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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
38+ jäsentä alhainen vähimmäismäärä (vähintään 38 jäsentä)
76+ jäsentä keskitason vähimmäismäärä (vähintään 76 jäsentä)
151+ jäsentä korkea vähimmäismäärä (vähintään 151 jäsentä)
SEC salainen äänestys
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1. Tullitarkastuslaitteiden rahoitusvälineen perustaminen yhdennetyn 
rajaturvallisuuden rahaston osaksi ***I

Mietintö: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

kertaäänestys NHÄ + 602, 47, 32

2. Euroopan raja- ja merivartioviraston Albaniassa toteuttamia toimia koskevan 
EU:n ja Albanian välisen asemaa koskevan sopimuksen tekeminen ***

Suositus: Bodil Valero (A8-0463/2018)

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

äänestys: hyväksyntä NHÄ + 601, 68, 25

3. EU:n ja Kirgisian kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen pöytäkirja (Kroatian 
liittyminen) ***I

Suositus: Cristian Dan Preda (A8-0443/2018)

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

äänestys: hyväksyntä NHÄ + 620, 48, 27

4. EU:n ja Kirgisian laaja-alainen sopimus

Mietintö: Cristian Dan Preda (A8-0450/2018)

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

hyväksyntä ilman äänestystä (työjärjestyksen 113 artiklan 6 kohta)

5. Autonomiset ajoneuvot Euroopan liikenteessä
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Mietintö: Wim van de Camp (A8-0425/2018)

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

kertaäänestys NHÄ + 585, 85, 26

6. Ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttäminen maanteiden 
tavaraliikenteessä ***I

Mietintö: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

1 artikla – 1 kohta – 1 
alakohta – b alakohdan 

jälkeen 
Direktiivi 2006/1/EY
2 artikla – 2 kohta – b 

alakohdan jälkeen

32=
33rev=

S&D
GUE/NGL

NHÄ - 329, 355, 8

1 artikla – 1 kohta – 2 
alakohta

Direktiivi 2006/1/EY
3 artikla – 1 kohdan 

jälkeen

28=
34=

S&D
GUE/NGL

NHÄ + 349, 343, 6

1 artikla – 1 kohta – 3 
alakohdan jälkeen 

Direktiivi 2006/1/EY
5 artiklan jälkeen 

29=
35=

S&D
GUE/NGL

NHÄ - 341, 352, 3

1 artikla – 1 kohta – 3 
alakohdan jälkeen 

Direktiivi 2006/1/EY
5 artiklan jälkeen 

30=
36=

S&D
GUE/NGL

NHÄ - 325, 370, 3

1 artiklan jälkeen 
Asetus (EY) N:o 

1071/2009
6 artikla – 1 kohta – 3 
alakohta – b alakohta – 

v alakohdan jälkeen 

31rev2
=

37rev2
=

S&D
GUE/NGL

NHÄ - 312, 376, 9

äänestys: komission ehdotus NHÄ + 340, 316, 38

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt
S&D: tarkistukset 28, 29, 30, 31, 32

Muuta
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Tarkistusta 27 ei otettu käsiteltäväksi.

7. Tiettyihin EU:n ja kolmansien maiden välisiin sopimuksiin sisältyvien etuuksien 
väliaikainen peruuttaminen ***I

Mietintö: Christofer Fjellner (A8-0330/2018)

Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

alustava sopimus

alustava sopimus 40 valiokunta NHÄ + 544, 58, 94

yhteinen julkilausuma 41 valiokunta +

8. Tulliyhteistyötä koskevan Tulli-ohjelman perustaminen ***I

Mietintö: Maria Grapini (A8-0464/2018)

Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

asiasta vastaavan 
valiokunnan 

tarkistukset – yhtenä 
ryhmänä

1-61 valiokunta +

äänestys: komission ehdotus NHÄ + 596, 44, 57

9. Euroopan investointipankin perussäännön muuttaminen *

Mietintö: Danuta Maria Hübner (A8-0476/2018)

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

äänestys: neuvoston 
päätösesitys 

NHÄ + 591, 43, 59

10. Sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen Euroopan parlamentin toiminnassa
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Mietintö: Angelika Mlinar (A8-0429/2018)

Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

osat

1 +

§ 6 § alkuper. teksti

2/NHÄ + 573, 84, 36

osat

1 +

§ 13 § alkuper. teksti

2/KÄ - 311, 371, 7

osat

1 +

§ 17 § alkuper. teksti

2/KÄ + 361, 303, 31

osat

1 +

§ 20 § alkuper. teksti

2/KÄ + 385, 266, 37

§ 21 § alkuper. teksti eä/KÄ + 360, 288, 39

osat

1 +

2/NHÄ + 362, 303, 14

§ 24 § alkuper. teksti

3/KÄ + 414, 231, 43

osat

1 +

§ 27 § alkuper. teksti

2/KÄ + 373, 309, 12

osat

1 +

§ 28 § alkuper. teksti

2/KÄ + 363, 317, 10

osat§ 33 § alkuper. teksti

1/NHÄ + 568, 83, 37
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Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

2/NHÄ + 347, 289, 50

§ 34 § alkuper. teksti NHÄ + 441, 210, 37

§ 35 § alkuper. teksti NHÄ + 329, 322, 40

§ 36 § alkuper. teksti NHÄ + 405, 224, 60

§ 39 § alkuper. teksti NHÄ + 433, 176, 68

osat

1 +

§ 41 § alkuper. teksti

2/KÄ + 366, 312, 16

§ 45 § alkuper. teksti eä/KÄ + 369, 303, 18

osat

1 +

§ 50 § alkuper. teksti

2/KÄ + 430, 204, 53

2 ALDE +J kappale

§ alkuper. teksti eä ↓

S kappale § alkuper. teksti NHÄ + 568, 71, 48

U kappale § alkuper. teksti eä +

osat

1 +

V kappale § alkuper. teksti

2 -

äänestys: päätöslauselma 
(teksti kokonaisuudessaan)

NHÄ + 492, 126, 75

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt
S&D: S kappale § 6 (2. osa), 24 (2. osa), 34, 35, 36
EFDD: § 33, 34, 35, 39

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt
ALDE: J kappale
PPE: U kappale § 21, 34, 35, 36, 39, 45

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt
S&D:
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§ 6
1. osa: ”antaa tunnustusta sukupuolten tasa-arvoa edistäville mies- ja naispuolisille 

roolimalleille sekä parlamentissa niin hallinnollisella kuin poliittisella tasolla 
toteutettaville aloitteille, jotka edistävät aktiivisesti sukupuolten tasa-arvoa ja 
yhtäläisiä mahdollisuuksia;”

2. osa: ”kannustaa lisäksi edistämään erilaisia roolimalleja kaikentyyppisten 
sukupuolistereotypioiden torjumiseksi;”

PPE:
V kappale
1. osa: teksti ilman sanoja “miesten”
2. osa: tämä sana

§ 13
1. osa: teksti ilman sanoja “erityisesti maailmanlaajuisen Ni Una Menos-liikkeen,”
2. osa: nämä sanat

§ 17
1. osa: ”panee tyytyväisenä merkille, että useimmat valiokunnat ovat ottaneet käyttöön 

sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista koskevia toimintasuunnitelmia ja että 
monet niistä ovat jo esitelleet toimintasuunnitelmansa sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamisesta vastaavalle verkostolle; kehottaa muitakin valiokuntia 
noudattamaan tätä esimerkkiä; panee kuitenkin merkille näiden suunnitelmien 
heterogeenisyyden ja niiden täytäntöönpanon puuttumisen; kehottaa hyväksymään 
Euroopan parlamentin yhteisen sukupuolten tasa-arvon edistämistä koskevan 
toimintasuunnitelman, jossa olisi oltava vähintään lausekkeet sukupuolten 
tasapuolisesta edustuksesta kaikessa parlamentaarisessa työssä ja kaikissa 
parlamentin elimissä, sukupuolinäkökulman sisällyttämisestä sen kaikkeen 
poliittiseen toimintaan ja työn järjestämiseen sekä sukupuolineutraalista 
kielenkäytöstä kaikissa asiakirjoissa;”

2. osa: ”pyytää, että työjärjestystä muutetaan vastaavasti;”

§ 20
1. osa: ”kehottaa tekemään tiiviimpää yhteistyötä valiokunnissa, jotta niiden mietintöihin 

saadaan todellinen sukupuolinäkökulma, ja korostaa, että on tärkeää, että kaikki 
valiokunnat kunnioittavat naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan 
toimivaltuuksia hyväksymällä sekä tämän valiokunnan esittelemät tasa-arvon 
valtavirtaistamista koskevat tarkistukset”

2. osa: ”että tekemällä yhteistyötä toimivaltaristiriitojen välttämiseksi;”

§ 27
1. osa: teksti ilman sanaa “pakollisen”
2. osa: tämä sana

§ 28
1. osa: teksti ilman sanoja “kaikilla politiikanaloilla”
2. osa: nämä sanat

§ 33
1. osa: teksti ilman sanoja ”tasapuolisten luetteloiden tai muiden menetelmien kuten 

pariteettiperiaatteen mukaisten ehdokasluetteloiden avulla”
2. osa: nämä sanat

§ 41
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1. osa: teksti ilman sanaa ”pakollista”
2. osa: tämä sana

§ 50
1. osa: ”on tyytyväinen edistymiseen sukupuolten tasa-arvon edistämisessä ylemmän 

johdon ja keskijohdon viroissa parlamentin pääsihteeristössä, mutta toteaa, että 
vaikka suurin osa parlamentin viranhaltijoista on naisia, heidän edustuksensa 
ylemmän johdon ja keskijohdon viroissa on yhä hyvin vähäistä: vuoden 2017 
lopussa 15,4 prosenttia pääjohtajista, 30,4 prosenttia johtajista ja 36,2 prosenttia 
yksikönpäälliköistä parlamentin pääsihteeristössä oli naisia;”

2. osa: ”palauttaa sen vuoksi mieliin, että kun valittavana on hakijoita, joilla on sama 
profiili (kuten kokemus ja pätevyys), etusijalle olisi asetettava aliedustettu 
sukupuoli;”

S&D, PPE:
§ 24
1. osa: teksti ilman sanoja ”pakollisen” ja ”c) häirinnän vastaisten komiteoiden 

vahvistaminen yhdistämällä ne yhdeksi komiteaksi, jonka kokoonpano vaihtelee 
tutkittavan tapauksen mukaan ja johon otetaan mukaan pysyviksi jäseniksi 
asiantuntijoita, kuten lakimiehiä ja lääkäreitä;”

2. osa: ”pakollisen”
3. osa: ”c) häirinnän vastaisten komiteoiden vahvistaminen yhdistämällä ne yhdeksi 

komiteaksi, jonka kokoonpano vaihtelee tutkittavan tapauksen mukaan ja johon 
otetaan mukaan pysyviksi jäseniksi asiantuntijoita, kuten lakimiehiä ja lääkäreitä;”

Muuta
Tarkistus 1 peruutettiin.

11. Eurooppalainen yhteisyritys ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten

Mietintö: Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

äänestys: 
päätöslauselma (teksti 
kokonaisuudessaan)

NHÄ + 526, 126, 43

12. Arvio EU:n talousarvion käytöstä julkisen sektorin uudistamisessa

Mietintö: Brian Hayes (A8-0378/2018)

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

äänestys: 
päätöslauselma (teksti 
kokonaisuudessaan)

NHÄ + 549, 99, 49
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13. Uskonnon- ja vakaumuksenvapautta EU:n ulkopuolella edistävää EU:n 
erityislähettilästä koskevat EU:n suuntaviivat ja toimeksianto

Mietintö: Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

äänestys: 
päätöslauselma (teksti 
kokonaisuudessaan)

NHÄ + 576, 46, 73

14. Sukupuolten tasa-arvo ja EU:n veropolitiikka

Mietintö: Marisa Matias, Ernest Urtasun (A8-0416/2018)

Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

osat

1 +

§ 1 § alkuper. teksti

2/KÄ - 283, 400, 9

§ 3 § alkuper. teksti eä -

§ 6 2 76+ jäsentä NHÄ - 322, 336, 36

§ 12 3 76+ jäsentä NHÄ + 343, 311, 33

§ 12 jälkeen, 
alaotsikko “yhtiövero”

§ alkuper. teksti eä/KÄ + 351, 322, 12

§ 13 § alkuper. teksti eä -

§ 14 § alkuper. teksti eä -

§ 17 § alkuper. teksti eä -

§ 17 jälkeen, 
alaotsikko “yhtiövero”

§ alkuper. teksti eä/KÄ + 357, 321, 14

§ 20 4 76+ jäsentä NHÄ + 337, 290, 60

§ 24 5 76+ jäsentä NHÄ - 314, 341, 34

§ 25 6 76+ jäsentä NHÄ - 318, 319, 50

§ 26 § alkuper. teksti eä/KÄ + 414, 240, 29
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Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

§ 28 § alkuper. teksti eä/KÄ - 282, 399, 6

§ 32 § alkuper. teksti NHÄ - 275, 370, 37

§ 36 § alkuper. teksti eä -

§ 38 7 76+ jäsentä +

§ 41 8 76+ jäsentä NHÄ - 303, 348, 39

§ 43 9 76+ jäsentä +

osat

1 +

J kappale § alkuper. teksti

2/KÄ + 345, 322, 19

K kappale 1 76+ jäsentä KÄ - 301, 357, 28

Q kappale § alkuper. teksti eä/KÄ + 358, 284, 44

R kappale § alkuper. teksti eä -

S kappale § alkuper. teksti eä -

V kappale § alkuper. teksti NHÄ - 330, 336, 23

X kappale § alkuper. teksti NHÄ - 332, 334, 19

äänestys: päätöslauselma (teksti 
kokonaisuudessaan)

NHÄ + 313, 276, 88

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt
Verts/ALE: tarkistukset 5, 6
PPE: tarkistukset 2, 3, 4, 5, 6, 8
76+ jäsentä johdanto-osan kappaleet V, X: § 32

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt
76+ jäsentä johdanto-osan kappaleet Q, R, S, V, X; § 3, 13, 14, 17, 26, 28, 32, 36; 

alaotsikko ”Yhtiöverotus”, alaotsikko ”Pääoman ja omaisuuden verotus”

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt
76+ jäsentä
J kappale
1. osa: ”ottaa huomioon, että komission yksiköiden valmisteluasiakirjassa ”Strategic 

Engagement for Gender Equality (2016–2019)” yksilöidään sukupuolten tasa-arvon 
kannalta keskeisiä aloja ja veropolitiikka on yksi näistä,”

2. osa: ”mutta toteaa, että asiakirja ei sisällä sitovia säännöksiä eikä siinä kehoteta 
sitoumuksiin, jotka koskevat sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista 
jäsenvaltioiden tasolla;”
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§ 1
1. osa: teksti ilman sanoja ”esimerkiksi veropoliittisten toimien tasa-arvotarkastusten 

tekemiseksi” ja ”tai jotka vahvistavat mallia, jossa mies toimii perheen elättäjänä”
2. osa: nämä sanat

Muuta
Johdanto-osan A kappaleessa sanat ”(...) 8 ja 11 artiklassa (...)” korjataan muotoon “(...) 8 ja 
10 artiklassa (...)”.

Gunnar Hökmark ja Anders Sellström peruuttivat allekirjoituksensa tarkistuksista 1–9.


