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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. EU:n ja Latinalaisen Amerikan sekä Karibian alueen kansainvälisen säätiön 

perustamista koskeva sopimus *** 

Suositus: Javier Couso Permuy (A8-0279/2017) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

äänestys: hyväksyntä NHÄ + 626, 36, 27 

 

 

 

2. Viisumitietojärjestelmää koskevien Schengenin säännöstön määräysten 

voimaansaattaminen Bulgariassa ja Romaniassa * 

Mietintö: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0286/2017) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys NHÄ + 610, 50, 33 

 

 

3. Ajoneuvorekisteritietoja koskeva automaattinen tietojenvaihto Tšekin tasavallan 

kanssa * 

Mietintö: Maria Grapini (A8-0288/2017) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys NHÄ + 604, 68, 21 

 

 

4. Sormenjälkitietoja koskeva automaattinen tietojenvaihto Portugalin kanssa * 

Mietintö: Jaromír Štětina (A8-0289/2017) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys NHÄ + 596, 72, 18 
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5. Sormenjälkitietoja koskeva automaattinen tietojenvaihto Kreikan kanssa * 

Mietintö: Claude Moraes (A8-0287/2017) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys NHÄ + 599, 67, 21 

 

 

6. Matkustaja-alusten turvallisuussäännöt ja -määräykset ***I 

Mietintö: Daniela Aiuto (A8-0167/2017) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Alustava sopimus 

alustava sopimus 27 valiokunta NHÄ + 659, 12, 17 

 

 

 

7. Jäsenvaltioiden satamiin tai satamista liikennöivillä matkustaja-aluksilla olevien 

henkilöiden rekisteröinti ***I 

Mietintö: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Alustava sopimus 

alustava sopimus 30 valiokunta NHÄ + 655, 12, 26 

 

 

 

8. Tarkastusjärjestelmä säännöllisen ro-ro-alusliikenteen ja 

suurnopeusmatkustaja-alusliikenteen turvallisen harjoittamisen varmistamiseksi 

***I 

Mietintö: Dominique Riquet (A8-0165/2017) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Alustava sopimus 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

alustava sopimus 24 valiokunta NHÄ + 661, 11, 17 

 

 

9. Delegoidun säädöksen vastustaminen: Tieteelliset kriteerit hormonitoimintaa 

häiritsevien ominaisuuksien määrittämiseksi 

Päätöslauselmaesitys: B8-0542/2017 (päätöslauselmaesityksen hyväksymiseen vaaditaan parlamentin 

jäsenten enemmistö) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Päätöslauselmaesitys B8-0542/2017 

(ENVI-valiokunta) 

§ 3 1= 

4= 

S&D/Verts/A

LE 

ALDE 

KÄ + 399, 258, 31 

§ 5 § alkuper. teksti eä/KÄ - 219, 257, 213 

§ 6 § alkuper. teksti eä -  

8 viite § alkuper. teksti eä -  

9 viite § alkuper. teksti eä -  

10 viite § alkuper. teksti eä -  

11 viite § alkuper. teksti eä -  

12 viite § alkuper. teksti eä -  

13 viite § alkuper. teksti eä -  

14 viite § alkuper. teksti eä -  

I kappale 2 ALDE KÄ + 334, 320, 33 

L kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 394, 269, 27 

P kappale § alkuper. teksti NHÄ + 605, 35, 48 

Q kappale § alkuper. teksti eä -  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

R kappale § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 598, 48, 44 

2/NHÄ - 155, 321, 213 

3/NHÄ - 150, 341, 202 

S kappale § alkuper. teksti eä -  

T kappale 3 ALDE KÄ - 168, 316, 204 

U kappale § alkuper. teksti eä -  

V kappale § alkuper. teksti eä -  

W kappale § alkuper. teksti eä -  

X kappale § alkuper. teksti eä -  

Y kappale § alkuper. teksti eä -  

Z kappale § alkuper. teksti eä -  

AA kappale § alkuper. teksti eä -  

AB kappale § alkuper. teksti eä -  

AC kappale § alkuper. teksti eä -  

AD kappale § alkuper. teksti eä -  

AE kappale § alkuper. teksti eä -  

AF kappale § alkuper. teksti eä -  

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 389, 235, 70 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

ALDE: P, R kappale (2. ja 3. osa) 

Verts/ALE: P, R kappale, lopullinen äänestys 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ALDE: § 5, 6, viite 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, kappale Q, S, U, V, W, X, Y, Z, AA, AB, AC, 

AD, AE, AF 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ALDE: 

L kappale 
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1. osa: teksti ilman sanoja "parlamentti myötäili tätä näkemystä 8. kesäkuuta 2016 

antamassaan päätöslauselmassa, jossa korostetaan, että "yleinen tuomioistuin katsoi, 

että tieteelliset kriteerit voidaan täsmentää ainoastaan objektiivisesti 

sisäeritysjärjestelmää koskevien tieteellisten tietojen perusteella ja riippumatta 

kaikista muista näkökohdista, erityisesti taloudellisista, ja että" 

2. osa: nämä sanat 

 
R kappale 

1. osa: teksti ilman sanoja "siten" ja ", jonka merkityksestä komission puheenjohtaja 

Jean-Claude Juncker muistutti" 

2. osa: "siten" 

3. osa: ", jonka merkityksestä komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker muistutti" 
 

 

10. Muuntogeeninen soija FG72 x A5547-127 

Päätöslauselmaesitys: B8-0540/2017 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Päätöslauselmaesitys B8-0540/2017 

(ENVI-valiokunta) 

äänestys: 

päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 454, 198, 36 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

Verts/ALE, ENF: lopullinen äänestys 
 

 

11. Muuntogeeninen soija DAS-44406-6 

Päätöslauselmaesitys: B8-0541/2017 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Päätöslauselmaesitys B8-0541/2017 

(ENVI-valiokunta) 

äänestys: 

päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 458, 193, 36 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

Verts/ALE, ENF: lopullinen äänestys 
 

 

12. Päätöslauselmaesitys lapsiavioliittojen lopettamisesta 
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Päätöslauselmaesitys: B8-0535/2017 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Päätöslauselmaesitys B8-0535/2017 

(FEMM-valiokunta) 

§ 2 § alkuper. teksti NHÄ + 678, 7, 2 

§ 4 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 20 § alkuper. teksti NHÄ + 435, 133, 120 

D kappale § alkuper. teksti NHÄ + 450, 110, 125 

P kappale § alkuper. teksti NHÄ + 361, 316, 13 

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

 +  

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

Verts/ALE: D kappale 

S&D: § 20 

ENF: § 2, P kappale 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: § 20, D kappale 

Verts/ALE: P kappale 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: 

§ 4 

1. osa: teksti ilman sanoja "mukaan lukien seksuaali- ja lisääntymisterveyttä koskevat 

palvelut ja oikeudet" 

2. osa: nämä sanat 

13. Päätöslauselmaesitys vuonna 2017 Bonnissa Saksassa järjestettävästä YK:n 

ilmastokokouksesta (COP 23) 

Päätöslauselmaesitys: B8-0534/2017 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Päätöslauselmaesitys B8-0534/2017  

(ENVI-valiokunta, PPE-, S&D-, ECR-, ALDE-, GUE/NGL-, Verts/ALE- ja EFDD-ryhmät) 

§ 3 § alkuper. teksti eä/KÄ + 381, 310, 5 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 8 § alkuper. teksti eä +  

§ 9 § alkuper. teksti eä +  

§ 10 § alkuper. teksti eä +  

§ 11 § alkuper. teksti NHÄ + 360, 291, 43 

§ 12 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 557, 100, 34 

§ 14 1 ECR KÄ - 272, 394, 17 

§ 18 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 372, 310, 6 

§ 22 jälkeen 4 Verts/ALE NHÄ + 388, 276, 21 

§ 25 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3/VE + 374, 312, 6 

§ 26 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 29 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 -  

§ 31 § alkuper. teksti NHÄ + 618, 66, 9 

§ 33 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 35 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 36 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 485, 150, 56 

§ 43 § alkuper. teksti eä +  

§ 56 § alkuper. teksti eä +  

§ 58 jälkeen 2 PPE osat   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 60 3 PPE osat   

1/KÄ - 261, 413, 5 

2 -  

§ alkuper. teksti osat   

1/KÄ + 415, 253, 6 

2 +  

§ 73 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 77 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 78 § alkuper. teksti osat   

1 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

2 +  

§ 81 § alkuper. teksti eä +  

16 viite § alkuper. teksti eä +  

E kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

 +  

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

ENF: § 31 

Verts/ALE: tarkistus 4, § 11 

ECR: § 12 (2. osa), 36 (2. osa) 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: § 3, 26 

ECR: § 12 (2. osa), 36 (2. osa), 56 

GUE/NGL: § 43 

ENF: § 8, 9, 10, 60, 81, viite 16 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: 

§ 18 

1. osa: teksti ilman sanoja "vuosisadan puoliväliin ulottuvan päästöttömyys-" 

2. osa: nämä sanat 

 

ECR: 

§ 12 

1. osa: "korostaa, että erityisesti presidentti Trumpin ilmoituksen jälkeen on tärkeää, että 

käytössä on asianmukaisia hiilivuodon vastaisia säännöksiä, ja että varmistetaan, että 

yritykset, jotka ovat parhaita toimijoita ja joiden hiili-intensiteetti ja kaupan 

intensiteetti ovat suuria, saavat tarvitsemansa päästöoikeudet maksutta; kehottaa 

komissiota selvittämään hiilivuodon riskille alttiina olevien toimialojen 

suojelemiseksi toteutettavien lisätoimenpiteiden," 

2. osa: "esimerkiksi hiilen rajaverojärjestelyjen ja käyttömaksujen, tehokkuutta ja 

laillisuutta ottaen erityisesti huomioon niistä maista lähtöisin olevat tuotteet, jotka 

eivät täytä Pariisin sopimuksen mukaisia sitoumuksiaan;" 

 
§ 26 

1. osa: "muistuttaa, että ilmastonmuutoksen hillitsemistä koskevien toimien lisääminen 

vuotta 2020 edeltävällä ajanjaksolla on ehdoton edellytys Pariisin sopimuksen pitkän 

aikavälin tavoitteiden saavuttamiselle," 

2. osa: "ja vaatii EU:ta varmistamaan, että lyhyen aikavälin toimet säilyvät COP 

23 -ilmastokokouksen esityslistalla;" 
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§ 33 

1. osa: teksti ilman sanoja "kansallisten ja kansainvälisten verojärjestelmien muutokset, 

kuten verotaakan siirtäminen työstä pääomaan," 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 35 

1. osa: teksti ilman sanoja "sekä kehittämään erityisen automaattisen EU:n 

rahoitusmekanismin, josta tarjotaan asianmukaista lisätukea, jolla varmistetaan, että 

EU osallistuu oikeudenmukaisella osuudella" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 60 

1. osa: "toteaa, että ilmastopakolaisen hyväksyttävän ja yleispätevän määritelmän 

laatimiseen liittyy paljon ongelmia, mutta kehottaa silti suhtautumaan vakavasti 

maapallon lämpenemisen aiheuttamista katastrofeista johtuvaan ilmastoperäiseen 

kotiseudulta siirtymään joutumiseen ja siirtolaisuuteen ja näiden ilmiöiden 

laajuuteen;" 

2. osa: "panee huolestuneena merkille, että vuosina 2008–2013 noin 166 miljoonaa ihmistä 

joutui lähtemään kodeistaan luonnonkatastrofien, merenpinnan nousun, säähän 

liittyvien ääri-ilmiöiden, aavikoitumisen, vesipulan tai trooppisten ja 

vektorivälitteisten tautien leviämisen vuoksi; muistuttaa erityisesti, että ilmastoon 

liittyvä kehitys joissakin Afrikan osissa ja Lähi-idässä saattaa lisätä poliittista 

epävakautta, taloudellista kurimusta ja Välimeren pakolaiskriisin laajenemista;" 

 

ALDE: 

§ 29 

1. osa: teksti ilman sanoja "erillisenä ilmastotoimena" 

2. osa: nämä sanat 

 

ENF: 

§ 73 

1. osa: teksti ilman sanoja "energian säästämisen", "ja energiansäästöä" ja ":n 

energiaunionin" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 77 

1. osa: teksti ilman sanoja "energiaunioni-" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 78 

1. osa: teksti ilman sanoja "ja energiansäästöä" 

2. osa: nämä sanat 

 
E kappale 

1. osa: "ottaa huomioon, että ilmastonmuutos saattaa lisätä kilpailua resursseista, kuten 

elintarvikkeista, vedestä ja laidunmaasta, että se voi pahentaa taloudellisia 

vaikeuksia ja poliittista epävakautta ja että siitä saattaa tulla suurin muuttoliikettä 

edistävä tekijä niin kansallisten rajojen sisäpuolella kuin niiden yli" 

2. osa: "jopa aivan lähitulevaisuudessa; toteaa, että on tärkeää asettaa ilmastoperäinen 

muuttoliike kansainvälisten keskustelujen keskipisteeseen;" 

 

Verts/ALE: 

tarkistus 2 
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1. osa: "muistuttaa, että 4. marraskuuta 2016 voimaan tulleen Pariisin sopimuksen 2 artiklan 

mukaisesti sen tavoitteena on muun muassa parantaa kykyä sopeutua 

ilmastonmuutoksen haittavaikutuksiin ja mukautua joustavasti muuttuvaan 

ilmastoon sekä edistää kehitystä kohti kasvihuonekaasujen päästöjen vähenemistä" 

2. osa: "tavalla, joka ei uhkaa elintarviketuotantoa," 

3. osa: "ja kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita huolehtimaan, että rahoitusvirrat ovat 

johdonmukaisia tämän tavoitteen kanssa;" 

 
tarkistus 3 

1. osa: poistetaan sanat "toteaa, että ilmastopakolaisen hyväksyttävän ja yleispätevän 

määritelmän laatimiseen liittyy paljon ongelmia, mutta kehottaa silti suhtautumaan 

vakavasti maapallon lämpenemisen aiheuttamista katastrofeista johtuvaan 

ilmastoperäiseen kotiseudulta siirtymään joutumiseen ja siirtolaisuuteen ja näiden 

ilmiöiden laajuuteen;" 

2. osa: lisätään sanat "korostaa, että elintilansa ilmastonmuutoksen seurauksena menettäviä 

ihmisiä olisi tuettava heidän kotimaassaan tai sen läheisyydessä aina kun se on 

mahdollista;" 

 

PPE, ECR: 

§ 25 

1. osa: "odottaa, että vuoden 2018 taustoittavan vuoropuhelun muotoa selkeytetään COP 23 

-ilmastokokouksessa, joka on erinomainen tilaisuus arvioida Pariisin sopimuksessa 

määritellyn hillitsemistavoitteen toteutumista sekä tuottaa tietoa osapuolten 

kansallisesti määriteltyjen panosten valmistelu- ja tarkistamistyöhön vuoteen 2020 

mennessä sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi; katsoo, että EU:lla olisi oltava 

aloitteellinen rooli tässä ensimmäisessä taustoittavassa vuoropuhelussa ja sen olisi 

tarkasteltava yhteisiä tavoitteita ja edistymistä sitoumusten täyttämisessä;" 

2. osa: "kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita" ja "edistävät osaltaan ilmastonmuutoksen 

hillitsemistä koskevan vajeen poistamista EU:n valmiuksien mukaisesti;" 

3. osa: "hyvissä ajoin ennen taustoittavaa vuoropuhelua esittämään Pariisin sopimuksen 

mukaisten nykyisten sitoumustensa lisäksi kasvihuonekaasupäästöjen 

lisävähennyssitoumuksia, jotka" 

 

ECR, ALDE: 

§ 36 

1. osa: teksti ilman sanoja "ottamalla käyttöön finanssitransaktiovero" 

2. osa: nämä sanat 

 


