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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
PRC yhteinen päätöslauselmaesitys
SEC salainen äänestys
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1. Tieliikenteen sosiaalilainsäädäntö ***III

Mietintö: Helmuth MARKOV (A6-0005/2006)

Kohde tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

äänestys: yhteinen teksti +

2. Tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistaminen ***III

Mietintö: Helmuth MARKOV (A6-0006/2006)

Kohde tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

äänestys: yhteinen teksti +

3. Valmispakkauksiin pakattujen tuotteitten nimellismääriä koskevat säännöt ***I

Mietintö: Jacques TOUBON (A6-0412/2005)

Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

asiasta vastaavan 
valiokunnan 
tarkistukset – 

yhtenä ryhmänä

1-8
10-16

20
31

valiokunta +

18 valiokunta eä / 
KÄ

+ 333,184,48

19 valiokunta NHÄ + 448,89,45

21 valiokunta eä +

22 valiokunta eä +

23 valiokunta eä +

24 valiokunta eä +

25 valiokunta eä / 
KÄ

+ 370,191,43

asiasta vastaavan 
valiokunnan 
tarkistukset – 

erilliset 
äänestykset

26 valiokunta eä +
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Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

27 valiokunta eä +

28 valiokunta eä +

29 valiokunta eä +

30 valiokunta eä +

9 valiokunta -art. 1

32 PPE-DE: +

33 PPE-DE: +Liite, 1 kohta

17 valiokunta 

äänestys: muutettu ehdotus +

äänestys: lainsäädäntöpäätöslauselma +

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt
PPE-DE: tark. 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ja 30
ALDE: tark. 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ja 30
UEN: tark. 18 ja 24

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt
IND/DEM: tark. 19

4. Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka 2004 

Mietintö: Elmar BROK (A6-0389/2005)

Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

§ 9 5 PSE +

§ 9 jälkeen 6 PSE + suullisesti 
muutettuna

§ 12 7 PSE +

§ 19 8 PSE +

§ 22 jälkeen 1 Verts/ALE NHÄ - 73,504,29

§ 24 3 Verts/ALE +
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Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

§ 24 jälkeen 4 Verts/ALE NHÄ + suullisesti 
muutettuna

§ 28 jälkeen § - + suullisesti 
muutettuna

§ 31 9 PSE +

§ 34 2 Verts/ALE -

§ 38 § alkuper. teksti + suullisesti 
muutettuna

§ 44 jälkeen 10 PSE +

johdanto-osan 
6 viitteen jälkeen

11 PSE +

äänestys: päätöslauselma 
(kokonaisuudessaan)

+

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt
Verts/ALE: tark. 1 ja 4
GUE/NGL: tark. 1

Muuta
Elmar Brokin sijainen José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra esitti seuraavia suullisia tarkistuksia:

28 a kohta (uusi

28 a. Tiedostaa, että Yhdistyneet kansakunnat on pyytänyt Euroopan unionia sotilasoperaation avulla 
edistämään turvallisuutta Kongon demokraattisessa tasavallassa siellä lähitulevaisuudessa 
järjestettävien vaalien yhteydessä; kehottaa neuvostoa tarkastelemaan huolellisesti olemassa 
olevia mahdollisuuksia; 

38 kohta
38. katsoo, että unionin on tehtävä kaikkensa suhteissa Irakin viranomaisiin, Yhdistyneisiin 

kansakuntiin ja muihin asianomaisiin alueellisiin toimijoihin Irakin perustuslakiprosessin 
edistämiseksi 15. joulukuuta 2005 pidettyjen parlamenttivaalien jälkeen; pitää myönteisenä 
YUTP:n yhteisiä toimia Euroopan unionin yhdennetyssä oikeusvaltio-operaatiossa Irakissa ja 
kehottaa rahoittamaan lisätoimia EU:n talousarviosta; kannattaa komission lähetystön avaamista 
Bagdadiin lähikuukausien aikana;

Jan Marinus Wiersma ehdotti seuraavaa suullista tarkistusta:

tarkistus 6
9 a. korostaa, että energiaturvallisuuskysymyksillä on tärkeä ulkopoliittinen ulottuvuus; suosittelee, 

että Euroopan unionin turvallisuusstrategian turvallisuuspolitiikan ajan tasalle saattamisessa 
olisi kiinnitettävä huomiota unionin kasvavaan riippuvuuteen yhä epävakaammiksi käyviltä 
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mailta ja alueilta saatavasta energiasta ja muista strategisista toimituksista, ja korostaa 
mahdollisia tulevia skenaarioita sekä vaihtoehtoisten energialähteiden saatavuutta ja 
kehittämistä; katsoo, että Venäjän äskettäin yksipuolisesti päättämät kaasutoimitusten 
keskeytykset t edellyttävät strategista vastinetta EU:n taholta; pyytää komissiota antamaan 
tiedonannon energiapolitiikan ulkosuhteita ja lähialuesuhteita koskevista näkökohdista; 

Hannes Swoboda ehdotti seuraavaa suullista tarkistusta:

tarkistus 4
24 a. kehottaa neuvostoa ja komissiota omaksumaan aktiivisen roolin Bosnia-Hertsegovinan 

meneillään olevassa perustuslakiuudistuksessa, jotta poliittisten toimijoiden ja yleisen mielipiteen 
keskuudessa päästäisiin yhteisymmärrykseen Daytonin sopimuksen institutionaalisen kehyksen 
ylittämisestä, nykyisten rakenteiden virtaviivaistamisesta ja järkevöittämisestä tehokkaamman ja 
omavaraisemman valtion luomiseksi, myös ottaen huomioon Euroopan yhdentymisen 
tulevaisuudessa, sekä sellaisten edustuksellisen demokratian ehtojen luomisesta luomiseksi, joilla 
poistetaan nykyiset etniset jaottelut;

5. Naisiin kohdistuvan väkivallan torjunnan nykytila ja mahdolliset tulevat toimet

Mietintö: Maria CARLSHAMRE (A6-0404/2005)

Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

Alaotsikko ennen § 
1

3P PPE-DE: +

osat

1 +

§ 1, e alakohta § alkuper. teksti

2 +

1 PPE-DE: -

2 PPE-DE: +

§ 1, 1 alakohdan 
jälkeen

6 GUE/NGL KÄ - 258,313,39

Alaotsikko ennen 
§ 2

4P PPE-DE: +

osat

1 +

§ 3, f alakohta § alkuper. teksti

2 +

§ 3, h alakohdan 
jälkeen

7 GUE/NGL +

§ 4, b alakohdan § alkuper. teksti + suullisesti 
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Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

jälkeen muutettuna

§ 4, d alakohdan 
jälkeen

8 PSE KÄ + 362,217,21

§ 4, f alakohta § alkuper. teksti eä +

§ 4, f alakohdan 
jälkeen

9 PSE +

10 UEN -

osat

1 -

§ 15 jälkeen

11 UEN

2 

ennen A kappaletta 12 ALDE +

osat

1 +

A kappaleen 
jälkeen

13 ALDE

2 -

osat

1 +

K kappaleen 
jälkeen

5 GUE/NGL

2 -

äänestys: päätöslauselma 
(kokonaisuudessaan)

NHÄ + 545,13,56

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt
ALDE: § 4 f alakohta
PPE-DE: § 4 f alakohta

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt
Esittelijä (ALDE): lopullinen äänestys

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt
ALDE, PPE-DE
tark. 5
1. osa: "katsoo, että ... perimmäiset syyt"
2. osa: "ja että prostituutio ... syrjinnän ilmentymistä"
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GUE/NGL:
tark. 11
1. osa: Teksti ilman sanoja "ja sukuelinten silpomisen"
2. osa: Nämä sanat

IND/DEM:
§ 1 e alakohta
1. osa: Teksti ilman sanoja "ja tulevan sukupuolten tasa-arvoa edistävän eurooppalaisen instituutin"
2. osa: Nämä sanat

§ 3 f alakohta
1. osa: "otetaan huomioon, että ... uhanalaisessa asemassa olevana"
2. osa: "ja harkitaan näin ollen ... lainsäädännön mukaisiin korvauksiin"

PSE:
tark. 13
1. osa: Koko teksti ilman sanaa "läheisessä" [rivillä 1 ja rivillä 5]
2. osa: Tämä sana edellä mainituilla riveillä

Muuta

Zbigniew Zaleski ehdotti 4 kohdan b alakohtaan seuraavaa suullista tarkistusta:

(b) annetaan asianmukaista, lapset huomioon ottavaa psykologista koulutusta miesten naisiin 
kohdistaman väkivallan kanssa tekemisiin joutuville toimivaltaisille elimille, kuten 
poliisiviranomaisille, oikeusviranomaisille, terveydenhoitohenkilöstölle, kouluttajille sekä 
nuoriso- ja sosiaalityöntekijöille ja kriminaalihuoltohenkilöstölle; jos kyseessä on lasten 
keskusteluterapian muodossa tapahtuva hoito, on erittäin tärkeää, että lastenpsykologilla tai 
terapeutilla on tietoa miesten naisiin kohdistamasta väkivallasta, jotta isän äitiin ja/tai lapsiin 
kohdistamaa väkivaltaa ei vähätellä, 

6. Miesten ja naisten tasa-arvo Euroopan unionissa

Mietintö: Edite ESTRELA (A6-0401/2005)

Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

1 PSE +§ 3

§ alkuper. teksti eä 

§ 5 § alkuper. teksti eä +

§ 8 § alkuper. teksti eä +

§ 25 § alkuper. teksti eä +

osat

1 +

B kappale § alkuper. teksti

2 +
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Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

osat

1 -

C kappale § alkuper. teksti

2 / 
KÄ

+ 346,253,18

I kappale § alkuper. teksti eä +

osat

1 +

J kappale § alkuper. teksti

2 +

S kappale § alkuper. teksti eä +

äänestys: päätöslauselma 
(kokonaisuudessaan)

+

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt
ALDE: johdanto-osan S kappale ja 8 kohta
IND/DEM: johdanto-osan I ja S kappale, 5, 8 ja 25 kohta
PPE-DE: johdanto-osan C kappale ja 3 kohta

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt
ALDE:
C kappale
1. osa: "ottaa huomioon, ... yksityisillä vakuutuksilla"
2. osa: "katsoo, että on kyseenalaista ... perustamissopimuksen 141 artiklan kanssa,"

J kappale
1. osa: Teksti ilman sanoja "naisten ja miesten välistä ... siten että"
2. osa: Nämä sanat

IND/DEM:
B kappale
1. osa: "katsoo, että ... paremmassa yhteensovittamisessa"
2. osa: "sekä miesten ja naisten tasapuolisessa ... taloutta koskevaan päätöksentekoon"

7. Postidirektiivin soveltaminen

Mietintö: Markus FERBER (A6-0390/2005)

Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

§ 5 § alkuper. teksti eä +
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Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

osat

1 / 
KÄ

- 280,330,11

1 PPE-DE:

2 

osat

1 +

§ 13

§ alkuper. teksti

2 / 
KÄ

- 273,328,10

osat

1 +

§ 18 § alkuper. teksti

2 +

äänestys: päätöslauselma 
(kokonaisuudessaan)

NHÄ + 554,64,10

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt
Verts/ALE: §§ 5 et 13

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt
PPE-DE: lopullinen äänestys

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt

ALDE:
tark. 1
1. osa: Teksti ilman sanoja "laadittaessa ennakoivaan selvitykseen ... voivat vaikuttaa myönteisesti"
2. osa: Nämä sanat

§ 13
1. osa: "panee merkille, että ... rahoitusongelman ratkaisemiseen"
2. osa: "pyytää komissiota tarkastelemaan ... ja demografiset rajoitteet"

§ 18
1. osa: "pitää arvonlisäverovelvollisuuteen ... ja syrjimättömyys"
2. osa: "operaattoreiden kesken"

8. Palestiinan vaalien tulokset ja Lähi-idän tilanne sekä neuvoston päätös olla 
julkistamatta Itä-Jerusalemia koskevaa kertomusta

Päätöslauselmaesitykset: B6-0086/2006, B6-0087/2006, B6-0088/2006, B6-
0089/2006, B6-0090/2006 ja B6-0091/2006
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Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B6-0086/2006
(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE ja UEN)

§ 3 4 Verts/ALE -

1 Verts/ALE -

2 Verts/ALE KÄ - 179,275,155

§ 3 jälkeen

3 Verts/ALE -

§ 4 jälkeen 7 GUE/NGL NHÄ - 263,313,32

§ 6 § alkuper. teksti eä +

§ 6 jälkeen 8 GUE/NGL NHÄ - 89,498,27

§ 8 9 GUE/NGL per.

§ 10 5 Verts/ALE NHÄ - 160,387,41

§ 10 jälkeen 10 GUE/NGL NHÄ - 141,322,153

§ 11 6 Verts/ALE -

äänestys: päätöslauselma 
(kokonaisuudessaan)

+

poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset

B6-0086/2006 ALDE 

B6-0087/2006 Verts/ALE 

B6-0088/2006 PSE 

B6-0089/2006 GUE/NGL 

B6-0090/2006 UEN 

B6-0091/2006 PPE-DE: 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt
Verts/ALE: tark. 5
GUE/NGL: tark. 7, 8 ja 10

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt
ALDE: 6 kohta
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Muuta
GUE/NGL-ryhmä peruutti tarkistuksen 9.

9. EU:n kanta Kuuban hallituksen toimiin

Päätöslauselmaesitykset: B6-0075/2006, B6-0078/2006, B6-0079/2006, B6-
0080/2006, B6-0081/2006 ja B6-0082/2006

Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B6-0075/2006
(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE ja UEN)

äänestys: päätöslauselma 
(kokonaisuudessaan)

NHÄ + 560,33,19

poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset

B6-0075/2006 PPE-DE: 

B6-0078/2006 GUE/NGL 

B6-0079/2006 UEN 

B6-0080/2006 Verts/ALE 

B6-0081/2006 PSE 

B6-0082/2006 ALDE 

Myös Verts/ALE-ryhmä allekirjoitti yhteisen päätöslauselmaesityksen.

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt
PPE-DE: lopullinen äänestys

10. Kansalliset hallinnointia koskevat ilmoitukset - Jäsenvaltioiden vastuu Euroopan 
unionin talousarvion toteuttamisesta

Päätöslauselmaesitys B6-0074/2006

Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

päätöslauselmaesitys B6-0074/2006
(talousarvion valvontavaliokunta)

§ 12 § alkuper. teksti eä +

§ 13 § alkuper. teksti osat
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Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

1 +

2 +

äänestys: päätöslauselma 
(kokonaisuudessaan)

+

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt
PSE: § 12

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt
PSE:

§ 13
1. osa: Teksti ilman sanoja "uusista rahoitusnäkymistä"
2. osa: Nämä sanat

11. Välimeren kalavarat

Päätöslauselmaesitykset: B6-0076/2006, B6-0083/2006 ja B6-0084/2006

Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

päätöslauselmaesitys B6-0076/2006
(Verts/ALE)

äänestys: päätöslauselma 
(kokonaisuudessaan)

-

päätöslauselmaesitys B6-0083/2006
(PPE-DE, PSE, GUE/NGL ja UEN)

§ 3 jälkeen 1 Verts/ALE -

äänestys: päätöslauselma 
(kokonaisuudessaan)

+

päätöslauselmaesitys B6-0084/2006)
(ALDE)

B6-0084/2006 


