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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. Ukrainan ja Europolin välinen operatiivista ja strategista yhteistyötä 

koskeva sopimus * 

Mietintö: Mariya Gabriel (A8-0342/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys NHÄ + 442, 80, 72 

 

 

2. Jean-François Jalkhin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö 

Mietintö: Kostas Chrysogonos (A8-0318/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

äänestys: päätösehdotus  +  

 

 

 

3. Jean-François Jalkhin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö 

Mietintö: Kostas Chrysogonos (A8-0319/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

äänestys: päätösehdotus  +  

 

 

 

4. Turskakantoja ja turskakantoja hyödyntävää kalastustoimintaa koskeva pitkän 

aikavälin suunnitelma ***II 

Suositus toiseen käsittelyyn: Diane Dodds (A8-0325/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Hyväksytyksi julistettu neuvoston kanta 
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5. Veroviranomaisten pääsy rahanpesun torjuntaa koskeviin tietoihin * 

Mietintö: Emmanuel Maurel (A8-0326/2016) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

asiasta vastaavan 

valiokunnan 

tarkistukset – yhtenä 

ryhmänä 

1-8 

10-18 

20-22 

valiokunta  +  

asiasta vastaavan 

valiokunnan 

tarkistukset – erillinen 

äänestys 

9 valiokunta eä -  

19 valiokunta eä/KÄ + 362, 291, 29 

äänestys: komission ehdotus  +  

äänestys: lainsäädäntöpäätöslauselma NHÄ + 590, 32, 64 

 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: tarkistukset 9, 19 
 

 

6. Euroopan keskuspankin vuosikertomus 2015 

Mietintö: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0302/2016) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 1 jälkeen 7 EFDD  -  

8 EFDD  -  

9 EFDD  -  

§ 3 § alkuper. teksti NHÄ + 491, 149, 53 

§ 3 jälkeen 1 Verts/ALE  -  

10 EFDD  -  

§ 6 6 ENF NHÄ - 89, 516, 88 

§ alkuper. teksti NHÄ + 471, 213, 8 

§ 7 § alkuper. teksti osat   

1 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

2 +  

§ 8 jälkeen 11 EFDD  -  

§ 9 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3/NHÄ + 480, 178, 38 

§ 9 jälkeen 12 EFDD  -  

13 EFDD  -  

14 EFDD  -  

§ 12 § alkuper. teksti NHÄ + 675, 12, 9 

§ 15 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 16 § alkuper. teksti NHÄ + 682, 8, 5 

§ 16 jälkeen 17 GUE/NGL  -  

§ 17 jälkeen 18 GUE/NGL  -  

§ 19 § alkuper. teksti eä -  

§ 25 2 Verts/ALE  -  

§ 27 19 GUE/NGL  -  

§ 27 jälkeen 15 EFDD  -  

16 EFDD  -  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 32 jälkeen 3 Verts/ALE  -  

johdanto-osan D 

kappale 

20P GUE/NGL  -  

johdanto-osan H 

kappale 

22 GUE/NGL  -  

johdanto-osan I 

kappale 

21P GUE/NGL  -  

johdanto-osan O 

kappale 

23P GUE/NGL  -  

4 ENF  -  

johdanto-osan P 

kappale 

5 ENF NHÄ - 74, 589, 32 

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 437, 121, 140 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: § 3, 6, 9 (3. osa) 

ENF: § 12, 16, tarkistukset 5, 6 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: § 19 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: 

§ 15 

1. osa: ”ymmärtää, miksi negatiiviset korot on otettu käyttöön, mutta” 

2. osa: ”korostaa olevansa huolissaan negatiivisten korkojen politiikan mahdollisista 

seurauksista yksittäisten säästäjien sekä eläkejärjestelmien rahoitustasapainon sekä 

varallisuuskuplien kehittymisen kannalta; on huolestunut siitä, että 

pitkäaikaistalletusten korot ovat joissakin jäsenvaltioissa inflaatiota matalampia; 

katsoo, että demografisten suuntausten ja säästämiseen suuntautuneen kulttuurin 

vuoksi tällaiset tuloihin kohdistuvat kielteiset vaikutukset voivat johtaa 

kotitalouksien säästöasteen nousuun, mikä voi haitata euroalueen kotimaista 

kysyntää; varoittaa, että talletuskorkojen joustamattomuus alaspäin voi rajoittaa 

hyötyä, joka saadaan laskemalla EKP:n talletuskorkoja vielä enemmän negatiiviselle 

puolelle;” 

 
ENF: 

§ 7 

1. osa: teksti ilman sanoja ”kehottaa EKP:tä tekemään tutkimuksen, jossa arvioidaan, 

millainen omaisuuserien osto-ohjelman vaikutus olisi, jos sen avulla voitaisiin ostaa 

jälkimarkkinoilla suoraan investointi- ja tutkimusmenoihin liittyvää jäsenvaltioiden 

julkista velkaa;” 

2. osa: nämä sanat 
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ECR, ENF: 

§ 9 

1. osa: teksti ilman sanoja ”kehottaa tässä yhteydessä saattamaan pankkiunionin päätökseen 

vaiheittain ja panemaan sen täysin täytäntöön ja kehottaa jäsenvaltioita 

noudattamaan täysimääräisesti siihen liittyvää lainsäädäntöä sekä rakentamaan 

pääomamarkkinaunionia,” 

2. osa: ”kehottaa tässä yhteydessä saattamaan pankkiunionin päätökseen vaiheittain ja 

panemaan sen täysin täytäntöön ja kehottaa jäsenvaltioita noudattamaan 

täysimääräisesti siihen liittyvää lainsäädäntöä sekä rakentamaan 

pääomamarkkinaunionia,” ilman sanoja ”saattamaan pankkiunionin päätökseen 

vaiheittain ja panemaan sen täysin täytäntöön ja kehottaa jäsenvaltioita 

noudattamaan täysimääräisesti siihen liittyvää lainsäädäntöä sekä” 

3. osa: ”saattamaan pankkiunionin päätökseen vaiheittain ja panemaan sen täysin täytäntöön 

ja kehottaa jäsenvaltioita noudattamaan täysimääräisesti siihen liittyvää 

lainsäädäntöä sekä” 
 

 

7. Vihreä kirja vähittäisrahoituspalveluista 

Mietintö: Olle Ludvigsson (A8-0294/2016) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 1 jälkeen 5 + 76  

jäsentä 

 -  

§ 11 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 535, 146, 18 

§ 24 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 -  

§ 29 § alkuper. teksti eä +  

§ 34 1 + 76  

jäsentä 

KÄ + 346, 325, 27 

§ 34 jälkeen 2 + 76  

jäsentä 

osat   

1/KÄ - 185, 501, 12 

2/KÄ - 320, 364, 11 

3 + 76  

jäsentä 

 -  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 35 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 38 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 40 § alkuper. teksti eä +  

§ 45 § alkuper. teksti eä +  

§ 46 § alkuper. teksti eä/KÄ + 354, 326, 18 

§ 49 6 + 76  

jäsentä 

VE - 296, 352, 44 

§ 51 jälkeen 7 + 76  

jäsentä 

 -  

johdanto-osan B 

kappale 

4 + 76  

jäsentä 

VE + 450, 200, 48 

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 552, 128, 11 

 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: § 11 (2. osa) 

 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: § 29 

PPE: § 40, 45 

S&D: § 46 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: 

§ 11 

1. osa: ”muistuttaa, että kaikkien vihreään kirjaan perustuvien aloitteiden olisi oltava 

sopusoinnussa veropetosten, veron kiertämisen ja verovilpin ja rahanpesun 

torjumisen tehostamisen kanssa” 

2. osa: ”ja olisi lisättävä toimia yhteisen verotunnisteen kehittämiseksi;” 

 
§ 35 

1. osa: teksti ilman sanoja ”lainsäädäntö-” 

2. osa: tämä sana 
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PPE: 

§ 24 

1. osa: teksti ilman sanoja ”toteaa, että henkilöstön ja välittäjien myyntitavoitteeseen 

perustuva palkkaus voi usein johtaa epäasianmukaiseen ristiinmyyntiin ja myyntiin 

väärin perustein;” 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 38 

1. osa: ”kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita vahvistamaan vähittäisrahoituspalveluiden 

markkinoihin liittyvien vaihtoehtoisten riidanratkaisumenetelmien rakenteita 

takaamalla, että riidanratkaisuelimet ovat aidosti riippumattomia, varmistamalla, että 

kaikki markkinoiden toimijat kuuluvat näiden elimien piiriin, ja ryhtymällä 

toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että FIN-NETiä tehostetaan ja että siitä tehdään 

tunnettu kuluttajien keskuudessa;” 

2. osa: ”pyytää lisäksi komissiota pohtimaan mahdollisuutta ottaa käyttöön eurooppalainen 

kollektiivinen oikeussuojajärjestelmä sen jälkeen, kun suunniteltu arviointi 

kollektiivisesta oikeussuojakäytännöstä annetun suosituksen täytäntöönpanosta on 

tehty;” 

 
S&D: 

tarkistus 2 

1. osa: ”kehottaa komissiota harkitsemaan kokoomalakia, jolla siirryttäisiin nykyisestä 

hajanaisesta kehyksestä vakaaseen ja yhdenmukaiseen kuluttajansuojan avoimuutta 

lisäävään kehykseen, mukaan lukien jäsenvaltioiden valvontakäytäntöjen 

lähentäminen;” 

2. osa: ”pyytää komissiota laajentamaan Euroopan valvontaviranomaisten kuluttajansuojaan 

liittyviä toimivaltuuksia osana valvontaviranomaisten rahoituksen ja hallinnon 

tulevaa uudelleentarkastelua; valtuuttaa Euroopan valvontaviranomaiset johtamaan 

työtä liiketoimintaa koskevien jäsenvaltioiden valvontakäytäntöjen lähentämiseksi;” 
 

 

8. Euroopan puolustusunioni 

Mietintö: Urmas Paet (A8-0316/2016) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 1 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 456, 213, 26 

2/NHÄ + 360, 296, 34 

§ 2 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 453, 197, 44 

2/NHÄ + 431, 204, 48 

§ 4 § alkuper. teksti osat   

1 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

2/NHÄ - 283, 394, 18 

§ 5 § alkuper. teksti NHÄ + 451, 200, 47 

§ 6 § alkuper. teksti NHÄ + 470, 195, 27 

suullisesti 

muutettuna 

§ 7 § alkuper. teksti NHÄ + 398, 266, 31 

§ 9 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 422, 238, 37 

2/NHÄ + 358, 308, 27 

§ 11 § alkuper. teksti NHÄ + 406, 232, 60 

§ 12 § alkuper. teksti NHÄ + 421, 190, 81 

§ 16 § alkuper. teksti NHÄ + 466, 200, 29 

§ 19 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 393, 264, 38 

§ 20 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ - 267, 379, 49 

§ 24 § alkuper. teksti NHÄ + 378, 280, 37 

§ 28 § alkuper. teksti NHÄ + 355, 303, 33 

§ 29 § alkuper. teksti NHÄ + 385, 276, 35 

§ 31 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 34 § alkuper. teksti osat   

1/AN + 483, 187, 27 

2/NHÄ + 364, 300, 26 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 35 § alkuper. teksti NHÄ + 442, 220, 36 

§ 36 § alkuper. teksti NHÄ + 442, 159, 87 

§ 40 § alkuper. teksti osat   

1/AN + 457, 202, 36 

2/NHÄ + 399, 266, 26 

§ 47 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 344, 313, 33 

johdanto-osan D 

kappale 

§ alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ - 300, 381, 10 

johdanto-osan G 

kappale 

§ alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 382, 279, 29 

johdanto-osan K 

kappale 

§ alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 426, 239, 32 

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 369, 255, 70 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

Verts/ALE: johdanto-osan D kappale (2. osa), johdanto-osan G kappale (2. osa), johdanto-osan 

K kappale (2. osa), § 1 (2. osa), § 4 (2. osa), § 9 (2. osa), § 19 (2. osa), § 20 (2. osa), 

§ 24, 28, 34 (2. osa), § 40 (2. osa), § 47 (2. osa) 

GUE/NGL: § 2, 7, 11, 16, 24, 28, 36, 40 

EFDD: § 1, 2 (1. osa), 5, 6, 9, 12, 16, 24, 28, 29, 34, 35 
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Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

Verts/ALE: 

johdanto-osan D kappale 

1. osa: teksti ilman sanoja ”toteaa, että jäsenvaltioilla on valtuudet rakentaa Euroopan 

turvallisuus- ja puolustusunioni, jonka ajan myötä olisi johdettava eurooppalaisen 

armeijan perustamiseen;” 

2. osa: nämä sanat 

 
johdanto-osan G kappale 

1. osa: teksti ilman sanoja ”omalla alueellaan” ja “eurooppalaista” 

2. osa: nämä sanat 

 
johdanto-osan K kappale 

1. osa: teksti ilman sanoja ”tarvittaessa myös EU:n varoja käyttämällä” 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 1 

1. osa: teksti ilman sanoja ”jotta puolustusunioni voidaan perustaa EU:n seuraavan 

monivuotisen poliittisen kehyksen ja rahoituskehyksen kuluessa;” 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 4 

1. osa: teksti ilman sanoja ”kollektiivisen”, ”kohti Euroopan puolustusunionia”, ”koko 

vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen” ja ”SEU-sopimuksen 42 artiklan 

7 kohdan mukaisesti” 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 9 

1. osa: ”katsoo, että unionin olisi kohdennettava omia varoja laajemman ja 

järjestelmällisemmän eurooppalaisen puolustusyhteistyön edistämiseen 

jäsenvaltioiden kesken, pysyvä rakenteellinen yhteistyö mukaan luettuna;” 

2. osa: ”katsoo, että EU:n varojen käyttö olisi selkeä ilmaus yhteenkuuluvuudesta ja 

yhteisvastuusta ja mahdollistaisi sen, että jäsenvaltiot voisivat parantaa sotilaallisia 

valmiuksiaan enemmän yhteisesti;” 

 
§ 19 

1. osa: teksti ilman sanoja ”katsoo, että ratkaisu alan kestävyyteen on jäsenvaltioiden 

puolustusmenojen lisääminen sekä alan kansainvälisestä kilpailukyvystä 

huolehtiminen;” 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 20 

1. osa: teksti ilman sanoja ”jolla olisi myönteisiä seurauksia kasvuun ja työllisyyteen;” ja 

”esimerkiksi verohelpotusten muodossa” 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 31 

1. osa: teksti ilman sanoja ”sekä lisäävät kasvua ja työpaikkoja” 

2. osa: nämä sanat 
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§ 34 

1. osa: teksti ilman sanoja ”Euroopan” ja ”erityisesti EU:n rahoittaman puolustusalan 

tutkimusohjelman ja sellaisten toimenpiteiden avulla, joilla tehostetaan teollisuuden 

yhteistyötä koko arvoketjussa;” 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 40 

1. osa: teksti ilman sanoja ”puolustusmenojen osuudessa 2 prosentin tavoitteeseen BKT:stä 

sekä” 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 47 

1. osa: teksti ilman seuraavia kohtia: 

”1 luetelmakohta”  

”2 luetelmakohta”  

”4 luetelmakohta”  

”6 luetelmakohta”  

”siten, että sitä sovelletaan ensimmäisen kerran seuraavan monivuotisen 

rahoituskehyksen suunnittelun yhteydessä” (7 luetelmakohta)   

9 luetelmakohta  

”jotta sen avulla voidaan myöntää lisää unionin varoja EU:n operaatioihin;” (12 

luetelmakohta)  

”unionin tason lainsäädäntöä valmisteleva” (14 luetelmakohta) 

2. osa: nämä sanat 

 
EFDD: 

§ 2 

1. osa: ”kehottaa EU:n jäsenvaltioita hyödyntämään kaikki Lissabonin sopimuksen 

mahdollisuudet YTPP:n suhteen, erityisesti SEU-sopimuksen 42 artiklan 6 kohdassa 

tarkoitetun pysyvän rakenteellisen yhteistyön tai 41 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun 

käynnistysrahaston osalta;” 

2. osa: ”muistuttaa, että SEU:n 43 artiklan Petersbergin tehtävät ovat suuri joukko 

kunnianhimoisia sotilaallisia tehtäviä, kuten yhteiset aseistariisuntatehtävät, 

humanitaariset ja pelastustehtävät, neuvonta ja tuki sotilasasioissa, konfliktien 

ehkäisy ja rauhan turvaaminen sekä taistelujoukkojen kriisinhallintatehtävät, rauhan 

palauttaminen ja konfliktin jälkeinen vakauttaminen; muistuttaa, että samassa 

artiklassa todetaan, että kaikilla näillä tehtävillä voidaan edistää terrorismin 

torjumista, myös antamalla tukea kolmansille maille terrorismin torjumiseksi niiden 

alueella; korostaa, että YTPP nykyisessä muodossaan ei anna EU:lle mahdollisuutta 

kaikkien lueteltujen tehtävien tekemiseen; katsoo, että tarkoituksena olisi oltava 

työskennellä järjestelmällisesti sen puolesta, että EU voisi täyttää Lissabonin 

sopimuksen tavoitteet;” 
 

Muuta 

Urmas Paet esitti 6 kohtaan seuraavan suullisen tarkistuksen: 

”6. kehottaa komission puheenjohtajaa perustamaan pysyvän puolustusasioiden työryhmän, joka 

koostuu komission jäsenistä ja jota johtaa komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja 

turvallisuuspolitiikan korkea edustaja; pyytää parlamentille pysyviä edustajia tähän ryhmään; tukee 

komission laajempaa osallistumista puolustusalalla hyvin kohdennetun tutkimuksen, suunnittelun ja 

täytäntöönpanon avulla; kehottaa komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja 

turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa sisällyttämään ilmastonmuutosnäkökohdat kaikkeen EU:n 

ulkoiseen toimintaan ja ennen kaikkea YTPP:aan;” 
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9. Vesiliikenteen henkilöliikennepalvelujen mahdollisuuksien hyödyntäminen 

Mietintö: Keith Taylor (A8-0306/2016) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 10 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 14 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 564, 100, 33 

§ 18 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 576, 102, 14 

§ 19 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 583, 77, 35 

 3 +  

§ 20 § alkuper. teksti eä +  

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 551, 82, 64 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: § 14 (2. osa), 18 (2. osa), 19 (2. osa) 

 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

GUE/NGL: § 20 
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Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: 

§ 14 

1. osa: ”pitää myönteisenä, että vesiliikenteen henkilöliikenteessä pyritään siirtymään 

ympäristöystävällisempiin ja energiatehokkaisiin aluksiin, joiden päästöt ovat 

vähäisempiä ja joita kehitetään osana vesiliikenteen ympäristöystävällisemmäksi 

muuttamiseen tähtäävää eurooppalaista kehystä;” 

2. osa: ”katsoo tämän johtavan taloudellisempiin ratkaisuihin, jotka ovat kestäviä ja 

houkuttelevampia ja siten taloudellisesti kilpailukyisempiä, mikä tekee koko alasta 

edullisemman, vähemmän saastuttavan ja ympäristöystävällisemmän;” 

 
§ 18 

1. osa: teksti ilman sanoja “rikkipäästöjen rajoja,” 

2. osa: nämä sanat 

 
GUE/NGL: 

§ 10 

1. osa: ”kehottaa jäsenvaltioita edistämään ja tukemaan paikallisia aloitteita, joilla pyritään 

aktivoimaan kaupunkialuetta palvelevan sisävesiliikenteen tarjontaa, mukaan lukien 

jokisatamissa sijaitsevien jakelukeskusten kehittäminen ja matkustajaliikenteen 

kehittäminen” 

2. osa: ”erityisesti alueen matkailun vetovoimaisuuden kannalta;” 

 
ECR, GUE/NGL: 

§ 19 

1. osa: teksti ilman sanoja ”hiilipäästöjen vähentäminen”, ”nesteytettyä maakaasua” ja 

”muita kuin fossiilisia” 

2. osa: ”hiilipäästöjen vähentäminen” ja “muita kuin fossiilisia” 

3. osa: ”nesteytettyä maakaasua” 
 

 

 

10. Kehitysyhteistyön tehokkuuden parantaminen 

Mietintö: Cristian Dan Preda (A8-0322/2016) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 5 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 607, 40, 47 

2/NHÄ + 547, 102, 27 

§ 12 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 23 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 28 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 637, 32, 15 

2/NHÄ + 570, 92, 28 

§ 32 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

johdanto-osan I 

kappale 

§ alkuper. teksti eä +  

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 545, 39, 92 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

GUE/NGL: § 5, 28 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

GUE/NGL: johdanto-osan I kappale 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: 

§ 5 

1. osa: ”kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita täyttämään pitkäaikaisen sitoumuksensa 

osoittaa 0,7 prosenttia bruttokansantuotteestaan apuun ja lisäämään kehitysapuaan 

myös EU:n talousarvion ja Euroopan kehitysrahaston kautta sekä ottamaan käyttöön 

tehokkaan etenemissuunnitelman sitoumuksen täyttämiseksi avoimesti, 

ennakoitavasti ja vastuullisesti;” 

2. osa: ”varoittaa julkisen kehitysavun kriteerien heikentämisestä muiden kuin suoraan 

kestävän kehityksen tukemiseen kehitysmaissa liittyvien kustannusten kattamiseksi;” 

 
§ 28 

1. osa: ”muistuttaa, että EU ja sen jäsenvaltiot ovat sitoutuneet purkamaan apunsa 

sidonnaisuudet, ja toteaa, että tällä osa-alueella on tapahtunut edistystä;” 

2. osa: ”vaatii, että kaikki kehitysavun antajat lisäävät toimia avun sidonnaisuuksien 

purkamiseksi maailmanlaajuisesti, myös kehittyvissä talouksissa; kehottaa 

avunantajia käyttämään kumppanimaiden hankintajärjestelmiä ensimmäisenä 

vaihtoehtona;” 
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GUE/NGL: 

§ 12 

1. osa: teksti ilman sanoja ”mukaan saamista”, ”ja sen” 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 23 

1. osa: teksti ilman sanoja “uskonnollisten järjestöjen,” 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 32 

1. osa: teksti ilman sanoja ”vastaanottajamaissa” 

2. osa: nämä sanat 

 


