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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. Rikoksen uhrien oikeuksia, tukea ja suojelua koskevat vähimmäisvaatimukset 

***I 

Mietintö: Antonyia Parvanova ja Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A7-0244/2012) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys NHÄ + 611, 9, 13 

 

 

2. Korkealaatuista naudanlihaa, sianlihaa, siipikarjanlihaa, vehnää sekä vehnän ja 

rukiin sekaviljaa ja leseitä, lesejauhoja ja muita jätetuotteita koskevien yhteisön 

tariffikiintiöiden hallinto ***I 

Mietintö: Vital Moreira (A7-0212/2012) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

äänestys: muutettu ehdotus NHÄ + 654, 7, 13 

äänestys: 

lainsäädäntöpäätöslauselma 

 äänestystä 

lykättiin 

 

 

 

3. Komissiolle Turkista peräisin olevan oliiviöljyn ja tiettyjen muiden 

maataloustuotteiden tuonnin alalla siirretty säädösvalta ja täytäntöönpanovalta 

***I 

Mietintö: Vital Moreira (A7-0209/2012) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

äänestys: muutettu ehdotus NHÄ + 641, 27, 11 

äänestys: 

lainsäädäntöpäätöslauselma 

 äänestystä 

lykättiin 
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4. Vaatimustenmukaisuuden arvioinnin, todistusten ja merkintöjen vastavuoroista 

tunnustamista koskeva EY:n ja Australian välinen sopimus *** 

Suositus: Vital Moreira (A7-0211/2012) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys NHÄ + 665, 7, 7 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

EFD: lopullinen äänestys 
 

 

5. Vaatimustenmukaisuuden arvioinnin vastavuoroista tunnustamista koskeva EY:n 

ja Uuden-Seelannin välinen sopimus *** 

Suositus: Vital Moreira (A7-0210/2012) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys NHÄ + 669, 6, 6 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

EFD: lopullinen äänestys 
 

 

6. Muun kuin kestävän kalastuksen sallivien maiden osalta toteutettavat toimenpiteet 

kalakantojen säilyttämiseksi ***I 

Mietintö: Pat the Cope Gallagher (A7-0146/2012) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

teksti 

kokonaisuudessaan – 

ryhmä 1 – 

kompromissi 

17 valiokunta  +  

ryhmä 2 – asiasta 

vastaavan valiokunnan 

tarkistukset 

1-16 valiokunta  ↓  

äänestys: muutettu ehdotus  +  

äänestys: lainsäädäntöpäätöslauselma NHÄ + 659, 11, 7 
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7. Kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteinen markkinajärjestely ***I 

Mietintö: Struan Stevenson (A7-0217/2012) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

asiasta vastaavan 

valiokunnan 

tarkistukset – yhtenä 

ryhmänä 

1-6 

8-9 

11-32 

34-39 

44 

46-47 

49 

52-63 

65-70 

72-85 

87-97 

100-

101 

103-

104 

106-

108 

110-

113 

116-

117 

120 

122 

124-

127 

129 

131-

133 

135-

141 

143-

150 

valiokunta  +  

asiasta vastaavan 

valiokunnan 

tarkistukset – erillinen 

äänestys 

7 valiokunta eä +  

13 valiokunta eä +  

33 valiokunta osat   

1 +  

2 +  

40 valiokunta eä/KÄ - 328, 344, 9 

41 valiokunta osat   
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

1 +  

2/KÄ - 268, 404, 4 

42 valiokunta osat   

1 +  

2/KÄ - 313, 351, 11 

43 valiokunta osat   

1 +  

2/KÄ + 416, 247, 12 

45 valiokunta eä/KÄ - 284, 376, 13 

48 valiokunta eä +  

50 valiokunta eä -  

64 valiokunta eä +  

71 valiokunta eä/KÄ + 389, 274, 7 

86 valiokunta eä -  

98 valiokunta eä +  

99 valiokunta eä/KÄ + 379, 290, 7 

102 valiokunta eä +  

109 valiokunta eä +  

114 valiokunta osat   

1 +  

2 -  

119 valiokunta eä +  

121 valiokunta eä +  

130 valiokunta eä +  

134 valiokunta eä +  

142 valiokunta eä +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

art. 3,  

§ 1 jälkeen 

155 GUE/NGL  -  

art. 8, f alakohdan 

jälkeen 

159 GUE/NGL  -  

art. 10, § 1, a alakohta 151 S&D  +  

51 valiokunta  ↓  

art. 35, § 1, 

johdantokappale 

160 GUE/NGL  -  

105 valiokunta  +  

art. 36, § 3, 

d alakohdan jälkeen 

161 GUE/NGL  -  

art. 38,  

§ 1 jälkeen 

162 GUE/NGL  -  

II luku, VI jakson 

jälkeen 

163 GUE/NGL  -  

art. 39,  

§ 3 jälkeen 

164 GUE/NGL NHÄ - 46, 610, 14 

art. 40, § 3 115 valiokunta  -  

166 PPE KÄ - 285, 386, 4 

art. 42, § 1, b alakohta 167 Verts/ALE KÄ + 336, 315, 14 

art. 42, § 1, e alakohta 118 valiokunta  +  

152 S&D  -  

art. 42, § 1, 

d alakohdan jälkeen 

153 S&D NHÄ - 283, 385, 7 

art. 44, § 1, a alakohta 128 valiokunta  +  

154 S&D  -  

art. 45 jälkeen 168 Verts/ALE  -  

123 valiokunta  +  

10 kappaleen jälkeen 10 valiokunta  -  

165 PPE KÄ + 349, 303, 13 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

äänestys: muutettu ehdotus  +  

äänestys: lainsäädäntöpäätöslauselma NHÄ + 620, 27, 27 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

S&D: tarkistus 153 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: tarkistukset 40, 41, 130 

S&D: tarkistukset 40, 48, 50, 71, 119, 121, 134 

Verts/ALE: tarkistukset 7, 13, 43, 45, 50, 64, 86, 98, 99, 102, 109, 119, 121, 142 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

S&D: 

tarkistus 41 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanaa "käyttävät" 

2. osa: tämä sana 
 

tarkistus 42 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "täysimääräisesti näitä toimenpiteitä ... 

suhteellinen vakaus" 

2. osa: nämä sanat 
 

tarkistus 43 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "ja jäsenten auttaminen kaupallisten kantojen 

tahattomien saaliiden välttämisessä ja minimoimisessa" 

2. osa: nämä sanat 
 

tarkistus 114 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanan "ihmisravinnoksi" poistamista 

2. osa: tämän sanan poistaminen 
 

Verts/ALE: 

tarkistus 33 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanaa "merkittäviä" 

2. osa: tämä sana 
 

Muuta 

GUE/NGL-ryhmä peruutti tarkistuksensa 156, 157 ja 158. 
 



P7_PV(2012)09-12(VOT)_FI.doc 8 PE 494.245 

 

8. Neuvoston vuosittainen selvitys Euroopan parlamentille yhteisestä ulko- ja 

turvallisuuspolitiikasta 

Mietintö: Elmar Brok (A7-0252/2012) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 1 jälkeen 11 GUE/NGL  -  

§ 3 1 PPE  +  

§ 5 jälkeen 12 GUE/NGL  -  

§ 9 2 PPE  + suullisesti 

muutettuna 

§ 14 jälkeen 13 GUE/NGL  -  

§ 15 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 33 jälkeen 14 GUE/NGL  -  

§ 37 3 PPE osat  suullisesti 

muutettuna 

1 +  

2 +  

15 GUE/NGL  -  

§ 44 jälkeen 16 GUE/NGL KÄ - 229, 413, 17 

§ 45 4 PPE  + suullisesti 

muutettuna 

§ 46 5 PPE KÄ + 533, 116, 13 

§ 47 6 PPE  + suullisesti 

muutettuna 

§ 48 jälkeen 17 GUE/NGL  -  

§ 52 7 PPE  + suullisesti 

muutettuna 

§ 58 jälkeen 23 Verts/ALE  +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 61 8 PPE  +  

§ 69 jälkeen 18 GUE/NGL  -  

§ 71 jälkeen 19 GUE/NGL  -  

§ 74 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 75 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 76 § alkuper. teksti eä +  

§ 78 jälkeen 9 PPE  + suullisesti 

muutettuna 

§ 79 24 Verts/ALE osat   

1 +  

2 +  

§ 80 25 Verts/ALE  -  

§ 81 § alkuper. teksti eä +  

§ 84 26 Verts/ALE  -  

§ alkuper. teksti  + suullisesti 

muutettuna 

§ 85 10 PPE  +  

§ 85 jälkeen 27 Verts/ALE  -  

§ 93 22 Verts/ALE KÄ + 318, 271, 68 

§ 104 28 Verts/ALE  -  

§ 104 jälkeen 20 GUE/NGL  -  

§ 111 29 Verts/ALE  +  

§ 112 § alkuper. teksti osat   
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

1 +  

2 +  

3 +  

§ 113 30 Verts/ALE  +  

§ 114 31 Verts/ALE  +  

§ 117 32 Verts/ALE NHÄ - 293, 364, 11 

§ 119 § alkuper. teksti eä +  

§ 120 § alkuper. teksti eä +  

§ 121 § alkuper. teksti eä +  

§ 122 jälkeen 21 GUE/NGL  -  

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 511, 73, 78 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: tarkistus 32 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

Verts/ALE: § 76, § 81, § 119, § 120, § 121 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

Verts/ALE: 

§ 74 

1. osa: "katsoo, että Yhdysvalloilla ... ja keskeistä merkitystä;" 

2. osa: "huomauttaa, että muuttuvassa ... turvallisuusyhteistyösuhteiden lujittamiseksi;" 
 

§ 75 

1. osa: "kehottaa laajentamaan ... voimavarojen jakamisella;" 

2. osa: "ilmaisee syvän huolensa ... varsin hyödyttömiä toimenpiteitä;" 
 

S&D, ALDE: 

tarkistus 3 

1. osa: "ilmaisee tyytyväisyytensä ... valinnoista ja tavoitteista;" 

2. osa: "tähdentää, että on tärkeää ... ratifioinnin ja täytäntöönpanon osalta);" 
 

EFD: 

§ 15 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "panee erityisesti merkille ... tehokasta 

toimeenpanoa varten;" 

2. osa: nämä sanat 
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ALDE: 

tarkistus 24 

1. osa: "ottaa huomioon, että ... kehittämistä MERCOSUR- " ja "järjestöjen kautta;" 

2. osa: "ja UNASUR-" 
 

Verts/ALE, EFD 

§ 112 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "yhdistää ja jakaa tehokkaammin tärkeimpiä 

sotilasvoimavaroja,"  

2. osa: "yhdistää ja jakaa tehokkaammin tärkeimpiä sotilasvoimavaroja," ilman sanaa 

"tärkeimpiä" 

3. osa: sana "tärkeimpiä" 
 

Muuta 

Elmar Brok esitti seuraavat suulliset tarkistukset: 

 

tark. 2 

"9. pitää tärkeänä varapuheenjohtajalta / korkealta edustajalta odotettavaa poliittisen johtajuuden 

roolia unionin toiminnan yhtenäisyyden, koordinoinnin, johdonmukaisuuden, uskottavuuden ja 

tehokkuuden varmistamisessa; kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa käyttämään hyvissä 

ajoin täyttä valtaansa YUTP:n aloitteissa, toteutuksessa ja noudattamisen varmistamisessa sekä 

ottamaan Euroopan parlamentin asiaankuuluvat yksiköt täysin mukaan näihin pyrkimyksiin; pitää 

kansainvälisen yhteisön kannalta myönteisenä tärkeää johtoroolia, joka varapuheenjohtajalla / 

korkealla edustajalla oli vaikeissa olosuhteissa tapahtuneissa neuvotteluissa Iranin kanssa; ottaa 

huomioon merkittävän yhteyden, joka Euroopan ja Iranin kansojen välillä on historiallisesti 

vallinnut; kehottaa johtajuuteen unionin roolin vahvistamisessa unionin naapurialueilla ottaen 

huomioon arabikevään ja erityisesti demokratisoitumiskehityksen eteläisen Välimeren maissa, 

hyödyntäen myös uutta eurooppalaista demokratiarahastoa, sekä pitkittyneessä Lähi-idän 

rauhanprosessissa;" 

 

tark. 3 

"37. ilmaisee tyytyväisyytensä EU:n ja Turkin välisiä suhteita koskevaan komission myönteiseen 

suunnitelmaan; on huolissaan Turkin tilanteesta monella alalla, erityisesti sananvapauden, 

oikeusvaltion ja naisten oikeuksien alalla ja siitä, että Turkki on edistynyt hitaasti uuden siviilivaltaan 

perustuvan perustuslain käyttöönotossa, ja turkkilaisen yhteiskunnan kahtiajaosta; rohkaisee Turkkia 

vauhdittamaan uudistusprosessia; toteaa, että Turkki on sekä ehdokasvaltio että tärkeä strateginen 

kumppani ja liittolainen Naton puitteissa; kehottaa siksi vahvistamaan olemassa olevaa Turkin ja EU:n 

välistä poliittista vuoropuhelua yhteisiä intressejä koskevista ulkopolitiikan valinnoista ja tavoitteista; 

tähdentää, että on tärkeää kannustaa Turkkia hoitamaan ulkopolitiikkaansa hyvien 

naapuruussuhteiden, tiiviin vuoropuhelun ja koordinoinnin viitekehyksessä Euroopan unionin kanssa, 

jotta voidaan luoda arvokkaita synergioita ja vahvistaa myönteisen vaikutuksen mahdollisuutta, 

etenkin kun on kyse arabivaltioissa käynnissä olevan uudistusprosessin tukemisesta; toivoo, että 

olosuhteet uusien jäsenyyttä koskevien neuvottelulukujen avaamiseksi paranevat (esimerkiksi Ankaran 

pöytäkirjan ratifioinnin ja täytäntöönpanon osalta);" 

 

tark. 4 

"45. tukee neuvoston kaksitahoista lähestymistapaa, jolla pyritään löytämään diplomaattinen ratkaisu 

ainoana kelvollisena lähestymistapana Iranin ydinkysymykseen; muistuttaa, että pakotteet eivät ole 

itsetarkoitus; kehottaa EU3+3-maita ja Irania jatkamaan osallistumista neuvotteluihin ja kehottaa 

neuvottelijoita pyrkimään sopimukseen; muistuttaa, että ydinsulkusopimuksen keskeisen periaatteen 

mukaisesti Iranilla on oikeus rikastaa uraania rauhanomaisiin tarkoituksiin ja saada teknistä apua 

samaan tavoitteeseen; on huolestunut sotilaallisen väliintulon mahdollisuudesta ja kehottaa kaikkia 

osapuolia pyrkimään rauhanomaiseen ratkaisuun ja Irania noudattamaan ydinsulkusopimusta ja YK:n 

päätöslauselmia sekä tekemään vilpitöntä yhteistyötä IAEA:n kanssa;" 
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tark. 6 

"47. vaatii näin ollen, että varapuheenjohtaja / korkea edustaja ja neuvosto tekevät jatkuvaa ja 

pitkäjänteistä työtä vaatiakseen Irania voimakkaasti noudattamaan ihmisoikeuksia; korostaa, että EU:n 

Irania koskevassa politiikassa on ilmaistava solidaarisuutta kaikille sortoa vastustaville sekä vapauden 

ja demokratian puolesta toimiville; korostaa, että EU:n läsnäololla paikan päällä voitaisiin varmistaa, 

että jäsenvaltiot ja EU tarkastelevat asianmukaisesti kehitystä kaikilla aloilla ja pitävät yhteyttä Iranin 

viranomaisiin; katsoo, että EU voi avata EU:n ja Iranin suhteiden kehityksen kannalta soveltuvana 

ajankohtana edustuston Teheraniin," 

 

tark. 7 

"52. kehottaa EU:ta sitoutumaan yhteistyössä alueellisten kumppaneiden kanssa aiempaa 

voimakkaammin itäiseen kumppanuuteen kuuluvien maiden alueilla kytevien pitkittyneiden 

konfliktien, etenkin Etelä-Ossetian ja Abhasian sekä Vuoristo-Karabahin konfliktin umpikujatilanteen 

purkamiseen ja rauhansopimuksen syntymisen aktiiviseen tukemiseen; uskoo, että Transnistrian 

kysymys voisi olla hyvä ennakkotapaus alueellisten kumppaneiden hyvän tahdon osalta;" 

 

tark. 9 

"78 a. kehottaa kehittämään kolmenvälistä yhteistyötä Amerikoiden kanssa yhteistä etua koskevissa 

kysymyksissä EU:n, Yhdysvallat, Kanadan ja Latinalaisen Amerikan käsittävää Euro-Atlantti -aluetta 

koskevan tavoitteen tuomiseksi entistä lähemmäksi;" 

 

§ 84 

"84. panee merkille, että yhteisessä Afrikka–EU-strategiassa ja sen kahdeksassa osa-alueessa on alussa 

keskitytty Afrikan unioniin ja tekniseen tukeen institutionaalisen valmiuksien kehittämiseksi sekä eri 

politiikkoihin liittyen esimerkiksi rauhaan ja turvallisuuteen, ihmisoikeuksiin, demokratian 

edistämiseen, oikeusvaltioon ja vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamiseen; muistuttaa, että 

vaikka tällainen kokonaisvaltainen lähestymistapa on edelleen perusteltu, strategian yhtenäisyyttä ja 

tehokkuutta ovat vähentäneet päällekkäiset useiden osapuolten väliset sopimukset ja se, että strategian 

täytäntöönpanemiseksi ei ole ollut erityistä talousarviota; lisäksi on kiireesti siirryttävä 

institutionaalisten valmiuksien kehittämisestä maanosan tasolla kohti poliittista kumppanuutta koskien 

rauhaa, turvallisuutta ja sosioekonomista kehitystä alue- ja pienaluetasolla; kehottaa laajentamaan 

tällaisia poliittisia kumppanuuksia alueellisiin talousyhteisöihin, ei vain strategiana vahvistaa Afrikan 

unionia vaan myös keinona syventää EU:n ja Afrikan välistä kumppanuutta alue- ja pienaluetasolla ja 

näin edistää afrikkalaisten ja eurooppalaisten poliittisia, turvallisuuteen liittyviä ja taloudellisia 

intressejä; pitää esimerkiksi Malissa ja Guinea-Bissaussa tapahtuneita vallankaappauksia valitettavana 

takaiskuna Afrikan unionin, EU:n ja YK:n ajamien demokratiaperiaatteiden ja -tavoitteiden kannalta; 

vaatii, että kyseisiin maihin palautetaan viipymättä perustuslaillinen järjestys;" 
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9. Elollisten vesiluonnonvarojen säilyttäminen ja kestävä hyödyntäminen  

Mietintö: Carl Haglund (A7-0225/2012) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 4 § alkuper. teksti eä/NHÄ + 399, 228, 31 

§ 9 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 13 § alkuper. teksti eä/KÄ + 385, 243, 33 

§ 14 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 18 § alkuper. teksti NHÄ + 561, 102, 2 

§ 19 § alkuper. teksti NHÄ + 387, 250, 22 

§ 23 § alkuper. teksti eä/KÄ - 320, 326, 3 

E kappale § alkuper. teksti eä/KÄ + 377, 241, 33 

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

 +  

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

Verts/ALE: § 18, § 19 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: § 4, § 9 

Verts/ALE: § 13, § 23, kappale E 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

Verts/ALE: 

§ 14 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "ja nykyinen pyyntiponnistus" 

2. osa: nämä sanat 
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S&D, Verts/ALE 

§ 9 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "asteittain", "että sen olisi sisällyttävä eri 

hoitosuunnitelmiin", "siten, ettei sitä yhdistetä eri kalakantoihin" 

2. osa: "asteittain" 

3. osa: "että sen olisi sisällyttävä eri hoitosuunnitelmiin" 

4. osa: "siten, ettei sitä yhdistetä eri kalakantoihin" 
 

 

10. Yhteisen kalastuspolitiikan uudistus 

Mietintö: Nikolaos Salavrakos (A7-0253/2012) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 1 § alkuper. teksti eä +  

§ 3 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 5 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 6 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 9 2 40+ jäsentä NHÄ + 311, 306, 15 

§ alkuper. teksti NHÄ ↓  

§ 15 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 18 jälkeen 1 esittelijä KÄ + 390, 243, 7 

§ 24 § alkuper. teksti eä +  

§ 31 § alkuper. teksti osat   

1 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

2 -  

§ 32 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 33 § alkuper. teksti eä +  

§ 35 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ 

 

+ 629, 18, 8 

2/NHÄ 

 

+ 594, 40, 7 

§ 42 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 58 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ 

 

+ 366, 281, 2 

2/NHÄ 

 

- 262, 363, 23 

§ 59 § alkuper. teksti eä +  

E kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 -  

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 461, 131, 42 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

ALDE: § 9, § 58, lopullinen äänestys 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

EFD: § 33, § 58, § 59 

ALDE: § 33, § 59 

Verts/ALE: § 1, § 3, § 24, § 58, kappale E 
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Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: 

§ 58 

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

2. osa: nämä sanat 
 

EFD: 

§ 3 

1. osa: "korostaa, että ... ja tasapainoista lähestymistapaa," 

2. osa: "mikä ei sovi yhteen ... hierarkkiseen tärkeysjärjestykseen;" 
 

§ 31 

1. osa: "toteaa, että unionin ... ponnisteluja tällä saralla" 

2. osa: "ja nostamaan suurimman sallitun yhteisrahoitusosuuden vähintään 75 prosenttiin" 
 

EFD, ALDE: 

kappale E 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanaa "asteittainen" 

2. osa: tämä sana 
 

ALDE: 

§ 5 

1. osa: "toteaa, että kalastus on ... eurooppalaisen kalastuspolitiikan suojan" 

2. osa: "ja että yhteisöjen ja ... yhteys on säilytettävä;" 
 

Verts/ALE, ALDE: 

§ 6 

1. osa: "katsoo, että niille, ... muiden asianosaisten kanssa;" 

2. osa: "toteaa, että tähän kuuluu ... että sen ulkopuolella;" 
 

Verts/ALE 

§ 15 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanaa "biologiset," 

2. osa: tämä sana 
 

§ 32 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "sekä" ja "että todellisen pyyntiponnistuksen" 

2. osa: nämä sanat 
 

§ 35 

1. osa: "katsoo, että etusija ... ekologisesti vastuullista kalastusta;"  

2. osa: "toteaa, että kapasiteetin ... kun siihen on tarvetta;"  
 

§ 42 

1. osa: "katsoo, että kalastusala ... eurooppalaisia vaatimuksia;" 

2. osa: "kehottaa komissiota edistämään ... harjoittamaan pienimuotoista kalastusta;" 

  

Muuta  

Tarkistuksen 2 esittivät Werner Kuhn ja muut. 
 


