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LIITE 
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1. Ihmisoikeus- ja demokratiatilanne Nicaraguassa ja Francesca Ramirezin tapaus 

Päätöslauselmaesitykset: B8-0156/2017, B8-0158/2017, B8-0160/2017, B8-0163/2017, B8-0168/2017, 
B8-0169/2017 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0156/2017 

(PPE, S&D, ECR, ALDE) 

ennen § 1 1 GUE/NGL  -  

§ 8 2 GUE/NGL KÄ - 245, 331, 57 

§ 10 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

 +  

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset 

B8-0156/2017  PPE  ↓  

B8-0158/2017  EFDD  ↓  

B8-0160/2017  ECR  ↓  

B8-0163/2017  ALDE  ↓  

B8-0168/2017  S&D  ↓  

B8-0169/2017  Verts/ALE  ↓  

 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

GUE/NGL: 

§ 10 

1. osa: ”muistuttaa, että Euroopan unionin ja Keski-Amerikan maiden välisen 

assosiaatiosopimuksen valossa Nicaraguaa on muistutettava tarpeesta noudattaa 

oikeusvaltion, demokratian ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen periaatteita, joita EU 

puolustaa ja edistää;” 

2. osa: ”kehottaa EU:ta valvomaan tilannetta ja arvioimaan tarpeen mukaan, mihin toimiin 

olisi mahdollisesti ryhdyttävä;” 
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2. Teloitukset Kuwaitissa ja Bahrainissa 

Päätöslauselmaesitykset: B8-0150/2017, B8-0151/2017, B8-0154/2017, B8-0155/2017, B8-0161/2017, 

B8-0162/2017, B8-0165/2017 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0150/2017 

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

§ 2 § alkuper. teksti eä +  

§ 7 jälkeen 5 GUE/NGL osat   

1 -  

2 -  

6 GUE/NGL osat   

1/KÄ + 346, 250, 37 

2 -  

§ 8 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 -  

§ 8 jälkeen 7 Verts/ALE  +  

§ 9 jälkeen 1 S&D  +  

2 S&D KÄ + 355, 252, 32 

17 viite § alkuper. teksti eä +  

C kappale 8 Verts/ALE KÄ + 308, 265, 68 

C kappaleen jälkeen 3 GUE/NGL  -  

E kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

J kappaleen jälkeen 4 GUE/NGL  -  

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

 +  

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset 

B8-0150/2017  PPE  ↓  

B8-0151/2017  ECR  ↓  

B8-0154/2017  EFDD  ↓  

B8-0155/2017  ALDE  ↓  

B8-0161/2017  S&D  ↓  

B8-0162/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0165/2017  Verts/ALE  ↓  

 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: 17 viite, § 2 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

S&D: 

tarkistus 5 

1. osa: ”pyytää tekemään kansainvälisen tutkimuksen Kuwaitin kansalaisuudettomien 

tilanteesta; korostaa, että kansalaisuuden epääminen on kansainvälisen oikeuden ja 

erityisesti ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 15 artiklan vastaista, sillä 

siinä vahvistetaan, että ”jokaisella on oikeus kansalaisuuteen” ja että ”keltään ei saa 

mielivaltaisesti riistää kansalaisuutta”;” 

2. osa: ”kehottaa Kuwaitin viranomaisia noudattamaan mahdollisimman pikaisesti 

kansalaisuudettomuutta ja kansalaisuutta koskevia kansainvälisiä yleissopimuksia; 

tuomitsee myös Bahrainissa harjoitettavan järjestelmällisen kansalaisuuden 

epäämisen, muun muassa ihmisoikeuksien puolustajilta, ja kehottaa Bahrainin 

viranomaisia lopettamaan välittömästi tämän käytännön ja panemaan täytäntöön tätä 

alaa koskevat kansainväliset yleissopimukset;” 

 
tarkistus 6 

1. osa: ”katsoo, että kolmansissa maissa toimivien eurooppalaisten yritysten on 

noudatettava täysimääräisesti kansainvälisiä ihmisoikeusnormeja; tuomitsee jyrkästi 

sopimukset, jotka koskevat asekauppaa ja ihmisoikeuksien loukkaamiseen 

käytettävää teknologiaa;” 

2. osa: ”kehottaa perumaan välittömästi kaikki Kuwaitin ja Bahrainin kanssa tehdyt 

asekauppasopimukset;” 
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PPE: 

E kappale 

1. osa: ”ottaa huomioon, että YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston mukaan teloitukset 

loukkasivat vakavalla tavalla oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevia 

vaatimuksia; ottaa huomioon, että kolmea miestä syytettiin Manamassa vuonna 2014 

tehdystä pommi-iskusta, jossa kuoli useita ihmisiä, muun muassa kolme poliisia;” 

2. osa: ”ottaa kuitenkin huomioon, että saatujen tietojen mukaan kaikkia kolmea kidutettiin 

niin, että he tunnustivat, mitä käytettiin sitten heidän tuomioidensa ensisijaisena 

todistelukeinona;” 

3. osa: ”ottaa huomioon, että syytettyjen kansalaisuus peruutettiin, heidän ei annettu tavata 

asianajajaa ja heidät teloitettiin alle viikon kuluttua tuomiosta eikä heidän 

perheilleen annettu mitään ennakkotietoa eikä heille annettu mahdollisuutta anoa 

armahdusta;” 

 
§ 8 

1. osa: ”kehottaa EUH:ta ja jäsenvaltioita ottamaan asian puheeksi Bahrainin hallituksen 

kanssa, jotta voidaan vedota Nabeel Rajabin ja kaikkien niiden puolesta, jotka ovat 

pidätettyinä ainoastaan siitä syystä, että he harjoittivat rauhanomaisesti ilmaisun- ja 

kokoontumisvapauttaan, ja vaatimaan Bahrainin hallitusta lopettamaan liiallisen 

voimankäytön mielenosoittajia vastaan tai kansalaisuuden peruuttamista 

mielivaltaisesti koskevan käytännön” 

2. osa: ”kuten Al-Wefaq-ryhmän hengellisen johtajan sheikki Isa Qassimin ja muiden 

toisinajattelijoiden tapauksessa” 
 

 

 

3. Guatemala ja etenkin ihmisoikeuksien puolustajien tilanne 

Päätöslauselmaesitykset: B8-0152/2017, B8-0153/2017, B8-0157/2017, B8-0159/2017, B8-0164/2017, 
B8-0166/2017, B8-0167/2017 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0152/2017 

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

§ 9 jälkeen 1 GUE/NGL  -  

§ 10 jälkeen 2 GUE/NGL  -  

§ 12 § alkuper. teksti eä/KÄ + 351, 278, 5 

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset 

B8-0152/2017  PPE  ↓  

B8-0153/2017  EFDD  ↓  

B8-0157/2017  ECR  ↓  

B8-0159/2017  ALDE  ↓  

B8-0164/2017  S&D  ↓  

B8-0166/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0167/2017  Verts/ALE  ↓  

 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: § 12 
 

Muuta 

Myös Hans-Olaf Henkel (ECR-ryhmä) allekirjoitti yhteisen päätöslauselmaesityksen 

RC-B8-0152/2017. 
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4. Terrorismin torjunta ***I 

Mietintö: Monika Hohlmeier (A8-0228/2016) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

alustava sopimus 

alustava sopimus 101 valiokunta NHÄ + 498, 114, 29 

yhteinen julistus 113 valiokunta  +  

Esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi* 

teksti 

kokonaisuudessaan 

101 valiokunta  ↓  

asiasta vastaavan 

valiokunnan 

tarkistukset – yhtenä 

ryhmänä 

4-5 

7-50 

52-60 

62-64 

67-100 

valiokunta  ↓  

art. 3, § 1, b alakohta 51= 

104= 

valiokunta 

Verts/ALE 

 ↓  

art. 3, § 2, d alakohta 105 Verts/ALE  ↓  

Art. 5, § 1 110= GUE/NGL  ↓  

106rev Verts/ALE  ↓  

61 valiokunta  ↓  

101vo valiokunta osat   

1/NHÄ ↓  

2/NHÄ ↓  

art. 9 107P= 

111P= 

Verts/ALE 

GUE/NGL 

 ↓  

65 valiokunta  ↓  

101vo valiokunta NHÄ ↓  

art. 10 108P= 

112P= 

Verts/ALE 

GUE/NGL 

 ↓  

101vo valiokunta NHÄ ↓  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

66 valiokunta  ↓  

art. 21 jälkeen 101vo valiokunta  ↓  

109 Verts/ALE  ↓  

4 kappale 101vo valiokunta  ↓  

6 valiokunta  ↓  

102 ENF NHÄ ↓  

6 kappaleen jälkeen 103 Verts/ALE  ↓  

äänestys: komission ehdotus NHÄ ↓  

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi 

§ 1 jälkeen 113 valiokunta  ↓  

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

GUE/NGL, Verts/ALE: tarkistus 101vo (art. 5, § 1), tarkistus 101vo (art. 9, 10) 

ENF: tarkistus 102 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

GUE/NGL, Verts/ALE: 

tarkistus 101vo (art. 5, § 1) 

1. osa: teksti ilman sanoja ”tai välillisesti, muun muassa terroritekoja ihannoimalla” 

2. osa: nämä sanat 
 

Muuta 

Tarkistukset 1–3 on sisällytetty ehdotukseen lainsäädäntöpäätöslauselmaksi. 

* Poliittinen ryhmä tai vähintään alhaisen vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä 

jäseniä voi ehdottaa, että äänestetään tarkistuksista esitykseen lainsäätämisjärjestyksessä 

hyväksyttäväksi säädökseksi. Parlamentti äänestää tällaisesta mahdollisesta ehdotuksesta 

(työjärjestyksen 59 artiklan 3 ja 4 kohta). 
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5. Tietokantojen käyttöön perustuvien tarkastusten vahvistaminen ulkorajoilla ***I 

Mietintö: Monica Macovei (A8-0218/2016) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Alustava sopimus 

alustava sopimus 30 valiokunta NHÄ + 469, 120, 42 

Esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi* 

teksti 

kokonaisuudessaan 

30 valiokunta  ↓  

asiasta vastaavan 

valiokunnan 

tarkistukset – yhtenä 

ryhmänä 

2-29 valiokunta  ↓  

1 kappale 31 ENF NHÄ ↓  

1 valiokunta  ↓  

30vo valiokunta  ↓  

äänestys: komission ehdotus NHÄ ↓  

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

ENF: tarkistus 31 
 

Muuta 

* Poliittinen ryhmä tai vähintään alhaisen vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä 

jäseniä voi ehdottaa, että äänestetään tarkistuksista esitykseen lainsäätämisjärjestyksessä 

hyväksyttäväksi säädökseksi. Parlamentti äänestää tällaisesta mahdollisesta ehdotuksesta 

(työjärjestyksen 59 artiklan 3 ja 4 kohta). 
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6. Euroopan unionin nykyisen toimielinrakenteen mahdolliset kehityskulut ja 

mukautukset 

Mietintö: Guy Verhofstadt (A8-0390/2016) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

vaihtoehtoinen 

päätöslauselmaesitys 

3 ENF NHÄ - 58, 524, 56 

§ 18 § alkuper. teksti NHÄ - 187, 449, 6 

§ 21 10 esittelijä NHÄ + 346, 264, 28 

4 76+ jäsentä NHÄ ↓  

§ 21 jälkeen 5 76+ jäsentä NHÄ + 310, 308, 20 

§ 29 8 esittelijä NHÄ + 441, 143, 56 

§ 31 jälkeen 6 76+ jäsentä NHÄ ↓  

§ 52 § alkuper. teksti eä +  

§ 53 § alkuper. teksti NHÄ + 459, 142, 34 

§ 59 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ - 106, 512, 22 

2/NHÄ ↓  

§ 66 2 esittelijä  +  

6 viite 1 esittelijä  +  

A kappale 7= 

9= 

esittelijä 

76+ jäsentä 

 +  

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) AFCO-valiokunta 

NHÄ + 283, 269, 83 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

Verts/ALE: tarkistukset 4, 5, 6, 8 

ENF: tarkistus 3 

EFDD: tarkistukset 8, 10, § 18 

jäsenet: § 53, 59 

GUE/NGL: tarkistus 10 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

jäsenet: § 18, 52, 53 
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Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

jäsenet: 

§ 59 

1. osa: teksti ilman sanoja ”katsoo, että olisi kuitenkin tarkasteltava lähestymistapaa, jossa 

ainoastaan euroalueelta valittujen parlamentin jäsenten äänet otetaan huomioon, kun 

taas euroalueen ulkopuolisista jäsenvaltioista tulevien jäsenten ja edustajien äänet 

otettaisiin huomioon muina kuin sitovina, neuvoa-antavina ääninä, jotta säilytetään 

ainutlaatuinen toimielinrakenne;” 

2. osa: nämä sanat 
 

 

7. Euroopan unionin toiminnan parantaminen hyödyntämällä Lissabonin 

sopimuksen tarjoamia mahdollisuuksia 

Mietintö: Mercedes Bresso ja Elmar Brok (A8-0386/2016) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

vaihtoehtoinen 

päätöslauselmaesitys 

1 ENF NHÄ - 53, 567, 14 

§ 7 25 S&D, PPE NHÄ + 370, 228, 42 

§ 31 26 S&D, PPE  +  

§ 32 27P S&D, PPE NHÄ + 530, 73, 29 

§ 40 28 S&D, PPE  +  

§ 53 29 S&D, PPE  +  

§ 58 30P S&D, PPE NHÄ + 599, 25, 16 

§ 61 31 S&D, PPE NHÄ + 465, 111, 60 

§ 62 32P S&D, PPE NHÄ + 617, 18, 8 

§ 65 33 S&D, PPE NHÄ + 443, 167, 31 

§ 67 34P S&D, PPE NHÄ + 567, 55, 17 

§ 71 35 S&D, PPE  +  

§ 73 36P S&D, PPE  +  

§ 74 37 S&D, PPE  +  

§ 85 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ - 181, 435, 22 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 95 38 S&D, PPE  +  

§ 97 39 S&D, PPE  +  

§ 116 § alkuper. teksti NHÄ + 396, 209, 33 

§ 121 § alkuper. teksti NHÄ + 375, 242, 23 

§ 131 § alkuper. teksti NHÄ + 421, 187, 28 

§ 134 § alkuper. teksti NHÄ + 403, 191, 40 

§ 137 § alkuper. teksti NHÄ + 423, 200, 15 

13 viitteen jälkeen 21 S&D, PPE  +  

V kappale 22 S&D, PPE  +  

AH kappale 23 S&D, PPE  +  

AU kappale 24P S&D, PPE  +  

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) AFCO-valiokunta 

NHÄ + 329, 223, 83 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

EFDD: tarkistukset 30, 32, § 121, 131, 134, 137 

Verts/ALE: tarkistukset 25, 27, 31, 33, 34 

ENF: tarkistus 1 

jäsenet: § 85 (2. osa), 116, 121, 131, 134, 137 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

jäsenet: § 116, 121, 131, 134, 137 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

jäsenet: 

§ 85 

1. osa: ”katsoo, että parlamenttien välisen yhteistyön ei pitäisi johtaa siihen, että perustetaan 

uusi parlamentaarinen elin tai uusi instituutio, sillä euro on EU:n rahayksikkö ja 

Euroopan parlamentti on EU:n parlamentti; muistuttaa, että talous- ja rahaliiton on 

perustanut unioni, jonka kansalaisia edustaa unionin tasolla suoraan Euroopan 

parlamentti, jonka on löydettävä keinoja varmistaa euroaluetta koskevien päätösten 

demokraattinen vastuuvelvollisuus ja kyettävä ottamaan ne käyttöön;” 

2. osa: ”ehdottaa, että haetaan innoitusta aikaisemmista ratkaisuista päätöksentekoon 

osallistumisen erilaistamiseksi; muistuttaa esimerkiksi Saksan liittoneuvoston 

berliiniläisjäsenten asemasta ennen jälleenyhdistymistä – heillä oli oikeus osallistua, 

mutta heidän ääniään ei otettu huomioon;” 
 

Muuta 

Tarkistukset 2–20 mitätöitiin. 
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8. Euroalueen budjettikapasiteetti 

Mietintö: Reimer Böge ja Pervenche Berès (A8-0038/2017) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

vaihtoehtoinen 

päätöslauselmaesitys 

1 GUE/NGL  -  

vaihtoehtoinen 

päätöslauselmaesitys 

2 ENF NHÄ - 70, 552, 16 

vaihtoehtoinen 

päätöslauselmaesitys 

3 EFDD NHÄ - 61, 536, 39 

§ 1, ii alakohta, 3 

pilari, 2 kohta 

§ alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 334, 272, 33 

§ 1, iii alakohta § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 307, 306, 20 

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) BUDG-valiokunta, 

ECON-valiokunta 

NHÄ + 304, 255, 68 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

EFDD: tarkistus 3 

ENF: tarkistus 2 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

jäsenet: 

§ 1, ii alakohta, 3 pilari, 2 kohta 

1. osa: ”Tapauksissa, joissa symmetrinen häiriö johtuu sisäisen kysynnän puutteesta, 

taloutta ei voida elvyttää yksinomaan rahapolitiikan keinoin etenkään koron 

liikkuessa nollatason alapuolella.” 

2. osa: ”Euroalueen talousarvion olisi oltava riittävän suuri, jotta sillä voidaan puuttua 

tällaisiin symmetrisiin häiriöihin rahoittamalla investointeja, joilla pyritään 

kasvattamaan kokonaiskysyntää ja saavuttamaan täystyöllisyys Euroopan unionista 

tehdyn sopimuksen 3 artiklan mukaisesti.” 

 
§ 1, iii alakohta 

1. osa: teksti ilman sanoja ”Euroryhmän puheenjohtajan ja talous- ja rahoitusasioista 

vastaavan komission jäsenen tehtävät voidaan yhdistää, ja siinä tapauksessa 

komission puheenjohtajan olisi nimitettävä kyseinen komission jäsen komission 

varapuheenjohtajaksi.” 

2. osa: nämä sanat 
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9. Robotiikkaa koskevat yksityisoikeudelliset säännöt 

Mietintö: Mady Delvaux (A8-0005/2017) (päätöslauselmaesityksen hyväksymiseen vaaditaan 

määräenemmistö) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 1 9 EFDD NHÄ - 102, 495, 29 

§ 2 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 412, 202, 14 

§ 3 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 550, 78, 5 

§ 12 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

alaotsikko ennen § 15 § alkuper. teksti eä +  

§ 16 § alkuper. teksti eä +  

§ 17 § alkuper. teksti eä +  

§ 20 1 ALDE  +  

§ 32 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 501, 120, 10 

15. alaotsikko ennen 

§ 36 

5= 

10= 

38+ jäsentä 

EFDD 

NHÄ - 125, 485, 24 

§ 36 6= 

11= 

38+ jäsentä 

EFDD 

NHÄ - 119, 476, 33 

§ alkuper. teksti osat   

1 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

2/NHÄ + 456, 143, 30 

§ 42 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 517, 74, 35 

§ 44 7= 

12= 

38+ jäsentä 

EFDD 

NHÄ - 112, 504, 10 

§ alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 582, 34, 4 

2/NHÄ - 286, 328, 8 

§ 56 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 59, f alakohta 8P= 

13P= 

38+ jäsentä 

EFDD 

NHÄ - 285, 313, 20 

§ 59, g alakohta § alkuper. teksti eä -  

§ 67 § alkuper. teksti eä +  

liite (2. alaotsikon 

jälkeen) 

§ alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

liite (9. alaotsikko) § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

liite (9. alaotsikon 

jälkeen) 

§ alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 606, 12, 2 

2/NHÄ + 550, 58, 3 

3/NHÄ + 507, 70, 35 

4/AN + 515, 68, 31 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

4 viitteen jälkeen 2 S&D  +  

A kappale § alkuper. teksti eä +  

G kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 501, 109, 8 

I kappale § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 550, 62, 3 

2/NHÄ + 594, 13, 6 

J kappale § alkuper. teksti NHÄ + 511, 95, 13 

K kappale § alkuper. teksti NHÄ - 288, 302, 22 

L kappale § alkuper. teksti NHÄ + 309, 301, 9 

M kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

Q kappale § alkuper. teksti eä +  

U kappale § alkuper. teksti eä +  

V kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

W kappaleen jälkeen 3 S&D  +  

X kappale § alkuper. teksti eä +  

Z kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

AB kappale § alkuper. teksti NHÄ + 452, 131, 30 

AC kappale § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 556, 42, 7 

2/NHÄ + 433, 170, 7 

AD kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 451, 138, 20 

AF kappale § alkuper. teksti NHÄ + 547, 45, 16 

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 396, 123, 85 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

EFDD: tarkistukset 7, 9, 10, 11, 12, 13, J, K kappale, § 44 

ENF: AC, AF kappale, tarkistukset 5–9, § 2 (2. osa) 

S&D: tarkistus 7=12, K, L, AB kappale, § 44 (2. osa), liite (9. alaotsikon jälkeen) 

G kappale (2. osa), I, AD kappale (2. osa), § 3 (2. osa), § 32 (2. osa), § 36 (2. osa), § 

42 (2. osa) 

PPE: § 44 (2. osa) 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ALDE: A, K, L, Q, U, X, AB kappale, alaotsikko ennen § 15, § 16, § 17, § 59 f alakohta, § 

59 g alakohta,§ 67 

PPE: § 59 g alakohta, K, L kappale 

ENF: A kappale 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ALDE: 

G kappale 

1. osa: ”toteaa, että pitkällä aikavälillä nykyinen suuntaus johtaa siihen, että kehitetään 

älykkäitä ja autonomisia koneita, joita kyetään kouluttamaan ja jotka pystyvät 

tekemään päätöksiä itsenäisesti” 

2. osa: ”ja että tämä tuottaa taloudellisia etuja mutta myös monenlaista huolta siitä, miten ne 

vaikuttavat suoraan ja epäsuorasti koko yhteiskuntaan” 

 
I kappale 

1. osa: ”toteaa, että vastaavasti on arvioitava taloudellisia muutoksia sekä robotiikan ja 

koneoppimisen vaikutusta työllisyyteen;” 

2. osa: ”katsoo, että robotiikan tuomista kiistattomista hyödyistä huolimatta on mahdollista, 

että sen käyttöönotto aiheuttaa muutoksia työmarkkinoilla, ja toteaa, että sen vuoksi 

on tarpeen pohtia koulutus-, työllisyys- ja sosiaalipolitiikan tulevaisuutta;” 
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M kappale 

1. osa: teksti ilman sanaa ”varmasti” 

2. osa: tämä sana 

 
V kappale 

1. osa: teksti ilman sanoja ”ja heijastavat perusluonteeltaan eurooppalaisia ja 

yleismaailmallisia, eurooppalaisille yhteiskunnille ominaisia humanistisia arvoja;” 

2. osa: nämä sanat 

 
Z kappale 

1. osa: teksti ilman sanoja ”mutta tiettyjen autonomisten ja kognitiivisten ominaisuuksien – 

esimerkiksi kyky oppia kokemuksista ja tehdä lähes itsenäisiä päätöksiä – 

kehittyminen on tehnyt roboteista yhä enenevässä määrin samanlaisia kuin muista 

toimijoista, jotka ovat vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa ja kykenevät 

muuttamaan sitä merkittävästi;” 

2. osa: ei koske suomenkielistä versiota 

3. osa: ”mutta tiettyjen autonomisten ja kognitiivisten ominaisuuksien – esimerkiksi kyky 

oppia kokemuksista ja tehdä lähes itsenäisiä päätöksiä – kehittyminen on tehnyt 

roboteista yhä enenevässä määrin samanlaisia kuin muista toimijoista, jotka ovat 

vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa ja kykenevät muuttamaan sitä 

merkittävästi;” 

 
AC kappale 

1. osa: ”toteaa, että viime kädessä robottien autonomisuus nostaa esiin kysymyksen niiden 

luonteesta nykyisten oikeudellisten kategorioiden perusteella” 

2. osa: ”ja mahdollisesta tarpeesta luoda roboteille oma kategoriansa, jolla on omat 

ominaispiirteensä;” 

 
AD kappale 

1. osa: teksti ilman sanaa ”ehdottomasti” 

2. osa: tämä sana 

 
§ 3 

1. osa: teksti ilman sanoja ”eikä niiden korvaamiseen” 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 12 

1. osa: teksti ilman sanaa ”kaikista” 

2. osa: tämä sana 

 
§ 32 

1. osa: teksti ilman sanoja ”katsoo, että ihmisten korvaaminen roboteilla voisi 

epäinhimillistää hoitokäytäntöjä;” ja ”toisaalta” 

2. osa: nämä sanat 
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§ 36 

1. osa: ”panee merkille robotiikan tuottamat merkittävät edut ja erittäin hyvät 

mahdollisuudet vaurioituneiden elinten ja ihmisten toimintojen korjaamisessa ja 

korvaamisessa, mutta huomauttaa myös monimutkaisista kysymyksistä, jotka 

koskevat erityisesti ihmisten parantelun mahdollisuuksia, koska lääketieteelliset 

robotit ja erityisesti kyberfyysiset järjestelmät saattavat muuttaa ihmisten käsitystä 

terveestä kehosta, koska niitä voidaan kantaa suoraan tai ne voidaan asentaa 

ihmiskehoon;” 

2. osa: ”korostaa, että on tärkeää perustaa kiireellisesti sairaaloihin ja muihin 

terveydenhoitolaitoksiin robottietiikkaa käsitteleviä toimikuntia, joissa on riittävästi 

henkilöstöä ja joiden tehtävänä on käsitellä ja auttaa ratkaisemaan epätavanomaisia 

ja monimutkaisia eettisiä ongelmia, jotka liittyvät potilaiden hoitoon; kehottaa 

komissiota ja jäsenvaltioita laatimaan suuntaviivat, jotka toimivat apuna tällaisten 

toimikuntien perustamisessa ja toiminnassa;” 

 
§ 42 

1. osa: teksti ilman sanoja ”ja naisten määrän lisääminen” 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 56 

1. osa: teksti ilman sanoja ”ainakin nykyisessä vaiheessa” 

2. osa: nämä sanat 

 
Liite (toisen alaotsikon ”Älykkäiden robottien rekisteröinti” jälkeen) 

1. osa: ”Jäljitettävyyden ja tulevien suositusten täytäntöönpanon helpottamista varten 

käyttöön on otettava robottien luokittelua varten laadittuihin perusteisiin pohjautuva 

kehittyneiden robottien rekisteröintijärjestelmä. Rekisteröintijärjestelmän ja 

rekisterin on oltava unionin laajuisia ja katettava sisämarkkinat.” 

2. osa: ”Niiden hallinnasta voisi vastata tehtävään nimetty Euroopan robotiikka- ja 

tekoälyvirasto, jos tällainen virasto perustetaan.” 

 
Liite (yhdeksäs alaotsikko) 

1. osa: ”Robotiikan alan tutkijoiden on sitouduttava korkeimpia eettisiä ja ammatillisia 

vaatimuksia noudattavaan toimintaan” 

2. osa: ”ja noudatettava seuraavia periaatteita:” 
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Liite (yhdeksännen alaotsikon jälkeen) 

1. osa: ”Hyvään pyrkiminen – robottien on toimittava ihmisten edun mukaisesti.” 

2. osa: ”Vahinkojen välttäminen – oppi, jonka mukaan ”ensin on varmistettava, ettei 

aiheuteta vahinkoa”, mikä tarkoittaa, että robotit eivät saa vahingoittaa ihmisiä.” 

3. osa: ”Itsemääräämisoikeus – kyky tehdä tietoisia, vapaaehtoisia päätöksiä 

vuorovaikutuksesta robottien kanssa.” 

4. osa: ”Oikeudenmukaisuus – robotiikkaan liittyvien hyötyjen oikeudenmukainen 

jakaminen ja erityisesti kotihoidon ja terveydenhuollon robottien kohtuuhintaisuus.” 

 

ALDE, ENF: 

§ 2 

1. osa: ”katsoo, että kehittyneiden robottien kattava unionin rekisteröintijärjestelmä olisi 

otettava käyttöön unionin sisämarkkinoilla, mikäli tämä on olennaista ja 

välttämätöntä tietyille robottien luokille”, ”ja pyytää komissiota laatimaan perusteet 

rekisteröitävien robottien luokittelulle” 

2. osa: ”kehottaa siksi komissiota selvittämään, olisiko suotavaa, että erillinen EU:n 

robotiikka- ja tekoälyvirasto hallinnoi robottien rekisteröintijärjestelmää ja itse 

rekisteriä;” 

 

ALDE, PPE: 

§ 44 

1. osa: ”korostaa, että on tärkeää ennakoida yhteiskunnan muutoksia, kun otetaan 

huomioon, millaisia vaikutuksia robotiikan ja tekoälyn kehittämisellä ja käytöllä 

saattaa olla; pyytää komissiota analysoimaan erilaisia mahdollisia skenaarioita ja 

niiden seurauksia jäsenvaltioiden sosiaaliturvajärjestelmien kestävyydelle;” 

2. osa: ”katsoo, että olisi käynnistettävä osallistava keskustelu uusista työllisyysmalleista ja 

vero- ja sosiaaliturvajärjestelmiemme kestävyydestä riittävän tulotason perusteella, 

mukaan lukien mahdollisesti käyttöön otettava yleinen perustulo;” 
 

Muuta: 

Albert Deß, Peter Liese, Teresa Jiménez-Becerril Barrio ja Luis de Grandes Pascual peruuttivat 

allekirjoituksensa tarkistuksista 4, 5, 6, 7 ja 8. 

Myös Helga Stevens, Ulrike Trebesius ja Sander Loones allekirjoittivat tarkistukset 4, 5, 6, 7 ja 8. 

Tarkistus 4 raukesi, koska sillä ei ollut enää 38 jäsenen allekirjoitusta. 
 

 

10. Eurooppalainen pilvipalvelualoite 

Mietintö: Jerzy Buzek (A8-0006/2017) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

vaihtoehtoinen 

päätöslauselmaesitys 

1 ENF NHÄ - 39, 536, 6 

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) ITRE-valiokunta 

NHÄ + 444, 93, 50 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

ENF: tarkistus 1 
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11. Investoinnit työllisyyteen ja kasvuun – Euroopan rakenne- ja investointirahastojen 

vaikutusten maksimointi 

Mietintö: Lambert van Nistelrooij (A8-0385/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

äänestys: 

päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 493, 53, 40 

 

 

 

12. Ilmailustrategia Euroopalle 

Mietintö: Pavel Telička (A8-0021/2017) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 1 4 Verts/ALE NHÄ - 118, 432, 11 

§ 5 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 444, 102, 15 

§ 9 jälkeen 1 GUE/NGL NHÄ - 129, 409, 21 

§ 11 5 Verts/ALE NHÄ - 99, 435, 24 

§ 12 6 Verts/ALE NHÄ + 101, 436, 18 

§ 15 jälkeen 2 GUE/NGL NHÄ - 120, 417, 14 

§ 29 7 Verts/ALE NHÄ - 132, 398, 4 

§ 40 § alkuper. teksti NHÄ + 497, 52, 4 

§ 41 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 494, 51, 6 

2/NHÄ + 438, 98, 15 

§ 41 jälkeen 3 GUE/NGL NHÄ - 144, 396, 4 

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 397, 99, 49 
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Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

Verts/ALE: tarkistukset 4, 5, 6, 7 

ENF: § 5 (2. osa), 40, 41 

GUE/NGL: tarkistukset 1, 2, 3 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ENF: 

§ 5 

1. osa: ”suhtautuu myönteisesti asetuksen (EY) N:o 868/2004 tarkistamisesta annettuun 

komission ehdotukseen, jolla puututaan nykyisiin epäoikeudenmukaisiin 

käytäntöihin, kuten valtiontukeen, jota ei voida hyväksyä, sillä se ei ole 

asianmukaista eikä tehokasta; toteaa, että komission ehdotus tuo selvyyttä 

suurimpiin huolenaiheisiin, jotka koskevat unionin sääntöjen luomia mahdollisia 

kilpailun vääristymiä;” 

2. osa: ”painottaa kuitenkin, ettei suuntaus kohti protektionismia, jota on mahdoton 

hyväksyä, sen paremmin kuin tasapuolisen kilpailun varmistavat toimenpiteetkään 

yksinään takaa EU:n ilmailualan kilpailukykyä;” 

 
§ 41 

1. osa: teksti ilman sanoja ”kehottaa komissiota antamaan säädöksiä tarpeen vaatiessa;” 

2. osa: nämä sanat 
 

 

13. ERI-rahastojen toimenpideohjelmien täytäntöönpanon viivästyminen – 

vaikutukset koheesiopolitiikkaan ja tulevat toimet 

Päätöslauselmaesitys: B8-0149/2017 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Päätöslauselmaesitys (B8-0149/2017) 

(REGI-valiokunta) 

§ 3 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 378, 129, 8 

§ 8 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 9 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 333, 132, 43 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

 +  

 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

EFDD: § 3 (2. osa), 9 (2. osa) 

 
Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

Verts/ALE: 

§ 8 

1. osa: teksti ilman sanoja ”ja lisäämään joustavuuden muotoja, kuten joustavoittamaan 

painopisteiden ja toimenpideohjelmien valintaa asiaankuuluvien 

hallintoviranomaisten pyynnöstä” 

2. osa: nämä sanat 

 

EFDD: 

§ 3 

1. osa: ”korostaa, että näiden täytäntöönpanoviivästysten vuoksi ERI-rahastojen 

toimenpideohjelmiin sisältyvien rahoitusvälineiden käyttöä saattaisivat uhata vielä 

nykyistäkin enemmän alhaiset maksatusasteet, liian suuri perustamispääoma, heikot 

mahdollisuudet houkutella riittävästi yksityistä pääomaa, alhainen vipuvaikutus ja 

ongelmallinen uusiutuvuus; toteaa, että tarvitaan lisäselvennyksiä ja toimia, jotta 

jäsenvaltioissa saavutetaan yhtäläiset valmiudet rahoitusvälineiden käyttöön 

vipuvälineinä, ja kehottaa jäsenvaltioita käyttämään kyseisiä komission ja EIP:n 

käyttöönottamia välineitä tasapainoisella tavalla;” 

2. osa: ”muistuttaa myös mahdollisuudesta yhdistää ERI-rahastoista ja Euroopan 

strategisten investointien rahastosta (ESIR) tarjottavaa rahoitusta investointivajeen 

pienentämiseksi erityisesti niillä aloilla, joilla on suurimmat mahdollisuudet lisätä 

kasvua ja työllisyyttä;” 

 
§ 9 

1. osa: teksti ilman sanoja ”ja ESIR rahaston” 

2. osa: nämä sanat 
 


