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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. Pakkotyötä koskeva ILO:n yleissopimus: sosiaalipolitiikka *** 

Suositus: Patrick Le Hyaric (A8-0243/2015) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

äänestys: hyväksyntä NHÄ + 566, 9, 27 

 

 

 

2. Pyyntö Janusz Korwin-Mikken parlamentaarisen koskemattomuuden 

pidättämiseksi 

Mietintö: Evelyn Regner (A8-0229/2015) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

äänestys: päätösehdotus  +  

 

 

 

3. Tulli- ja maatalousasioita koskevan lainsäädännön moitteeton soveltaminen 

***II 

Suositus toiseen käsittelyyn: Liisa Jaakonsaari (A8-0234/2015) (määräenemmistö) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

ehdotus neuvoston 

kannan hylkäämiseksi 

1 EFDD NHÄ - 62, 604, 22 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

EFDD: tarkistus 1 
 

 

4. Hyljetuotteiden kauppa ***I 

Mietintö: Cristian-Silviu Buşoi (A8-0186/2015) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

teksti 

kokonaisuudessaan – 

ryhmä 1 

13 valiokunta  +  

ryhmä 2 1-12 valiokunta  ↓  

äänestys: komission ehdotus  +  

äänestys: lainsäädäntöpäätöslauselma NHÄ + 631, 31, 33 

 

 

 

5. Maataloustuotantotarkoituksissa pidettävien ja lisättävien eläinten 

kloonaaminen ***I 

Mietintö: Giulia Moi ja Renate Sommer (A8-0216/2015) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

asiasta vastaavan 

valiokunnan 

tarkistukset – yhtenä 

ryhmänä 

1-9 

11-12 

14 

20-26 

28-29 

31 

33-35 

41-43 

45 

47-50 

52-54 

valiokunta  +  

asiasta vastaavan 

valiokunnan 

tarkistukset – erillinen 

äänestys 

10 valiokunta eä/KÄ + 569, 106, 20 

13 valiokunta eä/KÄ + 556, 135, 1 

15 valiokunta eä +  

16 valiokunta osat   

1 +  

2/KÄ + 512, 184, 5 

17 valiokunta eä +  

18 valiokunta eä +  

19 valiokunta eä +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

27 valiokunta osat   

1 +  

2 +  

30 valiokunta eä +  

36 valiokunta eä +  

37 valiokunta eä +  

38 valiokunta osat   

1 +  

2 +  

39 valiokunta osat   

1 +  

2 +  

40 valiokunta osat   

1 +  

2 +  

44 valiokunta osat   

1 +  

2 +  

46 valiokunta eä +  

art. 2, § 1, b alakohdan 

jälkeen 

55 ENF NHÄ - 104, 595, 9 

32 valiokunta  +  

art. 3 jälkeen 56 ENF NHÄ - 62, 617, 26 

äänestys: komission ehdotus  +  

äänestys: lainsäädäntöpäätöslauselma NHÄ + 529, 120, 57 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

ENF: tark. 55, 56 
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Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ALDE: tark. 10, 13, 15, 17, 18, 19, 32, 46 

ECR: tark. 30, 36, 37 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ALDE: 

tarkistus 16 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "ja niiden jälkeläisten", "ja niiden 

jälkeläisistä", "ja sukusolujen ja alkioiden" ja "tai niiden jälkeläisistä" 

2. osa: nämä sanat 

 
tarkistus 39 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "tai kloonieläinten jälkeläisiä", "Sukusoluja 

ja alkioita tai", "tai kloonieläinten jälkeläisistä", "ja sukusolujen ja alkioiden" ja "tai 

kloonieläinten jälkeläisiä" 

2. osa: nämä sanat 

 
tarkistus 40 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "b) kloonieläinten jälkeläiset 

c) kloonieläinten ja niiden jälkeläisten sukusolut ja alkiot" ja "a, b ja c alakohdassa" 

2. osa: nämä sanat 

 
tarkistus 44 

1. osa: "kaiken käytettävissä olevan ... liittyvien eläinten hyvinvointia" 

2. osa: "ja elintarvikkeiden turvallisuutta ... perustamisessa saavutetun edistymisen;" 

 
ALDE, ECR 

tarkistus 27 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "kloonieläinten jälkeläisten, kloonieläinten ja 

niiden jälkeläisten sukusolujen ja alkioiden sekä kloonieläimistä ja niiden 

jälkeläisistä" 

2. osa: nämä sanat 

 
tarkistus 38 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "kloonieläinten jälkeläisten, kloonieläinten ja 

niiden jälkeläisten sukusolujen ja alkioiden sekä kloonieläimistä ja niiden 

jälkeläisistä" 

2. osa: nämä sanat 
 

Muuta 

Tarkistus 51 ei koske kaikkia kieliversioita, joten siitä ei äänestetty (työjärjestyksen 170 artiklan 

1 kohdan d alakohta). 
 

 

6. Perusoikeuksien tilanne Euroopan unionissa (2013–2014) 

Mietintö: Laura Ferrara (A8-0230/2015) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 



P8_PV(2015)09-08(VOT)_FI.doc 6 PE 567.458 

 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

vaihtoehtoinen 

päätöslauselmaesitys 

3 PPE NHÄ - 216, 413, 70 

§ 10 § alkuper. teksti osat   

1/KÄ + 374, 322, 11 

2/NHÄ 

 

+ 360, 325, 19 

§ 13 jälkeen 13 GUE/NGL NHÄ - 306, 366, 35 

14 GUE/NGL NHÄ - 304, 344, 61 

§ 16 § alkuper. teksti NHÄ + 369, 238, 94 

§ 19 § alkuper. teksti eä/KÄ + 370, 327, 4 

§ 20 § alkuper. teksti eä/KÄ + 386, 319, 1 

§ 28 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 29 § alkuper. teksti eä +  

§ 30 § alkuper. teksti eä +  

§ 32 § alkuper. teksti eä +  

§ 40 20 ENF  -  

§ alkuper. teksti NHÄ + 633, 25, 48 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 42 § alkuper. teksti NHÄ + 670, 31, 3 

§ 43 § alkuper. teksti NHÄ + 603, 50, 52 

§ 44 § alkuper. teksti NHÄ + 393, 272, 41 

§ 46 jälkeen 4 GUE/NGL KÄ + 406, 263, 33 

§ 65 § alkuper. teksti eä +  

§ 68 § alkuper. teksti NHÄ + 448, 160, 96 

§ 69 § alkuper. teksti NHÄ + 572, 61, 62 

§ 84 § alkuper. teksti NHÄ + 411, 242, 48 

§ 85 § alkuper. teksti NHÄ + 390, 259, 48 

§ 87 § alkuper. teksti NHÄ + 552, 114, 36 

§ 88 § alkuper. teksti NHÄ + 427, 211, 60 

§ 89 § alkuper. teksti NHÄ + 447, 194, 54 

§ 106 21 ENF  -  

§ 111 § alkuper. teksti NHÄ + 581, 74, 48 

§ 112 § alkuper. teksti NHÄ + 582, 74, 46 

§ 113 § alkuper. teksti NHÄ + 620, 72, 11 

§ 115 1 ALDE  +  

§ alkuper. teksti eä ↓  

§ 116 5 GUE/NGL  +  

§ alkuper. teksti  ↓  

§ 116 jälkeen 6 GUE/NGL KÄ - 295, 401, 8 

7 GUE/NGL  -  

8 GUE/NGL  +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 117 § alkuper. teksti NHÄ + 342, 321, 44 

§ 117 jälkeen 9 GUE/NGL  -  

§ 118 § alkuper. teksti NHÄ + 388, 297, 17 

§ 119 § alkuper. teksti eä +  

§ 130 § alkuper. teksti eä +  

§ 132 § alkuper. teksti NHÄ + 394, 234, 76 

§ 134 § alkuper. teksti NHÄ + 582, 110, 13 

§ 135 10 GUE/NGL NHÄ - 180, 482, 42 

§ alkuper. teksti eä/KÄ + 413, 267, 26 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 135 jälkeen 11 GUE/NGL NHÄ - 298, 373, 33 

§ 137 12 GUE/NGL  -  

§ 138 2 ALDE  -  

§ 161 § alkuper. teksti eä/KÄ + 389, 261, 50 

§ 165 § alkuper. teksti NHÄ + 357, 331, 15 

§ 167 § alkuper. teksti NHÄ - 335, 351, 19 

§ 175 § alkuper. teksti eä/KÄ + 366, 327, 10 

F kappale 15 ENF  -  

X kappale 16 ENF  -  

AB kappale 17 ENF  -  

AC kappale 18 ENF  -  

AD kappale 19 ENF  -  

AH kappale § alkuper. teksti eä/KÄ + 416, 274, 14 

AN kappale § alkuper. teksti NHÄ + 471, 149, 80 

AR kappale § alkuper. teksti NHÄ + 370, 259, 67 

BD kappale § alkuper. teksti NHÄ + 390, 250, 62 

BG kappale § alkuper. teksti NHÄ + 420, 253, 32 

äänestys: LIBE-valiokunnan päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 360, 291, 58 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

ENF: johdanto-osan AN, AR, BD ja BG kappale, § 10 (2. osa), 16, 40, 42, 43, 44, 68, 69, 

84, 85, 87, 88, 89, 111, 112, 113, 116, 117, 118, 132, 134, 165, 167 

GUE/NGL: tark. 10, 11, 13, 14 

PPE: tark. 3 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ENF: § 65 

PPE: johdanto-osan AH kappale, § 10, 19, 20, 28, 29, 30, 32, 115, 117, 119, 130, 135, 161, 

167, 175 
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Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ENF: 

§ 10 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman c kohtaa 

2. osa: c kohta 

 
johdanto-osan 10 viite 

1. osa: "ja Pekingin toimintaohjelman" 

2. osa: nämä sanat 

 
PPE: 

§ 28 

1. osa: "pitää myönteisenä, että ... ja laittomaan vankien säilyttämiseen;" 

2. osa: "kehottaa jäsenvaltioita tekemään ... toimittajia ja tietolähteitä;" 
 

 

7. Komission jäsenten kuuleminen: vuoden 2014 kokemukset 

Mietintö: Richard Corbett (A8-0197/2015) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 9, johdantokappale 

ja 1 ja 2 luetelmakohta 

§ alkuper. teksti NHÄ + 634, 58, 8 

§ 9, 3 luetelmakohta 1 vähintään 

76 jäsentä 

NHÄ - 292, 406, 5 

§ alkuper. teksti NHÄ + 509, 180, 15 

§ 9, 4 luetelmakohta § alkuper. teksti NHÄ + 565, 41, 94 

§ 9, 5 luetelmakohta § alkuper. teksti eä/KÄ + 379, 323, 3 

§ 11, 3 luetelmakohta § alkuper. teksti eä +  

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 517, 168, 23 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

Verts/ALE tark. 1 

GUE/NGL: § 9, tark. 1 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: § 9, 5 luetelmakohta ja § 11, 3 luetelmakohta 

 

Muuta 

Pascal Durand ja muut esittivät tarkistuksen 1. 

.  
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8. Ihmisoikeudet ja teknologia kolmansissa maissa 

Mietintö: Marietje Schaake (A8-0178/2015) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 3 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 10 § alkuper. teksti eä +  

§ 14 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 384, 305, 10 

§ 20 § alkuper. teksti eä/KÄ + 377, 306, 12 

§ 21 § alkuper. teksti eä/KÄ + 379, 298, 14 

§ 31 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 33 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 42 § alkuper. teksti eä/KÄ + 376, 295, 31 

§ 45 § alkuper. teksti eä +  

§ 62 § alkuper. teksti eä/KÄ + 365, 309, 16 

§ 65 § alkuper. teksti eä +  

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 371, 293, 43 

 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: § 10, 20, 21, 42, 45, 62, 65 
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Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: 

§ 3 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "on aiheuttanut vakavaa vahinkoa EU:n 

ihmisoikeuspolitiikan uskottavuudelle ja" 

2. osa: nämä sanat 

 

§ 14 

1. osa: "kiinnittää huomiota väärinkäytösten ... valvontakäytäntöjä kolmansissa maissa;" 

2. osa: "katsoo, että näitä henkilöitä ... ilmiantajille kansainvälinen syytesuoja;" 

 

§ 31 

1. osa: "pyytää EU:ta varmistamaan ... hallitusten välisissä suhteissa" 

2. osa: "sekä vaatimaan avoimuutta ... ja verkontarjoajien/internetpalveluntarjoajien välillä;" 

 

§ 33 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "mukaan lukien kokoomamekanismien 

käyttö" 

2. osa: nämä sanat 
 

 

9. Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaaminen: kohti yhteisen 

maatalouspolitiikan suoritusperusteisia tarkastuksia 

Mietintö: Petri Sarvamaa (A8-0240/2015) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 21 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 22 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 28 § alkuper. teksti eä/KÄ + 462, 230, 12 

§ 29 § alkuper. teksti eä/KÄ + 432, 222, 43 

§ 31 § alkuper. teksti eä +  

§ 33 § alkuper. teksti eä +  

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 575, 21, 111 
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Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

S&D: § 28, 29, 31, 33 

EFDD: § 31 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

Verts/ALE 

§ 21 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "täydentäviä ehtoja ja viherryttämistä 

koskevista" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 22 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "kehottaa myös esittämään 

tarkistusehdotuksia perussäädökseen;" 

2. osa: nämä sanat 
 

 

10. Perheyritykset Euroopassa 

Mietintö: Angelika Niebler (A8-0223/2015) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 11 § alkuper. teksti NHÄ + 545, 145, 13 

§ 25 § alkuper. teksti eä +  

§ 26 § alkuper. teksti eä +  

§ 28 § alkuper. teksti eä +  

§ 29 § alkuper. teksti osat  suullisesti 

muutettuna 

1 +  

2 +  

3 +  

§ 30 § alkuper. teksti eä +  

§ 31 § alkuper. teksti NHÄ + 584, 92, 29 

§ 33 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 36 § alkuper. teksti eä +  

§ 40 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

E kappale § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ 

 

+ 683, 0, 21 

2/NHÄ 

 

+ 545, 127, 25 

K kappale § alkuper. teksti eä +  

L kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 590, 49, 69 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

GUE/NGL: johdanto-osan E kappale, § 11 

Verts/ALE: § 11, 31 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: § 26, 36 

Verts/ALE: § 28, 30, 33 

ENF: johdanto-osan K kappale 

GUE/NGL: § 25 
 

Verts/ALE: 

johdanto-osan E kappale 

1. osa: "toteaa, että vaikka useimmat ... ja maan taloudelliseen menestykseen;" 

2. osa: "katsoo, että siksi monet ... markkina-arvoltaan keskisuurille perheyrityksille;" 

 
§ 40 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanaa "pikaisesti" 

2. osa: tämä sana  

 
ENF: 

johdanto-osan L kappale 

1. osa: "katsoo, että määritelmän puuttumisen ... ja taloudelliseen suorituskykyyn" 

2. osa: "toteaa, että luotettavien ja ... tarpeisiin ei vastata;" 
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§ 33 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "ja vakiotekstejä sekä ratkaisuja" 

2. osa: nämä sanat 

 
ECR, ENF: 

§ 29 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "ja asianmukaisesti rahoitettuja" ja "ja 

ehdottamaan Euroopan ... jäsenvaltioiden erilaiset olosuhteet" 

2. osa: "ja asianmukaisesti rahoitettuja" 

3. osa: "ja ehdottamaan Euroopan ... jäsenvaltioiden erilaiset olosuhteet" 
 

Muuta 

Sofia Sakorafa esitti kohtaan 29 suullisen tarkistuksen, jonka jälkeen kohta kuuluu seuraavasti: 

"29. kehottaa komissiota teettämään säännöllisiä ja asianmukaisesti rahoitettuja tutkimuksia, 

joiden avulla analysoidaan omistajuuden merkitystä yrityksen menestykselle ja 

jatkuvuudelle sekä painotetaan perheyrityksiin kohdistuvia erityishaasteita, ja 

ehdottamaan Euroopan parlamentille ja jäsenvaltioille tilastollisesti käyttökelpoista 

Euroopan laajuista perheyrityksen määritelmää – joka laaditaan yhteistyössä Eurostatin 

kanssa – siten, että huomioon otetaan jäsenvaltioiden erilaiset olosuhteet; kehottaa 

komissiota lisäksi hyödyntämään nykyistä pienten ja keskisuurten yritysten tietoja 

käsittelevää työryhmää riittävän tiedon keräämiseksi myös perheyrityksistä kaikissa 

jäsenvaltioissa, jotta voidaan vertailla erikokoisten perheyritysten tilannetta ja tarpeita 

sekä perheyritysten ja muiden yritysten tilannetta, sekä edistämään tietotaitoa ja parhaita 

käytäntöjä koskevista esimerkeistä tiedottamista ja niiden levittämistä kaikkialla EU:ssa 

esimerkiksi perustamalla komissioon perheyritysten asiointipisteen sekä hyödyntämällä 

mahdollisimman hyvin eri ohjelmia, muun muassa Erasmus nuorille yrittäjille -ohjelmaa, 

ja mahdollistamalla kohdennetumman tuen;" 
 

11. Tutkimus ja innovointi sinisessä taloudessa työpaikkojen ja kasvun 

luomiseksi 

Mietintö: João Ferreira (A8-0214/2015) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 9 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 16 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 435, 255, 5 

§ 19 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 28 § alkuper. teksti eä +  

§ 29 § alkuper. teksti eä +  

§ 31 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 33 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 34 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 37 § alkuper. teksti eä +  

§ 41 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 42 § alkuper. teksti eä +  

§ 49 § alkuper. teksti eä +  

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 573, 56, 71 

 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ALDE: § 28, 29, 37, 42, 49 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ALDE: 

§ 9 

1. osa: "korostaa, että sinisen ...  lyhyellä ja pitkällä aikavälillä" 

2. osa: "katsoo, että EU:n ja ... ohjelmien rahoitusta ei vaaranneta;" 

 
§ 16 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "tukemaan ja" 

2. osa: nämä sanat 
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§ 19 

1. osa: "kehottaa komissiota luomaan ... uusiutuvaan energiaan investoimiselle" 

2. osa: "sekä esittämään selkeät ... uusiutuvan energian tuottamiseksi" 

 
§ 31 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "sellaisen asianmukaisen rahoituskehyksen ...  

ja työpaikkojen luomista ja" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 33 

1. osa: "katsoo, että etenkin ... investointien roolia unohtamatta;" 

2. osa: "painottaa, että siniseen ... rahoituksen saatavuuden osalta;" 

 
§ 34 

1. osa: "painottaa, että maissa ... jolla varmistetaan merialan innovaatioita," 

2. osa: "ja kehottaa komissiota ... maissa toteutettavia toimintoja;" 

 
§ 41 

1. osa: "kannattaa kalastus- ja kalanjalostusalan ... ja sääntelemättömän kalastuksen 

torjuntaa;" 

2. osa: "muistuttaa, että luonnonvarojen ... oltava kokonaisuudessaan julkisia;" 
 

 

12. Nuorten yrittäjyyden edistäminen koulutuksen avulla 

Mietintö: Michaela Šojdrová (A8-0239/2015) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 27 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 31 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

AL kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

AO kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 534, 121, 52 

 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: 

johdanto-osan AL kappale 

1. osa: "pitää tärkeänä nuorten ... sukupuolten eriarvoisuuden käsittelemiseen;" 

2. osa: "toteaa, että tällaisille ohjelmille ... nuorten osallistumisen lisäämiseksi;" 

 
johdanto-osan AO kappale 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "(kansalaisryhmien, kuten ammattiliittojen, 

työnantajajärjestöjen ja muiden yhteiskunnallisten ryhmien)" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 27 

1. osa: "kehottaa neuvostoa ja ... sosiaalinen yrittäjyys mukaan lukien" 

2. osa: "ja kehottaa soveltamaan ... tukea nuorille yrittäjille;" 

 
§ 31 

1. osa: "kehottaa komissiota keskittymään ... digitaaliset taidot mukaan lukien;" 

2. osa: "korostaa, ettei tätä ... johdonmukainen poliittinen kehys;" 
 

 

13. Tavoitteena kulttuuriperintöä koskeva yhdennetty lähestymistapa 

Euroopassa 

Mietintö: Mircea Diaconu (A8-0207/2015) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 3, c alakohta § alkuper. teksti NHÄ + 597, 82, 9 

§ 6 § alkuper. teksti NHÄ + 606, 77, 6 

§ 7, b alakohta § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ 

 

+ 596, 95, 0 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 7, f alakohta § alkuper. teksti NHÄ + 590, 62, 47 

§ 13 § alkuper. teksti NHÄ + 549, 128, 24 

§ 30 § alkuper. teksti NHÄ + 639, 55, 6 

§ 62 § alkuper. teksti NHÄ + 559, 96, 44 

§ 63 § alkuper. teksti NHÄ + 587, 92, 20 

§ 74 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ 

 

+ 566, 128, 10 

H kappale § alkuper. teksti NHÄ + 584, 57, 63 

O kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ 

 

+ 596, 86, 22 

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 613, 70, 19 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: johdanto-osan H kappale, johdanto-osan O kappale (2. osa), § 3 c alakohta, § 6, § 7 

b alakohta (2. osa), § 7 f alakohta, § 13, § 30, § 62, § 63, § 74 (2. osa) 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: 

O kappale 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanaa "yhteisen" 

2. osa: tämä sana  

 
§ 7, b alakohta 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "kohdennetulla rahoituksella" ja "tukemaan 

suoraan" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 74 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "yhteisiä eurooppalaisia arvoja ja perintöä 

kuvastavien" 

2. osa: nämä sanat 
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14. Eurooppalaisen kansalaisaloitteen Right2Water seuranta 

Mietintö: Lynn Boylan (A8-0228/2015) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

vaihtoehtoinen 

päätöslauselmaesitys 

1 PPE, ECR NHÄ - 329, 368, 9 

§ 2 § alkuper. teksti osat   

1/KÄ - 341, 347, 10 

2 +  

§ 6 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ - 339, 365, 3 

§ 10 16 vähintään 

76 jäsentä 

NHÄ - 272, 373, 63 

§ alkuper. teksti osat   

1/NHÄ 

 

+ 416, 240, 53 

2/NHÄ 

 

- 324, 348, 26 

§ 11 § alkuper. teksti eä/KÄ + 351, 343, 5 

§ 18 2 vähintään 

76 jäsentä 

NHÄ - 304, 391, 11 

§ alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ - 307, 391, 6 

§ 19 3 vähintään 

76 jäsentä 

KÄ + 350, 340, 3 

§ 21 4 vähintään 

76 jäsentä 

NHÄ - 316, 365, 24 

§ alkuper. teksti eä/KÄ + 360, 340, 5 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 22 5 vähintään 

76 jäsentä 

NHÄ - 319, 362, 24 

§ alkuper. teksti osat   

1/NHÄ 

 

+ 659, 36, 4 

2/NHÄ 

 

+ 400, 296, 6 

3/NHÄ 

 

+ 395, 297, 6 

§ 24 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 28 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3/KÄ - 348, 352, 6 

4/KÄ - 343, 355, 5 

§ 29 6 vähintään 

76 jäsentä 

 per.  

§ 39 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 -  

§ 44 7 vähintään 

76 jäsentä 

NHÄ - 336, 341, 22 

§ 45 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ 

 

+ 685, 2, 1 

2/NHÄ 

 

+ 406, 286, 5 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 46 8 vähintään 

76 jäsentä 

NHÄ + 355, 345, 3 

§ 47 9P vähintään 

76 jäsentä 

NHÄ - 296, 387, 13 

§ alkuper. teksti osat   

1/KÄ + 365, 313, 17 

2 +  

§ 48 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 49 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 53 § alkuper. teksti eä/KÄ + 372, 320, 2 

§ 54 10 vähintään 

76 jäsentä 

KÄ + 364, 313, 24 

§ 55 11 vähintään 

76 jäsentä 

KÄ + 371, 329, 5 

§ 61 12P vähintään 

76 jäsentä 

NHÄ - 308, 381, 12 

§ 64 13 vähintään 

76 jäsentä 

NHÄ - 275, 400, 22 

§ 65 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ - 315, 380, 2 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 67 § alkuper. teksti eä/KÄ + 537, 151, 7 

§ 71 jälkeen 17 vähintään 

76 jäsentä 

 +  

§ 72 § alkuper. teksti NHÄ + 592, 92, 16 

§ 76 14 vähintään 

76 jäsentä 

NHÄ + 347, 346, 5 

§ 77 § alkuper. teksti NHÄ + 671, 7, 24 

§ 91 § alkuper. teksti NHÄ + 661, 15, 19 

§ 92 15 vähintään 

76 jäsentä 

 per.  

§ 96 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ - 330, 363, 5 

N kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 344, 335, 20 

O kappale § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ 

 

+ 653, 17, 21 

2/NHÄ 

 

+ 545, 125, 22 

P kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 343, 324, 23 

S kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ - 340, 344, 11 

äänestys: ENVI-valiokunnan päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 363, 96, 231 
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Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: tark. 1, 4 , 5 

Verts/ALE tark. 1, tark. 5, 9, 14, 16, § 10, 22 

GUE/NGL: tark. 2, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, § 45, 72, 77, 91, johdanto-osan O kappale 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ALDE: § 11, 21, 53, 67 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ALDE: 

johdanto-osan N kappale 

1. osa: "toteaa, että peruspalvelujen ... pienituloisten kotitalouksien kustannuksella;" 

2. osa: "toteaa, että vesipalvelujen ... suuntaus koko maailmassa;" 

 
johdanto-osan O kappale 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "ja niitä olisi hyödynnettävä koko ajan" 

2. osa: nämä sanat 

 
johdanto-osan P kappale 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "– lasten toiseksi suurin kuolinsyy 

kehitysmaissa –" 

2. osa: nämä sanat 

 
johdanto-osan S kappale 

1. osa: "ottaa huomioon, että ... uusi yhteys kansalaisiin;" 

2. osa: "mikä on erittäin tärkeää;" 

 
§ 2 

1. osa: "korostaa, että hyväksyttävän ... Right2Water-kansalaisaloitteen tapauksessa; 

2. osa: "korostaa, että komission ... koskevan prosessin ajan;" 

 
§ 6 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "tosiasiassa" ja "tarvittavalla tavalla" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 10 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "pitää valitettavana, ettei ... kansalaisaloite 

menettää uskottavuutensa;" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 18 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanaa "ihmisoikeusloukkauksena" 

2. osa: tämä sana 

 
§ 22 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "katsoo, että EU ... koordinointia koskeviin 

EU:n toimiin;" ja "jättämään vesihuollon ja ...  ja kauppasääntöjen ulkopuolelle ja" 

2. osa: "katsoo, että EU ... koordinointia koskeviin EU:n toimiin;" 

3. osa: "jättämään vesihuollon ja ...  ja kauppasääntöjen ulkopuolelle ja 
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§ 28 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "mukaan lukien köyhät ja kaikkein 

syrjäisimpien ja etäisimpien alueiden asukkaat", "täysi" ja "käytön ja kohteiden" 

2. osa: "mukaan lukien köyhät ja kaikkein syrjäisimpien ja etäisimpien alueiden asukkaat" 

3. osa: "täysi" 

4. osa: "käytön ja kohteiden" 

 
§ 45 

1. osa: "korostaa, että toissijaisuusperiaatteen ... päätöksiin vesihuoltopalveluiden 

omistajuudesta" 

2. osa: "eikä se saisi edistää ... lainsäädännöllä tai muilla tavoin;" 

 
§ 47 

1. osa: "korostaa, että vesi- ja sanitaatiopalveluiden ... palvelukauppaa koskevassa 

sopimuksessa; " 

2. osa: "korostaa, että kaikkiin tuleviin ... kaikissa tulevissa vapaakauppasopimuksissa;" 

 
§ 48 

1. osa: "muistuttaa, että monessa ... investointikumppanuutta koskeviin neuvotteluihin;" 

2. osa: "kehottaa komissiota lisäämään vedentoimittajien vastuuvelvollisuutta;" 

 
§ 49 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "vapaaehtoisia" ja "toteaa samalla, että 

kaikkien ... paikalliset erityispiirteet unionissa;" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 65 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "laatimaan sitovat säännökset 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 96 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja kehottaa samalla noudattamaan periaatetta ... 

heitä saavuttamaan rahoitustasapaino;" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 39 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanaa "kaikki" 

2. osa: tämä sana  

 
ALDE, GUE/NGL: 

§ 24 

1. osa: "katsoo, että sääntelyn ja ... ja osallistavia vesihuoltomalleja," 

2. osa: "joissa viranomainen voi ... ja asianmukaiseen jätevesihuoltoon;" ilman sanoja 

"ainoastaan erikseen määritellyissä tilanteissa" 

3. osa: "ainoastaan erikseen määritellyissä tilanteissa" 

 

Muuta 

Peter Liese ja muut esittivät tarkistukset 2 ja 17. 

 


