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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. Hevoseläinten vastuullinen omistajuus ja hoito 

Mietintö: Julie Girling (A8-0014/2017) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys NHÄ + 656, 10, 27 

 

 

 

 

2. Elohopea ***I 

Mietintö: Stefan Eck (A8-0313/2016) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Alustava sopimus 

alustava sopimus 103 valiokunta NHÄ + 663, 8, 28 

lausuma 104 valiokunta  +  

lausuma 105 valiokunta  +  

Esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi * 

teksti 

kokonaisuudessaan 

103 valiokunta  ↓  

asiasta vastaavan 

valiokunnan 

tarkistukset – yhtenä 

ryhmänä 

1-58 

62-102 

valiokunta  ↓  

art. 10, § 1 103vo valiokunta  ↓  

106 EFDD NHÄ ↓  

59 valiokunta  ↓  

art.10, § 1 jälkeen 107 EFDD NHÄ ↓  

103vo valiokunta  ↓  

60 valiokunta  ↓  

108 EFDD NHÄ ↓  

103vo valiokunta  ↓  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

61 valiokunta  ↓  

äänestys: komission ehdotus NHÄ ↓  

 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

EFDD: tark. 106, 107, 108 
 

Muuta 

Tarkistukset 109–111 mitätöitiin. 

* 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). 
 

 

 

3. Osakkeenomistajien pitkäaikainen vaikuttaminen ja hallinnointi- ja 

ohjausjärjestelmää koskeva selvitys ***I 

Mietintö: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

alustava sopimus 32 valiokunta NHÄ + 646, 39, 13 

 

 

Muuta: 
 

Mietintö palautettiin valiokuntaan 8. heinäkuuta 2015 toimielinten välisiä neuvotteluita varten. 
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4. Aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonta ***I 

Mietintö: Vicky Ford (A8-0251/2016) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Ehdotus komission ehdotuksen hylkäämiseksi 

ehdotus komission 

ehdotuksen 

hylkäämiseksi 

109= 

122= 

ENF 

EFDD 

NHÄ - 123, 562, 14 

Alustava sopimus 

alustava sopimus 107 valiokunta NHÄ + 491, 178, 28 

komission lausuma 108 rev valiokunta  +  

Esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi * 

teksti 

kokonaisuudessaan 

107 valiokunta  ↓  

asiasta vastaavan 

valiokunnan 

tarkistukset – yhtenä 

ryhmänä 

1-8 

11-15 

17 

19 

21 

23-24 

26-40 

42 

44-55 

57-60 

66 

68-74 

76-80 

82-83 

85 

87 

90 

96-98 

100-

106 

valiokunta  
↓ 

 

art. 2, § 2 41 valiokunta  
↓ 

 

107vo valiokunta NHÄ 
↓ 

 

129 EFDD  
↓ 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

art. 4, § 1 141 38+ jäsentä  
↓ 

 

art. 4, § 2 107vo valiokunta NHÄ 
↓ 

 

43 valiokunta  
↓ 

 

130 EFDD NHÄ 
↓ 

 

art. 4, § 2, § 4 jälkeen 142 38+ jäsentä  
↓ 

 

107vo valiokunta NHÄ 
↓ 

 

art. 5, § 1, 

johdantokappale 

121 EFDD  
↓ 

 

107vo valiokunta NHÄ 
↓ 

 

art. 5, § 2, § 1 107vo valiokunta NHÄ 
↓ 

 

143 38+ jäsentä  
↓ 

 

56 valiokunta  
↓ 

 

art. 5, § 3 107vo valiokunta NHÄ 
↓ 

 

art. 5 b 107vo valiokunta NHÄ 
↓ 

 

art. 6 136P EFDD NHÄ 
↓ 

 

119 ALDE  
↓ 

 

107vo valiokunta NHÄ 
↓ 

 

art. 6, § 3 107vo valiokunta  
↓ 

 

61 valiokunta  
↓ 

 

62 valiokunta  
↓ 

 

63 valiokunta  
↓ 

 

art. 6, § 3 jälkeen 144 38+ jäsentä  
↓ 

 

145 38+ jäsentä  
↓ 

 

148 38+ jäsentä  
↓ 

 

art. 7 149 38+ jäsentä  
↓ 

 

107vo valiokunta NHÄ 
↓ 

 

64-65 valiokunta  
↓ 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

art. 10 107vo valiokunta NHÄ 
↓ 

 

150 38+ jäsentä  
↓ 

 

67 valiokunta  
↓ 

 

art. 10 b, § 2 153 38+ jäsentä  
↓ 

 

120+ 

152 

ALDE 

38+ jäsentä 

 
↓ 

 

107vo valiokunta  
↓ 

 

art. 10 b, § 3 107vo valiokunta  
↓ 

 

154 38+ jäsentä  
↓ 

 

art. 10 c 75 valiokunta  
↓ 

 

113= 

151+ 

155= 

ALDE 

38+ jäsentä 

 
↓ 

 

art. 12, § 2 156 38+ jäsentä  
↓ 

 

107vo valiokunta NHÄ 
↓ 

 

81 valiokunta  
↓ 

 

art. 13, § 4 84 valiokunta  
↓ 

 

157 38+ jäsentä  
↓ 

 

107vo valiokunta NHÄ 
↓ 

 

art. 13 a 131 EFDD  
↓ 

 

107vo valiokunta NHÄ 
↓ 

 

86 valiokunta  
↓ 

 

art. 16 a 146 EFDD NHÄ 
↓ 

 

88 valiokunta  
↓ 

 

art. 17 114 ALDE  
↓ 

 

107vo valiokunta NHÄ 
↓ 

 

89 valiokunta  
↓ 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

liite I, II osa, C luokka 133P EFDD NHÄ 
↓ 

 

liite I, II osa, A luokka, 

§ 6 

107vo valiokunta NHÄ 
↓ 

 

158 38+ jäsentä  
↓ 

 

91= 

115= 

ALDE- 

valiokunta 

 
↓ 

 

liite I, II osa, A luokka, 

§ 6 jälkeen 

92 valiokunta  
↓ 

 

159 38+ jäsentä  
↓ 

 

liite I, II osa, A luokka, 

§ 7 

107vo valiokunta  
↓ 

 

93+94 valiokunta  
↓ 

 

160 38+ jäsentä  
↓ 

 

116 ALDE  
↓ 

 

liite I, II osa, A luokka, 

§ 8 

107vo valiokunta  
↓ 

 

95 valiokunta  
↓ 

 

liite I, II osa, B luokka, 

§ 7 

147P EFDD NHÄ 
↓ 

 

107vo valiokunta NHÄ 
↓ 

 

161 38+ jäsentä NHÄ 
↓ 

 

liite I, II osa, C luokka, 

§ 5 

107vo valiokunta NHÄ 
↓ 

 

162 38+ jäsentä NHÄ 
↓ 

 

99 valiokunta  
↓ 

 

liite I, II osa, C luokka, 

§ 6 

117P= 

163P= 

100P= 

ALDE 

38+ jäsentä 

valiokunta 

NHÄ 
↓ 

 

107vo valiokunta NHÄ 
↓ 

 

liite I, II osa, D luokka 107vo valiokunta NHÄ 
↓ 

 

118 ALDE  
↓ 

 

liite I, III osa 107vo valiokunta NHÄ 
↓ 

 

164 38+ jäsentä NHÄ 
↓ 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

4 kappale 9 valiokunta  
↓ 

 

123 EFDD  
↓ 

 

5 kappale 124P EFDD NHÄ 
↓ 

 

10 valiokunta  
↓ 

 

7 kappaleen jälkeen 16 valiokunta  
↓ 

 

137 38+ jäsentä  
↓ 

 

8 kappale 125 EFDD  
↓ 

 

107vo valiokunta NHÄ 
↓ 

 

18 valiokunta  
↓ 

 

9 kappale 126P EFDD NHÄ 
↓ 

 

107vo valiokunta NHÄ 
↓ 

 

138 38+ jäsentä  
↓ 

 

139 38+ jäsentä  
↓ 

 

10 kappale 107vo valiokunta NHÄ 
↓ 

 

127 EFDD NHÄ 
↓ 

 

20 valiokunta  
↓ 

 

12 kappale 107vo valiokunta  
↓ 

 

22 valiokunta  
↓ 

 

§ alkuper. teksti NHÄ 
↓ 

 

13 kappaleen jälkeen 140 38+ jäsentä  
↓ 

 

johdanto-osan 14 

kappale 

107vo valiokunta NHÄ 
↓ 

 

128 EFDD NHÄ 
↓ 

 

25 valiokunta  
↓ 

 

17 kappale 110 EFDD  
↓ 

 

107vo valiokunta NHÄ 
↓ 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

äänestys: komission ehdotus NHÄ ↓  

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

EFDD: tark. 124, 126, 127, 128, 130, 133, 136, 146, 147 

ENF: tark.107, 109, 122, 160, 164 

38+ jäsentä liite I, II osa, A luokka, 8 alakohta 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

38+ jäsentä tark. 107vo: art. 5, § 3, art. 6, § 3, liite I, II osa, A luokka, § 7   

liite I, II osa, A luokka, § 8 

ALDE: tark. 107vo: 14 kappale, art. 5, § 3, art. 5 b  

komission ehdotus: 12 kappale ja art. 6, § 3 (tark. 63) 
 

Muuta: 

Tarkistukset 111, 112, 132, 134 ja 135 mitätöitiin. 

* 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). 
 

 

5. Romuajoneuvot, käytetyt paristot ja akut sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromu 

***I 

Mietintö: Simona Bonafè (A8-0013/2017) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

ehdotus komission 

ehdotuksen 

hylkäämiseksi 

34 ENF  -  

asiasta vastaavan 

valiokunnan 

tarkistukset – yhtenä 

ryhmänä 

1-10 

12-19 

21-24 

27-32 

valiokunta  +  

asiasta vastaavan 

valiokunnan 

tarkistukset – erilliset 

äänestykset 

11 valiokunta osat   

1 +  

2 +  

20 valiokunta eä +  

25 valiokunta eä +  

26 valiokunta eä/KÄ - 214, 479, 2 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

33 valiokunta eä +  

äänestys: komission ehdotus NHÄ + 624, 67, 6 

 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: tark. 26 

ENF: tark. 20, 25, 33 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ENF: 

tark. 11 

1. osa: teksti ilman sanoja ”olisi korostettava sen varmistamista, että jätteen siirtoa koskevat 

menettelyt ovat unionin ympäristölainsäädännön periaatteiden ja vaatimusten ja 

erityisesti läheisyyttä, hyödyntämisen ensisijaisuutta ja omavaraisuutta koskevien 

periaatteiden mukaisia” ja ”Jäsenvaltioiden olisi toteutettava tarvittavat toimenpiteet 

laittomien jätteen siirtojen estämiseksi.” 

2. osa: nämä sanat 
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6. Jätteet ***I 

Mietintö: Simona Bonafè (A8-0034/2017) 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

ehdotus komission 

ehdotuksen 

hylkäämiseksi 

243 ENF  -  

asiasta vastaavan 

valiokunnan 

tarkistukset – yhtenä 

ryhmänä 

1-6 

8-13 

16-17 

19-31 

33-34 

37 

40-41 

43-80 

83-97 

99 

101-

103 

105 

108-

119 

121 

124-

126 

147-

154 

156-

162 

164-

165 

167-

168 

170-

173 

175-

182 

186-

197 

199 

201-

211 

214-

220 

222-

223 

225-

230 

232-

233 

valiokunta  +  

7 valiokunta osat   

1 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

asiasta vastaavan 

valiokunnan 

tarkistukset – erilliset 

äänestykset 

2 +  

14 valiokunta osat   

1 +  

2 +  

15 valiokunta eä +  

32 valiokunta osat   

1 +  

2 +  

35 valiokunta eä +  

38 valiokunta eä/KÄ - 294, 376, 25 

39 valiokunta eä +  

82 valiokunta eä +  

98 valiokunta eä +  

100 valiokunta eä -  

104 valiokunta eä +  

106 valiokunta eä -  

107 valiokunta eä +  

120 valiokunta eä +  

122 valiokunta eä +  

123 valiokunta eä +  

127 valiokunta eä +  

145 valiokunta osat   

1 +  

2 +  

146 valiokunta osat   

1 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

2 +  

163 valiokunta eä -  

166 valiokunta eä +  

169 valiokunta osat   

1/NHÄ + 596, 91, 11 

2/NHÄ + 351, 329, 13 

174 valiokunta eä +  

198 valiokunta osat   

1 +  

2 +  

212 valiokunta eä +  

213 valiokunta osat   

1 +  

2 +  

221 valiokunta osat   

1 +  

2 +  

231 valiokunta eä +  

art. 3, 1 a alakohta 247 ENF  -  

art. 3, 1 a alakohta, 

ensimmäinen alakohta, 

a alakohta 

81vo valiokunta  +  

art. 3, 1 a alakohta, 

ensimmäinen alakohta, 

b alakohta 

81vo valiokunta KÄ + 353, 334, 10 

251 PPE NHÄ ↓  



P8_PV(2017)03-14(VOT)_FI.docx 15 PE 601.334 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

art. 3, 1 a alakohta, 

toisen alakohdan 

jälkeen 

81vo valiokunta  +  

art. 3, 20 d kohdan 

jälkeen 

235 Verts/ALE  -  

art. 8 a 252P ECR NHÄ - 135, 561, 1 

127-

137 

139-

144 

valiokunta  +  

138 valiokunta  -  

art. 9, § 1, 4 

luetelmakohdan 

jälkeen 

239 EFDD NHÄ - 121, 532, 46 

240 EFDD NHÄ - 118, 547, 31 

art. 9, § 3 jälkeen 236 S&D, 

Verts/ALE 

 +  

art. 9 b 155 valiokunta NHÄ + 599, 91, 8 

art. 11 b 248 ENF  -  

183-

185 

valiokunta  +  

art. 22, § 1, 2 alakohta 237 Verts/ALE  +  

200 valiokunta  ↓  

art. 22, § 2 jälkeen 238 Verts/ALE  +  

242 S&D  +  

art. 38, § 1 249P ENF  -  

224 valiokunta  +  

ennen liitettä I 241 EFDD NHÄ - 280, 398, 20 

234 valiokunta eä +  

6 kappale 244 ENF  -  

18 valiokunta  +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

12 kappale 245P ENF  -  

36 valiokunta  +  

14 kappale 42 valiokunta KÄ + 402, 289, 5 

250 PPE  ↓  

19 kappale 246P ENF  -  

äänestys: komission ehdotus NHÄ + 576, 95, 27 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: tark. 169, 251 

ENF: tark. 155 

EFDD: tark. 239, 240 ja 241, art. 8 a 

ECR, Verts/ALE: tark. 169, 252 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ENF: tark. 15, 35, 39, 82, 98, 104, 107, 120, 122, 123, 127, 166, 174, 212, 221, 231, 234 

S&D: tark. 100, 106, 163 

PPE: tark. 38, 138 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: 

tark. 221 

1. osa: teksti ilman sanoja ”d) esittää ekologista suunnittelua koskevasta unionin 

lainsäädännöstä kattavan uudelleentarkastelun, jotta sen soveltamisalaa 

laajennettaisiin kattamaan kaikki tärkeimmät tuoteryhmät, mukaan lukien muuhun 

kuin energiaan liittyvät tuoteryhmät, jotta pakollisiin tuotesuunnittelua koskeviin 

vaatimuksiin sisällytettäisiin vaiheittain kaikki asiaa koskevat resurssitehokkuuden 

olennaiset osatekijät ja jotta annettaisiin ympäristömerkintöjä koskevia 

säännöksiä.”;” 

2. osa: nämä sanat 

 

ENF: 

tark. 14 

1. osa: teksti ilman sanoja ”kaupan ja teollisuuden jätteen” ja “ja elintarvikejätteen” 

2. osa: nämä sanat 

 
tark. 32 

1. osa: teksti ilman sanoja ”ja pyrittävä irrottamaan jätteen syntyminen talouskasvusta” 

2. osa: nämä sanat 

 
tark. 145 

1. osa: teksti ilman sanoja ”b) jätteen syntymisen irrottaminen talouskasvusta;” ja “d) 

unionin elintarvikejätteen vähentäminen 30 prosentilla vuoteen 2025 mennessä ja 50 

prosentilla vuoteen 2030 mennessä, kun perustaso pohjautuu vuoteen 2014;” 

2. osa: nämä sanat 
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tark. 146 

1. osa: teksti ilman sanoja ”– vähennettävä kaiken elintarvikejätteen syntymistä;” 

2. osa: nämä sanat 

 
tark. 198 

1. osa:  

teksti ilman sanoja ”sen syntypaikalla” 

2. osa: nämä sanat 

 
tark. 213 

1. osa: ”2. Euroopan ympäristökeskuksen on julkaistava kahden vuoden välein kertomus, 

jossa arvioidaan jätteen syntymisen ehkäisemistä koskevien ohjelmien toteuttamisen 

ja täytäntöönpanon edistymistä sekä kunkin jäsenvaltion ja koko unionin saavutuksia 

kyseisten ohjelmien tavoitteiden suhteen,” 

2. osa: ”mukaan lukien jätteen syntymisen irrottaminen talouskasvusta ja kiertotalouteen 

siirtyminen.”; 

 

Verts/ALE: 

tark. 7 

1. osa: teksti ilman sanoja ”uusiutuviin energialähteisiin perustuvan energian jakelun 

tehostamiseksi,” 

2. osa: nämä sanat 

 

ECR, PPE: 

tark. 169 

1. osa: teksti ilman sanoja ”70 painoprosenttiin” 

2. osa: nämä sanat 
 

 

7. Kaatopaikat ***I 

Mietintö: Simona Bonafè (A8-0031/2017) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

ehdotus komission 

ehdotuksen 

hylkäämiseksi 

47 ENF  -  

asiasta vastaavan 

valiokunnan 

tarkistukset – yhtenä 

ryhmänä 

1-3 

5-15 

17-21 

23-28 

30-34 

37-40 

42-46 

valiokunta  +  

asiasta vastaavan 

valiokunnan 

tarkistukset – erilliset 

äänestykset 

29 valiokunta NHÄ + 392, 287, 17 

41 valiokunta eä +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

art. 1, ennen § 1 22 valiokunta  -  

52 rev PPE  +  

art. 5, § 6 jälkeen 50 GUE/NGL KÄ - 108, 585, 4 

art. 5 a 49P ENF  -  

35 valiokunta  +  

36 valiokunta  +  

1 kappaleen jälkeen 51 PPE  +  

4 valiokunta  ↓  

9 kappale 48P ENF  -  

16 valiokunta  +  

äänestys: komission ehdotus NHÄ + 583, 95, 18 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

 

Verts/ALE, ECR, PPE:  tark. 29 

ENF:                              tark. 47 

 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ENF: tark. 41 
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8. Pakkaukset ja pakkausjätteet ***I 

Mietintö: Simona Bonafè (A8-0029/2017) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

ehdotus komission 

ehdotuksen 

hylkäämiseksi 

86 ENF  -  

asiasta vastaavan 

valiokunnan 

tarkistukset – yhtenä 

ryhmänä 

1-2 

4-18 

20 

22-26 

28-38 

41-49 

54-56 

58-64 

67 

69-84 

valiokunta  +  

asiasta vastaavan 

valiokunnan 

tarkistukset – erilliset 

äänestykset 

3 valiokunta osat   

1 +  

2 +  

21 valiokunta eä +  

27 valiokunta eä -  

39 valiokunta osat   

1 +  

2 +  

40 valiokunta osat   

1 +  

2 +  

50 valiokunta osat   

1/NHÄ + 599, 45, 54 

2/NHÄ + 358, 304, 31 

51 valiokunta osat   

1/NHÄ + 597, 48, 55 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

2/NHÄ + 360, 309, 25 

52 valiokunta osat   

1/NHÄ + 632, 41, 26 

2/NHÄ + 361, 304, 28 

53 valiokunta osat   

1/NHÄ + 621, 51, 25 

2/NHÄ + 359, 300, 28 

57 valiokunta osat   

1 +  

2 +  

68 valiokunta osat   

1 +  

2 -  

art. 4, § 1, 2 alakohdan 

jälkeen 

85 Verts/ALE NHÄ - 333, 343, 23 

art. 6 b 88P ENF  -  

65-66 valiokunta  +  

5 kappaleen jälkeen 89 PPE  +  

19 valiokunta  ↓  

13 kappale 87P ENF  -  

äänestys: komission ehdotus NHÄ + 582, 88, 28 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: tark. 50, 51, 52, 53 

Verts/ALE: tark. 85 

ENF: tark. 86 

PPE: tark. 50, 51 (2. osa), 52, 53 (2. osa) 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

S&D: tark. 27 

ENF: tark. 21 
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Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR, PPE: 

tark. 50 

1. osa: teksti ilman sanoja ”70 prosenttia” 

2. osa: nämä sanat 

 
tark. 51 

1. osa: johdanto 

2. osa: alakohdat i) – vi) 

 
tark. 52 

1. osa: teksti ilman sanoja ”80 prosenttia” 

2. osa: nämä sanat 

 
tark. 53 

1. osa: johdanto 

2. osa: alakohdat i) – iv) + alakohdan v) poistaminen 

 

S&D: 

tark. 68 

1. osa: teksti ilman sanoja ” – tai niiden yhdistelmistä –” ja ”ja jäännösjätteen” 

2. osa: nämä sanat 

 

Verts/ALE: 

tark. 3 

1. osa: teksti ilman sanoja ”uusiutuviin energialähteisiin perustuvan energian jakelun 

tehostamiseksi” 

2. osa: nämä sanat 

 

ENF: 

tark. 39 

1. osa: teksti ilman sanoja ”’teollisuuden ja kaupan jätteen’” 

2. osa: nämä sanat 

 
tark. 40 

1. osa: ”Jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteitä pakkausten ympäristövaikutuksen 

minimoimiseksi ja direktiivin 2008/98/EY 9 artiklan 1 kohdassa säädettyjen jätteen 

syntymisen ehkäisemistä koskevien tavoitteiden saavuttamisen edistämiseksi. 

Tällaisiin toimenpiteisiin on kuuluttava 8 artiklan 1 kohdan kolmannessa 

alakohdassa määritelty laajennettu tuottajan vastuu sekä kannustimet 

uudelleenkäytettävien pakkausten käytölle. ”Jäsenvaltioiden on toteutettava 

toimenpiteitä vähentääkseen pysyvästi kierrätyskelvottomien ja liiallisten 

pakkausten kulutusta. Tällaisilla toimenpiteillä ei saa vaarantaa elintarvikehygieniaa 

tai -turvallisuutta. Lisäksi jäsenvaltiot voivat toteuttaa muita toimenpiteitä, joista 

päätetään taloudellisia toimijoita sekä kuluttaja- ja ympäristöjärjestöjä kuullen ja 

joiden avulla pyritään kokoamaan yhteen ja hyödyntämään jäsenvaltioissa toteutetut 

erilaiset pakkausjätteiden syntymisen ehkäisemistä koskevat aloitteet. Kyseisten 

toimenpiteiden on oltava tämän direktiivin tarkoituksen mukaisia, sellaisena kuin se 

on määriteltynä 1 artiklan 1 kohdassa.” 

2. osa: ”Jäsenvaltioiden on hyödynnettävä riittäviä taloudellisia välineitä ja toimenpiteitä 

jätehierarkian soveltamisen kannustamiseksi. Tällaisia välineitä ja toimenpiteitä 

voivat olla esimerkiksi direktiivin 2008/98/EY liitteessä IV a luetellut välineet ja 

toimenpiteet.” 
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tark. 57 

1. osa: teksti ilman alakohtaa b 

2. osa: alakohta b 
 

 

9. Naisten ja miesten tasa-arvo EU:ssa 2014–2015 

Mietintö: Ernest Urtasun (A8-0046/2017) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 4 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ - 305, 368, 20 

§ 5 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 340, 331, 15 

§ 6 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 357, 313, 20 

§ 7 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 15 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 324, 302, 69 

§ 18 § alkuper. teksti eä/KÄ + 354, 318, 15 

§ 19 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 339, 305, 44 

§ 20 § alkuper. teksti osat   

1 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

2 +  

3 -  

§ 22 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 597, 40, 59 

2/NHÄ + 426, 221, 35 

3/NHÄ + 370, 286, 34 

§ 23 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 -  

§ 24 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 25 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 31 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 568, 60, 66 

2/NHÄ + 530, 112, 40 

§ 33 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 526, 127, 40 

§ 37 § alkuper. teksti eä +  

§ 38 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 462, 154, 69 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 40 § alkuper. teksti eä +  

§ 42 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 355, 309, 29 

3 +  

§ 46 1 S&D NHÄ + 428, 221, 44 

§ alkuper. teksti osat   

1/NHÄ ↓  

2/NHÄ ↓  

3/NHÄ ↓  

4/NHÄ ↓  

§ 47 2 ECR NHÄ - 216, 408, 67 

§ alkuper. teksti eä +  

§ 48 § alkuper. teksti NHÄ + 454, 125, 100 

§ 50 § alkuper. teksti NHÄ + 471, 160, 57 

§ 60 § alkuper. teksti NHÄ + 356, 273, 54 

D kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

T kappale § alkuper. teksti eä +  

AD kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ - 323, 328, 37 

AH kappale § alkuper. teksti NHÄ + 388, 255, 51 

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 369, 188, 133 
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Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: AH kappale, § 46 (3. osa), tark.1 

ECR: tark. 2 

S&D: § 15 (2. osa), 22, 31, 33 (2. osa), 46, 48, 60, AH kappale 

Verts/ALE: § 4 (2. osa), 22 (3. osa), 31 (2. osa), 33 (2. osa), 38 (2. osa), 46, 48, 50, 60, AH 

kappale 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: T, AH kappale, § 18, 37, 40, 47, 48, 50, 60 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: 

D kappale 

1. osa: ”ottaa huomioon, että vuonna 2015 naisten työllisyysaste oli ennätykselliset 64,5 

prosenttia mutta silti huomattavasti alhaisempi kuin miesten vastaava luku, joka oli 

75,6 prosenttia; pitää valitettavana, että naiset ottavat vastaan osa-aikatyötä ja jäävät 

siihen neljä kertaa miehiä todennäköisemmin usein vastoin tahtoaan;” 

2. osa: ”ottaa huomioon, että monet nuoret pysyvät köyhinä työnteosta huolimatta erityisesti 

Kreikassa, Espanjassa, Kroatiassa, Italiassa, Kyproksessa, Portugalissa ja 

Slovakiassa;” 

 
AD kappale 

1. osa: ”ottaa huomioon tiettyjen naisryhmien elinolojen heikkenemisen ja toteaa, että näille 

naisille on kasaantunut monenlaisia vaikeuksia ja riskejä ja he joutuvat kohtaamaan 

runsaasti syrjintää;” 

2. osa: ”toteaa, että tällaisessa tilanteessa olevia naisia ovat muun muassa vammaiset naiset, 

naiset, joilla on huollettavia, ikääntyneet naiset, vähemmistöihin kuuluvat naiset, 

maahanmuuttaja-, pakolais- ja turvapaikanhakijanaiset, kouluttamattomat tai vain 

vähän koulutusta saaneet naiset, sukupuoliperusteisen väkivallan kohteeksi joutuneet 

naiset ja hlbti-naiset;” 

 
§ 4 

1. osa: ”kehottaa komissiota arvioimaan perusteellisemmin julkisiin menoihin tehtyjä 

leikkauksia, jotka vaikuttavat kielteisesti naisten oikeuksiin ja sukupuolten tasa-

arvoon jäsenvaltioissa, ja toteuttamaan toimenpiteitä, joilla puututaan näihin 

vaikutuksiin ja torjutaan niitä;” 

2. osa: ”pitää erittäin valitettavana säästötoimia, jotka hidastavat merkittävästi edistymistä 

sukupuolten tasa-arvon saavuttamisessa ja näin ollen johtavat naisten 

marginalisoitumiseen yhteiskunnassa ja työelämässä;” 

 
§ 5 

1. osa: ”pitää valitettavana, että Eurooppa 2020 -strategiassa ei ole otettu huomioon 

sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista, ja kehottaa ottamaan sukupuoleen liittyvät 

näkökohdat huomioon entistä voimakkaammin ja kattavammin siten, että naisten 

köyhyyden rakenteellisia syitä käsitellään” 

2. osa: ”erityisesti laadittaessa maakohtaisia suosituksia eurooppalaisen ohjausjakson 

yhteydessä ja että vuotuiseen kasvuselvitykseen sisällytetään toimintapoliittiset 

ohjeet sukupuolten epätasa-arvon vähentämiseksi;” 
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§ 6 

1. osa: teksti ilman sanoja ”ja erityisesti ikääntyneiden naisten ja yksinhuoltajaäitien sekä 

sukupuoleen perustuvan väkivallan uhreiksi joutuneiden naisten, vammaisten 

naisten, maahanmuuttaja-, turvapaikanhakija- ja pakolaisnaisten ja vähemmistöihin 

kuuluvien naisten” 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 7 

1. osa: teksti ilman sanoja ”myös trans- ja intersukupuoliset henkilöt kattava” 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 15 

1. osa: ”kehottaa komissiota tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa osana komission 

työohjelmaa vuodeksi 2017 ja tulevan Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin 

huomioon ottaen esittämään kunnianhimoisen ja kattavan paketin lainsäädäntö- ja 

muita toimia, jotka koskevat työ- ja yksityiselämän tasapainoa,” 

2. osa: ”mukaan lukien nykyisten äitiys- ja vanhempainvapaata koskevien direktiivien 

tarkistaminen sekä isyysvapaata ja hoitovapaata koskevat direktiiviehdotukset, jotka 

kannustavat miesten ja naisten vapaajärjestelyjen yhdenvertaiseen hyödyntämiseen 

kaikissa työntekijäluokissa;” 

 
§ 19 

1. osa: teksti ilman sanoja ”kannustaa Portugalia, Alankomaita, Luxemburgia, Suomea, 

Italiaa, Maltaa ja Viroa pyrkimään toiseen, vielä saavuttamatta olevaan 

tavoitteeseen, ja kehottaa Puolaa, Kroatiaa ja Romaniaa, missä molempien 

tavoitteiden saavuttamiseen on vielä matkaa, lisäämään ponnistuksiaan julkisen 

lasten päivähoidon tarjoamiseksi, jotta voidaan edistää työntekijöiden 

yksityiselämän ja työelämän välistä tasapainoa;” 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 20 

1. osa: teksti ilman sanoja ”komissiota ja” ja “EU:n” 

2. osa: ”komissiota ja” 

3. osa: ”EU:n” 

 
§ 22 

1. osa: teksti ilman sanoja ”tai samanarvoisesta työstä” ja ilman sanoja “ja pyytämään 

yrityksiä ottamaan käyttöön sisäisiä menetelmiä palkkaerojen havaitsemiseksi” 

2. osa: ”tai samanarvoisesta työstä” 

3. osa: ”ja pyytämään yrityksiä ottamaan käyttöön sisäisiä menetelmiä palkkaerojen 

havaitsemiseksi” 

 

 
§ 23 

1. osa: teksti ilman sanoja ”katsoo, että unionin tasolla on laadittava kiireellisesti 

määritelmä periaatteelle, jonka mukaan miehille ja naisille maksetaan samasta tai 

samanarvoisesta työstä sama palkka;” 

2. osa: nämä samat 
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§ 24 

1. osa: ”tuomitsee sen, että yli puolessa jäsenvaltioita sukupuolten välinen eläke-ero on 

kasvanut;” 

2. osa: ”kannustaa Kyprosta, Saksaa ja Alankomaita supistamaan miesten ja naisten 

eläkkeiden välistä eroa, joka on lähes 50 prosenttia; kehottaa Maltaa, Espanjaa, 

Belgiaa, Irlantia, Kreikkaa, Italiaa ja Itävaltaa kaventamaan sukupuolten välistä eroa 

eläketurvan kattavuudessa, sillä kyseisissä maissa 11–36 prosentilla naisista ei ole 

mahdollisuutta saada eläkettä;” 

 
§ 25 

1. osa: ”on tyytyväinen Ruotsin hallituksen saavuttamaan sukupuolten tasapuoliseen 

edustukseen ja Slovenian ja Ranskan likimain saavuttamaan sukupuolten 

tasapuoliseen edustukseen ja kannustaa Unkaria, Slovakiaa ja Kreikkaa, joissa on 

muodostettu hallituksia ilman yhtäkään naista , varmistamaan, että naiset ovat 

riittävästi edustettuina kaikilla poliittisen ja taloudellisen päätöksenteon tasoilla;” 

2. osa: ”kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että sukupuolten tasapuolinen edustus 

toteutuu jäsenvaltioiden hallitusten, julkisten laitosten ja elinten korkeissa viroissa ja 

vaaliluetteloissa, jotta voidaan taata tasapuolinen edustus kunnanvaltuustoissa ja 

alueellisissa ja kansallisissa parlamentissa sekä Euroopan parlamentissa;” 

3. osa: ”korostaa, että useissa tutkimuksissa on osoitettu, että asianmukaisilla 

lainsäädäntötoimilla voidaan saada aikaan nopea muutos sukupuolten tasapainossa 

politiikassa; on yhtä mieltä komission kanssa siitä, että kiintiöt ovat tehokkaita vain, 

jos niiden rinnalle säädetään ehdokaslistojen järjestystä koskevia säännöksiä ja 

asianmukaisia seuraamuksia mahdollisista rikkomuksista;” 

 
§ 31 

1. osa: teksti ilman sanoja ”kehottaa neuvostoa käyttämään siirtymälauseketta 

hyväksymällä yksimielisen päätöksen, jolla lisätään sukupuoleen perustuva väkivalta 

SEUT:n 83 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin rikollisuuden aloihin;” 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 33 

1. osa: teksti ilman sanoja ”sitovan säädöksen sisältävän” 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 38 

1. osa: ”kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan käyttöön toimenpiteitä, joilla 

suojataan naisia ja hlbti-ihmisiä häirinnältä työelämässä;” 

2. osa: ”kehottaa komissiota tarkistamaan nykyistä EU:n puitepäätöstä rasismin ja 

muukalaisvihan tiettyjen muotojen ja ilmaisujen torjumisesta rikosoikeudellisin 

keinoin niin, että siihen sisällytetään seksismi sekä seksuaaliseen suuntautumiseen, 

sukupuoli-identiteettiin ja sukupuoliominaisuuksiin perustuvat viharikokset ja 

vihaan yllyttäminen;” 

 
§ 42 

1. osa: teksti ilman ensimmäistä ”välitön” sanaa ja sanoja ”ja välitön sukupuoli-identiteetin 

tunnustaminen turvapaikkamenettelyn ajaksi väkivaltaa ehkäisevänä toimenpiteenä” 

2. osa: ensimmäinen ”välitön” sana 

3. osa: ”ja välitön sukupuoli-identiteetin tunnustaminen turvapaikkamenettelyn ajaksi 

väkivaltaa ehkäisevänä toimenpiteenä” 
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§ 46 

1. osa: ”toteaa, että naisilla on oltava valta päättää itse omista seksuaalisuuteen ja 

lisääntymisterveyteen liittyvistä oikeuksistaan;” 

2. osa: ”kehottaa kaikkia jäsenvaltioita takaamaan naisille helposti saatavilla olevan 

vapaaehtoisen perhesuunnittelun sekä kaikkien lisääntymis- ja seksuaaliterveyteen 

liittyvien palveluiden, kuten ehkäisyn ja abortin, saatavuuden;” ilman sanoja ”ja 

abortin” 

3. osa: ”ja abortin” 

4. osa: ”kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota toteuttamaan kansalaisten tietoisuutta lisääviä 

toimia, jotta miehet ja naiset olisivat täysin tietoisia oikeuksistaan ja 

velvollisuuksistaan seksuaali- ja lisääntymisasioissa;” 
 

 

10. Miesten ja naisten yhdenvertainen kohtelu tavaroiden ja palvelujen saatavuuden 

ja tarjonnan alalla 

Mietintö: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (A8-0043/2017) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 10 § alkuper. teksti NHÄ + 470, 147, 69 

§ 23 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 34 § alkuper. teksti NHÄ + 381, 258, 46 

§ 38 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 39 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 343, 333, 17 

8 viite § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 573, 73, 42 

2/NHÄ + 392, 223, 68 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

15 viite § alkuper. teksti NHÄ + 401, 252, 32 

I kappale § alkuper. teksti eä -  

J kappale § alkuper. teksti eä -  

L kappale § alkuper. teksti NHÄ + 390, 259, 43 

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 499, 104, 81 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

S&D:  8, 15 viite, § 10, 34, L kappale 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: 15 viite, I, J, L kappale, § 10, 34 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: 

8 viite 

1. osa: ”ottaa huomioon Euroopan neuvoston yleissopimuksen naisiin kohdistuvan 

väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta (Istanbulin 

yleissopimus)” 

2. osa: ”ja sen 3 artiklan, jossa ’sukupuoli’ tarkoittaa ”yhteiskunnallisesti rakentuneita 

rooleja, käyttäytymismuotoja, toimintoja ja ominaisuuksia, joita tietty yhteiskunta 

pitää sopivina naisille ja vastaavasti miehille,” 

 
§ 23 

1. osa: teksti ilman sanoja ”julkisten, maksuttomien ja” 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 38 

1. osa: teksti ilman sanaa ”ilmaista” 

2. osa: tämä sana 

 
§ 39 

1. osa: teksti ilman sanoja ”sekä varoittavat seuraamukset” 

2. osa: nämä sanat 
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11. EU:n varoja sukupuolten tasa-arvoon 

Mietintö: Clare Moody (A8-0033/2017) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 13 § alkuper. teksti eä +  

§ 17 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 20 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ - 282, 380, 25 

§ 35 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 453, 172, 56 

§ 52 § alkuper. teksti NHÄ - 327, 333, 22 

§ 55 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 480, 116, 87 

§ 55 jälkeen 2 76+ jäsentä NHÄ + 430, 179, 67 

§ 56 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 425, 176, 78 

3/NHÄ + 407, 203, 59 

§ 62 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 356, 289, 40 

3/NHÄ + 440, 170, 73 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 67 § alkuper. teksti NHÄ - 325, 328, 25 

§ 69 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 -  

§ 78 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 609, 50, 24 

2/NHÄ + 352, 306, 16 

§ 79 § alkuper. teksti NHÄ - 310, 318, 56 

§ 80 1 esittelijä NHÄ + 332, 305, 51 

§ alkuper. teksti NHÄ ↓  

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 437, 166, 80 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: tark. 1 

PPE: tark. 2 

76+ jäsentä § 35 (2. osa), 55 (2. osa), 56 (2. osa), 79, 80 

Verts/ALE: tark. 2, § 52, 67, 56 (3. osa), 62 (2. ja 3. osa) 

S&D: § 67, 78, tark. 2 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

76+ jäsentä § 13, 52, 67, 79, 80, 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

76+ jäsentä 

§ 20 

1. osa: teksti ilman sanoja ”palkatta tehty työ on olennainen osa taloudellista toimintaa ja 

että” 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 17 

1. osa: teksti ilman sanaa ”pakollinen” 

2. osa: tämä sana 

 
§ 35 

1. osa: teksti ilman sanoja ”kuten seksuaali- ja lisääntymisterveyttä koskevien palvelujen” 

2. osa: nämä sanat 
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§ 55 

1. osa: teksti ilman sanoja ”mukaan lukien ehkäisy-, hätäehkäisy- ja 

raskaudenkeskeyttämispalvelut” 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 56 

1. osa: teksti ilman sanoja ”seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja -oikeuksiin liittyvää” ja ”, 

kuten väkivallan, myös seksuaalisen väkivallan, uhreiksi joutuneilla naisilla, vailla 

huoltajaa olevilla alaikäisillä ja muilla riskiryhmillä, hlbti-henkilöt mukaan lukien;” 

2. osa: ”seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja -oikeuksiin liittyvää” 

3. osa: ”, kuten väkivallan, myös seksuaalisen väkivallan, uhreiksi joutuneilla naisilla, vailla 

huoltajaa olevilla alaikäisillä ja muilla riskiryhmillä, hlbti-henkilöt mukaan lukien;” 

 
§ 62 

1. osa: teksti ilman sanoja ”ja maahantulija-” ja ”sekä hlbti-henkilöt” 

2. osa: ”ja maahantulija-” 

3. osa: ”sekä hlbti-henkilöt” 

 
§ 69 

1. osa: ”katsoo, että nykyisessä monivuotisessa rahoituskehyksessä myönnetyt 6,17 

miljardia euroa EU:n tason rahoitusta sukupuolinäkökulman huomioon ottavan 

strategisen ohjelman tavoitteiden saavuttamiseen ovat ensiaskel” 

2. osa: ”ja pyytää korottamaan tätä määrää seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä;” 

 
§ 78 

1. osa: ”ilmoittaa olevansa edelleen huolissaan sukupuolten tasapainoisen edustuksen 

silmiinpistävästä puutteesta tilintarkastustuomioistuimessa, sillä nykyisin jäseninä 

on 28 miestä ja ainoastaan kolme naista (kaksi vähemmän kuin vuoden 2016 alussa), 

mikä tarkoittaa, että ero on suurempi kuin missään muussa unionin toimielimessä;” 

2. osa: ”kehottaa neuvostoa esittämään tästä lähtien ja siihen saakka, kunnes asianmukainen 

tasapaino on saavutettu, parlamentille kutakin nimitystä varten kahta ehdokasta, 

joista toinen on nainen ja toinen mies;” 
 

 

12. Massadatan vaikutukset perusoikeuksiin 

Mietintö: Ana Gomes (A8-0044/2017) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 3 § alkuper. teksti eä +  

§ 4 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 13 § alkuper. teksti eä +  

§ 14 § alkuper. teksti eä +  

§ 16 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 364, 253, 63 

3 +  

§ 20 § alkuper. teksti eä +  

§ 27 § alkuper. teksti eä +  

§ 28 § alkuper. teksti eä +  

§ 31 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  

K kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  

O kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 561, 71, 49 

 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

76+ jäsentä § 3, 13, 14, 20, 27, 28 
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Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

76+ jäsentä 

K kappale 

1. osa: ”toteaa, että massadata-ala kasvaa 40 prosentilla vuodessa eli seitsemän kertaa 

nopeammin kuin tietotekniikan markkinat; toteaa, että uusien teknologioiden 

tuottamien laajojen tietokokonaisuuksien keskittyminen tarjoaa ratkaisevan tärkeää 

tietoa suurille yhtiöille, mikä aiheuttaa ennennäkemättömiä muutoksia vallan 

tasapainossa kansalaisten, hallitusten ja yksityisten toimijoiden välillä;” 

2. osa: ”katsoo, että tällainen vallan keskittyminen yhtiöiden käsiin saattaa vahvistaa 

monopoleja ja vahingollisia käytäntöjä sekä vaikuttaa heikentävästi kuluttajien 

oikeuksiin ja reiluun markkinakilpailuun;” 

3. osa: ”katsoo, että yksilöiden etua sekä perusoikeuksien suojelua olisi valvottava 

enemmän massadatasulautumien yhteydessä;” 

 
O kappale 

1. osa: ”katsoo, että data-analyysit ja algoritmit vaikuttavat yhä enemmän kansalaisten 

saatavilla olevaan tietoon;” 

2. osa: ”katsoo, että tällaisten tietojen väärinkäyttö voi vaarantaa tiedonsaantia koskevan 

perusoikeuden sekä tiedotusvälineiden vapauden ja moniarvoisuuden; toteaa, että 

jäsenvaltioiden julkisen palvelun yleisradiotoiminta liittyy suoraan kunkin 

yhteiskunnan demokraattisiin, sosiaalisiin ja kulttuurisiin tarpeisiin sekä tarpeeseen 

säilyttää tiedotusvälineiden moniarvoisuus, kuten todetaan Amsterdamin 

sopimukseen liitetyssä pöytäkirjassa (11997D/PRO/09) jäsenvaltioiden julkisen 

palvelun yleisradiotoiminnasta;” 

 
§ 4 

1. osa: ”korostaa, että yksilöiden heikko tietoisuus ja ymmärrys massadatan luonteesta 

mahdollistavat henkilötietojen käytön ei-toivotulla tavalla;” 

2. osa: ”toteaa, että perusoikeuksia koskeva koulutus ja tietoisuus ovat ensisijaisen tärkeitä 

EU:ssa;” 

3. osa: ”kehottaa unionin toimielimiä ja jäsenvaltioita investoimaan digitaaliseen 

lukutaitoon ja digitaalisia oikeuksia koskevan tietoisuuden lisäämiseen sekä 

kansalaisten, myös lasten, yksityisyyden suojeluun ja tietosuojaan; korostaa, että 

tämän tyyppiseen koulutukseen olisi sisällyttävä käsitys periaatteista/logiikasta, 

joiden mukaan algoritmit ja automatisoidut päätöksentekoprosessit toimivat ja 

kuinka niitä tulkitaan mielekkäästi; painottaa lisäksi, että koulutuksella on lisättävä 

ymmärrystä siitä, missä ja kuinka datavirtoja kerätään (muun muassa verkkosivuja 

haravoimalla, yhdistämällä datavirtaa sosiaalisen median ja verkkoon liitettyjen 

laitteiden tietoihin ja kokoamalla ne uudeksi datavirraksi);” 

 
§ 16 

1. osa: ”katsoo, että läpisalauksen käyttöön olisi myös kannustettava” 

2. osa: ”ja tarpeen vaatiessa siitä olisi tehtävä pakollista” 

3. osa: ”sisäänrakennetun tietosuojan periaatteen mukaisesti; suosittaa, että kaikissa asiaa 

koskevissa tulevissa lainsäädäntökehyksissä salaus- ja viestintäpalveluiden tarjoajilta 

ja kaikilta muilta organisaatioilta (toimitusketjun kaikilla tasoilla) nimenomaisesti 

kielletään "takaporttien" salliminen tai niiden käytön helpottaminen;” 
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§ 31 

1. osa: ”varoittaa, että koska lainvalvontaviranomaisten myös tietodenkäsittelyn ja data-

analyysin avulla tekemät päätökset ja toimenpiteet vaikuttavat perinpohjaisesti 

kansalaisten elämään ja oikeuksiin, olisi noudatettava mahdollisimman suurta 

varovaisuutta, jotta vältetään lainvastainen syrjintä ja kohdistaminen tiettyihin 

yksilöihin tai ihmisryhmiin rodun, ihonvärin tai etnisen tai sosiaalisen alkuperän, 

geneettisten ominaisuuksien, kielen, uskonnon tai vakaumuksen, poliittisten tai 

muiden mielipiteiden, varallisuuden, syntyperän, vammaisuuden, iän, sukupuolen, 

sukupuolen ilmaisun, sukupuoli-identiteetin, seksuaalisen suuntautumisen, 

oleskeluoikeuden, terveydentilan tai kansalliseen vähemmistöön kuulumisen 

perusteella,” 

2. osa: ”ja että viimeksi mainitut ovat usein etnisen profiloinnin tai tavallista 

voimakkaampien lainvalvontatoimien kohteena, kuten myös henkilöt, jotka 

määritellään erityisominaisuuksien perusteella;” 

3. osa: ”kehottaa kouluttamaan asianmukaisesti etulinjassa olevat tietojen kerääjät ja data-

analyysistä johdetun älyn käyttäjät;” 
 

 

13. Tuotantokanien suojelun vähimmäisvaatimukset 

Mietintö: Stefan Eck (A8-0011/2017) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

vaihtoehtoinen 

päätöslauselmaesitys 

1 PPE NHÄ - 235, 388, 62 

§ 34, 2 

luetelmakohdan 

jälkeen 

3 76+ jäsentä NHÄ + 356, 254, 71 

H kappale 2 esittelijä  +  

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) AGRI-valiokunta 

NHÄ + 410, 205, 59 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

GUE/NGL: tark. 1, 3 

 


