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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. Ympäristövastuudirektiivin soveltaminen 

Mietintö: Laura Ferrara (A8-0297/2017) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys NHÄ + 502, 74, 35 

 

 

2. Eurooppalainen kehys yksinkertaiselle, läpinäkyvälle ja standardoidulle 

arvopaperistamiselle ***I 

Mietintö: Paul Tang (A8-0387/2016) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Ehdotus komission ehdotuksen hylkäämiseksi 

ehdotus komission 

ehdotuksen 

hylkäämiseksi 

2 GUE/NGL  -  

Alustava sopimus 

alustava sopimus 3 valiokunta NHÄ + 459, 135, 23 

 

 

 

3. Luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimukset ***I 

Mietintö: Othmar Karas (A8-0388/2016) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Alustava sopimus 

alustava sopimus 2 valiokunta NHÄ + 458, 135, 26 

 

 

 

4. Päätös aloittaa toimielinten väliset neuvottelut: sähköisen viestinnän 

tietosuoja-asetus 

Mietintö: Marju Lauristin (A8-0324/2017) 
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Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

äänestys: toimielinten 

välisten neuvottelujen 

aloittamista koskeva 

päätös 

NHÄ + 318, 280, 20 

 

Nimenhuutoäänestystä koskeva pyyntö 

EFDD, PPE: lopullinen äänestys 
 

Muuta 

PPE- ja ECR-ryhmä ja parlamentin jäsen Morten Løkkegaard pyysivät äänestystä (työjärjestyksen 

69 c artiklan 2 kohta). 
 

5. Seksuaalisen häirinnän ja hyväksikäytön torjuminen EU:ssa 

Päätöslauselmaesitykset: B8-0576/2017, B8-0577/2017, B8-0578/2017, B8-0579/2017, B8-0580/2017, 
B8-0581/2017, B8-0582/2017 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0576/2017 

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

§ 1 2 ENF NHÄ - 74, 519, 20 

§ 10 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 11 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 12 § alkuper. teksti eä +  

§ 13 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 15 jälkeen 3 PPE NHÄ + 510, 73, 32 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 16, 4 luetelmakohta § alkuper. teksti NHÄ + 386, 214, 13 

§ 16, 6 luetelmakohta § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 338, 252, 24 

§ 16, 7 luetelmakohta 5 PPE NHÄ + 532, 5, 77 

§ 18 jälkeen 6 ALDE  +  

§ 21 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

D kappale 1 ENF  -  

4 PPE NHÄ + 518, 45, 53 

I kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

O kappale § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 575, 12, 28 

2/NHÄ + 324, 239, 51 

3 +  

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 580, 10, 27 

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset 

B8-0576/2017  ECR  ↓  

B8-0577/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0578/2017  S&D NHÄ ↓  

B8-0579/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0580/2017  ALDE  ↓  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

B8-0581/2017  ENF  ↓  

B8-0582/2017  PPE NHÄ ↓  

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

S&D: lopullinen äänestys: RC-B8-0576/2017 ja B8-0578/2017 

ENF: tark. 2 

PPE: lopullinen äänestys: B8-0582/2017, tark. 3, 4, 5, § 16, 4 luetelmakohta 

GUE/NGL: lopullinen äänestys: RC-B8-0576/2017, § 16, 6 luetelmakohta, 2. osa ja lopullinen 

äänestys 

Verts/ALE: O kappale, 1. ja 2. osa 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR, PPE: § 12 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: 

Johdanto-osan I kappale 

1. osa: ”ottaa huomioon, että sitkeät sukupuolistereotypiat, seksismi, seksuaalinen häirintä 

ja seksuaalinen hyväksikäyttö ovat rakenteellinen ja laajalle levinnyt ongelma 

kaikkialla Euroopassa ja maailmassa ja ilmiö, jonka uhrien ja tekijöiden iät, 

koulutus, tulot ja yhteiskunnallinen asema vaihtelevat ja jolla on uhrille fyysisiä, 

seksuaalisia, emotionaalisia ja psykologisia seurauksia;” 

2. osa: ”katsoo, että naisiin kohdistuva väkivalta liittyy vallan epätasaiseen jakautumiseen 

naisten ja miesten kesken, sukupuolistereotypioihin ja seksismiin, myös seksistiseen 

vihapuheeseen verkossa ja muualla; toteaa, että sen johdosta miehet ovat käyttäneet 

valtaa naisiin ja syrjineet näitä ja naisten täysimittainen eteneminen on estynyt;” 

 

ENF: 

§ 13 

1. osa: ”vaatii ottamaan naiset paremmin mukaan päätöksentekoprosesseihin, 

ammattiyhdistyksiin sekä organisaatioiden johtopaikoille julkisella ja yksityisellä 

sektorilla;” 

2. osa: ”kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita yhdessä kansalaisjärjestöjen, 

työmarkkinaosapuolten ja tasa-arvoelinten kanssa käynnistämään merkittäviä 

valistuskampanjoita seksuaalisen häirinnän ja sukupuoleen perustuvan häirinnän 

uhrien oikeuksista; korostaa, että jäsenvaltioiden, työnantajajärjestöjen ja 

ammattiliittojen on viipymättä lisättävä tietoisuutta seksuaalisesta häirinnästä sekä 

tuettava ja kannustettava naisia ilmoittamaan tapauksista viipymättä;” 

 

PPE: 

§ 21 

1. osa: teksti ilman sanoja ”ja suojelemaan” 

2. osa: nämä sanat 

 

ECR, PPE: 

Johdanto-osan O kappale 

1. osa: ”ottaa huomioon, että Euroopan unionissa naiset eivät ole tasaveroisesti suojattuja 

sukupuoleen perustuvalta väkivallalta, seksuaaliselta häirinnältä ja hyväksikäytöltä,” 

2. osa: ”koska jäsenvaltioiden politiikat ja lainsäädäntö poikkeavat toisistaan; katsoo, että 

oikeusjärjestelmät eivät tarjoa naisille riittävää tukea;” 
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3. osa: ”katsoo, että sukupuoleen perustuvan väkivallan tekijä on usein uhrin jo tuntema 

henkilö, josta uhri on monissa tapauksissa riippuvainen, ja siksi väkivallasta 

ilmoittaminen pelottaa vieläkin enemmän;” 

 

ECR, ENF 

§ 10 

1. osa: ”kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita vauhdittamaan Istanbulin yleissopimuksen 

ratifiointia;” 

2. osa: ”kehottaa jäsenvaltioita panemaan sen täysimääräisesti täytäntöön muun muassa 

perustamalla eriteltyjen tietojen keräysjärjestelmän, jossa tiedot jaotellaan myös 

tekijöiden iän ja sukupuolen mukaan sekä tekijän ja uhrin välisen suhteen mukaan ja 

joka sisältää seksuaalista häirintää koskevat tiedot;” ilman sanoja ”panemaan sen 

täysimääräisesti täytäntöön muun muassa” 

3. osa: ”panemaan sen täysimääräisesti täytäntöön muun muassa” 

 
§ 11 

1. osa: ”kehottaa komissiota esittämään ehdotuksen direktiiviksi kaikenlaisen naisiin ja 

tyttöihin kohdistuvan väkivallan ja sukupuoleen perustuvan väkivallan 

ehkäisemiseksi ja torjumiseksi;” 

2. osa: ”kehottaa jälleen komissiota esittämään kattavan EU:n strategian kaikenlaisen 

sukupuoleen perustuvan väkivallan torjumiseksi, mukaan lukien seksuaalinen 

häirintä ja naisiin ja tyttöihin kohdistuva seksuaalinen hyväksikäyttö;” 

 

ECR, ENF, PPE 

§ 16, 6 luetelmakohta 

1. osa: teksti ilman sanaa ”pakollista” 

2. osa: tämä sana 
 

Muuta 

Myös António Marinho e Pinto (ALDE-ryhmä), Barbara Matera, Lívia Járóka, Teresa 

Jiménez-Becerril Barrio, Rosa Estaràs Ferragut, Elisabeth Morin-Chartier (PPE-ryhmä), Michela 

Giuffrida ja Maria Grapini (S&D-ryhmä) allekirjoittivat yhteisen päätöslauselmaesityksen RC-

B8-0576/2017. 

Myös Marijana Petir ja Lívia Járóka (PPE-ryhmä) allekirjoittivat päätöslauselmaesityksen 

B8-0582/2017. 
 

 

6. Euroalueen talouspolitiikka 

Mietintö: Gunnar Hökmark (A8-0310/2017) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

vaihtoehtoinen 

päätöslauselmaesitys 

1 ENF NHÄ - 68, 527, 15 

vaihtoehtoinen 

päätöslauselmaesitys 

2 EFDD NHÄ - 75, 506, 32 

§ 42 § alkuper. teksti eä +  

§ 47 § alkuper. teksti osat   
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

1 +  

2/KÄ + 313, 278, 20 

§ 59 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ - 285, 301, 25 

§ 61 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 -  

3 -  

§ 62 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 309, 297, 6 

§ 65 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 283, 272, 55 

Äänestys: ECON-valiokunnan päätöslauselma NHÄ + 382, 176, 51 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

ENF: tark. 1 

EFDD: tark. 2 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

yli 76 jäsentä § 42 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

yli 76 jäsentä 

§ 47 

1. osa: teksti ilman sanoja ”korostaa, että riittävät ja kestävät eläkkeet ovat 

yleismaailmallinen oikeus;” 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 59 

1. osa: teksti ilman sanoja ”pitää kuitenkin valitettavana, että äitiyslomaa koskevassa 

asiassa ei ole saavutettu edistystä;” 

2. osa: nämä sanat 
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§ 61 

1. osa: ”kehottaa jäsenvaltioita ottamaan käyttöön ennakoivia politiikkatoimia ja 

asianmukaisia investointitoimia, jotka on räätälöity ja suunniteltu tukemaan naisia ja 

miehiä, jotka tulevat tai palaavat työmarkkinoille tai pysyvät ja etenevät 

työmarkkinoilla perhe- ja hoitovapailla vietettyjen poissaolojaksojen jälkeen, 

varmistamalla, että he saavat kestävää ja laadukasta työtä Euroopan sosiaalisen 

peruskirjan 27 artiklan mukaisesti;” ilman sanoja ”ja etenevät” 

2. osa: ”ja etenevät” 

3. osa: ”korostaa erityisesti tarvetta taata mahdollisuus palata samoihin, vastaaviin tai 

samantyyppisiin työtehtäviin, suoja irtisanomiselta ja epäedulliselta kohtelulta 

raskauden johdosta, oikeus hakea tai pitää perhevapaata sekä työhön paluun 

jälkeinen suoja-aika, jonka kuluessa työntekijät voivat sopeutua jälleen työhönsä; 

muistuttaa, että olisi myös taattava työaikojen ja/tai -rutiinien muuttaminen työhön 

palattaessa (mukaan lukien työnantajan velvollisuus perustella kieltäytyminen) sekä 

koulutusjaksot;” 

 
§ 62 

1. osa: teksti ilman sanoja ”soveltamalla käänteistä todistustaakkaa” 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 65 

1. osa: ”kehottaa laatimaan yhdennetyn köyhyyden torjuntastrategian, jotta Eurooppa 2020 

-strategian köyhyyttä koskeva tavoite voidaan saavuttaa; korostaa jäsenvaltioiden 

vähimmäistoimeentulojärjestelmien merkitystä pyrittäessä vähentämään köyhyyttä, 

erityisesti kun niihin liittyy sosiaalista osallisuutta koskevia toimia, joihin edunsaajat 

osallistuvat;” 

2. osa: ”pyytää jäsenvaltioita vähitellen toteuttamaan vähimmäistoimeentuloa koskevat 

järjestelmät, jotka paitsi ovat riittäviä niin myös takaavat tarvittavan kattavuuden ja 

käyttöasteen; katsoo, että riittävä vähimmäistoimeentulo tarkoittaa tuloa, joka on 

välttämätön ihmisarvoista elämää ja täysimääräistä yhteiskuntaan osallistumista 

varten koko elämän ajan; huomauttaa, että riittävän vähimmäistoimeentulon on 

oltava köyhyysrajan yläpuolella, jotta voidaan täyttää ihmisten perustarpeet, myös 

muut kuin rahalliset tarpeet, kuten pääsy koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen, 

kohtuullinen asuminen, laadukkaat terveydenhuoltopalvelut, sosiaaliset aktiviteetit ja 

kansalaisvaikuttaminen;” 
 

 

7. Neuvotteluvaltuutus Australian kanssa käytäviin kauppaneuvotteluihin 

Mietintö: Daniel Caspary (A8-0311/2017) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 5 jälkeen 7 ENF  -  

§ 7 jälkeen 1 Verts/ALE osat   

1/KÄ -  

2 - 148, 313, 144 

§ 10 4 GUE/NGL NHÄ - 118, 429, 57 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 11 8 ENF NHÄ - 83, 506, 13 

§ 12 9 ENF NHÄ - 99, 485, 16 

§ 14 10 ENF NHÄ - 55, 499, 43 

§ 14 jälkeen 11 ENF NHÄ - 65, 489, 47 

§ 16 jälkeen 2 Verts/ALE NHÄ - 191, 266, 138 

§ 17 jälkeen 3 Verts/ALE NHÄ - 170, 291, 141 

§ 19, d alakohdan 

jälkeen 

12 ENF NHÄ - 78, 477, 42 

§ 19, j alakohta 14 ENF NHÄ - 72, 496, 33 

§ 19, j alakohdan 

jälkeen 

15 ENF NHÄ - 76, 477, 44 

§ 19, g alakohta § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 553, 48, 5 

2/NHÄ + 434, 154, 6 

§ 19, k alakohta 13 ENF  -  

§ alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 19 jälkeen 16 ENF NHÄ - 86, 477, 41 

6 viitteen jälkeen 5 ENF  -  

I kappale 6 ENF  -  

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 452, 126, 25 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

GUE/NGL: tark. 4 

ENF: tark. 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 

ECR: § 19, g alakohta 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: 

§ 19, g alakohta 
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1. osa: teksti ilman sanoja ”ja joihin kuuluu useiden täytäntöönpanokeinojen joukossa 

seuraamuksiin perustuva mekanismi” 

2. osa: nämä sanat 

 

ALDE: 

§ 19, k alakohta 

1. osa: teksti ilman sanoja ”ja mahdollisesti jätetään herkimmät alat neuvottelujen 

ulkopuolelle” 

2. osa: nämä sanat 

 

ENF: 

tark. 1 

1. osa: ”kehottaa neuvostoa käynnistämään parlamentin kanssa keskustelut kattavammasta 

yhteistyöstä tulevista kauppasopimuksista käytäviä neuvotteluja koskevien 

valtuutuksien muotoilussa” 

2. osa: ”jotta mahdollistetaan toimielinten välinen sopimus, jonka myötä parlamentti ja 

neuvosto valtuuttavat aidosti yhdessä komission neuvottelemaan 

kauppasopimuksista;” 
 

 

8. Neuvotteluvaltuutus Uuden-Seelannin kanssa käytäviin kauppaneuvotteluihin 

Mietintö: Daniel Caspary (A8-0312/2017) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 9 7 ENF  -  

§ 9 jälkeen 1 Verts/ALE osat   

1 -  

2 -  

§ 11 4 GUE/NGL NHÄ - 111, 426, 60 

§ 12 8 ENF NHÄ - 80, 499, 12 

§ 13 9 ENF NHÄ - 93, 487, 8 

§ 15 10 ENF NHÄ - 60, 510, 24 

§ 15 jälkeen 11 ENF NHÄ - 71, 475, 47 

§ 19 jälkeen 3 Verts/ALE NHÄ - 171, 283, 139 

§ 20, a alakohta 12 ENF NHÄ - 75, 473, 40 

§ 20, f alakohdan 

jälkeen 

13 ENF  -  

§ 20, g alakohta § alkuper. teksti osat   
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

1/NHÄ + 548, 41, 3 

2/NHÄ + 435, 153, 7 

§ 20, j alakohta 14 ENF osat   

1/NHÄ - 72, 459, 57 

2/NHÄ - 74, 470, 47 

§ 20, k alakohta § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 21 jälkeen 15 ENF NHÄ - 95, 451, 43 

johdanto-osan 7 

viitteen jälkeen 

5 ENF  -  

J kappale 6 ENF  -  

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 440, 122, 27 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

GUE/NGL: tark. 4 

ENF: tark. 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 15 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: 

§ 20, g alakohta 

1. osa: teksti ilman sanoja ”ja joihin kuuluu useiden täytäntöönpanokeinojen joukossa 

seuraamuksiin perustuva mekanismi” 

2. osa: nämä sanat 

 

ENF: 

tark. 1: 

1. osa: ”kehottaa neuvostoa käynnistämään parlamentin kanssa keskustelut kattavammasta 

yhteistyöstä tulevista kauppasopimuksista käytäviä neuvotteluja koskevien 

valtuutuksien muotoilussa” 

2. osa: ”jotta mahdollistetaan toimielinten välinen sopimus, jonka myötä parlamentti ja 

neuvosto valtuuttavat aidosti yhdessä komission neuvottelemaan 

kauppasopimuksista;” 

 
tark. 14 
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1. osa: lisätään teksti ”ottaen huomioon, että maantieteellisten merkintöjen kanssa 

rinnakkainen mekanismi, jota käytetään, kun kolmansien maiden markkinoilla on 

yksityisiä tuotemerkkejä, joilla on samantapainen nimi, ei anna markkinoilla oleville 

EU:n tuotteille riittävää suojaa vaan luovat kuluttajille epämääräisen ja 

harhaanjohtavan vaikutelman elintarvikkeiden alkuperästä” 

2. osa: poistetaan sanat ”yksinkertaiset ja joustavat alkuperäsäännöt” 

 

ALDE: 

§ 20, k alakohta 

1. osa: teksti ilman sanoja ”ja mahdollisesti jätetään herkimmät alat neuvottelujen 

ulkopuolelle” 

2. osa: nämä sanat 
 

Muuta 

Tarkistus 2 peruutettiin. 
 

 

9. EU:n lainsäädännön soveltamisen valvonta 2015 

Mietintö: Kostas Chrysogonos (A8-0265/2017) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 1 jälkeen 1 GUE/NGL NHÄ - 99, 470, 11 

§ 2 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 528, 35, 20 

2/AN + 313, 253, 13 

§ 25 § alkuper. teksti NHÄ + 437, 106, 41 

§ 25 jälkeen 2 GUE/NGL NHÄ - 113, 458, 15 

§ 26 § alkuper. teksti eä -  

§ 27 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 -  

§ 28 § alkuper. teksti eä -  

§ 29 § alkuper. teksti NHÄ + 298, 268, 4 

§ 30 § alkuper. teksti NHÄ - 228, 273, 65 

§ 31 § alkuper. teksti NHÄ - 95, 278, 193 

§ 33 § alkuper. teksti osat   



P8_PV(2017)10-26(VOT)_FI.docx 13 PE 613.207 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

1 +  

2/KÄ - 275, 276, 7 

§ 41 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ - 100, 300, 157 

2/AN + 428, 111, 14 

§ 46 jälkeen 3 GUE/NGL NHÄ - 57, 442, 42 

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 385, 109, 21 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: § 2, 30, 31, tark. 1, 2, 3 

GUE/NGL: § 25, 29, 41 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ALDE, PPE: § 26, 28, 29, 30, 31 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: 

§ 2 

1. osa: ”huomauttaa, että komissio on puuttunut heikkoon ilmanlaatuun Euroopassa ja 

käynnistänyt eräitä direktiivin 2008/50/EY rikkomiseen liittyviä 

rikkomusmenettelyjä typpidioksidin raja-arvojen jatkuvien ylitysten vuoksi;” 

2. osa: ”pitää kuitenkin valitettavana, että vuonna 2015 komissio ei käyttänyt samaa 

valvontavaltaa estääkseen sen, että sisämarkkinoille saatetaan saastuttavia 

dieselkäyttöisiä autoja, jotka lisäävät merkittävästi typpidioksidin päästöjä 

ilmakehään niin, että nämä raja-arvot ylittyvät, ja jotka eivät ole henkilöautojen ja 

kevyiden hyötyajoneuvojen tyyppihyväksyntää ja päästöjä koskevien EU:n 

sääntöjen mukaisia;” 

 
§ 33 

1. osa: teksti ilman sanoja ”pitää valitettavana, että EU jättää noudattamatta pakolaisten 

jakamista koskevia sitoumuksiaan ja että jäsenvaltiot eivät noudata velvoitettaan 

ottaa vastaan tietty määrä pakolaisia” 

2. osa: nämä sanat 

 

PPE, ALDE: 

§ 27 

1. osa: teksti ilman sanoja ”myös silloin, kun ne toimivat kansainvälisten lainanantajien 

ryhmien (”troikat”) jäseninä” 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 41 
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1. osa: ”huomauttaa, että julkisen talouden säästötoimet ja niihin liittyvät jäsenvaltioiden 

tekemät eri hallinnonaloja ja oikeusjärjestelmiä koskevat leikkaukset ovat 

heikentäneet kansalaisten oikeuksien suojelua ja samalla lisänneet vaikeuksia, jotka 

liittyvät unionin oikeuden asianmukaiseen saattamiseen osaksi kansallista 

lainsäädäntöä;” 

2. osa: ”katsoo, että EU:n säännöstön asianmukainen soveltaminen on avainasemassa siinä, 

että EU:n toimintapolitiikat hyödyttävät niin yksittäisiä ihmisiä kuin yrityksiä; 

kehottaa sen vuoksi komissiota lujittamaan EU:n oikeuden täytäntöönpanon 

valvontaa siten, että perustana ovat sen osaksi kansallista lainsäädäntöä saattamisen 

ja kansallisen lainsäädännön vaatimustenmukaisuuden jäsennelty ja järjestelmällinen 

tarkastaminen noudattaen täysimääräisesti EU:n perussopimuksia ja sen 

perusoikeuskirjaa; huomauttaa, että EU:n lainsäädäntö on vapaan ja demokraattisen 

prosessin tulos; suhtautuu myönteisesti komission käytäntöön ottaa asiaankuuluvasti 

huomioon paremman lainsäädännön periaatteet seurattaessa EU:n oikeuden 

soveltamista jäsenvaltioissa;” 

 


