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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 1/2012: ITERin rahoitus 

Mietintö: Francesca Balzani (A7-0097/2012) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys NHÄ + 403, 61, 13 

 

 

2. Euroopan korkeakoulujärjestelmien nykyaikaistaminen 

Mietintö: László Tőkés (A7-0057/2012) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys NHÄ + 464, 34, 33  

suullinen tarkistus 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: lopullinen äänestys  
 

Muuta 

László Tőkés esitti seuraavan suullisen tarkistuksen (uuden viitteen lisäämiseksi viitteen 22 jälkeen): 

"– ottaa huomioon 13. maaliskuuta 2012 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin toimielinten 

panoksesta Bolognan prosessin lujittumiseen ja edistymiseen," 
 

 

3. Kilpailukykyiset digitaaliset sisämarkkinat - kärjessä sähköiset viranomaispalvelut  

Mietintö: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0083/2012) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys  +  

 

 

4. Malin tilanne 

Päätöslauselmaesitykset: B7-0201/2012, B7-0204/2012, B7-0205/2012, B7-0209/2012, B7-0212/2012, 
B7-0213/2012 

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 

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0201/2012  

(PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR) 

§ 17 § alkuper. teksti NHÄ + 501, 26, 13 

§ 18 § alkuper. teksti NHÄ + 475, 40, 30 

§ 26 § alkuper. teksti eä +  

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

 +  

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset 

B7-0201/2012  Verts/ALE  ↓  

B7-0204/2012  ALDE  ↓  

B7-0205/2012  GUE/NGL  ↓  

B7-0209/2012  ECR  ↓  

B7-0212/2012  PPE  ↓  

B7-0213/2012  S&D  ↓  

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

GUE/NGL: § 17, 18 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

GUE/NGL: § 26 
 

Muuta 

Myös Catherine Grèze (Verts/ALE-ryhmä) allekirjoitti päätöslauselmaesityksen B7-0201/2012. Myös 

Jelko Kacin (ALDE-ryhmä) allekirjoitti yhteisen päätöslauselmaesityksen RC-B7-0201/2012. 
 

 

5. Burman tilanne 

Päätöslauselmaesitykset: B7-0202/2012, B7-0206/2012, B7-0207/2012, B7-0208/2012, B7-0210/2012, 

B7-0211/2012 

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 

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0202/2012  

(PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL) 

§ 18 § alkuper. teksti NHÄ + 472, 55, 19 

§ 22 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 523, 4, 13 

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset 

B7-0202/2012  S&D  ↓  

B7-0206/2012  Verts/ALE  ↓  

B7-0207/2012  PPE  ↓  

B7-0208/2012  ALDE  ↓  

B7-0210/2012  GUE/NGL  ↓  

B7-0211/2012  ECR  ↓  

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: lopullinen äänestys 

Verts/ALE: § 18 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: 

§ 22 

1. osa: "pitää myönteisenä, ... virallisen vierailun maahan" 

2. osa: "ja että hän on ... samassa yhteydessä;" 
 

Muuta 

Myös Robert Goebbels (S&D-ryhmä) allekirjoitti yhteisen päätöslauselmaesityksen 

RC-B7-0202/2012. 
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6. Eurooppalaisten investointien oikeusvarmuus Euroopan unionin ulkopuolella 

Päätöslauselmaesitykset: B7-0214/2012, B7-0215/2012, B7-0216/2012, B7-0217/2012, B7-0218/2012, 
B7-0219/2012 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0214/2012  

(PPE, S&D, ALDE, ECR, EFD) 

§ 1 1 GUE/NGL NHÄ - 78, 453, 11 

§ alkuper. teksti NHÄ + 464, 71, 10 

§ 3 2 GUE/NGL NHÄ - 82, 446, 10 

§ 5 3 GUE/NGL NHÄ - 62, 462, 21 

§ 8 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ 

 

+ 326, 198, 22 

2/NHÄ 

 

+ 332, 195, 16 

J kappale § alkuper. teksti NHÄ + 396, 134, 14 

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 458, 71, 16 

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset 

B7-0214/2012  ECR  ↓  

B7-0215/2012  ALDE  ↓  

B7-0216/2012  PPE  ↓  

B7-0217/2012  S&D  ↓  

B7-0218/2012  GUE/NGL  ↓  

B7-0219/2012  Verts/ALE  ↓  

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

GUE/NGL: tarkistukset 1, 2, lopullinen äänestys 

PPE: tarkistukset 1, 2, 3, § 8, J kappale, lopullinen äänestys 

Verts/ALE: § 1, lopullinen äänestys  
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

S&D: § 8, J kappale 
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Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

Verts/ALE: 

§ 8 

1. osa: "pyytää komissiota ja neuvostoa ... tarvittavia toimenpiteitä," ja "jotta tällaisten 

tilanteiden toistuminen voidaan estää;" 

2. osa: "kuten mahdollisuutta keskeyttää ... yksipuolinen tullietuuskohtelu," 
 

Muuta 

Myös David Campbell Bannerman ja Geoffrey Van Orden (ECR-ryhmä) allekirjoittivat yhteisen 

päätöslauselmaesityksen RC-B7-0214/2012. 

 

 

7. Komission ulkoisen avun hallinnoinnin hajauttaminen ja sen vaikutukset avun 

toimituksiin 

Mietintö: Filip Kaczmarek (A7-0056/2012) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 25 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 -  

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

 +  

 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: 

§ 25 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "operatiivisten tehtävien ja" 

2. osa: nämä sanat 
 

 

8. Naiset ja ilmastonmuutos 

Mietintö: Nicole Kiil-Nielsen (A7-0049/2012) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 6 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 342, 161, 36 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 7 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 30 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 371, 117, 49 

§ 41 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

K kappale § alkuper. teksti eä +  

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 418, 87, 36 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: lopullinen äänestys  
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: K kappale 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: 

§ 6 

1. osa: "pitää myönteisenä ... ilmastonmuutoksesta käytäviin neuvotteluihin" 

2. osa:  "esimerkiksi ottamalla ... naiskiintiöt valtuuskunnissa;" 
 

§ 7 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "vähintään 40 prosenttia" 

2. osa: nämä sanat 
 

§ 30 

1. osa: "toteaa, että väestönkasvu vaikuttaa ilmastoon, ja korostaa, että" ja "on vastattava 

asianmukaisesti"  

2. osa:  "naisten ja miesten täyttämättä jääneisiin ehkäisytarpeisiin" ja "kaikissa 

yhteiskunnissa;" 
 

§ 41 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "sekä lisääntymisterveyteen liittyvän tiedon 

ja palvelujen" 

2. osa: nämä sanat 
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9. Luonnonpääoma elämämme turvaajana: luonnon monimuotoisuutta koskeva 

EU:n strategia vuoteen 2020 

Mietintö: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0101/2012) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 10 § alkuper. teksti eä +  

§ 14 § alkuper. teksti eä +  

§ 28 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 309, 234, 3 

§ 32 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 275, 264, 4 

§ 35 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 49 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3/KÄ + 273, 270, 2 

§ 50 § alkuper. teksti eä/KÄ - 251, 278, 16 

§ 54 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ - 148, 376, 17 

§ 55 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 58 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 317, 228, 1 

3/KÄ + 283, 257, 1 

§ 61 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 266, 261, 18 

3 +  

§ 62 § alkuper. teksti eä +  

§ 65 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 296, 240, 13 

3 +  

§ 69 § alkuper. teksti eä/KÄ - 270, 271, 3 

§ 70 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ 

 

+ 289, 254, 4 

3/NHÄ 

 

- 131, 385, 15 

4 +  

5 +  

§ 73 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3/NHÄ 

 

+ 472, 72, 3 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 74 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ 

 

+ 529, 14, 5 

2/NHÄ 

 

+ 279, 241, 18 

§ 86 § alkuper. teksti eä +  

§ 87 § alkuper. teksti eä/KÄ + 272, 257, 13 

§ 88 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 93 § alkuper. teksti eä/KÄ + 264, 233, 43 

§ 125 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 -  

§ 128 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

J kappale § alkuper. teksti NHÄ - 216, 297, 29 

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 414, 55, 64 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

Verts/ALE: J kappale, lopullinen äänestys  

PPE: J kappale 

ECR: J kappale 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

S&D: § 50 

Verts/ALE: § 50 

ECR: § 10, 14, 62, 86 

PPE: § 69, 87, 93 
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Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

S&D: 

§ 54 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "vain" ja "piiriin kuuluviin " 

2. osa: nämä sanat 
 

ALDE: 

§ 125 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "vähintään yksi prosentti varoista käytetään 

ympäristönsuojeluun ja" 

2. osa: nämä sanat 
 

Verts/ALE: 

§ 55 

1. osa: "kehottaa komissiota kiinnittämään ... rahalla mitattavissa," 

2. osa: "koska muussa tapauksessa ... uskotaan olevan saatavissa;" 
 

ECR: 

§ 32 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "sitovia kansallisia" 

2. osa: nämä sanat 
 

§ 35 

1. osa: "kehottaa komissiota lisäämään ... perustaminen mukaan luettuna," 

2. osa: "ja antamaan ehdotuksen ympäristötarkastuksia koskevaksi direktiiviksi;" 
 

§ 128 

1. osa: "on pettynyt määrärahaan ... menestyksekkäästä toteuttamisesta;" 

2. osa: "katsoo, että luonnon ... huomattavaa lisäämistä;" 
 

GUE/NGL: 

§ 74 

1. osa: "korostaa tarvetta tehokkaampaan ... sen säilyttämisen takaamiseksi" 

2. osa: "siten, että niiden ... geneettiseen parantamiseen;" 
 

PPE: 

§ 28 

1. osa: "kehottaa jäsenvaltioita ... nimeämisen viivästymistä;" 

2. osa: "on huolissaan metsästyksen ... metsästyksen osalta;" 
 

§ 88 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "yläpuolella" ja "komission ehdottaman 

YKP:n uudistuspaketin säännösten mukaisesti" 

2. osa: nämä sanat 
 

ECR, PPE: 

§ 49 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman lausetta "pitää mainittua tavoitetta ... 

luonnonolosuhteet otetaan huomioon;" ilman sanaa "huomattavasti" 

2. osa: "pitää mainittua tavoitetta ... luonnonolosuhteet otetaan huomioon;"  

3. osa: "huomattavasti" 
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§ 58 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "pitää kuitenkin valitettavana ... yleistä 

vähentymistä EU:ssa;" ja "ja panee merkille maatalousmaan ... jatkuvan 

vähentymisen;" 

2. osa: "pitää kuitenkin valitettavana ... yleistä vähentymistä EU:ssa;"   

3. osa: "ja panee merkille maatalousmaan ... jatkuvan vähentymisen;" 
 

§ 65 

1. osa: "kehottaa vahvistamaan ... luomuviljelyn tukemiseen;" ilman "pakollinen" 

2. osa: "pakollinen" 

3. osa: "korostaa, että kahden ... toisiaan vahvistavia;" 
 

§ 70 

1. osa: "kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita" 

2. osa: "tutkimaan eri puolilla ... hylkäämisen ilmiötä"  

3. osa: "mahdollisena tilaisuutena ... erämaa-alueiksi, millä"  

4. osa: "tuetaan luonnon monimuotoisuuden ... maaseudun kehittämiselle; " 

5. osa: "korostaa kuitenkin, ... maiseman säilyttäjinä;" 
 

§ 61 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja ":n I pilari", "pitää myönteisenä komission ... 

vähimmäistaso mukaan luettuina;", "mainittujen", "toistaa vaatimuksensa, joka ... 

suorien tukien yhteydessä", "ja tunnustaa, että ... tavoitteiden saavuttamisessa" 

2. osa: ":n I pilari" 

3. osa: loppuosa 
 

GUE/NGL, ECR:  

§ 73 

1. osa: "korostaa että on tärkeää ... viljelylajikkeiden käyttöä;" 

2. osa: "kehottaa hyväksymään ... ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi;" ilman etuliitettä 

"geeni-"   

3. osa: etuliite "geeni-"   
 

 

10. Kuudennen ympäristöä koskevan toimintaohjelman tarkistaminen ja 

seitsemännen ympäristöä koskevan toimintaohjelman painopisteiden asettaminen 

Mietintö: Jo Leinen (A7-0048/2012) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 5 § alkuper. teksti eä +  

§ 10 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

alaotsikko § 12 jälkeen § alkuper. teksti osat   

1 +  



P7_PV(2012)04-20(VOT)_FI.doc 13 PE 488.123 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

2 +  

§ 16 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 18 § alkuper. teksti eä +  

§ 21 § alkuper. teksti eä +  

§ 24 § alkuper. teksti osat   

1/KÄ + 257, 254, 1 

2 +  

§ 32 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ 

 

+ 495, 5, 13 

2/NHÄ 

 

+ 250, 246, 11 

3/NHÄ 

 

+ 478, 20, 7 

§ 33 § alkuper. teksti eä +  

§ 44 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ 

 

+ 496, 6, 10 

2/NHÄ 

 

+ 266, 234, 10 

§ 65 § alkuper. teksti NHÄ - 237, 259, 15 

§ 69 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ 

 

+ 489, 12, 8 

2/NHÄ 

 

+ 246, 242, 15 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 72 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 74 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 -  

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

 +  

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

Verts/ALE: § 32, 44, 65, 69 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

EFD: § 5, 18, 21, 33 

PPE: § 65 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

EFD: 

§ 10 

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

2. osa: nämä sanat 
 

Alaotsikko § 12 jälkeen 

1. osa: "Täytäntöönpano" 

2. osa: "ja vahvistaminen " 
 

§ 16 

1. osa: "katsoo, että seitsemännen ympäristöä ... täysimääräinen täytäntöönpano" 

2. osa: "ja vahvistaa sitä;" 
 

PPE: 

§ 44 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "kierrätykseen tai kompostoitavaksi 

soveltuvan jätteen polttamiskielto," 

2. osa: nämä sanat 
 

§ 69 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "painottaa tässä ...muutoksenhaku- ja 

vireillepano-oikeudesta;" 

2. osa: nämä sanat 
 

S&D: 

§ 72 

1. osa: "korostaa, että on ... ja sosiaalisen kehityksen kanssa;" 

2. osa: "pyytääkin edistämään ... Natura 2000 -verkostossa;" 
 



P7_PV(2012)04-20(VOT)_FI.doc 15 PE 488.123 

§ 74 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanaa "kansainvälisiä" 

2. osa: tämä sana  
 

EFD, PPE: 

§ 32 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "kierrätykseen tai kompostoitavaksi 

soveltuvan jätteen polttamiskielto," ja "laajennetun tuottajavastuun periaatteen 

soveltamisella sekä" 

2. osa: "kierrätykseen tai kompostoitavaksi soveltuvan jätteen polttamiskielto," 

3. osa: "laajennetun tuottajavastuun periaatteen soveltamisella sekä" 

 

§ 24 

1. osa: "katsoo, että seitsemännellä ... kahdenkymmenen vuoden aikana;" 

2. osa: "korostaa, että EU:n ... tukemaan ihmiskuntaa;" 
 

 

 


