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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. Ilmastonmuutosta koskevan YK:n puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin 

sopimuksen tekeminen Euroopan unionin puolesta 

Suositus: Giovanni La Via (A8-0280/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

äänestys: hyväksyntä NHÄ + 610, 38, 31 

 

 

 

2. Giorgos Grammatikakisin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö 

Mietintö: António Marinho e Pinto (A8-0279/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys  +  

 

 

3. Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto tuen antamiseksi 

Kreikalle marraskuussa 2015 Joonian saarilla tapahtuneen maanjäristyksen 

jälkeen 

Mietintö: Georgios Kyrtsos (A8-0270/2016) (määräenemmistö ja 3/5 annetuista äänistä) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys NHÄ + 646, 7, 23 

 

 

4. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: EGF/2016/001 FI/Microsoft 

Mietintö: Petri Sarvamaa (A8-0273/2016) (määräenemmistö + 3/5 annetuista äänistä) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 594, 68, 12 
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5. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: EGF/2016/002 SE/Ericsson 

Mietintö: Esteban González Pons (A8-0272/2016) (määräenemmistö ja 3/5 annetuista äänistä) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 594, 71, 10 

 

 

 

6. Oikeusapu rikoksesta epäillyille ja syytetyille rikosoikeudellisissa menettelyissä ja 

eurooppalaista pidätysmääräystä koskevissa menettelyissä etsityille henkilöille 

***I 

Mietintö: Dennis de Jong (A8-0165/2015) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

teksti 

kokonaisuudessaan – 

ryhmä 1 

46 valiokunta  +  

ryhmä 2 1-45 valiokunta  ↓  

äänestys: komission ehdotus  +  

äänestys: lainsäädäntöpäätöslauselma NHÄ + 569, 54, 54 

 

 

 

7. Tiettyjen sellaisten tavaroiden kauppa, joita voi käyttää kuolemanrangaistuksen 

täytäntöönpanoon, kidutukseen ja muuhun vastaavanlaiseen kohteluun tai 

rankaisemiseen ***I 

Mietintö: Marietje Schaake (A8-0267/2015) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

teksti kokonaisuudes-

saan 

41 valiokunta  +  

äänestys: komission ehdotus  +  

äänestys: lainsäädäntöpäätöslauselma NHÄ + 612, 11, 54 
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Muuta 

Oikaisu: kaikki kieliversiot  

Mietintö palautettiin asiasta vastaavaan valiokuntaan 27. lokakuuta 2015 pidetyssä täysi-istunnossa. 

(työjärjestyksen 61 artiklan 2 kohta). 

Tarkistus 41 korvaa kyseisessä istunnossa hyväksytyt tarkistukset.  
 

 

8. Kiinan ja Europolin välinen strategista yhteistyötä koskeva sopimus 

Mietintö: Claude Moraes (A8-0265/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

äänestys: neuvoston esitys  +  

äänestys: 

lainsäädäntöpäätöslauselma 

NHÄ + 460, 126, 90 

 

 

 

9. AKT-maiden ja EU:n suhteiden tulevaisuus vuoden 2020 jälkeen 

Mietintö: Norbert Neuser (A8-0263/2016) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 24 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 27 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 28 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 30 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

X kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 489, 146, 37 

 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: 

X kappale 

1. osa: “ottaa huomioon, että sisällyttämällä EKR unionin talousarvioon mahdollistettaisiin 

demokraattinen valvonta, näkyvyyden lisääminen sekä avoimuuden edistäminen 

EU:n kehitysvarojen käytössä; ottaa toisaalta huomioon, että EKR:n 

ohjelmasuunnittelun monivuotinen luonne mahdollistaa varojen ennakoitavuuden ja 

että sisällyttämällä rahasto unionin talousarvioon saatettaisiin vähentää 

kehitysvarojen osoittamista AKT-maille muiden ulkopolitiikan painopistealojen 

edistämiseksi, mitä voitaisiin pitää EU:n ja AKT-maiden välisen etuoikeutetun 

kumppanuuden heikentämisenä; katsoo, että sisällyttämällä EKR unionin 

talousarvioon saatettaisiin myös vaarantaa rahoitus Afrikan rauhanrahastoon samoin 

kuin muihin tärkeisiin aloitteisiin, kuten Afrikka-hätärahastoon,” 

2. osa: “paitsi jos luodaan erityinen väline kehitysyhteistyöhön liittyvien 

turvallisuusmenojen rahoittamiseksi;” 

 
§ 24 

1. osa: teksti ilman sanoja “i)” ja “ii) pysyvän ja erillisen ratkaisun löytäminen EU:n 

rahoittamia kehitysyhteistyöhön liittyviä ja sen kanssa johdonmukaisia turvallisuutta 

koskevia menoja varten” 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 27 

1. osa: “korostaa, että yhdestoista EKR on pääasiallinen rahoituksen lähde Afrikan 

rauhanrahastolle siitä huolimatta, että tämän oli tarkoitus olla väliaikainen ratkaisu, 

kun rahasto perustettiin vuonna 2003;” 

2. osa: “vaatii perustamaan erillisen välineen kehitysyhteistyöhön liittyvien turvallisuutta 

koskevien menojen rahoitusta varten;” 

 
§ 28 

1. osa: “panee merkille 7. kesäkuuta 2016 annetun komission tiedonannon ”Euroopan 

muuttoliikeagendaan perustuva uusi kumppanuuskehys kolmansien maiden kanssa”; 

huomauttaa, että EU:n talousarvio ja EKR:n osuus kahdeksan miljardin euron 

paketista koostuvat yksinomaan jo suunnitellusta avusta;” 

2. osa: “kehottaa olemaan vaarantamatta edunsaajien kehitysapua ja rahoittamaan 

muuttoliikkeeseen liittyviä aloitteita uusilla määrärahoilla;” 

 
§ 30 

1. osa: teksti ilman sanoja “oikeudellisesti sitovien” 

2. osa: nämä sanat 

 


