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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. Euroopan komission jäsenen nimittäminen – Sir Julian King 

Ehdotus päätökseksi (salainen äänestys (työjärjestyksen 182 artiklan 1 kohta)) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

äänestys: Euroopan komission 

jäsenen nimittäminen –  

Sir Julian King 

 + 394, 161, 83 

 

 

2. Filippiinit 

Päätöslauselmaesitykset: B8-0990/2016, B8-0992/2016, B8-0994/2016, B8-0999/2016, B8-1002/2016, 

B8-1004/2016, B8-1008/2016 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0990/2016  

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

§ 4 jälkeen 6 Verts/ALE  +  

§ 14 3 Verts/ALE KÄ + 345, 275, 21 

§ 16 4 Verts/ALE  -  

johdanto-osan 

5 viitteen jälkeen 

1 Verts/ALE  -  

K kappaleen jälkeen 2 Verts/ALE KÄ + 351, 259, 37 

M kappaleen jälkeen 5 Verts/ALE  +  

äänestys: päätöslauselma  

(teksti kokonaisuudessaan) 

 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset 

B8-0990/2016  EFDD  ↓  

B8-0992/2016  ECR  ↓  

B8-0994/2016  PPE  ↓  

B8-0999/2016  ALDE  ↓  

B8-1002/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1004/2016  S&D  ↓  

B8-1008/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Muuta 

Myös Raffaele Fitto (ECR-ryhmä) allekirjoitti päätöslauselmaesityksen B8-0992/2016. 

Myös Ivana Maletić (PPE-ryhmä) ja Barbara Kappel allekirjoittivat yhteisen päätöslauselmaesityksen 

RC-B8-0990/2016. 
 

 

3. Somalia 

Päätöslauselmaesitykset: B8-0989/2016, B8-0991/2016, B8-0993/2016, B8-0998/2016, B8-1001/2016, 

B8-1003/2016, B8-1007/2016 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0989/2016  

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

§ 2 1 EFDD  -  

äänestys: päätöslauselma  

(teksti kokonaisuudessaan) 

 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset 

B8-0989/2016  EFDD  ↓  

B8-0991/2016  ECR  ↓  

B8-0993/2016  PPE  ↓  

B8-0998/2016  ALDE  ↓  

B8-1001/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1003/2016  S&D  ↓  

B8-1007/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Muuta 

Myös Raffaele Fitto (ECR-ryhmä) allekirjoitti päätöslauselmaesityksen B8-0991/2016. 

Myös Ivana Maletić (PPE-ryhmä) ja Barbara Kappel allekirjoittivat yhteisen päätöslauselmaesityksen 

RC-B8-0989/2016. 
 

 

4. Zimbabwe 

Päätöslauselmaesitykset: B8-0995/2016, B8-0996/2016, B8-0997/2016, B8-1000/2016, B8-1005/2016, 

B8-1006/2016, B8-1009/2016, B8-1010/2016 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0995/2016  

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

§ 7 1 Verts/ALE KÄ + 344, 289, 19 

äänestys: päätöslauselma  

(teksti kokonaisuudessaan) 

 +  



P8_PV(2016)09-15(VOT)_FI.doc 5 PE 588.683 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset 

B8-0995/2016  EFDD  ↓  

B8-0996/2016  ECR  ↓  

B8-0997/2016  PPE  ↓  

B8-1000/2016  ALDE  ↓  

B8-1005/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1006/2016  S&D  ↓  

B8-1009/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1010/2016  ENF  ↓  

 

Muuta 

Myös Raffaele Fitto (ECR-ryhmä) allekirjoitti päätöslauselmaesityksen B8-0996/2016. 

Myös Ivana Maletić (PPE-ryhmä) allekirjoitti yhteisen päätöslauselmaesityksen RC-B8-0995/2016. 
 

 

5. Matkustusasiakirja laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten 

palauttamista varten ***I 

Mietintö: Jussi Halla-aho (A8-0201/2016) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

teksti 

kokonaisuudessaan – 

ryhmä 1 

33 valiokunta  +  

ryhmä 2 1-32 valiokunta  ↓  

art. 3, a alakohta § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

art. 3, § 2 35 GUE/NGL  -  

3 kappale 33 vo valiokunta  +  

§ alkuper. teksti eä ↓  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

6 kappale 34 P GUE/NGL  -  

33 vo valiokunta  +  

§ alkuper. teksti osat   

1 ↓  

2 ↓  

8 kappale 33 vo valiokunta  +  

§ alkuper. teksti eä ↓  

äänestys: komission ehdotus  +  

äänestys: lainsäädäntöpäätöslauselma NHÄ + 494, 112, 50 

 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

GUE/NGL: 3 ja 8 kappale 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

GUE/NGL: 

6 kappale 

1. osa: "Olisi laadittava turvallisempi eurooppalainen matkustusasiakirja kolmansien 

maiden kansalaisten palauttamista varten, jotta voitaisiin helpottaa laittomasti 

oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamista ja takaisinottoa. Sen 

parannettujen turvaominaisuuksien odotetaan helpottavan asiakirjan tunnustamista 

kolmansissa maissa. Tällaisen asiakirjan odotetaan edistävän palauttamisten 

toteutusta erityisesti sovellettaessa takaisinottosopimuksia" 

2. osa: "tai muita järjestelyjä kolmansien maiden kanssa sekä virallisten sopimusten 

soveltamisalaan kuulumattomassa palauttamiseen liittyvässä yhteistyössä 

kolmansien maiden kanssa" 

 
art. 3, a alakohta 

1. osa: teksti ilman sanaa "tuntomerkit" 

2. osa: tämä sana 
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6. Arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen 

yhteydessä julkistettava esite ***I 

Mietintö: Petr Ježek (A8-0238/2016) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

asiasta vastaavan 

valiokunnan 

tarkistukset –  

yhtenä ryhmänä 

1 vo valiokunta  +  

art. 1, § 3, d alakohta 1 vo valiokunta  +  

7 GUE/NGL  ↓  

art. 2, § 1, f alakohta § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

art. 3, § 2, b alakohta 1 vo valiokunta  +  

8 GUE/NGL  ↓  

art. 7, § 6, c alakohta 1 vo valiokunta  +  

9 GUE/NGL  ↓  

art. 15, § 1 1 vo valiokunta osat   

1 +  

2 +  

3 +  

art. 19, § 11 2 S&D  +  

art. 25, § 1 1 vo valiokunta eä -  

art. 25, § 2, 2 alakohta 1 vo valiokunta eä -  

3 S&D KÄ + 558, 92, 1 

1 kappale 4 GUE/NGL  -  

13 kappale 1 vo valiokunta  +  

5 GUE/NGL  ↓  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

24 kappale 6 GUE/NGL  -  

äänestys: komission ehdotus  +  

äänestys: lainsäädäntöpäätöslauselma NHÄ äänestystä 

lykättiin 

(työjärjestyksen 61 

artiklan 2 kohta) 

 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

S&D: tark. 1 vo (art. 25, § 1); 1 vo (art. 25, § 2, 2 alakohta) 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

Verts/ALE: 

art. 2, § 1, f alakohta 

1. osa: teksti ilman sanoja "direktiivin 2014/65/EY 4 artiklan 1 kohdan 13 alakohdassa 

määriteltyjä pieniä ja keskisuuria yrityksiä;" 

2. osa: nämä sanat 

 
tark. 1 vo (art. 15, § 1) 

1. osa: teksti ilman 1 kohdan b ja c alakohtaa  

2. osa: 1 kohdan b alakohta 

3. osa: 1 kohdan c alakohta 
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7. Turvapaikkajärjestelmä: Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavat väliaikaiset 

toimenpiteet * 

Mietintö: Ska Keller (A8-0236/2016) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

asiasta vastaavan 

valiokunnan 

tarkistukset –  

yhtenä ryhmänä 

1-3 

5-23 

valiokunta  +  

2 kappaleen jälkeen 24 GUE/NGL  -  

3 kappaleen jälkeen 4 valiokunta eä +  

6 kappaleen jälkeen 25 GUE/NGL KÄ + 494, 148, 13 

äänestys: komission ehdotus  +  

äänestys: lainsäädäntöpäätöslauselma NHÄ + 470, 131, 50 

 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

GUE/NGL: tark. 4 
 

 

8. Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat * 

Mietintö: Laura Agea (A8-0247/2016) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

asiasta vastaavan 

valiokunnan 

tarkistukset –  

yhtenä ryhmänä 

1-8 valiokunta  +  

äänestys: komission ehdotus  +  

äänestys: lainsäädäntöpäätöslauselma NHÄ + 460, 127, 61 
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9. Johannesburgissa järjestettävän CITES COP17 -kokouksen tärkeimmät tavoitteet 

Päätöslauselmaesitys: B8-0987/2016 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Päätöslauselmaesitys B8-0987/2016  

(ENVI-valiokunta) 

äänestys: päätöslauselma 

 (teksti kokonaisuudessaan) 

 +  

 

 

 

10. Postipalveludirektiivin soveltaminen 

Mietintö: Markus Ferber (A8-0254/2016) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 5 2 GUE/NGL  -  

§ 9 3 GUE/NGL  -  

§ 17 4 GUE/NGL  -  

G kappaleen jälkeen 1 GUE/NGL  -  

äänestys: päätöslauselma 

 (teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 514, 103, 37 

 

 

 

11. Pk-yritysten rahoituksen saatavuus ja pk-yritysten rahoituksen 

monimuotoisuuden lisääminen pääomamarkkinaunionissa 

Mietintö: Othmar Karas (A8-0222/2016) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 1 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 10 § alkuper. teksti eä +  

§ 19 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 30 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 33 § alkuper. teksti eä +  

§ 35 § alkuper. teksti eä +  

§ 39 § alkuper. teksti eä +  

§ 42 § alkuper. teksti eä +  

§ 43 § alkuper. teksti eä +  

äänestys: päätöslauselma  

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 528, 77, 44 

 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

GUE/NGL: § 10, 33, 35, 39, 42, 43 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

GUE/NGL: 

§ 1 

1. osa: teksti ilman sanoja "ja Mid Cap -" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 19 

1. osa: "korostaa, että pk-yritysten rahoituksensaannin parantamisen edellytyksenä on terve, 

vakaa ja kestävä pankkiala sekä pääomamarkkinaunioni" 

2. osa: "toteaa, että vakavaraisuusasetus ja -direktiivi ja etenkin pääoman korkeampi taso ja 

laatu ovat suora vastaus kriisiin ja rahoitusalan uuden vakauden ydin; pitää 

myönteisenä, että komissio pitää lainanantoa pk-yrityksille yhtenä prioriteeteistaan 

vakavaraisuusasetuksen tarkistuksen yhteydessä; toteaa, että komissio tutkii 

mahdollisuutta, että kaikki jäsenvaltiot voisivat hyötyä paikallisista luotto-

osuuskunnissa toimiakseen pankkeja koskevien EU:n pääomavaatimusten rajojen 

ulkopuolella; korostaa luotto-osuuskuntia koskevan vakaan sääntelyn tarvetta sekä 

talouden vakauden varmistamiseksi että sen varmistamiseksi, että luotto-

osuuskunnat voivat tarjota luottoa kilpailukykyisillä koroilla;" 
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§ 30 

1. osa: "panee merkille EKP:n 10. maaliskuuta 2016 hyväksymät toimenpiteet ja erityisesti 

päätöksen toteuttaa useita kohdennettuja pitkäaikaisia rahoitusoperaatioita (TLTRO 

II), joilla kannustetaan pankkeja lainoittamaan reaalitaloutta; painottaa, että 

rahapolitiikka ei sellaisenaan riitä kasvun vauhdittamiseen" 

2. osa: "ja että sitä on täydennettävä asianmukaisella finanssipolitiikalla ja rakenteellisilla 

uudistuksilla" 
 

 

12. Paras tapa hyödyntää pk-yritysten mahdollisuudet työpaikkojen luontiin 

Mietintö: Zdzisław Krasnodębski (A8-0248/2016) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 17 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 577, 35, 36 

2/NHÄ + 448, 169, 25 

3/NHÄ + 576, 52, 23 

§ 18 § alkuper. teksti osat  suullisesti 

muutettuna 

1 +  

2 +  

§ 31 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 461, 83, 108 

§ 56 2 76+ jäsentä KÄ + 327, 298, 18 

§ 68 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 527, 117, 6 

§ 74 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 79 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 80 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ - 262, 343, 40 

K kappale 1 76+ jäsentä  +  

P kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

T kappale § alkuper. teksti eä -  

Y kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 -  

äänestys: päätöslauselma  

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 553, 69, 24 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

S&D: § 17 

EFDD: § 31 (2. osa), 68 (2. osa) 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ALDE: T kappale 

S&D: § 80 
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Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ALDE: 

§ 17 

1. osa: teksti ilman sanoja "ei tulisi pitää myönteisenä ”mikroyritysten määrän 

lisääntymisenä”, vaan se pikemminkin aiheuttaa työhön liittyvää epävarmuutta, 

johtaa epäsuotuisiin työoloihin ja sosiaaliturvan huononemiseen tai lakkaamiseen ja" 

ja "ja asettaa monet ihmiset haavoittuvaiseen asemaan, mikä luo uusia ratkaistavia 

sosiaalisia ongelmia" 

2. osa: "ei tulisi pitää myönteisenä ”mikroyritysten määrän lisääntymisenä”, vaan se 

pikemminkin aiheuttaa työhön liittyvää epävarmuutta, johtaa epäsuotuisiin 

työoloihin ja sosiaaliturvan huononemiseen tai lakkaamiseen ja" 

3. osa: "ja asettaa monet ihmiset haavoittuvaiseen asemaan, mikä luo uusia ratkaistavia 

sosiaalisia ongelmia" 

 
ECR: 

§ 80 

1. osa: "korostaa, että tilapäiset työt ovat pk-yrityksille erittäin merkittäviä ja niitä on 

tarkasteltava eriytetysti" 

2. osa: "erityisesti työehtosopimusjärjestelmien osalta; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 

tukemaan kaikkia tilapäisen työllistämisen muotoja, ja etenkin niitä muotoja, jotka 

johtavat pysyviin työsuhteisiin;" 

 
P kappale 

1. osa: teksti ilman sanoja "täyttämättä työntekijöiden vähäisen liikkuvuuden takia ja" 

2. osa: nämä sanat 

 
EFDD: 

§ 31 

1. osa: "korostaa, että on lisättävä investointeja tutkimukseen, innovointiin, korkeatasoiseen 

koulutukseen ja kehittämiseen, jotta voidaan edistää laadukasta kasvua ja 

eurooppalaisten pk-yritysten työpaikkojen luomisen mahdollisuuksia; painottaa, että 

ESIR-rahaston pk-yrityksiä koskevasta osasta on osoitettu 75 miljardia euroa pk-

yritysten tukemiseen;" 

2. osa: "pitää myönteisenä, että ESIR-rahaston pk-yrityksille tarkoitetun rahoituksen 

täytäntöönpano on onnistunut hyvin tähän mennessä hyväksytyissä hankkeissa;" 

 
§ 68 

1. osa: teksti ilman sanoja "tarvittaessa ja Euroopan talouden ohjausjakson maakohtaisten 

suositusten yhteydessä" 

2. osa: nämä sanat 

 
PPE: 

Y kappale 

1. osa: teksti ilman sanoja "jäsenvaltioihin ja kolmansiin" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 74 

1. osa: teksti ilman sanoja "ja" ja "toteutetut toimenpiteet" 

2. osa: nämä sanat 
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S&D: 

§ 18 

1. osa: "korostaa, että sääntelyn hallinnollinen taakka on suhteettomasti suurempi 

itsenäisille ammatinharjoittajille ja mikroyrityksille kuin suuremmille yrityksille; 

katsoo siksi, että kaikkien näennäisyrittäjyyttä koskevien toimenpiteiden on oltava 

selvästi kohdennettuja" 

2. osa: "eikä niillä saa aiheuttaa ylimääräistä hallinnollista taakkaa yksittäisille henkilöille" 

 
§ 79 

1. osa: teksti ilman sanoja "että Euroopan parlamentti itse asiassa toteaa" ja "ettei 

hyväntekeväisyydestä saa vapaassa yhteiskunnassa tehdä yritysten 

yhteiskuntavastuun nimissä velvollisuutta; on vakuuttunut siitä, että yritysten 

velvoittaminen yhteiskuntavastuuseen johtaisi ihmisten hyväntekeväisyysvalmiuden 

vähenemiseen" 

2. osa: nämä sanat 
 

Muuta 

Zdzisław Krasnodębski esitti 18 kohtaan suullisen tarkistuksen, jonka jälkeen teksti kuuluu 

seuraavasti: 

"18. korostaa, että sääntelyn hallinnollinen taakka on suhteettomasti suurempi itsenäisille 

ammatinharjoittajille ja mikroyrityksille kuin suuremmille yrityksille; katsoo siksi, että kaikkien 

näennäisyrittäjyyttä koskevien toimenpiteiden on oltava selvästi kohdennettuja, eikä niillä saa 

aiheuttaa tarpeetonta hallinnollista taakkaa yksittäisille henkilöille;" 
 

 

13. Yhdenvertaista kohtelua työssä koskevan direktiivin soveltaminen 

Mietintö: Renate Weber (A8-0225/2016) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 5 § alkuper. teksti eä/KÄ + 342, 239, 51 

§ 16 § alkuper. teksti eä +  

§ 18 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 432, 189, 18 

2/NHÄ - 126, 450, 54 

§ 21 2 PPE osat   

1/NHÄ + 335, 273, 24 

2/NHÄ - 274, 305, 52 

§ alkuper. teksti osat   

1/NHÄ ↓  

2/NHÄ ↓  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 34 § alkuper. teksti eä +  

§ 35 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 53 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 59 § alkuper. teksti eä -  

§ 62 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 -  

§ 67 § alkuper. teksti eä +  

§ 68 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 69 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 77 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 83 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 -  

4 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

5 +  

johdanto-osan 34 viite § alkuper. teksti eä -  

E kappale § alkuper. teksti eä -  

U kappale § alkuper. teksti NHÄ + 464, 140, 15 

äänestys: päätöslauselma  

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 475, 63, 74 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: § 21, tark. 2 

GUE/NGL: § 18 

Verts/ALE, ECR: tark. 2 

ECR: U kappale 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: § 5, 16, 34, 62, 67, 68, 69 

Verts/ALE, S&D: § 18 

ECR: § 21 

ALDE: § 18, 59, E kappale, johdanto-osan 34 viite 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ALDE: 

§ 21 

1. osa: "toteaa, että työnantajien asettamat rajoitukset uskonnollisten symbolien 

kantamiselle eivät aina ole kansainvälisten ihmisoikeusnormien mukaisia, koska ne 

eivät rajoitu tarkkaan määritettyihin ja tiukasti rajattuihin tilanteisiin tai tähtää 

oikeutettuun tavoitteeseen, eivätkä jäsenvaltiot aina toteuta asianmukaisia 

toimenpiteitä tällaisia rajoituksia vastaan silloin, kun ne eivät ole kansainvälisten 

ihmisoikeusnormien mukaisia;" 

2. osa: "on huolestunut siitä, että joissain jäsenvaltioissa on otettu käyttöön yleisiä 

uskonnollisten symbolien kieltoja julkisissa tiloissa puolueettomuuden ja 

sekularismin nimissä, mikä johtaa pyrkimyksiin ulottaa rajoitukset myös yksityiselle 

sektorille;" 

 
§ 53 

1. osa: teksti ilman sanoja "ei saa tehdä eroa lasten ja ikäihmisten välillä ja että 

kaikenlaiseen perusteettomaan ikäsyrjintään on" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 62 

1. osa: teksti ilman sanoja "kaikki saavat" ja "korvaavat" 

2. osa: nämä sanat 
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ECR: 

tark. 2 

1. osa: "pitäytyy vaatimuksessaan, että uskonnonvapaus on tärkeä periaate, jota työnantajien 

on kunnioitettava; painottaa kuitenkin, että tämän periaatteen noudattaminen on 

toissijaisuusperiaatteen piiriin kuuluva asia" 

2. osa: "ja että jäsenvaltioilla ja työnantajilla voi olla perusteltuja syitä kieltää tietyt 

uskonnollisina pidetyt symbolit, erityisesti symbolit, joilla poljetaan naisten 

oikeuksia ja joihin voi liittyä turvallisuusongelmia" 

 
§ 18 

1. osa: "kehottaa jäsenvaltioita tunnustamaan omantunnon vapauden perusoikeutena;" 

2. osa: "toteaa huolestuneena, että joissain jäsenvaltioissa ammattitaitoiselta ja pätevältä 

terveydenhuollon henkilöstöltä evätään tai viedään työ, koska he kieltäytyvät 

omantunnon syistä elämän lopettavista menettelyistä;" 

 
§ 35 

1. osa: teksti ilman sanoja "komissiota ja" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 68 

1. osa: "ilmaisee huolensa siitä, että oikeuksien tiedostaminen syrjintäkysymyksissä sekä 

tietoisuus elimistä ja organisaatioista, jotka tarjoavat tukea syrjinnän uhreille, on 

vähäistä, vaikka hlbti-henkilöt tiedostavatkin oikeutensa paremmin;" 

2. osa: "katsoo, että kansallisten, alueellisten ja paikallisten viranomaisten on yhdessä 

kaikkia sidosryhmiä edustavien järjestöjen kanssa tehostettava huomattavasti sekä 

syrjinnän uhreille että työnantajille ja muille ryhmille suunnattuja tiedotustoimia; 

painottaa, että kansalliset hlbti-järjestöt ovat keskeisiä kumppaneita näissä toimissa;" 

 
§ 69 

1. osa: teksti ilman sanoja "komissiota ja" (kaksi kertaa) 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 77 

1. osa: teksti ilman sanoja "käyttämään aktiivisesti sukupuolitietoista budjetointia, myös 

komission edistämien parhaiden käytäntöjen vaihdon avulla, ja" 

2. osa: nämä sanat 

 
ALDE, PPE: 

§ 83 

1. osa: "kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tehostamaan työ- ja yksityiselämän 

yhteensovittamista konkreettisin toimin" 

2. osa: "kuten esittämällä nopeasti äitiyslomadirektiiviä ja hoitovapaadirektiiviä koskevat 

uudet lainsäädäntöesitykset" ilman sanoja "esittämällä nopeasti", "lainsäädäntö(-)" ja 

"(-)direktiiviä" 

3. osa: "esittämällä nopeasti", "lainsäädäntö(-)" ja "(-)direktiiviä" 

4. osa: "jotta voidaan taata naisille oikeus palata työhön raskauden sekä äitiys- ja 

vanhempainloman jälkeen, turvaamaan heidän oikeutensa tehokkaaseen terveyden ja 

turvallisuuden suojeluun työpaikalla, turvaamaan heidän äitiyteen liittyvät 

oikeutensa ja ryhtymään toimenpiteisiin työntekijöiden epäoikeudenmukaisten 

irtisanomisten estämiseksi esimerkiksi raskauden aikana" 

5. osa: "sekä hoitovapaadirektiivin ja vahvistamalla isyysvapaata koskevan lainsäädännön" 
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Muuta 

Tarkistus 1 raukesi, koska osa allekirjoituksista peruutettiin. 
 

 

14. Euroopan globalisaatiorahaston toiminta, vaikutus ja lisäarvo 2007–2014 

Mietintö: Marian Harkin (A8-0227/2016) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 13 § alkuper. teksti NHÄ + 525, 72, 13 

§ 18 § alkuper. teksti NHÄ + 579, 10, 9 

§ 19 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 22 § alkuper. teksti NHÄ + 537, 40, 21 

§ 24 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 25 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 27 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 33 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 53 § alkuper. teksti eä +  

Q kappale § alkuper. teksti eä -  

R kappale § alkuper. teksti NHÄ - 255, 279, 30 

äänestys: päätöslauselma  

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 447, 73, 19 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

GUE/NGL: § 13, 18, 22 sekä R kappale 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ALDE: Q kappale 

PPE: § 53, R kappale 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

GUE/NGL: 

§ 19 

1. osa: "suhtautuu myönteisesti tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen päätelmiin, 

joiden mukaan lähes kaikki EGR:n tukeen oikeutetut työntekijät ovat hyötyneet 

yksilöllisistä ja koordinoiduista toimenpiteistä, jotka oli mukautettu heidän 

yksilöllisiin tarpeisiinsa, ja että lähes 50 prosenttia rahoitustukea saaneista 

työntekijöistä on työllistynyt uudestaan;" 

2. osa: "toteaa, että varoja on jäänyt käyttämättä, koska joissakin jäsenvaltioissa EGR-

ohjelmia ei ole pantu täytäntöön oikea-aikaisesti ja tehokkaasti; katsoo, että 

toimenpiteiden kohteena olevien edunsaajien tai heidän edustajiensa, 

työmarkkinaosapuolten, paikallisten työvoimatoimistojen ja muiden asiaan liittyvien 

sidosryhmien osallistuminen alustavaan arviointiin ja hakemuksen tekemiseen on 

olennaista positiivisten tulosten varmistamiseksi edunsaajille; kehottaa komissiota 

tukemaan jäsenvaltioita innovatiivisten toimien ja ohjelmien kehittämisessä ja 

arvioimaan uudelleentarkasteluissaan, missä määrin yksilöllisten palvelujen 

koordinoidun paketin suunnittelussa ennakoitiin tulevia työmarkkinanäkymiä ja 

tulevaisuudessa vaadittavia taitoja ja missä määrin se oli sovitettu yhteen 

resurssitehokkaaseen ja kestävään talouteen siirtymisen kanssa; kehottaa 

jäsenvaltioita nykyisen asetuksen 7 artiklan mukaisesti toteuttamaan lisätoimia, jotta 

yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin suunnittelussa otetaan huomioon 

siirtyminen resurssitehokkaaseen ja kestävään talouteen; toteaa, että innovointi, 

älykäs erikoistuminen ja resurssitehokkuus ovat avain teollisuuden uudistamiseen ja 

talouden monipuolistamiseen;" 
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§ 24 

1. osa: "pitää myönteisenä, että EGR:n yksilöllisen työnhakutuen ansiosta monet edunsaajat 

ovat – mikä tärkeintä – löytäneet uuden työpaikan ja voineet päivittää taitojaan 

koulutusohjelmien tai liikkuvuusavustusten kautta; on tyytyväinen myös siihen, että 

jotkut työntekijät ovat voineet ryhtyä yrittäjiksi yritysten perustamiseen tai yrityksen 

toiminnan jatkamiseen liittyvien EGR:n tukitoimien ansiosta; korostaa tästä syystä, 

että EGR:llä on raportoitu olevan merkittäviä myönteisiä vaikutuksia itsetunnon 

kohoamiseen, voimaantumisen tunteeseen ja motivaation kasvuun; tähdentää, että 

EGR:n tuki on lisännyt sosiaalista yhteenkuuluvuutta mahdollistamalla 

uudelleentyöllistymisen" 

2. osa: "ja välttämällä negatiiviseen työttömyysloukkuun jäämisen" 

 
§ 25 

1. osa: teksti ilman sanoja "panee merkille, että jälkiarviointia koskevaan kertomukseen 

sisältyvien numerotietojen mukaan EGR:n edunsaajat ovat keskimääräistä 

vähemmän koulutettuja, minkä vuoksi heidän osaamisensa on heikommin 

siirrettävissä; toteaa, että normaalioloissa tämä vähentää heidän 

työllistymismahdollisuuksiaan ja lisää heidän haavoittuvuuttaan työmarkkinoilla;" ja 

"unionin lisäarvoa" 

2. osa: "panee merkille, että jälkiarviointia koskevaan kertomukseen sisältyvien 

numerotietojen mukaan EGR:n edunsaajat ovat keskimääräistä vähemmän 

koulutettuja, minkä vuoksi heidän osaamisensa on heikommin siirrettävissä; toteaa, 

että normaalioloissa tämä vähentää heidän työllistymismahdollisuuksiaan ja lisää 

heidän haavoittuvuuttaan työmarkkinoilla;" 

3. osa: "unionin lisäarvoa" 

 
§ 27 

1. osa: teksti ilman sanoja "ja lisäarvoon" ja "ja käyttämiseksi, jotta voidaan varmistaa 

käytettyjen varojen ja uudelleentyöllistymisen maksimaalinen hyötysuhde" 

2. osa: "ja lisäarvoon" 

3. osa: "ja käyttämiseksi, jotta voidaan varmistaa käytettyjen varojen ja 

uudelleentyöllistymisen maksimaalinen hyötysuhde" 

 
§ 33 

1. osa: teksti ilman sanoja "todellista unionin lisäarvoa" 

2. osa: nämä sanat 

 


