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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. Georgios Kyrtsosin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö 

Mietintö: Laura Ferrara (A8-0291/2018) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

äänestys: 

päätösehdotus 

 +  

 

 

2. Kolmannet maat, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja 

ne kolmannet maat, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske ***I 

Mietintö: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0290/2018) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys NHÄ + 611, 20, 11 

 

 

3. EU:n ja Marokon tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskeva sopimus: 

Marokon osallistumista Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen 

(PRIMA) koskevat ehdot ja edellytykset *** 

Suositus: Aldo Patriciello (A8-0281/2018) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

äänestys: hyväksyntä NHÄ + 566, 64, 17 

 

 

 

4. EU:n ja Kanadan välinen lentoliikennesopimus *** 

Suositus: Francisco Assis (A8-0254/2018) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

äänestys: hyväksyntä NHÄ + 583, 42, 23 
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5. Italian kunnan Campione d’Italian sekä Luganonjärven Italialle kuuluvien 

vesialueiden sisällyttäminen unionin tullialueeseen * 

Mietintö: Roberto Gualtieri (A8-0284/2018) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys NHÄ + 569, 12, 71 

 

 

6. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2018/001 

NL/Financial service activities 

Mietintö: Ivana Maletić (A8-0294/2018) (parlamentin jäsenten enemmistö ja 3/5 annetuista äänistä) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys NHÄ + 573, 68, 10 

 

 

7. Audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoaminen ***I 

Mietintö: Sabine Verheyen ja Petra Kammerevert (A8-0192/2017) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Ehdotus komission ehdotuksen hylkäämiseksi 

ehdotus komission 

ehdotuksen 

hylkäämiseksi 

84 EFDD NHÄ - 138, 478, 37 

Alustava sopimus 

alustava sopimus 83 komissio NHÄ + 452, 132, 65 

Esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi 

teksti 

kokonaisuudessaan 

83vo komissio  ↓  

asiasta vastaavan 

valiokunnan 

tarkistukset – yhtenä 

ryhmänä 

1-42 

44-66 

70-82 

komissio  ↓  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

1 artiklan 1 alakohdan 

1 alakohdan b alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU, 

1 artiklan 1 kohdan 

a a alakohta 

85P EFDD NHÄ ↓  

83vo komissio  ↓  

43 komissio  ↓  

1 artiklan 8 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU, 

6 artikla 

83vo komissio osat   

1 ↓  

2/NHÄ ↓  

1 artiklan 9 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU, 

6 artiklan jälkeen 

83vo komissio osat   

1 ↓  

2 ↓  

1 artiklan 10 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU, 

6 a artikla 

83vo komissio osat   

1 ↓  

2 ↓  

1 artiklan 11 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU, 

7 artikla 

83vo komissio osat   

1 ↓  

2 ↓  

1 artiklan 1 alakohdan 

11 alakohta, 

ennen a alakohtaa 

Direktiivi 2010/13/EU, 

9 artiklan 1 kohdan 

d alakohdan jälkeen 

87 EFDD  ↓  

1 artiklan 1 alakohdan 

12 alakohdan jälkeen 

Direktiivi 2010/13/EU, 

10 artiklan 2 kohdan 

jälkeen 

88 EFDD  ↓  

1 artiklan 1 alakohdan 

12 alakohdan jälkeen 

Direktiivi 2010/13/EU, 

10 artiklan 4 kohta 

83vo komissio osat   

1 ↓  

2 ↓  

1 artiklan 1 alakohdan 86P EFDD NHÄ ↓  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

15 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU, 

13 artikla 

83vo komissio osat   

1/NHÄ ↓  

2 ↓  

67 komissio  ↓  

68 komissio  ↓  

69 komissio  ↓  

1 artiklan 1 alakohdan 

19 alakohta 

Direktiivi 2010/13/EU, 

IX luvun jälkeen, 

28 b artikla 

83vo komissio osat   

1 ↓  

2 ↓  

18 kappale 83vo komissio NHÄ ↓  

19 kappale 83vo komissio eä ↓  

20 kappale 83vo komissio eä ↓  

21 kappale 83vo komissio eä ↓  

22 kappale 83vo komissio eä ↓  

28 kappale 83vo komissio eä ↓  

29 kappale 83vo komissio eä ↓  

30 kappale 83vo komissio eä ↓  

34 kappale 83vo komissio eä ↓  

35 kappale 83vo komissio NHÄ ↓  

36 kappale 83vo komissio osat   

1/NHÄ ↓  

2 ↓  

äänestys: komission ehdotus NHÄ ↓  

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

ENF: tarkistus 83vo: 18, 35 ja 36 kappaleet (1. osa), tarkistus 83vo: 1 artiklan 9 alakohta 

[6 artikla] (2. osa), tarkistus 83vo: 1 artiklan 18 alakohta [13 artikla] (1. osa) 

EFDD: tarkistukset 84, 85 ja 86 
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Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ENF: tarkistus 83vo: 19, 20, 21, 22, 28, 29, 30 ja 34 kappaleet 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ENF: 

tarkistus 83vo: 36 kappale 

1. osa: ”Jotta voidaan varmistaa riittävät investoinnit eurooppalaisiin teoksiin, 

jäsenvaltioiden olisi voitava määrätä taloudellisia velvoitteita alueelleen 

sijoittautuneille mediapalvelun tarjoajille. Nämä velvoitteet voidaan toteuttaa 

eurooppalaisten teosten tuotantoon ja oikeuksien hankintaan suoraan maksettavina 

osuuksina. Jäsenvaltiot voisivat myös määrätä maksuja, jotka veloitetaan erityiseen 

rahastoon jäsenvaltion alueella tarjottavista ja sinne suunnattavista audiovisuaalisista 

mediapalveluista saatujen tulojen perusteella. Tässä direktiivissä selvennetään, että 

taloudellisten velvoitteiden ja jäsenvaltioiden erilaisten kulttuuripolitiikkojen välisen 

suoran kytköksen vuoksi jäsenvaltio voi myös asettaa tällaisia taloudellisia 

velvoitteita alueelleen suunnattujen mediapalvelujen tarjoajille, jotka ovat 

sijoittautuneet toiseen jäsenvaltioon.” 

2. osa: ”Tällöin taloudelliset velvoitteet olisi veloitettava yksinomaan palvelujen 

kohdejäsenvaltiossa saaduista yleisötuloista. Mediapalvelun tarjoajien, joiden 

edellytetään osallistuvan elokuvien rahoitusjärjestelmiin palvelujen 

kohdejäsenvaltiossa, olisi voitava hyötyä syrjimättömällä tavalla kyseisistä 

elokuvien rahoitusjärjestelmistä saatavasta mediapalvelun tarjoajille tarkoitetusta 

tuesta, vaikka ne eivät olisikaan sijoittautuneet kyseiseen jäsenvaltioon.” 

 
tarkistus 83vo: 1 artiklan 9 alakohta [6 artikla] 

1. osa: teksti ilman 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaa 

2. osa: 6 artiklan 1 kohdan b alakohta 

 
tarkistus 83vo: 1 artiklan 10 alakohta [6 a artikla] 

1. osa: 6 a artiklan 1 ja 2 kohta 

2. osa: 6 a artiklan 3 ja 4 kohta 

 
tarkistus 83vo: 1 artiklan 11 alakohta [7 artikla] 

1. osa: teksti ilman 7 artiklan 2, 3 ja 4 kohtaa 

2. osa: 7 artiklan 2, 3 ja 4 kohta 

 
tarkistus 83vo: 1 artiklan 13 alakohta [9 artikla] 

1. osa: teksti ilman 9 artiklan 1 kohdan g alakohtaa ja 4 kohtaa 

2. osa: 9 artiklan 1 kohdan g alakohta ja 4 kohta 

 
tarkistus 83vo: 1 artiklan 14 alakohdan b alakohta [10 artiklan 4 kohta] 

1. osa: teksti ilman sanoja ”Jäsenvaltiot voivat niin halutessaan päättää kieltää sponsorin 

tunnuksen esittämisen lastenohjelmien” ja ”aikana” 

2. osa: nämä sanat 

 
tarkistus 83vo: 1 artiklan 18 alakohta [13 artikla] 

1. osa: 13 artiklan 1 ja 2 kohdat 

2. osa: 13 artiklan 3-7 kohdat 

 
tarkistus 83vo: 1 artiklan 23 alakohta [IX a luku] 

1. osa: teksti ilman 28 a artiklan 1 ja 2 kohtaa ja 28 b artiklan 3 kohdan h alakohtaa ja 

j alakohdan jälkeistä alakohtaa 

2. osa: 28 a artiklan 1 ja 2 kohta ja 28 b artiklan 3 kohdan h alakohta ja j alakohdan 

jälkeinen alakohta 
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8. Lisätalousarvioesitys nro 5/2018: liittymistä valmistelevasta tukivälineestä (IPA II) 

Turkille osoitettavaa tukea koskevan varauksen peruuttaminen, Euroopan 

naapuruusvälineen (ENI) ja humanitaarisen avun määrärahojen lisääminen 

kiireellisten lisätoimien toteuttamiseksi sekä innovoinnin ja verkkojen 

toimeenpanoviraston (INEA) henkilöstötaulukon muuttaminen WiFi4EU-aloitteen 

huomioon ottamiseksi 

Mietintö: Siegfried Mureşan (A8-0292/2018) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 1 1P GUE/NGL NHÄ - 46, 558, 47 

§ alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 578, 41, 31 

2 +  

§ 2 jälkeen 2 GUE/NGL NHÄ - 301, 328, 27 

§ 4 3rev GUE/NGL NHÄ - 281, 337, 39 

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 544, 28, 74 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

GUE/NGL: tarkistukset 1, 2 ja 3 

ENF: §1 (1. osa) 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ENF: 

§ 1 

1. osa: ”panee merkille komission antaman lisätalousarvioesityksen nro 5/2018, jonka 

tarkoituksena on IPA II -tukivälineestä Turkille osoitettavaa tukea koskevassa 

varauksessa olevien määrien (sekä maksusitoumus- että maksumäärärahat) 

peruuttaminen” 

2. osa: ”ENI-välineen maksusitoumusmäärärahojen ja humanitaarisen avun 

maksumäärärahojen lisääminen sekä INEAn henkilöstötaulukon kasvattaminen 

WiFi4EU-aloitteen huomioon ottamiseksi” 

 


