
P8_PV(2016)04-14(VOT)_FI.doc 1 PE 581.429 

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. Yksilöiden suojelu henkilötietojen käsittelyssä ***II 

Suositus toiseen käsittelyyn: Jan Philipp Albrecht (A8-0139/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

hyväksyminen ilman äänestystä 

 

 

2. Henkilötietojen käsittely rikosten torjumista varten ***II 

Suositus toiseen käsittelyyn: Marju Lauristin (A8-0138/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

hyväksyminen ilman äänestystä 

 

 

3. Matkustajarekisteritietojen (EU-PNR) käyttö ***I 

Toinen mietintö: Timothy Kirkhope (A8-0248/2015) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

ehdotus komission 

ehdotuksen 

hylkäämiseksi 

55 40+ jäsentä NHÄ - 146, 473, 13 

teksti 

kokonaisuudessaan – 

ryhmä 1 

53 vo valiokunta NHÄ + 460, 173, 6 

ryhmä 2 1-52 valiokunta NHÄ ↓  

tark. 53, art. 2 53 vo valiokunta NHÄ + 471, 149, 25 

(tark. 53, art. 3, 3 

alakohta) 

53 vo valiokunta NHÄ + 470, 142, 32 

art. 2, i alakohta  

(tark. 53, art. 3, 9 

alakohta) 

53 vo valiokunta NHÄ + 481, 144, 17 

58 Verts/ALE NHÄ ↓  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

art. 4, § 1  

(tark. 53, art. 6, § 1) 

59 Verts/ALE NHÄ - 130, 491, 22 

53 vo valiokunta NHÄ + 490, 130, 26 

(tark. 53, art. 6, § 9) 53 vo valiokunta osat   

1/NHÄ + 572, 67, 7 

2/NHÄ + 484, 147, 13 

(tark. 53, art. 8, § 1) 53 vo valiokunta osat   

1/NHÄ + 558, 47, 42 

2/NHÄ + 476, 147, 20 

art. 7, § 1  

(tark. 53, art. 9, § 1) 

54 ALDE NHÄ - 163, 457, 29 

53 vo valiokunta NHÄ + 496, 147, 8 

art. 9 (tark. 53, art. 12) 53 vo valiokunta NHÄ + 467, 175, 7 

60 Verts/ALE NHÄ ↓  

art. 16 jälkeen 61 Verts/ALE NHÄ - 154, 491, 7 

(tark. 53, art. 19, § 3) 53 vo valiokunta NHÄ + 502, 142, 8 

10 kappale 53 vo valiokunta NHÄ + 475, 157, 22 

56 Verts/ALE NHÄ ↓  

32 kappale  

(tark. 53, 37 kappale) 

53 vo valiokunta NHÄ + 469, 176, 9 

57 Verts/ALE NHÄ ↓  

äänestys: komission ehdotus NHÄ + 463, 174, 16 

äänestys: lainsäädäntöpäätöslauselma NHÄ + 461, 179, 9 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

GUE/NGL: tark. 55 

Verts/ALE: tark. 1–52 (yhtenä ryhmänä), 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, komission ehdotus 

PPE: tark. 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

Verts/ALE: tark. 53, art. 2; tark. 53, art. 3, 3 alakohta; tark. 53, art. 19, § 3 
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Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

Verts/ALE: 

tark. 53, art. 6, § 9 

1. osa: "Edellä tämän artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen matkustajia koskevien 

arviointien seuraukset eivät saa heikentää unionin vapaata liikkuvuutta koskevan 

oikeuden piiriin kuuluvien henkilöiden oikeutta tulla asianomaisen jäsenvaltion 

alueelle Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/38/EY mukaisesti." 

2. osa: "Lisäksi jos arvioinnit toteutetaan jäsenvaltioiden välisten EU:n sisäisten lentojen 

osalta, joihin sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 

562/2006, näiden arviointien seurausten on oltava kyseisen asetuksen mukaisia." 

 
tark. 53, art. 8, § 1 

1. osa: "Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 

lentoliikenteen harjoittajat toimittavat "tarjonta-menetelmällä" liitteessä I luettellut 

PNR-tiedot, siltä osin kuin ne ovat jo keränneet tällaiset tiedot tavanomaisen 

liiketoimintansa yhteydessä, sen jäsenvaltion ▌matkustajatietoyksikön tietokantaan, 

jonka alueelle ▌lennon on määrä laskeutua tai jonka alueelta lento lähtee. Jos 

kyseessä on yhden tai useamman lentoliikenteen harjoittajan yhteistunnuksin 

suorittama lento, velvollisuus toimittaa kaikkien lennon matkustajien PNR-tiedot 

koskee sitä lentoliikenteen harjoittajaa, joka operoi lennon. Jos EU:n ulkopuoliseen 

lentoon kuuluu yksi tai useampia välilaskuja eri jäsenvaltioiden lentokentille, 

lentoliikenteen harjoittajien on toimitettava kaikkien matkustajien PNR-tiedot 

kaikkien asianomaisten jäsenvaltioiden matkustajatietoyksiköille." 

2. osa: "Tätä sovelletaan myös kun EU:n sisäiseen lentoon kuuluu yksi tai useampia 

välilaskuja eri jäsenvaltioiden lentokentille, mutta vain niiden PNR-tietoja keräävien 

jäsenvaltioiden osalta, jotka keräävät EU:n sisäisiä lentoja koskevia PNR-tietoja." 
 

 

4. Pakistan ja erityisesti Lahoressa tehty isku 

Päätöslauselmaesitykset: B8-0471/2016, B8-0474/2016, B8-0475/2016, B8-0476/2016, B8-0467/2016, 
B8-0468/2016, B8-0466/2016 

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-B8-0466/2016  

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

§ 12 jälkeen 2 Verts/ALE  +  

§ 13 jälkeen 1 Verts/ALE  -  

§ 16 4 GUE/NGL  -  

L kappaleen jälkeen 3 GUE/NGL  -  

äänestys: päätöslauselma  

(teksti kokonaisuudessaan) 

 +  

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset 

B8-0466/2016  EFDD  ↓  

B8-0467/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0468/2016  S&D  ↓  

B8-0471/2016  PPE  ↓  

B8-0474/2016  ECR  ↓  

B8-0475/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0476/2016  ALDE  ↓  

 

 

 

5. Ihmisoikeuksien puolustajien tilanne Hondurasissa 

Päätöslauselmaesitykset: B8-0472/2016, B8-0473/2016, B8-0477/2016, B8-0480/2016, B8-0482/2016, 
B8-0470/2016, B8-0469/2016 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0469/2016  

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

§ 9 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 421, 205, 22 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

3 +  

A kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

C kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

J kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

äänestys: päätöslauselma  

(teksti kokonaisuudessaan) 

 +  

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset 

B8-0469/2016  ECR  ↓  

B8-0470/2016  EFDD  ↓  

B8-0472/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0473/2016  S&D  ↓  

B8-0477/2016  PPE  ↓  

B8-0480/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0482/2016  ALDE  ↓  
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Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: 

§ 9 

1. osa: "katsoo, että eurooppalaisten sijoittajien toiminnan on pohjauduttava vahvasti 

ympäristö- ja sosiaalitakuita koskevaan politiikkaan;" 

2. osa: "tukee voimakkaasti liiketoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n 

suuntaviivojen täytäntöönpanoa myös ottamalla käyttöön selkeät due diligence 

-politiikkaa koskevat vaatimukset ja riskinhallintatakeet sekä tarjoamalla tehokkaita 

oikeussuojakeinoja tarvittaessa;" 

3. osa: "panee tyytyväisenä merkille, että sekä FMO että Finnfund ovat tuominneet 

julkisesti Berta Cáceresin murhan ja vaatineet perinpohjaista tutkintaa ja että FMO 

keskeytti kaiken toimintansa 16. maaliskuuta 2016, kun Nelson Garcían murha tuli 

tietoon;" 

 
A kappale 

1. osa: teksti ilman sanoja "mielivaltaisten pidätysten" 

2. osa: nämä sanat 

 
C kappale 

1. osa: "katsoo, että edellä mainitusta huolimatta Hondurasista on tullut alueen 

vaarallisimpia maita ihmisoikeuksien puolustajille; ottaa huomioon, että Honduras 

on" ja "maailman vaarallisimpia maita" 

2. osa: "ympäristöaktivisteille" ja "sillä ainakin 109 ympäristöaktivistia murhattiin vuosina 

2010–2015" 

 
J kappale 

1. osa: "ottaa huomioon, että hlbti-ihmisten oikeuksien puolustajan, transsukupuolisen 

naisen ja Arcoiris-yhdistyksen jäsenen Paola Barrazan murha 24. tammikuuta 2016 

toi hlbti-yhteisön Hondurasissa kokeman kasvavan vaaran huomion 

keskipisteeseen;" 

2. osa: "ottaa huomioon, että hänen murhansa on viimeisin pitkässä listassa hltbi-ihmisten 

ihmisoikeuksia puolustavien järjestöjen aktiivijäsenten väkivaltaisia kuolemia 

11 viime kuukauden aikana, mukaan lukien Angy Ferreiran, Violeta Rivasin, Gloria 

Carolina Hernández Vásquezin (hänet tunnettiin myös nimellä Génesis Hernández), 

Jorge Alberto Castillon, Estefanía Zúñigan, Henry Matamorosin ja Josselin Janet 

Aceituno Suazon surmat; ottaa huomioon, että vuoden 1994 jälkeen tiettävästi 

235 hlbti-ihmistä on tapettu Hondurasissa, ja vain 48 tapausta on viety oikeuteen; 

ottaa huomioon, että kansallinen ihmisoikeusvaltuutettu on väittänyt, että 92:ta 

prosenttia rikoksista ei tutkita kunnolla joten ne jäävät selvittämättä;" 
 

Muuta 

Marijana Petir (PPE-ryhmä) peruutti allekirjoituksensa yhteisestä päätöslauselmaesityksestä RC-B8-

0469/2016. 
 

 

6. Nigeria 

Päätöslauselmaesitykset: B8-0479/2016, B8-0481/2016, B8-0483/2016, B8-0484/2016, B8-0485/2016, 
B8-0486/2016, B8-0478/2016 

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-B8-0478/2016  

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

§ 9 jälkeen 1 GUE/NGL osat   

1 +  

2 -  

§ 11 § alkuper. teksti eä +  

§ 15 jälkeen 2 GUE/NGL  -  

äänestys: päätöslauselma  

(teksti kokonaisuudessaan) 

 +  

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset 

B8-0478/2016  EFDD  ↓  

B8-0479/2016  ECR  ↓  

B8-0481/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0483/2016  S&D  ↓  

B8-0484/2016  PPE  ↓  

B8-0485/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0486/2016  ALDE  ↓  

 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: § 11 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: 

tark. 1 

1. osa: "vaatii määrittelemään YK:n johdolla toteutettavan kansainvälisen tutkimuksen 

avulla, millainen vastuu kolmansilla mailla on alueen terroristijärjestöjen, kuten 

Boko Haramin, toiminnasta ja rahoittamisesta" 

2. osa: "ja millainen vastuu monikansallisilla yrityksillä ja hallituksilla on rikkauksien 

haalimisesta ja taloudellisten, sosiaalisten ja kulttuuristen jännitteiden kiristymisestä, 

veropetokset mukaan luettuna" 
 

Muuta 

Anna Záborská (PPE-ryhmä) peruutti allekirjoituksensa yhteisestä päätöslauselmaesityksestä RC-B8-

0478/2016. 
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7. Liikesalaisuuksien suojaaminen laittomalta hankinnalta, käytöltä ja 

julkistamiselta ***I 

Mietintö: Constance Le Grip (A8-0199/2015) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

ehdotus komission 

ehdotuksen 

hylkäämiseksi 

3 40+ jäsentä NHÄ - 129, 509, 14 

teksti 

kokonaisuudessaan – 

ryhmä 1 

2 valiokunta  +  

ryhmä 2 1 valiokunta  ↓  

äänestys: komission ehdotus  +  

äänestys: lainsäädäntöpäätöslauselma NHÄ + 503, 131, 18 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

Verts/ALE: tark. 3 
 

 

8. Euroopan parlamentin ennakkoarvio tuloista ja menoista 

varainhoitovuodeksi 2017 

Mietintö: Indrek Tarand (A8-0131/2016) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 3 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 -  

§ 5 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 6 8 PPE KÄ + 362, 235, 46 

§ 7 16 EFDD NHÄ - 213, 407, 24 

§ 21 9 PPE  -  

§ 22 6 S&D  -  

10 PPE KÄ - 280, 361, 7 

§ 23 § alkuper. teksti osat   

1/KÄ + 419, 200, 21 

2 +  

§ 25 11 PPE KÄ + 315, 288, 39 

§ 26 § alkuper. teksti NHÄ + 546, 44, 58 

§ 27 17 EFDD  -  

§ 28 27 GUE/NGL  -  

§ 28 jälkeen 18 EFDD  -  

§ 29 3 Verts/ALE NHÄ + 332, 292, 21 

§ 31 1 ENF NHÄ - 130, 481, 20 

§ 32 12 PPE KÄ - 238, 374, 30 

§ 32 jälkeen 28 GUE/NGL NHÄ + 438, 200, 8 

§ 37 § alkuper. teksti NHÄ + 474, 118, 50 

§ 38 § alkuper. teksti NHÄ + 569, 49, 26 

§ 38 jälkeen 29 GUE/NGL  -  

§ 39 19 EFDD  -  

§ 39 jälkeen 30 GUE/NGL  -  

31 GUE/NGL  -  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 40 20 EFDD  -  

§ 40 jälkeen 32 GUE/NGL  -  

§ 41 15 PPE KÄ - 268, 305, 69 

§ 42 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 42 jälkeen 7 Verts/ALE  -  

§ 46 33 GUE/NGL  per.  

13 PPE  per.  

2 ENF NHÄ - 70, 542, 18 

21 EFDD  -  

§ 48 22 EFDD NHÄ + 330, 277, 39 

§ alkuper. teksti eä ↓  

§ 49 14= 

23= 

PPE 

EFDD 

 +  

§ 49 jälkeen 4 Verts/ALE NHÄ - 114, 477, 56 

5 Verts/ALE NHÄ - 245, 335, 62 

§ 52 24 EFDD NHÄ - 128, 498, 17 

§ alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 52 jälkeen 25 EFDD  -  

§ 53 § alkuper. teksti eä +  

§ 55 jälkeen 26 EFDD  -  

34 GUE/NGL  -  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 56 jälkeen 35 GUE/NGL KÄ + 350, 219, 71 

äänestys: päätöslauselma  

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 409, 221, 13 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: § 37 

ENF: tark. 1, 2, 5, 16, 22, 24, 28 

GUE/NGL: § 26, 38 

Verts/ALE: tark. 3, 4, 5 ja § 37 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ENF: § 48, 53 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

S&D: 

§ 3 

1. osa: "vahvistaa 15. huhtikuuta 1958 annetussa asetuksessa nro 1 vahvistetun iirin kieltä 

koskevan väliaikaisen poikkeuksen vaiheittaiseen käytöstäpoistoon liittyviä 

ylimääräisiä menoja koskevan pyynnön ja toteaa menojen muodostavan 

0,2 prosentin lisäyksen vuoden 2016 talousarvioon nähden" 

2. osa: "ja vahvistaa 2,6 prosentin lisäyksen vuoden 2016 talousarvioon nähden 

turvallisuuteen ja kyberturvallisuuteen liittyvien lisätarpeiden kattamiseksi" 

 
§ 5 

1. osa: teksti ilman sanoja "puhemiehistölle helmikuussa 2016 esitellyn ja 22. päivän 

maaliskuuta 2016 tapahtumien jälkeisen tilannearvion perusteella täydennetyn 

analyysin pohjalta" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 23 

1. osa: "katsoo, että olisi arvioitava jäsenten tarpeet heidän vaalipiireissään ottaen huomioon 

myös vaalipiirien väliset erot, jotta voidaan vahvistaa jäsenten toimintaa 

vaalipiireissä;" 

2. osa: "katsoo, että jäsenten mobiilien työasemien ja vaalipiireissä tarjottavan tuen olisi 

perustuttava todellisten tarpeiden ja käytön arviointiin eivätkä ne saisi aiheuttaa 

merkittäviä tai toistuvia lisäkustannuksia parlamentille; katsoo ehdottomasti, että 

käyttöön ei pitäisi antaa laitteita, koska yleinen kulukorvaus sisältää riittävästi 

resursseja uusimpien laitteiden hankkimiseksi; asettaa kyseenalaiseksi tarpeen 

kehittää jäsenille yksityiset mobiilit työasemat, koska se ei vaikuta vastaavan tapaa, 

jolla jäsenten ja heidän toimistojensa työ on järjestetty;" 

 
§ 42 

1. osa: teksti ilman sanoja "erityisesti Euroopan parlamentin laajennettujen työryhmien 

toiminnassa; katsoo, että lokakuusta 2014 lähtien käytössä ollut valiokuntavaiheen 

tarkistusten kieliprofilointijärjestelmä on esimerkki siitä, että toimintaa voidaan 

tehostaa ja kehittää edelleen;" 

2. osa: nämä sanat 
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ENF: 

§ 52 

1. osa: "panee merkille parlamentin tiedotustoimistojen roolin pyrittäessä lisäämään 

tietoisuutta parlamentin ja yleisesti unionin toiminnasta; katsoo, että parlamentin 

tiedotustoimistojen tehokkuutta olisi lisättävä;" 

2. osa: "katsoo, että tiedotustoimistot olisi mahdollisuuksien mukaan sijoitettava samoihin 

rakennuksiin komission edustustojen kanssa ja niiden olisi käytettävä yhteisiä 

tukipalveluita; kehottaa arvioimaan tiedotustoimistojen tavoitteet, tehtävät ja 

tulokset, joiden perusteella painopisteet olisi määriteltävä;" 
 

Muuta 

Puhemies totesi, että tarkistuksen 18 ensimmäistä osaa "katsoo, että jäsenten olisi näytettävä 

esimerkkiä kansalaisille, jotka ovat kärsineet talouskriisin tuhoisista vaikutuksista monissa 

jäsenvaltioissa, ja vaatii siksi alentamaan heidän palkkioitaan ja korvauksiaan vähintään 

15 prosentilla;" ei voida ottaa käsiteltäväksi. 
 

 

9. Turkkia koskeva vuoden 2015 kertomus 

Päätöslauselmaesitys: B8-0442/2016 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Päätöslauselmaesitys B8-0442/2016  

AFET-valiokunta 

§ 2 9 ENF NHÄ - 80, 551, 8 

18 40+ jäsentä KÄ - 227, 389, 20 

19 GUE/NGL NHÄ - 247, 355, 41 

§ 5 20 GUE/NGL NHÄ - 159, 470, 12 

§ alkuper. teksti NHÄ + 435, 176, 35 

§ 7 21 GUE/NGL NHÄ - 115, 513, 13 

§ alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 8 22= 

37= 

GUE/NGL, 

S&D, 

GUE/NGL 

NHÄ + 479, 116, 45 

§ 9 23 GUE/NGL NHÄ - 238, 358, 47 

§ alkuper. teksti osat   
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

1 +  

2/KÄ + 397, 219, 16 

3 +  

§ 10 38 S&D, ALDE, 

Verts/ALE 

 +  

§ 13 § alkuper. teksti  + suullisesti 

muutettuna 

§ 14 7 P PPE  +  

42 Verts/ALE  ↓  

§ 15 36 ALDE, S&D  +  

§ 19 10 ENF NHÄ - 159, 431, 32 

§ 26 24 GUE/NGL NHÄ + 562, 69, 1 

§ 27 25 GUE/NGL NHÄ - 115, 458, 53 

44 Verts/ALE  -  

43 Verts/ALE  -  

§ 28 jälkeen 26 GUE/NGL NHÄ - 113, 447, 70 

§ 29 39 S&D, 

GUE/NGL, 

Verts/ALE 

 +  

§ 31 jälkeen 46 Verts/ALE  -  

§ 32 27 GUE/NGL NHÄ - 149, 432, 49 

35 ALDE, PPE, 

S&D 

 +  

§ 34 11 ENF  -  

45 Verts/ALE  -  

§ 35 12 ENF  -  

§ 37 13 ENF  -  

3 PPE, ALDE KÄ + 304, 297, 19 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ alkuper. teksti osat   

1 ↓  

2 ↓  

§ 38 14 ENF  -  

28 GUE/NGL NHÄ - 117, 464, 44 

§ alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 39 40 S&D, ALDE, 

Verts/ALE 

 +  

§ 41 29 GUE/NGL NHÄ - 56, 495, 68 

§ alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 42 4 PPE KÄ + 407, 192, 15 

41 S&D, ALDE, 

Verts/ALE 

 +  

§ 42 jälkeen 30 GUE/NGL NHÄ - 101, 492, 21 

§ 43 31 GUE/NGL NHÄ - 55, 538, 21 

§ 44 32 GUE/NGL  -  

§ alkuper. teksti eä +  

§ 45 15 ENF NHÄ - 70, 487, 53 

33 GUE/NGL  -  

5 PPE KÄ - 243, 331, 30 

§ 46 16 ENF  -  

47 Verts/ALE NHÄ - 173, 407, 25 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 52 17 ENF NHÄ - 67, 522, 14 

6 PPE KÄ - 202, 293, 104 

34 GUE/NGL NHÄ - 106, 466, 28 

johdanto-osan 9 viite § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 -  

johdanto-osan 10 viite 1 PPE KÄ + 341, 243, 16 

johdanto-osan 17 viite 2 PPE  +  

B kappale 8 ENF  -  

§ alkuper. teksti eä -  

C kappale § alkuper. teksti eä +  

äänestys: päätöslauselma  

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 375, 133, 87 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

ENF: § 5, tark. 9, 10, 15, 17 

GUE/NGL: tark. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 47, lopullinen äänestys 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: B ja C kappaleet 

EFDD: § 44 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

 
PPE: 

§ 7 

1. osa: teksti ilman sanoja "ja että Turkin ulkoministeriä pyydetään tarvittaessa 

osallistumaan ulkoministerineuvoston kokouksiin" 

2. osa: nämä sanat 

 
johdanto-osan 9 viite 

1. osa: teksti ilman sanaa "liittymis(-)" 

2. osa: tämä sana 
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EFDD: 

§ 37 

1. osa: "kannattaa unionin ja Turkin uutta poliittista sitoutumista geopoliittisiin haasteisiin 

ja etenkin pakolais- ja muuttoliikekriisiin;" 

2. osa: "antaa Turkille tunnustusta sen merkittävästä humanitaarisesta panoksesta eli siitä, 

että se on ottanut vastaan eniten pakolaisia maailmassa; kehottaa unionia ja Turkkia 

yhdistämään voimansa pakolaisleirien säällisten elinolojen ja perusvalmiuksien 

parantamiseksi ja varmistamiseksi sekä helpottamaan YK:n pakolaisjärjestön 

(UNHCR) työtä, jotta kyetään välttämään maahanmuuttajien laajamittainen 

poistuminen; kehottaa unionia jatkamaan työskentelyä Turkin hallituksen 

virkamiesten kanssa, jotta voidaan varmistaa maahanmuuttajien asianmukainen 

dokumentointi; muistuttaa, että Turkki on eräs merkittävimmistä unioniin pyrkivien 

maahanmuuttajien ja pakolaisten kauttakulkumaista, johon heitä saapuu paitsi 

Syyriasta myös monesta muusta maasta; korostaa, että on tärkeää tehdä yhteistyötä 

Turkin kanssa pakolaiskriisin hallitsemiseksi ja ihmishenkien menetyksien 

estämiseksi merellä;" 

 
§ 38 

1. osa: "pitää myönteisenä että unioni ja Turkki aktivoivat 29. marraskuuta 2015 pakolaisia 

ja muuttoliikkeen hallintaa koskevan yhteisen toimintasuunnitelman osana kattavaa 

yhteistyöohjelmaa, joka perustuu yhteiseen vastuuseen, vastavuoroisiin sitoumuksiin 

ja suorituksiin, ja edellyttää, että toimintasuunnitelma pannaan täytäntöön 

välittömästi;" 

2. osa: "korostaa, että muuttoliikettä koskevaa unionin ja Turkin yhteistyötä ei pitäisi kytkeä 

neuvotteluprosessin aikatauluun, sisältöön eikä ehtoihin; katsoo, että pakolaiskriisin 

ulkoistaminen Turkin hoidettavaksi ei tuo uskottavaa pitkän aikavälin ratkaisua 

ongelmaan; vetoaa unionin jäsenvaltioiden yhteisvastuullisuuteen, jotta useammat 

maat ottaisivat pakolaisia vastaan uudelleensijoitettaviksi taakan- ja vastuunjaon 

hengessä;" 

 
§ 41 

1. osa: "kiittää Turkkia siitä, että se on viime aikoihin saakka pitänyt rajojaan avoimina 

syyrialaisille pakolaisille; arvostaa Turkin viisumijärjestelyn uusien määräysten 

voimaantuloa, joka on jo pohjustanut laittomien rajanylitysten määrän jyrkkää 

vähenemistä; korostaa kuitenkin, että on sovellettava unionin viisumipolitiikan 

kaltaista paljon tiukempaa viisumipolitiikkaa maihin, joista tulee merkittävässä 

määrin laittomia maahanmuuttajia, jotta voidaan hillitä Turkin kautta Eurooppaan 

saapuvien maahanmuuttajien tulvaa tapauksissa, joissa kansainväliseen suojeluun ei 

ole tarvetta;" 

2. osa: "painottaa, että Turkkia on autettava kaikin mahdollisin tavoin sen tiukentaessa 

rajavalvontaansa ja tehostaessa ihmissalakuljettajien vastaisia toimiaan; kehottaa 

Turkkia soveltamaan nollatoleranssia ja ryhtymään tehokkaisiin toimenpiteisiin 

ihmiskaupan lopettamiseksi ja Kreikan saarille pyrkivän pakolaisvirran 

pysäyttämiseksi, koska nämä ilmiöt aiheuttavat unionissa vakavia humanitaarisia, 

poliittisia, sosiaalisia ja turvallisuutta koskevia ongelmia; kannustaa Turkkia, 

Bulgariaa ja Kreikkaa lisäämään yhteistyötään Egeanmeren etsintä- ja 

pelastusoperaatioiden alalla ja kehottaa Frontexia tarjoamaan apua Turkin 

rannikkovartiostolle ja tehostamaan kahdenvälistä tietojenvaihtoa; toteaa, että 

salakuljetuksen torjuntatoimet voivat olla tehokkaita vain, jos otetaan samaan aikaan 

käyttöön pakolaisille ja turvapaikanhakijoille turvalliset ja lailliset reitit saapua 

unioniin;" 

 



P8_PV(2016)04-14(VOT)_FI.doc 18 PE 581.429 

PPE, ENF: 

§ 9 

1. osa: "katsoo, että EU:n perusarvoja noudattaakseen ja oikeusvaltion periaatteisiin 

sitoutuakseen Turkin on pikaisesti toteutettava oikeuslaitosta, kansalaisten 

perusoikeuksia ja mahdollisuuksia saada oikeutta sekä vapautta ja turvallisuutta 

koskevia uudistuksia;" 

2. osa: "kehottaa Euroopan unionin neuvostoa ehdottamaan luvun 23 (oikeuslaitos ja 

perusoikeudet) ja 24 (oikeus, vapaus ja turvallisuus) avaamista, kun viralliset 

avaamista koskevat arviointiperusteet on täytetty, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 

jäsenvaltioiden kantoja; kehottaa lisäksi varmistamaan, että Turkin uudistusprosessi 

muotoutuu unionin arvojen ja normien perusteella;" 

3. osa: "kehottaa Turkkia ottamaan Euroopan neuvoston ja Venetsian komission 

täysipainoisesti mukaan oikeuslaitoksen uudistamisen saralla;" 
 

Muuta 

Bodil Valero esitti kohtaan 13 suullisen tarkistuksen, jonka jälkeen kohta kuuluu seuraavasti: 

"13. edellyttää, että Koza Ipek Holding -yhtiön tiedotusvälineiden ja Feza mediaryhmien 

riippumattomuus palautetaan, että kaikki hallituksen edustajat poistetaan niiden johtokunnista, että 

kymmenet hallituksen tekemään kaappaukseen tyytymättömyytensä ilmaisseet irtisanotut työntekijät 

otetaan takaisin töihin ja että terrorismisyytteistä luovutaan;" 
 

 

10. Albaniaa koskeva vuoden 2015 kertomus 

Päätöslauselmaesitys: B8-0440/2016 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Päätöslauselmaesitys B8-0440/2016  

AFET-valiokunta 

§ 1 8 ENF  -  

§ 4 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 -  

§ 10 1 PPE  +  

§ 14 jälkeen 2 Verts/ALE  -  

§ 20 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 307, 174, 25 

§ 21 jälkeen 3 Verts/ALE  +  

4 Verts/ALE  -  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 22 jälkeen 5 Verts/ALE  -  

§ 26 6 Verts/ALE  -  

§ 26 jälkeen 7 Verts/ALE KÄ + 313, 192, 5 

äänestys: päätöslauselma  

(teksti kokonaisuudessaan) 

 +  

 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

S&D: 

§ 20 

1. osa: teksti ilman sanoja "on huolestunut toimittajien yleisestä itsesensuurista ja toteaa, 

että heitä estetään toisinaan fyysisesti raportoimasta tietyistä tapahtumista, heitä 

vastaan hyökätään tai heitä uhkaillaan heidän työnsä vuoksi; on huolissaan myös 

tapauksista, joissa toimittajien riippumattomuuteen on puututtu suoraan; pitääkin 

valitettavana, että Balkan Investigative Regional Network -verkostoa uhkailtiin 

kunnianloukkaussyytteellä sen jälkeen, kun verkosto oli tutkinut 

kaupunginjohtajaehdokkaan rikollistaustaa vuoden 2015 paikallisvaalien aikana; 

kehottaa toteuttamaan toimia toimittajien ammatillisten ja eettisten vaatimusten 

tiukentamiseksi; kehottaa tehostamaan audiovisuaalisesta mediasta annetun lain 

täytäntöönpanoa; korostaa, että hallituksen tiedotusvälineissä harjoittamassa 

ilmoittelussa on noudatettava suurempaa avoimuutta ja että on pyrittämään 

tehokkaammin varmistamaan audiovisuaalista mediaa valvovan viranomaisen ja 

julkisen yleisradiotoiminnan harjoittajan riippumattomuus; on huolissaan Albanian 

julkisen radio- ja televisiolähetystoiminnan harjoittajan (RTSh) pääjohtajan 

valintamenettelyjen muuttumisesta;" 

2. osa: nämä sanat 

 
PPE: 

§ 4 

1. osa: teksti ilman sanoja "ja yritysten" 

2. osa: nämä sanat 
 

 

11. Bosnia ja Hertsegovinaa koskeva vuoden 2015 kertomus 

Päätöslauselmaesitys: B8-0441/2016 

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 

Päätöslauselmaesitys B8-0441/2016 

AFET-valiokunta 

§ 1 § alkuper. teksti NHÄ + 423, 56, 27 

§ 2 § alkuper. teksti NHÄ + 406, 67, 30 

§ 3 3 Verts/ALE  -  

§ 4 9 ENF  -  

2 ALDE  +  

4 Verts/ALE  -  

§ 7 10 ENF  -  

§ alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 427, 71, 10 

§ 8 11 ENF  -  

§ 11 12 ENF  -  

§ 15 14 PPE  +  

§ 22 13 ENF  -  

§ 26 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 271, 201, 27 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 31 5 Verts/ALE  -  

§ 36 jälkeen 1 S&D  +  

§ 42 6 Verts/ALE  -  

§ 42 jälkeen 7 Verts/ALE KÄ + 258, 216, 10 

§ 45 jälkeen 8 Verts/ALE  -  

johdanto-osan 10 viite § alkuper. teksti eä +  

johdanto-osan 11 viite § alkuper. teksti eä +  

johdanto-osan 12 viite § alkuper. teksti eä +  

äänestys: päätöslauselma  

(teksti kokonaisuudessaan) 

 +  

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

ENF: § 1, 2 

S&D: § 26 (2. osa) 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ENF: 10, 11, 12 luetelmakohta 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

S&D: 

§ 26 

1. osa: teksti ilman sanoja "kolmelle kansanosalle ja kaikille muille" 

2. osa: nämä sanat 

 
EFDD: 

§ 7 

1. osa: teksti ilman sanoja "panee merkille Serbitasavallan presidentin ilmoituksen siellä 

Bosnia ja Hertsegovinan valtiotason oikeusjärjestelmästä kaavaillun 

kansanäänestyksen lykkäämisestä; pitää kuitenkin valitettavana, ettei tätä päätöstä 

käsitelty Serbitasavallan kansalliskokouksessa; kehottaa luopumaan kokonaan 

kansanäänestystä koskevasta ajatuksesta, koska se vaarantaa maan 

yhteenkuuluvuuden, suvereniteetin ja koskemattomuuden ja saattaa asettaa 

vaakalaudalle pyrkimykset parantaa kaikkien Bosnia ja Hertsegovinan kansalaisten 

sosioekonomista tilannetta ja edetä yhdentymisessä EU:hun;" 

2. osa: nämä sanat 
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12. Köyhyyden torjuntaa koskevan tavoitteen saavuttaminen kotitalouksien 

kasvavat menot huomioon ottaen 

Mietintö: Tamás Meszerics (A8-0040/2016) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 2 § alkuper. teksti NHÄ + 370, 57, 44 

§ 3 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 367, 71, 31 

2/NHÄ - 219, 243, 8 

§ 4 § alkuper. teksti NHÄ + 406, 45, 18 

§ 5 § alkuper. teksti eä +  

§ 6 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 7 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3/KÄ - 194, 254, 2 

§ 8 § alkuper. teksti NHÄ + 351, 79, 29 

§ 9 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 13 § alkuper. teksti eä +  

§ 15 § alkuper. teksti eä +  

§ 16 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 18 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 19 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 22 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 23 § alkuper. teksti eä +  

§ 24 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 26 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 32 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 33 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 34 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 292, 130, 20 

2/NHÄ + 240, 195, 5 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 35 § alkuper. teksti eä -  

§ 36 § alkuper. teksti osat   

1 -  

2 +  

3 +  

§ 37 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 -  

§ 40 § alkuper. teksti eä +  

§ 41 § alkuper. teksti eä +  

§ 42 § alkuper. teksti eä +  

§ 43 § alkuper. teksti eä +  

§ 45 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 49 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 342, 80, 13 

2/NHÄ + 309, 113, 7 

§ 54 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 57 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 60 § alkuper. teksti eä +  

§ 64 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 69 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 71 § alkuper. teksti NHÄ + 335, 75, 21 

A kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

B kappale § alkuper. teksti eä +  

H kappale § alkuper. teksti NHÄ + 406, 7, 16 

M kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 -  

N kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 -  

P kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

Q kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ - 185, 216, 11 

3 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

4 +  

R kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

T kappale § alkuper. teksti eä -  

U kappale § alkuper. teksti eä +  

V kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

W kappale § alkuper. teksti eä +  

AB kappale § alkuper. teksti eä -  

AE kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

AF kappale § alkuper. teksti eä +  

AH kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

AI kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

AJ kappale § alkuper. teksti eä +  

AL kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

AM kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

AX kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 232, 174, 2 

äänestys: päätöslauselma  

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 310, 73, 26 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

ALDE: § 49 

ENF: H kappale, § 4, 8, 71 

Verts/ALE: § 2, 3, 34 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: T, AB ja AF kappaleet, § 3, 34, 35, 42 

ECR: U ja AF kappaleet, § 2, 3, 5, 8, 13, 15, 16, 34, 35, 36, 40, 41 

ALDE: B, AB, AI, AJ, T ja W kappaleet, § 8, 23, 35, 43, 60 

GUE/NGL: § 9, 32, 41 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: 

N kappale 

1. osa: teksti ilman sanoja "saavuttaen kriittisen tason kaikissa jäsenvaltioissa" 

2. osa: nämä sanat 

 
AX kappale 

1. osa: "katsoo, että köyhyyden sukupuolinäkökohtien moniperusteisuus edellyttää 

kokonaisvaltaista lähestymistapaa, jotta voidaan puuttua moninkertaiseen syrjintään" 

2. osa: "ja muihin kysymyksiin, kuten asumiseen, energiakustannuksiin, julkisiin 

palveluihin, työsuhdeturvaan, epävarmoihin työsuhteisiin ja veropolitiikkaan" 

 
§ 37 

1. osa: teksti ilman sanoja "korostaa, että jo nyt on muodostunut menetetty sukupolvi;" ja 

"siksi" 

2. osa: nämä sanat 
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§ 69 

1. osa: "toteaa, että sukupuolten väliset palkka- ja eläke-erot ovat merkittäviä naisten 

köyhyyttä aiheuttavia tekijöitä; panee merkille ne pitkän aikavälin vaikutukset 

naisten köyhyyteen, jotka johtuvat siitä, että naiset jäävät perinteisesti miesvaltaisten 

talouselämän alojen, kuten teknologia- ja tiedealan, sekä ylemmän johdon ja 

päätöksentekoelinten ulkopuolelle ja että naiset ovat yliedustettuina suhteellisen 

matalapalkkaisilla aloilla, kuten hoitoalalla ja julkisten palvelujen alalla sekä osa-

aikatyössä ja matalapalkkaisissa epävarmoissa työsuhteissa;" 

2. osa: "on huolissaan siitä, että köyhyyden naisistuminen johtuu osittain pitkäaikaisista 

epätasa-arvoisista normeista, joista seuraa miesvaltaisten alojen, kuten finanssialan, 

suosimista elinkeinoelämässä ja palkkasopimuksissa;" 

 
ECR: 

AH kappale 

1. osa: "toteaa, että asuminen on unionin kotitalouksien suurin menoerä;" 

2. osa: "katsoo, että asumiseen liittyvien hintojen (kiinteistövero, omistusoikeus, vuokra, 

energiankulutus) nousu aiheuttaa epävakautta ja pelkoa ja että siitä on oltava erittäin 

huolissaan;" 

 
§ 19 

1. osa: "muistuttaa, että on tärkeää lisätä naisten ja tyttöjen vaikutusmahdollisuuksia 

koulutuksen, mukaan lukien virallinen oppiminen ja arkioppiminen, avulla ja että 

koulutuksella on tärkeä merkitys sukupuolistereotypioiden ja köyhäksi 

leimautumisen torjunnassa ja se lisää naisten tuloja mahdollistamalla naisten 

osallistumisen muun muassa tieteen, teknologian, insinööritieteiden ja yrittäjyyden 

aloille, joilla he ovat olleet aliedustettuina;" 

2. osa: "kehottaa komissiota sisällyttämään maakohtaisiin suosituksiin naisia koskevat 

ammattikoulutustavoitteet;" 

 
§ 26 

1. osa: teksti ilman sanoja "ja komissiota" ja "tarvittaessa" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 54 

1. osa: "muistuttaa, että vuokralaisten mahdollisuudet saada energiatehokkuuden 

parantamiseen tarkoitettua rahoitusta ovat vähäiset, koska he eivät ole kiinteistön 

omistajia; muistuttaa, että vuokralaiset muuttavat asunnonomistajia useammin ja 

helpommin, jolloin myös heidän motivaationsa investoimiseen voi olla pienempi; 

suhtautuu myönteisesti komission pilottihankkeeseen ”Energiaköyhyys – Kriisin 

vaikutusten arviointi ja jäsenvaltioiden nykyisten ja mahdollisten uusien 

toimenpiteiden uudelleentarkastelu”, jolla pyritään löytämään ratkaisu tähän 

ongelmaan;" 

2. osa: "kehottaa komissiota laatimaan tämän pilottihankkeen tulosten pohjalta säännöksiä, 

joiden nojalla vuokralaisten toteuttamia energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä 

voidaan rahoittaa EU:n varoin;" 
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§ 57 

1. osa: "suhtautuu myönteisesti siihen, että EU:n energiapolitiikkaa koskevassa 

lainsäädännössä tunnustetaan sosiaaliset päämäärät energiatehokkuustoimenpiteissä, 

erityisesti energiatehokkuudesta annetussa direktiivissä 2012/27/EU ja rakennusten 

energiatehokkuudesta annetussa direktiivissä 2010/31/EU; pitää valitettavana, että 

jäsenvaltiot eivät hyödynnä täysimääräisesti direktiivin 2012/27/EU säännöksiä 

toimien toteuttamisesta ensisijaisesti energiaköyhyydestä kärsivissä kotitalouksissa 

tai sosiaalisessa asuntotarjonnassa (7 artiklan 7 kohta); kehottaa komissiota 

energiatehokkuuspaketin uudelleentarkastelussa ja vaikutusten arvioinnissa 

arvioimaan 7 artiklan 7 kohdan ja 5 artiklan 7 kohdan täytäntöönpanoa ja käyttöä;" 

2. osa: "kehottaa lisäksi komissiota tämän arvioinnin perusteella harkitsemaan 7 artiklan ja 

erityisesti sen 7 kohdan vahvistamista niin, että jäsenvaltioita kannustetaan 

sisällyttämään sosiaalisia päämääriä energiatehokkuusvelvoitejärjestelmiinsä;" 

 
§ 64 

1. osa: "panee merkille, että energiatehokkuuden, saneerausten ja uusiutuvan energian 

lisääminen ovat keskeisiä keinoja torjua energiaköyhyyttä;" 

2. osa: "on huolissaan siitä, että asuntojen saneerauspolitiikka saavuttaa harvoin ne, jotka 

ovat kaikkein haavoittuvimmassa asemassa; painottaa, että asuntojen 

saneerauspolitiikka on suunnattava ensisijaisesti köyhiin, taloudellisesti 

syrjäytyneisiin ja haavoittuvassa asemassa oleviin kotitalouksiin ja ennen kaikkea 

niihin, jotka kohtaavat sukupuolten epätasa-arvoa ja moninkertaista syrjintää;" 

 
ALDE: 

§ 3 

1. osa: teksti ilman sanoja "joka on vähintään 60 prosenttia kansallisesta mediaanitulosta 

kaikissa jäsenvaltioissa kansallisten käytäntöjen ja perinteiden mukaisesti" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 9 

1. osa: teksti ilman sanoja "nuoret naiset, yksinhuoltajaperheet, vammaiset ja ikääntyneet 

naiset" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 24 

1. osa: teksti ilman sanoja "sekä huolehdittava, että kotitalouksien tulot ylittävät 

köyhyysrajan" 

2. osa: nämä sanat 

 
M kappale 

1. osa: teksti ilman sanoja "säästötoimenpiteiden, asuntojen hintojen nousun" 

2. osa: nämä sanat 

 
P kappale 

1. osa: teksti ilman sanoja "ottaa huomioon, että EU-SILC-tutkimukset osoittavat 

asumiskustannusten ylikuormituksen (hallintaoikeusmuodon mukaan) olevan 

korkeampi vuokralaisilla, jotka asuvat yksityisissä vuokra-asunnoissa eräissä 

jäsenvaltioissa, mikä saattaa johtua heikkolaatuisista asunnoista ja korkeista 

hinnoista; ottaa huomioon, että monilla perheillä on ongelmia välttämättömien 

hyödykkeiden ja palvelujen kustannusten kattamisessa, mikä osaltaan johtuu 

nousevista energian hinnoista;" 

2. osa: nämä sanat 

 



P8_PV(2016)04-14(VOT)_FI.doc 30 PE 581.429 

Q kappale 

1. osa: teksti ilman sanoja "korkeat energian hinnat, aggressiiviset kaupankäynti- ja 

markkinointitekniikat", "tai verkkopalvelujen" ja "sekä asuntokannan laatu ja 

energiatehokkuus" 

2. osa: "korkeat energian hinnat, aggressiiviset kaupankäynti- ja markkinointitekniikat" 

3. osa: "tai verkkopalvelujen" 

4. osa: "sekä asuntokannan laatu ja energiatehokkuus" 

 
V kappale 

1. osa: "ottaa huomioon, että YK:n mukaan ihmisten yleinen oikeus veteen ja toimivaan 

jätevesihuoltoon tarkoittaa, että jokaisella ihmisellä on mahdollisuus saada riittävästi 

puhdasta, turvallista, fyysisesti saavutettavissa olevaa, kohtuuhintaista ja laadultaan 

kelvollista vettä henkilökohtaiseen käyttöön ja kotitalouskäyttöön; ottaa huomioon, 

että YK myös suosittelee, että vesimaksut saisivat vastata suuruudeltaan enintään 

kolmea prosenttia kotitalouden tuloista;" 

2. osa: "ottaa huomioon, että vesipalvelujen yksityistäminen vaikuttaa kielteisesti 

köyhyydessä eläviin tai köyhyyden uhkaamiin kotitalouksiin;" 

 
ENF: 

§ 6 

1. osa: teksti ilman sanoja "vaikka Eurooppa 2020 -strategian tavoitteena on vähentää 

tällaisten ihmisten lukumäärää vähintään 20 miljoonalla" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 16 

1. osa: "palauttaa mieliin Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon aiheesta 

”Koordinoitu unionin toiminta energiaköyhyyden ennaltaehkäisemiseksi ja 

torjumiseksi” ja panee merkille, että komitea suosittelee, että ”perustetaan Euroopan 

köyhyyden seurantakeskus, jonka toiminnassa kiinnitettäisiin pääasiassa huomiota 

energiaköyhyyteen, jossa olisi mukana kaikki sidosryhmät ja joka osallistuisi 

energiaköyhyyttä koskevien unionin indikaattoreiden määrittelyyn (yhdessä 

Eurostatin kanssa), tilannearvion tekemiseen, parhaiden käytäntöjen määrittelyyn 

sekä suositusten antamiseen ongelman ehkäisemisen ja käsittelyn parantamiseksi ja 

unionin solidaarisuuden juurruttamiseksi tällä alalla”;" 

 

2. osa: "korostaa, että on tärkeää kehittää indikaattoreita ja kerätä tietoa energiaköyhyyteen 

liittyvästä kotitalouksien kulutuksesta ja kustannuksista, jotta saadaan luotettavaa 

tietoa ja jotta tosiasioihin perustuva päätöksenteko ja tehokas seuranta olisi 

mahdollista;" 

 
§ 18 

1. osa: "kehottaa neuvostoa ja jäsenvaltioita tehostamaan köyhyyden lisääntyessä toimia, 

joilla ne auttavat köyhyyden tai sosiaalisen syrjäytymisen uhkaamia henkilöitä ja 

joihin sisältyy voimakas sukupuolinäkökulma" 

2. osa: "esimerkiksi neuvoston suosituksen muodossa, jotta saavutetaan Eurooppa 2020 -

strategiassa asetettu köyhyyden vähentämistä koskeva tavoite" 
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§ 32 

1. osa: "pitää myönteisenä ohjeellista talousarviota koskevaa komission työtä, joka on 

ensimmäinen askel oikeaan suuntaan, kun otetaan huomioon, että köyhien 

kotitalouksien tulojen ja menojen tasapainoisempi käsitteleminen dataan 

perustuvalla lähestymistavalla on yhä ratkaisematon haaste; toteaa, että 

kotitalouksien menoja kuvaavia ohjeellisia talousarvioita voitaisiin käyttää 

annettavan tuen suunnittelemiseen ja tuen tarkoituksenmukaisuuden testaamiseen; 

pitää tällaista välinettä erittäin arvokkaana unionin sosiaalisen yhteenkuuluvuuden 

elvyttämisessä, eriarvoisuuden vähentämisessä ja Eurooppa 2020 -strategian 

sosiaalista syrjäytymistä koskevan tavoitteen saavuttamisessa;" 

2. osa: "painottaa, että köyhien kotitalouksien kotitalousmenojen alentaminen vaikuttaa 

myönteisesti kyseisiin kotitalouksiin sekä talouteen, erityisesti paikalliseen 

talouteen, ja sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen;" 

 
§ 33 

1. osa: teksti ilman sanaa "köyhät" 

2. osa: tämä sana 

 
§ 34 

1. osa: "painottaa, että vielä ei ole kehitetty unionin tasoista energiaköyhyyden määritelmää 

ja että siksi on erittäin vaikeaa arvioida energiaköyhyyden vakavuutta, syitä ja 

seurauksia unionissa;" 

2. osa: "kehottaa komissiota yhdessä sidosryhmien kanssa kehittämään energiaköyhyyden 

yhteisen määritelmän ja määrittelemään tekijät, jotka osaltaan lisäävät kotitalouksien 

haavoittuvuutta;" 

 
§ 49 

1. osa: teksti ilman sanoja "komissiota ja" 

2. osa: nämä sanat 

 
A kappale 

1. osa: "ottaa huomioon, että vuodesta 2008 vuoteen 2013 köyhyyden ja sosiaalisen 

syrjäytymisen uhkaamien ihmisten lukumäärä unionissa kasvoi 117 miljoonasta 

122,6 miljoonaan; ottaa huomioon, että 16,7 prosenttia unionin väestöstä oli vuonna 

2013 köyhyyden uhkaamia sosiaalisten tulonsiirtojen jälkeen, 9,6 prosenttia koki 

vakavaa aineellista puutetta ja 10,7 prosentissa kotitalouksista työssäkäyntiasteen 

katsottiin olevan alhainen;" 

2. osa: "ottaa huomioon, että kehitys kulkee vastoin unionin strategista tavoitetta, joka on 

määritetty sen Eurooppa 2020 -strategiassa ja jonka mukaan on vähennettävä 

köyhyysuhan alla elävien ja sosiaalisesti syrjäytyneiden määrää vähintään 

20 miljoonalla vuoteen 2020 mennessä;" 

 
R kappale 

1. osa: teksti ilman sanoja "ja vähemmistöt" 

2. osa: nämä sanat 

 
AE kappale 

1. osa: teksti ilman sanoja "ottaa huomioon, että eurooppalaisessa ohjausjaksossa 

asumiskustannusten ylikuormitus on määritetty seurattavaksi yhteiskunnalliseksi 

suuntaukseksi;" ja "EU:n ja" 

2. osa: nämä sanat 

 



P8_PV(2016)04-14(VOT)_FI.doc 32 PE 581.429 

AI kappale 

1. osa: teksti ilman sanoja "esimerkiksi Itä-Euroopan ja Välimeren maissa" 

2. osa: nämä sanat 

 
AL kappale 

1. osa: teksti ilman sanoja "keskeisessä" ja "Eurooppa 2020 -strategian tavoitteen 

saavuttamisessa eli köyhyyden vähentämisessä" 

2. osa: nämä sanat 

 
AM kappale 

1. osa: teksti ilman sanoja "että etuuksien saatavuutta ja niiden käyttöasteen parantamista 

koskevassa Eurofoundin raportissa korostetaan selkeästi ongelmaa, joka aiheutuu 

siitä," 

2. osa: nämä sanat 

 
GUE/NGL: 

§ 22 

1. osa: teksti ilman sanoja "talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson kehyksessä" 

2. osa: nämä sanat 

 
ECR, ALDE: 

§ 7 

1. osa: teksti ilman sanoja "mukaan lukien köyhyysrajan ylittävä vähimmäistulo koko 

eliniän ajan ja" 

2. osa: "mukaan lukien" ja "vähimmäistulo" 

3. osa: "köyhyysrajan ylittävä" ja "koko eliniän ajan" 

 
PPE, ALDE: 

§ 36 

1. osa: "kehottaa komissiota esittämään tiedonannon energiaköyhyydestä EU:ssa ja 

liittämään mukaan toimintasuunnitelman, jolla jäsenvaltioita tuetaan tässä asiassa;" 

2. osa: "kehottaa komissiota esittämään vaikutustenarviointeja ja tietoja parhaista 

käytännöistä energiaköyhyyden torjumiseksi jäsenvaltioissa;" 

3. osa: "korostaa, että kaikilla unionin kansalaisilla on oltava varaa energiaan;" 

 
ECR, ENF: 

§ 45 

1. osa: "muistuttaa, että tiettyjen politiikkojen ja unionin varojen kohdentamisella köyhien 

kotitalouksien energiakustannusten vähentämiseen siten, että investoidaan 

uusiutuviin energialähteisiin tai energiatehokkuuteen, voi olla keskipitkällä 

aikavälillä monia myönteisiä vaikutuksia, kuten asianomaisten henkilöiden 

elinolosuhteiden ja terveyden parantaminen, kotitalouden menojen vähentäminen ja 

siten taloudenpidon helpottaminen köyhille perheille, paikallisten investointien 

lisääntyminen, työpaikkojen paikallinen luominen" ilman sanoja "ja unionin 

varojen" 

2. osa: "ja unionin varojen" 

3. osa: "ja vaikutus Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamiseen" 
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13. Yksityinen sektori ja kehitysyhteistyö 

Mietintö: Nirj Deva (A8-0043/2016) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 4 § alkuper. teksti eä +  

§ 11 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 17 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 21 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 23 § alkuper. teksti eä +  

§ 25 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 32 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 345, 23, 19 

2/NHÄ + 195, 168, 20 

§ 36 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 37 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 -  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

3/KÄ + 284, 76, 19 

4 +  

5 +  

§ 41 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 55 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 56 § alkuper. teksti eä + 196, 162, 19 

§ 57 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

N kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

U kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 191, 184, 4 

äänestys: päätöslauselma  

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 266, 56, 39 

 

Nimenhuutoäänestystä koskeva pyyntö 

ECR:                    § 32 

 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: § 4 

Verts/ALE: § 23, 36, 56 
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Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: 

§ 17 

1. osa: "tunnustaa myös kaikkien maiden ja erityisesti kehitysmaiden oikeuden rajoittaa 

tilapäisesti pääoman liikkeitä estääkseen lyhytaikaisten ja epävakaiden yksityisten 

rahoitusvirtojen aiheuttamia finanssikriisejä;" 

2. osa: "kehottaa poistamaan tätä oikeutta koskevat rajoitukset kaikista kauppa- ja 

investointisopimuksista myös WTO:ssa;" 

 
§ 25 

1. osa: "muistuttaa, että tullijärjestelmät ovat olennainen osa sellaista sääntely-ympäristöä, 

joka on räätälöity köyhiä suosivan yksityisen sektorin kehittämiseen ja työpaikkojen 

luomiseen liittyviin tarpeisiin;" 

2. osa: "toteaa kuitenkin huolestuneena, että talouskumppanuussopimuksissa sallitaan 

tuontitullien alentaminen monilla AKT maiden talousaloilla, samalla kun kaikkien 

EU:n tuonnista kannettavien tullien poistaminen vähentäisi merkittävästi tullituloja, 

jotka ovat joissakin tapauksissa jopa 15–20 prosenttia valtion tuloista; kehottaa 

unionia muotoilemaan kauppapolitiikkansa kehitykseen vaikuttavien politiikkojen 

johdonmukaisuutta koskevaa periaatetta noudattaen;" 

 
§ 55 

1. osa: teksti ilman sanoja "yhdistetään kansalaisjärjestöille myönnettäviin suoriin 

avustuksiin ja että ne" 

2. osa: nämä sanat 

 
PPE: 

§ 36 

1. osa: teksti ilman sanoja "ja näiden vapaaehtoinen ja tietoon perustuva 

etukäteissuostumus" 

2. osa: nämä sanat 

 
Verts/ALE: 

§ 21 

1. osa: teksti ilman sanoja "niiden sääntelykehyksiä voidaan uudistaa luomalla yksityisiä 

aloitteita suosiva toimintaympäristö tarjoamalla yrityksille tukimekanismeja siten, 

että samanaikaisesti" ja "kehottaa kumppanimaiden hallituksia ottamaan käyttöön 

raukeamislausekkeita, joilla tarpeettomia säädöksiä voidaan kumota; toteaa, että 

lainsäädännöstä olisi tehtävä vaikutustenarviointeja, joilla pyritään arvioimaan 

kielteiset vaikutukset työpaikkojen luomiseen ja ympäristönormeihin kohdistuvat 

uhat;" 

2. osa: "niiden sääntelykehyksiä voidaan uudistaa luomalla yksityisiä aloitteita suosiva 

toimintaympäristö tarjoamalla yrityksille tukimekanismeja siten, että 

samanaikaisesti" 

3. osa: "kehottaa kumppanimaiden hallituksia ottamaan käyttöön raukeamislausekkeita, 

joilla tarpeettomia säädöksiä voidaan kumota; toteaa, että lainsäädännöstä olisi 

tehtävä vaikutustenarviointeja, joilla pyritään arvioimaan kielteiset vaikutukset 

työpaikkojen luomiseen ja ympäristönormeihin kohdistuvat uhat;" 

 
§ 41 

1. osa: teksti ilman sanoja "ja tukemaan sellaisia julkisen ja yksityisen sektorin 

kumppanuuksia" 

2. osa: nämä sanat 
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§ 57 

1. osa: "kehottaa komissiota sitoutumaan voimakkaammin yksityisen sektorin kanssa 

harjoitettavan laajemman ja myönteisemmän vuorovaikutuksen edistämiseen, kun se 

käyttää poliittista arvovaltaansa kumppanimaiden hallituksiin ja 

paikallisviranomaisiin ja käy vuoropuhelua niiden kanssa; korostaa, että 

maakohtaiset strategia-asiakirjat, maaohjelmat ja budjettituki saattavat olla 

arvokkaimmat välineet avattaessa tietä liiketoimintaympäristöä koskeville 

uudistuksille kumppanimaissa ja edistettäessä kotimaista teollistumista;" 

2. osa: "suosittaa, että EU panee täytäntöön UNCTADin toimintasuunnitelman, joka koskee 

kestävän kehityksen tavoitteisiin investoimista; kiinnittää huomiota siihen, että 

julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien suunnittelu, jäsentely ja 

täytäntöönpano ovat edelleen haastavia ja monimutkaisia kysymyksiä ja että niiden 

menestyminen riippuu myös toimintaympäristön suotuisuudesta;" 

 
U kappale 

1. osa: "toteaa, että kehitysmaiden julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksissa on 

toistaiseksi keskitytty lähinnä energiaan, infrastruktuuriin ja tietoliikenteeseen" 

2. osa: "kun taas maatalouden, koulutuksen, vihreän teknologian, tutkimuksen ja 

innovoinnin, terveydenhuollon ja omistusoikeuksien kaltaisten alojen 

mahdollisuudet ovat edelleen suurimmaksi osaksi hyödyntämättä" 

 
ECR, PPE: 

N kappale 

1. osa: "toteaa, että globaalien sijoittajien ja rahoitusmarkkinoiden vaatimukset rajoittavat 

tosiasiallisesti sekä kehittyneiden maiden että kehitysmaiden finanssipoliittista 

liikkumavaraa; ottaa huomioon, että IMF:n mukaan kehitysmaat kärsivät erityisesti 

yritysten veronkierrosta, koska niiden tulot ovat enemmän riippuvaisia 

yhteisöverosta kuin OECD-maiden; ottaa huomioon, että" ja "sovelletaan laajalti 

monikansallisten yritysten ja yksityishenkilöiden veronkiertoa helpottavia 

käytäntöjä" 

2. osa: "unionin jäsenvaltioissa" 

 
§ 11 

1. osa: teksti ilman sanoja "pakolliset ja julkisesti saatavana olevat" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 32 

1. osa: teksti ilman sanoja "sitovia sääntöjä" 

2. osa: nämä sanat 
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§ 37 

1. osa: "korostaa julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksiin maatalouden alalla liittyviä 

riskejä, kuten maananastus, jotka on estettävä; painottaa, että on tärkeää kohdentaa 

tukitoimia pienviljelijöihin ja erityisesti naisiin; kehottaa komissiota yhdistämään 

EU:lta rahoitusta saavat maatalousalan julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudet 

ja kattavat toimet, joilla suojataan pienviljelijöitä, paimentolaisia ja muita 

haavoittuvassa asemassa olevia maankäyttäjiä siltä, että maata tai vettä ei 

mahdollisesti olisi saatavissa; korostaa, että suojatoimiin olisi sisällyttävä 

sosiaalinen ja ympäristöön liittyvä riskinarviointi" 

2. osa: "asianosaisten yhteisöjen legitiimien edustajien pakollinen kuuleminen ja näiden 

vapaaehtoinen ja tietoon perustuva etukäteissuostumus" 

3. osa: "joka on kunkin hankkeen käynnistämisen edellytys, sekä näiden yhteisöjen 

oikeudellinen tukeminen tarpeen vaatiessa; suosittelee G8-maiden New Alliance -

ruokaturvahankkeiden korvaamista aloitteilla, jotka liittyvät Afrikan maatalouden 

kokonaisvaltaiseen kehittämisohjelmaan (CAADP); painottaa, että" 

4. osa: "taloudellisten ja sosiaalisten korvauksien on perustuttava sitoviin sitoumuksiin ja 

että" 

5. osa: "olisi aina otettava huomioon vaihtoehtoiset kehitysyhteistyösuunnitelmat" 

 


