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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. Järjestämättömiin vastuisiin liittyvien tappioiden kattamisen 
vähimmäisvaatimukset ***I

Mietintö: Esther de Lange ja Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

Äänestys: toimielinten 
välisten neuvottelujen 
aloittamista koskeva 

päätös

+

Muuta
Äänestystä pyysivät työjärjestyksen 69 c artiklan mukaisesti Verts/ALE ja GUE/NGL.

2. Kaupallisten riitojen nopeutettu ratkaiseminen

Mietintö: Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018) (päätöslauselmaesityksen hyväksymiseen vaaditaan 
parlamentin jäsenten enemmistö)

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

kertaäänestys NHÄ + 521, 35, 14

3. Unionin avaruusohjelman ja Euroopan unionin avaruusohjelmaviraston 
perustaminen ***I

Mietintö: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

asiasta vastaavan 
valiokunnan 

tarkistukset – yhtenä 
ryhmänä

1-108
110-
222

valiokunta +

asiasta vastaavan 
valiokunnan 

tarkistukset – erillinen 
äänestys

109 valiokunta eä -

1 artikla, § 1 226 GUE/NGL NHÄ - 107, 454, 13

14 artikla, § 1, 
d alakohdan jälkeen

223 ECR -
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Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

25 artikla, § 1 224 ECR -

50 artikla, § 1, 
a alakohta, 

3 luetelmakohdan 
jälkeen

227 EFDD NHÄ - 84, 469, 22

8 kappale 225 GUE/NGL -

äänestys: komission ehdotus NHÄ + 483, 68, 19

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt
GUE/NGL: tarkistus 226
EFDD: tarkistus 227

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt
38+ jäsentä tarkistus 109

4. Digitaalinen Eurooppa -ohjelman perustaminen vuosiksi 2021-2027 ***I

Mietintö: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

asiasta vastaavan 
valiokunnan 

tarkistukset – yhtenä 
ryhmänä

1-21
23-73
75-84
86-149
151-
201

valiokunta +

osat

1 +

22 valiokunta

2 +

osat

1 +

74 valiokunta

2 +

osat

asiasta vastaavan 
valiokunnan 

tarkistukset – erillinen 
äänestys

85 valiokunta

1 +



P8_PV(2018)12-13(VOT)_FI.docx 4 PE 632.675

Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

2 +

osat

1 +

150 valiokunta

2 +

liite I, Erityistavoite 2, 
3 kohdan jälkeen

203 EFDD NHÄ - 74, 443, 54

liite I, Erityistavoite 5, 
I osa, 5 kohta

204 EFDD NHÄ - 141, 403, 27

liite I, Erityistavoite 5, 
I osa, 3 kohta

205 EFDD NHÄ - 253, 299, 27

9 kappaleen jälkeen 202 EFDD NHÄ - 103, 448, 23

äänestys: komission ehdotus NHÄ + 491, 38, 51

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt
EFDD: tarkistukset 202, 203, 204, 205

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt
Verts/ALE:
tarkistus 22
1. osa: teksti ilman sanoja ”ja unionin strategista riippumattomuutta”
2. osa: nämä sanat

tarkistus 74
1. osa: teksti ilman sanoja ”ja unionin strategista riippumattomuutta”
2. osa: nämä sanat

tarkistus 85
1. osa: teksti ilman sanoja ”ja varmistaen samalla EU:n strategisen riippumattomuuden”
2. osa: nämä sanat

tarkistus 150
1. osa: teksti ilman sanoja ”eikä se kyseenalaista unionin strategista riippumattomuutta”
2. osa: nämä sanat

5. Yhteistyötä siviili-ilmailun turvallisuuden sääntelyssä koskeva Amerikan 
yhdysvaltojen ja Euroopan yhteisön välinen sopimus ***

Suositus: Theresa Griffin (A8-0432/2018)
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Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

äänestys: hyväksyntä NHÄ + 529, 19, 31

6. Tiettyjen digitaalisten palvelujen tarjoamisesta saatavista tuloista kannettavaa 
digitaalisten palvelujen veroa koskeva yhteinen järjestelmä *

Mietintö: Paul Tang (A8-0428/2018)

Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

asiasta vastaavan 
valiokunnan 

tarkistukset – yhtenä 
ryhmänä

1
3-5
7-8

10-13
15-19

23
26

29-34
36-40
45-49

52

valiokunta +

osat

1 +

2 valiokunta

2/KÄ - 264, 303, 15

osat

1 +

6 valiokunta

2/NHÄ + 439, 134, 7

9 valiokunta NHÄ + 312, 253, 15

14 valiokunta eä +

20 valiokunta eä +

21 valiokunta eä -

22 valiokunta eä +

25 valiokunta NHÄ - 244, 331, 8

asiasta vastaavan 
valiokunnan tarkistus 

erillinen äänestys

27 valiokunta NHÄ + 490, 40, 52
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Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

28 valiokunta eä +

35 valiokunta NHÄ + 308, 250, 20

42 valiokunta eä +

43 valiokunta eä +

44 valiokunta eä +

51 valiokunta eä +

Verotettavat tulot 56–58 PPE KÄ - 234, 335, 12

63 GUE/NGL NHÄ - 128, 444, 8

54=
60=

38+ jäsentä,
GUE/NGL

NHÄ - 254, 311, 15

8 artikla, § 1

41 valiokunta NHÄ + 304, 59, 216

55=
61=

38+ jäsentä,
GUE/NGL

-24 artiklan jälkeen

50 valiokunta NHÄ + 458, 59, 66

3 kappaleen jälkeen 53=
59=

38+ jäsentä,
GUE/NGL

-

62 GUE/NGL NHÄ - 122, 451, 835 kappale

24 valiokunta +

äänestys: komission ehdotus NHÄ + 451, 69, 64

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt
EFDD: tarkistukset 25, 27, 41, 50
GUE/NGL: tarkistukset 62, 63
ENF: tarkistukset 6 (2. osa), 9, 25, 50
S&D: tarkistukset 35, 54/60

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt
PPE: tarkistukset 14, 20, 21, 22, 25, 28, 35, 42, 43, 51
EFDD: tarkistukset 28, 51

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt
ENF:
tarkistus 6
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1. osa: ”Kunnes tällaiset toimet hyväksytään ja pannaan täytäntöön, mikä voi viedä aikaa, 
jäsenvaltioihin kohdistuu paineita toimia tässä asiassa, koska on olemassa vaara, että 
niiden yhteisöveropohjat heikentyvät merkittävästi ajan mittaan. Koordinoimattomat 
kansalliset toimenpiteet voivat pirstoa sisämarkkinoita ja vääristää kilpailua, mikä 
haittaa uusien digitaalisten ratkaisujen kehittämistä ja EU:n kokonaisvaltaista 
kilpailukykyä. Tämän vuoksi on tarpeen omaksua yhdenmukaistettu lähestymistapa 
tilapäisenä ratkaisuna, jolla tähän ongelmaan puututaan kohdennetusti, kunnes 
kokonaisratkaisu saadaan aikaan. Tilapäistä ratkaisua olisi väliaikaisesti rajoitettava, 
jotta vältetään se, että siitä tulisi tahattomasti pysyvä. Sen vuoksi on otettava 
käyttöön raukeamislauseke, jonka nojalla tämän direktiivin säännösten soveltaminen 
lakkaisi automaattisesti, kun otetaan käyttöön kattava ratkaisu, mieluiten 
kansainvälisesti.”

2. osa: ”Jos kattavaa ratkaisua ei ole löydetty viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2020, 
komission olisi harkittava ehdotusta, joka perustuu Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 116 artiklaan, jolloin Euroopan parlamentti ja neuvosto toimivat 
tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen. Sopimukseen pääseminen viipymättä 
tärkeää, jotta vältetään jäsenvaltioiden yksipuolisten kansallisten digitaaliverojen 
moninkertaistumista.”

PPE:
tarkistus 2
1. osa: teksti ilman sanoja ”ja aineeton omaisuus”
2. osa: nämä sanat

7. Merkittävän digitaalisen läsnäolon yhteisöverotus *

Mietintö: Dariusz Rosati (A8-0426/2018)

Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

asiasta vastaavan 
valiokunnan 

tarkistukset – yhtenä 
ryhmänä

1-5
8

10-15
19
21

25-29
34-39

valiokunta +

6 valiokunta NHÄ + 452, 54, 60

7 valiokunta eä -

8 valiokunta eä -

osat

1 +

asiasta vastaavan 
valiokunnan 

tarkistukset – erillinen 
äänestys

9 valiokunta

2/NHÄ - 234, 329, 19
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Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

3/NHÄ - 178, 346, 46

16 valiokunta eä -

17 valiokunta eä -

18 valiokunta eä -

20 valiokunta NHÄ - 204, 364, 10

22 valiokunta eä -

23 valiokunta eä +

24 valiokunta eä -

30 valiokunta eä +

31 valiokunta NHÄ + 330, 212, 38

32 valiokunta eä +

33 valiokunta NHÄ + 300, 248, 33

8 kappaleen jälkeen 40 Verts/ALE NHÄ + 429, 140, 10

äänestys: komission ehdotus NHÄ + 439, 58, 81

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt
Verts/ALE: tarkistus 40
GUE/NGL: tarkistukset 6, 33
ECR: tarkistus 40
ENF: tarkistukset 9 (2. ja 3. osat), 20, 31, 33

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt
PPE: tarkistukset 7, 8, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 30, 32, 33

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt
ENF, PPE:
tarkistus 9
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1. osa: ”Yksi tämän direktiivin keskeisistä tavoitteista on parantaa koko sisämarkkinoiden 
kestokykyä digitaalitalouden verotusongelmien ratkomiseksi kunnioittaen samalla 
verotuksen neutraaliuden periaatetta ja palvelujen vapaata liikkuvuutta unionin 
sisämarkkinoilla ja ilman unionin ja muiden kuin unionin yritysten välistä syrjintää. 
Tätä tavoitetta ei voida saavuttaa riittävällä tavalla jäsenvaltioiden toimilla, koska 
digitaalialan yritykset kykenevät toimimaan kansallisten rajojen yli ilman fyysistä 
läsnäoloa tai vain vähäisellä fyysisellä läsnäololla eri lainkäyttöalueilla. Siksi 
tarvitaan sääntöjä sen varmistamiseksi, että yritykset maksavat verot 
lainkäyttöalueilla, joilla voitot syntyvät. Koska digitaalialan yritysten toiminta on 
luonteeltaan rajatylittävää, unionin tason aloite tuottaa lisäarvoa verrattuna siihen, 
mitä erilaisilla kansallisilla toimenpiteillä pystyttäisiin saavuttamaan. On tarpeen 
ottaa käyttöön yhteinen aloite, joka kattaa sisämarkkinat kauttaaltaan, jotta voidaan 
varmistaa merkittävää digitaalista läsnäoloa koskevien sääntöjen yhdenmukainen 
soveltaminen unionissa. Jäsenvaltioiden yksipuoliset ja toisistaan eriävät toimet 
voisivat johtaa tehottomuuksiin ja hajauttaa sisämarkkinoita, koska ne loisivat 
ristiriitoja kansallisten sääntöjen välillä, vääristymiä ja veroesteitä yrityksille 
unionissa. Olisikin kiinnitettävä erityistä huomiota sen varmistamiseen, että unionin 
lähestymistapa on tasapuolinen eikä syrjivä mihinkään yksittäiseen jäsenvaltioon 
nähden. Koska tämän direktiivin tavoitteet voidaan saavuttaa paremmin unionin 
tasolla, unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 
artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa 
vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, 
mikä on tarpeen kyseisten tavoitteiden saavuttamiseksi.”

2. osa: ”Vaikka veropolitiikka kuuluu kansalliseen toimivaltaan, Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 115 artiklassa määrätään selvästi, että neuvosto 
antaa yksimielisesti erityisessä lainsäätämisjärjestyksessä sekä Euroopan 
parlamenttia ja talous- ja sosiaalikomiteaa kuultuaan direktiivejä jäsenvaltioiden 
sellaisten lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä, jotka 
suoraan vaikuttavat sisämarkkinoiden toteuttamiseen ja toimintaan. Tällä 
direktiivillä ei yhdenmukaisteta yhteisöverokantoja unionissa”

3. osa: ”eikä se siksi rajoita jäsenvaltioiden mahdollisuuksia asettaa oikeudenmukaisia 
yhteisöverokantoja, joita sovelletaan digitaalisista palveluista saataviin tuloihin 
niiden omalla alueella.”

8. Iran ja erityisesti Nasrin Sotoudehin tapaus

Päätöslauselmaesitykset: B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-0566/2018, 
B8-0567/2018

Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0562/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE)

§ 5 § alkuper. teksti eä +

osat

1 +

§ 14 § alkuper. teksti

2/KÄ + 321, 241, 7
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Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

äänestys: päätöslauselma 
(teksti kokonaisuudessaan)

NHÄ + 522, 6, 38

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset

B8-0562/2018 Verts/ALE ↓

B8-0563/2018 ECR ↓

B8-0564/2018 GUE/NGL ↓

B8-0565/2018 S&D ↓

B8-0566/2018 ALDE ↓

B8-0567/2018 PPE ↓

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt
PPE: lopullinen äänestys (RC-B8-0562/2018)

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt
S&D: § 5

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt
S&D:
§ 14
1. osa: teksti ilman sanoja ”olennaisena edellytyksenä taloudellisten ja poliittisten suhteiden 

edistymiselle”
2. osa: nämä sanat

9. Egypti ja erityisesti ihmisoikeuksien puolustajien tilanne

Päätöslauselmaesitykset: B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-0579/2018, 
B8-0580/2018, B8-0581/2018

Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0568/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD)

osat

1 +

§ 11 § alkuper. teksti

2/KÄ - 248, 288, 20

§ 17 § alkuper. teksti eä +



P8_PV(2018)12-13(VOT)_FI.docx 11 PE 632.675

Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

§ 19 § alkuper. teksti eä/KÄ + 283, 249, 21

H kappale § alkuper. teksti eä +

L kappale § alkuper. teksti eä +

äänestys: päätöslauselma 
(teksti kokonaisuudessaan)

+

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset

B8-0568/2018 Verts/ALE ↓

B8-0569/2018 ECR ↓

B8-0576/2018 EFDD ↓

B8-0578/2018 GUE/NGL ↓

B8-0579/2018 S&D ↓

B8-0580/2018 ALDE ↓

B8-0581/2018 PPE ↓

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt
ECR: § 17; L kappale
PPE: § 19; H kappale

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt
Verts/ALE:
§ 11
1. osa: ”hetkellä, jolloin Egypti pyrkii vakiinnuttamaan demokratian ja oikeusvaltion,”
2. osa: nämä sanat

10. Tansania

Päätöslauselmaesitykset: B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018, B8-0574/2018, 
B8-0575/2018

Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0570/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD)

G kappale § alkuper. teksti osat
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Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

1 +

2 +

äänestys: päätöslauselma 
(teksti kokonaisuudessaan)

+

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset

B8-0570/2018 ECR ↓

B8-0571/2018 Verts/ALE ↓

B8-0572/2018 GUE/NGL ↓

B8-0573/2018 S&D ↓

B8-0574/2018 ALDE ↓

B8-0575/2018 PPE ↓

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt
ECR:
G kappale
1. osa: ”ottaa huomioon, että monet lapset ja nuoret, erityisesti tytöt, altistuvat 

ihmisoikeusloukkauksille ja haitallisille käytännöille, joihin kuuluvat laajalle 
levinnyt seksuaalinen väkivalta, ruumiillinen kuritus, lapsiavioliitot ja teiniraskaudet 
ja jotka tekevät heidän koulunkäynnistään vaikeaa tai mahdotonta;”

2. osa: ”ottaa huomioon, että Tansanian hallitus rajoittaa seksuaali- ja 
lisääntymisterveyspalvelujen saatavuutta ja uhkailee järjestöjä, jotka jakavat tietoa 
tällaisista palveluista;”

11. Lohkoketju: tulevaisuuteen suuntautuva kauppapolitiikka

Mietintö: Emma McClarkin (A8-0407/2018)

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

kertaäänestys NHÄ + 433, 25, 92

12. Japanin tarjoaman henkilötietojen suojan riittävyys

Päätöslauselmaesitykset: B8-0561/2018
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Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

Päätöslauselmaesitys B8-0561/2018
LIBE-valiokunta

§ 7 2 PPE KÄ + 277, 258, 4

§ 17 3 PPE KÄ - 237, 305, 3

§ 18 jälkeen 9 S&D +

§ 19 4 PPE KÄ + 307, 242, 2

§ 20 § alkuper. teksti eä -

§ 23 5 PPE +

§ 24 6 PPE -

§ 26 10 S&D +

6 viitteen jälkeen 7 S&D +

M kappale 1 PPE +

T kappaleen jälkeen 8 S&D +

äänestys: päätöslauselma 
(teksti kokonaisuudessaan)

NHÄ + 516, 26, 11

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt
PPE: lopullinen äänestys

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt
PPE: § 20

13. Eturistiriidat ja EU:n talousarvion suojaaminen Tšekin tasavallassa

Päätöslauselmaesitykset: B8-0582/2018, B8-0583/2018, B8-0584/2018, B8-0585/2018
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Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0582/2018
(PPE, ECR, Verts/ALE)

§ 1 1 ALDE -

§ 3 jälkeen 2 S&D KÄ + 295, 202, 51

äänestys: päätöslauselma 
(teksti kokonaisuudessaan)

NHÄ + 434, 64, 47

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset

B8-0582/2018 PPE ↓

B8-0583/2018 Verts/ALE ↓

B8-0584/2018 GUE/NGL ↓

B8-0585/2018 ALDE ↓

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt
PPE: lopullinen äänestys (RC-B8-0582/2018)

Muuta
Neoklis Sylikiotis peruutti allekirjoituksensa yhteisestä päätöslauselmaesityksestä 
(RC-B8-0582/2018).

14. Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomus 2017

Mietintö: Eleonora Evi (A8-0411/2018)
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Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

§ 6 5 PPE KÄ - 245, 281, 3

§ 12 6 PPE KÄ - 245, 277, 8

§ 13 7 PPE NHÄ + 273, 249, 8

§ 14 8 PPE -

§ 15 9 PPE -

§ 16 10 PPE -

§ 18 11P PPE -

§ 19 12 PPE -

§ 20 13 PPE NHÄ - 239, 267, 25

14 PPE NHÄ - 235, 285, 8§ 21

§ alkuper. teksti NHÄ + 330, 181, 18

15 PPE NHÄ - 204, 318, 8§ 22

§ alkuper. teksti NHÄ + 363, 157, 5

§ 23 16 PPE -

§ 26 § alkuper. teksti NHÄ + 379, 132, 10

§ 27 17 PPE -

§ 28 18 PPE -

§ 33 § alkuper. teksti eä +

§ 35 19P PPE NHÄ - 183, 337, 4

§ 40 20P PPE NHÄ - 198, 317, 7

§ 46 21P PPE NHÄ - 214, 304, 3

K kappale 1P PPE -

S kappale 2 PPE -

X kappale § alkuper. teksti eä +

Y kappale 3 PPE -

AC kappale 4 PPE NHÄ - 199, 314, 6
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Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

§ alkuper. teksti NHÄ + 366, 149, 6

äänestys: päätöslauselma (teksti 
kokonaisuudessaan)

NHÄ + 368, 15, 135

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt
Verts/ALE: tarkistukset 13, 15, 19, 20, 21
EFDD: tarkistukset 4, 7, 14, 15, 19; § 21
ENF: tarkistukset 4, 15, 21; § 22, 26; AC kappale

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt
ALDE: § 33; X kappale
PPE: § 21

15. Vetoomusvaliokunnan toimintakertomus 2017

Mietintö: Cecilia Wikström (A8-0404/2018)

Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

§ 2 6 EFDD +

7 EFDD KÄ + 125, 308, 16

osat

1 +

§ 3

§ alkuper. teksti

2 +

osat

1 +

§ 4 § alkuper. teksti

2 +

osat

1 +

2 -

§ 9 § alkuper. teksti

3 +

§ 9 jälkeen 1 PPE KÄ + 308, 102, 42

§ 10 § alkuper. teksti osat
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Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

1 -

2 +

3 +

4 +

osat

1 +

§ 11 § alkuper. teksti

2 +

osat

1 +

§ 19 § alkuper. teksti

2 +

osat

1 +

§ 23 § alkuper. teksti

2 +

8 EFDD KÄ - 104, 326, 18

osat

1 +

§ 26

§ alkuper. teksti

2/KÄ + 227, 211, 13

§ 27 3P PPE NHÄ - 200, 221, 30

osat

1 +

2 +

§ 30 § alkuper. teksti

3 -

J kappale 4 EFDD -

osat

1 +

S kappale § alkuper. teksti

2 -
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Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

U kappale 5 EFDD KÄ - 200, 211, 36

äänestys: päätöslauselma 
(teksti kokonaisuudessaan)

NHÄ + 342, 34, 39

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt
Verts/ALE: tarkistukset 2, 3

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt
ALDE:
§ 23
1. osa: teksti ilman sanoja ”uskoo vakaasti, että komission, neuvoston ja jäsenvaltioiden 

olisi seurattava johdonmukaisesti ja tehokkaasti työryhmän loppuraportin 
suosituksia;”

2. osa: nämä sanat

§ 26
1. osa: teksti ilman sanoja ”pitää valitettavana, että näin ei ole tapahtunut aikaisemmin ja 

että aiemmin hyväksyttyjen aloitteiden perusteella ei ole toteutettu konkreettisia 
lainsäädäntötoimia;”

2. osa: nämä sanat

S kappale
1. osa: teksti ilman sanoja ”sillä edellytyksellä, että vetoomusvaliokunnan sihteeristö 

käsittelisi ne alusta alkaen;”
2. osa: nämä sanat

PPE:
§ 3
1. osa: teksti ilman sanoja ” joissakin vastuuttomissa jäsenvaltioissa”
2. osa: nämä sanat

§ 4
1. osa: ”painottaa, että komission ja muiden EU:n toimielinten sekä jäsenvaltioiden 

kansallisten, alueellisten ja paikallisten viranomaisten välistä yhteistyötä on 
tehostettava, jotta voidaan varmistaa, että hyväksytään ja pannaan täytäntöön EU:n 
säännöksiä, joilla pyritään saavuttamaan mahdollisimman korkeat sosiaalisen 
oikeudenmukaisuuden normit sekä kaikkien kansalaisten taloudellisten, sosiaalisten 
ja sivistyksellisten oikeuksien täysimääräinen ja tehokas suojelu; korostaa, että 
yhteistyön jäsenvaltioiden edustajien kanssa valiokunnan kokouksissa olisi oltava 
aktiivisempaa ja että valiokunnan lähettämien pyyntöjen jatkokäsittelyä olisi 
nopeutettava; kehottaa siksi kaikkia asianomaisia kansallisia ja EU:n viranomaisia 
sitoutumaan vahvasti vetoomusten käsittelyyn ja ratkaisemiseen ensisijaisena 
asiana;”

2. osa: ”panee jälleen merkille, että useisiin vetoomuksiin on saatu komissiolta pinnallisia 
vastauksia;”

§ 11
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1. osa: ”toteaa, että epävarmoja työsuhteita koskevien vetoomusten käsittely on osoittanut, 
että tietyissä jäsenvaltioissa monet työntekijät joutuvat huonojen ja syrjivien 
käytäntöjen kohteeksi, mikä on osoitus tehokkaiden ehkäisevien mekanismien ja 
rangaistusten vähäisyydestä useissa tapauksissa;”

2. osa: ”pitää valitettavana, että komissio on kerryttänyt huomattavan kasauman tapauksia, 
joissa tietyt jäsenvaltiot ovat rikkoneet EU:n työlainsäädäntöä, mikä on 
mahdollistanut työntekijöiden oikeuksien loukkaamisen jatkumisen vuosien ajan;”

§ 19
1. osa: teksti ilman sanoja ”43 miljoonan dieselkäyttöisen”
2. osa: nämä sanat

ALDE, PPE:
§ 9
1. osa: ”katsoo, että vetoomusvaliokunnan olisi käsiteltävä kaikki vastaanotetut 

vetoomukset kokonaan, jotta eri vetoomusten käsittely olisi täysin johdonmukaista, 
ja että tämän vuoksi sen sihteeristölle olisi osoitettava enemmän resursseja;” ilman 
sanoja ”kaikki vastaanotetut vetoomukset kokonaan” ja ”tämän vuoksi”

2. osa: nämä sanat
3. osa: ”painottaa, että valiokunnan tammikuussa 2016 hyväksymät suuntaviivat tekevät 

vetoomusten käsittelystä ja päätöksentekomenettelystä avoimen ja selkeän;”

§ 10
1. osa: ”arvostelee voimakkaasti komission omimaa harkintavaltaa yksittäisissä tapauksissa 

käsitellessään kansalaisten kanteluita;”
2. osa: ”toteaa, että jos kansalaisten kanteluita ja myös yksittäisiä tapauksia ei suostuta 

tutkimaan syvällisesti ja nopeasti komission vuonna 2016 antamassa 
tiedonannossa ”EU:n lainsäädäntö: Parempiin tuloksiin soveltamista parantamalla” 
esitetyn lähestymistavan mukaisesti, tämä saattaa estää mahdollisten vakavien 
systeemisten puutteiden nopean havaitsemisen”

3. osa: ”ja rikkoa tätä kautta monia oikeuksia lukuisten kansalaisten kustannuksella, mitä 
kautta itse asiassa jätetään kansallisille tuomioistuimille suurimman vastuun seurata 
EU:n oikeuden mahdollista rikkomista, lukuun ottamatta systeemisissä tapauksissa; 
katsoo, että tämän käsitteen tulkinnassa on liian suurta epäselvyyttä ja että tällainen 
lähestymistapa ympäristölainsäädännön alalla on erityisen haitallinen;”

4. osa: ”katsoo, että se heikentää aiempaa lähestymistapaa EU:n ympäristölainsäädännön 
täytäntöönpanoon ja heikentää yleisesti komission velvollisuuksia valvoa 
perussopimusten noudattamista;”

§ 30
1. osa: teksti ilman sanoja ”samaa”, ”ja tietoa kuin vetoomuksen esittäjä” ja ”tai muiden 

viranomaisten”
2. osa: ”samaa” ja ”ja tietoa kuin vetoomuksen esittäjä” 
3. osa: ”tai muiden viranomaisten”

Muuta
PPE-ryhmä peruutti jättämänsä tarkistuksen 2.


