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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. EU:n ja Georgian välistä yhteistä ilmailualuetta koskeva sopimus (Kroatian 

liittyminen Euroopan unioniin) *** 

Suositus: Francisco Assis (A8-0128/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys NHÄ + 487, 38, 2 

 

 

 

2. EU:n ja Israelin välinen Euro–Välimeri-ilmailusopimus (Kroatian liittyminen 

Euroopan unioniin) *** 

Suositus: Francisco Assis (A8-0129/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys NHÄ + 543, 43, 9 

 

 

 

3. Yleissopimus tullihallintojen keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä (Kroatian 

liittyminen Euroopan unioniin) * 

Mietintö: Liisa Jaakonsaari (A8-0054/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys NHÄ + 569, 30, 24 

 

 

4. Bolesław G. Piechan koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö 

Mietintö: Gilles Lebreton (A8-0152/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

äänestys: päätösehdotus  +  
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5. Lapsen edun turvaaminen EU:ssa Euroopan parlamentille esitettyjen vetoomusten 

perusteella 

Päätöslauselmaesitys: B8-0487/2016 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Päätöslauselmaesitys B8-0487/2016 

(PETI-valiokunta) 

kertaäänestys  +  

 

 

6. Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kuulemista koskeva pyyntö: Euroopan 

sosiaalisten oikeuksien pilarin luominen 

Kuulemista koskeva EMPL-valiokunnan  pyyntö 

 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys  +  

 

 

 

7. Euroopan unionin rautatievirasto***II 

Suositus toiseen käsittelyyn: Roberts Zīle (A8-0073/2016) (neuvoston kannan hylkäämiseen vaaditaan 
määräenemmistö) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

ehdotus neuvoston 

kannan hylkäämiseksi 

1 EFDD  -  

neuvoston kanta hyväksyminen ilman äänestystä 

 

Muuta 

Neuvosto on ilmoittanut parlamentille esittäneensä kantansa 65 artiklan 10 kohtaan teknisen 

korjauksen (päivämäärän muutos), jolla teksti mukautetaan varainhoitoasetuksen vastuuvapautta 

koskeviin määräyksiin (päivämäärä "vuoden N + 2 huhtikuun 30 päivään" on korvattu päivämäärällä 

"vuoden N + 2 toukokuun 15 päivään"). 
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8. Rautatiejärjestelmän yhteentoimivuus Euroopan unionissa ***II 

Suositus toiseen käsittelyyn: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0071/2016) (neuvoston kannan 

hylkäämiseen vaaditaan määräenemmistö) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

ehdotus neuvoston 

kannan hylkäämiseksi 

1 EFDD  -  

neuvoston kanta hyväksyminen ilman äänestystä 

 

 

9. Rautateiden turvallisuus ***II 

Suositus toiseen käsittelyyn: Michael Cramer (A8-0056/2016) (neuvoston kannan hylkäämiseen 

vaaditaan määräenemmistö) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

ehdotus neuvoston 

kannan hylkäämiseksi 

1 EFDD KÄ - 88, 534, 11 

neuvoston kanta hyväksyminen ilman äänestystä 

 

 

10. Rahoitusvälineissä ja rahoitussopimuksissa vertailuarvoina käytettävät indeksit 

***I 

Mietintö: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

teksti kokonaisuudes-

saan 

2 valiokunta  +  

äänestys: komission ehdotus  +  

äänestys: lainsäädäntöpäätöslauselma NHÄ + 505, 113, 31 

 

Muuta 

Äänestystä lykättiin 19. toukokuuta 2015 pidetyssä istunnossa (työjärjestyksen 61 artiklan 2 kohta). 

Tarkistus 2 korvaa tarkistuksen, joka hyväksyttiin tässä istunnossa. 
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11. Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Komissio ja toimeenpanovirastot 

Mietintö: Martina Dlabajová (A8-0140/2016) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Päätös vastuuvapaudesta 

äänestys: päätös (teksti kokonaisuudessaan)  +  

Päätöslauselmaesitys 

§ 53 21 S&D KÄ - 206, 436, 1 

§ 62 49 ALDE KÄ - 237, 324, 79 

§ 66 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 405, 221, 15 

 68 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 70 johdanto-osa 23 S&D KÄ - 272, 313, 63 

§ 70, 3 luetelmakohta 24P S&D  -  

§ 70, 3 luetelmakohta, 

2 alakohta 

25 S&D  -  

§ 73 jälkeen 26 S&D  -  

§ 108 jälkeen 4 EFDD  -  

§ 112 jälkeen 5 EFDD NHÄ - 175, 446, 29 

§ 113 1P ECR  -  

§ 118 50 ALDE KÄ - 230, 416, 4 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 128 27 S&D  -  

§ 150 2P ECR  -  

§ 178 51 ALDE  -  

§ 179 52 ALDE  -  

§ 183 jälkeen 6 EFDD  -  

§ 187 jälkeen 8 Verts/ALE NHÄ - 219, 396, 34 

9 Verts/ALE NHÄ + 323, 283, 29 

10 Verts/ALE NHÄ + 318, 287, 34 

§ 188 jälkeen 28 S&D  -  

§ 207 jälkeen 7 EFDD  -  

§ 209 58 GUE/NGL  -  

§ 239 29 S&D  -  

§ 243, b) § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 245 53 ALDE NHÄ - 290, 344, 14 

§ 259 54 ALDE NHÄ - 290, 319, 32 

§ 280 jälkeen 3 ECR osat   

1/NHÄ + 400, 200, 44 

2/NHÄ + 537, 75, 17 

§ 334 55P ALDE  -  

30–35 S&D  -  

§ 334 jälkeen 36 S&D KÄ + 343, 298, 2 

37 S&D  +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 335 jälkeen 38 S&D  +  

§ 336 jälkeen 39 S&D KÄ + 342, 278, 25 

§ 339 jälkeen 40 S&D  -  

§ 340 jälkeen 41 S&D  -  

§ 344 42 S&D  -  

§ alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 345 56P ALDE  -  

§ 345 jälkeen 43 S&D  +  

§ 350 jälkeen 44 S&D  -  

§ 373 jälkeen 45 S&D  -  

46 S&D KÄ - 307, 307, 31 

§ 379 11 Verts/ALE NHÄ - 229, 374, 41 

§ 387 47P S&D NHÄ - 309, 321, 16 

57 ALDE NHÄ + 417, 186, 42 

§ alkuper. teksti eä ↓  

§ 397 jälkeen 12 ENF  -  

§ 399 48 S&D osat   

1 +  

2/KÄ - 266, 380, 1 

3 +  

§ 400 § alkuper. teksti eä/KÄ + 332, 267, 44 

§ 405 § alkuper. teksti NHÄ + 455, 171, 22 

§ 410 § alkuper. teksti eä +  



P8_PV(2016)04-28(VOT)_FI.doc 8 PE 582.702 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 434 § alkuper. teksti eä +  

§ 522 13–14 ENF  -  

§ 523 15P ENF  -  

§ 530 16P ENF  -  

§ 542 17 ENF  -  

§ 547 18 ENF osat   

1/NHÄ - 123, 496, 19 

2/NHÄ - 59, 532, 41 

§ 557 jälkeen 19 ENF  -  

E kappale, c alakohta 20 S&D  -  

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 504, 144, 3 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

ENF: tarkistus 18 

ECR: tarkistus 3 

EFDD: tarkistus 5 

S&D: § 405 

Verts/ALE: tarkistukset 8, 9, 10, 11, 47, 53, 54, 57 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

S&D: § 387, 400, 410, 434 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ALDE: 

tarkistus 48 

1. osa: "korostaa, että käynnissä olevaa muuttoliikekriisiä on tarpeen käsitellä 

johdonmukaisella unionin ratkaisulla; panee merkille maahanmuuttoon ja 

ulkorajavalvontaan myönnetyt varat vuonna 2014" 

2. osa: "ja äskettäin hyväksytyn 700 miljoonan euron suuruisen muuttoliikerahaston, jonka 

hallinnoijia olisivat kansalaisjärjestöt, jotka pitävät rahastoa riittämättömänä 

katastrofin laajuuteen nähden," 

3. osa: "ja pyytää tilintarkastustuomioistuinta harkitsemaan, voisiko se laatia pikaisesti 

näiden varojen vaikuttavuudesta erityiskertomuksen ja esittää siinä johtopäätöksiä, 

jotka olisi otettava huomioon käynnissä olevan unionin muuttoliikettä ja 

rajavalvontaa koskevan politiikan tehostamisen yhteydessä;" 
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PPE: 

tarkistus 3 

1. osa: "kehottaa komissiota varmistamaan, ettei unionin varoja käytetä suoraan tai 

epäsuorasti härkätaistelujen tukemiseen;" 

2. osa: "katsoo, ettei YMP:n määrärahoja tai muita unionin talousarvion määrärahoja saisi 

käyttää sellaisen toiminnan rahoittamiseen, johon liittyy eläinten kidutusta;" 

 
S&D: 

§ 66 

1. osa: "hyväksyy aluepolitiikan pääosaston pääjohtajan pääosaston vuotuisessa 

toimintakertomuksessa esittämät varaumat, jotka koskevat 

EAKR:n/koheesiorahaston ohjelmakauden 2007–2013 hallinnointi- ja 

valvontajärjestelmiä 12 jäsenvaltiossa (77 ohjelmaa) ja Euroopan alueellisen 

yhteistyön ohjelmissa;" 

2. osa: "katsoo näiden varaumien osoittavan, että komission ja jäsenvaltioiden käyttöön 

ottamat valvontamenettelyt eivät pysty antamaan tarvittavia takeita tilien perustana 

olevien toimien laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta näillä politiikka-aloilla;" 

 
§ 68 

1. osa: "hyväksyy työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosaston pääjohtajan 

pääosaston vuotuisessa toimintakertomuksessa esittämät varaumat; panee merkille, 

että pääosaston vuotuisessa toimintakertomuksessa esitetään ohjelmakauden 2007–

2013 maksuja koskeva varauma, johon liittyvä riskinalainen määrä oli 169,4 

miljoonaa euroa vuonna 2014: 36 Euroopan sosiaalirahaston toimenpideohjelman 

hallinnointi- ja valvontajärjestelmät Belgiassa, Tšekissä, Ranskassa, Saksassa, 

Kreikassa, Unkarissa, Italiassa, Romaniassa, Slovakiassa, Espanjassa ja 

Yhdistyneessä kuningaskunnassa ohjelmakaudella 2007–2013;" 

2. osa: "katsoo näiden varaumien osoittavan, että komission ja jäsenvaltioiden käyttöön 

ottamat valvontamenettelyt eivät pysty antamaan tarvittavia takeita tilien perustana 

olevien toimien laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta näillä politiikka-aloilla;" 

 
§ 243, b alakohta 

1. osa: "työllisyys- ja sosiaaliasioiden toimintalohko (työllisyys): tukeen oikeuttamattomat 

kulut, tukeen oikeuttamattomat hankkeet/edunsaajat ja julkisia hankintoja koskevien 

sääntöjen noudattamatta jättäminen;" 

2. osa: "korostaa, että yleisimmät havaitut tukikelpoisuutta koskevat ongelmat ovat 

seuraavia: tukikelpoisuusajan ulkopuolella ilmoitetut menot (Tšekki, Saksa), liian 

suuret palkat (Saksa, Suomi, Puola, Portugali), hankkeeseen liittymättömät kulut 

(Alankomaat, Puola, Portugali), kansallisten tukikelpoisuussääntöjen noudattamatta 

jättäminen (Puola) ja vähentämättömät tulot (Itävalta); huomauttaa, että yleisimmät 

esimerkit julkisia hankintoja koskevien sääntöjen noudattamatta jättämisestä ovat 

seuraavat: perusteeton sopimuksen tekeminen suoraan (Saksa, Italia), lisäurakoita/-

palveluja koskevien sopimusten perusteeton tekeminen suoraan, tarjoajien laiton 

sulkeminen tarjouksen ulkopuolelle, eturistiriidat ja syrjivät valintakriteerit 

(Suomi);" 
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§ 344 

1. osa: "katsoo, että unionin edustustojen päälliköitä olisi muistutettava säännöllisesti 

palvelukseenoton aikana ja ennen heidän lähettämistään asemapaikkaan heidän 

johtotehtäviinsä liittyvistä velvollisuuksistaan edustuston tehtäviä koskevissa johdon 

lausumissa (tärkeimmät hallintoprosessit, valvonnan hallinta, keskeisten 

tulosindikaattoreiden riittävä ymmärtäminen ja arviointi) ja siitä, että he tarjoavat 

sekä laadun että määrän suhteen kattavaa raportointia laadittaessa vuotuisia 

toimintakertomuksia; 

2. osa: "ja että heitä olisi kehotettava olemaan keskittymättä ainoastaan tehtäviensä 

poliittiseen puoleen; 

 
Verts/ALE: 

tarkistus 18 

1. osa: "panee merkille, että Venäjän vuoden 2014 puolivälissä maataloustuotteille asettama 

tuontikielto on huomattava haaste; suosittaa parantamaan hätätoimenpiteiden 

hallinnointia niiden alkuvaiheessa varojen asianmukaisen kohdentamisen 

varmistamiseksi ja perimään viipymättä takaisin perusteettomasti maksetut määrät; 

varoittaa TTIP-sopimuksesta, jonka täytäntöönpano vaarantaa unionin terveyteen ja 

ympäristöön liittyvät normit ja joka pahentaisi entisestään elintarvikekriisejä;" 

2. osa: "kehottaa poistamaan Venäjän vastaiset pakotteet, jotta markkinoiden avaamisesta 

uudelleen voidaan neuvotella mahdollisimman pikaisesti;" 
 

Muuta 

Äänestys vastuuvapauspäätöksestä kattaa komission ja toimeenpanovirastot (asetuksen (EY) N:o 

58/2003 14 artiklan 3 kohta ja asetuksen (EY) N:o 1653/2004 66 artiklan 2 kohta). 

Äänestys vastuuvapauspäätöksestä kattaa myös tilien päättämisen (ks. työjärjestyksen liitteessä V 

olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta). 

Tarkistus 22 on peruutettu. 
 

 

12. Vastuuvapaus 2014: Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset komissiota 

koskevassa varainhoitovuoden 2014 vastuuvapausmenettelyssä 

Mietintö: Martina Dlabajová (A8-0127/2016) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 9 § alkuper. teksti NHÄ + 554, 46, 25 

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 525, 57, 60 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: § 9 
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13. Vastuuvapaus 2014: 8., 9., 10. ja 11. EKR 

Mietintö: Claudia Schmidt (A8-0137/2016) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Päätös vastuuvapaudesta 

äänestys: päätös (teksti kokonaisuudessaan) NHÄ + 463, 139, 42 

Päätöslauselmaesitys 

§ 20 jälkeen 2 Verts/ALE  +  

§ 43 8 ENF  -  

§ 79 § alkuper. teksti eä +  

§ 82 jälkeen 3 Verts/ALE KÄ - 284, 334, 5 

§ 97 1 Verts/ALE NHÄ - 252, 392, 3 

§ 97 jälkeen 9 ENF  -  

§ 98 4 Verts/ALE NHÄ - 244, 399, 6 

§ 100 5 S&D NHÄ - 308, 334, 6 

§ alkuper. teksti eä +  

§ 101 jälkeen 6 S&D NHÄ + 309, 295, 44 

§ 102 7 S&D NHÄ + 334, 275, 30 

§ alkuper. teksti eä ↓  

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ - 203, 429, 11 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

Verts/ALE: tarkistus 1, päätös (teksti kokonaisuudessaan) 

PPE: tarkistukset 1, 4, 5, 6, 7 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

S&D: § 79, 100, 102 
 

Muuta 

Äänestys vastuuvapauden myöntämisestä kattaa myös tilien päättämisen (työjärjestyksen liitteessä V 

olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta). 
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14. Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti 

Mietintö: Markus Pieper (A8-0135/2016) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Päätös vastuuvapaudesta 

äänestys: päätös (teksti kokonaisuudessaan)  +  

Päätöslauselmaesitys 

§ 13 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 -  

§ 14 § alkuper. teksti osat   

1 -  

2 ↓  

§ 18 14 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 -  

§ 23 § alkuper. teksti NHÄ + 481, 110, 50 

§ 26 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 407, 202, 19 

§ 31 jälkeen 5 EFDD  -  

§ 32 § alkuper. teksti eä +  

§ 32 jälkeen 37 S&D NHÄ per.  

§ 33 58 PPE, S&D NHÄ + 471, 155, 14 

57 S&D NHÄ ↓  

§ alkuper. teksti NHÄ ↓  

§ 34 § alkuper. teksti NHÄ + 557, 47, 26 

§ 35 59P PPE, S&D NHÄ + 345, 274, 20 

40 S&D NHÄ ↓  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 36 § alkuper. teksti NHÄ + 560, 58, 22 

§ 37 § alkuper. teksti NHÄ + 615, 5, 23 

§ 38 60P PPE, S&D NHÄ + 391, 222, 27 

44 S&D NHÄ ↓  

45 S&D NHÄ ↓  

§ 39 15 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 -  

31 GUE/NGL NHÄ - 295, 319, 30 

§ 39 jälkeen 32 GUE/NGL NHÄ - 305, 308, 27 

§ 40 6 EFDD  -  

7 EFDD NHÄ + 304, 303, 32 

§ 41 jälkeen 1 ECR NHÄ + 305, 303, 32 

§ 47 33 GUE/NGL  -  

§ 48 jälkeen 16= 

 

34= 

Verts/ALE,  

GUE/NGL 

osat   

1/NHÄ + 381, 249, 11 

2/NHÄ - 237, 389, 12 

35 GUE/NGL NHÄ + 318, 275, 43 

17 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 ↓  

§ 49 § alkuper. teksti eä/NHÄ - 209, 379, 42 

§ 53 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 54 jälkeen 46 S&D  -  

47 S&D KÄ - 284, 324, 39 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 63 jälkeen 2 ECR NHÄ - 187, 433, 19 

§ 65 jälkeen 3 ECR NHÄ - 177, 434, 30 

8 EFDD  -  

§ 69 20P+21

= 

48= 

Verts/ALE,  

S&D 

NHÄ - 262, 372, 12 

36 PPE  + suullisesti 

muutettuna 

§ 70 22P= 

49P= 

Verts/ALE,  

S&D 

NHÄ + 404, 214, 23 

§ 72 § alkuper. teksti eä +  

§ 73 § alkuper. teksti NHÄ + 406, 178, 55 

§ 74 jälkeen 50 S&D  -  

§ 75 § alkuper. teksti NHÄ + 438, 176, 25 

§ 80 25P ENF NHÄ - 59, 555, 29 

§ 81 jälkeen 51 S&D KÄ - 311, 325, 10 

§ 83 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 84 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 85 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 -  

§ 86 jälkeen 29 S&D  +  

§ 88 jälkeen 9 EFDD  -  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 97 18 Verts/ALE  -  

§ 97 jälkeen 26 ENF  -  

§ 99 § alkuper. teksti NHÄ - 240, 386, 19 

§ 106 jälkeen 52 S&D osat   

1 +  

2 -  

§ 114 27P ENF NHÄ - 35, 568, 44 

§ 114 jälkeen 4 ECR NHÄ - 225, 390, 27 

§ 117 jälkeen 13 PPE  +  

§ 122 61P PPE, S&D NHÄ + 391, 245, 5 

§ 126 28 ENF  -  

§ alkuper. teksti osat   

1/KÄ + 392, 218, 25 

2 +  

§ 127 jälkeen 10 EFDD  -  

§ 131 jälkeen 54 S&D  +  

55 S&D  +  

56 S&D  +  

§ 133 jälkeen 19 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

KÄ + 367, 269, 6 

§ 135 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 -  

§ 136 jälkeen 11 EFDD NHÄ - 156, 472, 22 

12 EFDD NHÄ - 137, 488, 18 

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 480, 149, 16 
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Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

ENF: § 33, 34, 36, 37, tarkistukset 2, 3, 57, 58, 59, 60, 61 

ECR: § 6 23, 33, tarkistukset 1, 2, 3, 4 

GUE/NGL: tarkistukset 31, 34, 35 

EFDD: tarkistukset 7, 11, 12, 32 

Verts/ALE: § 23, tarkistukset 25, 27, 59, 60, 61 

S&D: § 33, 36, 37, 73, 75, 99, tarkistukset 37, 40, 44, 45, 48, 49, 57, 58, 59, 60, 61 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: § 14, 49 

S&D: § 23, 32, 72 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: 

tarkistus 52 

1. osa: "on huolestunut siitä, että vastuu kokousjärjestelyistä ja konferenssihallinnosta on 

jakautunut eri pääosastojen kesken" 

2. osa: "ja että hiljattain joidenkin kielien tulkkauskopit olivat ennennäkemättömällä tavalla 

suljettuja, koska tulkkeja ei ollut otettu palvelukseen riittävästi; kehottaa pääsihteeriä 

parantamaan nopeasti tulkkauspyyntöjärjestelmää ja puuttumaan tulkkien 

palvelukseen ottamiseen liittyviin huolenaiheisiin;" 

 
§ 13 

1. osa: "huomauttaa, että Euroopan parlamentin vastuuvapautta koskevan 

mietintöluonnoksen esittämisen ja lisäkysymysten pääsihteerille esittämisen 

määräaikojen välillä ilmenee epäjohdonmukaisuutta;" 

2. osa: "kehottaa pääsihteeristöä antamaan vastaukset esittelijän esittämiin kysymyksiin 

ennen valiokuntaäänestystä;" 

 
§ 14 

1. osa: "toteaa, että pääsihteeri vastasi jäsenten esittämiin lisäkysymyksiin vasta alle 24 

tuntia ennen tarkistusten esittämisen määräaikaa;" 

2. osa: "kehottaa pääsihteeriä kohentamaan tilannetta;" 

 
§ 26 

1. osa: "muistuttaa, että tämän sopimuksen mukaisesti Euroopan talous- ja 

sosiaalikomiteasta ja alueiden komiteasta siirretään enintään 80 (käännösyksikköjen 

ja avustajien) tointa uuteen parlamentin tutkimuspalvelujen pääosastoon; katsoo, että 

tämän siirron avulla olisi voitava lisätä parlamentin sisäistä tuottavuutta samalla kun 

ulkopuolisiin selvityksiin, arviointeihin tai tarkasteluihin osoitettuja varoja voidaan 

vähentää;" 

2. osa: "panee huolestuneena merkille, että uuteen jäsenten tutkimuspalvelujen pääosastoon 

tähän mennessä siirretyt 25 Euroopan talous- ja sosiaalikomitean virkamiestä ja 24 

alueiden komitean virkamiestä ovat useimmat hyvin lähellä eläkeikää, mikä 

merkitsee komiteoille merkittäviä säästöjä henkilöstökuluissa (palkat) ja 

parlamentille puolestaan raskaita kustannuksia sekä lyhyellä (palkat) että 

keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä (eläkkeet);" 
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§ 53 

1. osa: "palauttaa mieliin, että uusi jäsenten tutkimuspalvelun osasto ryhtyi tarjoamaan 

alakohtaista tutkimusta yksittäisille jäsenille laatimalla taustajulkaisuja kaikilta 

tärkeiltä politiikan aloilta; huomauttaa, että ensimmäisenä täytenä toimintavuotenaan 

tutkimuspalvelun osasto tuotti yli 450 julkaisua, vastasi 1 675:een jäsenten 

esittämään tutkimuspyyntöön ja käsitteli 745 vastaavaa, parlamentin muiden 

asiakkaiden esittämää pyyntöä; toteaa, että kyseinen osasto tarjoaa käyttöön suuren 

määrän olennaista tietoa ja siten todennäköisesti vähentää huomattavasti ulkoisen 

asiantuntemuksen käyttöä, mikä merkitsee mittavaa säästöä;" 

2. osa: "vaatii, että taustajulkaisut kaikilta tärkeiltä politiikan aloilta käännetään 

jäsenvaltioiden virallisille kielille;" 

 
§ 83 

1. osa: "pitää valitettavana, että puhemiehistö ei ole ryhtynyt minkäänlaisiin toimenpiteisiin 

29. huhtikuuta 2015 annetun parlamentin päätöslauselman 71 kohdan perusteella;" 

2. osa: "pyytää puhemiehistöä ryhtymään kiireellisesti tarpeellisiin toimenpiteisiin, jotta 

valtuutettujen avustajien työpaikkakiusaamista käsittelevän neuvoa-antavan 

komitean kokoonpano olisi tasapuolinen ja jotta siihen kuuluisi vähintään kaksi 

valtuutettujen avustajien edustajaa;" 

 
§ 84 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "huomauttaa, että käyttöön ei annettu 

riittävästi henkilöresursseja ja teknisiä resursseja eikä joidenkin avustajien 

sopimusten allekirjoittamisen viivästymistä ja jopa joidenkin sopimusten 

katkeamista pystytty näin ollen välttämään ja että myös päivärahojen ja muiden 

korvausten laskemisessa ja tämän seurauksena palkkojen maksussa oli viivästyksiä;" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 85 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "jotka ovat seurausta toimielimen 

mahdollisesta" ja "huonosta hallinnosta" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 135 

1. osa: "on tyytyväinen lisätoimenpiteisiin väistämättömien päästöjen korvaamiseksi; 

kehottaa parlamenttia kehittämään edelleen hiilidioksidipäästöjä korvaavia 

toimintatapoja," 

2. osa: "kuten mahdollisuutta soveltaa korvausta parlamentin valtuutettujen avustajien 

päästöihin;" 

 
Verts/ALE: 

§ 126 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanaa "ehdottomaksi" 

2. osa: tämä sana 
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S&D: 

tarkistus 34 

1. osa: "kehottaa parlamenttia antamaan säännöt kaiken sellaisen palautteen julkistamisesta 

”lainsäädännöllisenä jalanjälkenä”, jota lobbaajat/edunvalvojat ovat antaneet 

toimintapolitiikkaa koskevista ehdotuksista, lainsäädännöstä ja tarkistuksista;" 

2. osa: "ehdottaa, että tämä lainsäädännöllinen jalanjälki esitettäisiin mietintöihin liitettynä 

lomakkeena, jossa esitettäisiin yksityiskohtaisesti kaikki lobbaajat, joita tietystä 

asiakirjasta vastaavat ovat tavanneet mietintöä valmistellessaan, ja osoitettaisiin 

selvästi ne lobbaajat, joilla on ollut merkittävää vaikutusta asiakirjaan, ja että 

toisessa asiakirjassa lueteltaisiin kaikki vastaanotettu kirjallinen palaute, että se 

julkistettaisiin sähköisesti parlamentin virallisilla verkkosivuilla, että tähän 

liitettäisiin suora linkki avoimuusrekisteriin ja että esittelijät julkistaisivat 

lainsäädännöllisen jalanjäljen;" 
 

Muuta 

Tarkistukset 23 ja 24 on mitätöity. 

 

Tarkistukset 30, 38, 39, 41, 42, 43 ja 53 on peruutettu. 

 

Markus Pieper esitti tarkistukseen 36 suullisen tarkistuksen, jonka jälkeen teksti kuuluu seuraavasti: 

"69. panee merkille, että vuonna 2014 itse LUX-elokuvapalkinnon kustannukset olivat 391 506 euroa, 

mikä merkitsee huomattavaa vähennystä edellisiin vuosiin verrattuna (448 000 euroa vuonna 2013 ja 

434 421 euroa vuonna 2012), ja että ne kattoivat palkintoehdokkaiden virallisen valinnan, kilpailun, 

mukaan lukien tekstitys unionin 24 virallisella kielellä ja kopiot näytäntöjä varten 28 jäsenvaltiossa, 

sekä palkintoseremonian; muistuttaa, että LUX-elokuvapalkinnon sekä Saharov-palkinnon ja naisten 

oikeuksien mainonnalla ja edistämisellä pyritään osoittamaan parlamentin sitoutumista 

yhteisymmärrykseen perustuviin arvoihin, kuten ihmisoikeuksiin ja solidaarisuuteen, sekä sen 

sitoutumista sivistykselliseen ja kielelliseen monimuotoisuuteen; pitää valitettavana, että vuoden 2013 

vastuuvapausmietinnössä pyydetyn LUX-palkinnon tunnettuudesta ja vaikutuksista tehdyn 

tutkimuksen tulokset eivät ole vielä käytettävissä; pyytää antamaan tämän tutkimuksen tulokset 

yleisesti saataville toukokuun 2016 puoliväliin mennessä ja esittelemään ne virallisesti talousarvion 

valvontavaliokunnalle ja kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalle." 

 

Äänestys vastuuvapauden myöntämisestä kattaa myös tilien päättämisen (työjärjestyksen liitteessä V 

olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta). 
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15. Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto 

Mietintö: Ryszard Czarnecki (A8-0101/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Päätös lykätä vastuuvapauden myöntämistä 

äänestys: päätös (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 633, 10, 0 

Päätöslauselmaesitys 

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 637, 7, 1 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

Verts/ALE: päätös (teksti kokonaisuudessaan) 

 

Muuta 

Äänestys vastuuvapauden myöntämisestä kattaa myös tilien päättämisen (työjärjestyksen liitteessä V 

olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta). 
 

16. Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Tuomioistuin 

Mietintö: Anders Primdahl Vistisen (A8-0123/2016) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Päätös vastuuvapaudesta 

äänestys: päätös (teksti kokonaisuudessaan)  +  

Päätöslauselmaesitys 

§ 12 1 S&D  -  

§ 21 2 S&D  -  

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 523, 117, 6 

 

Muuta 

Äänestys vastuuvapauden myöntämisestä kattaa myös tilien päättämisen (työjärjestyksen liitteessä V 

olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta). 
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17. Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Tilintarkastustuomioistuin 

Mietintö: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2016) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Päätös vastuuvapaudesta 

äänestys: päätös (teksti kokonaisuudessaan)  +  

Päätöslauselmaesitys 

§ 8 1 S&D  +  

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 575, 48, 25 

 

Muuta 

Äänestys vastuuvapauden myöntämisestä kattaa myös tilien päättämisen (työjärjestyksen liitteessä V 

olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta). 
 

18. Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan talous- ja 

sosiaalikomitea 

Mietintö: Anders Primdahl Vistisen (A8-0111/2016) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Päätös vastuuvapaudesta 

äänestys: päätös (teksti kokonaisuudessaan)  +  

Päätöslauselmaesitys 

§ 8 1 S&D KÄ + 339, 298, 6 

§ 11 jälkeen 2 S&D  +  

§ 12 3 S&D  -  

§ 15 jälkeen 4 S&D KÄ + 326, 229, 89 

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 526, 116, 5 
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Muuta 

Tarkistus 5 on peruutettu. 

 

Äänestys vastuuvapauden myöntämisestä kattaa myös tilien päättämisen (työjärjestyksen liitteessä V 

olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta). 
 

 

19. Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Alueiden komitea 

Mietintö: Monica Macovei (A8-0132/2016) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Päätös vastuuvapaudesta 

äänestys: päätös (teksti kokonaisuudessaan)  +  

Päätöslauselmaesitys 

§ 8 1 S&D KÄ - 256, 385, 1 

§ 14 2 S&D  -  

§ 32 3 S&D KÄ + 343, 195, 99 

§ 34 4 S&D  -  

§ 35 5 S&D KÄ + 392, 217, 32 

§ 38 6P S&D  +  

7 S&D  ↓  

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 522, 105, 18 

 

Muuta 

Äänestys vastuuvapauden myöntämisestä kattaa myös tilien päättämisen (työjärjestyksen liitteessä V 

olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta). 
 

 

 

20. Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan ulkosuhdehallinto 

Mietintö: Ryszard Czarnecki (A8-0136/2016) 

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 

Päätös vastuuvapaudesta 

äänestys: päätös (teksti kokonaisuudessaan)  +  

Päätöslauselmaesitys 

§ 11 2 S&D  -  

§ alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 24 8P ENF  -  

§ 26 3 S&D  -  

§ 27 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 31 4P S&D  -  

§ 32 jälkeen 1 S&D KÄ - 291, 319, 32 

§ 39 5P S&D  -  

§ 45 6P S&D  -  

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 376, 116, 152 

 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

S&D: 

§ 11 

1. osa: "panee merkille uuden organisaatiokaavion ja siihen liittyvän aiemmin 

yläpainotteisen hallintorakenteen järkeistämisen, niin että hierarkian tasoja on nyt 

vähemmän;" 

2. osa: "pitää kuitenkin valitettavana, että EUH:n sisäiset hallinnolliset ja taloudelliset 

rakenteet ovat edelleen liian monimutkaiset ja jäykät; panee merkille, että nykyinen 

rakenne estää EUH:ta reagoimasta oikea-aikaisesti kriiseihin ja että myös pääsy 

keskeisiin tietoihin on hidasta;" 

3. osa: "kehottaa EUH:ta valmistelemaan yhdessä komission, neuvoston ja jäsenvaltioiden 

kanssa lisää uudistuksia sisäisten prosessiensa virtaviivaistamiseksi ja rakenteensa 

selkeyttämiseksi;" 
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§ 27 

1. osa: "katsoo, että unionin edustustojen päälliköitä olisi muistutettava säännöllisesti 

palvelukseenoton aikana ja ennen heidän lähettämistään asemapaikkaan heidän 

johto- ja valvontatehtäviinsä liittyvistä velvollisuuksistaan edustuston tehtäviä 

koskevissa johdon lausumissa (tärkeimmät hallintoprosessit, valvonnan hallinta, 

tärkeimpien tulosindikaattoreiden riittävä ymmärtäminen ja arviointi)," 

2. osa: "niin että ei aseteta etusijalle pelkästään tehtävien poliittista puolta ja keskitytä 

siihen;" 
 

Muuta 

Tarkistus 7 on mitätöity. 

 

Äänestys vastuuvapauden myöntämisestä kattaa myös tilien päättämisen (työjärjestyksen liitteessä V 

olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta). 
 

21. Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan oikeusasiamies 

Mietintö: Ryszard Czarnecki (A8-0121/2016) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Päätös vastuuvapaudesta 

äänestys: päätös (teksti kokonaisuudessaan)  +  

Päätöslauselmaesitys 

§ 5 1 S&D  -  

§ 6 2 S&D KÄ + 298, 293, 46 

§ 7 3 S&D KÄ - 237, 362, 40 

§ 10 4 S&D  +  

§ 20 5 S&D NHÄ - 233, 325, 84 

§ 22 § alkuper. teksti NHÄ + 538, 84, 19 

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 541, 64, 29 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

S&D: tarkistus 5 

ECR, Verts/ALE: § 22 

 

Muuta 

Äänestys vastuuvapauden myöntämisestä kattaa myös tilien päättämisen (työjärjestyksen liitteessä V 

olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta). 
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22. Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan tietosuojavaltuutettu 

Mietintö: Monica Macovei (A8-0109/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Päätös vastuuvapaudesta 

äänestys: päätös (teksti 

kokonaisuudessaan) 

 +  

Päätöslauselmaesitys 

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 513, 106, 14 

 

Muuta 

Äänestys vastuuvapauden myöntämisestä kattaa myös tilien päättämisen (työjärjestyksen liitteessä V 

olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta). 
 

 

23. Vastuuvapaus 2014: EU:n erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuus, varainhoito ja 

sen valvonta 

Mietintö: Derek Vaughan (A8-0080/2016) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 18 2 GUE/NGL KÄ + 312, 305, 21 

§ 39 1 S&D  +  

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 519, 118, 3 

 

Muuta 

Äänestys vastuuvapauden myöntämisestä kattaa myös tilien päättämisen (työjärjestyksen liitteessä V 

olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta). 
 

 

24. Vastuuvapaus 2014: Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto (ACER) 

Mietintö: Derek Vaughan (A8-0087/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 
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Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Päätös vastuuvapaudesta 

äänestys: päätös (teksti 

kokonaisuudessaan) 

 +  

Päätöslauselmaesitys 

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 515, 112, 17 

 

Äänestys vastuuvapauspäätöksestä kattaa myös tilien päättämisen (ks. työjärjestyksen liitteessä V 

olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta). 
 

 

25. Vastuuvapaus 2014: Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten 

yhteistyöelimen (BEREC) virasto 

Mietintö: Derek Vaughan (A8-0093/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Päätös vastuuvapaudesta 

äänestys: päätös (teksti 

kokonaisuudessaan) 

 +  

Päätöslauselmaesitys 

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 515, 109, 13 

 

Muuta 

Äänestys vastuuvapauspäätöksestä kattaa myös tilien päättämisen (ks. työjärjestyksen liitteessä V 

olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta). 
 

 

26. Vastuuvapaus 2014: Euroopan unionin elinten käännöskeskus (CdT) 

Mietintö: Derek Vaughan (A8-0084/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 
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Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Päätös vastuuvapaudesta 

äänestys: päätös (teksti 

kokonaisuudessaan) 

 +  

Päätöslauselmaesitys 

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 510, 116, 9 

 

Muuta 

Äänestys vastuuvapauspäätöksestä kattaa myös tilien päättämisen (ks. työjärjestyksen liitteessä V 

olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta). 
 

 

27. Vastuuvapaus 2014: Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus 

(Cedefop) 

Mietintö: Derek Vaughan (A8-0082/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Päätös vastuuvapaudesta 

äänestys: päätös (teksti 

kokonaisuudessaan) 

 +  

Päätöslauselmaesitys 

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 514, 123, 3 

 

Muuta 

Äänestys vastuuvapauspäätöksestä kattaa myös tilien päättämisen (ks. työjärjestyksen liitteessä V 

olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta). 
 

 

28. Vastuuvapaus 2014: Euroopan poliisiakatemia (CEPOL) 

Mietintö: Derek Vaughan (A8-0088/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 
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Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Päätös vastuuvapaudesta 

äänestys: päätös (teksti 

kokonaisuudessaan) 

 +  

Päätöslauselmaesitys 

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 511, 114, 13 

 

Muuta 

Äänestys vastuuvapauspäätöksestä kattaa myös tilien päättämisen (ks. työjärjestyksen liitteessä V 

olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta). 
 

 

29. Vastuuvapaus 2014: Euroopan lentoturvallisuusvirasto (EASA) 

Mietintö: Derek Vaughan (A8-0095/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Päätös vastuuvapaudesta 

äänestys: päätös (teksti 

kokonaisuudessaan) 

 +  

Päätöslauselmaesitys 

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 521, 111, 8 

 

Muuta 

Äänestys vastuuvapauspäätöksestä kattaa myös tilien päättämisen (ks. työjärjestyksen liitteessä V 

olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta). 
 

 

30. Vastuuvapaus 2014: Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (EASO) 

Mietintö: Derek Vaughan (A8-0133/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 
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Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Päätös vastuuvapaudesta 

äänestys: päätös (teksti 

kokonaisuudessaan) 

 +  

Päätöslauselmaesitys 

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 515, 120, 6 

 

Muuta 

Äänestys vastuuvapauspäätöksestä kattaa myös tilien päättämisen (ks. työjärjestyksen liitteessä V 

olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta). 
 

 

 

31. Vastuuvapaus 2014: Euroopan pankkiviranomainen (EBA) 

Mietintö: Derek Vaughan (A8-0090/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Päätös vastuuvapaudesta 

äänestys: päätös (teksti 

kokonaisuudessaan) 

 +  

Päätöslauselmaesitys 

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 512, 103, 26 

 

Muuta 

Äänestys vastuuvapauspäätöksestä kattaa myös tilien päättämisen (ks. työjärjestyksen liitteessä V 

olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta). 
 

 

32. Vastuuvapaus 2014: Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus (ECDC) 

Mietintö: Derek Vaughan (A8-0103/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 
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Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Päätös vastuuvapaudesta 

äänestys: päätös (teksti 

kokonaisuudessaan) 

 +  

Päätöslauselmaesitys 

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 515, 90, 30 

 

Muuta 

Äänestys vastuuvapauspäätöksestä kattaa myös tilien päättämisen (ks. työjärjestyksen liitteessä V 

olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta). 
 

 

33. Vastuuvapaus 2014: Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) 

Mietintö: Derek Vaughan (A8-0118/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Päätös vastuuvapaudesta 

äänestys: päätös (teksti 

kokonaisuudessaan) 

 +  

Päätöslauselmaesitys 

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 508, 121, 7 

 

Muuta 

Äänestys vastuuvapauspäätöksestä kattaa myös tilien päättämisen (ks. työjärjestyksen liitteessä V 

olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta). 
 

 

34. Vastuuvapaus 2014: Euroopan ympäristökeskus (EYK) 

Mietintö: Derek Vaughan (A8-0100/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 
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Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Päätös vastuuvapaudesta 

äänestys: päätös (teksti 

kokonaisuudessaan) 

 +  

Päätöslauselmaesitys 

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 514, 119, 6 

 

Muuta 

Äänestys vastuuvapauspäätöksestä kattaa myös tilien päättämisen (ks. työjärjestyksen liitteessä V 

olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta). 
 

 

35. Vastuuvapaus 2014: Euroopan kalastuksenvalvontavirasto (EFCA) 

Mietintö: Derek Vaughan (A8-0104/2016) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Päätös vastuuvapaudesta 

äänestys: päätös (teksti kokonaisuudessaan)  +  

Päätöslauselmaesitys 

§ 23 § alkuper. teksti eä +  

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 509, 125, 4 

 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ENF: § 23 
 

Muuta 

Äänestys vastuuvapauspäätöksestä kattaa myös tilien päättämisen (ks. työjärjestyksen liitteessä V 

olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta). 
 

 

36. Vastuuvapaus 2014: Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) 

Mietintö: Derek Vaughan (A8-0086/2016) 

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 

Päätös vastuuvapaudesta 

äänestys: päätös (teksti kokonaisuudessaan) KÄ + 415, 216, 9 

Päätöslauselmaesitys 

§ 5 jälkeen 3 Verts/ALE  -  

§ 8 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 -  

3/KÄ - 267, 351, 21 

§ 9 9 S&D  +  

§ 9 jälkeen 5 Verts/ALE NHÄ - 207, 395, 35 

6 Verts/ALE NHÄ - 206, 404, 29 

§ 11 § alkuper. teksti eä +  

§ 12 7 Verts/ALE  -  

§ 13 § alkuper. teksti eä +  

§ 15 jälkeen 8 Verts/ALE  -  

§ 19 1 EFDD  -  

§ 19 jälkeen 2 EFDD  -  

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 472, 162, 9 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

Verts/ALE: tarkistukset 5, 6 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

S&D: § 8, 11, 13 
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Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: 

§ 8 

1. osa: "toteaa, että viranomainen käynnisti hankkeen muuttaakseen tapaa, jolla se seuraa ja 

käsittelee vuosittaisia ilmoituksia sidonnaisuuksista, jotta voidaan lisätä 

sidonnaisuuksia koskeviin ilmoituksiin sovellettavien sääntöjen johdonmukaisuutta 

ja yleisesti niiden noudattamista; panee lisäksi merkille, että uuteen järjestelmään, 

joka on määrä saattaa valmiiksi vuoden 2016 kuluessa, sisältyy vuosittaisten 

sidonnaisuuksia koskevien ilmoitusten keskitetty seuranta ja niihin liittyvän vastuun 

siirto viranomaisen tiedeosastolta sen lakiasioiden ja sääntelyosastolle;" 

2. osa: "kehottaa viranomaista sisällyttämään toimintaperiaatteisiinsa kiellon tehdä 

yhteistyötä sellaisen asiantuntijan kanssa, joka ei ole täyttänyt sidonnaisuuksia 

koskevaa ilmoitusta asianmukaisesti ja totuudenmukaisesti, jäsenvaltioiden 

valtuuttamat asiantuntijat mukaan luettuina;" 

3. osa: "kehottaa viranomaista sisällyttämään toimintaperiaatteisiinsa vaatimuksen, jonka 

mukaisesti asiantuntijoiden on ilmoitettava viranomaiselle muutokset sinä aikana, 

kun asiantuntija on viranomaisen palveluksessa;" 
 

Muuta 

Äänestys vastuuvapauspäätöksestä kattaa myös tilien päättämisen (ks. työjärjestyksen liitteessä V 

olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta). 

Tarkistus 4 on mitätöity. 
 

 

37. Vastuuvapaus 2014: Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE) 

Mietintö: Derek Vaughan (A8-0085/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Päätös vastuuvapaudesta 

äänestys: päätös (teksti 

kokonaisuudessaan) 

 +  

Päätöslauselmaesitys 

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 508, 125, 3 

 

Muuta 

Äänestys vastuuvapauspäätöksestä kattaa myös tilien päättämisen (ks. työjärjestyksen liitteessä V 

olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta). 
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38. Vastuuvapaus 2014: Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) 

Mietintö: Derek Vaughan (A8-0091/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Päätös vastuuvapaudesta 

äänestys: päätös (teksti 

kokonaisuudessaan) 

 +  

Päätöslauselmaesitys 

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 511, 112, 11 

 

Muuta 

Äänestys vastuuvapauspäätöksestä kattaa myös tilien päättämisen (ks. työjärjestyksen liitteessä V 

olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta). 
 

 

39. Vastuuvapaus 2014: Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT) 

Mietintö: Derek Vaughan (A8-0117/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Päätös vastuuvapaudesta 

äänestys: päätös (teksti 

kokonaisuudessaan) 

 +  

Päätöslauselmaesitys 

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 513, 113, 13 

 

Muuta 

Äänestys vastuuvapauspäätöksestä kattaa myös tilien päättämisen (ks. työjärjestyksen liitteessä V 

olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta). 
 

 

40. Vastuuvapaus 2014: Euroopan lääkevirasto (EMA) 

Mietintö: Derek Vaughan (A8-0114/2016) 

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 

Päätös vastuuvapaudesta 

äänestys: päätös (teksti kokonaisuudessaan)  +  

Päätöslauselmaesitys 

§ 20 § alkuper. teksti eä -  

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 516, 113, 10 

 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

S&D: § 20 
 

Muuta 

Äänestys vastuuvapauspäätöksestä kattaa myös tilien päättämisen (ks. työjärjestyksen liitteessä V 

olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta). 
 

 

41. Vastuuvapaus 2014: Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön 

seurantakeskus (EMCDDA) 

Mietintö: Derek Vaughan (A8-0105/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Päätös vastuuvapaudesta 

äänestys: päätös (teksti 

kokonaisuudessaan) 

 +  

Päätöslauselmaesitys 

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 508, 113, 8 

 

Muuta 

Äänestys vastuuvapauspäätöksestä kattaa myös tilien päättämisen (ks. työjärjestyksen liitteessä V 

olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta). 
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42. Vastuuvapaus 2014: Euroopan meriturvallisuusvirasto (EMSA) 

Mietintö: Derek Vaughan (A8-0102/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Päätös vastuuvapaudesta 

äänestys: päätös (teksti 

kokonaisuudessaan) 

 +  

Päätöslauselmaesitys 

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 510, 116, 11 

 

Muuta 

Äänestys vastuuvapauspäätöksestä kattaa myös tilien päättämisen (ks. työjärjestyksen liitteessä V 

olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta). 
 

 

43. Vastuuvapaus 2014: Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA) 

Mietintö: Derek Vaughan (A8-0098/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Päätös vastuuvapaudesta 

äänestys: päätös (teksti 

kokonaisuudessaan) 

 +  

Päätöslauselmaesitys 

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 509, 126, 5 

 

Muuta 

Äänestys vastuuvapauspäätöksestä kattaa myös tilien päättämisen (ks. työjärjestyksen liitteessä V 

olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta). 
 

 

44. Vastuuvapaus 2014: Euroopan rautatievirasto (ERA) 

Mietintö: Derek Vaughan (A8-0106/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 
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Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Päätös vastuuvapaudesta 

äänestys: päätös (teksti 

kokonaisuudessaan) 

 +  

Päätöslauselmaesitys 

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 511, 115, 11 

 

Muuta 

Äänestys vastuuvapauspäätöksestä kattaa myös tilien päättämisen (ks. työjärjestyksen liitteessä V 

olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta). 
 

 

45. Vastuuvapaus 2014: Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) 

Mietintö: Derek Vaughan (A8-0096/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Päätös vastuuvapaudesta 

äänestys: päätös (teksti 

kokonaisuudessaan) 

 +  

Päätöslauselmaesitys 

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 516, 113, 8 

 

Muuta 

Äänestys vastuuvapauspäätöksestä kattaa myös tilien päättämisen (ks. työjärjestyksen liitteessä V 

olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta). 
 

 

46. Vastuuvapaus 2014: Euroopan koulutussäätiö (ETF) 

Mietintö: Derek Vaughan (A8-0116/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 
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Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Päätös vastuuvapaudesta 

äänestys: päätös (teksti 

kokonaisuudessaan) 

 +  

Päätöslauselmaesitys 

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 509, 118, 7 

 

Muuta 

Äänestys vastuuvapauden myöntämisestä kattaa myös tilien päättämisen (työjärjestyksen liitteessä V 

olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta). 
 

 

47. Vastuuvapaus 2014: vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten 

tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto 

(eu-LISA) 

Mietintö: Derek Vaughan (A8-0124/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Päätös vastuuvapaudesta 

äänestys: päätös (teksti 

kokonaisuudessaan) 

 +  

Päätöslauselmaesitys 

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 501, 121, 7 

 

Muuta 

Äänestys vastuuvapauspäätöksestä kattaa myös tilien päättämisen (ks. työjärjestyksen liitteessä V 

olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta). 
 

 

48. Vastuuvapaus 2014: Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) 

Mietintö: Derek Vaughan (A8-0134/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 
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Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Päätös vastuuvapaudesta 

äänestys: päätös (teksti 

kokonaisuudessaan) 

 +  

Päätöslauselmaesitys 

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 505, 119, 2 

 

Muuta 

Äänestys vastuuvapauspäätöksestä kattaa myös tilien päättämisen (ks. työjärjestyksen liitteessä V 

olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta). 
 

 

49. Vastuuvapaus 2014: Euratomin hankintakeskus 

Mietintö: Derek Vaughan (A8-0110/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Päätös vastuuvapaudesta 

äänestys: päätös (teksti 

kokonaisuudessaan) 

 +  

Päätöslauselmaesitys 

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 498, 115, 18 

 

Muuta 

Äänestys vastuuvapauspäätöksestä kattaa myös tilien päättämisen (ks. työjärjestyksen liitteessä V 

olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta). 
 

 

50. Vastuuvapaus 2014: Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound) 

Mietintö: Derek Vaughan (A8-0120/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 
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Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Päätös vastuuvapaudesta 

äänestys: päätös (teksti 

kokonaisuudessaan) 

 +  

Päätöslauselmaesitys 

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 507, 115, 8 

 

Muuta 

Äänestys vastuuvapauspäätöksestä kattaa myös tilien päättämisen (ks. työjärjestyksen liitteessä V 

olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta). 
 

 

51. Vastuuvapaus 2014: Euroopan oikeudellisen yhteistyön yksikkö (Eurojust) 

Mietintö: Derek Vaughan (A8-0099/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Päätös vastuuvapaudesta 

äänestys: päätös (teksti 

kokonaisuudessaan) 

 +  

Päätöslauselmaesitys 

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 509, 113, 13 

 

Muuta 

Äänestys vastuuvapauspäätöksestä kattaa myös tilien päättämisen (ks. työjärjestyksen liitteessä V 

olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta). 
 

 

52. Vastuuvapaus 2014: Euroopan poliisivirasto (Europol) 

Mietintö: Derek Vaughan (A8-0122/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 
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Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Päätös vastuuvapaudesta 

äänestys: päätös (teksti 

kokonaisuudessaan) 

 +  

Päätöslauselmaesitys 

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 505, 108, 17 

 

Muuta 

Äänestys vastuuvapauspäätöksestä kattaa myös tilien päättämisen (ks. työjärjestyksen liitteessä V 

olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta). 
 

 

53. Vastuuvapaus 2014: Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA) 

Mietintö: Derek Vaughan (A8-0108/2016) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Päätös vastuuvapaudesta 

äänestys: päätös (teksti kokonaisuudessaan)  +  

Päätöslauselmaesitys 

§ 11 2 PPE  +  

1 EFDD  ↓  

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 510, 117, 10 

 

Muuta 

Äänestys vastuuvapauspäätöksestä kattaa myös tilien päättämisen (ks. työjärjestyksen liitteessä V 

olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta). 
 

 

54. Vastuuvapaus 2014: Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta 

ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto (Frontex) 

Mietintö: Derek Vaughan (A8-0115/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 
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Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Päätös vastuuvapaudesta 

äänestys: päätös (teksti 

kokonaisuudessaan) 

 +  

Päätöslauselmaesitys 

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 494, 123, 16 

 

Muuta 

Äänestys vastuuvapauspäätöksestä kattaa myös tilien päättämisen (ks. työjärjestyksen liitteessä V 

olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta). 
 

 

55. Vastuuvapaus 2014: Euroopan GNSS-virasto (GSA) 

Mietintö: Derek Vaughan (A8-0112/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Päätös vastuuvapaudesta 

äänestys: päätös (teksti 

kokonaisuudessaan) 

 +  

Päätöslauselmaesitys 

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 515, 109, 10 

 

Muuta 

Äänestys vastuuvapauspäätöksestä kattaa myös tilien päättämisen (ks. työjärjestyksen liitteessä V 

olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta). 
 

 

56. Vastuuvapaus 2014: ARTEMIS-yhteisyritys 

Mietintö: Marian-Jean Marinescu (A8-0092/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 
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Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Päätös lykätä vastuuvapauden myöntämistä 

äänestys: päätös (teksti 

kokonaisuudessaan) 

 +  

Päätöslauselmaesitys 

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 600, 35, 0 

 

Muuta 

Äänestys vastuuvapauden lykkäämisestä kattaa myös tilien päättämisen (työjärjestyksen liitteessä V 

olevan 5 artiklan 1 kohdan b alakohta). 
 

 

 

57. Vastuuvapaus 2014: Clean Sky -yhteisyritys 

Mietintö: Marian-Jean Marinescu (A8-0094/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Päätös vastuuvapaudesta 

äänestys: päätös (teksti 

kokonaisuudessaan) 

 +  

Päätöslauselmaesitys 

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 520, 111, 0 

 

Muuta 

Äänestys vastuuvapauspäätöksestä kattaa myös tilien päättämisen (ks. työjärjestyksen liitteessä V 

olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta). 
 

 

58. Vastuuvapaus 2014: ECSEL-yhteisyritys 

Mietintö: Marian-Jean Marinescu (A8-0119/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 



P8_PV(2016)04-28(VOT)_FI.doc 43 PE 582.702 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Päätös vastuuvapaudesta 

äänestys: päätös (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 432, 173, 23 

Päätöslauselmaesitys 

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 508, 118, 4 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

Verts/ALE: päätös (teksti kokonaisuudessaan) 
 

Muuta 

Äänestys vastuuvapauspäätöksestä kattaa myös tilien päättämisen (ks. työjärjestyksen liitteessä V 

olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta). 
 

 

59. Vastuuvapaus 2014: ENIAC-yhteisyritys 

Mietintö: Marian-Jean Marinescu (A8-0113/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Päätös lykätä vastuuvapauden myöntämistä 

äänestys: päätös (teksti 

kokonaisuudessaan) 

 +  

Päätöslauselmaesitys 

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 595, 40, 0 

 

Muuta 

Äänestys vastuuvapauden lykkäämisestä kattaa myös tilien päättämisen (työjärjestyksen liitteessä V 

olevan 5 artiklan 1 kohdan b alakohta). 

 

 

60. Vastuuvapaus 2014: Polttokenno- ja vety-yhteisyritys 

Mietintö: Marian-Jean Marinescu (A8-0083/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 
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Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Päätös vastuuvapaudesta 

äänestys: päätös (teksti 

kokonaisuudessaan) 

 +  

Päätöslauselmaesitys 

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 519, 107, 3 

 

Muuta 

Äänestys vastuuvapauspäätöksestä kattaa myös tilien päättämisen (ks. työjärjestyksen liitteessä V 

olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta). 
 

 

61. Vastuuvapaus 2014: Toinen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttava yhteisyritys 

(IMI) 

Mietintö: Marian-Jean Marinescu (A8-0081/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Päätös vastuuvapaudesta 

äänestys: päätös (teksti 

kokonaisuudessaan) 

 +  

Päätöslauselmaesitys 

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 512, 113, 7 

 

Muuta 

Äänestys vastuuvapauspäätöksestä kattaa myös tilien päättämisen (ks. työjärjestyksen liitteessä V 

olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta). 
 

 

62. Vastuuvapaus 2014: ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaava 

yhteisyritys 

Mietintö: Marian-Jean Marinescu (A8-0097/2016) 

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 

Päätös lykätä vastuuvapauden myöntämistä 

äänestys: päätös (teksti kokonaisuudessaan) NHÄ + 594, 30, 5 

Päätöslauselmaesitys 

§ 3 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 4 jälkeen 1 Verts/ALE NHÄ - 195, 421, 15 

§ 5 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 570, 55, 7 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

Verts/ALE: päätös (teksti kokonaisuudessaan), tarkistus 1 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

S&D: 

§ 3 

1. osa: "panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa korostettiin, että 

neuvoston 7. heinäkuuta 2010 hyväksymissä päätelmissä vahvistettiin, että 

yhteisyrityksen rahoitusosuus ITER-hankkeen rakennusvaiheessa on 

6 600 000 000 euroa (vuoden 2008 hinnoin); toteaa, että tämä määrä, joka 

kaksinkertaisti hankkeen rakennusvaiheeseen alun perin budjetoidut menot, ei 

sisältänyt komission vuonna 2010 ehdottamaa 663 000 000 euron määrää, joka oli 

tarkoitettu kattamaan mahdolliset ennakoimattomat menot; ottaa huomioon, että 

ITER-organisaatio perusti vararahaston, jonka tarkoituksena on tarjota selkeämpi 

mekanismi, jolla kompensoidaan hallinnointiviranomaisille suunnittelumuutoksista 

aiheutuvia kuluja ja kannustetaan ITER-organisaatiota hyväksymään ratkaisuja, 

joilla minimoidaan kustannuksia pyrittäessä korjaamaan vuonna 2013 

johdonarvioinnissa havaittuja heikkouksia;" 

2. osa: "katsoo, että hankkeen kustannusten merkittävä kasvu saattaa vaarantaa muut, niin 

ikään unionin talousarviosta rahoitetut ohjelmat ja olla ristiriidassa sen periaatteen 

kanssa, että rahalle olisi saatava paras vastine;" 
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§ 5 

1. osa: "panee merkille, että yhteisyritys arvioi marraskuussa 2014, että vajaus (negatiivinen 

varaus) hankkeen rakennusvaiheen päätökseen saamiseen mennessä kasvaa 

428 000 000 euroon (vuoden 2008 hinnoin); panee merkille, että tällä hetkellä 

yhteisyritys laatii tarkempaa ja ajantasaisempaa arviota käyttäen apuna kulujen 

hillintää koskevia toimenpiteitä ja että kustannusseuranta tulee olemaan myös 

tulevaisuudessa tärkeässä asemassa maailmanlaajuisen projektihallinnan tasolla 

ITER-organisaation uuden pääjohtajan alaisuudessa;" 

2. osa: "korostaa, että 22. helmikuuta 2016 pidetyssä talousarvion valvontavaliokunnan 

kokouksessa komissio totesi julkisesti, että se "hylkäsi" ITER-organisaation uuden 

pääjohtajan tekemän ehdotuksen toimintasuunnitelmasta;" 

3. osa: "ottaa lisäksi huomioon, että yhteisyritys on ottanut käyttöön keskitetyn 

kustannuslaskentatietojen hallinnointijärjestelmän, jotta voidaan tarkasti valvoa 

talousarvion kehitystä ja seurata säännöllisesti kulupoikkeamia" 
 

Muuta 

Äänestys vastuuvapauden lykkäämisestä kattaa myös tilien päättämisen (työjärjestyksen liitteessä V 

olevan 5 artiklan 1 kohdan b alakohta). 
 

 

63. Vastuuvapaus 2014: SESAR-yhteisyritys 

Mietintö: Marian-Jean Marinescu (A8-0089/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Päätös vastuuvapaudesta 

äänestys: päätös (teksti 

kokonaisuudessaan) 

 +  

Päätöslauselmaesitys 

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 515, 111, 1 

 

Muuta 

Äänestys vastuuvapauspäätöksestä kattaa myös tilien päättämisen (ks. työjärjestyksen liitteessä V 

olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta). 
 

 

64. Euroopan investointipankin vuosikertomus 2014 

Mietintö: Georgi Pirinski (A8-0050/2016) 

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 

§ 2 jälkeen 7 S&D NHÄ + 365, 228, 28 

§ 9 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 39 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 40 § alkuper. teksti osat   

1/KÄ - 261, 352, 9 

2/KÄ + 323, 289, 8 

3 +  

§ 54 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 59 § alkuper. teksti eä +  

§ 41 jälkeen 1 EFDD  -  

2 EFDD  -  

3 EFDD  -  

§ 51 jälkeen 4 EFDD  -  

§ 55 jälkeen 5 EFDD osat   

1/KÄ + 364, 250, 5 

2/KÄ + 332, 282, 7 

A kappale 6 S&D  +  

E kappale § 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 + 468, 87, 66 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

S&D: tarkistus 7 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

S&D: § 59 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

Verts/ALE: 

tarkistus 5 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "ja että liittymisneuvottelujen käynnistyttyä 

vuonna 2004 EIP lisäsi luotonantotoimiaan tässä maassa ja noin 23 miljardia euroa 

on asetettu saataville kymmenen viime vuoden aikana; pitää valitettavana, että 

huolimatta EU:ssa sitkeästi jatkuvasta talouskriisistä Turkki on tällä hetkellä 

ensimmäisellä sijalla EU:n ulkopuolisten EIP:n rahoituksen vastaanottajamaiden 

joukossa ja sen osuus EIP:n lainojen kokonaismäärästä on 3,5 prosenttia (2015);" 

2. osa: nämä sanat 

 
ECR: 

E kappale 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanaa "lähentymisautomaattina" 

2. osa: tämä sana 

 
§ 9 

1. osa: "kehottaa EIP:tä, kun se arvioi ja luokittelee hankkeita, pitämään ehdottoman 

ensisijaisena perusteena investointien pitkän aikavälin vaikutusta ja kiinnittämään 

huomiota pelkkien rahoitusindikaattoreiden sijaan" 

2. osa: "myös ennen kaikkea siihen, miten investoinnit vaikuttavat kestävään kehitykseen ja 

elämänlaadun parantamiseen, kun ne saavat aikaan lisäparannuksia työllisyyden, 

sosiaalisten normien ja ympäristön aloilla;" 

 
§ 39 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "kehottaa siksi EIP:tä kohdistamaan 

rahoitustaan suurtyöttömyydestä eniten kärsiville alueille sekä sosiaalista 

infrastruktuuria koskeviin hankkeisiin;" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 54 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "joita konfliktit ja äärimmäinen köyhyys 

koettelevat, jotta voidaan vähentää kehityseroja EU:n ja näiden alueiden välillä, 

sekä" 

2. osa: nämä sanat 

 



P8_PV(2016)04-28(VOT)_FI.doc 49 PE 582.702 

ECR, S&D: 

§ 40 

1. osa: "pitää valitettavana, että EIP:n rahoitusta on tähän saakka käytetty monesti tukemaan 

erilaisia yleisen edun mukaisia ja ilmastotoimia koskevia infrastruktuurihankkeita, 

jotka eivät ole rahoituksellisesti kestäviä;" 

2. osa: "panee huolestuneena merkille suuntauksen, että rahoitetaan moottoriteiden kaltaista 

infrastruktuuria, joka kannustaa käyttämään fossiilisia polttoaineita ja on näin ollen 

ristiriidassa niiden unionin pitkän aikavälin tavoitteiden kanssa, jotka koskevat 

siirtymistä kohti hiiletöntä taloutta;" 

3. osa: "kehottaa EIP:tä sisällyttämään unionissa ja sen ulkopuolella rahoitettavien 

hankkeiden valintaprosessiin ympäristöllistä, taloudellista ja sosiaalista lisäarvoa 

koskevan pakollisen ja perusteellisen etukäteisarvion; kehottaa toteuttamaan kaikki 

etukäteen ja jälkikäteen laadittavat arvioinnit siten, että sidosryhmät, paikalliset, 

alueelliset ja kansalliset viranomaiset sekä kansalaisyhteiskunnan edustajat ovat 

aktiivisesti mukana; kehottaa lisäksi julkaisemaan ja asettamaan kokonaisuudessaan 

kaikkien saataville näiden arviointien tulokset ja käytetyt indikaattorit;" 
 

 

65. Sairaaloihin ja kouluihin kohdistetut hyökkäykset kansainvälisen humanitaarisen 

oikeuden rikkomisena 

Päätöslauselmaesitykset: B8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-0492/2016, 

B8-0493/2016 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0488/2016  

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

§ 2 jälkeen 4 GUE/NGL  -  

§ 7 5 GUE/NGL osat   

1/NHÄ + 350, 165, 103 

2/NHÄ + 294, 182, 120 

3/NHÄ + 312, 183, 112 

4/NHÄ + 319, 156, 123 

§ 10 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 11 § alkuper. teksti NHÄ + 329, 197, 94 

§ 14 6 GUE/NGL  -  

§ 21 § alkuper. teksti NHÄ + 500, 93, 29 

A kappale 2 GUE/NGL  -  

G kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 -  

L kappale 3 GUE/NGL NHÄ + 319, 160, 132 

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

 +  

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset 

B8-0488/2016  ALDE  ↓  

B8-0489/2016  PPE  ↓  

B8-0490/2016  ECR  ↓  

B8-0491/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0492/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0493/2016  S&D  ↓  

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: § 11, 21 

GUE/NGL: tarkistukset 3 ja 5 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: § 11 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: 

G kappale 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "ehdoitta" ja "eli siihen ei saa liittyä 

minkäänlaisia poliittisia, taloudellisia tai turvallisuusnäkökohtia eikä minkäänlaista 

syrjintää" 

2. osa: nämä sanat 
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§ 10 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "EU:n ja sen jäsenvaltioiden kumppaneista" 

2. osa: nämä sanat 

 
tarkistus 5 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "seksuaali- ja lisääntymis-", "mukaan lukien 

turvallinen raskaudenkeskeytys" ja "sen sijaan, että vain jatkettaisiin epäinhimillistä 

kohtelua;" 

2. osa: "seksuaali- ja lisääntymis-" 

3. osa: "mukaan lukien turvallinen raskaudenkeskeytys" 

4. osa: "sen sijaan, että vain jatkettaisiin epäinhimillistä kohtelua;" 
 

Muuta 

Tarkistus 1 on peruutettu. 

Myös Javier Nart (ALDE-ryhmä) on allekirjoittanut yhteisen päätöslauselmaesityksen RC-B8-

0488/2016. 

Kateřina Konečná ja Jiří Maštálka (GUE/NGL-ryhmä) ovat peruuttaneet allekirjoituksensa 

tarkistuksesta 4. 
 

 

66. Asiakirjojen julkisuus vuosina 2014–2015 

Mietintö: Laura Ferrara (A8-0141/2016) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 7 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 8 § alkuper. teksti osat   

1/KÄ + 367, 232, 12 

2 +  

§ 9 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 10 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 14 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 -  

§ 15 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 366, 191, 52 

§ 24 § alkuper. teksti eä +  

§ 25 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 27 1 ALDE NHÄ - 196, 402, 13 

§ 29 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 356, 201, 49 

§ 31 § alkuper. teksti eä +  

§ 33 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 392, 216, 4 

§ 34 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 -  

§ 40 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 42 § alkuper. teksti osat   

1 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

2/KÄ + 327, 282, 3 

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 523, 37, 46 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: tarkistus 1, § 33 (2. osa) 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: § 24, 31 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

EFDD: 

§ 40 

1. osa: "kehottaa komissiota valvomaan, että jäsenvaltiot noudattavat asetuksessa (EU) N:o 

1303/2013 vahvistettuja tiedotus- ja viestintävelvoitteita" 

2. osa: "ja ottavat tarvittaessa käyttöön seuraamuksia näiden velvoitteiden rikkomisesta;" 

 
Verts/ALE: 

§ 29 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "paikalliset viranomaiset ja alueelliset 

organisaatiot" 

2. osa: nämä sanat 

 
PPE: 

§ 7 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "(mukaan lukien esimerkiksi jaetut asiakirjat, 

asianosaiset henkilöt ja annetut äänet)" ja "pitää näin ollen tärkeänä julkaista 

sähköinen rekisteri, johon merkitään kaikki edellä mainitut seikat;" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 8 

1. osa: "kehottaa komissiota nimittämään komission jäsenen vastaamaan asiakirjojen 

julkisuudesta ja avoimuudesta;" 

2. osa: "kehottaa komission varapuheenjohtajaa esittelemään tällä välin mahdollisimman 

pian asiakirjojen avoimuutta koskevan kunnianhimoisen toimintasuunnitelman, sillä 

avoimuus on paremman sääntelyn kulmakivi;" 

 
§ 9 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "ja suoraan demokratiaan" 

2. osa: nämä sanat 

 



P8_PV(2016)04-28(VOT)_FI.doc 54 PE 582.702 

§ 10 

1. osa: "pitää valitettavana, että virallisten asiakirjojen turvaluokitusta usein liioitellaan; 

toistaa kantansa, jonka mukaan olisi luotava selkeät ja yhdenmukaiset säännöt, jotka 

koskevat asiakirjojen turvaluokituksen asettamista ja poistamista; pitää valitettavana, 

että toimielimet pitävät kokouksia suljetuin ovin ilman asianmukaisia perusteita; 

kehottaa jälleen toimielimiä arvioimaan ja julkisesti perustelemaan asetuksen (EY) 

N:o 1049/2001 mukaisesti pyynnöt, jotka koskevat suljetuin ovin pidettäviä 

kokouksia; katsoo, että parlamentin olisi arvioitava tapauskohtaisesti kokoukset, 

jotka pidetään parlamentissa suljetuin ovin;" 

2. osa: "uskoo, että riippumattoman valvontaviranomaisen olisi valvottava salassapito- ja 

julkistamisprosesseja;" 

 
§ 14 

1. osa: "kehottaa kaikkia toimielimiä arvioimaan ja tarvittaessa tarkistamaan rikkomusten 

ilmoittamisessa käyttämiään sisäisiä järjestelyjä sekä vaatii suojelemaan ilmiantajia; 

kehottaa erityisesti komissiota raportoimaan parlamentille siitä, millaisia 

kokemuksia sillä on vuonna 2012 hyväksytyistä unionin henkilöstöön sovellettavista 

ilmiantamista koskevista uusista säännöistä ja niiden täytäntöönpanotoimista;" 

2. osa: "kehottaa komissiota laatimaan ehdotuksen ilmiantajien suojelemisesta sekä 

moraalisesti että taloudellisesti, jotta ilmiantajia suojellaan ja tuetaan 

asianmukaisesti osana demokraattista järjestelmää;" 

 
§ 15 

1. osa: "toteaa, että SEU:n ja SEUT:n voimaantulon jälkeen oikeus tutustua asiakirjoihin 

koskee kaikkia unionin toimielimiä, elimiä ja virastoja; katsoo näin ollen, että asetus 

(EY) N:o 1049/2001 on pikaisesti saatettava ajan tasalle ja että sitä on muutettava 

perussopimusten määräysten sekä unionin tuomioistuimen ja Euroopan 

ihmisoikeustuomioistuimen asiaa koskevan oikeuskäytännön perusteella;" 

2. osa: "pitää erityisen tärkeänä laajentaa soveltamisala koskemaan kaikkia unionin 

toimielimiä, jotka eivät nykyisin kuulu sen piiriin, kuten Eurooppa-neuvosto, 

Euroopan keskuspankki, tuomioistuin ja kaikki unionin elimet ja virastot;" 

 
§ 25 

1. osa: "pitää valitettavana, että kolmikantaneuvotteluihin liittyvien virallisten ja 

epävirallisten asiakirjojen vuotamisen vuoksi asioista hyvin perillä olevat ja suhteita 

hyödyntävät eturyhmät pääsevät epätasa-arvoisella tavalla käsiksi asiakirjoihin ja 

siten vaikuttamaan lainsäädäntöprosessiin;" 

2. osa: "huomauttaa, että asiakirjojen vuotamista tapahtuisi vähemmän, jos 

kolmikantaneuvotteluihin liittyvät asiakirjat julkistettaisiin ennakoivasti ja 

viipymättä helposti käytettävissä olevalla alustalla;" 

 
§ 34 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "kehottaa komissiota kuulemaan parlamenttia 

ennen neuvotteluvaltuutuksen laatimista;" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 42 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "mutta pitää valitettavana, että se on edelleen 

pahasti jäljessä tässä asiassa muihin maailman keskuspankkeihin verrattuna;" 

2. osa: nämä sanat 
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ECR: 

§ 33 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "mikä merkitsee, että toimielinten olisi 

julkaistava unionin neuvottelijalle annetut neuvotteluvaltuudet" 

2. osa: nämä sanat 
 

 

67. Kotitalous- ja hoivatyötä tekevät naiset EU:ssa 

Mietintö: Kostadinka Kuneva (A8-0053/2016) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 1 § alkuper. teksti NHÄ + 314, 273, 18 

§ 2 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 538, 48, 16 

2/NHÄ - 270, 309, 11 

3/NHÄ + 460, 123, 18 

4/NHÄ + 302, 267, 27 

§ 9 § alkuper. teksti eä +  

§ 11 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 -  

§ 12 § alkuper. teksti NHÄ + 493, 17, 96 

§ 13 § alkuper. teksti NHÄ + 324, 38, 225 

§ 14 § alkuper. teksti eä +  

§ 15 § alkuper. teksti eä -  

§ 17 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 19 § alkuper. teksti eä -  

§ 22 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 301, 235, 69 

2/NHÄ - 279, 300, 15 

3/NHÄ + 295, 281, 14 

§ 23 § alkuper. teksti eä -  

§ 24 § alkuper. teksti eä -  

§ 25 § alkuper. teksti NHÄ + 308, 240, 52 

§ 32 § alkuper. teksti eä +  

§ 33 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 516, 81, 3 

§ 34 § alkuper. teksti eä +  

§ 35 § alkuper. teksti eä -  

§ 40 § alkuper. teksti eä +  

§ 41 § alkuper. teksti eä +  

§ 43 § alkuper. teksti eä +  

§ 56 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 -  

§ 60 § alkuper. teksti eä -  

§ 61 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 -  

§ 64 § alkuper. teksti osat   

1/KÄ + 281, 128, 178 



P8_PV(2016)04-28(VOT)_FI.doc 57 PE 582.702 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

2 +  

§ 65 § alkuper. teksti eä +  

§ 66 § alkuper. teksti eä/KÄ - 253, 326, 12 

§ 68 § alkuper. teksti eä +  

E kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 -  

3/KÄ + 322, 251, 16 

I kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 -  

3 +  

K kappale § alkuper. teksti eä -  

O kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ - 252, 257, 78 

R kappale § alkuper. teksti eä/KÄ + 271, 184, 97 

V kappale § alkuper. teksti eä +  

Y kappale § alkuper. teksti eä +  

Z kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 -  

AE kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ - 281, 300, 3 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

AG kappale § alkuper. teksti eä -  

AH kappale § alkuper. teksti eä -  

AI kappale § alkuper. teksti eä -  

AK kappale § alkuper. teksti eä -  

AM kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ - 284, 295, 6 

AO kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 -  

AX kappale § alkuper. teksti eä -  

BA kappale § alkuper. teksti eä -  

BD kappale § alkuper. teksti NHÄ + 326, 23, 242 

BE kappale § alkuper. teksti eä +  

BF kappale § alkuper. teksti eä +  

BL kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 -  

BM kappale § alkuper. teksti eä -  

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 279, 105, 204 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: § 1, 2 (3. osa ja 4. osa), 33 (2. osa) 

S&D: BD kappale, § 12, 13 

ENF: § 22, 25 

GUE/NGL: § 2 
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Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: Y, AH, AM, AO kappale, § 9, 25 

S&D: AG, AI, AK, AX, BM, BA kappale, § 32, 34, 40, 41, 43, 68 

PPE: K, R, V, AH, BD, BE, BF kappale, § 13, 14, 15, 19, 22, 23, 24, 35, 60, 64, 65, 66 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: 

§ 22 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "komissiota ja" ja "ja ottamaan käyttöön 

kohdennettuja laillisen maahanmuuton ohjelmia" 

2. osa: "komissiota ja" 

3. osa: "ja ottamaan käyttöön kohdennettuja laillisen maahanmuuton ohjelmia" 

 
§ 56 

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

2. osa: nämä sanat 

 
§ 61 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "mutta pääosin varmojen" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 64 

1. osa: "kehottaa jäsenvaltioita kohtelemaan EU:sta ja EU:n ulkopuolelta tulevia au pair 

-työntekijöitä yhdenvertaisesti ja myöntämään näille yhdistetyn oleskelu-/työluvan, 

jossa määritellään työaika, sopimustyyppi ja palkanmaksuehdot;" 

2. osa: "kehottaa jäsenvaltioita ratifioimaan au pair -sijoitusta koskevan eurooppalaisen 

sopimuksen; pyytää jäsenvaltioita parantamaan au pair -sijoituksia hoitavien 

toimistojen akkreditointijärjestelmää ja valvontamekanismeja;" 

 
PPE: 

E kappale 

1. osa: "toteaa, että ammattilaistuminen tarkoittaa sitä, että tietyn alan työntekijöille 

annetaan työsuhde- ja sosiaaliturvaoikeudet," 

2. osa: "jotka ovat samankaltaiset kuin lakien säätelemillä työsopimuksilla työskentelevien 

työntekijöiden, mukaan luettuina kohtuullinen palkka, säännelty työaika, palkallinen 

loma, työterveys ja -turvallisuus, eläke, äitiys- ja isyysvapaat ja sairauslomat, 

työkyvyttömyyskorvaukset, irtisanomista tai työsuhteen päättämistä koskevat 

säännöt, oikeussuojakeinot hyväksikäyttötapauksissa ja pääsy koulutukseen" 

3. osa: "toteaa, että kotitalous- ja hoivatyön ammatillistaminen on mahdollista vain siten, 

että lisätään julkista varainkäyttöä (verokannustimet), sosiaalista tukea (perhe-

etuudet, yritystuet, sairausvakuutukset, yritysneuvostot jne.) ja yksityistä 

varainkäyttöä (yksityishenkilöiden maksamat palvelut);" 

 
I kappale 

1. osa: "toteaa, että kotitaloustyöntekijöille ja hoivatyöntekijöille, jotka eivät kuulu 

työlainsäädännön piiriin, ei voida taata turvallista ja terveellistä työympäristöä ja he 

kokevat merkittävää syrjintää, joka liittyy heihin sovellettavien oikeuksien ja 

suojelun tasoon verrattuna tietyn maan yleiseen tasoon," 

2. osa: "erityisesti silloin kun kotitaloustyötä säännellään erityislainsäädännöllä ja/tai 

työehtosopimuksilla yleisen työlainsäädännön sijasta;" 

3. osa: "erityisesti silloin kun kotitaloustyötä säännellään erityislainsäädännöllä ja/tai 

työehtosopimuksilla yleisen työlainsäädännön sijasta;" 
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O kappale 

1. osa: "toteaa, että enimmäkseen naisia työllistävä kotitaloustyöala on otollinen 

työntekijöiden hyväksikäytölle; toteaa, että hyväksikäyttö on vakava 

perusoikeusloukkaus, jolta sekä laittomia että EU:sta lähtöisin olevia työntekijöitä 

olisi suojeltava;" 

2. osa: "toteaa, että ainoastaan neljä jäsenvaltiota suojelee EU:sta lähtöisin olevia 

työntekijöitä hyväksikäytöltä samalla tavalla kuin EU:n ulkopuolisista maista 

lähtöisin olevia laittomia työntekijöitä;" 

 
Z kappale 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "syrjinnästä, huonosta kohtelusta, 

pakkotyöstä, orjuudesta tai vapauden rajoittamisesta" ja "tai karkotetuiksi" 

2. osa: nämä sanat 

 
AE kappale 

1. osa: "toteaa, että on kiinnitettävä huomiota lapsityövoiman käyttöön, häirintään ja laajaan 

työntekijöiden oikeuksien rikkomiseen kotitaloustyön alalla" 

2. osa: "erityisesti jäsenvaltioissa toimivien kolmansien maiden diplomaattien 

kotitalouksissa, sillä useimmissa tapauksissa kotitaloustyöntekijät ovat tulleet 

unioniin erilaisilla työluvilla kuin muut kotitaloustyötä tekevät maahanmuuttajat ja 

kyseisiä kotitalouksia koskee eksterritoriaalisuuden periaate;" 

 
AM kappale 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "kriisin vuoksi käyttöön otetut julkisen 

talouden säästötoimet" 

2. osa: nämä sanat 

 
AO kappale 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "ja EU:ssa toteutetut julkisen talouden 

säästötoimet ovat" 

2. osa: nämä sanat 

 
BL kappale 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanaa "karkotuksesta" 

2. osa: tämä sana 

 
§ 11 

1. osa: "kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan päättäväisiä toimia kotitalous- ja hoivatyön 

aloilla, jotka tuottavat suurta lisäarvoa talouteen; kehottaa niitä sen vuoksi 

tunnustamaan alalla tehtävän työn ammatiksi ja varmistamaan työlainsäädännön tai 

työehtosopimusten avulla, että kotitalous- ja hoivatyötä tekevillä on työntekijöille 

kuuluvat oikeudet ja sosiaaliturva," 

2. osa: "etenkin palkkojen, työajan, työterveyden ja -turvallisuuden, lomien, äitiysloman, 

eläkeoikeuksien sekä ammattitaidolle annettavan tunnustuksen osalta, samalla kun 

otetaan huomioon alan erityispiirteet;" 

 
ENF: 

§ 33 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "korostaa, että myös kansalaisyhteiskuntaa 

edustavien järjestöjen, kuten naisten ja maahanmuuttajien hyväksi toimivien 

järjestöjen, olisi voitava antaa kyseisiä tietoja;" 

2. osa: nämä sanat 
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ECR, PPE: 

§ 2 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "niin lainsäädännöllisiä kuin muita kuin 

lainsäädännöllisiä", "a) alakohta" ja " b) alakohta" 

2. osa: "niin lainsäädännöllisiä kuin muita kuin lainsäädännöllisiä" 

3. osa: "a) alakohta" 

4. osa "b) alakohta" 

 
§ 17 

1. osa: "panee merkille eräiden jäsenvaltioiden vastahakoisuuden antaa säännöksiä 

yksityisyyden alaan kuuluvasta asiasta;" 

2. osa: "katsoo kuitenkin, että jos mitään ei tehdä, hinta muodostuu korkeaksi sekä 

yhteiskunnan että asianomaisten työntekijöiden kannalta; painottaa, että 

hoivatyöntekijöiden kysynnän ennustettu kasvu etenkin kotitalouksissa tekee 

tällaisista säännöksistä välttämättömiä, jotta näitä työntekijöitä voidaan 

täysipainoisesti suojella;" 

3. osa: "kehottaa siksi jäsenvaltioita ja työmarkkinaosapuolia toteuttamaan ILO:n 

yleissopimuksen nro 189 17 artiklan mukaisesti toimenpiteitä asianmukaisen ja 

riittävän tarkastusjärjestelmän käyttöön ottamiseksi ja asianmukaisten seuraamusten 

langettamiseksi tapauksissa, joissa on rikottu työsuojelulainsäädäntöä ja -

säännöksiä;" 
 

 

68. Sukupuolten tasa-arvo ja naisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen 

digitaalisella ajalla 

Mietintö: Terry Reintke (A8-0048/2016) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 9 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 10 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 11 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 15 § alkuper. teksti osat   

1 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

2 +  

§ 17 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 19 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3/KÄ + 287, 271, 8 

4 +  

5 +  

6 +  

§ 22 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 286, 259, 23 

§ 25 § alkuper. teksti NHÄ + 280, 210, 72 

§ 27 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 28 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 39 § alkuper. teksti eä/KÄ + 316, 234, 16 

§ 42 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ - 249, 266, 50 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 49 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 53 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 54 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 55 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ - 225, 339, 2 

§ 56 § alkuper. teksti eä +  

§ 57 § alkuper. teksti eä +  

§ 63 § alkuper. teksti eä +  

§ 65 § alkuper. teksti eä +  

§ 66 § alkuper. teksti NHÄ + 380, 52, 135 

§ 67 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

D kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

I kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

T kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 371, 93, 80 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

S&D: § 66 

ECR, ENF: § 25 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

S&D: § 22 

ECR: § 63, 65 

PPE: § 25, 55, 56, 57, 63 

Verts/ALE: § 67 

ALDE: § 39 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: 

§ 15 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanaa "maksuttoman" 

2. osa: tämä sana 

 
§ 17 

1. osa: "kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita puuttumaan naisten pahaan aliedustukseen 

tieto- ja viestintätekniikan alalla" ilman sanoja "komissiota ja" 

2. osa: "komissiota ja" 

3. osa: "ja varsinkin alan johtavissa asemissa ja yritysten hallituksissa; kehottaa komissiota 

ja jäsenvaltioita tunnustamaan, että naisten tasavertaista edustusta yritysten 

hallituksissa koskeva direktiivi antaa todellisen mahdollisuuden muuttaa yhtiöiden 

sisäisiä toimintamalleja, millä olisi vaikutusta kaikilla hierarkian tasoilla, ja kehottaa 

tästä syystä jatkamaan direktiivin käsittelyä neuvostossa; muistuttaa komissiota sen 

velvollisuudesta ryhtyä kaikkiin tarvittaviin toimiin, joilla voitaisiin laukaista 

umpikuja neuvostossa lainsäädäntöasiassa, joka koskee päättävissä asemissa 

työskentelevien henkilöiden rekrytoinnin avoimuutta ja tasavertaisempaa edustusta;" 

 
§ 49 

1. osa: "kehottaa komissiota perustamaan yhteistyössä Euroopan investointipankin kanssa 

tukiohjelmia, jotka koskevat tieto- ja viestintätekniikkaan tehtäviä investointeja 

unionin rakenne- ja investointirahastojen kautta," 

2. osa: "mukaan lukien suotuisat luottoehdot ja lainat sellaisille tieto- ja viestintätekniikan 

alan yrityksille, kansalaisjärjestöille ja uusyrityksille, joiden työvoimasta vähintään 

40 prosenttia on naisia;" 
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§ 53 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "naisvihan, homofobian tai transfobian taikka 

muunlaisen syrjinnän perusteella" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 54 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "homo- ja transfobisten" 

2. osa: nämä sanat 

 
PPE: 

D kappale 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "ja hlbti-ihmisten" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 9 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "monivuotisia toimintasuunnitelmia, joiden 

tavoitteina on lisätä" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 10 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "esimerkiksi sähköisen äänestämisen avulla" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 42 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "tekniikan alalla perustamalla naisille varattu 

tieto- ja viestintätekniikan alan professuuri" 

2. osa: nämä sanat 

 
Verts/ALE: 

T kappale 

1. osa: "katsoo, että internetissä vallitseva anonymiteetti edistää näiden naisiin kohdistuvan 

väkivallan muotojen leviämistä;" 

2. osa: nämä sanat 

 
ALDE: 

I kappale 

1. osa: "toteaa, että digitaalisilla työmarkkinoilla vastuu siirtyy yhä enemmän yrityksiltä 

yksilöille, mikä muuttaa itsenäisten ammatinharjoittajien ja freelancereiden 

sosiaaliturvan ehtoja;" 

2. osa: "toteaa, että poliittiset päätökset vaikuttavat selvästi näiden muutosten 

lopputulokseen;" 

 
§ 22 

1. osa: "vaatii, että yrityksille aiheutuvan hallinnollisen taakan on pysyttävä 

mahdollisimman pienenä kaikissa tämän alan toimenpiteissä;" 

2. osa: "muistuttaa, että liiallinen byrokratia voi heikentää hyväksyntää ja johtaa 

työpaikkojen menetyksiin tai siirtymiseen muualle; pitää myönteisinä 

työmarkkinaosapuolten saavuttamia toimivia, konsensukseen perustuvia 

kompromisseja niissä jäsenvaltioissa, joissa on vahva yhteistoimintaperinne; pitää 

yhteistoimintaa parhaiden käytäntöjen mallina eurooppalaisille talouksille;" 
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§ 27 

1. osa: "pitää myönteisenä digitaaliajan työntekijöille ja itsenäisille ammatinharjoittajille 

tarjoamia monia tilaisuuksia ja suurempaa joustavuutta, kuten mahdollisuutta työ- ja 

perhe-elämän parempaan yhteensovittamiseen, erityisesti pienten lasten vanhempien 

ja vammaisten henkilöiden työmarkkinatilanteen kannalta; kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita puuttumaan tieto- ja viestintätekniikan alalla vallitsevaan joustavaa 

työtä ja työsuhdeturvaa koskevaan tilanteeseen; korostaa kuitenkin samalla tähän 

kehitykseen liittyviä haasteita ja kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että niiden 

sosiaaliturvasäännökset ovat riittävät;" 

2. osa: "kannattaa työntekijöiden "oikeutta kirjautua ulos" sovitun työajan ulkopuolella;" 

 
§ 28 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "korostaa, että työhön liittyvät 

mielenterveysongelmat, kuten jatkuvan tavoitettavuuden aiheuttama työuupumus, 

ovat vakava uhka;" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 55 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "ehdottamaan lainsäädäntöä" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 67 

1. osa: "kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita valvomaan entistä tarkemmin terroristien 

verkossa harjoittamaa propagandaa, jonka avulla he rekrytoivat nuoria naisia ja 

pakottavat heidät sitten menemään naimisiin" 

2. osa: "tai harjoittamaan prostituutioita kolmansissa maissa;" 

 
ECR, PPE: 

§ 11 

1. osa: "kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita edistämään digitalisaatiota politiikassa, jotta 

voidaan edistää todellista suoraa demokratiaa, jonka ansiosta kaikki kansalaiset 

voivat osallistua aktiivisesti yhteiskuntaelämään ja päästään eroon vanhoista 

malleista ja esteistä, jotka vaikeuttavat naisten ja muiden aliedustettujen ryhmien 

osallistumista vaaleihin ja instituutioiden toimintaan;" 

2. osa: "kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita kehittämään verkkoäänestysmalleja ja 

poistamaan näin esteitä, joita kohtaavat usein erityisesti naiset;" 
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§ 19 

1. osa: "kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita turvaamaan työntekijöiden perusoikeudet" 

ilman sanoja "komissiota ja" ja "perus-" 

2. osa: "komissiota ja" 

3. osa: "perus-" 

4. osa: "ja sosiaalisen suojelun sekä torjumaan epävarmoja työsuhteita; kehottaa komissiota 

ehdottamaan ja jäsenvaltioita kehittämään edelleen uusia suojamekanismeja, jotka 

on mukautettu digitalisaation muovaamiin työ- ja urajärjestelyihin, ja kiinnittämään 

erityishuomiota naisten tilanteeseen; korostaa työehtosopimusneuvottelujen 

merkitystä kaikilla tasoilla ja erityisesti aloilla, joihin digitalisointi vaikuttaa 

voimakkaasti" ilman sanoja "kehottaa komissiota ehdottamaan ja jäsenvaltioita 

kehittämään edelleen uusia suojamekanismeja, jotka on mukautettu digitalisaation 

muovaamiin työ- ja urajärjestelyihin" ja "kaikilla tasoilla" 

5. osa: "kehottaa komissiota ehdottamaan ja jäsenvaltioita kehittämään edelleen uusia 

suojamekanismeja, jotka on mukautettu digitalisaation muovaamiin työ- ja 

urajärjestelyihin" ja "kaikilla tasoilla" 

6. osa: "jotta voidaan varmistaa periaate, jonka mukaan samasta työstä maksetaan sama 

palkka, ja turvata työtilojen laadukkuus ja työturvallisuus digitaalisella aikakaudella; 

huomauttaa, että on luotava tarvittavat yleiset puite-edellytykset työntekijöiden 

henkilötietojen suojan varmistamiseksi;" 

 


