, § 3 97 valiokunta  +  

153 ECR NHÄ ↓  

art. 11 101 valiokunta  +  

144 Verts/ALE  -  

art. 14 155P ECR  -  

110/ 

112-

114 

valiokunta  +  

111 valiokunta  +  

145 Verts/ALE NHÄ ↓  

art. 25, § 2 156 ECR NHÄ - 153, 524, 34 

136 valiokunta  +  

1 kappaleen jälkeen 138 Verts/ALE  -  

14 kappaleen jälkeen 149 ECR NHÄ - 138, 569, 4 

äänestys: komission ehdotus NHÄ + 451, 243, 18 

äänestys: lainsäädäntöpäätöslauselma  äänestystä lykättiin 

(työjärjestyksen 61 art. 2 kohta) 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

Verts/ALE: tark. 139, 142, 143, 145, 146, 147, 148 

EFDD: tark. 137, 143, 147, 148 

S&D, ENF: komission ehdotus 

ECR: tark.41, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: tark. 98, 99 
 

Muuta 

Tibor Szanyi (S&D-ryhmä) peruutti allekirjoituksensa tarkistuksista 146 ja 147. 
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4. Yhdenmukaistetut kuluttajahintaindeksit ***I 

Mietintö: Roberto Gualtieri (A8-0313/2015) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

teksti 

kokonaisuudessaan – 

ryhmä 1 

2 valiokunta  +  

ryhmä 2 1 valiokunta  ↓  

äänestys: komission ehdotus  +  

äänestys: lainsäädäntöpäätöslauselma NHÄ + 575, 100, 30 

 

 

 

5. Vuosikertomus 2014 EU:n taloudellisten etujen suojaamisesta – 

petostentorjunta 

Mietintö: Benedek Jávor (A8-0026/2016) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 11 1 ENF  -  

§ 22 2 ENF  -  

§ 25 3 ENF  -  

§ 26 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 569, 69, 73 

2/NHÄ + 536, 159, 11 

§ 29 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 -  

§ 31 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 649, 11, 49 

2/NHÄ + 652, 25, 26 

3/NHÄ + 669, 9, 26 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 36 4P ENF  -  

§ 41 5 ENF  -  

§ 48 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 618, 40, 54 

2/NHÄ + 648, 33, 27 

§ 49 jälkeen 10 EFDD KÄ - 320, 361, 23 

§ 52 6P ENF NHÄ - 135, 541, 14 

§ 53 7P ENF NHÄ - 144, 519, 27 

§ 56 jälkeen 11 EFDD KÄ + 404, 275, 25 

12 EFDD  +  

§ 59 8 ENF  -  

§ 63 jälkeen 13 EFDD KÄ + 336, 277, 93 

§ 69 14 EFDD  +  

§ 75 9 ENF  -  

§ 76 § alkuper. teksti NHÄ + 447, 32, 231 

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 576, 50, 84 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

GUE/NGL: § 52, 53, 76 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

GUE/NGL: 

§ 26 

1. osa: "pyytää komissiota laatimaan tiukkojen indikaattoreiden järjestelmän ja helposti 

sovellettavat yhtenäiset kriteerit, jotka perustuvat Tukholman ohjelmassa esitettyihin 

vaatimuksiin, korruption tason mittaamiseksi jäsenvaltioissa ja jäsenvaltioiden 

korruption vastaisten toimien arvioimiseksi; on huolissaan jäsenvaltioista tulevien 

tietojen luotettavuudesta ja laadusta; kehottaa siksi komissiota työskentelemään 

tiiviisti jäsenvaltioiden kanssa kattavien, täsmällisten ja luotettavien tietojen 

antamisen varmistamiseksi pitäen mielessä yhtenäisen tarkastusmallin täysimääräistä 

käyttöönottoa koskevan tavoitteen;" 

2. osa: "kehottaa komissiota laatimaan korruptioindeksin jäsenvaltioiden luokittelemiseksi;" 
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§ 31 

1. osa: "kehottaa komissiota soveltamaan edelleen tiukkaa maksujen keskeytys- ja 

lykkäämispolitiikkaansa asiaankuuluvan oikeusperustan mukaisesti;" 

2. osa: "panee tyytyväisenä merkille, että komissio on hyväksynyt uuden päätöksen 

varhaisvaroitusjärjestelmästä; jää odottamaan varhaishavainta- ja 

poissulkemisjärjestelmää koskevan kattavan järjestelmän perustamista koskevaa 

komission ehdotusta; kehottaa komissiota tiedottamaan jäsenvaltioille ja 

paikallisviranomaisille paremmin toimintapolitiikkansa täytäntöönpanosta" 

3. osa: "ja pitämään mielessä, että tätä prosessia ei pitäisi vesittää poliittisilla näkökohdilla;" 

 
§ 48 

1. osa: "panee merkille, että sääntöjenvastaisuuksien määritteleminen, luokittelu, 

havaitseminen sekä niistä ilmoittaminen vaihtelevat edelleen jäsenvaltioittain ja 

jäsenvaltioiden sisällä, mikä johtuu etenkin sääntöjenvastaisuuksien erilaisista 

määritelmistä; pitää yhdenmukaistamisen jatkamista tarpeellisena ja panee tässä 

yhteydessä tyytyväisenä merkille sääntöjenvastaisuuksien ilmoittamisesta 

8. heinäkuuta 2015 annetun komission delegoidun asetuksen, joka täydentää 

yleisistä säännöksistä annettua asetusta; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 

luomaan yhdenmukaisia strategioita sääntöjenvastaisuuksien käsittelemiseksi ja 

petosten torjumiseksi koheesiopolitiikassa; panee merkille komission toteuttamat 

ennaltaehkäisevät ja korjaavat toimenpiteet, joilla pyritään estämään petoksiksi 

luokiteltavia sääntöjenvastaisuuksia," 

2. osa: "mukaan luettuina koheesiopolitiikkaan kuuluvien 193 maksun keskeyttäminen;" 

 
PPE: 

§ 29 

1. osa: "korostaa, että tietojen saatavuus ja edunvalvonnan avoimuus ovat tärkeitä samoin 

kuin EU:n rahoituksen käyttö tämän alan riippumattomien organisaatioiden työn 

tukemiseen" 

2. osa: "muun muassa myöntämällä rahoitustukea rajojen yli harjoitettavaa tutkivaa 

journalismia varten" 
 

 

6. Sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen Euroopan parlamentin työssä 

Mietintö: Angelika Mlinar (A8-0034/2016) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

vaihtoehtoinen 

päätöslauselmaesitys 

4 40+ jäsentä  -  

§ 5 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 365, 327, 8 

§ 7 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 667, 33, 3 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

2 +  

§ 8 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ - 316, 390, 2 

§ 9 2 ALDE, S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

KÄ + 364, 338, 7 

§ 10 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 463, 223, 19 

3 +  

§ 11 § alkuper. teksti NHÄ + 354, 347, 10 

§ 12 § alkuper. teksti eä +  

§ 13 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 419, 262, 21 

§ 14 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 348, 337, 20 

3/KÄ + 360, 335, 8 

§ 15 § alkuper. teksti eä +  

§ 16 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 18 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3/KÄ + 404, 283, 15 

§ 20 § alkuper. teksti eä +  

§ 21 § alkuper. teksti NHÄ - 335, 350, 21 

§ 23 § alkuper. teksti NHÄ + 479, 200, 24 

§ 24 § alkuper. teksti eä -  

§ 26 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 517, 166, 18 

2 +  

3 +  

§ 29 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 533, 158, 16 

2/NHÄ + 352, 340, 11 

§ 32 § alkuper. teksti NHÄ - 339, 346, 15 

§ 33 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 355, 342, 2 

§ 34 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 -  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 34 jälkeen 3 ALDE, S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

KÄ + 363, 328, 11 

§ 36 § alkuper. teksti NHÄ + 568, 124, 13 

viite 9 § alkuper. teksti eä +  

viitteen 24 jälkeen 1 ALDE, S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

KÄ + 353, 345, 12 

A kappale § alkuper. teksti NHÄ + 576, 78, 55 

B kappale § alkuper. teksti NHÄ + 555, 55, 88 

C kappale § alkuper. teksti NHÄ + 627, 30, 49 

E kappale § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 550, 63, 89 

2/NHÄ + 361, 284, 58 

F kappale § alkuper. teksti NHÄ + 607, 48, 45 

H kappale § alkuper. teksti eä +  

L kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 360, 320, 26 

P kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

Q kappale § alkuper. teksti eä +  

T kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

W kappale § alkuper. teksti NHÄ + 505, 168, 24 

X kappale § alkuper. teksti eä +  

Z kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

äänestys: FEMM-valiokunnan päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 453, 173, 79 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

ALDE: § 23 

S&D: A, B, C, E, F, W kappaleet; § 36 

ECR: § 7 (1. osa), 11, 14 (2. osa), 21, 26 (2. osa), 29, 32 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: johdanto-osan 9 viite 

PPE: § 11, 12, 15, 20, 24, 32; H, Q, W, X kappaleet 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ALDE: 

§ 8 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "ja perhe-" 

2. osa: nämä sanat 

 
ECR: 

§ 7 

1. osa: "kehottaa asiasta vastaavia yksiköitä jatkamaan työskentelyä työ- ja yksityiselämän 

yhteensovittamisen edistämistä koskevien erityistoimien parissa;" 

2. osa: "pitää valitettavana, että parlamentin virkamiesten joukossa naiset ovat enemmistönä 

hallintoavustajien (AST) tehtäväryhmässä; kehottaa laatimaan sukupuolten tasa-

arvon tilaa parlamentissa koskevan, sukupuolen mukaan eriteltyihin tietoihin 

perustuvan vuosittaisen analyysin kaikilla henkilöstön ja poliittisten elinten tasoilla, 

parlamentin jäsenten avustajat mukaan luettuina, ja julkistamaan tällaisen 

raportoinnin tulokset;" 

 
PPE: 

§ 5 

1. osa: "kehottaa kehittämään jatkuvasti sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisesta 

vastaavaa verkostoa, joka edustaa valiokuntia ja myös parlamenttien välisistä 

suhteista vastaavia valtuuskuntia, ja ottamaan sen kattavasti mukaan sukupuolten 

tasa-arvon valtavirtaistamisen säännölliseen seurantaan kaikilla politiikanaloilla; 

toteaa, että parlamentin jäsenten osallistumista verkostoon on lisättävä;" 

2. osa: "kehottaa lisäämään verkostoon varajäseniä, samalla tavalla kuin valiokunnissa ja 

valtuuskunnissa, jotta verkostoon osallistuminen lisääntyisi;" 
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§ 10 

1. osa: "toteaa, että sukupuolten tasa-arvoa ja monimuotoisuutta käsittelevä korkean tason 

työryhmä vastaa tasa-arvon ja monimuotoisuuden edistämistä koskevan 

toimintasuunnitelman hyväksymisestä ja sen täytäntöönpanon varmistamisesta; 

kehottaa korkean tason työryhmää laatimaan asiasta vastaavien yksiköiden tuella 

kattavan sukupuolten tasa-arvon etenemissuunnitelman" 

2. osa: "siitä, miten naisten edustus ylemmän ja keskijohdon tehtävissä voitaisiin nostaa 40 

prosenttiin vuoteen 2020 mennessä;" 

3. osa: "kehottaa henkilöstöasioiden pääosastoa ja poliittisia ryhmiä harkitsemaan sekä 

naisen että miehen ehdottamista yksikön päällikön tehtävään, kun sellainen tulee 

hakuun;" 

 
§ 13 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "pyytää poliittisia ryhmiä harkitsemaan 

aliedustettua sukupuolta edustavien jäsenten nimittämistä kuhunkin valiokuntaan 

koordinoidulla tavalla;" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 16 

1. osa: "korostaa, että sukupuolitietoinen budjetointi sellaisen suunnittelun, ohjelmoinnin ja 

budjetoinnin muodossa, jolla edistetään sukupuolten tasa-arvoa ja naisten oikeuksien 

toteutumista, on niitä keskeisiä välineitä, joita poliittiset päättäjät käyttävät 

sukupuolten välisten erojen kaventamiseksi;" 

2. osa: "pitää valitettavana, että sukupuolitietoinen budjetointi on paljastanut, että 

sukupuolinäkökulmaa ei ole omaksuttu läheskään kaikissa politiikkatoimissa, 

kaikilla tasoilla ja kaikissa päätöksentekoprosessin vaiheissa;" 

3. osa: "toteaa, että tässä yhteydessä on erityisen tärkeää kohentaa sukupuolitietoista 

budjetointia koskevia parlamentin sisäisiä valmiuksia, jotta voidaan vahvistaa 

parlamentin roolia näiden asioiden valvonnassa;" 

4. osa: "toteaa, että meno- ja tulopäätösten seurauksilla on hyvin erilainen vaikutus ja 

naisiin ja miehiin, ja korostaa, että parlamentin jäsenten olisi otettava nämä erilaiset 

vaikutukset huomioon talousarvion suunnittelussa; korostaa, että sukupuolitietoisella 

budjetoinnilla edistetään vastuullisuutta ja avoimuutta parlamentin sitoutumisessa 

sukupuolten tasa-arvoon;" 

 
§ 29 

1. osa: "panee tyytyväisenä merkille monien valiokuntien tällä alalla tekemät 

erityisaloitteet; pitää valitettavana, että valtaosa valiokunnista ei ole hyväksynyt 

työhönsä liittyvää sukupuolten tasa-arvon edistämistä koskevaa 

toimintasuunnitelmaa eikä keskustellut siitä; pitää tärkeänä, että toimivaltaiset elimet 

työskentelevät kaikkien valiokuntien ja valtuuskuntien kanssa parhaiden käytäntöjen 

jakamiseksi myös sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisesta vastaavan verkoston 

avulla" 

2. osa: "sekä parlamentin työjärjestykseen sisällytettävän selkeän menettelyn luomiseksi 

siitä, kuinka kukin valiokunta ja valtuuskunta hyväksyy sukupuolten tasa-arvon 

edistämistä koskevan toimintasuunnitelman; suosittaa, että kukin valiokunta järjestää 

kuulemistilaisuuden sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisesta omalla 

politiikanalallaan joka toinen vuosi samaan aikaan sukupuolten tasa-arvon 

valtavirtaistamista koskevan mietinnön laatimisen kanssa;" 

 
§ 33 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanaa "elin" 

2. osa: tämä sana 
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§ 34 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja ", kuten sukupuolten tasa-arvon 

valtavirtaistamista käsittelevän toimielinten välisen korkean tason työryhmän 

perustamista," 

2. osa: nämä sanat 

 
E kappale 

1. osa: "toteaa, että strategisessa toimintaohjelmassa sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi 

2016–2019 komissio sitoutui jatkamaan sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista 

koskevia toimia myös arviointi- ja seurantatoimien avulla;" 

2. osa: "toteaa, että komissio on muuttanut strategisen toimintaohjelmansa sukupuolten 

tasa-arvon edistämiseksi vuoden 2015 jälkeen pelkäksi valmisteluasiakirjaksi;" 

 
L kappale 

1. osa: "toteaa, että enemmistö valiokunnista pitää yleisesti sukupuolten tasa-arvon 

valtavirtaistamista tärkeänä (esimerkiksi lainsäädäntötyössä, suhteissaan naisten 

oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokuntaan ja laatiessaan tasa-arvoa koskevia 

toimintasuunnitelmia)" 

2. osa: "mutta eräät valiokunnat osoittavat vähäistä tai olematonta kiinnostusta asiaan;" 

 
P kappale 

1. osa: "toteaa, että monivuotiseen rahoituskehykseen on liitetty kolmen toimielimen 

sopima yhteinen lausuma, jonka mukaan "vuosia 2014–2020 koskevaan 

monivuotiseen rahoituskehykseen sovellettaviin vuotuisiin talousarviomenettelyihin 

sisällytetään tarvittaessa sukupuolinäkökulmaan perustuvia tekijöitä ottaen 

huomioon se, miten unionin kokonaisrahoituskehys tukee sukupuolten välisen tasa-

arvon edistämistä (ja varmistaa sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisen)";" 

2. osa: "katsoo, että tästä huolimatta on edistettävä todellista sitoutumista sukupuolten tasa-

arvon jatkuvaan valtavirtaistamiseen ja naisten vaikutusmahdollisuuksien 

lisäämiseen, sillä olemassa olevaa toimintapolitiikkaa on pantu täytäntöön 

vaatimattomassa määrin ja erityisesti sukupuolten tasa-arvoasioihin on myönnetty 

riittämättömästi talousarviovaroja;" 

 
T kappale 

1. osa: "toteaa, että kaikki sisäiset ja ulkoiset EU:n toimintapolitiikat olisi suunniteltava 

siten, että ne hyödyttävät yhtäläisesti poikia ja tyttöjä, miehiä ja naisia" 

2. osa: "sekä jonkin muun sukupuoli-identiteetin omaavia ihmisiä;" 

 
Z kappale 

1. osa: "toteaa, että naisten osuus keskeisissä poliittisissa ja hallinnollisissa 

päätöksentekotehtävissä, myös parlamentin poliittisissa ryhmissä, on edelleen 

alhainen;" 

2. osa: "toteaa, että naiset ovat taipuvaisia johtamaan valiokuntia, joiden työhön liittyy 

vähemmän varojen jakamista ja taloudellista päätöksentekoa; toteaa, että tehtyjen 

päätösten laadun parantamiseksi parlamentin on varmistettava, että 

päätöksentekotehtävät on jaettu tasan sukupuolten välillä; katsoo, että miesten on 

sitouduttava sukupuolten tasa-arvon edistämiseen kaikilla aloilla ja kaikilla tasoilla 

ja että miespuolisia parlamentin jäseniä on kannustettava osallistumaan 

sukupuolinäkökulman valtavirtaistamiseen työssään;" 
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ECR, PPE: 

§ 14 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "toistaa asiasta vastaavalle valiokunnalle 

esittämänsä kehotuksen sisällyttää sukupuolten valtavirtaistamista koskevien 

tarkistusten tekemiseen liittyvä käytäntö työjärjestykseen ottaen huomioon naisten 

oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan erityisen roolin sukupuolten tasa-

arvon valtavirtaistamisessa yleisenä periaatteena;", "jotta mietintöihin saadaan 

kattava sukupuolinäkökulma" ja "muistuttaa, että tarvitaan asiasta vastaavan 

valiokunnan sekä asiasta vastaavien valiokuntien välistä tiivistä koordinointia 

laadittaessa sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista koskevia tarkistuksia ja 

lausuntoja, jotta optimaalisen aikataulun ja suunnittelun avulla voidaan antaa 

vaikuttava panos asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön;" 

2. osa: "toistaa asiasta vastaavalle valiokunnalle esittämänsä kehotuksen sisällyttää 

sukupuolten valtavirtaistamista koskevien tarkistusten tekemiseen liittyvä käytäntö 

työjärjestykseen ottaen huomioon naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon 

valiokunnan erityisen roolin sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisessa yleisenä 

periaatteena;" 

3. osa: "jotta mietintöihin saadaan kattava sukupuolinäkökulma" ja "muistuttaa, että 

tarvitaan asiasta vastaavan valiokunnan sekä asiasta vastaavien valiokuntien välistä 

tiivistä koordinointia laadittaessa sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista 

koskevia tarkistuksia ja lausuntoja, jotta optimaalisen aikataulun ja suunnittelun 

avulla voidaan antaa vaikuttava panos asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön;" 

 
§ 18 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "kehottaa komissiota tekemään 

järjestelmällisesti arviointeja kaikkien uusien lainsäädäntö- tai politiikka-aloitteiden 

sukupuolivaikutuksista niiden perusoikeuksiin kohdistuvia vaikutuksia koskevan 

komission vahvistetun arvioinnin pohjalta, jotta varmistetaan, että EU turvaa naisten 

oikeudet;" ja "korostaa, että tällaisten analyysien ja tiedonkeruumenetelmien 

käytössä on otettava huomioon HLBTIQ-henkilöiden kokemukset;" 

2. osa: "kehottaa komissiota tekemään järjestelmällisesti arviointeja kaikkien uusien 

lainsäädäntö- tai politiikka-aloitteiden sukupuolivaikutuksista niiden perusoikeuksiin 

kohdistuvia vaikutuksia koskevan komission vahvistetun arvioinnin pohjalta, jotta 

varmistetaan, että EU turvaa naisten oikeudet;" 

3. osa: "korostaa, että tällaisten analyysien ja tiedonkeruumenetelmien käytössä on otettava 

huomioon HLBTIQ-henkilöiden kokemukset;" 
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§ 26 

1. osa: "antaa täyden tukensa sellaisen sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista koskevan 

kohdennetun ja säännöllisen koulutuksen kehittämiselle, johon osoitetaan riittävät 

resurssit, joka räätälöidään parlamentin tarpeisiin sopivaksi ja kohdennetaan 

parlamentin politiikanaloilla työskentelevälle henkilöstölle siten, että keski- ja 

ylempään johtoon kuuluville, erityisesti yksikönpäälliköille tarjotaan laajempaa 

koulutusta; kehottaa antamaan jäsenille, jäsenten avustajille ja poliittisten ryhmien 

henkilöstölle mahdollisuuden osallistua sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista 

koskevaan koulutukseen; kehottaa järjestämään johtajakoulutusta naisille ja 

tarjoamaan naisille kokemusta johtotehtävistä;" 

2. osa: "suosittaa, että koulutustilaisuuksissa annetaan tietoa moninaisista ja monialaisista 

syrjinnän muodoista; korostaa, että on varmistettava, että kaikki parlamentin yksiköt 

ovat tietoisia sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisen täytäntöönpanoon 

liittyvästä vastuustaan, henkilöresursseista, turvallisuudesta ja palveluista vastaavat 

yksiköt mukaan luettuina; kehottaa antamaan erityiset henkilöresursseja koskevat 

suuntaviivat, joiden avulla pannaan tehokkaasti täytäntöön sukupuolten tasa-arvon 

valtavirtaistaminen koko henkilöstön, myös HLBTIQ-henkilöiden, hyvinvoinnin 

parantamiseksi työpaikalla;" ilman sanoja "koko henkilöstön, myös HLBTIQ-

henkilöiden, hyvinvoinnin parantamiseksi työpaikalla" 

3. osa: "koko henkilöstön, myös HLBTIQ-henkilöiden, hyvinvoinnin parantamiseksi 

työpaikalla" 
 

 

7. Naispuolisten pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden tilanne EU:ssa 

Mietintö: Mary Honeyball (A8-0024/2016) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

vaihtoehtoinen 

päätöslauselmaesitys 

3 PPE KÄ - 260, 394, 44 

§ 1 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 543, 128, 25 

3/NHÄ + 386, 292, 27 

§ 2 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3/NHÄ + 547, 132, 27 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 5 § alkuper. teksti NHÄ + 583, 83, 31 

§ 6 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 7 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 558, 122, 27 

§ 8 § alkuper. teksti eä +  

§ 10 § alkuper. teksti NHÄ + 550, 106, 48 

§ 11 § alkuper. teksti eä +  

§ 12 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3/NHÄ + 575, 88, 40 

4 +  

5/NHÄ + 435, 205, 58 

§ 13 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 15 § alkuper. teksti eä +  

§ 16 1 76+ jäsentä KÄ + 390, 288, 23 

§ 17 § alkuper. teksti eä +  

§ 18 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 571, 124, 7 

2/KÄ + 369, 320, 8 

3 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 19 § alkuper. teksti eä +  

§ 20 § alkuper. teksti eä +  

§ 26 2 76+ jäsentä  +  

§ alkuper. teksti osat   

1 ↓  

2 ↓  

§ 29 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 31 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 575, 96, 32 

2/NHÄ + 392, 275, 32 

§ 32 § alkuper. teksti eä +  

§ 33 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 414, 271, 20 

§ 34 § alkuper. teksti eä +  

§ 36 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 395, 269, 39 

3 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 37 § alkuper. teksti NHÄ - 67, 590, 49 

§ 38 § alkuper. teksti eä +  

§ 39 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 549, 120, 32 

§ 40 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 42 § alkuper. teksti eä +  

§ 43 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 431, 259, 14 

§ 48 § alkuper. teksti eä +  

§ 50 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 54 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 573, 83, 51 

2/NHÄ + 393, 287, 16 

§ 56 § alkuper. teksti eä +  

§ 57 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 58 § alkuper. teksti eä +  

§ 59 § alkuper. teksti eä +  

§ 60 § alkuper. teksti NHÄ + 363, 325, 16 

§ 61 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 395, 241, 68 

2/NHÄ + 389, 270, 34 

3/NHÄ + 371, 298, 28 

§ 62 § alkuper. teksti eä +  

C kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 490, 163, 42 

G kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  

H kappale § alkuper. teksti eä +  

P kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

R kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

V kappale § alkuper. teksti eä +  

W kappale § alkuper. teksti eä +  

äänestys: FEMM-valiokunnan päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 388, 150, 159 
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Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

S&D: § 5, 10, 31 

ECR: § 2 (3. osa), 5, 7 (2. osa), 12 (3. osa ja 5. osa), 18 (1. osa), 31, 33 (2. osa), 36 (2. osa), 

37, 39 (2. osa), 43 (2. osa), 54, 60, 61 (2. osa ja 3. osa); C kappale (2. osa) 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

S&D: § 37 

ECR: § 8, 11, 12, 15, 19, 56 

PPE: H, V, W kappaleet; § 6, 12, 17, 20, 32, 33, 34, 38, 42, 48, 58, 59, 60, 61, 62 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: 

G kappale 

1. osa: "toteaa, että turvapaikkaa hakevilla naisilla ja tytöillä on erityisiä suojelutarpeita ja 

erilaisia huolenaiheita kuin miehillä" 

2. osa: "ja että siksi kaikki turvapaikkapolitiikat ja -menettelyt, myös 

turvapaikkahakemusten arvioiminen, on pantava täytäntöön sukupuolinäkökohdat ja 

yksilöllinen tilanne huomioon ottaen;" 

3. osa: "toteaa, että väkivaltaan liittyvät turvapaikkahakemukset on käsiteltävä tavalla, joka 

suojelee naisia lisäkärsimyksiltä turvapaikkaprosessin aikana;" 

 
§ 6 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "takaamaan" 

2. osa: tämä sana 

 
§ 7 

1. osa: "esittää vakavan huolensa siitä, että naisten ja lasten kerrotaan harjoittavan 

”eloonjäämisseksiä” maksuna salakuljettajille voidakseen jatkaa matkaansa ja hakea 

turvapaikkaa EU:sta;" 

2. osa: "korostaa uudelleen, että turvalliset ja lailliset reitit Eurooppaan ovat ratkaisevan 

tärkeitä tällaisten tapahtumien estämiseksi;" 

 
§ 12 

1. osa: "painottaa, että jopa turvallisiksi katsotuissa maissa naiset voivat kärsiä sukupuoleen 

perustuvasta vainosta" 

2. osa: "ja että myös hlbti-henkilöt voivat kärsiä hyväksikäytöstä, jolloin heillä on oikeus 

hakea suojelua;" 

3. osa: "kehottaa jäsenvaltioita ottamaan käyttöön turvapaikkamenettelyjä" 

4. osa: "ja pyrkimään kehittämään koulutusohjelmia, joissa otetaan huomioon sellaisten 

naisten tarpeet, jotka ovat monelta osin marginalisoituneessa asemassa, hlbti-naiset 

mukaan lukien;" 

5. osa: "kehottaa kaikkia jäsenvaltioita torjumaan haitallisia stereotypioita hlbti-naisten 

käytöksestä ja piirteistä ja soveltamaan täysimääräisesti perusoikeuskirjaa heidän 

turvapaikkahakemustensa kohdalla; korostaa hlbti-henkilöt huomioon ottavien 

vastaanottokeskusten tarvetta kaikissa jäsenvaltioissa; painottaa, että hlbti-

henkilöihin kohdistuva väkivalta on yleistä vastaanottokeskuksissa;" 

 
§ 33 

1. osa: "korostaa, että paperittomilla maahantulijanaisilla ja -tytöillä on oltava täydet 

mahdollisuudet nauttia perusoikeuksistaan" 

2. osa: "ja että olisi kehitettävä laillisen maahanmuuton kanavia;" 
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§ 36 

1. osa: "suhtautuu myönteisesti siihen, että EASO kehittää sukupuolta, sukupuoli-

identiteettiä ja seksuaalista suuntautumista koskevaa uutta koulutusta;" 

2. osa: "kehottaa sisällyttämään sukupuolinäkökohtien valtavirtaistamisen ja 

sukupuolitietoisen budjetoinnin täysimääräisesti EASO:n työhön perustamalla tasa-

arvokysymyksistä vastaavia yhteyspisteitä ja tekemällä virallista yhteistyötä 

Euroopan tasa-arvoinstituutin (EIGE) kanssa;" 

3. osa: "vaatii alkuperämaista tietoa, joka kattaa naisten tilanteen, sekä oikeudellisesti että 

tosiasiallisesti, mukaan lukien tiedot valtiosta riippumattomien toimijoiden 

harjoittamasta naisten vainosta tai sen uhasta;" 

 
§ 39 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "kehottaa lopettamaan kaiken lasten 

säilöönoton EU:ssa ja" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 50 

1. osa: "korostaa, että on kiireesti tehtävä riippumattomia tutkimuksia väitteistä 

maahanmuuttajien säilöönottotiloissa tai rajoilla tapahtuneesta seksuaalisesta 

hyväksikäytöstä ja sukupuoleen perustuvasta väkivallasta" 

2. osa: "ja että toimittajille ja asiaankuuluville kansalaisjärjestöille on annettava 

mahdollisuus tutustua kyseisiin tiloihin;" 

 
§ 61 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "erityisesti seksuaali- ja 

lisääntymisterveydenhuoltoon liittyviä palveluita" ja "vastaanottavien maiden olisi 

taattava" 

2. osa: "erityisesti seksuaali- ja lisääntymisterveydenhuoltoon liittyviä palveluita" 

3. osa: "vastaanottavien maiden olisi taattava" 

 
PPE: 

P kappale 

1. osa: "ottaa huomioon, että YK:n pakolaisvaltuutetun toimisto on raportoinut tapauksista, 

joissa pakolaisnaisiin ja -lapsiin on kohdistettu väkivaltaa ja hyväksikäyttöä, myös 

seksuaalista väkivaltaa, koko matkan ajan" 

2. osa: "ja myös liian täyteen ahdetuissa vastaanottokeskuksissa EU:ssa;" 

 
R kappale 

1. osa: "toteaa, että hyvin usein vastaanottokeskuksissa ei ole mitään sopivia tiloja, joissa 

keskukseen majoitetut äidit voisivat huolehtia lapsistaan ja hoitaa heitä;" 

2. osa: "toteaa lisäksi, että oikeusapua tarjoavat keskukset eivät tarjoa riittävästi tukea 

jakamalla tietoa ja auttamalla perheenjäsenten etsimisessä;" 

 
§ 26 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "heidän oikeuksistaan ja erityisesti" 
2. osa: nämä sanat 

 
§ 31 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "keskeyttääkseen karkotusmenettelyt ja/tai" 

2. osa: nämä sanat 
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§ 40 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "ja että se ei voi koskaan olla perusteltua alle 

18-vuotiaiden tapauksessa" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 54 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "ja toteuttamaan erityistoimia, joilla 

helpotetaan naispuolisten pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden pääsyä 

työmarkkinoille muun muassa" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 57 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "laadukkaista" 

2. osa: nämä sanat 

 
PPE, ECR: 

C kappale 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "sekä hlbti-henkilöihin" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 1 

1. osa: "katsoo, että pakolaisnaisten ja -tyttöjen turvallisuuden parantamiseksi on avattava 

turvallisia ja laillisia tuloreittejä unioniin konflikteja ja vainoa pakenevia varten ja 

että sukupuoli on otettava huomioon;" 

2. osa: "korostaa erityisesti, että useampien jäsenvaltioiden olisi osallistuttava EU:n 

uudelleensijoittamisohjelmiin; katsoo, että laitonta muuttoliikettä koskevalla 

lainsäädännöllä ja politiikalla ei saisi estää turvautumista EU:n 

turvapaikkamenettelyihin; korostaa, että turvapaikkaoikeus on kirjattu EU:n 

perusoikeuskirjan 18 artiklaan;" ilman sanoja "katsoo, että laitonta muuttoliikettä 

koskevalla lainsäädännöllä ja politiikalla ei saisi estää turvautumista EU:n 

turvapaikkamenettelyihin;" 

3. osa: "katsoo, että laitonta muuttoliikettä koskevalla lainsäädännöllä ja politiikalla ei saisi 

estää turvautumista EU:n turvapaikkamenettelyihin;" 

 
§ 2 

1. osa: "korostaa, että on avattava välittömästi laillisia ja turvallisia turvapaikkareittejä, jotta 

voidaan torjua salakuljetusverkostoja ja jotta naisilla, lapsilla, ikääntyneillä sekä 

vammaisilla olisi mahdollisuus hakea turvapaikkaa henkeään vaarantamatta; on 

erittäin huolissaan kuolemantapauksista, käännytyksistä ja vakavista 

ihmisoikeusloukkauksista EU:n ulkorajoilla;" ilman sanaa "käännytyksistä" 

2. osa: "käännytyksistä" 

3. osa: "katsoo, että vastuu, kustannukset ja hyödyt on jaettava kaikkien 28 jäsenvaltion 

kesken eikä vain ensimmäisten saapumismaiden kesken; pitää valitettavana EU:n 

jäsenvaltioiden välisen solidaarisuuden puutetta;" 

 
§ 13 

1. osa: "korostaa, että sukupuoleen perustuvat väkivallan ja syrjinnän muodot, muun 

muassa raiskaukset, seksuaalinen väkivalta, naisten sukuelinten silpominen, 

pakkoavioliitot, perheväkivalta, niin kutsutut kunniarikokset ja valtion hyväksymä 

sukupuoleen perustuva syrjintä, ovat vainoa" 

2. osa: "ja niiden olisi oltava pätevä syy hakea turvapaikkaa EU:ssa ja että tämä pitäisi 

huomioida uusissa sukupuolinäkökohtaa koskevissa suuntaviivoissa;" 
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§ 18 

1. osa: "panee merkille komission ehdotuksen turvallisia alkuperämaita koskevan EU:n 

yhteisen luettelon laatimisesta;" 

2. osa: "vaatii ryhtymään kaikkiin asianmukaisiin toimiin sen varmistamiseksi, että tässä 

lähestymistavassa kunnioitetaan palauttamiskiellon periaatetta ja että naisten, lasten 

ja muiden haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien oikeuksia ei heikennetä; pyytää 

ottamaan huomioon sukupuolten väliset erot; katsoo, ettei mikään turvallisia 

alkuperämaita koskeva luettelo saa johtaa siihen, että naisia, joiden 

turvapaikkahakemukset perustuvat sukupuoleen liittyvän väkivallan pelkoon tai 

kokemuksiin siitä, kohdellaan menettelyissä epäedullisesti; korostaa, että on 

vältettävä kiireisiä päätöksiä, joissa ei oteta asianmukaisesti huomioon vaaraa ja jopa 

kuolemanvaaraa, joka kohdistuu sukupuoleen perustuvan väkivallan uhreiksi 

joutuneisiin naisiin, jos heidän hakemuksensa hylätään ja heidät pakotetaan 

palaamaan kotimaahansa;" ilman sanoja "katsoo, ettei mikään turvallisia 

alkuperämaita koskeva luettelo saa johtaa siihen, että naisia, joiden 

turvapaikkahakemukset perustuvat sukupuoleen liittyvän väkivallan pelkoon tai 

kokemuksiin siitä, kohdellaan menettelyissä epäedullisesti;" 

3. osa: "katsoo, ettei mikään turvallisia alkuperämaita koskeva luettelo saa johtaa siihen, 

että naisia, joiden turvapaikkahakemukset perustuvat sukupuoleen liittyvän 

väkivallan pelkoon tai kokemuksiin siitä, kohdellaan menettelyissä epäedullisesti;" 

 
§ 29 

1. osa: "kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita takaamaan täysimääräiset mahdollisuudet 

käyttää seksuaali- ja lisääntymisterveyden palveluja" 

2. osa: "ja -oikeuksia" 

3. osa: "myös oikeutta turvalliseen aborttiin" 

4. osa: "ja osoittamaan kiireesti lisää resursseja terveydenhoitopalvelujen tarjoamiseen;" 

 
§ 43 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "ja oikeudellista apua" 

2. osa: nämä sanat 
 

 


