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LIITE 
 

ÄÄNESTYSTEN TULOKSET 

Käytettyjen merkkien ja lyhenteiden selitykset 

+ hyväksytty 

- hylätty 

↓ rauennut 

per. peruutettu 

AN (..., …, ...) nimenhuutoäänestys (puolesta, vastaan, tyhjää) 

VE (..., …, ...) 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. Osakeyhtiöiden sulautumiset (kodifioitu toisinto) ***I 

Mietintö: Jiří Maštálka (A7-0363/2010) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys NHÄ + 573, 17, 4 

 

 

2. EY:n ja Jordanian Euro–Välimeri-sopimukseen Bulgarian tasavallan ja Romanian 

EU:hun liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän pöytäkirjan tekeminen *** 

Suositus: Gabriele Albertini (A7-0373/2010) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys  +  

 

 

3. EY:n ja Länsi-Afrikan talous- ja rahaliiton välinen tiettyjä lentoliikenteen 

näkökohtia koskeva sopimus *** 

Mietintö: Dieter-Lebrecht Koch (A7-0361/2010) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys  +  

 

 

4. Rakennustuotteiden kaupan pitämistä koskevien ehtojen yhdenmukaistaminen 

***II 

Suositus toiseen käsittelyyn: Catherine Stihler (A7-0343/2010) (määräenemmistö) 

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 – 

kompromissi 

84 
S&D, PPE, 

ALDE, 

Verts/ALE, 

ECR, 

GUE/NGL 

valiokunta 

 +  

ryhmä 2 – asiasta 

vastaavan valiokunnan 

tarkistukset 

1-83 valiokunta  ↓  

 

 

 

5. Yhteisön humanitaarista apua koskeva konsensus 

Mietintö: Michèle Striffler (A7-0375/2010) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 5 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 9 § alkuper. teksti NHÄ + 628, 32, 4 

§ 13 § alkuper. teksti osat   

1 / NHÄ 

 

+ 649, 9, 11 

2 / NHÄ 

 

+ 569, 79, 18 

§ 31 § alkuper. teksti NHÄ + 574, 61, 35 

§ 32 § alkuper. teksti NHÄ + 583, 64, 19 

§ 33 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 35 § alkuper. teksti eä +  

§ 39 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

C kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 / KÄ + 327, 326, 12 

3 / KÄ + 335, 325, 12 

G kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

 +  

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

GUE/NGL: § 9, 13, 31, 32 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: § 9, 35 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR 

G kappale 

1. osa: "katsoo, että Haitin ja Pakistanin ... on lisättävä katastrofeihin vastaamiseksi," 

2. osa: "ja katsoo, että nämä katastrofit ... luotava nopeiden avustustehtävien valmiudet," 
 

§ 5 

1. osa: "kehottaa korottamaan humanitaarisen avun määrärahoja, sillä toiminta-alueiden 

määrä kasvaa," 

2. osa: "ja vaatii budjettivallan käyttäjää ... joka on 0,7 prosenttia BKTL:stä;" 
 

§ 39 

1. osa: "kehottaa korottamaan tätä ulottuvuutta varten varattuja määrärahoja huomattavasti" 

2. osa: "ja korostaa, miten tärkeää on jatkaa ... että paikalliset toimijat sitoutuvat 

hankkeisiin;" 
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C kappale 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "ihmisen toiminnasta johtuvasta" ja "ja että 

teollisuusmaat ovat historiallisesti vastuussa tästä" 

2. osa: "ihmisen toiminnasta johtuvasta" 

3. osa: "ja että teollisuusmaat ovat historiallisesti vastuussa tästä" 
 

GUE/NGL 

§ 13 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "sotilas- ja" 

2. osa: nämä sanat 
 

ECR, GUE/NGL 

§ 33 

1. osa: "pyytää komissiota käynnistämään humanitaarisen avun erityisluonnetta" ja 

"käsitteleviä tiedotustoimia" 

2. osa: "Euroopan unionin ulkopolitiikassa" 

3. osa: "ja kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan ... keskinäisen ymmärryksen lisäämiseksi;" 
 

 

6. Maatalouden tunnustaminen strategiseksi alaksi elintarviketurvan yhteydessä 

Mietintö: Daciana Octavia Sârbu (A7-0376/2010) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 8 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 9 § alkuper. teksti osat   

1 / KÄ + 479, 166, 17 

2 +  

§ 14 § alkuper. teksti osat   

1 / NHÄ 

 

+ 445, 166, 60 

2 / NHÄ 

 

+ 313, 300, 46 

3 / NHÄ 

 

- 282, 339, 48 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 24 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 26 § alkuper. teksti eä +  

§ 27 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 / KÄ - 279, 380, 5 

3 +  

§ 29 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 30 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 31 § alkuper. teksti eä +  

§ 36 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 45 § alkuper. teksti osat   

1 / KÄ + 391, 262, 8 

2 / KÄ - 252, 335, 74 

§ 50 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 51 § alkuper. teksti osat   

1 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

2 +  

P kappale § alkuper. teksti eä / KÄ + 311, 311, 26 

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

 +  

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

Verts/ALE: § 14 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ALDE: § 31 

PPE: P kappale, § 45 

ECR: § 26, 29, 30, 31 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ALDE 

§ 8 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "ravintoa koskevien ohjelmien ... 

toteuttamiselle jäsenvaltioissa" ja "kehottaa luomaan lisää ... lisäämään näiden 

ohjelmien määrärahoja;" 

2. osa: "ravintoa koskevien ohjelmien ... toteuttamiselle jäsenvaltioissa" 

3. osa: "kehottaa luomaan lisää ... lisäämään näiden ohjelmien määrärahoja;" 
 

§ 9 

1. osa: "vahvistaa tukensa EU:n heikoimmassa asemassa olevia henkilöitä koskevalle 

ohjelmalle;" 

2. osa: "muistuttaa, että Yhdysvaltojen ... köyhimpien ihmisten elintarviketarpeita;" 
 

§ 24 

1. osa: "korostaa niitä maataloustuottajien ... tulevaisuuttaan äärimmäisen epävakaissa 

oloissa;" 

2. osa: "kehottaa komissiota ottamaan ... tuotannon ylläpitämiseen Euroopan unionissa;" 
 

§ 29 

1. osa: "kannattaa voimakkaampia eurooppalaisia toimia keinottelun torjumiseksi," 

2. osa: "mukaan luettuna se, että ... suora yhteys maatalousmarkkinoihin;" 
 

§ 30 

1. osa: "on huolissaan viljakaupan ... mittavasta hintojen vaihtelusta;" 

2. osa: "katsoo tämän myös osoittavan ... maataloustuottajien ja kuluttajien etuja;" 
 

§ 36 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "ja varastot raaka-ainehintojen sääntelemistä 

varten" 

2. osa: nämä sanat 
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§ 45 

1. osa: "toteaa, että maataloustuotantoon ... ja kaupungistumisen seurauksena;" 

2. osa: "korostaa, että EU:n ... ja viljelemättömillä mailla;" 
 

§ 50 

1. osa: "korostaa, että YMP:n ... parempi alueellinen yhtenäisyys;" 

2. osa: "vientitukien asteittainen käytöstä ...  joilla on vastaava vaikutus;" 
 

PPE 

§ 51 

1. osa: "tunnustaa, että YMP:n uudistukset ... maatalouden tukemisen merkityksen 

kehitysmaissa" 

2. osa: "erityisesti varmistamalla maatalouden ... ja EU:n kehitysavun määrärahoissa;" 
 

ALDE, ECR 

§ 27 

1. osa: "tukee tässä yhteydessä ... voittamaan kriisit ja ilmastoilmiöt;" ilman sanoja "ja 

minimikynnysarvoista ... kauppaa kyseisillä markkinoilla;" 

2. osa: "ja minimikynnysarvoista ... kauppaa kyseisillä markkinoilla;" 

3. osa: "katsoo myös, että keinottelun ei saa antaa uhata muuten tehokkaita maatiloja;" 
 

PPE, S&D 

§ 14 

1. osa: "kehottaa komissiota ehdottamaan ... muuntogeenistä materiaalia," 

2. osa: "ja ehdottamaan uuden muuntogeenisen ... kun se on todettu turvalliseksi," 

3. osa: "sekä kartoittamaan mahdollisuuksia ... tuotantomenetelmien käytön sallimiseksi;" 
 


