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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. Tietyistä AKT-valtioista peräisin olevat tuotteet ***I 

Mietintö: Jarosław Wałęsa (A8-0010/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys NHÄ + 613, 28, 55 

 

 

 

2. Tanskan ja Grönlannin kanssa tehty kalastuskumppanuussopimus: 

kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus *** 

Suositus: Marco Affronte (A8-0067/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys NHÄ + 666, 32, 4 

 

 

 

3. EU:n ja Macaon välinen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskeva sopimus *** 

Suositus: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0072/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys NHÄ + 663, 42, 4 

 

 

 

4. Yleisen verokannan vähimmäistaso yhteisessä arvonlisäverojärjestelmässä * 

Mietintö: Peter Simon (A8-0063/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys NHÄ + 568, 80, 59 
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5. Brasilian ja Europolin välistä strategista yhteistyötä koskeva sopimus * 

Mietintö: Claude Moraes (A8-0070/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys NHÄ + 516, 68, 126 

 

 

6. Hermann Winklerin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö 

Mietintö: Angel Dzhambazki (A8-0062/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

äänestys: päätösehdotus  +  

 

 

7. Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimus: kalastukseen liittyvät 

näkökulmat 

Mietintö: Norica Nicolai (A8-0042/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys NHÄ + 651, 8, 53 

 

 

8. Jalostuseläimet ja niiden sukusolut ja alkiot ***I 

Mietintö: Michel Dantin (A8-0288/2015) 

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 asetukseksi 

teksti 

kokonaisuudessaan – 

ryhmä 1 

197 valiokunta  +  

ryhmä 2 1-196 valiokunta  ↓  

art. 3, § 2 200P ENF  -  

197vo valiokunta  +  

art. 57, § 1, 

1 alakohdan jälkeen 

201 ENF  -  

äänestys: komission ehdotus  +  

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi 

§ 1 jälkeen 199 valiokunta  +  

johdanto-osan 

1 viitteen jälkeen 

198 valiokunta  +  

äänestys: lainsäädäntöpäätöslauselma NHÄ + 620, 64, 31 

 

 

 

9. Välimeren tilanne ja tarve kokonaisvaltaiselle EU:n lähestymistavalle 

muuttoliikkeeseen 

Mietintö: Roberta Metsola ja Kashetu Kyenge (A8-0066/2016) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 3 jälkeen 1 ENF NHÄ - 88, 612, 12 

§ 4 2 ENF NHÄ - 75, 561, 71 

§ 9 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 13 3 ENF NHÄ - 72, 574, 67 

§ 19 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 23 § alkuper. teksti NHÄ + 442, 233, 38 

§ 30 § alkuper. teksti eä +  

§ 30 jälkeen 32 GUE/NGL KÄ - 138, 552, 20 

§ 32 jälkeen 25 GUE/NGL  -  

26 GUE/NGL  -  

§ 38 § alkuper. teksti NHÄ + 456, 201, 57 

§ 39 jälkeen 9 Verts/ALE  -  

10 Verts/ALE  -  

§ 46 § alkuper. teksti NHÄ + 555, 139, 21 

§ 48 jälkeen 11= 

29= 

Verts/ALE,  

GUE/NGL 

 -  

27 GUE/NGL NHÄ - 157, 476, 79 

28 GUE/NGL  -  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 57 § alkuper. teksti eä +  

§ 58 § alkuper. teksti eä +  

§ 58 jälkeen 12 Verts/ALE  -  

§ 59 § alkuper. teksti eä +  

§ 61 jälkeen 30 GUE/NGL  -  

§ 62 § alkuper. teksti eä +  

§ 63 § alkuper. teksti eä +  

§ 63 jälkeen 4 ENF NHÄ - 72, 594, 50 

§ 64 jälkeen 5 ENF NHÄ - 73, 639, 5 

13 Verts/ALE  -  

§ 71 § alkuper. teksti eä +  

§ 72 § alkuper. teksti eä +  

§ 72 jälkeen, 

alaotsikko 

§ alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 73 § alkuper. teksti eä +  

§ 74 § alkuper. teksti eä +  

§ 75 6 ENF NHÄ - 86, 613, 15 

§ alkuper. teksti eä +  

§ 78 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 80 § alkuper. teksti NHÄ + 540, 113, 62 

§ 80 jälkeen 31 GUE/NGL  -  

§ 83 § alkuper. teksti osat   

1 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

2 +  

§ 84 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 85 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 89 jälkeen 7 ENF NHÄ - 70, 630, 16 

§ 90 jälkeen 14 Verts/ALE  -  

§ 93 § alkuper. teksti eä +  

§ 95 jälkeen 33 GUE/NGL  -  

§ 96 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 97 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 97 jälkeen 15 Verts/ALE  -  

34 GUE/NGL NHÄ - 170, 459, 86 

35 GUE/NGL NHÄ - 131, 556, 22 

§ 99 jälkeen 36 GUE/NGL  -  

§ 103 § alkuper. teksti osat   

1 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

2 +  

§ 104 jälkeen 8 ENF NHÄ - 82, 619, 15 

§ 113 jälkeen 37 GUE/NGL  -  

§ 115 jälkeen 38 GUE/NGL NHÄ - 137, 505, 73 

§ 122 jälkeen 16 Verts/ALE  -  

17 Verts/ALE  -  

§ 123 § alkuper. teksti NHÄ + 521, 181, 13 

E kappaleen jälkeen 18 GUE/NGL  -  

J kappaleen jälkeen 19 GUE/NGL  -  

20 GUE/NGL  -  

L kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

R kappaleen jälkeen 21 GUE/NGL NHÄ - 141, 505, 69 

U kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

U kappaleen jälkeen 22 GUE/NGL NHÄ - 164, 474, 75 

AA kappaleen jälkeen 23 GUE/NGL NHÄ + 636, 50, 31 

24 GUE/NGL  -  

äänestys: päätöslauselma  

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 459, 206, 52 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

EFDD: § 23, 38, 46, 80, 123 

GUE/NGL: tark. 21, 22, 23, 27, 34, 35, 38 

ENF: tark. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
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Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

Verts/ALE: § 59 

GUE/NGL: § 30, 57, 58, 59, 62, 63, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 93 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

Verts/ALE: 

§ 72 jälkeen, alaotsikko 

1. osa: teksti ilman sanoja "ja turvallisuus" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 78 

1. osa: "korostaa jälleen nimenomaan turvapaikka-asioita ja muuttoliikettä koskevan 

lainsäädännön osalta, että sisä- ja ulkorajoista annettu lainsäädäntö voi olla tehokasta 

vain, jos jäsenvaltiot toteuttavat asianmukaisesti unionin tasolla sovitut toimenpiteet; 

pitää olennaisen tärkeänä, että paineiden lisääntyessä jäsenvaltiot tehostavat 

toimenpiteiden toteuttamista ulkorajoilla" 

2. osa: "sillä näin voidaan jossakin määrin lievittää kansalaisten turvallisuuteen liittyviä 

pelkoja" 

 
GUE/NGL 

L kappale 

1. osa: teksti ilman sanoja "ja laittomasti oleskelevien siirtolaisten palauttamiseksi" 

2. osa: nämä sanat 

 
U kappale 

1. osa: teksti ilman sanoja "puuttuakseen asianmukaisesti tämänhetkiseen pakolaiskriisiin" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 9 

1. osa: teksti ilman sanoja "rikollisverkostojen toiminnan estämisessä; tukee operaatio 

Sofian kaltaisten laivasto-operaatioiden tavoitteita ja" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 83 

1. osa: teksti ilman sanoja "sellaisten henkilöiden palauttamisen järjestämistä, jotka eivät 

ole hakeneet kansainvälistä suojelua ja joilla ei muuten ole oikeutta jäädä maahan tai 

joiden hakemus on hylätty" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 84 

1. osa: teksti ilman sanoja "vaatii perustamaan järjestelykeskukset mahdollisimman pian, 

jotta kyseisille jäsenvaltioille voidaan antaa konkreettista operatiivista apua;" ja 

"sekä tällaisen tuen vastaanottaminen" 

2. osa: "vaatii perustamaan järjestelykeskukset mahdollisimman pian, jotta kyseisille 

jäsenvaltioille voidaan antaa konkreettista operatiivista apua;" 

3. osa: "sekä tällaisen tuen vastaanottaminen" 

 
§ 85 

1. osa: teksti ilman sanoja "siitä, että maahantulijoiden luokittelu järjestelykeskuksissa 

toteutetaan" 

2. osa: nämä sanat 
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§ 96 

1. osa: "vaatii unionia auttamaan kolmansia maita vahvistamaan turvapaikkajärjestelmiään 

ja kotouttamisstrategioitaan, jotta kansainvälisen suojelun tarpeessa olevat 

kolmansien maiden kansalaiset voivat hakea suojelua näistä maista;" 

2. osa: "katsoo, että unionin on otettava kolmansien maiden kanssa tehtävässä yhteistyössä 

käyttöön kaikkia osapuolia hyödyttävä lähestymistapa eli lähestymistapa, josta on 

hyötyä unionille, kyseiselle kolmannelle maalle sekä pakolaisille ja muuttajille tässä 

maassa;" 

 
§ 97 

1. osa: teksti ilman sanoja "puuttuakseen asianmukaisesti tämänhetkiseen pakolaiskriisiin", 

"täytettävä toimintasuunnitelmasta johtuvat sitoumuksensa, kuten" ja "ja Turkin on 

täytettävä sitoumuksensa estääkseen laittomat muuttovirrat sen alueelta unioniin" 

2. osa: "puuttuakseen asianmukaisesti tämänhetkiseen pakolaiskriisiin" 

3. osa: "täytettävä toimintasuunnitelmasta johtuvat sitoumuksensa, kuten" 

4. osa: "ja Turkin on täytettävä sitoumuksensa estääkseen laittomat muuttovirrat sen 

alueelta unioniin" 

 
§ 103 

1. osa: teksti ilman sanoja "lisäämällä rajaturvallisuutta" 

2. osa: nämä sanat 

 
Verts/ALE, GUE/NGL: 

§ 19 

1. osa: teksti ilman sanoja "niin hyvin kuin on käytännössä mahdollista" 

2. osa: nämä sanat 
 

 

10. Vuosikertomukset 2012–2013 toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteista 

Mietintö: Sajjad Karim (A8-0301/2015) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 1 § alkuper. teksti eä +  

§ 3 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 4 1 S&D KÄ - 305, 398, 5 

§ 6 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 7 § alkuper. teksti eä +  

§ 9 2 S&D KÄ + 336, 333, 37 

§ 15 3 S&D KÄ - 295, 392, 24 

§ 16 § alkuper. teksti eä +  

§ 17 § alkuper. teksti eä +  

§ 18 § alkuper. teksti eä/KÄ + 402, 281, 25 

§ 19 4 S&D  -  

§ 20 § alkuper. teksti eä +  

§ 21 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 22 § alkuper. teksti eä +  

§ 22 jälkeen 8 ALDE  +  

§ 24 § alkuper. teksti eä/KÄ + 416, 280, 11 

§ 25 § alkuper. teksti eä +  

§ 26 § alkuper. teksti eä/KÄ + 377, 303, 22 

§ 31 5 ECR  +  

§ 32 6 ECR  +  

§ 33 7 ECR  +  

K kappale § alkuper. teksti eä +  

M kappale § alkuper. teksti eä +  

äänestys: päätöslauselma  

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 400, 257, 57 

 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

S&D: § 1, 7, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 26, K ja M kappaleet 
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Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

S&D: 

§ 3 

1. osa: teksti ilman sanoja "panee kuitenkin merkille, että tässä asiassa tarvitaan vielä 

lisätoimia;" ja "ensiksi" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 6 

1. osa: "toteaa kuitenkin, että muutamat kansalliset parlamentit antavat suurimman osan 

kansallisten parlamenttien lausunnoista;" 

2. osa: "kannustaa muita parlamentteja osallistumaan enemmän eurooppalaiseen 

keskusteluun;" 

 
§ 21 

1. osa: "uskoo, että poliittinen vuoropuhelu on yhä tärkeämpää toissijaisuuden 

kunnioittamisen varmistamiseksi; katsoo, että poliittista vuoropuhelua olisi 

parannettava paitsi keltaisen tai oranssin kortin tapauksessa niin myös yleisesti; pitää 

tältä osin myönteisenä Junckerin komission sitoumusta vierailla useammassa 

kansallisessa parlamentissa;" 

2. osa: "ja kehottaa Euroopan parlamenttia harkitsemaan vastaavia aloitteita; uskoo, että 

esittelijöitä voitaisiin kannustaa tiiviimpään toimintaan kansallisten parlamenttien 

kanssa, etenkin koska videokonferenssit ja muut verkko-osallistumisen muodot ovat 

helpottuneet ja tehostuneet;" 
 

 

11. Sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta koskeva ohjelma 

Mietintö: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0208/2015) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 5 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 6 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 9 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 29 § alkuper. teksti osat   

1 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

2 +  

3 +  

§ 47 § alkuper. teksti eä/KÄ + 402, 285, 22 

äänestys: päätöslauselma  

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 537, 94, 80 

 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

Verts/ALE: § 47 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

GUE/NGL: 

§ 5 

1. osa: "korostaa, että unionin normilla korvataan yleensä 28 kansallista normia" 

2. osa: "mikä vahvistaa sisämarkkinoita ja vähentää byrokratiaa;" 

 
§ 6 

1. osa: "suhtautuu myönteisesti 19. toukokuuta 2015 hyväksyttyyn sääntelyn parantamista 

koskevaan toimenpidepakettiin;" 

2. osa: "tukee komission jatkuvaa sitoutumista lainsäädännön parantamista koskevaan 

ohjelmaan; korostaa, että REFIT-ohjelmaa koskevassa tiedonannossa kaavailtuihin 

toimiin olisi suhtauduttava jatkuvana prosessina, jolla varmistetaan, että unionin 

voimassa oleva lainsäädäntö soveltuu tarkoitukseensa, että lainsäädännöllä 

saavutetaan lainsäätäjien yhteinen tavoite ja että se vastaa kansalaisten, varsinkin 

työntekijöiden, sekä yritysten ja muiden sidosryhmien odotuksia;" 

 
§ 9 

1. osa: "panee merkille riippumattomien sidosryhmien korkean tason ryhmän pitkään 

jatkuneen intensiivisen työn ja toteaa sen antaneen komissiolle ehdotuksia 

hallintotaakan vähentämiseksi ja määrittänyt parhaita toimintatapoja unionin 

säännösten panemiseksi täytäntöön jäsenvaltioissa mahdollisimman 

epäbyrokraattisesti;" 

2. osa: "panee merkille, että riippumattomien sidosryhmien korkean tason ryhmän neljä 

jäsentä ilmoitti vastustavansa useita ryhmän laatiman hallintotaakkaa koskevan 

loppuraportin päätelmiä ja julkaisi eriävän mielipiteen; edellyttää, että komissio 

ottaa kaikkien tässä prosessissa mukana olevien sidosryhmien huolenaiheet 

huomioon;" 
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§ 29 

1. osa: "muistuttaa, että monissa jäsenvaltioissa, kuten Ruotsissa, Tšekin tasavallassa, 

Alankomaissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Saksassa, riippumattomat elimet 

tukevat rakentavasti hallituksia lainsäädäntöprosessissa, millä pyritään vähentämään 

yritysten ja kansalaisten hallinnollista rasitusta ja alentamaan mitattavasti ja 

todistettavasti ilmoitusvelvollisuuksiin liittyviä kustannuksia; katsoo, että olemassa 

olevien parempaa sääntelyä käsittelevien elinten parhaat käytännöt ja kokemus olisi 

otettava huomioon; panee merkille, että komission vaikutustenarviointilautakunta on 

muutettu "sääntelyntarkastelulautakunnaksi"" 

2. osa: "ja odottaa, että riippumattomien asiantuntijoiden ottamisella mukaan on 

myönteinen vaikutus komission vaikutustenarviointiprosessiin;" 

3. osa: "vaatii kuitenkin, että sääntelyntarkastelulautakunta toimii vain neuvoa-antavasti 

eikä anna sitovia lausuntoja; katsoo ehdottomasti, että vaikutustenarviointien on 

oltava johdonmukaisia, niissä on otettava huomioon kaikki sisäisen 

lausuntokierroksen aikana esitetyt muutokset ja niiden olisi perustuttava muun 

muassa arvioon siitä, mitä lisäkustannuksia jäsenvaltioille aiheutuisi, jos unionin 

tasolla ei löydettäisi ratkaisua; katsoo, että sääntelyntarkastelulautakunnan lausunto 

olisi liitettävä lopulliseen lainsäädäntöehdotukseen; ehdottaa, että tulevissa 

toimielinten välisestä sopimuksesta käytävissä neuvotteluissa keskustellaan 

ajatuksesta, olisiko puhtaasti neuvoa-antavana elimenä toimiva 

sääntelyvalvontaneuvosto toimielinten yhteisen edun mukainen;" 
 

 

12. Kohti parempaa sisämarkkinasääntelyä 

Mietintö: Anneleen Van Bossuyt (A8-0278/2015) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 1 1 esittelijä  +  

§ 2 3 76+ jäsentä KÄ - 311, 388, 2 

§ 3 4 76+ jäsentä  -  

§ alkuper. teksti NHÄ + 471, 212, 19 

§ 5 5 76+ jäsentä  -  

§ 6 6 76+ jäsentä  -  

§ 7 7 76+ jäsentä  -  

§ 8 8 76+ jäsentä  -  

§ 13 9 76+ jäsentä  -  

§ alkuper. teksti eä/KÄ + 484, 212, 6 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 14 10 76+ jäsentä KÄ - 267, 379, 56 

§ 16 § alkuper. teksti NHÄ + 406, 262, 36 

§ 17 § alkuper. teksti eä +  

§ 18 § alkuper. teksti eä +  

§ 27 § alkuper. teksti NHÄ + 576, 101, 29 

§ 28 11 76+ jäsentä  -  

§ alkuper. teksti NHÄ + 668, 13, 25 

§ 29 § alkuper. teksti NHÄ + 672, 24, 2 

§ 31 12 76+ jäsentä  -  

§ 33 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 35 13 76+ jäsentä  -  

§ alkuper. teksti NHÄ + 375, 287, 44 

§ 42 § alkuper. teksti eä +  

§ 43 14 76+ jäsentä  +  

§ 48 § alkuper. teksti eä/KÄ + 359, 287, 58 

§ 64 15 76+ jäsentä  -  

§ 65 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 679, 4, 21 

2/NHÄ + 418, 277, 9 

§ 66 16 76+ jäsentä  -  

§ 68 § alkuper. teksti NHÄ + 435, 254, 16 

A kappale 2 76+ jäsentä  -  

äänestys: päätöslauselma  

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 387, 293, 26 
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Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

S&D: § 3, 16, 35, 65, 68 

ECR: § 27, 28, 29, 68 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

S&D: § 13, 17, 18, 27, 42, 48 

PPE: § 28, 29 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

S&D: 

§ 33 

1. osa: teksti ilman sanoja "huolimatta komission digitaalisia sisämarkkinoita koskevassa 

säädöksessä ehdottamasta 0,5 prosentin tavoitteesta" ja "sekä ongelmat tai haasteet, 

joita niistä voi aiheutua asianomaisten sidosryhmien todellisessa elämässä" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 65 

1. osa: "katsoo kuitenkin, että analyysia olisi parannettava siltä osin, että selvitetään, ovatko 

tähän mennessä toteutetut lainsäädännölliset toimenpiteet edistäneet tehokkaasti 

niiden tavoitteen saavuttamista ja ovatko ne nykyisten politiikkatavoitteiden 

mukaisia;" 

2. osa: "korostaa myös REFIT-prosessin avoimuuden merkitystä; katsoo tässä yhteydessä, 

että hallinnollisen rasitteen ja sääntelyrasitteen vähentämistä koskeva säännöllisesti 

tarkistettava tavoite voi edistää sitä, että tavoitteiden saavuttaminen mahdollisimman 

tehokkaasti ja mahdollisimman pienin ihmisille ja yrityksille aiheutuvin 

kustannuksin voidaan varmistaa;" 
 

 

13. EU-asioiden oppiminen koulussa 

Mietintö: Damian Drăghici (A8-0021/2016) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

vaihtoehtoinen 

päätöslauselmaesitys 

1 ENF NHÄ - 52, 584, 69 

§ 4 § alkuper. teksti NHÄ + 499, 166, 39 

§ 13 § alkuper. teksti NHÄ + 492, 165, 42 

§ 22 § alkuper. teksti NHÄ + 511, 135, 54 

§ 42 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 45 § alkuper. teksti osat   

1 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

2/NHÄ + 466, 212, 25 

äänestys: päätöslauselma  

(teksti kokonaisuudessaan) CULT-valiokunta 

NHÄ + 482, 146, 76 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

EFDD: § 4, 13, 22 

ENF: § 45 (2. osa), tark. 1 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

EFDD: 

§ 42 

1. osa: teksti ilman sanoja "muun muassa laajentamalla kumppanuuksia yksityisen sektorin 

kanssa" 

2. osa: nämä sanat 

 
ENF: 

§ 45 

1. osa: "kehottaa jäsenvaltioita kannustamaan ja edistämään korkealaatuisen EU-

koulutuksen järjestämistä opettajille, muulle opetushenkilökunnalle, nuoriso-

ohjaajille ja kouluttajille muun muassa antamalla heille mahdollisuus suorittaa osa 

koulutuksestaan toisessa jäsenvaltiossa" 

2. osa: "ja varmistamalla, että heidän pätevyytensä opettaa EU-asioita tunnustetaan 

esimerkiksi luomalla ”euro-opettaja”-merkki ja tekemällä sitä tunnetuksi" 
 

 

14. Erasmus+ ja muut välineet ammatillisen koulutuksen liikkuvuuden edistämiseksi 

Mietintö: Ernest Maragall (A8-0049/2016) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 2 § alkuper. teksti NHÄ + 408, 255, 36 

§ 3 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 4 § alkuper. teksti NHÄ + 636, 49, 19 

§ 9 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 15 jälkeen 1 76+ jäsentä NHÄ - 183, 515, 5 

§ 18 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 20 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 574, 92, 38 

§ 21 § alkuper. teksti eä +  

§ 27 § alkuper. teksti NHÄ + 584, 102, 18 

§ 60 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 661, 32, 12 

2/NHÄ + 378, 293, 27 

§ 62 § alkuper. teksti NHÄ + 559, 101, 45 

§ 65 § alkuper. teksti NHÄ + 625, 31, 48 

§ 66 § alkuper. teksti eä +  

G kappale § alkuper. teksti eä +  

N kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

äänestys: päätöslauselma  

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 577, 37, 90 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

Verts/ALE: tark. 1 

ECR: § 2, 4, 20 (2. osa), 27, 60, 62, 65 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

GUE/NGL: § 66, G kappale 

ECR: § 21 
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Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

Verts/ALE: 

§ 18 

1. osa: teksti ilman sanaa "puolustuksen" 

2. osa: tämä sana 

 
GUE/NGL: 

N kappale 

1. osa: teksti ilman sanoja "työllistettävyyden parantamiseksi" 

2. osa: nämä sanat 

 
ECR: 

§ 3 

1. osa: "kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja keskeisiä sidosryhmiä lisäämään ammatillisen 

koulutuksen ohjelmien näkyvyyttä, jotta voidaan poistaa kulttuuriset esteet ja torjua 

motivaation, aktiivisen vastaanottavuuden ja kielitaidon puutteen ilmiöitä etenkin 

niillä alueilla, joilla nuorisotyöttömyys on suurinta; katsoo, että on varmistettava, 

että nämä ohjelmat ovat syrjimättä kaikkien kansalaisten saatavilla; kehottaa 

ottamaan kohteeksi työttömyysriskissä olevat ryhmät, kuten vammaiset; kehottaa 

helpottamaan ammatillisen koulutuksen ja tutkintojen hankkimista siten, että 

edistetään oppisopimuskoulutuksen väylien mukautettavuutta ja järjestelyjen 

sovitettavuutta sekä koulutusmahdollisuuksia erityisesti ryhmille, joiden perustaidot 

ovat riittämättömät, ja työntekijöille, joilla on heikko tai keskitason koulutus; 

muistuttaa, että näiden kokemusten saatavuudessa on otettava huomioon 

sukupuolten tasa-arvo, jotta ammatillisen koulutuksen liikkuvuusohjelmia voidaan 

edistää tehokkaasti naisten keskuudessa;" 

2. osa: "katsoo, että tässä yhteydessä olisi asetettava kunnianhimoiset tavoitteet ja 

seurattava kehitystä;" 

 
§ 9 

1. osa: "panee merkille nykyisten liikkuvuutta koskevien ohjelmien ja aloitteiden tärkeän 

roolin ja tulokset, kuten Erasmus+-ohjelman avaintoimen 1, Europassin, 

ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten eurooppalaisen siirtojärjestelmän 

(ECVET) ja eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen;" 

2. osa: "pyytää komissiota ottamaan käyttöön opiskelijoille tarkoitetun eurooppalaisen e-

kortin, joka antaa haltijalleen EU-opiskelijan aseman liikkuvuustoimien yhteydessä 

ja tarjoaa mahdollisuuden käyttää palveluja;" 
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§ 20 

1. osa: "muistuttaa, että tällä hetkellä ainoastaan yksi prosentti vuorotteluun perustuvaan 

ammatilliseen koulutukseen osallistuvista nuorista, joihin kuuluvat myös 

työharjoittelijat, osallistuu liikkuvuusohjelmaan koulutuksen aikana; toteaa, että on 

välttämätöntä luoda suotuisat olot työharjoittelijoiden liikkuvuuden kehittämiseksi 

Euroopan unionissa, jotta heille taataan samat mahdollisuudet kuin 

korkeakouluopiskelijoille;" 

2. osa: "kannustaa näin ollen unionia määrittelemään eurooppalaisia työharjoittelijoita 

koskevat säännöt; kehottaa unionia ja jäsenvaltioita varmistamaan, että 

oppisopimus- ja harjoittelujaksot säilyvät formatiivisina tilaisuuksina, joita ei 

käytetä hyväksi työvoiman hankkimiseksi epävarmoihin työpaikkoihin, jotka eivät 

korvaa kokopäiväisen ammattitaitoisen työntekijän paikkaa ja jotka takaavat 

harjoittelijoille ihmisarvoiset työolot ja opiskelijan oikeudet, myös taloudelliset ja 

palkkaan liittyvät oikeudet; kannustaa komissiota myös arvioimaan edellä 

mainittujen sääntöjen vaikutuksia, seuraamaan asiaan liittyvien toimien 

täytäntöönpanoa, kehottamaan kaikkia asianosaisia sidosryhmiä, myös 

eurooppalaista oppisopimusyhteenliittymää, noudattamaan antamiaan suosituksia 

harjoittelujaksojen ehtojen, laadun ja saatavuuden parantamiseksi unionissa, sekä 

pitämään tätä strategisesti ensisijaisena kysymyksenä;" 

 
§ 60 

1. osa: "tukee kaikkia yrittäjien, kanasalaisjärjestöjen tai kansalaisyhteiskunnan 

organisaatioiden Erasmus +-tavoitteiden mukaisesti toteuttamia toimenpiteitä 

nuorten työntekijöiden tai työharjoittelijoiden liikkuvuusjärjestelyjen kehittämiseksi 

toimialalla tai kauppa- ja teollisuuskamarien kaltaisten toimialajärjestöjen ja 

Eurochambersin kaltaisten eurooppalaisten verkostojen sekä asiaankuuluvien 

ammattiyhdistysten kanssa tehtävän yhteistyön avulla; vaatii tunnustamaan 

käsityökamarien ja niiden koulutuskeskusten roolin liikkuvuuden ja hyvin pienten 

yritysten tukemisessa;" 

2. osa: "katsoo, että kaikissa ammattikoulutuksen järjestelmien parantamiseksi toteutetuissa 

toimissa olisi myös keskityttävä hiilettömään energiaan ja kestävään liikkuvuuteen;" 
 

 

15. EU:n rooli kansainvälisissä rahoitus-, valuutta- ja sääntelylaitoksissa ja -elimissä 

Mietintö: Sylvie Goulard (A8-0027/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

äänestys: päätöslauselma  

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 478, 217, 9 

 

 

 

16. Pienimuotoinen rannikkokalastus kalastuksesta riippuvaisilla alueilla 

Mietintö: Ruža Tomašić (A8-0044/2016) 

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 

§ 4 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 390, 298, 9 

AL kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 348, 337, 14 

AO kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

äänestys: päätöslauselma  

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 669, 31, 1 

 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: 

AL kappale 

1. osa: teksti ilman sanoja "yhteisötalouteen sekä" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 4 

1. osa: teksti ilman sanoja "yhteisötalouteen liittyvien" 

2. osa: nämä sanat 

 
S&D: 

AO kappale 

1. osa: teksti ilman sanoja "tästä toiminnasta saatujen saaliiden myynti" 

2. osa: nämä sanat 
 

 

17. YKP:n ulkoinen ulottuvuus, kalastussopimukset mukaan lukien 

Mietintö: Linnéa Engström (A8-0052/2016) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 46 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

äänestys: päätöslauselma  

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 640, 26, 12 

 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: 

§ 46 

1. osa: teksti ilman sanoja "myös niin, että palkataan paikallista miehistöä kestävää 

kalastusta koskevien kumppanuussopimusten yhteydessä; kehottaa EU:n aluksia 

mahdollisuuksien mukaan purkamaan saaliinsa kumppanuusvaltioissa ensi vaiheen 

käsittelyä varten;" 

2. osa: nämä sanat 

 


