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1. Zimbabwe ja pastori Evan Mawariren tapaus 

Päätöslauselmaesitykset: B8-0191/2017, B8-0194/2017, B8-0196/2017, B8-0200/2017, B8-0224/2017 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0191/2017  

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

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

 +  

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset 

B8-0191/2017  ECR  ↓  

B8-0194/2017  S&D  ↓  

B8-0196/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0200/2017  ALDE  ↓  

B8-0224/2017  PPE  ↓  
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2. Ukrainalaiset poliittiset vangit Venäjällä ja Krimin tilanne 

Päätöslauselmaesitykset: B8-0190/2017, B8-0192/2017, B8-0195/2017, B8-0198/2017, B8-0221/2017 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0190/2017 

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

§ 19 § alkuper. teksti eä +  

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 451, 73, 86 

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset 

B8-0190/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0192/2017  ECR  ↓  

B8-0195/2017  S&D  ↓  

B8-0198/2017  ALDE  ↓  

B8-0221/2017  PPE  ↓  

 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: lopullinen äänestys RC-B8-0190/2017 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

S&D: § 19 
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3. Filippiinit ja senaattori Leila M. De Liman tapaus 

Päätöslauselmaesitykset: B8-0193/2017, B8-0197/2017, B8-0199/2017, B8-0222/2017, B8-0223/2017, 
B8-0225/2017, B8-0226/2017 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0193/2017  

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

§ 6 § alkuper. teksti eä +  

§ 12 1 GUE/NGL  +  

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

 +  

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset 

B8-0193/2017  ECR  ↓  

B8-0197/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0199/2017  EFDD  ↓  

B8-0222/2017  S&D  ↓  

B8-0223/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0225/2017  ALDE  ↓  

B8-0226/2017  PPE  ↓  

 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: § 6 
 

 

4. EU:n painopisteet YK:n ihmisoikeusneuvoston istunnoissa vuonna 2017 

Päätöslauselmaesitykset: B8-0183/2017, B8-0184/2017, B8-0185/2017, B8-0186/2017, B8-0187/2017, 
B8-0188/2017, B8-0189/2017 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0183/2017  

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

§ 12 § alkuper. teksti osat   

1 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

2 +  

3 +  

4 +  

§ 15 § alkuper. teksti eä +  

§ 23 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 25 1 Verts/ALE NHÄ - 197, 371, 50 

§ 27 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

 +  

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset 

B8-0183/2017  PPE  ↓  

B8-0184/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0185/2017  EFDD  ↓  

B8-0186/2017  ALDE  ↓  

B8-0187/2017  S&D  ↓  

B8-0188/2017  ECR  ↓  

B8-0189/2017  Verts/ALE  ↓  

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

Verts/ALE: tark. 1 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: § 15 
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Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: 

§ 27 

1. osa: ”kehottaa EU:ta työskentelemään kumppaniensa kanssa, jotta yritystoimintaa ja 

ihmisoikeuksia koskevat YK:n suuntaviivat voitaisiin panna täytäntöön, ja myös 

kannustamaan yhä useampia valtioita hyväksymään kansallisia toimintasuunnitelmia 

ja osallistumaan YK:n työryhmien ja YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston 

toimintalinjoihin;” 

2. osa: ”kehottaa uudelleen kaikkia valtioita ja EU:ta toimimaan aktiivisesti ja rakentavasti 

tässä prosessissa, jotta saataisiin mahdollisimman pian aikaan oikeudellisesti sitova 

väline, jolla säännellään kansainvälisessä ihmisoikeuslainsäädännössä 

monikansallisten yhtiöiden ja muiden liikeyritysten toimintaa, ja jotta voitaisiin estää 

ihmisoikeusloukkaukset, tutkia tapahtuneet ihmisoikeusloukkaukset ja taata 

oikeussuojakeinot niiden sattuessa;” 

 

PPE, ECR 

§ 12 

1. osa: teksti ilman sanoja ”sukupuoli-identiteetti”, “tai seksuaalinen suuntautuminen” ja 

“kuten seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin perustuvalta 

väkivallalta ja syrjinnältä suojelua käsittelevässä uudessa riippumattomassa 

asiantuntijaelimessä” 

2. osa: ”sukupuoli-identiteetti” 

3. osa: ”tai seksuaalinen suuntautuminen” 

4. osa: ”kuten seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin perustuvalta 

väkivallalta ja syrjinnältä suojelua käsittelevässä uudessa riippumattomassa 

asiantuntijaelimessä” 

 
§ 23 

1. osa: ”kehottaa EU:ta edelleen edistämään jatkossakin naisten ja miesten tasa-arvoa ja 

tukemaan aktiivisesti YK:n tasa-arvojärjestön työtä sekä sukupuolinäkökulman 

valtavirtaistamista koskevia aloitteita toimissaan ja ohjelmissaan; kehottaa 

jatkamaan tukitoimenpiteitä, joilla tehostetaan naisten ja tyttöjen voimaannuttamista 

ja kaikenlaisen tyttöihin ja naisiin kohdistuvan väkivallan ja syrjinnän, myös 

sukupuoleen perustuvan väkivallan, poistamista; kehottaa painokkaasti EU:ta 

edistämään alueiden rajat ylittäviä aloitteita naisten oikeuksien edistämiseksi, 

suojelemiseksi ja toteuttamiseksi” 

2. osa: ”sekä Pekingin toimintaohjelman ja kansainvälisen väestö- ja kehityskonferenssin 

(ICPD) toimintaohjelman täysimääräisen ja tehokkaan täytäntöönpanon 

varmistamiseksi” 

3. osa: ”ja edistämään edelleen seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyviä oikeuksia tässä 

yhteydessä;” 
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5. Konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien mineraalien ja 

metallien toimitusketjuun sovellettava tuojien due diligence -järjestelmä 

Mietintö: Iuliu Winkler (A8-0141/2015) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

alustava sopimus 156 valiokunta NHÄ + 558, 17, 45 

lausumat 157 valiokunta  +  

 

Muuta 

Mietintö palautettiin valiokuntaan 20. toukokuuta 2015 toimielinten välisiä neuvotteluita varten. 
 

 

 

6. Kalatalousalan tietojen keruuta, hallintaa ja käyttöä koskevat unionin puitteet 

Mietintö: Marco Affronte (A8-0150/2016) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Alustava sopimus 

alustava sopimus 118 valiokunta NHÄ + 535, 38, 48 

Esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi * 

teksti 

kokonaisuudessaan 

118 valiokunta  ↓  

asiasta vastaavan 

valiokunnan 

tarkistukset – yhtenä 

ryhmänä 

1-117 valiokunta  ↓  

äänestys: komission ehdotus NHÄ ↓  

 

* 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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7. Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan perustuslailliset, oikeudelliset ja 

institutionaaliset vaikutukset: Lissabonin sopimuksen antamat mahdollisuudet 

Mietintö: Michael Gahler, Esteban González Pons (A8-0042/2017) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

13 viitteen jälkeen 1 esittelijät  +  

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 360, 212, 48 

 

 

 

8. Arktista aluetta koskeva EU:n yhdennetty politiikka 

Mietintö: Urmas Paet, Sirpa Pietikäinen (A8-0032/2017) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 13 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 334, 265, 20 

2/NHÄ - 183, 414, 20 

§ 14 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 561, 43, 15 

2/NHÄ + 301, 289, 27 

3/NHÄ + 386, 212, 21 

§ 41 1 76+ jäsentä  -  

§ alkuper. teksti NHÄ - 187, 287, 148 

§ 56 jälkeen 2 76+ jäsentä  +  

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 483, 100, 37 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

Verts/ALE: § 13, 14, 41 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

76+ jäsentä § 13, 41 
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Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

76+ jäsentä 

§ 13 

1. osa: ”kehottaa jäsenvaltioita kieltämään fossiilisten polttoaineiden tuet, jotka alentavat 

energian tuotantoon käytettävien fossiilisten polttoaineiden kustannuksia, jotta 

fossiilisten polttoaineiden hyödyntäminen ja käyttö vähenee;” 

2. osa: ”kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tekemään työtä kansainvälisillä foorumeilla, 

jotta tulevaisuudessa saadaan aikaan arktisen alueen öljyn- ja kaasuntuotannon 

täyskielto vähähiilisen talouden tavoitteen saavuttamiseksi;” 

 
§ 14 

1. osa: ”kehottaa EU:ta edistämään ennalta varautumiseen perustuvia tiukkoja 

sääntelyvaatimuksia ympäristönsuojelun sekä öljyn turvallisen etsinnän, 

hyödyntämisen ja tuotannon alalla kansainvälisesti;” 

2. osa: ”vaatii kieltämään öljynporauksen EU:n ja ETA:n jäisillä arktisen alueen vesillä” 

3. osa: ”ja kehottaa EU:ta edistämään vastaavia ennalta varautumiseen perustuvia 

vaatimuksia Arktisessa neuvostossa ja arktisen alueen rannikkovaltioissa;” 
 

 

9. Montenegroa koskeva vuoden 2016 kertomus 

Mietintö: Charles Tannock (A8-0050/2017) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 1 10 ENF  -  

§ 3 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3/KÄ - 264, 278, 70 

4 +  

§ 5 6 GUE/NGL  -  

§ alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 15 7 GUE/NGL  -  

§ 17 4 S&D, 

Verts/ALE 

KÄ + 311, 234, 61 

§ 32 1 Verts/ALE  +  

§ 34 2 Verts/ALE  -  

§ 36 8 GUE/NGL  -  

§ alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 40 9P GUE/NGL  -  

3 Verts/ALE KÄ - 288, 302, 21 

A kappale 5 GUE/NGL  -  

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 471, 98, 41 

 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

EFDD: 

§ 3 

1. osa: teksti ilman sanoja ”piti”, ”osa” ja ”ulkoisten toimijoiden” 

2. osa: ”piti” 

3. osa: ”osa” 

4. osa: ”ulkoisten toimijoiden” 

 
§ 5 

1. osa: teksti ilman sanoja ”Venäjän” 

2. osa: tämä sana 

 
§ 36 

1. osa: teksti ilman sanoja ”myös neuvoston päätöstä (YUTP) 2016/1671, jolla jatketaan 

rajoittavia toimenpiteitä Venäjää vastaan” 

2. osa: nämä sanat 
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10. Sähköinen demokratia EU:ssa: mahdollisuudet ja haasteet 

Mietintö: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0041/2017) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 16 § alkuper. teksti eä/KÄ + 414, 156, 16 

§ 20 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 314, 271, 9 

§ 23 § alkuper. teksti eä/KÄ + 350, 235, 4 

§ 27 § alkuper. teksti eä/KÄ + 317, 249, 20 

§ 32 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 38 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 39 1 76+ jäsentä  -  

§ 41 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 299, 285, 6 

§ 43 § alkuper. teksti eä +  

A kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

G kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 -  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 459, 53, 47 

 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

76+ jäsentä § 16, 23, 27, 43 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

76+ jäsentä 

§ 20 

1. osa: teksti ilman sanoja ”segmentoiduilla proaktiivisilla välineillä, joiden avulla pääsee 

tutustumaan kaikkiin asiakirjoihin, jotka liittyvät parlamentissa käsiteltäviin 

asioihin” 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 32 

1. osa: teksti ilman sanoja ”suosittelee lisäksi, että komissio keskittyy avoimen lähdekoodin 

ratkaisuihin, jotka voidaan ottaa helposti käyttöön kaikkialla digitaalisten 

sisämarkkinoiden alueella;” 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 38 

1. osa: teksti ilman sanoja ”kehottaa Euroopan parlamentin poliittisia ryhmiä ja Euroopan 

tason poliittisia puolueita lisäämään mahdollisuuksia julkiseen keskusteluun ja 

verkko-osallistumiseen;” 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 41 

1. osa: teksti ilman sanoja ”ehdottaa tätä varten, että Euroopan tason poliittisten puolueiden 

perussääntöön harkitaan mahdollisesti muutoksia, jotka kattavat sähköisen 

osallistumisen ja edistävät sitä;” 

2. osa: nämä sanat 

 
A kappale 

1. osa: teksti ilman sanoja ”ja kääntävät selkänsä poliittisille päätöksentekoprosesseille ja 

riski kansalaisten vieraantumisesta politiikasta on yhä suurempi;” 

2. osa: nämä sanat 

 
G kappale 

1. osa: teksti ilman sanoja ”ihmisten välinpitämättömyyttä ja” 

2. osa: nämä sanat 

 


