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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 

 



P8_PV(2016)07-05(VOT)_FI.doc 2 PE 586.881 

1. EU:n ja Perun välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus *** 

Suositus: Mariya Gabriel (A8-0197/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

äänestys: hyväksyntä NHÄ + 611, 59, 21 

 

 

 

2. Liikkuvien työkoneiden päästöraja-arvot ***I 

Mietintö: Elisabetta Gardini (A8-0276/2015) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

teksti 

kokonaisuudessaan – 

ryhmä 1 

80 valiokunta  +  

ryhmä 2 1-79 valiokunta  ↓  

äänestys: komission ehdotus  +  

äänestys: lainsäädäntöpäätöslauselma NHÄ + 623, 57, 27 

 

 

 

3. Pakolaiset: sosiaalinen osallisuus ja integroituminen työmarkkinoille 

Mietintö: Brando Benifei (A8-0204/2016) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

vaihtoehtoinen 

päätöslauselmaesitys 

1 ENF NHÄ - 72, 623, 11 

yhtenä ryhmänä 2-7 esittelijä KÄ + 384, 277, 48 

§ 1 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 4 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 512, 177, 18 

§ 5 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 7 § alkuper. teksti NHÄ + 696, 10, 8 

§ 13 § alkuper. teksti NHÄ + 629, 55, 29 

§ 14 § alkuper. teksti NHÄ + 622, 79, 12 

§ 15 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 554, 126, 32 

2/NHÄ + 355, 340, 10 

§ 16 § alkuper. teksti NHÄ + 557, 141, 15 

§ 18 § alkuper. teksti NHÄ + 548, 92, 73 

§ 21 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 30 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 657, 43, 13 

2 +  

3/NHÄ + 569, 85, 60 

4/NHÄ + 529, 121, 65 

§ 31 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 536, 159, 16 

2/NHÄ + 350, 331, 17 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 32 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 525, 178, 11 

2/NHÄ + 355, 346, 12 

§ 33 § alkuper. teksti eä +  

§ 36 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 445, 226, 42 

3 +  

§ 38 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 508, 177, 28 

§ 44 § alkuper. teksti eä -  

§ 45 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 509, 175, 26 

2/NHÄ - 341, 346, 24 

§ 46 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 573, 110, 30 

2/NHÄ + 331, 304, 74 

§ 47 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 54 8 esittelijä KÄ - 325, 354, 32 

§ alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 467, 185, 59 

2/NHÄ - 298, 387, 11 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 58 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 -  

§ 61 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 367, 344, 3 

§ 64 § alkuper. teksti eä/KÄ - 280, 378, 56 

§ 65 § alkuper. teksti NHÄ + 663, 17, 33 

§ 79 § alkuper. teksti NHÄ + 567, 131, 12 

§ 84 § alkuper. teksti NHÄ + 538, 147, 27 

§ 85 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 88 § alkuper. teksti NHÄ + 613, 80, 19 

F kappale § alkuper. teksti eä/KÄ + 428, 250, 31 

K kappale § alkuper. teksti NHÄ + 547, 128, 33 

Q kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

R kappale § alkuper. teksti NHÄ + 625, 46, 38 

U kappale § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 634, 45, 31 

2/NHÄ + 308, 301, 93 

Z kappale § alkuper. teksti NHÄ + 360, 320, 32 

äänestys: päätöslauselma  

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 486, 189, 28 
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Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

GUE/NGL: K ja R kappale, § 65 

PPE: § 45 

ENF: § 4 (2. osa), 7, 13, 14, 15, 18, 30 (1., 2. ja 3. osa), 36 (2. osa), 38 (2. osa), 79, 84, 88, 

tark. 1 

S&D: U ja Z kappale, § 31, 32, 45, 46, 54 

EFDD: § 16 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ALDE: § 44, 64 

GUE/NGL: § 16, 33, 36, 44, 54 

PPE: F ja Z kappale 

EFDD: § 46 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

GUE/NGL: 

Q kappale 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "ja se on kustannustehokasta" ja "ja antaa 

pakolaisille ja turvapaikanhakijoille mahdollisuuden tulla aktiivisiksi 

veronmaksajiksi;" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 1 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "eurooppalaisten" 

2. osa: tämä sana 

 
§ 5 

1. osa: "kehottaa myös toteuttamaan tehokkaita toimia unionin alueen ulkopuolella, jotta 

varmistetaan, että oikeutetut henkilöt voivat päästä vastaanottaviin maihin 

turvallisesti" 

2. osa: "ja kansainvälistä suojelua koskevat hakemukset käsitellään ja hillitään epämääräisiä 

muuttovirtoja;" 

 
§ 21 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "todennäköisesti työluvan saavia ja työn 

vastaanottavassa maassa löytäviä" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 47 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "niille" ja "joilla on hyvät mahdollisuudet 

saada kansainvälistä suojelua" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 85 

1. osa: "kannattaa ajatusta, että opettajia varten perustetaan tukipisteitä, joissa heille 

tarjotaan hyvissä ajoin tukea oppilaiden erilaisuuteen liittyvien eri tilanteiden 

käsittelemisessä ja kulttuurienvälisen vuoropuhelun edistämisessä sekä opastusta, 

kun he joutuvat konflikteihin tai tilanteisiin, joissa on uhkana opiskelijoiden 

radikalisoituminen;" 

2. osa: "kehottaa lisäksi jäsenvaltioita lisäämään mahdollisuuksia poliittiseen koulutukseen 

ja tarjoamaan asianmukaisia jatkokoulutusmahdollisuuksia ja oppimateriaalia, jotta 

voidaan selvittää ihmisten pakenemisen syitä ja torjua ääriliikkeitä;" 
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PPE: 

U kappale 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "suuri" ja "ja leireissä, joissa ei ole saatavilla 

resursseja ja riittävän laadukkaita palveluja heidän perustarpeidensa 

tyydyttämiseksi" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 15 

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

2. osa: nämä sanat 

 
§ 31 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "25 prosentin" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 32 

1. osa: "korostaa, että määrärahojen tarkoituksenmukaisen jakamisen varmistamiseksi 

Euroopan sosiaalirahaston soveltamisalalla jäsenvaltioiden olisi mukautettava 

tarvittaessa asiaa koskevia kansallisia sääntöjä," 

2. osa: "jotta voidaan varmistaa, että turvapaikanhakijoita kohdellaan yhdenvertaisesti EU:n 

kansalaisiin ja niihin kolmansien maiden kansalaisiin nähden, joilla on pääsy 

työmarkkinoille;" 

 
§ 45 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "ja viimeistään kuuden kuukauden kuluessa" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 46 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "ja turvapaikanhakijoille" ja "tarkistamalla 

erityisesti, että jäsenvaltiot eivät aseta työhön pääsylle liian rajoittavia ehtoja, jotka 

tekisivät työhön pääsystä kohtuuttoman vaikeaa;" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 54 

1. osa: "kehottaa komissiota harkitsemaan sinistä korttia koskevan direktiivin 

tarkistamista," 

2. osa: "jotta siitä voidaan tehdä joustavampi niiden korkeakoulutettujen kansainvälistä 

suojelua saavien henkilöiden kannalta, jotka mahdollisesti olisivat oikeutettuja 

kolmansien maiden kansalaisina pääsemään sinistä korttia koskevan järjestelmän 

piiriin, ottamalla huomioon poikkeukselliset olosuhteet, joita pakolaiset ja 

turvapaikanhakijat kohtaavat, sekä EU:n työmarkkinoiden tarpeet, erityisesti 

tarkastelemalla direktiivin soveltamisalaa ja EU:n sisäistä liikkuvuutta koskevia 

sääntöjä;" 

 
§ 58 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "ja lainvalvontaviranomaisille, myös 

työsuojelutarkastajille, tuomareille, syyttäjille ja lakimiehille" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 61 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "sekä instituutioiden että yksilöiden" 

2. osa: "sekä instituutioiden että yksilöiden" 
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ENF: 

§ 4 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "on ehdottomasti perustettava yhteinen 

turvapaikkajärjestelmä" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 36 

1. osa: "tukee komissiota sen pyrkimyksissä saattaa ajan tasalle Euroopan 

muuttoliikeagenda erityisesti tarkistamalla Dublin III -asetusta, jotta voidaan 

parantaa yhteisvastuuta, vastuunjakoa ja suojelunormien yhdenmukaistamista 

jäsenvaltioiden kesken;" 

2. osa: "korostaa myönteistä vaikutusta, joka pakolaisten liikkuvuudella voisi olla 

työmarkkinoiden tarpeisiin ja työvoimapulaan sekä pakolaisten integroitumiseen 

työmarkkinoille, ja korostaa myös sellaisia näkökohtia kuin jäsenvaltioiden 

kannustaminen perheenyhdistämisen sallimiseen;" 

3. osa: "korostaa, että lisätoimet ovat tarpeen, jotta voidaan luoda aidosti yhtenäinen 

Euroopan yhteinen turvapaikkajärjestelmä sekä kattava ja kestävä laillista 

maahanmuuttoa koskeva EU:n politiikka, jolla voidaan vastata työmarkkinoiden 

kysyntään taitojen suhteen ja jossa sosiaalista osallisuutta ja aktiivista kotouttamista 

edistävät toimet ovat keskeisessä asemassa;" 

 
§ 38 

1. osa: "panee merkille komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin puheen unionin 

tilasta 2015, jossa hän kannatti vahvasti sitä, että turvapaikanhakijoiden sallitaan 

tehdä työtä samaan aikaan kun turvapaikkahakemusta käsitellään;" 

2. osa: "pitää kuitenkin valitettavana, ettei komissio ole ollut kovin määrätietoinen tehtyjen 

päätösten täytäntöönpanossa; on huolestunut siitä, että tietyt jäsenvaltiot ovat 

päättäneet sulkea sisärajansa tai ottaa käyttöön tilapäisiä rajatarkastuksia, mikä 

vaarantaa vapaan liikkuvuuden Schengen-alueella;" 

 
GUE/NGL, ENF: 

§ 30 

1. osa: "korostaa lisäksi, että pakolaisiin ja turvapaikanhakijoihin kohdistuviin 

kotouttamista ja osallisuutta edistäviin toimiin ei saisi käyttää varoja, jotka on 

tarkoitettu muille heikommassa asemassa oleville ryhmille suunnattuihin ohjelmiin," 

2. osa: "vaan niihin olisi ehdottomasti tehtävä lisää sosiaalisia investointeja, jotka vastaavat 

tarvittavia lisätoimia; korostaa lisäksi, että jo käytettävissä olevat EU:n varat olisi 

käytettävä tehokkaammin ja vaikuttavammin;" 

3. osa: "kehottaa komissiota ottamaan huomioon työmarkkinoita ja yhteiskunnallista 

tilannetta koskevat tiedot suunnitellessaan tällaisia kotouttamistoimia, jotta 

varmistetaan, että kotouttamisprosessilla ei heikennetä vastaanottavien alueiden 

sosiaalista ja taloudellista tilannetta;" ilman sanoja "ei heikennetä" ja "sosiaalista ja 

taloudellista tilannetta" 

4. osa: "ei heikennetä" ja "sosiaalista ja taloudellista tilannetta" 
 

 

4. Sosiaali- ja ympäristönormit, ihmisoikeudet ja yritysten yhteiskuntavastuu 

Mietintö: Eleonora Forenza (A8-0217/2016) 

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 

§ 6 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 7 § alkuper. teksti NHÄ + 383, 276, 53 

§ 8 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 367, 288, 52 

2/NHÄ + 623, 62, 25 

§ 11, a alakohta § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ - 308, 394, 6 

§ 18 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 334, 361, 18 

2/NHÄ ↓  

C kappale § alkuper. teksti NHÄ + 372, 304, 33 

F kappale § alkuper. teksti NHÄ + 361, 312, 27 

J kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ - 292, 366, 50 

3 -  

O kappale § alkuper. teksti osat   

1/KÄ - 338, 367, 1 

2 +  

U 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 + 556, 103, 53 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

GUE/NGL: C ja F kappale, § 7, 8 

S&D: § 18 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

Verts/ALE: F kappale 

PPE: § 18 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

Verts/ALE: 

§ 6 

1. osa: "korostaa, että EU on jo pitkään tehnyt selkoa sosiaalisista ja ympäristökysymyksistä 

kauppadiplomatiansa yhteydessä ja että se on edellä muita suuria maailmankaupan 

toimijoita;" 

2. osa: "korostaa, että EU:n kauppakumppaneiden ihmisoikeussitoumukset ovat vahva 

perusta jatkuvalle vuoropuhelulle, yhteistyöprosessille ja asteittaisille parannuksille 

pitkällä aikavälillä;" 

 
§ 8 

1. osa: "muistuttaa, että kauppa ja ulkomaiset suorat sijoitukset lisäävät hyvinvointia 

köyhemmissä maissa;" 

2. osa: "muistuttaa, että hyvinvoinnin lisääntymisen sekä ihmisoikeuksien ja sosiaalisten 

oikeuksien, työntekijöiden oikeuksien ja ympäristönsuojelun vahvistamisen välillä 

on merkittävä yhteys;" 

 
§ 18 

1. osa: "vaatii painokkaasti, että ihmisoikeuksiin kohdistuvien vaikutusten arvioinneista ja 

kestävään kehitykseen kohdistuvien vaikutusten arvioinneista tehdään sitovia ja että 

arvioinnit aloitetaan varhaisessa vaiheessa" 

2. osa: "jotta neuvotteluasemat tiedetään jo ennen arviointien tuloksia;" 

 
PPE: 

O kappale 

1. osa: "toteaa, että vieläkään ei ole olemassa sääntelykehystä sille, miten yritysten on 

noudatettava ihmisoikeuksia sekä sosiaali- ja ympäristönormeja koskevia 

velvoitteita;" 

2. osa: "toteaa, että yksityissektorin on julkisen sektorin rinnalla osallistuttava kestävään 

kehitykseen; katsoo, että yritysten on toimittava yhteiskunnallisesti ja ympäristön 

kannalta vastuullisella tavalla; toteaa, että EU:n uuden sukupolven kauppa- ja 

investointisopimukset sisältävät kestävää kehitystä koskevia lukuja, joissa 

sopimuspuolia pyydetään tekemään sitoumuksia ihmisoikeuksien suojelun ja 

sosiaali- ja ympäristönormien sekä yritysten yhteiskuntavastuun alalla ja 

noudattamaan niitä; toteaa, että tällaisten lukujen tavoitetaso on vaihdellut 

peräkkäisissä EU:n kauppasopimuksissa; kehottaa komissiota pitämään jatkossa 

kiinni mahdollisimman korkeasta tavoitetasosta;" 
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GUE/NGL: 

U kappale 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "ja kunnianhimoiset kauppasopimukset" 

2. osa: nämä sanat 

 
ALDE, PPE: 

J kappale 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "suuri" ja "nykyisten tuotantomallien vuoksi" 

2. osa: "suuri" 

3. osa: "nykyisten tuotantomallien vuoksi" 

 
§ 11, a alakohta 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "käytäviin neuvotteluihin" 

2. osa: nämä sanat 
 

 

5. Eteenpäin suuntautuva ja innovatiivinen tulevaisuuden kauppa- ja 

investointistrategia 

Mietintö: Tiziana Beghin (A8-0220/2016) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

vaihtoehtoinen 

päätöslauselmaesitys 

1 Verts/ALE  -  

vaihtoehtoinen 

päätöslauselmaesitys 

2 GUE/NGL  -  

§ 2 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 5 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 522, 164, 26 

§ 18 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 19 § alkuper. teksti osat   

1 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

2/KÄ - 319, 340, 47 

§ 24 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 25 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ - 313, 348, 45 

§ 28 § alkuper. teksti eä +  

§ 29 § alkuper. teksti eä +  

§ 30 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 671, 11, 28 

2/NHÄ - 151, 525, 34 

§ 43 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ - 297, 383, 26 

§ 45 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 -  

§ 46 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 -  

§ 48 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 513, 152, 48 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 50 § alkuper. teksti NHÄ + 412, 292, 8 

§ 51 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 54 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 56 § alkuper. teksti eä +  

§ 68 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 538, 146, 28 

2/NHÄ + 566, 80, 62 

§ 71 § alkuper. teksti osat   

1 -  

2 +  

§ 73 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 549, 77, 83 

2/NHÄ - 111, 362, 238 

§ 78 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 -  

§ 79 § alkuper. teksti eä +  

§ 83 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 87 § alkuper. teksti eä +  

§ 92 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

B kappale § alkuper. teksti eä -  

C kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

D kappale § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 455, 204, 50 

2/NHÄ - 292, 379, 25 

J kappale § alkuper. teksti eä +  

K kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

N kappale § alkuper. teksti eä +  

S kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

äänestys: päätöslauselma  

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 534, 146, 30 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

GUE/NGL: § 30, 50, 68, 73, D kappale 

Verts/ALE: § 5 (2. osa), § 48 (2. osa) 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

Verts/ALE: § 29, 56, 73 

ECR: § 79, 87 

S&D: § 50, B, D ja N kappale 

ALDE: § 28, 92, D ja J kappale 
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Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

GUE/NGL: 

D kappale 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "on tietoinen siitä, että vapaakauppa on 

kiistatta lisännyt talouskasvua, mutta" 

2. osa: nämä sanat 

 
K kappale 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "liittyvällä sääntely-yhteistyöllä" 

2. osa: nämä sanat 

 
S kappale 

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

2. osa: nämä sanat 

 
§ 24 

1. osa: "toteaa, että maailman tuotantojärjestelmän kansainvälistyminen on edistänyt uusia 

talouskehitystä koskevia avauksia ja tarjonnut työllistymisen kautta sadoille 

miljoonille mahdollisuuden päästä köyhyydestä;" 

2. osa: "muistuttaa, että ILO:n mukaan noin 780 miljoonaa aktiivisesti työmarkkinoilla 

toimivaa naista ja miestä ei ansaitse riittävästi voidakseen päästä köyhyydestä; 

korostaa, että globaalien arvoketjujen laajentaminen on tarjonnut 

työllistymismahdollisuuksia, mutta että voimassa olevan työlainsäädännön sekä 

työturvallisuutta koskevien vaatimusten – jotka otettiin käyttöön työntekijöiden 

suojelemiseksi liian rasittavilta työajoilta ja sietämättömiltä olosuhteilta – heikko 

täytäntöönpano hankintamaissa on edelleen kiireellinen kysymys; panee merkille, 

että globaalit arvoketjut ovat myös houkutelleet eräitä toimitusyrityksiä 

sivuuttamaan työlainsäädäntöä, siirtämään taloudellisia toimintojaan EU:n 

ulkopuolelle, edellyttämään työntekoa turvattomissa ja sietämättömissä olosuhteissa 

ja ylipitkiä työpäiviä sekä epäämään työntekijöiltä näiden perusoikeuksia; 

muistuttaa, että tällaiset käytännöt merkitsevät vilpillistä kilpailua suhteessa 

toimijoihin, jotka noudattavat työlainsäädäntöä ja kansainvälisiä työ- ja 

ympäristönormeja, sekä hallituksiin, jotka haluavat nostaa palkkoja ja elintasoa; 

kehottaa komissiota tutkimaan globaalien arvoketjujen yleistymisen vaikutusta ja 

esittämään konkreettisia ehdotuksia olosuhteiden parantamiseksi niissä tiiviissä 

yhteistyössä ILO:n ja OECD:n kanssa; korostaa, että EU:n syvemmän globaaleihin 

arvoketjuihin integroitumisen on perustuttava kahteen periaatteeseen: Euroopan 

sosiaalisen mallin ja sääntelymallin takaamiseen sekä kestävän ja oikeudenmukaisen 

kasvun ja ihmisarvoisten työpaikkojen turvaamiseen ja luomiseen sekä unionissa 

että sen kumppanimaissa; toteaa, että arvoketjujen globaalistuminen lisää kotimaisen 

tuotannon ja viennin tuontisisältöä ja siten se kasvattaa protektionististen toimien 

kustannuksia merkittävästi;" 

 
Verts/ALE: 

C kappale 

1. osa: "toteaa, että yhteinen kauppapolitiikka muuttui perusteellisesti Lissabonin 

sopimuksen tultua voimaan joulukuussa 2009; toteaa, että kauppa ei ole erillistä 

toimintaa, vaan se kytkeytyy moneen muuhun politiikkaan ja on riippuvainen 

niistä;" 

2. osa: "katsoo, että kauppa- ja investointisopimuksia koskevien neuvottelujen on ulotuttava 

tullien alentamista pidemmälle, koska sääntelykysymyksiin ja kansainvälisten 

standardien lähentymiseen liittyy tällä hetkellä vaikeita haasteita;" 
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§ 5 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "johtaa tuottavuuden kasvuun, edistää 

ulkoista kilpailukykyä ja" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 48 

1. osa: "edellyttää, että kauppaneuvotteluissa noudatetaan räätälöityä alueellista 

kauppastrategiaa ja taataan täysi yhdenmukaisuus alueellisen integraation kanssa 

erityisesti Aasian, Afrikan ja Latinalaisen Amerikan osalta," 

2. osa: "jotka komissio on määrittänyt unionin taloudellisten etujen kannalta ratkaisevan 

tärkeiksi alueiksi, tämän kuitenkaan heikentämättä EU:n ja Yhdysvaltojen 

strategisen kumppanuuden keskeistä asemaa; kehottaa tässä yhteydessä komissiota 

käynnistämään välittömästi neuvottelut investointisopimuksesta Taiwanin kanssa; 

muistuttaa, että EU ja Latinalainen Amerikka ovat luontaisia liittolaisia, joiden 

alueella asuu yhteensä miljardi ihmistä ja jotka tuottavat neljänneksen koko 

maailman BKT:stä; huomauttaa, että kyseisen kumppanuuden potentiaalia ei ole 

hyödynnetty riittävästi; pitää myönteisenä, että komission uudessa kauppa- ja 

investointistrategiassa keskitytään Latinalaiseen Amerikkaan; kehottaa komissiota 

käyttämään Mercosur-kauppaneuvottelujen saamaa nykyistä vauhtia hyväksi, jotta 

päästään kattavaan, tasapuoliseen ja kunnianhimoiseen sopimukseen; kannattaa 

Meksikon ja Chilen kanssa tehtyjen sopimusten nykyaikaistamista; pyytää 

vauhdittamaan neuvotteluja vapaakauppasopimuksista sekä Australian että Uuden-

Seelannin kanssa ja muistuttaa EU:n ja Intian välisten kauppasuhteiden kehittämisen 

tärkeydestä, kun otetaan huomioon näiden markkinoiden valtava potentiaali; 

kehottaa komissiota antamaan uutta vauhtia Malesian kanssa käytäville 

neuvotteluille ja aloittamaan neuvottelut Indonesian kanssa mahdollisimman pian 

sen jälkeen, kun valmistelevat keskustelut kattavasta talouskumppanuudesta on 

saatettu päätökseen" 

 
ECR: 

§ 18 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "oltava sitovia ja niiden on" ja "ja viimeisenä 

keinona sopimuksen yleisen riitojenratkaisumekanismin käyttäminen riitojen 

ratkaisuun ja tähän liittyvä mahdollisuus määrätä taloudellisia seuraamuksia" 

2. osa: "oltava sitovia ja niiden on" 

3. osa: "ja viimeisenä keinona sopimuksen yleisen riitojenratkaisumekanismin käyttäminen 

riitojen ratkaisuun ja tähän liittyvä mahdollisuus määrätä taloudellisia seuraamuksia" 

 
§ 43 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "ovat vain toiseksi paras vaihtoehto" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 51 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "ja että niillä on voitava parantaa unionin 

kilpailukykyä" ja "kiireellisesti" ja "Euroopan parlamentin kannan perusteella" 

2. osa: "ja että niillä on voitava parantaa unionin kilpailukykyä" 

3. osa: "kiireellisesti" ja "Euroopan parlamentin kannan perusteella" 

 
§ 68 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "korostaa, että järjestelmän on oltava 

yhteensopiva unionin oikeusjärjestelmän kanssa ja etenkin unionin tuomioistuinten 

toimivallan sekä EU:n kilpailusääntöjen kanssa;" 

2. osa: nämä sanat 
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§ 83 

1. osa: "korostaa, että paremmat, yhdenmukaistetut ja tehokkaammat eurooppalaiset ja 

ulkomaiset tullausmenettelyt auttavat edistämään kauppaa, täyttämään 

kaupankäynnin helpottamista koskevat vaatimukset ja estämään väärentämistä sekä 

laittomien ja väärennettyjen tuotteiden saapumista sisämarkkinoille, sillä ne 

heikentävät unionin talouskasvua ja altistavat unionin kuluttajat huijauksille; pitää 

myönteisenä, että komissio aikoo tehostaa tulliviranomaisten yhteistyötä;" 

2. osa: "kehottaa jälleen kerran komissiota ja jäsenvaltioita perustamaan unionin yhteisen 

tulliyksikön, jotta tullimääräyksiä ja -menettelyjä voitaisiin soveltaa aiempaa 

tehokkaammin unionin koko tullialueella;" 

 
§ 92 

1. osa: "kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita suorittamaan perusteellisen ennakko- ja 

jälkiarvioinnin alakohtaisten ja alueellisten vaikutustenarviointien pohjalta kaikista 

kauppasopimuksista ja asiaankuuluvista lainsäädäntöasioista, ennakoimaan unionin 

työmarkkinoille aiheutuvia mahdollisia kielteisiä vaikutuksia ja löytämään entistä 

hienovaraisempia keinoja ottaa käyttöön lieventäviä toimenpiteitä niiden 

teollisuudenalojen ja alueiden kehittämiseksi, jotka kärsivät vapauttamisesta, jotta 

voidaan saavuttaa kaupan etujen tasapuolisempi ja laaja-alaisempi jakaminen; 

korostaa, että Euroopan rakenne- ja investointirahastoilla ja etenkin Euroopan 

aluekehitysrahastolla ja Euroopan sosiaalirahastolla voi olla huomattava rooli tässä 

asiassa;" 

2. osa: "huomauttaa, että Euroopan globalisaatiorahasto voisi myös olla tärkeä väline, jos 

sitä uudistetaan ja muovataan siten, että sillä on riittävät varat avun antamiseen niille 

EU:n yrityksille ja tuottajille, joihin kolmansille maille määrättävät kauppapakotteet 

vaikuttavat kielteisesti, sekä avun antamiseen pk-yritysten työntekijöille, joita 

globalisaatio suoraan vahingoittaa" 

 
ALDE: 

§ 2 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "ja näin ollen strategiassa olisi keskityttävä 

enemmän valmistusteollisuuden rooliin yhteisessä kauppapolitiikassa" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 54 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "ja että unionin valmistusteollisuus jää liian 

usein palvelualan varjoon" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 78 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "katsoo, että julkisia hankintoja koskevien 

toimien olisi noudatettava ILO:n yleissopimusta nro 94" 

2. osa: nämä sanat 

 
PPE: 

§ 25 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "nykyisiä ei-sitovia velvoitteita pidemmälle 

meneviä" 

2. osa: nämä sanat 
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§ 46 

1. osa: "pitää olennaisena ennen kaikkea sen varmistamista, että menestyksekkäästi 

päätökseen saatetut kauppaneuvottelut ratifioidaan mahdollisimman nopeasti; 

kehottaa erityisesti saattamaan päätökseen Kanadan ja Singaporen kanssa tehtävät 

sopimukset, jotta varmistetaan kahden EU:n yritysten tulevien etujen kannalta 

elintärkeän suuren markkina-alueen avautuminen; vaatii Euroopan laajuista tietoon 

perustuvaa keskustelua poliittisten keskustelujen aikana" 

2. osa: "kun Euroopan parlamentissa ja jäsenvaltioiden parlamenteissa järjestetään 

äänestyksiä" 

 
§ 71 

1. osa: "muistuttaa, että unionin investointipolitiikalla on edistettävä kestävän kehityksen 

tavoitteiden toteutumista erityisesti silloin, kun mukana on julkista rahoitusta;" 

2. osa: "muistuttaa, että olisi vahvistettava kehitysrahoituslaitosten avoimuutta ja 

vastuullisuutta sekä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia, jotta voidaan 

tehokkaasti jäljittää ja valvoa rahavirtoja sekä seurata velan kestävyyttä ja näiden 

rahoituslaitosten hankkeiden tuottamaa lisäarvoa kestävälle kehitykselle;" 

 
ECR, PPE: 

§ 19 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "edellyttää sellaisen mekanismin 

käyttöönottoa, jonka avulla Euroopan parlamentti voi pyytää komissiota 

käynnistämään tutkinnan, jos kolmannen osapuolen epäillään rikkoneen olennaisia 

osia koskevan lausekkeen mukaisia velvoitteitaan;" 

2. osa: nämä sanat 

 
GUE/NGL, S&D: 

§ 30 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanaa "TRIPS+-" 

2. osa: tämä sanat 

 
§ 73 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "eläville eläimille sekä" 

2. osa: nämä sanat 

 
ECR, ALDE: 

§ 45 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "ennen uusien 

vapaakauppasopimusneuvottelujen käynnistämistä" 

2. osa: nämä sanat 
 

Muuta 

J kappale siirretään K kappaleen jälkeen.  

T kappale siirretään Q kappaleen jälkeen. 
 

 

6. Ihmiskaupan torjunta EU:n ulkosuhteissa 

Mietintö: Barbara Lochbihler (A8-0205/2016) 

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 

§ 9 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 24 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 416, 266, 30 

3/NHÄ + 608, 73, 31 

4/NHÄ + 383, 298, 26 

§ 25 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 369, 304, 32 

§ 28 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 41 § alkuper. teksti eä +  

§ 44 § alkuper. teksti osat   

1/KÄ + 422, 264, 22 

2 +  

§ 60 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 68 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 363, 313, 36 

3 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 69 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 408, 229, 73 

§ 77 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 81 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 386, 292, 31 

§ 82 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 350, 336, 21 

§ 83 § alkuper. teksti eä +  

§ 105 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 675, 10, 22 

2/NHÄ + 541, 154, 7 

§ 109 § alkuper. teksti NHÄ + 546, 149, 12 

§ 110 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 542, 149, 17 

2 +  

§ 112 § alkuper. teksti eä +  

§ 113 § alkuper. teksti eä +  

§ 115 § alkuper. teksti NHÄ + 557, 129, 21 

B kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

2 +  

3/KÄ - 310, 337, 50 

J kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 -  

3 +  

M kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 -  

W kappale § alkuper. teksti eä -  

äänestys: päätöslauselma  

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 504, 30, 148 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

GUE/NGL: § 105, 109, 115 

ECR: § 24 (2. osa), 25 (2., 3. ja 4. osa), 68 (2. osa), 82 (2. osa), 110 (1. osa) 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ALDE: § 28 

Verts/ALE: W kappale, § 41, 109, 115 

PPE: W kappale 

ENF: § 83, 112, 113 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ALDE: 

J kappale 

1. osa: "ottaa huomioon, että ihmiskaupan uhrien oikeussuojakeinoihin liittyvän oikeuden 

käyttö vaihtelee pelkästään ongelmallisesta siihen, että se evätään" 

2. osa: "suurimmalta osalta maailman väestöstä; ottaa huomioon, että monissa maissa alle 

yksi prosentti rikostapauksista johtaa menestykselliseen syytteeseenpanoon;" 

3. osa: "ottaa huomioon, että korruptio ja kapasiteetin puute ovat edelleen poliisiin ja 

oikeuslaitokseen liittyviä merkittäviä ongelmia monissa maissa;" 

 
Verts/ALE: 

§ 28 

1. osa: "korostaa, että selvä yhteys seksuaalisiin tarkoituksiin harjoitettavan ihmiskaupan ja 

prostituution välillä" 

2. osa: "edellyttää ryhtymistä toimenpiteisiin, joilla prostituution kysynnästä tehdään 

loppu;" 
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§ 81 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "koska uhrien hyväksikäyttö ei ole tässä 

vaiheessa vielä alkanut" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 105 

1. osa: "kehottaa jäsenvaltioita tehostamaan yhteistyötä kolmansien maiden kanssa 

ihmiskaupan kaikkien muotojen torjumiseksi ja kiinnittämään erityistä huomiota 

ihmiskaupan sukupuoliulottuvuuteen erityisesti lapsiavioliittojen, naisten ja tyttöjen 

seksuaalisen hyväksikäytön ja seksiturismin torjumiseksi;" 

2. osa: "kehottaa komissiota ja EUH:ta tehostamaan Khartumin prosessia lisäämällä siihen 

liittyvien hankkeiden määrää ja varmistamalla, että useampi maa osallistuu 

prosessiin aktiivisesti;" 

 
PPE: 

M kappale 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "epätoivoinen" 

2. osa: tämä sana 

 
§ 9 

1. osa: "painottaa, että seksipalvelujen kysyntä kehittyneissä maissa pitää yllä ihmiskauppaa 

kehitysmaista ja asettaa ihmiset, varsinkin naiset ja tytöt, haavoittuvaan asemaan;" 

2. osa: "kehottaa jäsenvaltioita kriminalisoimaan ihmiskaupan uhrien palvelujen tietoisen 

käytön;" 

 
§ 60 

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

liittyvien palvelujen" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 69 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan lman sanoja "kun tällaiseen toimintaan syyllistytään 

jäsenvaltion ulkopuolella ja/tai EU:n ulkopuolella" 

2. osa: nämä sanat 

 
ECR: 

§ 25 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "oikeudellisesti sitovan" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 82 

1. osa: "korostaa rajat ylittävään työvoiman muuttoliikkeeseen liittyviä lukuisia haasteita ja 

erityisesti sitä riskiä, että maahanpyrkijät joutuvat laittomaan asemaan eivätkä pysty 

nauttimaan kaikkein perustavanlaatuisimmista oikeuksistaan;" 

2. osa: "kehottaa luomaan EU:ssa ja kansainvälisellä tasolla rajat ylittävää työvoiman 

muuttoliikettä koskevia mekanismeja, jotta laillista työvoiman muuttoliikettä 

voidaan lisätä ja jotta siitä voidaan tehdä virallista;" 
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§ 110 

1. osa: "kehottaa EU:ta etsimään konkreettisia ratkaisuja siihen, miten maahanpyrkijät ja 

pakolaiset voisivat tulla EU:hun laillisella, sääntöjenmukaisella, hyväksikäyttöön 

perustumattomalla ja turvallisella tavalla;" 

2. osa: "muistuttaa jäsenvaltioita ja EU:ta siitä, että niiden on noudatettava kansainvälistä 

oikeutta ja myös palautuskieltoa kaikissa politiikoissaan ja erityisesti 

siirtolaispolitiikoissaan; muistuttaa, että on tarpeen taata ihmiskaupan uhrien 

turvallinen ja vapaaehtoinen paluu vastaanottavasta valtiosta alkuperävaltioon ja että 

on tarjottava laillisia vaihtoehtoja, jos palauttaminen aiheuttaisi riskin kyseisten 

henkilöiden ja/tai heidän perheensä turvallisuudelle; muistuttaa, että kohde- ja 

lähtövaltioiden on taattava palaaville uhreille riittävä turvallisuuden ja yhteiskuntaan 

uudelleen integroitumisen taso" 

 
GUE/NGL: 

§ 77 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "rajavartijat, maahanmuutto- ja 

turvapaikkaviranomaiset, rikostutkijat ja" ja "mukaan lukien" ja "kehottaa EU:ta 

ottamaan käyttöön alueellisen lähestymistavan, jossa keskitytään tarkastelemaan 

ihmiskaupan reittejä ja toteuttamaan toimia, jotka on mukautettu kullakin alueella 

esiintyvään hyväksikäyttötyyppiin;" 

2. osa: "rajavartijat, maahanmuutto- ja turvapaikkaviranomaiset, rikostutkijat ja" ja 

"mukaan lukien" 

3. osa: "kehottaa EU:ta ottamaan käyttöön alueellisen lähestymistavan, jossa keskitytään 

tarkastelemaan ihmiskaupan reittejä ja toteuttamaan toimia, jotka on mukautettu 

kullakin alueella esiintyvään hyväksikäyttötyyppiin;" 

 
PPE, ECR: 

§ 24 

1. osa: "katsoo, että hallitusten olisi edistettävä monet sidosryhmät kattavaa vuoropuhelua ja 

kumppanuuksia liikeyritysten, ihmiskaupan torjunnan ammattilaisten ja 

kansalaisjärjestöjen saattamiseksi yhteen, ihmiskaupan vastaisten yhteisten toimien 

toteuttamiseksi sekä sen varmistamiseksi, että työntekijöiden keskeisiä oikeuksia 

noudatetaan; kehottaa hallituksia myös ottamaan käyttöön oikeudellisia 

toimenpiteitä tuotteiden toimitusketjun avoimuuden ja jäljitettävyyden 

varmistamiseksi, ja kehottaa yhtiöitä raportoimaan paremmin siitä, mitä ne ovat 

tehneet ihmiskaupan poistamiseksi omista toimitusketjuistaan; kehottaa EU:ta ja sen 

jäsenvaltioita tekemään aktiivisesti yhteistyötä kansallisten ja kansainvälisten 

yhtiöiden kanssa sen varmistamiseksi, että niiden tuotteet valmistetaan 

toimitusketjun kaikissa vaiheissa ilman hyväksikäyttöä," 

2. osa: "ja saattamaan ne vastuuseen," 

3. osa: "ihmiskauppaa" 

4. osa: "jos niiden tai niihin sidoksissa olevien yritysten tai alihankkijoiden toimitusketjun 

jossakin vaiheessa esiintyy" 

 
§ 68 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "rakentamaan palomuureja maahanmuutto- ja 

työsuojeluviranomaisten välille, jotta kannustetaan uhreja esittämään valituksia ja" 

2. osa: "rakentamaan palomuureja maahanmuutto- ja työsuojeluviranomaisten välille, jotta" 

3. osa: "kannustetaan uhreja esittämään valituksia ja" 
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ALDE, Verts/ALE: 

§ 44 

1. osa: "korostaa, että ihmisen elinten, kudosten ja solujen ostaminen on laitonta;" 

2. osa: "toteaa, että elinten poistamiseen tähtäävän ihmiskaupan uhreilla on erityisiä 

ongelmia ja että uhrit ovat usein tietämättömiä elinten poistamisen sekä poisto-

operaation jälkeisen hoidon puutteen pitkäaikaisista ja invalidisoivista 

lääketieteellisistä vaikutuksista ja psykologisista vaikutuksista; pyytää toteuttamaan 

aikaisempaa paremmin kohdennettuja tiedotustoimia, joilla lisätään tietoisuutta 

elinten myyntiin liittyvistä haitoista etenkin köyhimpien ja haavoittuvimmassa 

asemassa olevien ihmisten keskuudessa, jotka saattavat pitää elimen myymistä 

kannattavana toimena taloudellisen tilanteen kohentamiseksi;" 

 
B kappale 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "pakko-" (1. maininta) ja "tai 

lisääntymistarkoituksissa tapahtuvan" 

2. osa: "pakko-" (1. maininta) 

3. osa: "tai lisääntymistarkoituksissa tapahtuvan" 

 


