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1. Vangittuina olevien EU:n ja Iranin kaksoiskansalaisten tilanne Iranissa 

Päätöslauselmaesitykset: B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018, B8-0258/2018 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0254/2018  

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

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

 +  

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset 

B8-0254/2018  ECR  ↓  

B8-0255/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0256/2018  S&D  ↓  

B8-0257/2018  PPE  ↓  

B8-0258/2018  ALDE  ↓  

 

 

 

2. Naisten oikeuksien puolustajien tilanne Saudi-Arabiassa 

Päätöslauselmaesitykset: B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018, B8-0262/2018, B8-0263/2018, 

B8-0264/2018, B8-0268/2018 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0259/2018  

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

§ 2 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 8 § alkuper. teksti eä +  

§ 10 jälkeen 2 GUE/NGL KÄ - 275, 314, 31 

§ 11 jälkeen 5 EFDD NHÄ + 310, 255, 54 

§ 13 § alkuper. teksti osat   
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

1/KÄ + 352, 260, 7 

2 +  

3 +  

§ 14 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 588, 30, 10 

2/NHÄ + 490, 117, 10 

§ 15 § alkuper. teksti eä +  

D kappale § alkuper. teksti eä +  

I kappaleen jälkeen 1 GUE/NGL  -  

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 525, 29, 71 

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset 

B8-0259/2018  ECR  ↓  

B8-0260/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0261/2018  EFDD  ↓  

B8-0262/2018  S&D  ↓  

B8-0263/2018  PPE  ↓  

B8-0264/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0268/2018  ALDE  ↓  

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

GUE/NGL: lopullinen äänestys 

EFDD: tarkistus 5 

ECR: § 14 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: § 8, 15, D kappale 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: 

§ 14 

1. osa: teksti ilman sanoja ”kehottaa neuvostoa harkitsemaan kohdennettuja toimenpiteitä 

niitä henkilöitä vastaan, jotka ovat syyllistyneet räikeisiin ihmisoikeusloukkauksiin;” 

2. osa: nämä sanat 
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PPE: 

§ 2 

1. osa: ”tuomitsee Saudi-Arabiassa edelleen jatkuvan ihmisoikeuksien ja naisten oikeuksien 

puolustajien ahdistelun, joka vesittää maan uudistusprosessin uskottavuuden;” 

2. osa: ”kehottaa Saudi-Arabian hallitusta vapauttamaan viipymättä ja ehdoitta kaikki 

ihmisoikeuksien puolustajat ja omantunnonsyistä vangitut, joille on jaettu tuomioita 

pelkästään sen vuoksi, että he ovat käyttäneet ilmaisunvapauttaan ja toimineet 

rauhanomaisesti ihmisoikeuksien puolesta; tuomitsee Saudi-Arabian edelleen 

jatkuvan ja järjestelmällisen naisten ja tyttöjen syrjinnän;” 

 
§ 13 

1. osa: ”kehottaa unionia esittämään YK:n ihmisoikeusneuvoston seuraavassa kokouksessa 

päätöslauselman naisten oikeuksien puolustajien tilanteesta Saudi-Arabiassa;” 

2. osa: ”kehottaa unionia ottamaan seuraavassa ihmisoikeusneuvoston kokouksessa ja 

naisten asemaa käsittelevässä toimikunnassa esille kysymyksen sellaisten maiden 

jäsenyydestä, joiden ihmisoikeustilanne, mukaan lukien naisten oikeuksien ja tasa-

arvon kunnioittamista koskeva tilanne, on kyseenalainen;” 

3. osa: ”kehottaa unionia ehdottamaan YK:n ihmisoikeusneuvostossa, että nimitetään Saudi-

Arabian ihmisoikeuksia käsittelevä erityisraportoija;” 
 

Muuta: 

Tarkistukset 3 ja 4 peruutettiin. 
 

 

3. Sudan ja erityisesti Noura Hussein Hammadin tilanne 

Päätöslauselmaesitykset: B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018, B8-0270/2018, 
B8-0271/2018 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0265/2018 

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

§ 9 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 553, 54, 21 

2/NHÄ + 570, 26, 18 

M kappaleen jälkeen 1 Verts/ALE KÄ + 339, 253, 31 

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 455, 34, 140 

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset 

B8-0265/2018  ECR  ↓  

B8-0266/2018  Verts/ALE  ↓  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

B8-0267/2018  S&D  ↓  

B8-0269/2018  PPE  ↓  

B8-0270/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0271/2018  ALDE  ↓  

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: lopullinen äänestys (RC-B8-0265/2018) 

S&D: § 9 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: 

§ 9 

1. osa: ”muistuttaa vastustavansa kuolemanrangaistusta jyrkästi kaikissa tapauksissa ja 

kaikissa olosuhteissa; katsoo, että kuolemanrangaistus loukkaa ihmisarvoa ja 

merkitsee julmaa, epäinhimillistä ja alentavaa kohtelua;” 

2. osa: ”vetoaa Sudanin viranomaisiin, jotta ne noudattaisivat YK:n päätöslauselmaa 

kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanon kiellosta; kehottaa Sudania ratifioimaan 

kidutuksen vastaisen yleissopimuksen sekä CEDAW-sopimuksen;” 
 

Muuta 

Myös Jordi Solé (Verts/ALE-ryhmä) allekirjoitti päätöslauselmaesityksen RC-B8-0265/2018. 
 

 

4. Jäsenen nimittäminen Euroopan syyttäjänviraston valintalautakuntaan 

Päätöslauselmaesitys: B8-0237/2018 (salainen äänestys (työjärjestyksen 180 a artiklan 1 kohta)) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

äänestys: d'Antonio 

Muran ehdokkuus 

SEC + 434, 109, 74 

 

  



P8_PV(2018)05-31(VOT)_FI.docx 6 PE 623.124 

5. Moottoriajoneuvojen matkamittarien manipulointi: unionin lainsäädäntökehyksen 

tarkistaminen  

Mietintö: Ismail Ertug (A8-0155/2018) (päätöslauselmaesityksen hyväksymiseen vaaditaan 
parlamentin jäsenten enemmistö) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys NHÄ + 577, 32, 19 

 

 

6. Unionin pelastuspalvelumekanismi ***I 

Mietintö: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

asiasta vastaavan 

valiokunnan 

tarkistukset – yhtenä 

ryhmänä 

1 

3-9 

11-12 

14-15 

17-22 

24-30 

32-34 

36-43 

52-53 

56-60 

64-65 

valiokunta  +  

asiasta vastaavan 

valiokunnan 

tarkistukset – erillinen 

äänestys 

2 valiokunta osat   

1 +  

2/KÄ + 308, 280, 35 

13 valiokunta osat   

1 +  

2/KÄ + 316, 294, 18 

16 valiokunta osat   

1 +  

2 -  

23 valiokunta eä +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

35 valiokunta eä -  

62 valiokunta osat   

1 +  

2 -  

3 +  

art. 1 – 1 kohta – 4 

alakohta – a alakohta 

päätös N:o 

1313/2013/EU 

art. 6 – 1 kohta – a 

alakohta 

69 yli 38 jäsentä  -  

31 valiokunta  +  

72 GUE/NGL  ↓  

art. 1 – 1 kohta – 

7 alakohta 

päätös N:o 

1313/2013/EU 

art. 12 

76P ENF NHÄ - 68, 556, 7 

art. 1 – 1 kohta – 7 

alakohta 

päätös N:o 

1313/2013/EU 

art. 12 – 1 kohta 

44 valiokunta  +  

art. 1 – 1 kohta – 7 

alakohta 

päätös N:o 

1313/2013/EU 

art. 12 – 1 kohta 

70 ALDE  -  

45 valiokunta osat   

1 +  

2 -  

3 +  

4/NHÄ + 488, 103, 42 

73 GUE/NGL  ↓  

art. 1 – 1 kohta – 7 

alakohta 

päätös N:o 

1313/2013/EU 

art. 12 – 2 a kohta 

(uusi) 

46 valiokunta  +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

art. 1 – 1 kohta – 7 

alakohta 

päätös N:o 

1313/2013/EU 

art. 12 – 4 kohta 

47 valiokunta  +  

art. 1 – 1 kohta – 7 

alakohta 

päätös N:o 

1313/2013/EU 

art. 12 – 5 kohta 

48 valiokunta  +  

art. 1 – 1 kohta – 7 

alakohta 

päätös N:o 

1313/2013/EU 

art. 12 – 7 kohta 

49 valiokunta  +  

art. 1 – 1 kohta – 7 

alakohta 

päätös N:o 

1313/2013/EU 

art. 12 – 8 kohta 

50 valiokunta  +  

art. 1 – 1 kohta – 7 

alakohta 

päätös N:o 

1313/2013/EU 

art. 12 – 10 kohta 

51 valiokunta  +  

art. 1 – 1 kohta – 9 

alakohta 

päätös N:o 

1313/2013/EU 

art. 13  

77P ENF  -  

art. 1 – 1 kohta – 9 

alakohta 

päätös N:o 

1313/2013/EU 

art. 13 – 1 kohta 

54 valiokunta  +  

art. 1 – 1 kohta – 9 

alakohta 

päätös N:o 

1313/2013/EU 

art. 13 – 1 kohta – 2 

alakohta – 

johdantokappale 

55 valiokunta  +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

art. 1 – 9 kohta 

päätös N:o 

1313/2013/EU 

art. 13 – 2 a kohta 

(uusi) 

74 GUE/NGL  -  

art. 1 – 1 alakohta – 13 

kohta 

päätös N:o 

1313/2013/EU 

art. 20 a – 1 alakohta 

78P ENF  -  

61 valiokunta  +  

art. 1 – 14 kohta – a 

alakohta 

päätös N:o 

1313/2013/EU 

art. 21 – j kohta 

75 GUE/NGL  -  

art. 1 – 1 kohta – 

14 alakohta – b i 

alakohta 

päätös N:o 

1313/2013/EU 

art. 21 – 2 kohta – c 

alakohta – 2 alakohta – 

ii alakohta 

66 PPE KÄ - 311, 318, 3 

art. 1 – 1 kohta – 

15 alakohta 

päätös N:o 

1313/2013/EU 

art. 23 – 2 kohta 

67 PPE KÄ - 253, 357, 18 

63 valiokunta  +  

5 kappaleen jälkeen 68 yli 38 jäsentä KÄ + 356, 251, 21 

6 kappale 10 valiokunta osat   

1 +  

2/NHÄ + 501, 107, 23 

71 GUE/NGL  ↓  

äänestys: komission ehdotus NHÄ + 431, 99, 97 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

ENF: tarkistus 76 

Verts/ALE: tarkistukset 10 (2. osa), 45 (4. osa) 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: tarkistukset 23, 63 
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GUE/NGL: tarkistus 35 

Verts/ALE: tarkistus 62 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: 

tarkistus 13 

1. osa: ”Monilta jäsenvaltioilta puuttuu aineellista ja teknistä kalustoa odottamattomien 

katastrofien sattuessa. Unionin mekanismin olisi sen vuoksi mahdollistettava 

aineellisen ja teknisen perustan laajentaminen tarvittaessa” 

2. osa: ”erityisesti vammaisten, ikääntyneiden tai sairaiden henkilöiden pelastamiseksi” 

 
tarkistus 16 

1. osa: ”Jotta rescEU olisi toimintakykyinen, unionin mekanismin puitteissa toteutettavien 

toimien rahoittamiseksi olisi asetettava saataville lisää määrärahoja mutta ei niiden 

määrärahojen kustannuksella, joita myönnetään muihin unionin keskeisiin 

toimintapolitiikkoihin,” 

2. osa: ”joilla edistetään esimerkiksi perusoikeuksia, tasa-arvoa ja kansalaisuutta, 

oikeudenmukaisuutta tai inhimillistä kehitystä maailmanlaajuisesti, mukaan lukien 

erityisesti sukupuolten tasa-arvoa ja naisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä 

koskeviin ohjelmiin ja hankkeisiin myönnetyt kaikki määrärahat, kun pidetään 

erityisesti mielessä, että joidenkin näiden ohjelmien toteutus on ollut 

poikkeuksellisen onnistunutta: perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelman 

maksumäärärahojen käyttöaste on ollut yli 99 prosenttia viimeksi kuluneiden 

kolmen vuoden aikana.” 

 
tarkistus 62 

1. osa: ”Jäsenvaltioiden sellaisten voimavarojen osalta, joita ei ole sidottu ennakkoon 

Euroopan pelastuspalvelureserviin, unionin rahoitustuki kuljetusvoimavaroille ei saa 

ylittää 55:tä prosenttia tukikelpoisista kokonaiskustannuksista. Saadakseen tällaista 

rahoitusta jäsenvaltioiden on sitouduttava esittämään rekisteri kaikista 

käytettävissään olevista voimavaroista, myös voimavaroista, joita ei ole sidottu 

ennakkoon Euroopan pelastuspalvelureserviin, sekä niihin liittyvistä 

hallintarakenteista, joiden avulla ne voivat reagoida terveyttä uhkaaviin 

hätätilanteisiin, teollisuuskatastrofeihin tai seismisiin tai vulkaanisiin katastrofeihin,” 

2. osa: ”väestön joukkoliikehdintään ja suuren luokan hätätilanteisiin,” 

3. osa: ”tulviin ja metsäpaloihin, terrori-iskuihin ja kemiallisiin, biologisiin, radiologisiin ja 

ydinaseilla tehtäviin iskuihin.” 

 

PPE, GUE/NGL, Verts/ALE: 

tarkistus 2 

1. osa: teksti ilman sanoja ”Valitettavasti katastrofit ovat joskus tahallisia, esimerkiksi 

terrori-iskujen tapauksessa.” 

2. osa: nämä sanat 

 
tarkistus 10 

1. osa: teksti ilman sanoja ”terrori-iskuihin sekä kemiallisiin, biologisiin, radiologisiin ja 

ydinaseilla tehtäviin iskuihin” 

2. osa: nämä sanat 

 
tarkistus 45 

1. osa: ”Siihen sisältyvät lisävalmiudet, joilla täydennetään ja lujitetaan jäsenvaltioiden 

olemassa olevia voimavaroja, ja sen tarkoituksena on puuttua nykyisiin ja tuleviin 

riskeihin. Valmiudet yksilöidään terveyttä uhkaaviin hätätilanteisiin, teollisuus- tai 

ympäristökatastrofeihin, seismisiin tai vulkaanisiin katastrofeihin,” 
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2. osa: ”väestön joukkoliikehdintään ja suuren luokan hätätilanteisiin,”  

3. osa: ”tulviin ja tulipaloihin, metsäpalot mukaan luettuina, sekä terrori-iskuihin ja 

kemiallisiin, biologisiin ja säteily- ja ydinuhkiin liittyvissä avustusvalmiuksissa 

olevien mahdollisten puutteiden perusteella. Todettujen puutteiden perusteella 

rescEU:hun kuuluvat vähintään seuraavat valmiudet: a) metsäpalojen 

ilmasammutusyksiköt b) suurtehopumppausyksiköt c) taajama-alueiden etsintä- ja 

pelastusyksiköt d) kenttäsairaala ja hätälääkintäryhmiä.” ilman sanoja ”sekä terrori-

iskuihin ja kemiallisiin, biologisiin ja säteily- ja ydinuhkiin” 

4. osa: ”sekä terrori-iskuihin ja kemiallisiin, biologisiin ja säteily- ja ydinuhkiin” 
 

 

7. Verkkojen Eurooppa -väline vuoden 2020 jälkeen 

Päätöslauselmaesitykset: B8-0242/2018, B8-0243/2018, B8-0245/2018, B8-0246/2018, B8-0247/2018 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0242/2018 (PPE, S&D , ECR, ALDE) 

§ 18 jälkeen 1 EFDD  -  

§ 19 2 EFDD  -  

§ 25 § alkuper. teksti NHÄ + 368, 211, 51 

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

 +  

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset 

B8-0242/2018  PPE  ↓  

B8-0243/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0245/2018  ECR  ↓  

B8-0246/2018  ALDE, S&D  ↓  

B8-0247/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

GUE/NGL, Verts/ALE:  § 25 

  
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

S&D: § 25 
 

Muuta 

Myös Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE-ryhmä) allekirjoitti päätöslauselmaesityksen 

B8-0242/2018. 

Myös Deirdre Clune, Dieter-Lebrecht Koch ja Ivica Tolić (PPE-ryhmä) allekirjoittivat yhteisen 

päätöslauselmaesityksen RC-B8-0242/2018. 
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Myös Ana Miranda (Verts/ALE-ryhmä) allekirjoitti päätöslauselmaesityksen B8-0243/2018. 
 

 

8. Nicaraguan tilanne 

Päätöslauselmaesitykset: B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0250/2018, B8-0251/2018, 

B8-0252/2018, B8-0253/2018 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0244/2018  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD) 

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 536, 39, 53 

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset 

B8-0244/2018  PPE  ↓  

B8-0248/2018  S&D  ↓  

B8-0249/2018  ECR  ↓  

B8-0250/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0251/2018  ALDE  ↓  

B8-0252/2018  EFDD  ↓  

B8-0253/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE, S&D: lopullinen äänestys (RC-B8-0244/2018) 
 

 

9. Sukupuolten tasa-arvo ja naisten vaikutusvalta: tyttöjen ja naisten elämän 

muuttaminen EU:n ulkosuhteiden avulla 2016–2020 

Mietintö: Linda McAvan, Dubravka Šuica (A8-0167/2018) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

vaihtoehtoinen 

päätöslauselmaesitys 

1 PPE  -  

§ 21 § alkuper. teksti NHÄ + 546, 20, 61 

§ 23 § alkuper. teksti NHÄ + 486, 76, 58 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 24 § alkuper. teksti NHÄ + 406, 173, 46 

§ 25 § alkuper. teksti NHÄ + 413, 138, 63 

§ 26 § alkuper. teksti NHÄ + 528, 18, 78 

§ 40 § alkuper. teksti NHÄ + 349, 207, 56 

§ 41 § alkuper. teksti NHÄ + 423, 141, 52 

§ 52 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

Q kappale § alkuper. teksti NHÄ + 403, 149, 73 

äänestys: DEVE, FEMM-valiokuntien 

päätöslauselma (teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 383, 118, 120 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

GUE/NGL: § 23, 24, 25, 26, 40, 41, Q kappale 

ENF: § 21, 24 

Verts/ALE: § 21, 24, 41 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ENF: § 41, Q kappale 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

GUE/NGL 

§ 52 

1. osa: ”sotilaallisiin ja” ja ”unionin” 

2. osa: nämä sanat 
 

 

10. EU:n nuorisostrategian täytäntöönpano 

Mietintö: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 2 1 EFDD NHÄ - 92, 513, 18 

§ 29 § alkuper. teksti NHÄ + 481, 116, 30 

§ 35 § alkuper. teksti eä +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 36 2 EFDD NHÄ - 64, 533, 31 

§ 50 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ - 286, 312, 28 

§ 62 § alkuper. teksti NHÄ + 506, 113, 9 

§ 71 § alkuper. teksti eä +  

§ 78 § alkuper. teksti eä +  

E kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  

R kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

T kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

U kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 466, 53, 110 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

EFDD: tarkistukset 1, 2 

ENF: § 29, 62 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ALDE: § 35, 78 

ENF: § 71 
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Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: 

§ 50 

1. osa: ”on syvästi huolissaan erityisen akuutista lapsiköyhyydestä, josta kärsii jopa 

25 miljoonaa lasta EU:ssa (yli 26,4 prosenttia kaikista alle 18-vuotiaista 

eurooppalaisista); toteaa heidän olevan perheistä, jotka kärsivät joka päivä tulojen ja 

peruspalvelujen riittämättömyydestä; katsoo, että nuorisopolitiikalla voitaisiin 

edistää esimerkiksi lapsi- ja perhepolitiikkaa;” 

2. osa: ”kehottaa komissiota laatimaan lapsitakuun pitkän aikavälin keinona tarjota 

yhtäläiset mahdollisuudet kaikille lapsille EU:ssa erityisrahastojärjestelyn kautta, 

jotta varmistetaan, että kaikilla köyhyydessä elävillä lapsilla on mahdollisuus 

maksuttomaan terveydenhoitoon, opetukseen ja päivähoitoon, kohtuulliseen 

asumiseen ja asianmukaiseen ravitsemukseen;” 

 
T kappale 

1. osa: teksti ilman sanoja ”sukupuolten tasa-arvoa koskeva koulutus ja seksuaalikasvatus” 

2. osa: nämä sanat 

 

ENF: 

R kappale 

1. osa: teksti ilman sanoja ”muuttoliike” 

2. osa: nämä sanat 

 
U kappale 

1. osa: teksti ilman sanoja ”nuorten” ja ”maahanmuuttajien, pakolaisten” 

2. osa: nämä sanat 

 

PPE, ENF: 

E kappale 

1. osa: teksti ilman sanoja ”kuten etniset vähemmistöt, ihmiset, joilla on erityistarpeita, 

naiset,” ja ”hlbtiq-ihmiset, maahanmuuttajat ja pakolaiset,”  

2. osa: ”kuten etniset vähemmistöt, ihmiset, joilla on erityistarpeita, naiset,” 

3. osa: ”hlbtiq-ihmiset, maahanmuuttajat ja pakolaiset,” 
 

 

11. Ekosuunnitteludirektiivin täytäntöönpano (2009/125/EY) 

Mietintö: Frédérique Ries (A8-0165/2018) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 4 8 EFDD NHÄ - 45, 568, 14 

§ 20 § alkuper. teksti eä -  

§ 23 § alkuper. teksti eä -  

§ 24 § alkuper. teksti eä -  

§ 30 § alkuper. teksti eä/KÄ + 370, 242, 6 

§ 32 § alkuper. teksti osat   
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

1 +  

2 -  

3 -  

§ 35 1 ECR  +  

§ alkuper. teksti eä ↓  

A kappale 2P EFDD NHÄ - 37, 568, 23 

C kappale 3 EFDD osat   

1/NHÄ - 33, 582, 14 

2/NHÄ - 70, 536, 14 

E kappale 4P EFDD NHÄ - 41, 579, 7 

L kappaleen jälkeen   KÄ + suullinen tarkistus 

330, 246, 44 

M kappale 5 EFDD NHÄ - 67, 527, 32 

O kappale 6 EFDD NHÄ - 58, 550, 15 

R kappale 7 EFDD NHÄ - 37, 558, 27 

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 561, 45, 17 

 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: § 20, 24 

PPE: § 24, 35 

EFDD: tarkistukset 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

ALDE: § 20, 23, 32 

S&D: § 30 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: 

tarkistus 3 

1. osa: ”katsoo, että kumoamalla ekosuunnitteludirektiivi voitaisiin edistää merkittävästi 

Euroopan pyrkimyksiä parantaa energiatehokkuutta;”  

2. osa: ”korostaa, että energiaa ja erityisesti fossiilisia polttoaineita olisi pidettävä 

keskeisinä resursseina, joilla voidaan tukea myös työpaikkojen kehittämistä;” 

 

ECR, PPE, S&D: 

§ 32 
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1. osa: teksti ilman sanoja ”a) päivitettävyyttä on edistettävä elektronisten laitteiden 

ohjelmistopäivitysten saatavuuden kautta,” ja ”c) kierrätettävyyttä on tehostettava 

käyttämällä yksittäisiä tai yhteensopivia muovipolymeerejä;” 

2. osa: ”a) päivitettävyyttä on edistettävä elektronisten laitteiden ohjelmistopäivitysten 

saatavuuden kautta,” 

3. osa: ”c) kierrätettävyyttä on tehostettava käyttämällä yksittäisiä tai yhteensopivia 

muovipolymeerejä;” 
 

Muuta 

Ashley Fox esitti seuraavan suullisen tarkistuksen: 

Johdanto-osan L a kappale (uusi) 

”M. katsoo, että nykyinen näyttämövalaistuksen vapauttaminen komission asetusten (EY) N:o 

244/20091 ja (EU) N:o 1194/20121 vaatimuksista on ollut asianmukainen ja tehokas tapa ottaa 

huomioon teatterien ja koko viihdealan erityistarpeet ja -olosuhteet, ja sitä olisi jatkettava;” 

-------- 
1  Komission asetus (EY) N:o 244/2009, annettu 18 päivänä maaliskuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin 2005/32/EY täytäntöönpanemisesta ympärisäteilevien kotitalouslamppujen ekologista suunnittelua 

koskevien vaatimusten osalta (EUVL L 76, 24.3.2009, s. 3). 
2 Komission asetus (EU) N:o 1194/2012, annettu 12 päivänä joulukuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin 2009/125/EY täytäntöönpanemisesta suunnattujen lamppujen, loistediodilamppujen ja niihin liittyvien 

laitteiden ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta (EUVL L 342, 14.12.2012, s. 1). 

 

12. Reagointi työsuhteiden epävarmuutta ja määräaikaisten työsopimusten 

väärinkäyttöä koskeviin vetoomuksiin 

Päätöslauselmaesitys: B8-0238/2018 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Päätöslauselmaesitys B8-0238/2018 (PETI-valiokunta) 

§ 1 4 GUE/NGL NHÄ - 65, 489, 59 

§ 2 jälkeen 5 GUE/NGL NHÄ + 501, 74, 35 

§ 3 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 535, 70, 12 

2/NHÄ + 357, 226, 27 

3/NHÄ + 411, 193, 9 

§ 4 6 GUE/NGL NHÄ - 293, 317, 5 

§ 5 8 ENF NHÄ - 93, 488, 31 

§ alkuper. teksti osat   

1 -  

2 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

3 +  

§ 7 § alkuper. teksti eä +  

§ 9 § alkuper. teksti NHÄ + 574, 16, 22 

§ 10 2 EFDD  -  

7 GUE/NGL NHÄ - 295, 308, 6 

§ alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 401, 178, 25 

2/NHÄ + 297, 255, 53 

§ 11 § alkuper. teksti NHÄ + 526, 57, 27 

§ 12 § alkuper. teksti eä +  

§ 14 § alkuper. teksti NHÄ + 458, 76, 75 

§ 17 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 543, 40, 23 

2/NHÄ + 280, 266, 56 

§ 19 § alkuper. teksti NHÄ + 376, 188, 42 

§ 20 § alkuper. teksti NHÄ + 329, 229, 39 

§ 21 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 388, 185, 22 

2/NHÄ + 536, 27, 36 

3/NHÄ + 361, 209, 26 

§ 22 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 23 § alkuper. teksti eä +  

A kappale § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 525, 64, 6 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

2/NHÄ + 320, 247, 25 

3/NHÄ + 293, 255, 41 

4/NHÄ + 320, 243, 22 

B kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

C kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

E kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

F kappale 1 EFDD  +  

§ alkuper. teksti osat   

1 ↓  

2 ↓  

G kappale 3 GUE/NGL KÄ + 292, 257, 12 

H kappale § alkuper. teksti NHÄ + 287, 225, 38 

J kappale § alkuper. teksti eä +  

K kappale § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 483, 58, 20 

2/NHÄ - 218, 321, 17 

L kappale § alkuper. teksti eä -  

N kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 303, 219, 37 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

O kappale § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 502, 31, 15 

2/NHÄ + 332, 202, 12 

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 312, 75, 155 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

S&D: lopullinen äänestys 

EFDD: § 14, 17, 21, A kappale, H, lopullinen äänestys 

GUE/NGL: tarkistukset 4, 5, 6, 7, §§ 9, 10, A kappale, K, O 

Verts/ALE: § 3, 11, 19, 20, lopullinen äänestys 

ENF: tarkistus 8 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

S&D: L kappale 

PPE: § 7, 10, 19, 20, 23, H kappale 

ALDE: § 11, 12, 14, 17, 21, H kappale, K, N 

Verts/ALE: J kappale 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: 

§ 17 

1. osa: tähdentää, että määräaikaisten työsopimusten muuntamista toistaiseksi voimassa 

oleviksi sopimuksiksi on pidettävä toimenpiteenä, jolla ehkäistään tehokkaasti 

määräaikaisten sopimusten väärinkäyttöä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla,” 

2. osa: ”ja kaikkien jäsenvaltioiden on sisällytettävä tämä asia selvästi ja johdonmukaisesti 

työlainsäädäntöönsä;” 

 
§ 21 

1. osa: ”paheksuu sitä, että on vähennetty työntekijöitä, joita toimivaltaiset 

oikeusviranomaiset pitävät direktiivin 1999/70/EY vastaisen määräaikaisten 

sopimusten väärinkäytön uhreina;” 

2. osa: ”on vahvasti sitä mieltä, että peräkkäisten määräaikaisten sopimusten 

väärinkäyttötapauksissa voidaan soveltaa toimenpidettä, jolla annetaan työntekijöille 

vaikuttavat ja vastaavat takeet suojelusta,” 

3. osa: ”jotta väärinkäytöstä voidaan asettaa asianmukainen seuraamus, voidaan neutraloida 

unionin oikeuden rikkomisesta uhreille koituneet seuraukset ja turvata uhreiksi 

joutuneiden työntekijöiden asema;” 

 
§ 22 

1. osa: teksti ilman sanaa ”vähimmäispalkkatasoista ” 

2. osa: tämä sana 

 
C kappale 

1. osa: ”toteaa, että poliittista reagointia on mukautettava siihen, että työsuhteiden 

epävarmuus on dynaaminen näkökohta, joka vaikuttaa kaikkiin työsuhteisiin; toteaa, 

että epävarmoja työsuhteita on torjuttava yhdennetyllä ja monitasoisella poliittisella 

paketilla,” 



P8_PV(2018)05-31(VOT)_FI.docx 21 PE 623.124 

2. osa: ”jolla edistetään osallistavia ja vaikuttavia työelämän normeja sekä tehokkaita 

toimenpiteitä, joilla varmistetaan yhdenvertaisuuden periaatteen noudattaminen;” 

 

ALDE: 

B kappale 

1. osa: ”toteaa, että epävarmat työolosuhteet johtuvat työntekijöiden oikeuksien tehokkaan 

suojelemisen puutteista, joita ilmenee sääntelyn kaikilla tasoilla, mukaan lukien 

unionin primaarioikeus ja johdettu oikeus ja jäsenvaltioiden kansalliset lait;” 

2. osa: ”katsoo, että erilaisia työsuhdelajeja koskevia vetoomuksia käsiteltäessä olisi 

otettava huomioon sen maan kansallinen lainsäädäntö, josta vetoomus on esitetty, ja 

asiaa koskeva unionin oikeus; toteaa, että unionin sosiaali- ja työllisyyspolitiikka 

perustuu toissijaisuusperiaatteeseen;” 

 
O kappale 

1. osa: teksti ilman sanoja ”osa-” ja ”-aikaista työtä” 

2. osa: nämä sanat 

 

GUE/NGL: 

§ 10 

1. osa: ”korostaa, että on varmistettava tarkastukset, jotta väliaikaisin tai joustavin 

sopimusjärjestelyin palkatut työntekijät saavat vähintään saman suojelun kuin muut 

työntekijät; toteaa, että tarvitaan kohdennettuja toimia, joissa hyödynnetään ILO:n 

nykyisiä välineitä erityisessä epävarmojen työsuhteiden vastaisessa kampanjassa, ja 

että on harkittava huolellisesti, tarvitaanko uusia sitovia välineitä ja oikeudellisia 

toimenpiteitä, joilla rajoitettaisiin ja vähennettäisiin epävarmoja työsuhteita” 

2. osa: ”ja tehtäisiin niitä koskevista työsopimuksista vähemmän houkuttelevia 

työnantajille;” 

 

PPE, ALDE: 

§ 3 

1. osa: ”kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita torjumaan epävarmoja työsuhteita, kuten 

nollatuntisopimuksia, varmistamalla, että kehitetään uusia välineitä, noudatetaan 

johdonmukaisesti unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöä ja pannaan unionin 

lainsäädäntö ja kansallinen lainsäädäntö konkreettisesti täytäntöön kansallisella 

tasolla, jotta voidaan korjata ihmisarvoista työtä koskevat puutteellisuudet ja 

soveltaa oikeuksiin perustuvaa lähestymistapaa;” ilman sanoja ”kuten 

nollatuntisopimuksia” 

2. osa: ”kuten nollatuntisopimuksia” 

3. osa: ”kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tekemään yhteistyötä kaikkien 

työmarkkinaosapuolten, etenkin ammattiliittojen, ja asianomaisten sidosryhmien 

kanssa ja edistämään laadukkaita ja turvallisia työpaikkoja, joista maksetaan hyvää 

palkkaa, jotta voidaan muun muassa tiukentaa työsuojelutarkastuksia;” 

 
A kappale 

1. osa: teksti ilman sanoja ”säästöpolitiikan ja työntekijöiden oikeuksien karsimisen 

myötä”, ”viidentoista viime vuoden aikana” ja ”mikä on lisännyt epävarmuutta ja 

työmarkkinoiden epävakautta” 

2. osa: ”viidentoista viime vuoden aikana” 

3. osa: ”säästöpolitiikan ja työntekijöiden oikeuksien karsimisen myötä” 

4. osa: ”mikä on lisännyt epävarmuutta ja työmarkkinoiden epävakautta”  

 
F kappale 
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1. osa: ”toteaa useiden unionin jäsenvaltioiden havainneen vuosien mittaan, että 

epätyypillisten ja väliaikaisten työsopimusten määrä on kasvanut merkittävästi niin 

julkisella kuin yksityisellä sektorilla,” 

2. osa: ”kun oikeudellisessa järjestelmässä ei ole tehokkaiden ja oikeasuhteisten 

korjauskeinojen puutteessa kyetty asianmukaisesti estämään useiden perättäisten 

määräaikaisten sopimusten ongelmaa eikä päättämään niitä koskevista 

seuraamuksista; katsoo tämän heikentäneen unionin työlainsäädännön eheyttä ja 

unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöä;” 

 
N kappale 

1. osa: teksti ilman sanoja ”mukaan lukien nollatuntisopimukset” 

2. osa: nämä sanat 

 

PPE, ALDE, GUE/NGL: 

§ 5 

1. osa: ”on tietoinen siitä, että komissio on ehdottanut Euroopan työviranomaista, ja pyytää, 

että tämä viranomainen saa erillisen ja riittävän talousarvion ilman varojen 

siirtämistä muista tärkeistä elimistä kyseiselle viranomaiselle;” 

2. osa: ”kehottaa komissiota vauhdittamaan toimiaan työsopimusten epäoikeudenmukaisten 

ehtojen lopettamiseksi siten, että puututaan kaikkiin väärinkäytöksiin ja 

porsaanreikiin; ottaa huomioon avoimia ja ennakoitavia työoloja koskevan uuden 

direktiiviehdotuksen, jolla pyritään vahvistamaan uusia oikeuksia kaikille 

työntekijöille ja erityisesti parantamaan uudentyyppisissä ja vakiintumattomissa 

työsuhteissa olevien työntekijöiden oikeuksia,” 

3. osa: ”samalla kun rajoitetaan työnantajiin kohdistuvaa rasitusta ja huolehditaan 

työmarkkinoiden mukautuvuuden säilymisestä;” 

 

EFDD, Verts/ALE: 

E kappale 

1. osa: ”toteaa, että Eurostatin ja Eurofoundin keräämät tiedot ei-vapaaehtoisista 

väliaikaisista työsuhteista, väliaikaisten työsuhteiden sukupuoli- ja ikäjakauman 

eroista sekä osa-aikaisten työntekijöiden huomattavan osuuden alityöllistymisestä 

osoittavat epätavanomaisten ja epätyypillisten työsuhteiden olevan yleistymässä;” 

2. osa: ”toteaa sukupuolittain ja iän mukaisesti eriteltyjen työttömyystietojen osoittavan, 

että työttömyys on alimmillaan sitten vuoden 2009;” 

 

EFDD, GUE/NGL: 

K kappale 

1. osa: teksti ilman sanoja ”väärinkäytön” 

2. osa: nämä sanat 

 


