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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. DNA-tietoja koskeva automaattinen tietojenvaihto Tanskan kanssa * 

Mietintö: Claude Moraes (A8-0289/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys NHÄ + 574, 73, 23 

 

 

2. Sormenjälkitietoja koskeva automaattinen tietojenvaihto Tanskan kanssa * 

Mietintö: Claude Moraes (A8-0288/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys NHÄ + 589, 75, 24 

 

 

3. EU:n ja Kiinan välinen sopimus diplomaattipassin haltijoiden lyhytaikaista 

oleskelua koskevasta viisumivapaudesta *** 

Suositus: Bodil Valero (A8-0281/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

äänestys: hyväksyntä NHÄ + 611, 51, 28 

 

 

 

4. Rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa olevat tai vakavien vaikeuksien 

uhasta kärsivät jäsenvaltiot ***I 

Mietintö: Iskra Mihaylova (A8-0292/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys NHÄ + 627, 34, 31 
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5. Jean-Marie Le Penin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö 

Mietintö: Evelyn Regner (A8-0301/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys  +  

 

 

6. Jane Collinsin erioikeuksien ja vapauksien puolustamista koskeva pyyntö 

Mietintö: Tadeusz Zwiefka (A8-0297/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys  +  

 

 

7. Mario Borghezion erioikeuksien ja vapauksien puolustamista koskeva pyyntö 

Mietintö: Angel Dzhambazki (A8-0312/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys  +  

 

 

8. Rautatieliikenteen tilastot tavaroita, matkustajia ja onnettomuuksia koskevien 

tietojen keruun osalta ***II 

Suositus toiseen käsittelyyn: Michael Cramer (A8-0300/2016) (määräenemmistö) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

ehdotus neuvoston 

kannan hylkäämiseksi 

1 EFDD  -  
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9. Sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastot (säädösvallan ja 

täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***II 

Suositus toiseen käsittelyyn: Bas Eickhout (A8-0298/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

hyväksyminen ilman äänestystä 

 

 

10. Tullirikkomuksia ja -seuraamuksia koskeva unionin oikeudellinen kehys ***I 

Mietintö: Kaja Kallas (A8-0239/2016) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

asiasta vastaavan 

valiokunnan 

tarkistukset – yhtenä 

ryhmänä 

1–42 valiokunta  +  

äänestys: komission ehdotus  +  

äänestys: lainsäädäntöpäätöslauselma NHÄ äänestyksen 

lykkääminen 

(työjärjestyksen 

61 artiklan 2 kohta) 

 

Muuta 

Tarkistus 25 ei koske kaikkia kieliversioita, joten siitä ei äänestetty (työjärjestyksen 170 artiklan 

1 kohdan d alakohta). 
 

 

11. Lisätalousarvioesitys nro 3/2016: Toimielinten turvallisuus 

Mietintö: José Manuel Fernandes ja Gérard Deprez (A8-0295/2016) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

C kappale 1 EFDD NHÄ - 82, 557, 55 

2 Verts/ALE  -  

C kappaleen jälkeen 3 Verts/ALE  -  

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 511, 120, 65 

 



P8_PV(2016)10-25(VOT)_FI.doc 5 PE 593.069 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

EFDD: tark. 1 
 

Muuta 

Tarkistus 4 peruutettiin. 
 

 

12. EU:n Iranin-strategia ydinsopimuksen jälkeen 

Mietintö: Richard Howitt (A8-0286/2016) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 1 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 570, 112, 11 

3/NHÄ + 613, 56, 18 

§ 3 § alkuper. teksti NHÄ + 548, 109, 36 

§ 4 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 621, 56, 14 

2/NHÄ + 547, 112, 30 

§ 6 § alkuper. teksti NHÄ + 579, 106, 12 

§ 7 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 632, 58, 6 

2/NHÄ + 559, 113, 18 

3/NHÄ + 637, 49, 10 

4/NHÄ + 555, 118, 18 

§ 9 jälkeen 5 76+ jäsentä NHÄ - 326, 350, 19 

§ 10 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 585, 43, 60 

2/NHÄ + 425, 116, 113 

§ 12 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 599, 55, 42 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

2/NHÄ + 524, 125, 43 

§ 14 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 468, 133, 93 

2/NHÄ + 458, 189, 35 

§ 21 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 530, 55, 114 

2/NHÄ + 456, 123, 105 

§ 22 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 464, 139, 93 

§ 27 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 30 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 626, 59, 11 

2/NHÄ + 499, 188, 2 

§ 31 § alkuper. teksti NHÄ + 655, 27, 12 

§ 32 § alkuper. teksti NHÄ + 570, 89, 38 

§ 33 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 616, 45, 36 

2/NHÄ + 543, 115, 32 

§ 34 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 651, 31, 7 

2/NHÄ + 609, 75, 4 

§ 37 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 477, 97, 123 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

2/NHÄ + 587, 31, 74 

3/NHÄ + 524, 91, 78 

4/NHÄ + 574, 29, 88 

§ 38 jälkeen 6 76+ jäsentä NHÄ + 590, 67, 37 

§ 39 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 543, 133, 23 

2/NHÄ + 611, 44, 30 

§ 40 jälkeen 1 76+ jäsentä NHÄ - 290, 377, 26 

§ 41 jälkeen 2 76+ jäsentä NHÄ - 311, 364, 19 

§ 42 7 esittelijä  +  

§ alkuper. teksti NHÄ ↓  

§ 44 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 569, 106, 20 

2/NHÄ + 531, 134, 28 

§ 44 jälkeen 3 76+ jäsentä NHÄ - 306, 368, 19 

§ 47 jälkeen 4 76+ jäsentä NHÄ - 290, 359, 40 

A kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 507, 99, 90 

3/NHÄ + 596, 57, 43 

äänestys: päätöslauselma  

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 456, 174, 67 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

ALDE: A kappale (2. ja 3. osa), § 1 (2. ja 3. osa), 3, 4, 6, 7, 10, 12, 14, 21, 22 (2. osa), 30, 

31, 32, 33, 34, 37, 39, 42, 44, tarkistukset 1, 2, 3, 4, 5, 6 
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Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

Verts/ALE: 

§ 27 

1. osa: teksti ilman sanoja "kartoittamaan siviilialan ydinalan yhteistyön mahdollisuuksia 

Iranin kanssa yhteisen kattavan toimintasuunnitelman sitoumuksen mukaisesti ja" 

2. osa: nämä sanat 

 
ALDE: 

A kappale 

1. osa: "toteaa, että Iranin ydinsopimuksen "ja "seurauksena" 

2. osa: "ja sisäpoliittisen kehityksen" 

3. osa: "nyt tarjoutuu mahdollisuus uudistusten toteuttamiseen valtiossa sekä sen suhteiden 

parantamiseen Euroopan unionin kanssa" 

 
§ 1 

1. osa: "katsoo, että yhteinen kattava toimintasuunnitelma, joka tunnetaan myös Iranin 

ydinsopimuksena, oli merkittävä saavutus monenväliselle diplomatialle ja erityisesti 

eurooppalaiselle diplomatialle" 

2. osa: "ja että sen avulla voidaan parantaa huomattavasti EU:n ja Iranin suhteita sekä 

edistää koko alueen vakautta" 

3. osa: "katsoo, että sopimuksen tinkimättömän ja täysimääräisen täytäntöönpanon 

varmistaminen on nyt kaikkien osapuolten vastuulla; on tyytyväinen yhteisen 

komission perustamiseen, johon kuuluvat Iranin edustajat sekä E3/EU+3:n edustajat 

(Kiina, Ranska, Saksa, Venäjän federaatio, Yhdistynyt kuningaskunta, Yhdysvallat 

sekä varapuheenjohtaja / korkea edustaja); tukee täysimääräisesti unionin 

ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa tämän ydinsopimuksella 

perustetun yhteisen komission koordinointitehtävissä ja katsoo, että ydinsopimuksen 

tiukka ja täysimääräinen täytäntöönpano on äärimmäisen tärkeää;" 

 
§ 4 

1. osa: "on tyytyväinen avoimuuteen suhteissa Iraniin; katsoo, että EU:n ja Iranin suhteiden 

olisi kehityttävä samassa tahdissa ydinsopimuksen / yhteisen kattavan 

toimintasuunnitelman täytäntöönpanon kanssa; muistuttaa, että jos Iran ei pane 

sopimusta täytäntöön sen ehtojen mukaisesti, pakotteet voidaan ottaa uudelleen 

käyttöön; rohkaisee uudistamaan EU:n ja sen jäsenvaltioiden sekä Iranin väliset 

suhteet siten, että molemmat osapuolet tekevät tiiviistä kahdenvälistä ja 

monenvälistä yhteistyötä alueen vakauden sekä ydinsopimuksen tehokkaan 

täytäntöönpanon varmistamiseksi;" 

2. osa: "katsoo, että EU:n ja Iranin suhteita olisi kehitettävä monitasoisella vuoropuhelulla, 

johon kuuluvat poliittiset, diplomaattiset, taloudelliset, akateemiset, tekniset ja 

ihmisten väliset yhteydet ja johon osallistuu kansalaisyhteiskunnan toimijoita, 

kansalaisjärjestöjä ja ihmisoikeuksien puolustajia; kannattaa EU:n ja Iranin 

suhteiden avaamista molempia osapuolia hyödyttävällä tavalla siten, että suhteet 

perustuvat realistiseen arvioon yhteisistä eduista ja eroavaisuuksista, jotta voidaan 

edistää yhteistyön asteittaista laajentamista keskinäisen luottamuksen rakentamisen 

ilmapiirissä ennen kaikkea EU:n ja Iranin kansojen hyödyksi; suhtautuu tässä 

yhteydessä myönteisesti EU:n sitoutumiseen uudistettuun yhteistoimintaan Iranin 

kanssa niin, että se perustuu vuoropuheluun, joka on laajuudeltaan kattavaa, 

yhteistyöhakuista niillä aloilla, joilla Iranilla ja EU:lla on keskinäisiä etuja, kriittistä, 

avointa ja rehellistä kysymyksissä, joista EU ja Iran ovat eri mieltä mutta joissa ne 

etsivät yhteistä nimittäjää, sekä yleisesti ottaen rakentavaa sävyltään ja 

käytännössä;" 
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§ 7 

1. osa: "painottaa, että on tärkeää kehittää EU:n ja Iranin suhteiden parlamentaarista 

ulottuvuutta osana keskinäisen luottamuksen palauttamisen strategiaa;" 

2. osa: "kannattaa tässä yhteydessä Euroopan parlamentin ja Majlisin käsittelemää 

ehdotusta, joka koski parlamenttien välistä vuoropuhelua terrorismin torjunnassa ja 

joka osoittaa tietoisuutta yhteisistä haasteista, joita ovat radikalisoituminen Iranissa, 

kaikkialla Lähi-idässä ja EU:n sisällä;" 

3. osa: "panee tyytyväisenä merkille uudelleen aloitetun EU:n ja Iranin poliittisen 

vuoropuhelun muun muassa ihmisoikeusasioissa; kannustaa kehittämään 

tulevaisuudessa sellaista ihmisoikeusvuoropuhelua, johon osallistuu oikeuslaitoksen, 

turvallisuusjoukkojen ja kansalaisyhteiskunnan edustajia;" 

4. osa: "toteaa, että vaikka molemmin puolin on epäluuloa ja epäluottamusta, monien 

jäsenvaltioiden ja Iranin välillä on myös pitkä historia ja Iranilla on halu hyviin 

suhteisiin EU:n kanssa, mikä tarjoaa mahdollisuuksia keskinäiseen luottamukseen ja 

kunnioitukseen perustuvalle suhteelle; toteaa Iranin oman sisäpolitiikan alan 

monimutkaisuuden ja toistaa, että EU ei pyri puuttumaan Iranin tai minkään 

muunkaan maan sisäisiin poliittisiin valintoihin vaan pyrkii kansainvälisten normien 

ja periaatteiden vastavuoroiseen kunnioittamiseen perustuvaan yhteistyöhön; katsoo, 

että suhteiden täydellinen normalisoiminen voi tapahtua ainoastaan samalla kun 

pannaan jatkuvasti täytäntöön yhteistä kattavaa toimintasuunnitelmaa säännöllisellä 

ja jatkuvalla vuoropuhelulla ja että välittömänä tavoitteena pitäisi olla EU:n ja Iranin 

suhteiden laajentaminen aloille, joista vallitsee yhteisymmärrys; katsoo kuitenkin, 

että lopullisena tavoitteena tulee olla Iranin ja EU:n välisen kumppanuuden 

luominen;" 

 
§ 10 

1. osa: "panee merkille Iranin tavoitteen päästä kahdeksan prosentin vuotuiseen 

talouskasvuun; katsoo, että eurooppalaiset investoinnit ovat keskeisessä asemassa, 

jotta Iran voi saavuttaa tämän tavoitteen; painottaa, että Euroopan unioni ei estä 

sallittua liiketoimintaa Iranissa eikä kansainvälisten yritysten tai rahoituslaitosten 

yhteistoimintaa Iranin kanssa, kunhan toiminnassa noudatetaan kaikkea 

sovellettavaa lainsäädäntöä; korostaa, että voidakseen hyödyntää koko taloudellisen 

potentiaalinsa Iranin on toteutettava toimia, joilla luodaan kansainvälisiä 

investointeja edistävä avoin talousympäristö, ja ryhdyttävä kaikilla tasoilla 

korruption vastaisiin toimiin, erityisesti sellaisiin, jotka koskevat 

rahanpesunvastaisen toimintaryhmän (FATF) suositusten noudattamista 

kysymyksissä, joissa käsitellään esimerkiksi rahavirtojen lopettamista 

terroristijärjestöille;" 

2. osa: "kehottaa EU:ta tukemaan täysimääräisesti Iranin ponnisteluja tässä prosessissa 

erityisesti tukemalla työtä EU:n ja Iranin välisen kahdenvälisen 

investointisopimuksen aikaansaamiseksi;" 
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§ 12 

1. osa: "toteaa, että Iran on Lähi-idän toiseksi suurin talous, jonka nimellinen BKT oli 

vuonna 2105 arviolta 397 miljardia Yhdysvaltain dollaria; toteaa lisäksi, että EU:n 

Iranin kanssa käymän kaupan arvo on tällä hetkellä noin kahdeksan miljardia 

Yhdysvaltain dollaria ja sen odotetaan nelinkertaistuvan kahden seuraavan vuoden 

aikana; muistuttaa, että EU oli aikoinaan Iranin tärkein kauppakumppani, ja katsoo, 

että EU:n olisi pyrittävä samaan asemaan; kannattaa EU:n ja Iranin kauppasuhteiden 

laajentamista ja kehottaa EU:ta kehittämään kaupallista, rahoituksellista ja 

taloudellista yhteistyötä Iranin kanssa iranilaisten elinolojen ja työllisyyden 

parantamiseksi ja alueellisen kehityksen lisäämiseksi;" 

2. osa: "uskoo, että Iranin kanssa käytävän kaupan ja investointien laajentuminen voi 

pitkällä aikavälillä edistää rauhaa ja vakautta alueella laajemmin, jos EU voi 

hyödyntää alueellisten investointisuunnitelmien mahdollisuuksia esimerkiksi 

energian ja liikenneyhteyksien aloilla" 

 
§ 14 

1. osa: "toteaa, että Iran on maailman suurin WTO:n ulkopuolinen talous; tukee Iranin 

pyyntöä liittyä WTO:n jäseneksi; panee merkille, että EU:n nykyinen 

neuvotteluvaltuutus kauppa- ja yhteistyösopimukselle Iranin kanssa on vanhentunut; 

kehottaa komissiota tarkastelemaan vaihtoehtoja kauppa- ja investointisuhteiden 

vahvistamiseksi, jotta Iran saadaan lähemmäksi WTO:n sääntöjä ja voidaan suojella 

eurooppalaisia investointeja; korostaa, että virallisen neuvottelukehyksen avulla EU 

voisi täysimääräisesti hyödyntää asemaansa laajimpana yhdentyneenä markkina- ja 

talousalueena ja voitaisiin luoda foorumi keskustelua ja vuoropuhelua varten; 

kehottaa unionia tarkastelemaan mahdollisuutta aloittaa uudelleen neuvottelut Iranin 

liittymisestä Maailman kauppajärjestöön, sillä WTO-jäsenyys edistäisi Iranin 

talouden vapautumista ja nopeuttaisi näin kasvua, toisi maan mukaan sääntöihin 

perustuvaan maailmanlaajuiseen järjestelmään sekä loisi mekanismin, jolla voitaisiin 

tukea välttämättömiä talousuudistuksia Iranissa ja jolla Iran saataisiin vastuulliseksi 

kansainvälisistä sitoumuksista; kehottaa komissiota hyödyntämään neuvotteluja 

mahdollisuutena edistää keskeisiä työtekijöiden oikeuksia koskevia uudistuksia 

ILO:n keskeisten yleissopimusten perusteella;" 

2. osa: "on huolestunut viivästyksestä WTO:n Iranin jäsenyyttä käsittelevän työryhmän 

puheenjohtajanimityksessä; kehottaa komissiota käyttämään täysimääräisesti 

vaikutusvaltaansa tämän esteen poistamiseksi viipymättä ja Iranin WTO:hon 

liittymistä koskevien neuvottelujen käynnistämiseksi; katsoo, että liittymisprosessin 

päättämiseksi Iran olisi poistettava rahanpesunvastaisen toimintaryhmän (FATF) 

julkisten lausumien luettelosta;" 
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§ 21 

1. osa: "on tyytyväinen siihen, että Iranin hallitus on halukas houkuttelemaan ulkomaisia 

investointeja, koska suoria ulkomaisia investointeja tarvitaan kaikilla talouden 

merkittävillä aloilla; toteaa, että infrastruktuuri-investointeja tarvitaan seuraavien 

kymmenen vuoden aikana todennäköisesti yli biljoonan Yhdysvaltain dollarin 

arvosta" 

2. osa: "mikä tarjoaa eurooppalaisille yrityksille mahdollisuuksia muun muassa energia- ja 

autoalalla ja lentokoneiden valmistuksen alalla; on tyytyväinen siihen, että yhteisen 

kattavan toimintaohjelman allekirjoittamisen jälkeen 180 kauppavaltuuskuntaa on 

vieraillut Teheranissa ja niiden joukossa valtuuskunnat 15:sta EU:n jäsenvaltiosta, 

mikä on osoitus kasvavasta mielenkiinnosta taloussuhteisiin Iranin kanssa; kehottaa 

EU:ta ja sen jäsenvaltioita tarkastelemaan vientiluottotakuiden käyttöä kaupan, 

hankerahoituksen ja investointien vauhdittamiseksi Iranissa; on tyytyväinen Iranin 

hallituksen sekä Airbusin ja Boeingin välisten sopimusten menestyksekkääseen 

solmimiseen ja toteaa sen olevan jälleen uusi luottamusta edistävä toimi yhteisen 

kattavan toimintasuunnitelman hyväksymisen jälkeen;" 

 
§ 22 

1. osa: "toteaa, että Iranilla on maailman toiseksi suurimmat kaasuvarannot ja neljänneksi 

suurimmat öljyvarannot; katsoo, että energia-alan yhteistyöllä voi olla merkittävä 

asema EU:n energian toimituslähteiden monipuolistamisessa ja jäsenvaltioiden 

energiariippuvuuden yhdestä toimittajasta vähentämisessä, mikä edistää EU:n 

energiaturvallisuutta;" 

2. osa: "katsoo, että talouspakotteiden poistaminen voi mahdollisesti vapauttaa merkittäviä 

varoja käytettäväksi öljy- ja kaasuteollisuuteen sekä muille talouden aloille, jotka 

hyötyisivät investoinneista ja uuden teknologian saatavuudesta; kehottaa 

eurooppalaisia yrityksiä investoimaan Iranin energia-alaan; kehottaa EU:ta erityisesti 

tukemaan LNG-teknologian kehittämistä Iranissa; katsoo, että investointien Iranissa 

on oltava täysin EU:n hiilestä irtautumista koskevien pitkän aikavälin sitoumusten 

mukaisia;" 
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§ 30 

1. osa: "toteaa, että Iranin väestöstä 60 prosentin arvioidaan olevan alle 30-vuotiaita, ja 

katsoo, että tämä nuori, koulutettu ja teknisesti kehittynyt väestö ja Iranin 

yhteiskunnan eloisuus voivat tarjota erityisiä mahdollisuuksia ihmisten välisten 

yhteyksien edistämisessä EU:n kanssa vastavuoroisuuden ja keskinäisen 

kunnioituksen periaatteiden pohjalta; katsoo, että nuorisovaihto-ohjelmat ovat 

menestyksekkäimpiä toimintoja yhteiskuntien ja kulttuurien lähentämiseksi toisiinsa; 

on sen vuoksi tyytyväinen Iranista eurooppalaisiin yliopistoihin saapuneiden 

Erasmus Mundus -opiskelijoiden määrän lisääntymiseen ja katso, että se auttaa 

torjumaan väärinkäsityksiä ja stereotypioita; kehottaa lisäämään yhteistyötä 

koulutuksen, tutkimuksen ja innovoinnin alalla lisäämällä opiskelija- ja 

tutkijavaihtoa, myös yliopistojen välistä yhteistyötä, muun muassa ympäristön, 

uusiutuvan energian, oikeuden, ihmisoikeuksien ja hyvän hallintotavan aloilla;" 

2. osa: "kehottaa komissiota lisäämään määrärahoja iranilaisia Erasmus Mundus 

-opiskelijoita varten; on tyytyväinen Teheranin yliopistossa hiljattain järjestettyihin 

työpajoihin tietoisuuden lisäämiseksi niistä mahdollisista hyödyistä, joita iranilaisille 

yliopistoille voi seurata osallistumisesta Horisontti 2020 -ohjelmaan; kehottaa Iranin 

hallitusta nimittämään Horisontti 2020 -ohjelman kansallisen koordinaattorin, joka 

tarjoaa teknistä apua ja neuvoja iranilaisille yliopistoille Horisontti 2020 

-hankkeisiin hakemisessa; kehottaa komissiota tarkastelemaan mahdollisuutta 

parantaa iranilaisten tieteenharjoittajien ja tutkijoiden mahdollisuuksia opiskella ja 

harjoitella eurooppalaisissa yliopistoissa; kehottaa perustamaan EU:n ohjelman 

tutkijoiden ja opiskelijoiden yhteensaattamiseksi Iranista, Persianlahden 

yhteistyöneuvoston maista ja Euroopasta, jotta nämä voisivat tutkia Euroopan 

alueellisesta integraatiosta saatuja kokemuksia ja opetuksia;" 

 
§ 33 

1. osa: "katsoo, että ydinsopimus antaa mahdollisuuden yhteistyöhön alueen 

turvallisuuskriisin ratkaisemiseksi; katsoo, että Iranilla on ja sillä pitäisikin olla rooli 

alueen vakauttamisessa;" 

2. osa: "katsoo, että koko alue voi hyötyä suhteiden normalisoimisesta Iranin kanssa; 

katsoo, että Iranin aseman merkittävänä alueellisena toimijana pitäisi saada sen 

toimimaan alueen vakauttajana; korostaa, että 18. marraskuuta 2015 esitettyyn 

Euroopan naapuruuspolitiikan (ENP) uudelleentarkasteluun sisältyy suunnitelmia, 

joiden mukaan EU:n naapuruuskumppaneina olevien valtioiden naapureina olevia 

kolmansia maita otetaan laajennetun yhteistyön piiriin; kannustaa siksi 

aihekohtaisten osioiden luomista, jotta unionin, eteläisen naapuruston 

kumppanivaltioiden ja Iranin kaltaisten tärkeimpien alueellisten toimijoiden välille 

voidaan ehdottaa yhteistyötä turvallisuuden, energian ja pakolaiskysymyksen 

hallinnan kaltaisten alueellisten haasteiden osalta;" 
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§ 37 

1. osa: "on tyytyväinen siihen, että Iran on valmis tukemaan nykyisiä ponnisteluja vakauden 

luomiseksi Irakiin, kehottaa sitä toimimaan merkityksellisessä asemassa lahkojen 

välisen väkivallan lopettamiseksi ja kehottaa toteuttamaan lisätoimia kaikkien 

maassa toimivien puolisotilaallisten joukkojen saamiseksi Irakin hallituksen 

alaisuuteen, jotta kaikkien osapuolten edut otetaan huomioon;" 

2. osa: "painottaa, että EU:lla ja Iranilla on vastassa yhteiset viholliset Isisin/Da’eshin, al-

Qaidan, al-Nusran ja muiden niiden kaltaisten, YK:n turvallisuusneuvoston 

nimeämien terroristijärjestöjen muodossa, joiden inspiraation lähteenä on islamin 

vääristynyt äärimmäisyysoppi;" 

3. osa: "panee tyytyväisenä merkille Iranin osallistumisen Isisin/Da’eshin vastaiseen 

taisteluun, myös sen varhaisessa vaiheessa antaman tuen kurdien aluehallitukselle 

Erbilissä, ja tunnustaa Iranin Irakissa toteuttamat päättäväiset toimet, joilla 

pysäytettiin Isisin/Da’eshin eteneminen ja saatiin takaisin jihadistiterroristien 

hallinnassa olleita alueita;" 

4. osa: "on sitä vastoin huolestunut toistuvista tiedoista, joiden mukaan al-Qaidan jäseniä on 

vapautettu; panee merkille Iranin ja Australian sopimuksen tiedustelutietojen 

jakamisesta Isisin/Da’eshin vastaisessa taistelussa;" 

 
§ 39 

1. osa: "katsoo, että Iranin vallankumouksellinen perintö ja sen valtiomuoto islamilaisena 

tasavaltana sekä Iranin ja EU:n poliittis-institutionaalisten järjestelmien merkittävät 

erot eivät saa olla esteenä avoimuudelle ja reilulle ja suoralle vuoropuhelulle ja sille, 

että löydetään yhteisymmärrys demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta ja 

ihmisoikeuksia koskevissa kysymyksissä; kehottaa Iranin islamilaista tasavaltaa 

laajentamaan poliittisen moniarvoisuuden mahdollisuuksia; painottaa, että Majlis on 

uudistus- ja Eurooppa-myönteinen, sekä katsoo samalla, että parlamenttivaalien ja 

asiantuntijoiden neuvoston vaalien tulokset helmikuussa 2016 kuvastavat Iranin 

kansan tahtoa ja tarjoavat mahdollisuuden olla enemmän yhteydessä Euroopan 

unioniin ja sen jäsenvaltioihin, minkä olisi johdettava rakentaviin suhteisiin, sekä 

mahdollisuuden sisäisiin taloudellisiin, poliittisiin ja sosiaalisiin uudistuksiin;" 

2. osa: "kehottaa Irania sallimaan täysin vapaat ja rehelliset vaalit kansainvälisten normien 

mukaisesti;" 

 
§ 44 

1. osa: teksti ilman sanoja "Euroopan ulkosuhdehallintoa ja komissiota tukemaan" 

2. osa: nämä sanat 

 
GUE/NGL: 

§ 34 

1. osa: teksti ilman sanoja "Hizbollahin sotilaallisen siiven ja" 

2. osa: nämä sanat 
 

 

13. Korruption torjunta ja jatkotoimenpiteet CRIM-erityisvaliokunnan 

päätöslauselman johdosta 

Mietintö: Laura Ferrara (A8-0284/2016) 

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 

§ 14 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 18, a alakohta § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 18, b alakohta § alkuper. teksti eä +  

§ 25 § alkuper. teksti eä +  

§ 27, b alakohta § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 42, b alakohta § alkuper. teksti NHÄ + 527, 94, 75 

§ 51 § alkuper. teksti eä +  

§ 52 § alkuper. teksti eä +  

§ 53 § alkuper. teksti eä +  

§ 54 § alkuper. teksti eä +  

§ 71 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 73 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 78 § alkuper. teksti eä +  

§ 80 § alkuper. teksti eä +  

§ 82 § alkuper. teksti eä +  

äänestys: päätöslauselma  

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 545, 91, 61 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

GUE/NGL: § 42, b alakohta 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

Verts/ALE: § 25 

ECR: § 51, 52, 53, 54 

EFDD: § 78, 80, 82 

GUE/NGL: § 18, b alakohta 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

GUE/NGL: 

§ 14 

1. osa: teksti ilman sanoja "rikollisjärjestöön kuulumisen torjumiseen sen sijaan, että 

torjutaan vain näiden järjestöjen tekemiä rikoksia; katsoo tarpeelliseksi, että 

rikollisjärjestön jäsenyyttä pidetään rangaistavana riippumatta siitä, suoritetaanko 

rikos; muistuttaa, että kyseisen poliittisen syklin prioriteetteihin olisi kuuluttava 

myös" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 18, a alakohta 

1. osa: teksti ilman sanoja "ja korruptiorikoksen" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 71 

1. osa: teksti ilman sanoja "maahanmuuttajien" 

2. osa: tämä sana 

 
ECR, GUE/NGL: 

§ 27, b alakohta 

1. osa: "jäädytetyn ja takavarikoidun omaisuuden hallinnoinnin" ja "edistämistä" 

2. osa: "ja sosiaalisen uudelleenkäytön" ja "ja sen edistämistä, että kyseistä omaisuutta 

käytetään korvausten suorittamiseen uhrien perheille sekä koronkiskonnasta ja 

laittomasta liiketoiminnasta kärsineille yritysten omistajille" 

 
Verts/ALE, GUE/NGL: 

§ 73 

1. osa: teksti ilman sanoja "Eurooppaan jatkuvasti suuntautuvien pakolaisvirtojen vuoksi" 

2. osa: nämä sanat 
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14. Ihmisoikeudet ja muuttoliike kolmansissa maissa 

Mietintö: Marie-Christine Vergiat (A8-0245/2016) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 2 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 355, 264, 71 

§ 9 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 24 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 372, 299, 17 

§ 25 § alkuper. teksti eä +  

§ 29 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 32 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 344, 327, 16 

§ 35 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 40 § alkuper. teksti eä +  

§ 41 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 47 § alkuper. teksti eä +  

§ 49 § alkuper. teksti eä/KÄ + 356, 333, 8 

§ 52 § alkuper. teksti eä +  

§ 55 § alkuper. teksti eä/KÄ - 311, 372, 10 

§ 57 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 58 § alkuper. teksti eä +  

§ 61 § alkuper. teksti eä +  

§ 62 § alkuper. teksti osat   

 1 +  

2 +  

§ 68 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 69 § alkuper. teksti eä/KÄ + 348, 340, 6 

§ 75 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 76 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 78 § alkuper. teksti eä +  

§ 81 § alkuper. teksti osat   

1 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

2/KÄ - 324, 364, 6 

§ 82 § alkuper. teksti eä +  

§ 85 § alkuper. teksti eä +  

§ 86 § alkuper. teksti eä/KÄ + 352, 329, 17 

§ 87 § alkuper. teksti eä +  

§ 88 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 89 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 444, 176, 75 

3 +  

§ 90 § alkuper. teksti eä +  

§ 91 § alkuper. teksti eä +  

§ 93 § alkuper. teksti eä +  

H kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

M kappale § alkuper. teksti eä +  

Z kappale § alkuper. teksti eä +  

AC kappale § alkuper. teksti eä +  

AD kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 339, 333, 25 
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Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

Verts/ALE: § 47, 55, 81, 88 

PPE: AC, M, Z kappaleet, § 25, 40, 49, 52, 55, 58, 61, 69, 75, 78, 85, 86, 87 

ALDE: § 47 

GUE/NGL: § 82, 90, 91, 93 
 

 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: 

§ 2 

1. osa: teksti ilman sanoja "erityisesti omien rajojensa sisällä" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 9 

1. osa: "kehottaa valtioita tunnustamaan kansainvälisen oikeuden mukaiset velvoitteensa 

turvapaikka- ja maahanmuuttoasioissa ja hyväksymään kansallista lainsäädäntöä, 

jota näiden velvoitteiden tehokas täytäntöönpano edellyttää, mahdollisuus 

kansainvälisen suojelun pyytämiseen mukaan luettuna;" 

2. osa: "pyytää ottamaan näissä lainsäädännöissä huomioon muuttajien kokeman vainon ja 

syrjinnän vakavuuden ja luonteen;" 

 
§ 24 

1. osa: teksti ilman sanoja "laillisten maahanmuuttoväylien puuttumista" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 29 

1. osa: teksti ilman sanoja "seksuaali- ja lisääntymis(-)" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 32 

1. osa: "huomauttaa, että vastaanottavan maan kielen opetteleminen voi parantaa 

merkittävästi maahanmuuttajien elämänlaatua, edistää heidän taloudellista ja 

kulttuurista riippumattomuuttaan ja helpottaa heidän tiedonsaantiaan heitä 

koskevista oikeuksista vastaanottavassa yhteiskunnassa; katsoo, että vastaanottavan 

valtion viranomaisten on taattava kielten opetus;" 

2. osa: "suosittelee, että maahanmuuttajat otetaan mukaan kaikkeen yhteiskunnalliseen ja 

poliittiseen päätöksentekoon;" 

 
§ 35 

1. osa: teksti ilman sanoja "olisi saatava työsopimus heidän ymmärtämällään kielellä ja että 

heitä" 

2. osa: nämä sanat 
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§ 57 

1. osa: "pyytää jäsenvaltioita ratifioimaan kaikki ihmisoikeuksia koskevat kansainväliset 

sopimukset ja yleissopimukset ja soveltamaan muuttajien oikeuksia koskevia 

normeja, jotka on kirjattu erilaisiin oikeudellisiin asiakirjoihin, myös ihmisoikeuksia 

koskeviin tärkeimpiin kansainvälisiin asiakirjoihin sekä muihin asiakirjoihin, jotka 

koskevat muuttoliikkeeseen liittyviä kysymyksiä, kuten vuoden 1951 YK:n 

yleissopimus pakolaisten oikeusasemasta ja siihen liitetyt pöytäkirjat sekä 

siirtotyöläisten ja heidän perheenjäsentensä oikeuksien suojelemista koskeva 

kansainvälinen yleissopimus;" 

2. osa: "katsoo tässä yhteydessä, että viimeksi mainitun yleissopimuksen ratifioimatta 

jättäminen unionin jäsenvaltioissa heikentää unionin ihmisoikeuspolitiikan 

uskottavuutta ja sen ilmaisemaa sitoutumista näiden oikeuksien jakamattomuuteen;" 

 
§ 62 

1. osa: teksti ilman sanoja "maahanmuuttajien ja pakolaisten oikeudet sisällytetään 

erillisenä kohtana" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 68 

1. osa: "tunnustaa kansalaisyhteiskunnan roolin ja osuuden poliittisessa vuoropuhelussa;" 

2. osa: "korostaa, että on tärkeää kuulla kansalaisyhteiskuntaa kaikessa unionin 

ulkopolitiikassa kiinnittäen erityistä huomiota täysimääräiseen osallistumiseen, 

avoimuuteen ja asianmukaiseen tiedonlevitykseen kaikista muuttoliikettä koskevista 

toimista ja menettelyistä; muistuttaa, että naisjärjestöjen osallistumista 

konfliktinratkaisua koskevaan päätöksentekoon on lisättävä ja pakolaisnaisten, 

kotiseudultaan siirtymään joutuneiden naisten ja maahanmuuttajanaisten on voitava 

osallistua asianmukaisesti heitä koskevaan päätöksentekoon;" 

3. osa: "kehottaa komissiota ja EUH:ta kehittämään kolmansien maiden kansallisten 

ihmisoikeuselinten valmiuksia, jotta ne voivat tehostaa pyrkimyksiään suojella 

maahanmuuttajien oikeuksia ja torjua epäinhimillistä ja halventavaa kohtelua sekä 

maahanmuuttajiin kohdistuvia vihapuheita ja viharikoksia 32 kansallisen 

ihmisoikeusasiamiehen ja -elimen allekirjoittaman Belgradin julistuksen 

mukaisesti;" 

 
§ 76 

1. osa: "suhtautuu myönteisesti muuttoliikkeen sisällyttämiseen kestävän kehityksen 

tavoitteisiin, etenkin kymmenenteen kestävään kehityksen tavoitteeseen, jossa 

asetetaan puitteet maailmanlaajuiselle kehityspolitiikalle vuoteen 2030 asti; 

muistuttaa, että valtiot ovat sitoutuneet tekemään kansainvälistä yhteistyötä 

varmistaakseen turvallisen, hallitun ja laillisen muuttoliikkeen, jossa kunnioitetaan 

täysimääräisesti maahanmuuttajien, pakolaisten ja siirtymään joutuneiden 

henkilöiden ihmisoikeuksia ja inhimillistä kohtelua heidän asemastaan riippumatta; 

huomauttaa, että pakkomuutto on sekä humanitaarinen ongelma että kehityshaaste ja 

siksi humanitaaristen toimijoiden ja kehitystoimijoiden välisen koordinoinnin olisi 

parannettava;" 

2. osa: "katsoo, että kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpano tarjoaa 

mahdollisuuden vahvistaa oikeuksiin perustuvaa lähestymistapaa turvapaikka- ja 

muuttoliikepolitiikassa ja ottaa käyttöön muuttoliikettä koskevia suuntaviivoja 

kehitysstrategioissa; kehottaa kansainvälistä yhteisöä laatimaan mitattavissa olevia 

indikaattoreita muuttoliikettä koskevia kestävän kehityksen tavoitteita varten sekä 

keräämään ja julkaisemaan eriteltyjä tietoja maahantulijoiden pääsystä kunnolliseen 

työhön, terveydenhuoltoon ja koulutukseen, erityisesti kehittyvissä kohdemaissa, 

jotta muuttoliikkeen hallintaa voidaan parantaa;" 
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ALDE: 

§ 75 

1. osa: "kehottaa antamaan velkahelpotuksia köyhtyneille maille, jotta niitä voidaan auttaa 

kehittämään sellaista politiikkaa, jolla varmistetaan ihmisoikeuksien 

noudattaminen;" 

2. osa: "korostaa, että kestäviä velkaratkaisuja, muun muassa vastuullista lainanantoa ja -

ottoa koskevia standardeja, on edistettävä valtionvelan uudelleenjärjestelyprosessin 

monitasoisen oikeudellisen kehyksen avulla, jotta voidaan keventää velkataakkaa ja 

välttää kestämättömiä velkoja ja luoda siten edellytykset ihmisoikeuksien suojelulle 

pitkällä aikavälillä;" 

 
§ 81 

1. osa: "korostaa, että kolmansien maiden kanssa tehtävissä sopimuksissa on keskitettävä 

apu muuttoliikettä synnyttävien yhteiskunnallisten, taloudellisten ja poliittisten 

kriisien ratkaisuun" 

2. osa: "mikä auttaisi hillitsemään unionin rajoille suuntautuvia muuttovirtoja" 

 
GUE/NGL: 

H kappale 

1. osa: teksti ilman sanoja "kehittää tehokkaita ulkomaalaisten maahantulon ja maasta 

poistumisen valvonta- ja säätelymekanismeja sekä" 

2. osa: nämä sanat 

 
AD kappale 

1. osa: teksti ilman sanoja "maahanmuuttajilta, joiden on oltava valmiita mukautumaan 

vastaanottavaan yhteiskuntaan luopumatta kuitenkaan alkuperäisestä kulttuurisesta 

identiteetistään, sekä" ja "puolestaan" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 41 

1. osa: teksti ilman sanoja "Yhdysvaltain ja muiden kansainvälisten kumppaneiden kanssa" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 88 

1. osa: teksti ilman sanoja "ja kannattaa rajaturvallisuuden parantamista unionin 

ulkorajoilla" 

2. osa: nämä sanat 

 
Verts/ALE, GUE/NGL: 

§ 89 

1. osa: "korostaa, että maahanmuuttajien salakuljetus liittyy ihmiskauppaan ja on vakava 

ihmisoikeusloukkaus; " ilman sanoja "maahanmuuttajien salakuljetus liittyy" ja "ja" 

2. osa: "maahanmuuttajien salakuljetus liittyy" ja "ja" 

3. osa: "muistuttaa, että EUNAVFOR MED SOPHIA -operaation käynnistäminen on yksi 

konkreettinen keino torjua maahanmuuttajien salakuljetusta; kehottaa unionia 

jatkamaan ja tehostamaan tämän tyyppisiä operaatioita;" 
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15. Yritysten vastuu kolmansissa maissa tehdyistä vakavista 

ihmisoikeusrikkomuksista 

Mietintö: Ignazio Corrao (A8-0243/2016) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 28 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 31 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 370, 315, 12 

äänestys: päätöslauselma  

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 569, 54, 74 

 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: 

§ 28 

1. osa: "pitää myönteisenä vastuullista toimitusketjun hallintaa koskevia yksityisen sektorin 

ei-sitovia aloitteita, joita komission yksiköt ovat esitelleet" 

2. osa: "mutta korostaa, että ei-sitovat yksityissektorin aloitteet eivät yksinään riitä; kehottaa 

ottamaan pikaisesti käyttöön sitovia ja täytäntöönpanokelpoisia sääntöjä ja niihin 

liittyviä seuraamuksia sekä riippumattomia seurantamekanismeja" 

 
§ 31 

1. osa: "kehottaa komissiota esittämään pikaisesti lainsäädäntöehdotuksen 

kaksikäyttötuotteiden viennin valvonnasta" 
2. osa: "sillä eurooppalaisten yhtiöiden valmistamaa teknologiaa käytetään edelleen 

ihmisoikeusrikkomuksiin kaikkialla maailmassa;" 
 

 

16. Nesteytettyä maakaasua ja kaasun varastointia koskeva EU:n strategia 

Mietintö: András Gyürk (A8-0278/2016) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 2 jälkeen 2 76+ jäsentä NHÄ + 353, 340, 6 

§ 3 § alkuper. teksti osat   

1 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

2/NHÄ + 557, 107, 28 

§ 5 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 10 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 527, 137, 35 

3 +  

§ 11 § alkuper. teksti NHÄ + 364, 321, 12 

§ 18 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 24 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3/NHÄ + 507, 155, 33 

4/NHÄ + 542, 101, 47 

5/NHÄ + 495, 160, 33 

§ 25 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 27 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ - 327, 358, 11 

§ 29 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 629, 26, 43 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

2/NHÄ + 516, 142, 38 

§ 30 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 31 § alkuper. teksti NHÄ + 528, 98, 70 

§ 32 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 460, 198, 39 

§ 33 § alkuper. teksti NHÄ + 560, 109, 23 

§ 35 § alkuper. teksti eä +  

§ 39 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ - 325, 369, 3 

§ 40 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 578, 108, 11 

2/NHÄ + 337, 321, 28 

§ 46 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 560, 131, 4 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 49 § alkuper. teksti eä +  

§ 49 jälkeen 3 76+ jäsentä KÄ + 326, 306, 63 

§ 51 § alkuper. teksti eä +  

§ 53 § alkuper. teksti eä +  

§ 54 § alkuper. teksti NHÄ + 439, 199, 55 

§ 55 § alkuper. teksti NHÄ + 439, 184, 67 

§ 57 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 59 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 60 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 61 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 63 § alkuper. teksti eä +  

§ 66 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3/KÄ - 309, 358, 27 

§ 68 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 70 4 76+ jäsentä KÄ + 354, 333, 5 

§ alkuper. teksti eä ↓  

§ 71 § alkuper. teksti eä +  

A kappaleen jälkeen 1 76+ jäsentä KÄ + 347, 331, 15 

E kappale § alkuper. teksti eä +  

F kappale § alkuper. teksti eä +  

H kappale § alkuper. teksti eä +  

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 415, 223, 55 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

Verts/ALE: § 24 (3. osa, 4. osa, 5. osa), 29, 54, 55 

ECR: § 11 

S&D: § 11, tark. 2 

ENF: § 3 (2. osa), 10 (2. osa), 24 (2. osa), 31, 32 (2. osa), 33, 40, 46 (2. osa), 54, 55 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: § 11 

Verts/ALE: E, F, H kappaleet, § 27, 35, 49 

EFDD: § 51, 53, 63, 70, 71 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

Verts/ALE: 

§ 5 

1. osa: teksti ilman sanoja "hiilen vähentämistä, talouden pitkän aikavälin kestävyyttä" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 18 

1. osa: "korostaa, että strategiaan olisi sisällytettävä myös nesteytetyn maakaasun käyttö 

vaihtoehtona kaasun jakelu- ja siirtoverkon rakentamiselle alueille, joilla se ei ole 

tällä hetkellä kustannustehokasta;" 

2. osa: "huomauttaa, että pienet nesteytetyn maakaasun käsittelylaitokset voivat tarjota 

parhaan mahdollisen infrastruktuurin, jonka avulla voidaan lisätä maakaasun käyttöä 

alueilla, joilla investoinnit kaasuinfrastruktuuriin ovat kannattamattomia, ja myös 

lisätä kaasun käyttöä lämmöntuotannossa ja vähentää samalla matalalta tulevia 

päästöjä;" 
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§ 29 

1. osa: "huomauttaa, että kustannustehokkaiden ja ekologisesti kestävien ratkaisujen 

löytämisen tulisi olla keskeinen periaate EU:n ja alueiden kannalta parhaaseen 

mahdolliseen tulokseen pääsemiseksi;" 

2. osa: "kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja kansallisia sääntelyviranomaisia 

kohdentamaan käytettävissä olevat rajalliset resurssit kriittisen infrastruktuurin 

kehittämiseen, jotta voidaan houkutella yksityisiä investointeja nesteytetyn 

maakaasun infrastruktuuriin ja yhdysputkiin;" 

 
§ 57 

1. osa: "korostaa tarvetta varmistaa, että ympäristönsuojelun taso on mahdollisimman 

korkea nesteytettyyn maakaasuun liittyvässä suunnittelussa ja rakentamisessa ja sen 

käytössä sekä omien varastojen ja lähteiden hyödyntämisessä ja että niiden 

yhteydessä noudatetaan työterveyttä ja -turvallisuutta koskevia kansainvälisiä 

työnormeja; korostaa, että on tarpeen lisätä tietoisuutta tuodun nesteytetyn 

maakaasun vaikutuksista ympäristöön, ilmastoon ja yhteiskuntaan; muistuttaa 

tarpeesta osallistaa paikalliset yhteisöt ja tukeutua realistisiin kulutusta ja uuden 

rakennettavan infrastruktuurin suunnittelua koskeviin arvioihin; korostaa nesteytetyn 

maakaasun käyttöön siirtymisen tarjoamia mahdollisuuksia päästä eroon 

riippuvuudesta hiilen merikuljetuksista;" 

2. osa: "kehottaa EU:ta antamaan rahallista tukea tähän liittyville unionin hankkeille;" 

 
§ 59 

1. osa: teksti ilman sanoja "hiilidioksidin ja" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 60 

1. osa: teksti ilman sanoja "vaihtoehtoisista polttoaineista annettu direktiivi 2014/94/EU 

pannaan täysimääräisesti täytäntöön, mukaan luettuna nesteytetyn maakaasun 

tankkauspisteiden perustaminen Euroopan laajuisen liikenneverkon käytäviin sekä 

meri- ja sisävesisatamiin, ja korvaamaan näin saastuttavammat tavanomaiset 

polttoaineet; korostaa kuitenkin, että" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 61 

1. osa: "kehottaa kehittämään merireittejä erityisesti Azorien saaristossa, joka 

maantieteellisen sijaintinsa ansiosta voisi toimia nesteytetyn maakaasun 

transatlanttisten reittien tärkeimpänä polttoaineasemana;" 

2. osa: "kehottaa komissiota asettamaan käyttöön varoja, joilla tuetaan tähän tähtääviä 

eurooppalaisia hankkeita;" 

 
§ 68 

1. osa: teksti ilman sanoja "voisi paitsi edistää ilmastopoliittisia tavoitteita myös" 

2. osa: nämä sanat 

 
S&D: 

§ 27 

1. osa: teksti ilman sanaa "priorisoimaan" 

2. osa: tämä sana 
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§ 39 

1. osa: teksti ilman sanoja "painottaa, että tämän ei pitäisi aiheuttaa lisärasitetta 

teollisuudelle;" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 40 

1. osa: teksti ilman sanaa "pysyvästi" 

2. osa: tämä sana 

 
EFDD: 

§ 25 

1. osa: teksti ilman sanoja "katsoo, että tällainen vapaaehtoisuuteen perustuva alueellinen 

koordinointi on erittäin tehokasta, ja suhtautuu myönteisesti siihen, että komissio on 

edistänyt näiden järjestelyjen toteuttamista;" 

2. osa: nämä sanat 

 
ENF: 

§ 3 

1. osa: teksti ilman sanoja "koordinoidaan", "kansallisia energia-alan toimia, perustetaan 

aito energiaunioni ja energian sisämarkkinat ja noudatetaan yhteistä 

energiapolitiikkaa ja kun" ja "toteaa, että energiapolitiikan jatkuvan yhdentymisen 

olisi hyödytettävä jäsenvaltioita EU:n tavoitteiden ja kansainvälisten velvoitteiden 

sekä ilmoitettujen päämäärien mukaisesti eikä se saisi olla ristiriidassa 

jäsenvaltioiden tai niiden kansalaisten etujen kanssa; tukee pyrkimyksiä muodostaa 

EU:n yhteinen kanta monenvälisissä energiainstituutioissa ja puitteissa;" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 10 

1. osa: "korostaa, että EU:n kaasuverkkoa on monipuolistettava ja joustavoitettava" 

2. osa: "edistettävä siten energiaunionin keskeistä tavoitetta eli kaasutoimitusten varmuutta, 

kestävyyttä ja kilpailukykyisyyttä; kehottaa komissiota laatimaan strategian, jolla 

pyritään vähentämään EU:n kaasuriippuvuutta pitkällä aikavälillä ja joka ilmentää 

sen sitoumusta vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 80–95 prosenttia alle vuoden 

1990 tason vuoteen 2050 mennessä" 

3. osa: "ja korostaa, että energiatehokkuuden pitäminen "ensimmäisenä periaatteena" ja 

fossiilisten polttonaineiden tukien asteittainen poistaminen vähentäisivät 

merkittävästi EU:n riippuvuutta fossiilisten polttoaineiden tuonnista" 

 
§ 30 

1. osa: "on huolissaan siitä, että vuonna 2015 kaasua tuotiin Venäjältä 7 prosenttia enemmän 

kuin vuonna 2014 ja että 41 prosenttia EU:n ulkopuolisesta kaasuntuonnista vuonna 

2015 oli peräisin Venäjältä;" 

2. osa: "korostaa nesteytetyn maakaasun ja kaasun varastoinnin keskeistä merkitystä 

vähennettäessä riippuvuutta Venäjän kaasusta sen ohella, että näin voidaan lisätä 

tehokkuutta ja uusiutuvan energian käyttöä;" ilman sanoja "keskeistä" ja 

"vähennettäessä riippuvuutta Venäjän kaasusta" 

3. osa: nämä sanat 

 
§ 32 

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

2. osa: nämä sanat 
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§ 46 

1. osa: teksti ilman sanoja "komissiota, Euroopan ulkosuhdehallintoa ja" ja "jonka 

tavoitteena on edistää sääntöihin perustuvia, avoimia ja hyvin toimivia globaaleja 

kaasumarkkinoita" 

2. osa: nämä sanat 

 
Verts/ALE, ENF: 

§ 24 

1. osa: "painottaa, että Ukrainan varastointikapasiteetin laajempi käyttö on mahdollista vain, 

jos Ukrainassa taataan asianmukaiset ja vakaat kaupalliset ja oikeudelliset 

toimintaolosuhteet sekä toimitusinfrastruktuurin eheys ja jos kaasunverkkojen 

yhteenliitäntöjä on riittävästi niin, että energia voi virrata vapaasti rajojen yli ilman 

fyysisiä esteitä; korostaa lisäksi, että kun Ukrainan kaasusta riippuvainen teollisuus 

elpyy lyhyellä aikavälillä" 

2. osa: "kaasun tuontia maahan on lisättävä" 

3. osa: "katsoo, että" 

4. osa: "EU:n pitäisi auttaa Ukrainaa siirtymään" ja "jotta maa voisi vähentää riippuvuuttaan 

Venäjän maakaasusta" 

5. osa: "nesteytettyyn maakaasuun" 

 
Verts/ALE, S&D: 

§ 66 

1. osa: "kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita luomaan kannustimia nesteytetyn maakaasun 

kuljettamiseksi rautateitse, koska näin yhtäältä vähennetään tieliikennettä ja toisaalta 

mahdollistetaan kestävän ja puhtaan polttoaineen" ja "kuljettaminen" 

2. osa: "ympäristöystävällinen ja turvallinen" ilman sanoja "ympäristöystävällinen ja" 

3. osa: nämä sanat 
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17. Kalastuksen valvonnan yhdenmukaistaminen Euroopassa 

Mietintö: Isabelle Thomas (A8-0234/2016) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 69 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 513, 148, 27 

§ 72 § alkuper. teksti NHÄ + 500, 133, 40 

äänestys: päätöslauselma 

 (teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 581, 59, 48 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: § 69 (2. osa), 72 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: 

§ 69 

1. osa: teksti ilman sanoja "rannalta tapahtuvaan kalastukseen ja virkistyskalastukseen" 

2. osa: nämä sanat 
 

 

18. Keski- ja Itä-Euroopan liikenneinfrastruktuurin yhteyksien ja saavutettavuuden 

parantaminen 

Mietintö: Tomasz Piotr Poręba (A8-0282/2016) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 2 § alkuper. teksti NHÄ - 129, 518, 41 

§ 22 § alkuper. teksti NHÄ - 104, 545, 40 

§ 32 § alkuper. teksti eä +  

§ 33 § alkuper. teksti eä +  

§ 34 § alkuper. teksti NHÄ + 481, 147, 65 

§ 56 § alkuper. teksti NHÄ + 568, 84, 40 

E kappale § alkuper. teksti eä +  

G kappale § alkuper. teksti NHÄ - 117, 539, 37 

äänestys: päätöslauselma 

 (teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 532, 142, 16 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: G kappale, § 2, 22 

Verts/ALE: G kappale, § 22, 34, 56 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

S&D, PPE: G kappale, § 2, 22 

Verts/ALE: E kappale, § 2, 32, 33 
 

 

19. Demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskeva EU:n järjestelmä 

Mietintö: Sophia in 't Veld (A8-0283/2016) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 1 1 ENF NHÄ - 120, 543, 29 

4 GUE/NGL  -  

§ 3 5 GUE/NGL  -  

§ 3 jälkeen 6 GUE/NGL osat   

1 -  

2 -  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 5 § alkuper. teksti NHÄ + 506, 161, 22 

§ 6 jälkeen 7 GUE/NGL osat   

1 -  

2 -  

§ 11 § alkuper. teksti NHÄ + 518, 145, 25 

§ 20, 1–3 

luetelmakohta 

§ alkuper. teksti NHÄ + 478, 192, 17 

§ 20, 4 luetelmakohta 2rev PPE KÄ + 352, 287, 48 

§ alkuper. teksti NHÄ ↓  

§ 20, 5 luetelmakohta § alkuper. teksti NHÄ + 480, 176, 29 

§ 20, 

5 luetelmakohdan 

jälkeen 

8 GUE/NGL  -  

§ 20, 6–7 

luetelmakohta 

§ alkuper. teksti NHÄ + 458, 205, 25 

N kappale 3 GUE/NGL  -  

liite, viimeinen 

johdanto-osan viite 

§ alkuper. teksti eä -  

äänestys: päätöslauselma  

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 405, 171, 39 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

ENF: tark. 1, § 5, 11, 20 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: liite, viimeinen johdanto-osan viite 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ENF: 

tark. 6 

1. osa: "toteaa olevansa erittäin huolestunut euroryhmälle ominaisesta läpinäkyvyyden ja 

demokraattisen vastuuvelvollisuuden puutteesta;" 

2. osa: "suosittaa soveltamaan demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevaa 

unionin sopimusta myös euroryhmään;" 
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tark. 7 

1. osa: teksti ilman sanoja "ehdotuksessaan demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia 

koskevaksi unionin sopimukseksi" 

2. osa: nämä sanat 
 

Muuta 

Jiří Maštálka peruutti allekirjoituksensa GUE/NGL-ryhmän jättämistä tarkistuksista. 

 


