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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. Tutkintavaliokunnan asettaminen tutkimaan epäilyjä rahanpesuun, veronkiertoon 

ja veropetoksiin liittyvästä unionin oikeuden rikkomisesta ja unionin oikeutta 

sovellettaessa ilmenneistä hallinnollisista epäkohdista ja sen toimivallan, 

jäsenmäärän ja toimikauden keston määrittelystä 

Päätösehdotus: B8-0745/2016 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Päätösehdotus B8-0745/2016 (puheenjohtajakokous) 

äänestys: päätös 

(teksti kokonaisuudessaan) 

 +  

 

 

 

2. EU:n ja Palaun välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus *** 

Suositus: Mariya Gabriel (A8-0177/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

äänestys: hyväksyntä NHÄ + 587, 50, 20 

 

 

 

3. EU:n ja Tongan välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus *** 

Suositus: Mariya Gabriel (A8-0179/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

äänestys: hyväksyntä NHÄ + 595, 52, 20 
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4. EU:n ja Kolumbian välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus 

*** 

Suositus: Mariya Gabriel (A8-0178/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

äänestys: hyväksyntä NHÄ + 584, 56, 27 

 

 

 

5. Informaatioteknologiatuotteiden kaupan laajentaminen (ITA-sopimus) *** 

Suositus: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0186/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

äänestys: hyväksyntä NHÄ + 529, 110, 37 

 

 

 

6. α-PVP:n saattaminen valvontatoimenpiteiden piiriin * 

Mietintö: Michał Boni (A8-0175/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys NHÄ + 646, 7, 21 

 

 

7. Vaarallisia ja haitallisia aineita koskevan sopimuksen vuoden 2010 pöytäkirjan 

ratifiointi ja siihen liittyminen, lukuun ottamatta oikeudelliseen yhteistyöhön 

siviilioikeudellisissa asioissa liittyviä seikkoja 

Välimietintö: Pavel Svoboda (A8-0191/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys NHÄ + 640, 8, 33 
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8. Vaarallisia ja haitallisia aineita koskevan sopimuksen vuoden 2010 pöytäkirjan 

ratifiointi ja siihen liittyminen oikeudelliseen yhteistyöhön siviilioikeudellisissa 

asioissa liittyvien seikkojen osalta 

Välimietintö: Pavel Svoboda (A8-0190/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys NHÄ + 638, 7, 35 

 

 

9. EU:n ja Filippiinien kumppanuutta ja yhteistyötä koskeva puitesopimus (Kroatian 

liittyminen) *** 

Suositus: Elmar Brok (A8-0148/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

äänestys: hyväksyntä NHÄ + 579, 58, 43 

 

 

 

10. EU:n ja Filippiinien kumppanuutta ja yhteistyötä koskeva puitesopimus 

(hyväksyntä) *** 

Suositus: Elmar Brok (A8-0149/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

äänestys: hyväksyntä NHÄ + 574, 63, 43 

 

 

 

11. EU:n ja Filippiinien kumppanuutta ja yhteistyötä koskeva puitesopimus 

(päätöslauselma) 

Mietintö: Elmar Brok (A8-0143/2016) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 16 § alkuper. teksti osat   

1 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

2 +  

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 556, 62, 59 

 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

EFDD: 

§ 16 

1. osa: teksti ilman sanoja "mahdollisuuksien mukaan julkisten ja yksityisten toimijoiden 

kumppanuuksien avulla" 

2. osa: nämä sanat 
 

 

12. Makrotaloudellisen rahoitusavun myöntäminen Tunisialle ***I 

Mietintö: Marielle de Sarnez (A8-0187/2016) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

art. 1, § 1 2 GUE/NGL  -  

art. 1, § 3 3 GUE/NGL  -  

art. 3, § 1 4 GUE/NGL  -  

art. 4, § 3, b alakohta 5P GUE/NGL  -  

4 kappaleen jälkeen 1 GUE/NGL  -  

äänestys: komission ehdotus  +  

äänestys: lainsäädäntöpäätöslauselma NHÄ + 561, 76, 42 
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13. Tiettyjen veron kiertämisen käytäntöjen torjuntaa koskevat säännöt * 

Mietintö: Hugues Bayet (A8-0189/2016) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

asiasta vastaavan 

valiokunnan 

tarkistukset – yhtenä 

ryhmänä 

1-7 

10-11 

13-14 

16 

19 

21-35 

37-45 

47-48 

50-52 

64 

68 

70 

73-74 

77 

80-91 

valiokunta  +  

asiasta vastaavan 

valiokunnan 

tarkistukset – erilliset 

äänestykset 

8 valiokunta osat   

1 +  

2 -  

9 valiokunta osat   

1 +  

2 -  

12 valiokunta eä -  

17 valiokunta osat   

1 +  

2 +  

36 valiokunta osat   

1 +  

2 -  

54-57 valiokunta NHÄ + 586, 84, 8 

58 valiokunta NHÄ - 166, 507, 3 

59 valiokunta NHÄ - 162, 509, 3 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

60 valiokunta NHÄ - 165, 509, 4 

61 valiokunta NHÄ - 165, 508, 4 

62 valiokunta NHÄ - 124, 525, 26 

63 valiokunta NHÄ + 544, 121, 12 

66 valiokunta eä -  

67 valiokunta eä -  

71 valiokunta eä -  

75 valiokunta eä -  

78 valiokunta eä -  

79 valiokunta eä -  

art. 4, § 2 92= 

107= 

EFDD,  

GUE/NGL 

NHÄ - 150, 354, 175 

99 Verts/ALE  -  

46 valiokunta osat   

1/NHÄ + 608, 59, 10 

2/NHÄ + 535, 128, 10 

art. 4, § 2 jälkeen 100 Verts/ALE  -  

art. 4, § 5 93= 

108= 

EFDD,  

GUE/NGL 

NHÄ - 142, 357, 179 

49 valiokunta  +  

art. 4, § 5 jälkeen 95 ECR NHÄ - 106, 567, 5 

art. 4 jälkeen 109 GUE/NGL NHÄ - 104, 363, 209 

110 GUE/NGL  -  

111 GUE/NGL NHÄ - 120, 518, 40 

53 valiokunta  +  

art. 6, § 1 102 S&D osat   

1 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

2 +  

65 valiokunta osat   

1/NHÄ ↓  

2/NHÄ ↓  

3/NHÄ ↓  

art. 7, § 3 69 valiokunta NHÄ - 70, 554, 48 

103 S&D  +  

art. 7, § 3 jälkeen 98 ALDE  +  

art. 8, § 1, b alakohta 72 valiokunta NHÄ - 172, 483, 23 

104 S&D osat   

1 +  

2/KÄ - 321, 327, 27 

94 EFDD  ↓  

art. 8, § 2, 1 alakohta 105 S&D osat   

1 +  

2 +  

76 valiokunta  ↓  

7 kappaleen jälkeen 101 S&D  +  

15 valiokunta  ↓  

9 kappale 18 valiokunta KÄ - 312, 342, 21 

96 PPE  +  

9 kappaleen jälkeen 20 valiokunta  -  

97 PPE  +  

11 kappaleen jälkeen 106 GUE/NGL  -  

äänestys: komission ehdotus  +  

äänestys: lainsäädäntöpäätöslauselma NHÄ + 486, 88, 103 
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Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: tarkistukset 46, 72, 95 

GUE/NGL: tarkistukset 107, 108, 109, 111 

EFDD: tarkistukset 54–63, 65, 69 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: tarkistukset 12, 58, 59, 60, 61, 62, 66, 67, 71, 75, 78, 79 

Verts/ALE: tarkistus 63 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

GUE/NGL: 

tarkistus 102 

1. osa: teksti ilman sanoja "jotka eivät ole peräisin aktiivisesta liiketoiminnasta" ja 

"Hyötyäkseen verovapautuksesta veronmaksajan on todistettava 

veroviranomaisilleen, että ulkomailta saadut tulot ovat peräsin aktiivisesta 

liiketoiminnasta, vastaavan henkilöstön määrän, välineiden, varojen ja tilojen 

avulla." 

2. osa: nämä sanat 

 
PPE: 

tarkistus 8 

1. osa: teksti ilman sanoja "ja rojaltitulojen" 

2. osa: nämä sanat 

 
tarkistus 9 

1. osa: teksti ilman sanoja "tai rojaltimaksuina", "ja rojaltien" ja "rojaltimaksujen" 

2. osa: nämä sanat 

 
tarkistus 36 

1. osa: teksti ilman d alakohtaa 

2. osa: d alakohta 

 
tarkistus 104 

1. osa: teksti ilman sanoja "tämä veroaste arvioidaan voiton perusteella ennen niiden 

toimien täytäntöönpanoa, joita kyseiset maat ovat ottaneet käyttöön pienentääkseen 

veron määräytymisperustetta;" 

2. osa: nämä sanat 

 
tarkistus 105 

1. osa: teksti ilman sanoja "veronmaksaja voi osoittaa" 

2. osa: nämä sanat 

 
Verts/ALE: 

tarkistus 17 

1. osa: teksti ilman sanoja "ja jos kyseisen maan kanssa ei ole tehty vaikutukseltaan 

vastaavaa asianmukaista verosopimusta" 

2. osa: nämä sanat 

 
ECR: 

tarkistus 46 

1. osa: teksti ilman sanoja "20 prosenttia" 

2. osa: "20 prosenttia" 
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GUE/NGL, Verts/ALE, ECR: 

tarkistus 65 

1. osa: teksti ilman sanoja "jotka eivät ole peräisin aktiivisesta liiketoiminnasta" ja 

"15 prosenttia" 

2. osa: "jotka eivät ole peräisin aktiivisesta liiketoiminnasta" 

3. osa: "15 prosenttia" 
 

Muuta 

Marie-Christine Vergiat peruutti allekirjoituksensa kaikista GUE/NGL-ryhmän tarkistuksista. 
 

 

14. CIA:n käyttämää kidutusta koskevasta Yhdysvaltain senaatin raportista 

11. helmikuuta 2015 annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman seuranta 

Päätöslauselmaesitykset: B8-0580/2016, B8-0584/2016 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Päätöslauselmaesitys B8-0580/2016 

(LIBE-valiokunta) 

§ 3 § alkuper. teksti eä/KÄ + 343, 323, 8 

§ 5 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 340, 321, 15 

§ 9 5 S&D  +  

§ alkuper. teksti osat   

1 ↓  

2 ↓  

§ 10 § alkuper. teksti eä +  

§ 11 6 S&D  +  

§ 13 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 16 § alkuper. teksti NHÄ - 333, 334, 9 

§ 17 § alkuper. teksti osat   

1/KÄ + 346, 305, 24 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

2/NHÄ + 341, 304, 27 

§ 18 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ - 242, 411, 20 

§ 19 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 341, 314, 18 

2/NHÄ - 195, 443, 37 

§ 19 jälkeen 3 ALDE  +  

§ 21 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 22 § alkuper. teksti NHÄ + 362, 286, 30 

§ 24 4 ALDE  +  

§ alkuper. teksti osat   

1 ↓  

2/NHÄ ↓  

§ 26 jälkeen 1= 

2= 

GUE/NGL, 

Verts/ALE 

NHÄ - 329, 330, 14 

B kappale § alkuper. teksti NHÄ + 342, 309, 27 

D kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

G kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

H kappale § alkuper. teksti eä +  

M kappale § alkuper. teksti NHÄ + 338, 282, 57 

N kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 329, 299, 49 

Poliittisen ryhmän päätöslauselmaesitys 

B8-0584/2016  PPE NHÄ ↓  

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: §§ 5 (2. osa), 16, 17 (2. osa), 19, 22, 24 (2. osa), kappaleet B ja M, lopullinen 

äänestys 

Verts/ALE: tarkistus 1=2, lopullinen äänestys B8-0580/2016, lopullinen äänestys B8-0584/2016 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: §§ 3, 10, H kappale 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

S&D: 

§ 19 

1. osa: teksti ilman sanoja "Bogdan Auresculle" ja "Ciamballe" 

2. osa: nämä sanat 

 
PPE: 

§ 5 

1. osa: "pitää valitettavana, että Romaniaan järjestettiin syyskuussa 2015 vain yksi 

puolueryhmien yhteinen tiedonhankintamatka;" 

2. osa: "kehottaa parlamenttia järjestämään lisää tiedonhankintamatkoja niihin 

jäsenvaltioihin, joiden on Yhdysvaltain senaatin tutkimuksessa CIA:n vangitsemis- 

ja kuulusteluohjelmasta todettu osallistuneen tällaiseen ohjelmaan, kuten Liettuaan, 

Puolaan, Italiaan ja Yhdistyneeseen kuningaskuntaan;" 

 
§ 13 

1. osa: teksti ilman sanoja "Ioan Talpes" 

2. osa: nämä sanat 
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§ 17 

1. osa: "pitää Romaniassa tähän mennessä saavutettua kehitystä myönteisenä ja kehottaa 

Romanian senaattia poistamaan salassapitoluokituksen vuoden 2007 raporttinsa 

jäljellä olevilta osilta ja erityisesti liitteiltä, joihin Romanian senaatin tutkimuksen 

päätelmät perustuivat; kehottaa Romaniaa jälleen tutkimaan väitteet salaisesta 

vankilasta," 

2. osa: "nostamaan syytteet näihin operaatioihin osallistuneita vastaan ja ottamaan tässä 

huomioon kaikki ilmi tulleet uudet todisteet sekä suorittamaan tutkimuksen 

kiireellisesti;" 

 
§ 24 

1. osa: "pitää myönteisenä, että presidentti Obama on viime aikoina ottanut myönteisiä 

askeleita jatkuvilla ja toistuvilla ponnisteluillaan, jotka tähtäävät Guantánamo 

Bayssa Kuubassa olevan Yhdysvaltain sotilastukikohdan vangitsemiskeskuksen 

sulkemiseen sekä syytteeseen asettamattomien vankien vapauttamiseen; kehottaa 

Yhdysvaltoja puuttumaan kansainvälisten ihmisoikeuselinten esiin nostamiin 

kysymyksiin Guantánamon vankien ihmisoikeuksista, mukaan luettuna riittävän 

terveydenhoidon saatavuus sekä kidutuksesta selvinneiden kuntouttaminen; 

korostaa, että presidentti Obama toisti 20. tammikuuta 2015 pitämässään 

kansakunnan tilaa koskevassa puheessa pyrkivänsä saavuttamaan vuoden 2008 

vaalikampanjassaan antamansa lupauksen sulkea Guantánamon vankila, ja pitää 

edelleen myönteisenä suunnitelmaa, jonka presidentti Obama lähetti kongressille 

23. helmikuuta 2016;" 

2. osa: "kehottaa jäsenvaltioita tarjoamaan turvapaikan vangeille, jotka on virallisesti 

määrätty vapautettaviksi;" 

 
D kappale 

1. osa: teksti ilman sanoja "palauttamiskiellon periaatteen rikkominen sekä" 

2. osa: nämä sanat 

 
G kappale 

1. osa: "ottaa huomioon, että 9. joulukuuta 2015 tuli kuluneeksi vuosi siitä, kun 

Yhdysvaltain senaatin tiedusteluvaliokunta (SSCI) julkaisi tutkimuksensa CIA:n 

vangitsemis- ja kuulusteluohjelmasta ja erilaisten kidutusmuotojen kohdistamisesta 

vankeihin vuosina 2001–2006; ottaa huomioon, että raportti toi esiin uusia tietoja, 

jotka vahvistivat epäilyjä siitä, että lukuisat unionin jäsenvaltiot, niiden viranomaiset 

ja virkamiehet sekä turvallisuus- ja tiedustelupalvelujen edustajat olivat mukana 

CIA:n salaisia vangitsemisia ja poikkeuksellisia luovutuksia koskevassa ohjelmassa, 

joskus korruption kautta, kun he saivat CIA:lta huomattavia rahasummia vastineeksi 

yhteistyöstään; ottaa huomioon, että raportti ei asettanut ketään Yhdysvalloissa 

vastuuseen CIA:n luovutuksia ja salaisia vangitsemisia koskevista ohjelmista;" 

2. osa: "ottaa huomioon, että Yhdysvallat ei valitettavasti ole tehnyt yhteistyötä 

eurooppalaisissa tutkimuksissa, jotka koskevat eurooppalaisten osuutta CIA:n 

ohjelmissa, ja tähän mennessä syyllisiä ei ole saatu vastuuseen;" 

 
N kappale 

1. osa: "pitää valitettavana, että kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden 

valiokunnan tiedonhankintamatkalle Bukarestiin osallistuneet jäsenet eivät voineet 

vierailla ORNISS-rakennuksessa (salaiseksi luokitellun tiedon kansallinen 

rekisteröintivirasto)," 

2. osa: "jota väitetään käytetyn CIA:n salaisena vangitsemiskeskuksena;" 
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Verts/ALE: 

§ 9 

1. osa: teksti ilman sanoja "edellisen hallituksen aikaisesta" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 18 

1. osa: "panee merkille, että Liettuan kansallista turvallisuutta ja puolustusta käsittelevän 

valiokunnan (Sejmin CNSD) tutkimusta, jossa käsiteltiin Liettuan osallistumista 

CIA:n salaiseen vangitsemisohjelmaan, ei ole julkistettu, ja kehottaa julkistamaan 

tiedot" 

2. osa: "ja niiden mahdolliset muutokset;" 

 
§ 21 

1. osa: "kehottaa vahvistamaan unionin ja Yhdysvaltain parlamenttien välistä dialogia ja 

erityisesti kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan sekä 

Yhdysvaltain kongressin ja senaatin vastaavien elinten välistä säännöllistä ja 

järjestelmällistä vuoropuhelua käyttämällä kaikkia yhteistyön ja vuoropuhelun 

muotoja, joista määrätään transatlanttisessa lainsäätäjien vuoropuhelussa (TLD); 

pitää tässä yhteydessä tervetulleena Euroopan parlamentin ja Yhdysvaltain senaatin 

välisen 78. TLD-kokouksen järjestämistä Haagissa 26.–28. kesäkuuta 2016 

tilaisuutena vahvistaa tätä yhteistyötä," 

2. osa: "koska terrorismin vastainen yhteistyö on kiinteä osa keskusteluja;" 
 

 

15. Avaruusvoimavarat Euroopan turvallisuudessa ja puolustuksessa 

Mietintö: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0151/2016) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 2 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 494, 165, 15 

2/NHÄ + 467, 110, 92 

3/NHÄ + 522, 137, 14 

§ 3 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 7 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 567, 54, 53 

2/NHÄ + 454, 200, 10 

3/NHÄ + 481, 136, 57 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 9 § alkuper. teksti NHÄ + 443, 169, 60 

§ 14 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 15 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 21 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 460, 195, 17 

3 +  

4 +  

§ 23 § alkuper. teksti eä +  

§ 24 § alkuper. teksti NHÄ + 420, 237, 15 

§ 27 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 29 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 512, 146, 9 

§ 32 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 49 § alkuper. teksti osat   

1 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

2 +  

§ 50 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 412, 239, 23 

§ 53 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

A kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

B kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

E kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

F kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

G kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

N kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

2 +  

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 446, 156, 71 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

EFDD: §§ 2, 7, 9, 24 

Verts/ALE: § 21 (2. osa), 29 (2. osa), 50 (2. osa) 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: §§ 23, 24 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

Verts/ALE: 

§ 3 

1. osa: "katsoo, että jäsenvaltioiden hallitusten ja unionin olisi parannettava 

mahdollisuuksia käyttää avaruusperusteista satelliittitietoliikennettä, lisättävä 

avaruustilannetietoisuutta, parannettava täsmänavigointia ja lisättävä 

maanhavainnoinnin voimavaroja ja varmistettava, että Eurooppa on riippumaton 

kriittisten avaruusteknologioiden ja avaruuteen pääsyn suhteen; katsoo, että 

erityisesti avaruustilannetietoisuudella on jatkossakin keskeinen rooli sekä 

sotilaallisissa että siviiliasioissa; korostaa sitoutumista siihen, että avaruutta ei 

militarisoida;" 

2. osa: "katsoo, että tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää riittävää rahoitusinvestointia; 

kehottaa tältä osin komissiota ja jäsenvaltioita takaamaan EU:n riippumattomuuden 

avaruusrakenteiden osalta ja tarjoamaan sen edellyttämät resurssit; katsoo, että tämä 

tavoite on olennaisen tärkeä siviilitoimintojen kannalta (arvioidaan, että länsimaissa 

noin 6–7 prosenttia bkt:stä riippuu satelliittipaikannuksesta ja -

navigointiteknologiasta) samoin kuin turvallisuuden ja puolustuksen kannalta; 

katsoo, että yhteistyön olisi pohjauduttava hallitustenvälisyyteen ja tapahduttava 

Euroopan avaruusjärjestön kautta;" 

 
§ 29 

1. osa: teksti ilman sanoja "jotta sosio-ekonomiset hyödyt olisivat mahdollisimman suuret" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 50 

1. osa: "katsoo, että luomalla pitkällä aikavälillä oikeudellinen kehys, jolla mahdollistetaan 

kestävät EU-tason investoinnit turvallisuus- ja puolustusalan voimavaroihin, 

voitaisiin edistää entistä laajempaa ja järjestelmällisempää eurooppalaista 

puolustusyhteistyötä keskeisten voimavarojen tuottamiseksi; panee sen vuoksi 

merkille kesäkuussa 2015 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät;" 

2. osa: "kehottaa neuvostoa, varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa ja komissiota 

kehittämään EU-tason rahoituksen edellyttämät rakenteet;" 
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B kappale 

1. osa: "katsoo, että EU:n on tehostettava rooliaan turvallisuuden takaajana sekä unionissa 

että sen ulkopuolella ja taattava vakaus sekä omassa naapurustossaan että globaalisti; 

katsoo, että unionin on osallistuttava turvallisuushaasteiden" ja "torjumiseen" 

2. osa: "– erityisesti terrorismiin niin unionissa kuin sen ulkopuolella liittyvien haasteiden –

" ja "myös tukemalla kolmansia maita terrorismin ja sen perussyiden torjumisessa; 

katsoo, että jäsenvaltioiden ja unionin on yhdessä pyrittävä saamaan aikaan tehokas 

ja yhdenmukainen rajaturvallisuusjärjestelmä ulkorajojen turvaamiseksi;" 

 
E kappale 

1. osa: teksti ilman sanoja "laittomien" ja "Pohjois-Afrikasta tulevien maahantulijoiden 

käyttämien alusten lastausalueiden selvittämiseen, mikä auttaisi paikantamaan niitä 

nopeammin ja"  

2. osa: nämä sanat 

 
F kappale 

1. osa: teksti ilman sanoja "EU:n" 

2. osa: nämä sanat 

 
N kappale 

1. osa: teksti ilman sanoja "on erittäin hyvä" 

2. osa: nämä sanat 

 
ECR: 

§ 7 

1. osa: "pitää välttämättömänä ottaa EU:n tasolla käyttöön kokonaisvaltainen, yhdennetty ja 

pitkän aikavälin lähestymistapa avaruusalaan; katsoo," 

2. osa: "että avaruusala olisi mainittava EU:n uudessa kokonaisvaltaisessa ulko- ja 

turvallisuuspoliittisessa strategiassa, kun otetaan huomioon EU:n tällä hetkellä 

kehittämät kaksikäyttöiset avaruusohjelmat sekä"  

3. osa: "tarve kehittää edelleen unionin siviilialan avaruusohjelmia, jotka soveltuvat sekä 

siviiliturvallisuuden alan että puolustusalan käyttötarkoituksiin;" 

 
§ 15 

1. osa: "kehottaa komissiota esittämään avaruutta koskevan unionin turvallisuus- ja 

puolustusalan tutkimuksen vakiintuneen yhteistyökehyksen avulla saadut tulokset ja 

pyytää esittämään suosituksia sen kehittämiseksi edelleen; kehottaa komissiota 

selventämään, miten Horisontti 2020 -puiteohjelmaan kuulunut siviili- ja sotilasalan 

välinen tutkimusyhteistyö on edistänyt" 

2. osa: "yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan toteuttamista avaruusalalla;" 

 
§ 27 

1. osa: "panee merkille Galileon julkisesti säännellyn palvelun (PRS) merkityksen 

sotilasjärjestelmien navigoinnille ja ohjaukselle;" 

2. osa: "kehottaa korkeaa edustajaa ja EU:n jäsenvaltioita tehostamaan vuonna 1967 tehdyn 

ulkoavaruussopimuksen tarkistamista koskevia pyrkimyksiään tai luomaan uuden 

sääntelykehyksen, jossa otetaan huomioon vuoden 1960 jälkeinen teknologinen 

edistys ja pyritään estämään kilpavarustelu avaruudessa;" 
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§ 32 

1. osa: "kiinnittää huomiota tarpeeseen parantaa tietojen jakelua satelliiteista käyttäjille 

koskevaa prosessia, myös rakentamalla tarvittava teknologinen infrastruktuuri;" 

2. osa: "panee merkille komission tiedonannossa mainitun seikan, että 60 prosenttia 

eurooppalaisten satelliittien elektroniikasta tuodaan tällä hetkellä Yhdysvalloista; 

kehottaa tekemään aloitteen siitä, kuinka arkaluonteisia tietoja ja henkilötietoja 

voidaan suojella tässä yhteydessä;" 

 
§ 49 

1. osa: "korostaa, että EU:n avaruusvoimavaroja on koordinoitava paremmin kehittämällä 

tarvittava järjestelmäarkkitehtuuri ja menettelyjä, joilla varmistetaan asianmukainen 

turvallisuustaso, tietoturva mukaan luettuna;" 

2. osa: "kehottaa komissiota laatimaan hallintomallin kullekin turvallisuuteen ja 

puolustukseen liittyviä palveluja tarjoavalle järjestelmälle sekä edistämään kyseistä 

mallia; katsoo, että yhdennetyn palvelun tarjoamiseksi loppukäyttäjille erityisen 

operatiivisten palvelujen koordinointikeskuksen (vuosia 2014–2015 koskevassa 

Horisontti 2020 -puiteohjelmassa tarkoitettu johto- ja valvontakeskus) olisi 

hallinnoitava turvallisuuteen ja puolustukseen liittyviä EU:n avaruusvoimavaroja; 

katsoo, että tämä olisi kustannustehokkuuteen liittyvistä syistä liitettävä johonkin 

unionin nykyiseen elimeen, esimerkiksi Euroopan GNSS-virastoon, EU:n 

satelliittikeskukseen tai Euroopan puolustusvirastoon, ottaen huomioon 

asianomaisten elinten jo nyt tarjoamat valmiudet;" 

 
§ 53 

1. osa: "katsoo, että turvallisuutta ja puolustusta käsittelevä unionin tason ”valkoinen kirja” 

olisi asianmukainen keino jäsentää EU:n tulevaa sitoutumista avaruusperusteisiin 

turvallisuus- ja puolustusvoimavaroihin; kehottaa korkeaa edustajaa / 

varapuheenjohtajaa aloittamaan keskustelun EU:n tavoitetason määrittelystä, kun on 

kyse sellaisista keskenään päällekkäisistä aloista kuin avaruusvoimavarat sekä 

turvallisuus ja puolustus; katsoo, että tämä voisi mahdollistaa myös kaikkien 

rauhanturvaamiseen, konfliktien ehkäisemiseen ja kansainvälisen turvallisuuden 

vahvistamiseen Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan mukaisesti käytettävien 

voimavara-alojen yhdenmukaisen kehityksen; kehottaa komissiota esittämään 

tulevassa Euroopan puolustusta koskevassa toimintasuunnitelmassa turvallisuutta ja 

puolustusta tukevia avaruusalan toimia koskevat suunnitelmansa;" 

2. osa: "panee samalla merkille hyödyt, jotka saadaan turvallisuuteen liittyvästä 

kansainvälisestä avaruusalan yhteistyöstä EU:n luotettavien kumppaneiden kanssa;" 

 
A kappale 

1. osa: "ottaa huomioon unionissa ja unionin ulkopuolella jatkuvasti vaarallisemmaksi ja 

haastavammaksi muuttuvan turvallisuusympäristön, jolle ovat tunnusomaisia 

sellaiset terroristihyökkäykset ja joukkomurhat, joiden vaikutukset ulottuvat kaikkiin 

jäsenvaltioihin ja joihin jäsenvaltioiden on vastattava hyväksymällä yhteinen 

strategia ja toteuttamalla koordinoituja vastatoimia," 

2. osa: "katsoo, että kyseiset turvallisuushaasteet edellyttävät EU:n turvallisuuden 

lujittamista kehittämällä ja tukemalla jatkuvasti EU:n yhteistä turvallisuus- ja 

puolustuspolitiikkaa siten, että siitä tulee aiempaa tehokkaampi toimintaväline sekä 

EU:n kansalaisten turvallisuuden ja Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 

21 artiklassa tarkoitettujen eurooppalaisten normien, etujen ja arvojen edistämisen 

todellinen takaaja;" 
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Verts/ALE, ECR: 

§ 2 

1. osa: "katsoo, että YTPP:n täytäntöönpanoa on jatkettava;" 

2. osa: "muistuttaa tarpeesta lisätä YTPP:n vaikuttavuutta, näkyvyyttä ja tuloksellisuutta; 

vahvistaa avaruuspolitiikan tärkeyden ja sen YTPP:lle tuoman lisäarvon; katsoo, että 

avaruus olisi sisällytettävä unionin tulevaan politiikkaan (esimerkkinä sisäinen 

turvallisuus, liikenne, avaruus, energia ja tutkimus) ja synergiavaikutuksia 

avaruusalan kanssa olisi vahvistettava ja hyödynnettävä edelleen;" 

3. osa: "korostaa, että avaruusvoimavarojen käyttö sodassa terrorismia ja terroristijärjestöjä 

vastaan on keskeisellä sijalla, sillä sen avulla voidaan paikallistaa ja seurata 

terroristien koulutusleirejä;" 

 
§ 14 

1. osa: "korostaa, että komission, Euroopan ulkosuhdehallinnon, GNSS-viraston, Euroopan 

puolustusviraston, Euroopan avaruusjärjestön ja jäsenvaltioiden välinen yhteistyö on 

olennaista Euroopan avaruusvoimavarojen ja -palvelujen parantamiseksi;" 

2. osa: "katsoo, että unionin, tarkemmin sanoen varapuheenjohtajan / korkean edustajan, 

olisi koordinoitava, edistettävä ja tuettava tällaista yhteistyötä avaruusturvallisuus- ja 

puolustusalalla erityisen operationaalisen koordinointikeskuksen avulla;" 

3. osa: "on vakuuttunut, että Euroopan avaruusjärjestön olisi oltava merkittävässä asemassa 

yhtenäisen, myös turvallisuus- ja puolustuspolitiikan käsittävän eurooppalaisen 

avaruuspolitiikan määrittelyssä ja täytäntöönpanossa;" 

 
§ 21 

1. osa: "katsoo, että turvallisuus- ja puolustusalaan liittyviä tulevia avaruusperusteisia 

voimavaroja ja palveluja koskeva EU:n ja Yhdysvaltojen yhteistyö hyödyttäisi 

molempia osapuolia; katsoo, että EU:n ja Yhdysvaltojen yhteistyö on tehokkaampaa 

ja yhteensopivampaa, kun molempien osapuolten teknologia ja voimavarat ovat 

samalla tasolla; kehottaa komissiota tunnistamaan ja korjaamaan mahdollisen 

teknologiavajeen; panee merkille Yhdysvaltojen puolustuspolitiikan painopisteen 

muuttamista koskevan kolmannen strategian valmistelutyön;" ilman sanoja "katsoo, 

että EU:n ja Yhdysvaltojen yhteistyö on tehokkaampaa ja yhteensopivampaa, kun 

molempien osapuolten teknologia ja voimavarat ovat samalla tasolla; kehottaa 

komissiota tunnistamaan ja korjaamaan mahdollisen teknologiavajeen;" 

2. osa: "katsoo, että EU:n ja Yhdysvaltojen yhteistyö on tehokkaampaa ja 

yhteensopivampaa, kun molempien osapuolten teknologia ja voimavarat ovat 

samalla tasolla; kehottaa komissiota tunnistamaan ja korjaamaan mahdollisen 

teknologiavajeen;" 

3. osa: "kehottaa unionia ottamaan tämän kehityskulun huomioon oman kokonaisvaltaisen 

ulko- ja turvallisuuspoliittisen strategiansa valmistelun yhteydessä sekä 

sisällyttämään turvallisuus- ja puolustusalan avaruusperusteiset voimavarat kyseisen 

strategian soveltamisalaan;" 

4. osa: "katsoo, että olemassa olevia jäsenvaltioiden ja Yhdysvaltojen kahdenvälisiä suhteita 

voitaisiin käyttää tarvittaessa; kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa 

keskustelemaan puolustusministereiden kanssa sovellettavasta lähestymistavasta ja 

pitämään parlamentin ajan tasalla keskustelun vaiheista;" 

 
G kappale 

1. osa: "toteaa, että avaruuspolitiikka on keskeinen"  

2. osa: "osa strategista riippumattomuutta, joka EU:n on kehitettävä" ilman sanoja 

"strategista riippumattomuutta, joka" 

3. osa: "strategista riippumattomuutta, joka" 

4. osa: "turvatakseen arkaluontoiset teknologiset ja teolliset valmiudet sekä 

riippumattomuus arviointien suorittamisessa;" 
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16. Avaruusmarkkinoille pääsy 

Päätöslauselmaesitys: B8-0739/2016 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Päätöslauselmaesitys B8-0739/2016  

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

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

 +  

 

 

17. Venezuelan tilanne 

Päätöslauselmaesitykset: B8-0700/2016, B8-0723/2016, B8-0724/2016, B8-0725/2016, B8-0726/2016, 

B8-0728/2016, B8-0729/2016 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0700/2016 

(PPE, S&D, ECR, ALDE) 

§ 1 jälkeen 4 GUE/NGL NHÄ - 172, 485, 11 

5 GUE/NGL NHÄ - 100, 512, 53 

6 GUE/NGL NHÄ - 161, 483, 19 

7 GUE/NGL NHÄ - 145, 482, 37 

§ 2 § alkuper. teksti NHÄ + 507, 86, 77 

§ 2 jälkeen 8 GUE/NGL NHÄ - 135, 507, 26 

9 GUE/NGL NHÄ - 140, 494, 34 

§ 5 jälkeen 10= 

11= 

EFDD,  

Verts/ALE 

NHÄ - 175, 481, 13 

§ 6 § alkuper. teksti NHÄ + 518, 62, 89 

§ 9 § alkuper. teksti NHÄ + 562, 56, 47 

§ 10 § alkuper. teksti NHÄ + 522, 79, 65 

§ 14 § alkuper. teksti NHÄ + 567, 80, 24 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

A kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 516, 73, 78 

B kappaleen jälkeen 1 GUE/NGL NHÄ - 92, 499, 76 

C kappale § alkuper. teksti NHÄ + 499, 126, 41 

C kappaleen jälkeen 2 GUE/NGL NHÄ - 139, 504, 26 

D kappale § alkuper. teksti NHÄ + 507, 81, 78 

D kappaleen jälkeen 3 GUE/NGL NHÄ - 131, 508, 28 

E kappale § alkuper. teksti NHÄ + 516, 133, 20 

F kappale § alkuper. teksti NHÄ + 573, 65, 29 

I kappale § alkuper. teksti NHÄ + 504, 64, 97 

K kappale § alkuper. teksti NHÄ + 510, 134, 23 

M kappale § alkuper. teksti NHÄ + 584, 57, 26 

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 501, 94, 73 

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset 

B8-0700/2016  PPE NHÄ ↓  

B8-0723/2016  Verts/ALE NHÄ ↓  

B8-0724/2016  ECR NHÄ ↓  

B8-0725/2016  EFDD NHÄ ↓  

B8-0726/2016  GUE/NGL NHÄ ↓  

B8-0728/2016  ALDE NHÄ ↓  

B8-0729/2016  S&D NHÄ ↓  
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Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: tarkistukset 1–11, lopullinen äänestys RC-B8-0700/2016, lopullinen äänestys B8-

0700/2016, lopullinen äänestys B8-0723/2016, lopullinen äänestys B8-0724/2016, 

lopullinen äänestys B8-0725/2016, lopullinen äänestys B8-0726/2016, lopullinen 

äänestys B8-0728/2016 ja lopullinen äänestys B8-0729/2016 

S&D: lopullinen äänestys RC-B8-0700/2016 

Verts/ALE: tarkistus 10=11 

GUE/NGL: tarkistukset 1–9, §§ 2, 6, 9, 10, 14, kappaleet A (2. osa), C, D, E, F, I, K ja M 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

GUE/NGL: 

A kappale 

1. osa: "ottaa huomioon, että Venezuelan oppositiokoalitio MUD voitti 112 paikkaa 

yksikamarisen kansalliskokouksen 167 edustajapaikasta, mikä toi sille kahden 

kolmasosan enemmistön, kun taas PSUV-puolue sai 55 paikkaa;" 

2. osa: "ottaa huomioon, että korkein oikeus esti tämän jälkeen neljää vastavalittua 

kansalliskokousedustajaa, joista kolme edusti MUD:tä, ottamasta vastaan paikkaansa 

kansalliskokouksessa, mikä vei oppositiolta sen kahden kolmasosan enemmistön;" 
 

Muuta 

Myös Inés Ayala Sender (S&D-ryhmä) allekirjoitti päätöslauselmaesityksen B8-0729/2016. 
 

 

18. Hormonaaliset haitta-aineet: tilanne unionin tuomioistuimen 16. joulukuuta 2015 

antaman tuomion jälkeen 

Päätöslauselmaesitykset: B8-0733/2016, B8-0734/2016, B8-0735/2016, B8-0736/2016, B8-0737/2016, 
B8-0738/2016  

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0733/2016  

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

§ 1 10 ECR NHÄ - 72, 400, 192 

§ 1 jälkeen 13 ENF NHÄ - 77, 524, 58 

§ 3 11 ECR  -  

§ 4 12 ECR NHÄ - 78, 403, 185 

§ alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 613, 36, 16 

2/NHÄ + 395, 66, 198 

§ 4 jälkeen 14 ENF NHÄ - 85, 547, 31 

johdanto-osan 

7 viitteen jälkeen 

1 ECR KÄ - 69, 395, 199 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

D kappale 2 ECR  -  

G kappale 3 ECR  -  

H kappale 4 ECR NHÄ - 74, 410, 183 

§ alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 624, 19, 22 

2/NHÄ + 405, 67, 194 

I kappale 5 ECR NHÄ - 50, 426, 185 

J kappale 6 ECR  -  

M kappale 7 ECR  -  

N kappale 8 ECR NHÄ - 47, 403, 213 

P kappale 9 ECR NHÄ - 67, 404, 194 

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 593, 57, 19 

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset 

B8-0733/2016  S&D, 

Verts/ALE 

 ↓  

B8-0734/2016  ENF  ↓  

B8-0735/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0736/2016  EFDD  ↓  

B8-0737/2016  PPE, ECR  ↓  

B8-0738/2016  ALDE  ↓  

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

ENF: tarkistukset 13, 14, 4 

ECR: tarkistukset 4, 12, § 4, kappale H 

Verts/ALE: tarkistukset 5, 8, 9, 10, lopullinen äänestys 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: 

§ 4 

1. osa: teksti ilman sanoja "vaaroihin perustuvat" 

2. osa: nämä sanat 
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H kappale 

1. osa: teksti ilman sanoja "vaaroihin perustuvat" 

2. osa: nämä sanat 
 

 

19. Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: muuntogeenisen Bt11 x 

MIR162 x MIR604 x GA21 -maissin viljelyä koskeva lupa 

Päätöslauselmaesitys: B8-0732/2016 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Päätöslauselmaesitys B8-0732/2016 

(ENVI-valiokunta) 

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 426, 202, 33 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

Verts/ALE, ENF: lopullinen äänestys 
 

 

20. Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: muuntogeenisen neilikan 

(Dianthus caryophyllus L., linja SHD-27531-4) markkinoille saattaminen 

Päätöslauselmaesitys: B8-0731/2016 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Päätöslauselmaesitys B8-0731/2016 

(ENVI-valiokunta) 

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 430, 188, 33 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

Verts/ALE, ENF: lopullinen äänestys 

 


