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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. Lisätalousarvioesitys nro 5/2010: OLAF ja omien varojen tarkistaminen 

 

Mietintö: László Surján (A7-0249/2010) 

 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys NHÄ + 554, 21, 21 

 

 

2. Sisämarkkinoiden täydentäminen sähköistä kaupankäyntiä ajatellen 

 

Mietintö: Pablo Arias Echeverría (A7-0226/2010) 

 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys  +  

 

 

3. Siviili-ilmailun onnettomuuksien ja vaaratilanteiden tutkinta ja ehkäisy ***I 

 

Mietintö: Christine De Veyrac (A7-0195/2010) 

  

Kohde  Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

teksti kokonaisuudes-

saan 

ryhmä 1 -  

kompromissi  

94rev.  PPE, S&D, 

ALDE, 

Verts/ALE, 

ECR, 

GUE/NGL 

NHÄ + 615, 12, 8 

 ryhmä 2 – asiasta 

vastaavan 

valiokunnan 

tarkistukset  

1-93 valiokunta  ↓  

äänestys: muutettu ehdotus   +  

äänestys: lainsäädäntöpäätöslauselma  NHÄ + 604, 11, 26 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt  

PPE: ryhmä 1, ryhmä 2  
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4. Kaasunsaannin turvaaminen ***I 

 

Mietintö: Alejo Vidal-Quadras (A7-0112/2010) 

  

Kohde  Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

teksti kokonaisuudes-

saan 

ryhmä 1 - 

kompromissi 

118 valiokunta  +  

 ryhmä 2 – asiasta 

vastaavan 

valiokunnan tarkistus 

1-117 valiokunta  ↓  

 äänestys: muutettu ehdotus   +  

 äänestys: lainsäädäntöpäätöslauselma  NHÄ + 601, 27, 23 

 

 

5. EY:n ja Pakistanin takaisinottosopimus *** 

 

Suositus: Csaba Sógor (A7-0231/2010) 

 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

äänestys: lainsäädäntöpäätöslauselma  KÄ + 382, 250, 23 

 

 

6. Kauppa- ja taloussuhteet Turkin kanssa 

 

Mietintö: Metin Kazak (A7-0238/2010) 

  

Kohde  Tark. nro Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

vaihtoehtoinen 

päätöslauselmaesi-

tys 

1 EFD NHÄ - 38, 602, 18 

esittelijän tarkistus 2 esittelijä osat   

1 +  

2 / KÄ - 235, 354, 64 

3 esittelijä  +  
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Kohde  Tark. nro Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

(INTA-valiokunta)  

 +  

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt  

EFD: tark. 1 

 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt  

GUE/NGL 

tark. 2 

1. osa:     "pitää myönteisenä ... perustuslain muutosta," 

2. osa:     "jonka odotetaan edistävän ... tehokkaampaan soveltamiseen; 
 

 

7. Biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseen pyrkivä EU:n lainsäädäntö 

 

Mietintö: Esther de Lange (A7-0241/2010) 

  

Kohde  Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 51 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 67 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 69 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 -  

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan)  

 +  

 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

Verts/ALE 

§ 51 

1. osa:   "toteaa, että ... EU:n uusi lainsäädäntö," 

2. osa:   "jonka nojalla voidaan ... suojella hyödyllisiä eliöitä;" 
 

§ 67 
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1. osa:   "korostaa, että ... koskevan tavoitteen saavuttamisessa;" 

2. osa:   "toteaa, että ... kantamaan oman vastuunsa;" 
 

§ 69 

1. osa:  teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "edellä mainittuihin toimintoihin sekä" 

2. osa:  nämä sanat 
 

 

8. Luonnonkatastrofien ja ihmisen aiheuttamien katastrofien ehkäisy 

 

Mietintö: João Ferreira (A7-0227/2010) 

  

Kohde  Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

 +  

 

 

9. Köyhyyden vähentäminen ja työpaikkojen luominen kehitysmaissa  

 

Mietintö: Eleni Theocharous (A7-0192/2010) 

  

Kohde  Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 2 § alkuper. teksti eä +  

§ 3 § alkuper. teksti eä +  

§ 26 § alkuper. teksti eä / KÄ + 321, 305, 12 

§ 49 § alkuper. teksti eä -  

§ 54 § alkuper. teksti eä / KÄ + 332, 293, 13 

§ 83 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 -  

§ 84 § alkuper. teksti  + suullisesti 

muutettuna  

§ 94 § alkuper. teksti eä / KÄ + 375, 255, 15 

 johdanto-osan 

21 viite 

§ alkuper. teksti eä / KÄ - 305, 317, 17 

B kappale § alkuper. teksti eä -  
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Kohde  Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

 +  

 

 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt  

PPE:   §§ 26, 49, 54, johdanto-osan 21 viite, johdanto-osan B kappale 

ECR:   §§ 2, 3 

GUE/NGL § 94 

Verts/ALE: § 94 

 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt  

PPE 

§ 83 

1. osa:   "kehottaa kansainvälisiä ... talouskehitystä koskevia valintoja," 

2. osa:    "ja pidättymään ... kansainväliseen rahoituskriisiin;" 
 

 

Muuta  

Eleni Theocharous esitti 84 kohtaan suullisen tarkistuksen, jonka jälkeen teksti kuuluu seuraavasti: 

"84. kehottaa EU:ta ja G20-maita ryhtymään konkreettisiin toimiin kitkeäkseen veroparatiisien 

väärinkäytön, veropetokset ja laittomat pääomapaot kehitysmaista ja edistämään näiden varojen 

investointia kehitysmaihin;" 


