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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 



P7_PV(2011)10-25(VOT)_FI.doc 2 PE 475.543 

1. Lisätalousarvioesitys nro 5/2011, pääluokka IX – Euroopan tietosuojavaltuutettu, 

pääluokka X – Euroopan ulkosuhdehallinto 

Mietintö: Helga Trüpel (A7-0346/2011) (määräenemmistö) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys NHÄ + 557, 22, 12 

 

 

2. Vastuuvapaus 2009: Euroopan poliisiakatemia 

Mietintö: Georgios Stavrakakis (A7-0330/2011) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys NHÄ + 519, 67, 52 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: lopullinen äänestys 
 

 

3. Vastuuvapaus 2009: Euroopan lääkevirasto 

Mietintö: Georgios Stavrakakis (A7-0329/2011) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys  +  

 

 

4. Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen renkaat ***I 

Mietintö: Antonio López-Istúriz White (A7-0349/2011) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys NHÄ + 625, 6, 11 
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5. Vaihtoehtoiset riidanratkaisumenettelyt siviili-, kauppa- ja perheoikeuden alan 

asioissa 

Mietintö: Diana Wallis (A7-0343/2011) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys NHÄ + 619, 14, 11 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

EFD: lopullinen äänestys 
 

 

6. Vastuuvapaus 2009: neuvosto 

Mietintö: Crescenzio Rivellini (A7-0328/2011) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Päätös vastuuvapaudesta 

äänestys: päätös 

(teksti kokonaisuudessaan) 

 +  

Päätöslauselmaesitys: 

§ 7 1 PPE  +  

§ 13 2P PPE  +  

C kappale § alkuper. teksti  + suullisesti 

muutettuna 

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

 +  

 

Muuta 

Inés Ayala Sender esitti johdanto-osan C kappaleeseen suullisen tarkistuksen, jonka jälkeen teksti 

kuuluu seuraavasti: 

"C. ottaa huomioon, että on tärkeää lisätä myös unionin lainsäädännön soveltamisen avoimuutta ja että 

unionin kansalaisilla on oikeus saada lisää tietoa myös tästä asiasta, ja suhtautuu myönteisesti 

neuvoston kanssa tehtyyn sopimukseen vastaavuustaulukoista;" 
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7. Direktiivin 2000/25/EY muuttaminen päästövaiheiden kapearaiteisiin traktoreihin 

soveltamisen osalta ***I 

Mietintö: Salvatore Tatarella (A7-0282/2011) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

teksti 

kokonaisuudessaan – 

ryhmä 1 – 

kompromissi 

6 PPE, S&D, 

ALDE, 

GUE/NGL, 

EFD 

 +  

ryhmä 2 – asiasta 

vastaavan valiokunnan 

tarkistukset 

1-5 valiokunta  ↓  

äänestys: muutettu ehdotus  +  

äänestys: lainsäädäntöpäätöslauselma NHÄ + 630, 4, 18 

 

 

8. Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I 

Mietintö: Sirpa Pietikäinen (A7-0080/2011) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

teksti 

kokonaisuudessaan – 

ryhmä 1 – 

kompromissi 

25 PPE, S&D, 

ECR, 

GUE/NGL, 

EFD 

 +  

ryhmä 2 – asiasta 

vastaavan valiokunnan 

tarkistukset 

1-24 valiokunta  ↓  

äänestys: muutettu ehdotus  +  

äänestys: lainsäädäntöpäätöslauselma NHÄ + 572, 68, 14 
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9. Vammaisten liikkuvuus ja osallistaminen sekä Euroopan vammaisstrategia 2010–

2020 

Mietintö: Ádám Kósa (A7-0263/2011) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 14 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 18 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 25 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 26 § alkuper. teksti eä +  

§ 53 1 vähintään 

74 jäsentä 

osat   

1/NHÄ 

 

- 279, 323, 51 

2/NHÄ 

 

↓  

§ alkuper. teksti NHÄ + 362, 273, 23 

§ 67 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 90 § alkuper. teksti eä +  

J kappale § alkuper. teksti eä +  

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

 +  
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Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: § 53 

S&D: tarkistus 1 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: § 26, 90, J kappale 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: 

§ 14 

1. osa: teksti ilman sanoja "siten, että hyödynnetään ... Progress-ohjelmaa" 

2. osa: nämä sanat 
 

§ 18 

1. osa: teksti ilman sanoja "hyödyntämällä rakennerahastoja" 

2. osa: nämä sanat 
 

§ 25 

1. osa: "kehottaa komissiota vahvistamaan ... vaatimusten täyttämiseksi;" 

2. osa: "kehottaa komissiota lujittamaan ... sosiaalirahaston hyödyntämistä; 
 

§ 67 

1. osa: teksti ilman sanoja  "kehottaa ottamaan käyttöön ... ohjelmasuunnitteluun;" 

2. osa: nämä sanat 
 

EFD: 

tarkistus 1 

1. osa: teksti ilman sanoja "ottaa huomioon, että ei ole ... lähitulevaisuudessa, ja" 

2. osa: nämä sanat 
 

Muuta 

Ádám Kósa ja muut esittivät tarkistuksen 1. 
 

 

10. Julkisten hankintojen uudistaminen 

Mietintö: Heide Rühle (A7-0326/2011) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 20 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ - 307, 331, 7 

§ 22 § alkuper. teksti eä +  

§ 24 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ - 301, 311, 36 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 39 § alkuper. teksti eä -  

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

 +  

 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ALDE: § 22, 39 

ECR: § 39 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ALDE: 

§ 20 

1. osa: "toteaa ... elinkaaren kustannuksista;" 

2. osa: "korostaa ... "paikallisesti tuotettu";" 
 

§ 24 

1. osa: "kehottaa ... EU:n kauppapolitiikassa;" 

2. osa: "katsoo, että näiden ... toimittajien osalta;" 
 

 

11. Työntekijöiden liikkuvuuden edistäminen 

Mietintö: Traian Ungureanu (A7-0258/2011) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 7 § alkuper. teksti  + suullisesti 

muutettuna 

§ 26 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 31 § alkuper. teksti NHÄ + 532, 95, 30 

§ 35 § alkuper. teksti eä +  

§ 52  alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

 +  
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Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: § 31 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: § 35 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: 

§ 26 

1. osa: teksti ilman sanoja "katsoo, että periaatetta ... sosiaalinen polkumyynti;" 

2. osa: nämä sanat 
 

§ 52 

1. osa: teksti ilman sanoja "komissiota ja", "siirtymä-" ja "toteuttamista" sekä "nykyisissä 

jäsenvaltioissa tai ehdokasvaltiossa" 

2. osa: nämä sanat 
 

Muuta 

Vilija Blinkevičiūtė esitti 7 kohtaan suullisen tarkistuksen, jonka jälkeen kohta kuuluu seuraavasti: 

"7. kehottaa jäsenvaltioita poistamaan työntekijöiden liikkuvuuden esteitä tarjoamalla henkilöille 

(joista valtaosa on naisia), jotka seuraavat puolisoaan tai kumppaniaan toiseen jäsenvaltioon, 

asianmukaisia palveluja, kuten kursseja heidän sopeutumistaan uuteen sosiaali- ja 

kulttuuriympäristöönsä helpottavia kursseja, esimerkiksi kielikursseja ja ammatillista koulutusta;" 
 

 

12. Palveludirektiivin mukainen keskinäinen arviointi 

Mietintö: Małgorzata Handzlik (A7-0324/2011) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

äänestys: päätöslauselma  

(teksti kokonaisuudessaan) 

 +  

 

 

13. Maailmantalouden hallinta 

Mietintö: Gunnar Hökmark (A7-0323/2011) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 8 § alkuper. teksti NHÄ + 567, 73, 15 

§ 24 § alkuper. teksti osat   

1 -  

2 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 28 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 376, 263, 19 

§ 29 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 -  

§ 31 § alkuper. teksti NHÄ + 568, 59, 32 

§ 36 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 -  

§ 37 § alkuper. teksti NHÄ + 594, 62, 3 

§ 61 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ 

 

+ 634, 15, 4 

2/NHÄ 

 

+ 495, 153, 3 

§ 67 § alkuper. teksti NHÄ + 574, 80, 0 

§ 69 § alkuper. teksti NHÄ + 334, 308, 13 

§ 72 § alkuper. teksti NHÄ + 579, 12, 69 

F kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 375, 263, 11 

T kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

W kappale § alkuper. teksti NHÄ - 255, 358, 48 

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 476, 105, 72 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

EFD: W kappale, § 8, 31, 37, 61, 67, 69, 72, lopullinen äänestys 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: W kappale 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

S&D: 

F kappale 

1. osa: teksti ilman sanoja "kilpailukyvyn sekä" 

2. osa: nämä sanat 
 

T kappale 

1. osa: teksti ilman sanoja "talous- ja" 

2. osa: nämä sanat 
 

§ 24 

1. osa: "uskoo ... äänellä, ja" 

2. osa: "vaatii ... merkittävästi;" 
 

§ 28 

1. osa: "panee merkille ... olisi toteutettava" 

2. osa: "IMF:n kautta" 
 

§ 29 

1. osa: "painottaa ... prosessin ydin" 

2. osa: "ja G20-maiden ... siihen panoksensa" 
 

§ 36 

1. osa: "korostaa ... merkitystä" ja "kirjanpitomääräysten ... sääntöjen osalta;" 

2. osa: "esimerkiksi" ja "huomauttaa ... maailmantalouden hallinnassa;" 
 

§ 61 

1. osa: teksti ilman sanoja "sekä maatalous- että" 

2. osa: nämä sanat 
 

 

14. Yksinhuoltajaäitien tilanne 

Mietintö: Barbara Matera (A7-0317/2011) 

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 

§ 3 § alkuper. teksti osat   

1 -  

2 +  

§ 7 § alkuper. teksti eä/KÄ + 361, 242, 34 

§ 17 § alkuper. teksti eä/KÄ + 368, 227, 44 

A kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

G kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

H kappale § alkuper. teksti eä +  

M kappale § alkuper. teksti NHÄ + 446, 171, 23 

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

 +  

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

S&D: M kappale 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: H kappale, M kappale 

PPE: § 7, § 17, M kappale 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: 

G kappale 

1. osa: "toteaa ... perhemalleihin ja -tilanteisiin ja" 

2. osa: "että yksinhuoltajaäidit ... asemassa;" 
 

PPE: 

A kappale 

1. osa: "ottaa huomioon, että ... teollisuusmaissa;" 

2. osa: "ottaa huomioon myös... ryhtyä yksinhuoltajiksi;" 
 

§ 3 

1. osa: "kannustaa kaikkien ... tai ei ollenkaan;" 

2. osa: "kannustaa yksinhuoltajaäitien ... tiedon saantia;" 
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15. Järjestäytynyt rikollisuus Euroopan unionissa 

Mietintö: Sonia Alfano (A7-0333/2011) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

äänestys: päätöslauselma  

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 584, 6, 48 

 

 

16. Avun tuloksellisuutta käsittelevä korkean tason foorumi 

Mietintö: Cristian Dan Preda (A7-0313/2011) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 5 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 8 § alkuper. teksti osat   

1/KÄ + 368, 238, 11 

2 +  

§ 30 § alkuper. teksti eä/KÄ + 319, 291, 9 

B kappale 1 esittelijä  +  

E kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

J kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

 +  

 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: § 30 
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Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: 

§ 8 

1. osa: "korostaa ... tällaista kasvua;" 

2. osa: "kehottaa siis , ... voimavaroja;" 
 

ECR: 

E kappale 

1. osa: teksti ilman sanoja "tai oikeudellisesti sitovaa kehystä" 

2. osa: nämä sanat 
 

J kappale 

1. osa: teksti ilman sanoja "pääomasiirtojen kansainvälinen transaktiomaksu ja" 

2. osa: nämä sanat 
 

§ 5 

1. osa: teksti ilman sanoja "esimerkiksi ottamalla ... transaktiomaksun" 

2. osa: nämä sanat 
 

 


