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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. Delegoitujen säädösten antamisaika ***I 

Mietintö: Gesine Meissner (A8-0332/2017) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys NHÄ + 615, 36, 18 

 

 

2. Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen - Karel Pinxten  

Mietintö: Indrek Tarand (A8-0336/2017) (salainen äänestys (työjärjestyksen 180 a artiklan 1 kohta)) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

äänestys: Karel 

Pinxtenin ehdokkuus 

 - 284, 310, 81 

 

 

 

3. Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen - Pietro Russo  

Mietintö: Indrek Tarand (A8-0337/2017) (salainen äänestys (työjärjestyksen 180 a artiklan 1 kohta)) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

äänestys: Pietro 

Russon ehdokkuus 

 + 506, 81, 66 

 

 

 

4. Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen - Hannu Takkula  

Mietintö: Indrek Tarand (A8-0338/2017) (salainen äänestys (työjärjestyksen 180 a artiklan 1 kohta)) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

äänestys: Hannu 

Takkulan ehdokkuus 

 + 472, 161, 43 

 

 

 

5. Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen - Baudilio Tomé Muguruza  
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Mietintö: Indrek Tarand (A8-0342/2017) (salainen äänestys (työjärjestyksen 180 a artiklan 1 kohta)) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

äänestys: Baudilo 

Tomé Muguruzan 

ehdokkuus 

 + 497, 102, 81 

 

 

 

6. Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen - Bettina Jakobsen  

Mietintö: Indrek Tarand (A8-0341/2017) (salainen äänestys (työjärjestyksen 180 a artiklan 1 kohta)) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

äänestys: Bettina 

Jakobsenin ehdokkuus 

 + 558, 36, 52 

 

 

 

7. Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen - João Alexandre Tavares 

Gonçalves de Figueiredo  

Mietintö: Indrek Tarand (A8-0343/2017) (salainen äänestys (työjärjestyksen 180 a artiklan 1 kohta)) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

äänestys: João 

Alexandre Tavares 

Gonçalves de 

Figueiredon 

ehdokkuus 

 + 572, 57, 52 

 

 

 

8. Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen - Iliana Ivanova  

Mietintö: Indrek Tarand (A8-0344/2017) (salainen äänestys (työjärjestyksen 180 a artiklan 1 kohta)) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Äänestys: Ilana 

Ivanovan ehdokkuus 

 + 568, 61, 37 
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9. Polkumyynnillä muista kuin EU:n jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta ja muista 

kuin EU:n jäsenvaltioista tapahtuvalta tuetulta tuonnilta suojautuminen ***I 

Mietintö: Salvatore Cicu (A8-0236/2017) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

alustava sopimus 

alustava sopimus 22 valiokunta NHÄ + 554, 48, 80 

komission lausuma 23 valiokunta  +  

 

 

 

10. Oikeusvaltioperiaatteen toteutuminen Maltalla 

Päätöslauselmaesitykset: B8-0596/2017, B8-0597/2017 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

päätöslauselmaesitys B8-0596/2017 

(S&D) 

äänestys: päätöslauselma  

(teksti kokonaisuudessaan) 
 -  

päätöslauselmaesitys B8-0597/2017 

(PPE, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE) 

§ 2 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 4 jälkeen 2 GUE/NGL NHÄ - 296, 354, 29 

§ 5 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 6 1 S&D  -  

§ alkuper. teksti osat   
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

1 +  

2 +  

§ 10 jälkeen 8 Verts/ALE NHÄ + 506, 147, 29 

§ 11 jälkeen 9 Verts/ALE NHÄ - 199, 449, 26 

§ 12 § alkuper. teksti eä +  

§ 13 jälkeen 3 GUE/NGL  -  

4 GUE/NGL  -  

10 viite § alkuper. teksti eä +  

suullinen tarkistus B 

kappaleeseen 

 alkuper. teksti  -  

P kappaleen jälkeen 5 Verts/ALE NHÄ + 498, 133, 53 

U kappaleen jälkeen 6 Verts/ALE NHÄ - 291, 373, 18 

7 Verts/ALE NHÄ - 190, 446, 47 

X kappale § alkuper. teksti eä +  

Z kappale § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 638, 22, 19 

2/NHÄ + 381, 266, 28 

äänestys: päätöslauselma  

(teksti kokonaisuudessaan) 
NHÄ + 466, 49, 167 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

Verts/ALE: Z kappale, tark. 5, 6, 7, 8, 9, lopullinen äänestys (B8-0597/2017) 

GUE/NGL: tark. 2 

PPE: lopullinen äänestys (B8-0597/2017) 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: § 12, viite 10, X kappale 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

S&D: 

§ 5 

1. osa: teksti ilman sanoja ”viime vuosien” 

2. osa: nämä sanat 

 

Verts/ALE: 

Z kappale 
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1. osa: ”toteaa, että Europolin rahanpesun selvittelykeskuksen selonteossa ”From suspicion 

to action – converting financial intelligence into greater operational impact” 

korostettiin, että tietyt osapuolet, mukaan lukien rikollisjärjestöt, ovat 

väärinkäyttäneet Maltan internetpohjaisia toimialoja pestäkseen rikoksella saatua 

hyötyä;” 

2. osa: ”toteaa, että edellä mainitun ei saisi tulkita kuvastavan koko toimialaa;” 

 

ECR: 

§ 6 

1. osa: ”kehottaa komissiota käynnistämään Maltan hallituksen kanssa vuoropuhelun 

oikeusvaltioperiaatteen toimivuudesta Maltalla ja varmistamaan, että eurooppalaisia 

arvoja kunnioitetaan; kehottaa komissiota pitämään parlamentin täysin ajan tasalla 

arviointinsa suhteen; toteaa, että tarvitaan säännöllistä valvontaa ja vuoropuhelua, 

johon kaikki jäsenvaltiot osallistuvat, jotta voidaan turvata demokratiaa, 

perusoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta koskevat unionin perusarvot neuvoston, 

komission ja Euroopan parlamentin myötävaikutuksella” 

2. osa: ”kuten sen 25. lokakuuta 2016 antamassa demokratiaa, oikeusvaltiota ja 

perusoikeuksia koskevan EU:n järjestelmän perustamista käsittelevässä 

päätöslauselmassa todetaan” 

 

GUE/NGL: 

§ 2 

1. osa: ”vaatii riippumattoman kansainvälisen tutkinnan käynnistämistä Daphne Caruana 

Galizian murhan vuoksi;” 

2. osa: ”arvostaa Maltan viranomaisten toimia kansainvälisten lainvalvontaviranomaisten, 

kuten Yhdysvaltojen liittovaltion poliisin FBI:n ja hollantilaisten teknisen 

rikostutkinnan asiantuntijoiden, ottamiseksi mukaan tapauksen tutkintaan; edellyttää, 

että Europol osallistuu täysipainoisesti tapauksen tutkimiseen aina ratkaisemiseen 

saakka;” 
 

Muuta 

Molly Scott Cato ja Ernest Urtasun (Verts/ALE-ryhmä) allekirjoittivat myös 

päätöslauselmaesityksen B8-0597/2017. 

 
 

 

11. WTO:n 11. ministerikokousta edeltävät monenväliset neuvottelut 

Päätöslauselmaesitys: B8-0593/2017 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Päätöslauselmaesitys B8-0593/2017 

(INTA-valiokunta) 

§ 2 1 GUE/NGL NHÄ - 110, 553, 14 

§ alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 7 2P GUE/NGL NHÄ - 107, 545, 26 

§ alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 11 3 GUE/NGL NHÄ - 127, 532, 24 

äänestys: päätöslauselma  

(teksti kokonaisuudessaan) 
NHÄ + 510, 53, 112 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: lopullinen äänestys 

GUE/NGL: tarkistukset 1, 2, 3 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

Verts/ALE: 

§ 2 

1. osa: ”korostaa tarvetta käyttää perustana 9. ja 10. ministerikokouksessa hyväksyttyjä 

tuloksia, jotta Buenos Airesissa joulukuussa 2017 pidettävässä 

11. ministerikokouksessa saadaan varmuudella aikaan merkittäviä edistysaskelia 

monenvälisen kaupparakenteen säilyttämiseksi ja vahvistamiseksi;” 

2. osa: ”painottaa, että tästä huolimatta osapuolten olisi tavoiteltava uusia poliittisia 

päämääriä digitaalisen kaupankäynnin ja investointien helpottamisen kaltaisilla 

aloilla;” 

 
§ 7 

1. osa: teksti ilman sanoja ”palveluiden kotimaisesta sääntelystä, sähköisestä 

kaupankäynnistä” 

2. osa: nämä sanat 
 

 

12. Itäinen kumppanuus: marraskuun 2017 huippukokous 

Mietintö: Laima Liucija Andrikienė ja Knut Fleckenstein (A8-0308/2017) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 1, h alakohta § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 1, p alakohta § alkuper. teksti osat   

1 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

2/NHÄ + 529, 111, 32 

§ 1, q alakohta § alkuper. teksti eä +  

§ 1, s alakohta § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3/NHÄ + 519, 141, 20 

§ 1, y alakohta  § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 1, a c alakohta § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 519, 143, 9 

§ 1, a d alakohta § alkuper. teksti eä +  

§ 1, a e alakohta § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 1, a f alakohta § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

K kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 529, 111, 35 

L kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Äänestys: suositus (teksti kokonaisuudessaan) NHÄ + 519, 114, 47 

 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ENF: § 1, p alakohta, § 1, q alakohta, § 1, a d alakohta, K kappale 
 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

EFDD: § 1, p alakohta (2. osa), § 1, a c alakohta (2. osa), § 1, s alakohta) (3. osa), K kappale 

(2. osa) 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ENF: 

§ 1, h alakohta 

1. osa: ”tehdään yhteistyötä liikkuvuuden lisäämiseksi EU:n ja kumppanimaiden välillä;” 

2. osa: ”tuetaan Moldovaa, Georgiaa ja Ukrainaa viisumivapaussopimuksen 

täytäntöönpanossa ja varmistetaan, että keskeyttämismekanismia ei käytetä 

tulevaisuudessa, erityisesti tiiviillä poliisi- ja tulliyhteistyöllä turvallisuusuhkien, 

rikollisuuden ja oleskeluajan ylitysten torjumiseksi; käynnistetään viisumivapautta 

koskeva vuoropuhelu Armenian kanssa, kannustetaan Azerbaidžania etenemään 

viisumihelpotus- ja takaisinottosopimusten täytäntöönpanossa, niin että 

viisumivapautta koskeva vuoropuhelu voidaan aloittaa tulevaisuudessa, ja saatetaan 

päätökseen viisumihelpotus- ja takaisinottosopimuksia koskevat neuvottelut Valko-

Venäjän kanssa sen kansalaisten edun vuoksi, jos nämä maat edistyvät huomattavasti 

perusarvojen alalla ja täyttävät viisumivapautta koskevien toimintasuunnitelmien 

täsmälliset ehdot,” 

 
§ 1, y alakohta 

1. osa: ”korostetaan, että itäisellä kumppanuudella pyritään luomaan tarvittavat edellytykset 

tiiviille poliittiselle assosiaatiolle” 

2. osa: ”ja taloudelliselle yhdentymiselle, mukaan luettuna osallistuminen EU:n ohjelmiin; 

toistetaan, että assosiaatiosopimukset Georgian, Moldovan ja Ukrainan kanssa eivät 

ole lopullinen tavoite niiden suhteissa EU:hun; arvostetaan jälleen kerran näiden 

maiden Eurooppaan suuntautuvia pyrkimyksiä; todetaan, että SEU:n 49 artiklan 

nojalla ja 25. maaliskuuta 2017 annetun Rooman julistuksen mukaisesti jokainen 

Euroopan valtio voi hakea unionin jäsenyyttä sillä edellytyksellä, että se noudattaa 

Kööpenhaminan kriteereitä ja demokratian periaatteita, kunnioittaa perusvapauksia, 

ihmisoikeuksia ja vähemmistöjen oikeuksia sekä noudattaa oikeusvaltioperiaatetta; 

kehotetaan tässä yhteydessä jäsenvaltioita sopimaan kunnianhimoisesta julistuksesta 

vuoden 2017 huippukokouksessa, jossa asetetaan asiaa koskevia pitkän aikavälin 

tavoitteita,” 

 
§ 1, a e alakohta 

1. osa: ”suhtaudutaan myönteisesti komission ehdotuksiin makrotaloudellisen avun 

antamisesta kumppaneille niihin liittyvien tiukkojen ehtojen mukaisesti, mikä 

koskee erityisesti oikeusvaltioperiaatteen noudattamista (mukaan luettuna 

riippumaton oikeuslaitos ja parlamentaarinen monipuoluejärjestelmä), hyvän 

hallintotavan varmistamista (mukaan luettuna tehokas korruption torjunta) ja 

ihmisoikeuksien puolustamista ja tiedotusvälineiden vapautta; annetaan 

parlamentille ja neuvostolle yksityiskohtainen kirjallinen kertomus kuuden 

kuukauden välein näillä kolmella alalla saavutetusta edistyksestä kumppanimaissa, 

jotka saavat jo tällaista apua;” ilman sanoja ”suhtaudutaan myönteisesti komission 

ehdotuksiin makrotaloudellisen avun antamisesta kumppaneille” 
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2. osa: ”suhtaudutaan myönteisesti komission ehdotuksiin makrotaloudellisen avun 

antamisesta kumppaneille” 

3. osa: ”kehotetaan komissiota laatimaan uusia makrotaloudellisen avun ohjelmia 

kumppanimaille, jotka ovat toteuttaneet aiempia ohjelmia menestyksekkäästi, 

soveltamaan kyseisiä ehtoja järjestelmällisesti tulevissa tällaista apua koskevissa 

ehdotuksissa ja varmistamaan, että niitä sovelletaan tinkimättömästi, erityisesti 

Moldovan tapauksessa” 

 
§ 1, a f alakohta 

1. osa: ”pyydetään komissiota, Euroopan investointipankkia ja muita monenvälisiä 

rahoituslaitoksia pyrkimään Euroopan investointisuunnitelman ja kohdennetun 

tukimekanismin menestyksekkääseen toteuttamiseen niitä itäisen kumppanuuden 

maita varten, jotka ovat sitoutuneet assosiaatiosopimusten toteuttamiseen; pyydetään 

perustamaan Ukrainaa, Georgiaa ja Moldovaa varten erityisrahasto, joka perustuu 

monenvälisten välineiden parhaisiin käytäntöihin, ja korostetaan, että kyseisen 

erityisrahaston olisi keskityttävä yksityisiin ja julkisiin investointeihin, joita tehdään 

erityisesti sosiaaliseen ja taloudelliseen infrastruktuuriin ja investointien 

vastaanottokyvyn parantamiseksi, sekä kansainvälisten rahoituslaitosten ja 

avunantajien tuen koordinointiin kentällä; harkitaan Ukrainaa koskevaa 

avunantajakonferenssia, jossa tuettaisiin idän konfliktista ja Krimin Venäjään 

liittämisestä aiheutuneita humanitaarisia tarpeita;” 

2. osa: ”varmistetaan, että kaikkia näiden rahastojen käyttöä valvotaan tiukasti, jotta 

voidaan ehkäistä kaikki väärinkäytökset” 

 
L kappale 

1. osa: ”toteaa, että itäistä kumppanuutta koskeva politiikka perustuu kunkin kumppanin 

täysivaltaiseen oikeuteen valita tavoitetaso, johon se pyrkii suhteissaan EU:hun;” 

2. osa: ”katsoo, että tiiviimpiin EU-suhteisiin pyrkivien kumppaneiden olisi ”enemmällä 

enemmän” -periaatteen mukaisesti voitava luottaa siihen, että ne saavat enemmän 

tukea ja apua yhdessä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi, jos ne täyttävät 

uudistuksia koskevat lupauksensa;” 

 

EFDD: 

§ 1, p alakohta 

1. osa: teksti ilman sanoja ”jonka sotilaallinen läsnäolo on kuitenkin voimistunut viime 

vuosina, erityisesti tehostetuilla ja kohdennetuilla rajoittavilla toimenpiteillä,” 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 1 a c alakohta 

1. osa: teksti ilman sanoja ”ja tuetaan sen toimia lisärahoituksella” 

2. osa: nämä sanat 

 
K kappale 

1. osa: teksti ilman sanoja ”ja Venäjän federaatio aloitti ja pitää edelleen aktiivisesti yllä 

joitakin niistä vastoin kansainvälistä sitoumustaan tukea kansainvälistä 

oikeusjärjestystä” ja ”katsoo, että Venäjän Ukrainaan kohdistamat hyökkäystoimet, 

Krimin niemimaan liittäminen Venäjään, Georgian kahden alueen miehittämisen 

jatkaminen ja Venäjän aiheuttamat hybridiuhat, kuten epävakautta luova toiminta ja 

propaganda, uhkaavat koko Euroopan turvallisuutta;” 

2. osa: nämä sanat 

 

EFDD, ENF: 

§ 1, s alakohta 
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1. osa: ”vaaditaan edelleen tukea EU:n ja Etyjin valtuuskuntien työlle Georgiassa, 

Moldovassa ja Itä-Ukrainassa välttämättöminä operaatioina, joilla varmistetaan 

ennen kaikkea rauha ja turvallisuus maiden kansalaisten edun vuoksi;” 

2. osa: ”varmistetaan näiden valtuuskuntien valtuuksien tehokas täytäntöönpano ja 

vaaditaan Venäjää takaamaan niille esteetön pääsy;” 

3. osa: ”harkitaan aseistettujen Etyjin poliisijoukkojen konfliktialueelle lähettämisen 

tukemista; pohditaan yhdessä kumppanimaiden kanssa mahdollisuutta vahvistaa 

EU:n roolia kyseisten konfliktien ratkaisemisessa, myös käynnistämällä 

täysimittaisia yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (YTPP) operaatioita, joilla 

edistetään turvallisuutta ja vakautta,” 
 

 

 

13. Toimintasuunnitelma luontoa, ihmisiä ja taloutta varten 

Päätöslauselmaesitys: B8-0589/2017 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Päätöslauselmaesitys B8-0589/2017 

(ENVI-valiokunta) 

§ 16 § alkuper. teksti eä/KÄ + 410, 255, 6 

§ 28 § alkuper. teksti eä -  

§ 29 § alkuper. teksti osat   

1 + 433, 213, 3 

2/KÄ + 372, 267, 21 

§ 32 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3/KÄ - 271, 388, 4 

§ 35 § alkuper. teksti eä/KÄ + 420, 222, 25 

§ 35 jälkeen 1 PPE  -  

§ 36 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3/KÄ + 398, 237, 37 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

4 +  

5 +  

§ 52 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ - 286, 361, 23 

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 612, 33, 35 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: lopullinen äänestys 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: § 16 

ECR, Verts/ALE: § 28, 35 

S&D: § 28 

GUE/NGL: § 28, 32, 35, 36 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: 

§ 52 

1. osa: teksti ilman sanoja ”sekä yleisesti talouskasvun” 

2. osa: nämä sanat 

 

Verts/ALE: 

§ 29 

1. osa: ”on tyytyväinen toimintaan, jolla pyritään ottamaan ekosysteemipalvelut huomioon 

päätöksenteossa;” 

2. osa: ”pitää kuitenkin valitettavana, että toimintasuunnitelmaan ei sisälly konkreettista 

aloitetta, jolla varmistettaisiin, ettei tapahdu biologisen monimuotoisuuden 

nettohävikkiä;” 

 

Verts/ALE, S&D: 

§ 32 

1. osa: ”toteaa, että yksi maaseudun kehittämisen kuudesta keskeisestä painopisteestä 

EU:ssa on maa- ja metsätalouteen liittyvien ekosysteemien palauttaminen, 

säilyttäminen ja parantaminen myös Natura 2000 -alueilla;” 

2. osa: ”muistuttaa, että maatalouden alalla toimivat tahot ovat toteuttaneet lukuisia toimia, 

erityisesti YMP:n tarkistuksella vuonna 2013 käyttöön otettujen 

viherryttämistoimien täytäntöönpanon yhteydessä;” 

3. osa: ”painottaa, että komission ensimmäisten huomioiden mukaan on liian aikaista mitata 

näiden toimien vaikutusta lajien ja luontotyyppien elpymiseen ja biologisen 

monimuotoisuuden paranemiseen; kehottaa komissiota jatkamaan tutkimuksiaan, 

jotta viherryttämistoimien vaikutuksesta saadaan tietoa mahdollisimman pian;” 

 

ECR, Verts/ALE: 

§ 36 
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1. osa: teksti ilman sanoja ”etenkin susien”, ”ekosysteemien ja asuttujen maaseutualueiden 

kestävään kehitykseen”, ”sekä muuhun sosioekonomiseen toimintaan” ja ”jotta 

maaseutualueiden kestävää kehitystä ei vaaranneta” 

2. osa: ”etenkin susien” 

3. osa: ”ekosysteemien ja asuttujen maaseutualueiden kestävään kehitykseen”  

4. osa: ”sekä muuhun sosioekonomiseen toimintaan” 

5. osa: ”jotta maaseutualueiden kestävää kehitystä ei vaaranneta” 
 

 

14. Oikeusvaltion ja demokratian tila Puolassa 

Päätöslauselmaesitykset: B8-0594/2017, B8-0595/2017 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Päätöslauselmaesitys B8-0594/2017 

(ECR-ryhmä) 

äänestys: päätöslauselma  

(teksti kokonaisuudessaan) 
 -  

Päätöslauselmaesitys B8-0595/2017 

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

§ 1 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 568, 30, 78 

§ 2 8P ENF  -  

§ 6 9 ENF NHÄ - 127, 525, 26 

§ 7 10P ENF  -  

§ 8 11P ENF NHÄ - 119, 527, 27 

§ 9 12P ENF NHÄ - 115, 527, 27 

§ 10 § alkuper. teksti NHÄ + 501, 143, 26 

§ 10 jälkeen 2 GUE/NGL NHÄ - 67, 580, 21 

§ 11 13P ENF  -  

§ 11 jälkeen 6 GUE/NGL, 

Verts/ALE, 

S&D 

osat   

1/NHÄ + 323, 262, 85 

2/NHÄ + 383, 200, 85 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

7 GUE/NGL, 

Verts/ALE, 

S&D 

NHÄ + 406, 207, 58 

3 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

NHÄ - 283, 298, 83 

§ 12 14 ENF  -  

§ alkuper. teksti NHÄ + 536, 116, 15 

§ 13 § alkuper. teksti NHÄ + 538, 102, 30 

§ 14 15 ENF NHÄ - 132, 517, 27 

§ alkuper. teksti NHÄ + 448, 190, 29 

§ 14 jälkeen 16 ENF  -  

§ 15 § alkuper. teksti NHÄ + 508, 149, 15 

§ 15 jälkeen 1 PPE, S&D, 

ALDE, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 +  

31 viitteen jälkeen 4 GUE/NGL, 

Verts/ALE, 

S&D 

NHÄ + 387, 203, 77 

D kappale § alkuper. teksti NHÄ + 532, 58, 76 

H kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 491, 124, 54 

J kappaleen jälkeen 5 GUE/NGL, 

Verts/ALE, 

S&D 

NHÄ + 389, 220, 54 

äänestys: päätöslauselma  

(teksti kokonaisuudessaan) 
NHÄ + 438, 152, 71 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: tark. 3, 4, 5, 6, 13, 7, § 14, lopullinen äänestys (B8-0595/2017) 

EFDD: § 1 (2. osa), 10, 12, 13, 14, 15, D kappale, H kappale (2. osa), tark. 11, 12 

GUE/NGL: tark. 2, 3, 4, 5, 6, 7 

ENF: tark. 9, 15, lopullinen äänestys (B8-0595/2017) 

PPE: § 14 
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Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt  

ECR, PPE: § 14 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

EFDD: 

§ 1 

1. osa: ”korostaa, että on olennaisen tärkeää kunnioittaa SEU:n 2 artiklassa ja Puolan 

perustuslaissa lueteltuja yhteisiä eurooppalaisia arvoja” 

2. osa: ”ja taata Euroopan unionin perusoikeuskirjassa vahvistetut perusoikeudet;” 

 
H kappale 

1. osa: ”ottaa huomioon, että Puolan hallituksen kieltäytyminen panemasta täytäntöön 

Euroopan unionin tuomioistuimen määräystä keskeyttää metsänhakkuut Białowieżan 

metsässä” 

2. osa: ”ja sen kieltäytyminen noudattamasta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 

välituomioita palautusten lopettamiseksi Valko-Venäjälle ovat näkyviä merkkejä 

siitä, että Puola ei noudata EU:n perussopimuksia” 

 

ALDE: 

tark. 6 

1. osa: ”kehottaa Puolan hallitusta pitämään tiukasti kiinni naisten ja tyttöjen oikeuksista 

tarjoamalla ilmaisia ja helppokäyttöisiä ehkäisykeinoja ketään syrjimättä ja 

asettamalla jälkiehkäisypilleri saataville reseptivapaasti;” 

2. osa: ”kehottaa tässä yhteydessä kumoamaan lain, jolla rajoitetaan jälkiehkäisypillerin 

saatavuutta naisille ja tytöille;” 
 

Muuta 

Myös Julie Ward (S&D-ryhmä) allekirjoitti tarkistukset 1, 4, 5, 6, 7. 

 


