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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. Maksukyvyttömyysmenettelyt ja selvittäjät ***I 

Mietintö: Tadeusz Zwiefka (A8-0324/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys NHÄ + 624, 30, 32 

 

 

2. EY:n ja Uzbekistanin kumppanuus- ja yhteistyösopimus ja kahdenvälinen 

tekstiilituotteiden kauppa *** 

Suositus: Maria Arena (A8-0332/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

äänestys: hyväksyntä NHÄ + 564, 100, 41 

 

 

 

3. EY:n ja Uzbekistanin kumppanuus- ja yhteistyösopimus ja kahdenvälinen 

tekstiilituotteiden kauppa (päätöslauselma) 

Mietintö: Maria Arena (A8-0330/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys NHÄ + 567, 68, 69 

 

 

4. EU:n sekä Kolumbian ja Perun välinen kauppasopimus (Ecuadorin 

liittyminen) *** 

Suositus: Helmut Scholz (A8-0362/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

äänestys: hyväksyntä NHÄ + 544, 114, 44 
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5. EU:n ja Norjan sopimus vastavuoroisista kalastusmahdollisuuksista 

Skagerrakissa *** 

Suositus: Jørn Dohrmann (A8-0321/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

äänestys: hyväksyntä NHÄ + 670, 28, 7 

 

 

 

6. EU:n ja Norjan sopimus vastavuoroisista kalastusmahdollisuuksista Skagerrakissa 

(päätöslauselma) 

Mietintö: Jørn Dohrmann (A8-0320/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys NHÄ + 638, 10, 49 

 

 

7. Georgian ja Europolin välinen operatiivista ja strategista yhteistyötä koskeva 

sopimus * 

Mietintö: Claude Moraes (A8-0343/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys NHÄ + 544, 99, 66 

 

 

8. Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönotto, hakemus 

EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana Automotive 

Mietintö: Esteban González Pons (A8-0379/2016) (määräenemmistö + 3/5 annetuista äänistä) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 18 jälkeen 4 GUE/NGL NHÄ - 294, 395, 13 

5 GUE/NGL NHÄ - 275, 414, 15 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

F kappaleen jälkeen 1 GUE/NGL  -  

2 GUE/NGL  -  

3 GUE/NGL  -  

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 613, 82, 12 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

GUE/NGL: tarkistukset 4, 5 
 

 

9. Rautatieyritysten kirjanpidon säännönmukaistaminen ***II 

Suositus toiseen käsittelyyn: Merja Kyllönen (A8-0368/2016) (määräenemmistö) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

ehdotus neuvoston 

kannan hylkäämiseksi 

1 ENF NHÄ - 69, 629, 8 

Neuvoston kanta julistettiin hyväksytyksi. 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

ENF: tarkistus 1 
 

 

 

10. Rautateiden kotimaan henkilöliikenteen markkinat ***II 

Suositus toiseen käsittelyyn: Wim van de Camp (A8-0373/2016) (määräenemmistö) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

ehdotus neuvoston 

kannan hylkäämiseksi 

1= 

2= 

3= 

8= 

EFDD 

Verts/ALE 

ENF 

GUE/NGL 

NHÄ - 330, 354, 23 

art. 4, § 4 jälkeen 4 S&D NHÄ - 333, 349, 24 

art. 4, § 6 9 GUE/NGL NHÄ - 150, 530, 25 

art. 8, § 2 jälkeen 10 GUE/NGL NHÄ - 128, 530, 48 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

7 kappale 5 GUE/NGL NHÄ - 127, 525, 47 

13 kappale 6 GUE/NGL NHÄ - 151, 515, 29 

14 kappale 7 GUE/NGL NHÄ - 159, 517, 29 

Neuvoston kanta julistettiin hyväksytyksi. 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

EFDD: tarkistus 1 

S&D: tarkistus 4 

Verts/ALE: tarkistus 1, 2, 3, 8 

GUE/NGL: tarkistukset 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

ENF: tarkistus 3 
 

 

 

11. Yhtenäinen eurooppalainen rautatiealue ***II 

Suositus toiseen käsittelyyn: David-Maria Sassoli (A8-0371/2016) (määräenemmistö) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

ehdotus neuvoston 

kannan hylkäämiseksi 

1= 

2= 

3= 

4= 

EFDD 

Verts/ALE 

ENF 

GUE/NGL 

NHÄ - 250, 459, 1 

art. 1, § 2 jälkeen 5 GUE/NGL NHÄ - 161, 485, 49 

art. 11, § 2 jälkeen 6 GUE/NGL NHÄ - 168, 524, 9 

art. 11 jälkeen 7P GUE/NGL NHÄ - 191, 495, 22 

8P GUE/NGL NHÄ - 189, 493, 25 

art. 56, § 3, 

2 alakohdan jälkeen 

9 GUE/NGL NHÄ - 183, 487, 28 

art. 56, § 3 jälkeen 10 GUE/NGL NHÄ - 247, 454, 6 

art. 56, § 12 jälkeen 11 GUE/NGL NHÄ - 166, 506, 34 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

art. 63, § 1, 2 alakohta 12P GUE/NGL  -  

art. 63, § 1, 3 alakohta 13P GUE/NGL  -  

Neuvoston kanta julistettiin hyväksytyksi. 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

EFDD: tarkistus 1 

Verts/ALE: tarkistukset 1, 2, 3, 4 

GUE/NGL: tarkistukset 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

ENF: tarkistus 3 
 

 

12. Satamapalvelujen markkinoille pääsy ja satamien rahoituksen avoimuus ***I 

Mietintö: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

teksti 

kokonaisuudessaan 

157 valiokunta  +  

äänestys: komission ehdotus  +  

äänestys: lainsäädäntöpäätöslauselma NHÄ + 546, 140, 22 

 

Muuta 

Mietintö palautettiin valiokuntaan uudelleenkäsittelyä varten 8. maaliskuuta 2016 pidetyssä 

istunnossa (työjärjestyksen 61 artiklan 2 kohta). 

Tarkistus 157 korvaa kyseisessä istunnossa hyväksytyt tarkistukset. 
 

 

13. Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen – Juhan Parts 

Mietintö: Bart Staes (A8-0375/2016) (salainen äänestys (työjärjestyksen 182 artiklan 1 kohta)) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

äänestys: Juhan Partsin 

nimittäminen 

 + 488, 133, 88 
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14. Hiili- ja terästutkimusrahaston tutkimusohjelma * 

Mietintö: Jerzy Buzek (A8-0358/2016) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

asiasta vastaavan 

valiokunnan 

tarkistukset – yhtenä 

ryhmänä 

1-5 

7-10 

valiokunta  +  

päätös 2008/376/EY, 

art. 3, § 1, g alakohta 

16P Verts/ALE KÄ + 349, 343, 13 

päätös 2008/376/EY, 

art. 3, § 2, f alakohdan 

jälkeen 

24 S&D NHÄ - 261, 408, 43 

päätös 2008/376/EY, 

art. 4, otsikko ja § 1 

21 S&D NHÄ - 279, 372, 58 

päätös 2008/376/EY, 

art. 4, § 1, i kohdan 

jälkeen 

25 S&D NHÄ - 264, 398, 44 

päätös 2008/376/EY, 

art. 4, § 2 ja 3 

17 Verts/ALE  -  

päätös 2008/376/EY, 

art. 8, johdantokappale 

20 Verts/ALE KÄ + 353, 346, 7 

päätös 2008/376/EY, 

art. 8, j kohdan jälkeen 

22 S&D NHÄ - 326, 345, 37 

päätös 2008/376/EY, 

art. 21, b kohta 

26 GUE/NGL osat   

1 -  

2 -  

päätös 2008/376/EY, 

art. 21, i kohdan 

jälkeen 

6 valiokunta osat   

1/NHÄ + 666, 17, 27 

2/NHÄ - 315, 322, 65 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

päätös 2008/376/EY, 

art. 22, § 3 

11 Verts/ALE  -  

päätös 2008/376/EY, 

art. 24, § 2, 1 alakohta 

13 Verts/ALE  -  

päätös 2008/376/EY, 

art. 24, § 3, 1 alakohta 

12 Verts/ALE  -  

päätös 2008/376/EY, 

art. 24, § 3, 2 alakohta 

14 Verts/ALE KÄ - 302, 393, 11 

päätös 2008/376/EY, 

art. 24, § 3 jälkeen 

15 Verts/ALE KÄ + 403, 302, 5 

päätös 2008/376/EY, 

liite, taulukko 1  

18 Verts/ALE NHÄ - 299, 360, 50 

päätös 2008/376/EY, 

liite, taulukko 2 

19 Verts/ALE NHÄ - 291, 359, 48 

1 kappaleen jälkeen 23 S&D NHÄ - 260, 413, 20 

äänestys: komission ehdotus  +  

äänestys: lainsäädäntöpäätöslauselma NHÄ + 562, 103, 45 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

S&D: tarkistukset 21, 22, 23, 24, 25 

Verts/ALE: tarkistukset 6, 18, 19, 21 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

Verts/ALE: 

tarkistus 6 

1. osa: teksti ilman sanoja ”myös lisätukitoimenpiteet hankkeiden jatkuvuuden ja” ja 

”pitkän aikavälin elinkelpoisuuden varmistamiseksi” 

2. osa: nämä sanat 

 
tarkistus 26 

1. osa: teksti ilman sanoja ”ja sen pitkän aikavälin elinkelpoisuuteen” 

2. osa: nämä sanat 
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15. Vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2015 ja Euroopan 

unionin toiminnasta tällä alalla 

Mietintö: Josef Weidenholzer (A8-0355/2016) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 6 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 10 jälkeen 1 40+ jäsentä NHÄ - 261, 388, 58 

§ 35 § alkuper. teksti NHÄ + 464, 212, 23 

§ 36 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 686, 16, 3 

2/NHÄ + 510, 176, 19 

§ 40 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 386, 239, 84 

§ 44 § alkuper. teksti eä +  

§ 45 § alkuper. teksti eä +  

§ 50 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 51 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 52 § alkuper. teksti eä +  

§ 55 § alkuper. teksti eä -  

§ 56 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 364, 326, 11 

§ 58 § alkuper. teksti eä +  

§ 60 § alkuper. teksti eä +  

§ 61 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 63 § alkuper. teksti eä +  

§ 64 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 78 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 87 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 89 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 96 § alkuper. teksti eä +  

§ 98 § alkuper. teksti eä -  

§ 104 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 108 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 109 § alkuper. teksti eä +  

§ 117 § alkuper. teksti eä +  

§ 119 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 -  

§ 124 § alkuper. teksti eä +  

§ 126 § alkuper. teksti eä +  

§ 129 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 -  

§ 136 § alkuper. teksti eä +  

§ 140 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 -  

§ 141 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 148 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 626, 33, 45 

2/NHÄ + 382, 281, 31 

U kappale § alkuper. teksti eä +  

AG kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

AM kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ - 337, 356, 15 

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 463, 115, 113 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

EFDD: § 35, 36 

PPE: § 40 (2. osa), 148, tarkistus 1 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

Verts/ALE: § 55 

PPE: § 63, 96, 124, 126 

S&D: § 55, 56, 98, 148 

ENF: § 44, 45, 52, 58, 60, 63, 109, 117, 136, U kappale 

ALDE: § 98, 140 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

Verts/ALE: 

§ 36 

1. osa: ”korostaa, että maahantulijoiden salakuljetus liittyy ihmiskauppaan ja loukkaa 

merkittävällä tavalla ihmisoikeuksia;” 

2. osa: ”huomauttaa, että yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan operaatiot, kuten 

keskisen Välimeren eteläosassa toteutettava Euroopan unionin sotilasoperaatio 

EUNAVFOR MED SOPHIA -operaatio, ovat tehokas keino puuttua 

maahantulijoiden salakuljettamiseen; kehottaa unionia jatkamaan ja tehostamaan 

tämän tyyppisiä operaatioita;” 

 
§ 56 

1. osa: teksti ilman sanoja ”takaisinottojen tehostamiseksi ja palauttamisten 

johdonmukaisuuden varmistamiseksi Euroopan tasolla on tarpeen tehdä uusia” 

2. osa: nämä sanat 
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§ 64 

1. osa: ”radikalismista ja” ja ”erityis-” 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 87 

1. osa: ”toteaa jälleen, että on kiinnitettävä huomiota pk-yritysten erityispiirteisiin, sillä ne 

toimivat pääasiassa paikallisesti ja alueellisesti ja tietyillä aloilla; pitää näin ollen 

erittäin tärkeänä, että yritysten yhteiskuntavastuuta koskevissa unionin politiikoissa, 

mukaan lukien yritysten yhteiskuntavastuuta koskevat kansalliset 

toimintasuunnitelmat, otetaan asianmukaisesti huomioon pk-yritysten 

erityisvaatimukset”  

2. osa: ”ja noudatetaan "pienet ensin" -periaatetta sekä tunnustetaan, että pk-yrityksillä on 

epävirallinen ja intuitiivinen lähestymistapa yritysten yhteiskuntavastuuseen; toteaa 

jälleen vastustavansa kaikkia toimia, jotka saattavat aiheuttaa hallinnollista tai 

taloudellista lisärasitetta pk-yrityksille, ja kannattaa sen sijaan toimenpiteitä, joiden 

ansiosta pk-yritykset voivat harjoittaa yhteistoimintaa;” 

 
§ 140 

1. osa: teksti ilman sanoja ”kehottaa kansainvälistä yhteisöä kutsumaan koolle 

kansainvälisen konferenssin valmistelemaan uusia sitovia kansainvälisiä sääntöjä, 

joiden on tarkoitus mukauttaa kansainvälistä humanitaarista oikeutta sodan 

uudenlaiseen todellisuuteen” 

2. osa: nämä sanat 

 

PPE: 

§ 6 

1. osa: teksti ilman sanoja ”(hlbti-ihmisten oikeuksien edistämistä ja suojelua koskevat 

ihmisoikeusstrategiat ovat tässä ratkaisevan tärkeitä)” 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 40 

1. osa: teksti ilman sanoja ”pitää tuomittavana, että YK:n ihmisoikeusneuvoston jäseninä on 

usein maita, joissa on todistetusti tapahtunut vakavia ihmisoikeusloukkauksia, ja 

kehottaa unionin jäsenvaltioita julkistamaan ihmisoikeusneuvostoa koskevan 

äänestyskäyttäytymisensä;” 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 89 

1. osa: teksti ilman sanoja ”jotka ovat sopimusten tekemisen ehtona ja sopimusten 

keskeinen osa,” 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 104 

1. osa: teksti ilman sanoja ”sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvien oikeuksien 

suojaa”, ”turvallinen raskaudenkeskeytys mukaan luettuna” ja ”turvallinen 

raskauden keskeytys” 

2. osa: ”sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvien oikeuksien suojaa” 

3. osa: ”turvallinen raskaudenkeskeytys mukaan luettuna” ja ”turvallinen raskauden 

keskeytys” 
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§ 141 

1. osa: teksti ilman sanoja ”kehottaa jäsenvaltioita harkitsemaan Guantánamon asukkaiden 

hyväksymistä unioniin;” 

2. osa: nämä sanat 

 
johdanto-osan AG kappale 

1. osa: teksti ilman sanoja ”myös hlbti-ihmiset” 

2. osa: nämä sanat 

 

S&D: 

§ 129 

1. osa: teksti ilman sanoja ”kansallisilla”, ”kansalliseen” ja ”kansallisiin” 

2. osa: nämä sanat 

 

ENF: 

§ 51 

1. osa: ”korostaa tarvetta lisätä yhteistyötä alkuperä- ja kauttakulkumaiden kanssa, jotta 

helpotetaan sekä muuttovirtojen rakenteellista hallintaa että maastamuuton taustalla 

oleviin syihin puuttuvia toimia; pitää olennaisen tärkeänä muuttajien 

salakuljettamiseen osallistuvien ryhmien torjumista;” 

2. osa: ”huomauttaa, että unionin on kannustettava asiaankuuluvia maita allekirjoittamaan 

maahanmuuttajien salakuljetuksen kieltämistä koskeva Palermon lisäpöytäkirja; 

muistuttaa Vallettan huippukokouksessa sovituista sitoumuksista;” 

 
§ 78 

1. osa: ”on huolissaan pyrkimyksistä käyttää köyhyyden torjunta- ja kehityksen 

edistämistoimiin (jotka myös vaikuttavat käytännössä toimintapolitiikkoihin, joilla 

pyritään viime kädessä ihmisoikeuksien suojeluun) tarkoitettuja varoja muihin 

tarkoituksiin, jotka eivät liity kehitykseen; korostaa, että kehitysavun olisi 

keskityttävä köyhyyden poistamiseen eikä pelkästään olla väline, jolla pyritään 

hallitsemaan muuttoliikettä, ja palauttaa mieliin rauhaa, oikeutta ja vahvoja 

instituutioita koskevan kestävän kehityksen tavoitteen 16 merkityksen pyrittäessä 

kohentamaan ihmisoikeuksia ja tehokasta demokraattista hallintoa; katsoo, että 

unionin tuen avoimuuden ja vastaanottavien maiden vastuuvelvollisuuden 

varmistamiseksi kaikkiin kehitysohjelmiin olisi sisällytettävä korruption kieltävä 

lauseke ja että oikeusvaltion, hyvän hallinnon, budjettituen käyttöön liittyvien 

institutionaalisten valmiuksien, demokraattisen osallistumisen ja edustuksellisen 

päätöksenteon, vakauden, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden sekä osallistavan ja 

luodun vaurauden tasapuolisen uudelleenjaon mahdollistavan kestävän kasvun 

lujittamisen olisi oltava keskeisiä päämääriä unionin kaikissa ulkoisissa 

politiikoissa;” 

2. osa: ”varoittaa populismista ja ääriajattelusta sekä perustuslain käyttämisestä väärin siten, 

että annetaan oikeutus ihmisoikeuksien loukkauksille;” 
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ALDE: 

§ 119 

1. osa: ”on erittäin huolestunut nopeasti kasvavasta mikrobilääkeresistenssin uhasta, josta 

odotetaan tulevan maailman yleisin kuolinsyy ja jonka uhriksi joutuu erityisesti 

kehitysmaiden haavoittuvassa ja heikossa asemassa olevia henkilöitä; kehottaa 

komissiota laatimaan viipymättä aidosti vaikuttavan kansanterveysstrategian,” 

2. osa: ”joka sisältää seuraavat seikat: – tautien syiden ja diagnostiikan sekä niiden tapojen 

selvittäminen, joilla vastustuskykyiset bakteerit leviävät matkailun ja kaupan 

välityksellä – mahdollisimman hyvän kansainvälisen, kansallisen ja alueellisen 

toimintatavan määrittäminen vastauksena sellaisten bakteerien leviämiseen, joita ei 

voida pysäyttää, sekä tällaisten toimien valmistelu yhdennetysti ja koordinoidusti – 

mahdollisimman tiukkojen määrää koskevien sääntöjen laatiminen antibioottien 

käytölle kaikkialla maailmassa sekä niihin liittyvät riittävät ja vaikuttavat 

täytäntöönpanotoimet – mikrobilääkeresistenssin uhkaa koskevan toistaiseksi 

laajimman tiedotusohjelman laatiminen ja toteuttaminen kaikkia resursseja, 

erityisesti sosiaalista mediaa käyttäen;” 

 
johdanto-osan AM kappale 

1. osa: teksti ilman sanoja ”kaikkien perustavimpia ihmisoikeuksia” 

2. osa: nämä sanat 

 

PPE, ENF: 

§ 50 

1. osa: ”korostaa, että konfliktit, sodat, hallinnon epäonnistuminen sekä ihmisoikeuksien ja 

demokratian loukkaukset ovat keskeisiä syitä muuttoliikkeeseen ja pakkosiirtoihin;” 

2. osa: ”korostaa, että vastaanottavien maiden olisi varmistettava ilmaisten julkisten ja 

korkealaatuisten koulutus- ja terveydenhuoltopalveluiden, myös seksuaali- ja 

lisääntymisterveydenhuoltoon liittyvien palveluiden ja niihin liittyvien oikeuksien, 

täysi saatavuus sekä pääsy työmarkkinoille ja pakolaisten tarpeita vastaavien 

asuntojen saanti; korostaa, että muuttajien ja pakolaisten halu integroitua sekä 

asianmukainen sosiaaliturvapolitiikka ovat kotouttamisen kannalta ratkaisevia 

tekijöitä; kehottaa unionia lisäämään ponnisteluja Libanonin ja Jordanin 

tukemiseksi, sillä niissä on ennennäkemätön määrä pakolaisia, joihin usein 

kohdistuu moninaisia uhkia;” ilman sanoja ”ja” ja ”oikeuksien” 

3. osa: ”ja” ja ”oikeuksien” 

 
§ 61 

1. osa: ”kehottaa jäsenvaltioita noudattamaan hyväksyttyä unionin yhteistä 

turvapaikkapakettia sekä muuttoliikettä koskevaa yhteistä lainsäädäntöä ja 

panemaan ne kaikilta osin täytäntöön, jotta erityisesti haavoittuvaisia 

turvapaikanhakijoita, kuten lapsia, naisia, vanhuksia ja hlbti-ihmisiä, voidaan 

suojella väkivallalta ja syrjinnältä turvapaikanhakuprosessin aikana; kehottaa lisäksi 

tarjoamaan jäsenvaltioille asianmukaista koulutusta asianmukaisen ja järkevän 

menettelyn turvaamiseksi; kehottaa jäsenvaltioita osallistumaan 

uudelleensijoittamisohjelmiin, antamaan mahdollisuuden perheenyhdistämiseen ja 

myöntämään humanitaarisia viisumeita;” ilman sanoja ”ja hlbti-ihmisiä” 

2. osa: ”ja hlbti-ihmisiä” 

3. osa: ”pitää tärkeänä hallinnollisten ja poliittisten esteiden poistamista, jotta sisäisiä 

siirtoja koskevat sitoumukset voidaan panna nopeasti täytäntöön; katsoo, että jos 

henkilön ei hänen turvapaikkahakemuksensa yksilöllisen arvioinnin jälkeen katsota 

voivan saada suojelua unionissa, hänet on palautettava turvallisesti;” 
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§ 108 

1. osa: ”pitää myönteisenä äskettäin annettua YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmaa 

2242, jossa naiset asetetaan keskeiseen asemaan kaikissa toimissa, joilla pyritään 

ratkaisemaan globaaleja haasteita, sekä kehotetaan toteuttamaan lisätoimia naisia, 

rauhaa ja turvallisuutta koskevan ohjelman sisällyttämiseksi kaikkiin 

rauhanturvaamisen eri ulottuvuuksiin, ja kannattaa sen täytäntöönpanoa; korostaa, 

että naisten on tärkeää osallistua tasavertaisesti, täysimääräisesti ja aktiivisesti 

konfliktien estämiseen ja ratkaisemiseen sekä rauhanneuvotteluihin ja 

rauhanrakentamisprosessiin;” 

2. osa: ”suosittaa, että otetaan käyttöön kiintiöjärjestelmä, jotta voidaan edistää naisten 

osallistumista politiikan kaikilla tasoilla;” 

 
§ 148 

1. osa: teksti ilman sanoja ”uskonnollisista ryhmistä kristityt ovat tällä hetkellä ryhmä, jota 

häiritään ja pelotellaan eniten kaikissa maailman maissa, myös Euroopassa, missä 

kristityt pakolaiset kärsivät jatkuvasti uskontoon perustuvasta vainosta, ja korostaa, 

että” 

2. osa: nämä sanat 

 

PPE, ALDE: 

§ 108 

1. osa: ”pitää myönteisenä äskettäin annettua YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmaa 

2242, jossa naiset asetetaan keskeiseen asemaan kaikissa toimissa, joilla pyritään 

ratkaisemaan globaaleja haasteita, sekä kehotetaan toteuttamaan lisätoimia naisia, 

rauhaa ja turvallisuutta koskevan ohjelman sisällyttämiseksi kaikkiin 

rauhanturvaamisen eri ulottuvuuksiin, ja kannattaa sen täytäntöönpanoa; korostaa, 

että naisten on tärkeää osallistua tasavertaisesti, täysimääräisesti ja aktiivisesti 

konfliktien estämiseen ja ratkaisemiseen sekä rauhanneuvotteluihin ja 

rauhanrakentamisprosessiin;” 

2. osa: ”suosittaa, että otetaan käyttöön kiintiöjärjestelmä, jotta voidaan edistää naisten 

osallistumista politiikan kaikilla tasoilla;” 

 

Verts/ALE, ALDE: 

§ 148 

1. osa: teksti ilman sanoja ”uskonnollisista ryhmistä kristityt ovat tällä hetkellä ryhmä, jota 

häiritään ja pelotellaan eniten kaikissa maailman maissa, myös Euroopassa, missä 

kristityt pakolaiset kärsivät jatkuvasti uskontoon perustuvasta vainosta, ja korostaa, 

että” 

2. osa: nämä sanat 
 

 

16. Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpano (SEU:n 36 artikla) 

Mietintö: Elmar Brok (A8-0360/2016) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 1 14 GUE/NGL NHÄ - 69, 616, 15 

§ alkuper. teksti NHÄ + 498, 98, 111 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 3 § alkuper. teksti NHÄ + 450, 184, 70 

§ 7 § alkuper. teksti NHÄ + 514, 140, 48 

§ 10 § alkuper. teksti NHÄ + 559, 120, 27 

§ 12 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 593, 66, 50 

2 +  

§ 14 § alkuper. teksti NHÄ + 508, 127, 70 

§ 17 15 GUE/NGL NHÄ - 127, 558, 20 

§ alkuper. teksti NHÄ + 544, 142, 19 

§ 18 § alkuper. teksti NHÄ + 479, 140, 76 

§ 19 16P GUE/NGL NHÄ - 195, 495, 12 

1 Verts/ALE  -  

§ alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 432, 255, 18 

2/NHÄ + 407, 261, 26 

3/AN + 505, 169, 17 

§ 20 17P GUE/NGL NHÄ - 136, 503, 68 

2 Verts/ALE  -  

§ alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 473, 188, 44 

2/NHÄ + 438, 235, 23 

§ 23 3 Verts/ALE  -  

§ alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 25 5 Verts/ALE  -  

§ alkuper. teksti NHÄ + 422, 262, 22 

§ 27 18P GUE/NGL NHÄ - 194, 437, 76 

7 Verts/ALE  -  

§ alkuper. teksti NHÄ + 389, 248, 69 

§ 27 jälkeen 19 GUE/NGL NHÄ - 116, 529, 53 

§ 28 jälkeen 9 Verts/ALE  +  

§ 30 § alkuper. teksti NHÄ + 489, 135, 73 

§ 33 § alkuper. teksti eä +  

§ 34 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 35 § alkuper. teksti eä +  

§ 47 11 Verts/ALE  -  

§ 51 § alkuper. teksti NHÄ + 520, 133, 51 

§ 62 § alkuper. teksti NHÄ + 484, 172, 41 

§ 64 § alkuper. teksti NHÄ + 480, 162, 51 

§ 65 jälkeen 13 Verts/ALE  -  

johdanto-osan 7 viite § alkuper. teksti eä +  

johdanto-osan 10 viite § alkuper. teksti eä +  

C kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 349, 327, 28 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

E kappale § alkuper. teksti eä +  

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 433, 174, 93 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

EFDD: § 1, 7, 10, 12 (1. osa), 17, 18, 19, 20, 25, 27, 51, 62, 64 

GUE/NGL: tarkistukset 14, 15, 16, 17, 18, 19 ja § 3, 14, 30 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

S&D: § 27 

EFDD: E kappale 

Verts/ALE: § 20, 30 

ENF: § 10, 33, 35, johdanto-osan 7 ja 10 viite, johdanto-osan E kappale 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

EFDD: 

§ 12 

1. osa: ”tähdentää, että nykyiset kriisit korostavat Yhdistyneiden kansakuntien rajoitteita; 

kehottaa unionia ja sen jäsenvaltioita käyttämään kaiken painoarvonsa 

turvallisuusneuvoston uudistamiseksi,” 

2. osa: ”erityisesti veto-oikeuden poistamiseksi laajamittaisten hirmutekojen tapauksissa;” 

 
§ 23 

1. osa: ”pitää valitettavana, että komissio, EUH, puolustusvirasto ja jäsenvaltiot eivät ole 

vielä panneet täysin täytäntöön marraskuussa 2013 järjestetyssä 

ulkoasiainneuvostossa ja vuosien 2013 ja 2015 Eurooppa-neuvostoissa sovittuja 

kattavia tehtävänantoja; kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa ja 

sisämarkkinoista, teollisuudesta, yrittäjyydestä ja pk-yrityksistä vastaavaa komission 

jäsentä esittämään arvioinnin edellisten päätösten täytäntöönpanosta parlamentille 

ennen uusien tehtävänantojen ehdottamista; kehottaa vauhdittamaan Euroopan 

puolustusalan toimintasuunnitelman parissa tehtävää työtä ja komission toimia 

puolustusyhteistyön maksimoimiseksi”  

2. osa: ”esimerkiksi aloitteilla, jotka koskevat sisämarkkinoita, julkisia hankintoja, 

tutkimusta, liikenne-, avaruus-, kyber-, energia- ja teollisuuspolitiikkaa; panee 

merkille Ranskan presidentin ehdotuksen Euroopan turvallisuus- ja 

puolustusrahastosta ja tukee uusien ja innovatiivisten rahoitus- ja investointitapojen 

kehittämistä muun muassa Euroopan investointipankin ja julkisen ja yksityisen 

sektorin kumppanuuksien kautta;” 

 

S&D: 

§ 20 

1. osa: teksti ilman sanoja ”luodaan pysyvä siviili- ja sotilastoimien päätoimipaikka, jossa 

on yhtä tärkeät sotilasalan suunnittelu- ja toteutusvoimavara ja siviilikriisinhallinnan 

suunnittelu- ja toteutusvoimavara, joka vahvistaisi strategisen ja operatiivisen 

suunnittelun kaikkia vaiheita, tehostaisi siviili- ja sotilasalan yhteistyötä sekä 

parantaisi EU:n kykyä reagoida nopeasti kriiseihin;” 

2. osa: nämä sanat 

 



P8_PV(2016)12-14(VOT)_FI.docx 20 PE 596.793 

C kappale 

1. osa: teksti ilman sanoja ”valtavien pakolaisvirtojen” 

2. osa: nämä sanat 

 

Verts/ALE, ENF: 

§ 19 

1. osa: ”on vakuuttunut, että jo nyt alirahoitetussa unionin talousarviossa tarvitaan myös 

lisäpanostuksia yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan liittyviin 

operaatioihin, hallinnollisiin kustannuksiin, valmistelutoimiin ja pilottihankkeisiin ja 

myös jäsenvaltioilta tarvitaan lisärahoitusta synergian lisäämiseksi; kehottaa 

komissiota ja jäsenvaltioita käyttämään monivuotisen rahoituskehyksen 

arvioinnin/tarkistamisen tarjoamaa mahdollisuutta kasvavia turvallisuushaasteita 

koskevien talousarviotarpeiden käsittelyyn; kehottaa Euroopan unionin jäsenvaltioita 

lisäämään puolustusmenojaan, jotta ne täyttävät Naton valmiustavoitteet, mikä 

edellyttää, että puolustukseen käytetään vähintään 2 prosenttia BKT:sta;” ilman 

sanoja ”jäsenvaltioilta tarvitaan lisärahoitusta” 

2. osa: ”jäsenvaltioilta tarvitaan lisärahoitusta” 

3. osa: ”korostaa, että EU:n ja jäsenvaltioiden toimien koordinoinnin parantaminen ja 

päällekkäisyyksien vähentäminen voisivat mahdollistaa säästöjä ja varojen uudelleen 

kohdentamista;” 

 
§ 34 

1. osa: ”katsoo, että on aika määritellä EU:n Venäjän-suhteita koskeva uusi ja realistisempi 

strategia, joka pohjautuu uskottavaan pelotteeseen mutta myös vuoropuheluun 

yhteistä etua koskevilla aloilla, esimerkiksi terrorismin torjunnassa, 

joukkotuhoaseiden leviämisen estämisessä ja kaupassa; painottaa samalla, että on 

tärkeää lisätä investointeja Venäjän kansalaisyhteiskunnan tukemiseen ja sen kanssa 

tehtävään yhteistyöhön, jotta vahvistetaan EU:n ja Venäjän välisten suhteiden pitkän 

aikavälin perustaa;” 

2. osa: ”korostaa, että pakotteita tarvittiin vastatoimena Venäjän voimatoimille Ukrainassa 

ja ne ovat osoittautuneet tehokkaaksi keinoksi estää uudet hyökkäykset; muistuttaa, 

että näiden pakotteiden poistaminen edellyttää Minskin sopimusten täysimääräistä 

täytäntöönpanoa; tukee täysipainoisesti rajoittavia toimenpiteitä, joita EU on 

kohdistanut henkilöihin ja yhteisöihin Venäjällä vastauksena Krimin laittomaan 

liittämiseen ja Ukrainan vakauden tarkoitukselliseen horjuttamiseen, ja vaatii, että 

EU:n olisi säilytettävä mahdollisuus asettaa asteittain lisäpakotteita erityisesti 

korkean teknologian tuotteille öljy-, kaasu-, tietotekniikka- ja asealalla, jos Venäjä 

jatkaa kansainvälisen oikeuden rikkomista;” 
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3. osa: ”pitää suhteiden parantumista EU:n ja Venäjän yhteisen edun mukaisena edellyttäen, 

että kansainvälistä oikeutta sovelletaan;” 

 

EFDD, ENF: 

§ 34 

1. osa: ”katsoo, että on aika määritellä EU:n Venäjän-suhteita koskeva uusi ja realistisempi 

strategia, joka pohjautuu uskottavaan pelotteeseen mutta myös vuoropuheluun 

yhteistä etua koskevilla aloilla, esimerkiksi terrorismin torjunnassa, 

joukkotuhoaseiden leviämisen estämisessä ja kaupassa; painottaa samalla, että on 

tärkeää lisätä investointeja Venäjän kansalaisyhteiskunnan tukemiseen ja sen kanssa 

tehtävään yhteistyöhön, jotta vahvistetaan EU:n ja Venäjän välisten suhteiden pitkän 

aikavälin perustaa;” 

2. osa: ”korostaa, että pakotteita tarvittiin vastatoimena Venäjän voimatoimille Ukrainassa 

ja ne ovat osoittautuneet tehokkaaksi keinoksi estää uudet hyökkäykset; muistuttaa, 

että näiden pakotteiden poistaminen edellyttää Minskin sopimusten täysimääräistä 

täytäntöönpanoa; tukee täysipainoisesti rajoittavia toimenpiteitä, joita EU on 

kohdistanut henkilöihin ja yhteisöihin Venäjällä vastauksena Krimin laittomaan 

liittämiseen ja Ukrainan vakauden tarkoitukselliseen horjuttamiseen, ja vaatii, että 

EU:n olisi säilytettävä mahdollisuus asettaa asteittain lisäpakotteita erityisesti 

korkean teknologian tuotteille öljy-, kaasu-, tietotekniikka- ja asealalla, jos Venäjä 

jatkaa kansainvälisen oikeuden rikkomista;” 

3. osa: ”pitää suhteiden parantumista EU:n ja Venäjän yhteisen edun mukaisena edellyttäen, 

että kansainvälistä oikeutta sovelletaan;” 
 

Muuta 

Verts/ALE-ryhmä peruutti tarkistuksensa 4, 6, 8, 10 ja 12. 
 

 

17. YMP-välineet hintojen epävakauden vähentämiseksi maatalousmarkkinoilla 

Mietintö: Angélique Delahaye (A8-0339/2016) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 1 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 4 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 12 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 15 § alkuper. teksti eä +  

§ 25 1 esittelijä  +  

§ alkuper. teksti eä ↓  

§ 26 jälkeen 2 esittelijä  +  

§ 31 § alkuper. teksti eä +  

§ 34 § alkuper. teksti eä +  

§ 37 § alkuper. teksti eä +  

§ 39 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 49 § alkuper. teksti eä +  

§ 59 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 62 § alkuper. teksti eä +  

§ 63 § alkuper. teksti eä +  

B kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

F kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

G kappale § alkuper. teksti NHÄ + 647, 9, 36 

K kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

3 +  

L kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 445, 148, 89 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

ENF: G kappale 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

GUE/NGL: § 34, 37, 39 

ECR: § 25, 31, 49, 62 

Verts/ALE: § 4, 15, 34, 63 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

GUE/NGL: 

johdanto-osan B kappale 

1. osa: ottaa huomioon, että maatalouden on vastattava maailman väestönkasvun 

aiheuttamaan suureen haasteeseen”  

2. osa: ”samalla kun merkittävä osa maailman väestöstä kärsii aliravitsemuksesta ja 

maatalousmarkkinoiden tuotannon vaihtelut sekä kysynnän ja tarjonnan 

epätasapaino jatkavat kasvuaan;” 

 
johdanto-osan F kappale 

1. osa: ”ottaa huomioon, että maailman kaikilla alueilla on omat tuotantomallinsa ja ne 

toteuttavat erilaisia ympäristöön ja eläinten hyvinvointiin liittyviä toimenpiteitä, 

joilla voi olla vakavia vaikutuksia tuotannon kustannushintaan,”  

2. osa: ”ja toteaa, että eurooppalaisten viljelijöiden pitäisi pystyä kilpailemaan 

maailmanmarkkinoilla; 

 

ECR: 

§ 1 

1. osa: teksti ilman sanoja ”maatalousmarkkinoiden globaalistumisen ja 

monimutkaisuuden” 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 4 

1. osa: teksti ilman sanoja ”huomattavia ja” 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 59 

1. osa: teksti ilman sanaa ”sitovia” 

2. osa: tämä sana 
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K kappale 

1. osa: ”ottaa huomioon, että maatalousmarkkinat, joilla tarjonta ja kysyntä kohtaavat, ovat 

luonteeltaan epävakaat, taloudellisten toimijoiden läsnäololla on taipumusta lisätä 

tätä epävakautta ja elintarvikkeiden maailmanlaajuinen kysyntä joustaa huonosti 

maataloustuotteiden tarjonnan mukaan, ja toteaa, että tämä lisää todellisen tai 

oletetun epävakauden vaikutusta markkinatoimijoihin” ilman sanoja ”taloudellisten 

toimijoiden läsnäololla on taipumusta lisätä tätä epävakautta” 

2. osa:  ”taloudellisten toimijoiden läsnäololla on taipumusta lisätä tätä epävakautta” 

3. osa: ”mikä vaikuttaa joskus huomattavasti maataloustuotteiden hintoihin;” 

 
johdanto-osan L kappale 

1. osa: ”katsoo, että finanssitalouden korostuminen maailmantaloudessa ja tähän liittyvä 

keinottelu saattavat vaikuttaa maatalousmarkkinoihin ja lisätä niiden epävakautta ja 

hintojen epätasapainoa,”  

2. osa: ”kun maatalousperäisiä raaka-aineita käytetään yksinomaan rahoitusomaisuutena; 

toteaa, että kuten vuoden 2008 hirvittävät nälkämellakat osoittivat, tämä 

finanssitalouden liiallinen korostuminen voi olla tuhoisaa ja eettisesti tuomittavaa, 

jos se uhkaa maailman huonoimmin ravittujen ja köyhimpien väestöryhmien 

elintarviketurvaa;” 

 

Verts/ALE: 

§ 12 

1. osa: teksti ilman sanaa ”uhkaa” 

2. osa: tämä sana 

 
§ 39 

1. osa: ”kehottaa myös komissiota tekemään aloitteita tarjoamalla kannustimia tällaisten 

rahastojen perustamiseksi” 

2. osa: ”ja varmistamaan samalla, että kaikki tulevat riskienhallintajärjestelyt noudattavat ja 

tarvittaessa täydentävät jäsenvaltioiden kansallisella tasolla hyväksymiä 

vakuutusjärjestelmiä;” 
 


