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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. Euroopan laajuisten energiainfrastruktuurien suuntaviivat ***I 

Mietintö: António Fernando Correia de Campos (A7-0036/2013) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys NHÄ + 539, 85, 16 

 

 

2. Euroopan oikeusasiamiehen erityiskertomus (Wienin lentoasema) 

Mietintö: Margrete Auken (A7-0022/2013) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys  +  

 

 

3. Maankäyttöön liittyvistä toimista peräisin olevia kasvihuonekaasujen päästöjä ja 

poistumia koskevat tilinpitosäännöt ja toimintasuunnitelmat ***I 

Mietintö: Kriton Arsenis (A7-0317/2012) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

teksti 

kokonaisuudessaan – 

ryhmä 1 – 

kompromissi 

75 S&D, PPE, 

ALDE, 

Verts/ALE, 

ECR, 

GUE/NGL 

 +  

ryhmä 2 – asiasta 

vastaavan valiokunnan 

tarkistukset 

1-74 valiokunta  ↓  

äänestys: muutettu ehdotus  +  

äänestys: lainsäädäntöpäätöslauselma NHÄ + 635, 42, 3 
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4. Järjestelmä kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi ja raportoimiseksi sekä 

muiden ilmastonmuutosta koskevien tietojen raportoimiseksi ***I 

Mietintö: Bas Eickhout (A7-0191/2012) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

teksti 

kokonaisuudessaan – 

ryhmä 1 – 

kompromissi 

55 PPE,S&D, 

ALDE, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 +  

ryhmä 2 – asiasta 

vastaavan valiokunnan 

tarkistukset 

1-54 valiokunta  ↓  

äänestys: muutettu ehdotus  +  

äänestys: lainsäädäntöpäätöslauselma NHÄ + 634, 42, 5 

 

 

5. Kuluttajariitojen verkkovälitteinen riidanratkaisu ***I 

Mietintö: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A7-0236/2012) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

teksti 

kokonaisuudessaan – 

ryhmä 1 – 

kompromissi 

125 valiokunta  +  

ryhmä 2 – asiasta 

vastaavan valiokunnan 

tarkistukset 

1-124 valiokunta  ↓  

äänestys: muutettu ehdotus  +  

äänestys: lainsäädäntöpäätöslauselma NHÄ + 622, 24, 32 

 

 

6. Kuluttajariitojen vaihtoehtoinen riidanratkaisu ***I 

Mietintö: Louis Grech (A7-0280/2012) 

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 

teksti 

kokonaisuudessaan – 

ryhmä 1 – 

kompromissi 

167 valiokunta  +  

ryhmä 2 – asiasta 

vastaavan valiokunnan 

tarkistukset 

1-166 valiokunta  ↓  

äänestys: muutettu ehdotus  +  

äänestys: lainsäädäntöpäätöslauselma NHÄ + 617, 51, 5 

 

 

7. Merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatio Euroopan unioniin * 

Mietintö: Patrice Tirolien (A7-0052/2013) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

asiasta vastaavan 

valiokunnan 

tarkistukset – yhtenä 

ryhmänä 

1-12 

14-109 

valiokunta  +  

asiasta vastaavan 

valiokunnan 

tarkistukset – erillinen 

äänestys 

13 valiokunta KÄ + 339, 311, 19 

äänestys: muutettu ehdotus  +  

äänestys: lainsäädäntöpäätöslauselma NHÄ + 582, 24, 63 

 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: tarkistus 13 
 

 

8. Juomavedessä olevat radioaktiiviset aineet * 

Mietintö: Michèle Rivasi (A7-0033/2013) 

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 

asiasta vastaavan 

valiokunnan 

tarkistukset – yhtenä 

ryhmänä 

1-56 valiokunta  +  

äänestys: muutettu ehdotus  +  

äänestys: lainsäädäntöpäätöslauselma NHÄ + 578, 59, 34 

 

Muuta 

Esittelijä esitti teknistä korjausta kahden seuraavan lauseen poistamiseksi tarkistuksesta 2: 

"sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu 

kansallisille parlamenteille," ja 

"ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon," 
 

 

9. Rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa olevien jäsenvaltioiden talouden 

ja julkisen talouden valvonta euroalueella ***I 

Mietintö: Jean-Paul Gauzès (A7-0172/2012) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

teksti kokonaisuudes-

saan 

73 valiokunta  +  

äänestys: muutettu ehdotus  +  

äänestys: lainsäädäntöpäätöslauselma NHÄ + 528, 81, 71 

 

Asia oli palautettu valiokuntaan 13. kesäkuuta 2012 pidetyssä istunnossa (työjärjestyksen 57 artiklan 

2 kohta). 
 

 

10. Alustavien talousarviosuunnitelmien seuranta ja arviointi sekä euroalueen 

jäsenvaltioiden liiallisen alijäämän tilanteen korjaamisen varmistaminen ***I 

Mietintö: Elisa Ferreira (A7-0173/2012) 

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 

teksti kokonaisuudes-

saan 

83 valiokunta  +  

äänestys: muutettu ehdotus  +  

äänestys: lainsäädäntöpäätöslauselma NHÄ + 526, 86, 66 

 

Asia oli palautettu valiokuntaan 13. kesäkuuta 2012 pidetyssä istunnossa (työjärjestyksen 57 artiklan 

2 kohta). 
 

 

11. Eurooppalaiset riskipääomarahastot ***I 

Mietintö: Philippe Lamberts (A7-0193/2012) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

teksti kokonaisuudes-

saan 

3 valiokunta  +  

äänestys: muutettu ehdotus  +  

äänestys: lainsäädäntöpäätöslauselma NHÄ + 613, 24, 41 

 

Asia oli palautettu valiokuntaan 13. syyskuuta 2012 pidetyssä istunnossa (työjärjestyksen 57 artiklan 

2 kohta). 

Tarkistus 3 korvaa  13. syyskuuta 2012 pidetyssä istunnossa hyväksytyt tarkistukset. 
 

 

12. Eurooppalaiset yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneet rahastot ***I 

Mietintö: Sophie Auconie (A7-0194/2012) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

teksti kokonaisuudes-

saan 

3 valiokunta  +  

äänestys: muutettu ehdotus  +  

äänestys: lainsäädäntöpäätöslauselma NHÄ + 603, 27, 46 

 

Asia oli palautettu valiokuntaan 13. syyskuuta 2012 pidetyssä istunnossa (työjärjestyksen 57 artiklan 

2 kohta). 

Tarkistus 3 korvaa 13. syyskuuta 2012 pidetyssä istunnossa hyväksytyt tarkistukset. 
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13. Talouskriisin vaikutukset sukupuolten tasa-arvoon ja naisten oikeuksiin 

Mietintö: Elisabeth Morin-Chartier (A7-0048/2013) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 1 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 12 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 -  

§ 13 § alkuper. teksti eä +  

§ 21 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 33 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 35 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 37 § alkuper. teksti eä +  

§ 57 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 63 § alkuper. teksti eä +  

A kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ - 284, 365, 12 

B kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

C kappale § alkuper. teksti eä/KÄ - 293, 320, 39 

D kappale § alkuper. teksti eä -  

I kappale § alkuper. teksti eä -  

K kappale § alkuper. teksti eä/KÄ + 482, 156, 16 

W kappale § alkuper. teksti eä -  

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 495, 96, 69 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: lopullinen äänestys 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ALDE: § 13, 37, 63 ja johdanto-osan D, I, K, W kappaleet 

PPE: johdanto-osan C, D, I, W kappaleet  
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ALDE: 

§ 1 

1. osa: teksti ilman sanoja "sekä lisätä ... veropolitiikan avulla" 

2. osa: nämä sanat 
 

§ 21 

1. osa: teksti ilman sanoja "vaurauden oikeudenmukaisen ... palkat ja eläkkeet" 

2. osa: nämä sanat 
 

§ 35 

1. osa: teksti ilman sanoja "tai globalisaatio" 

2. osa: nämä sanat 
 

§ 57 

1. osa: teksti ilman sanoja "säätämään vähintään ... perhe- ja työelämän" 

2. osa: nämä sanat 
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B kappale 

1. osa: teksti ilman sanoja "ohella myös demokratian" 

2. osa: nämä sanat 
 

PPE: 

§ 33 

1. osa: "on tyytyväinen ... palkattuihin työpaikkoihin;" 

2. osa: "kehottaa jäsenvaltioita ... valmistautumaan siihen;" 

3. osa: "kehottaa muitakin ... päätöksenteossa;" 
 

ALDE, PPE: 

A kappale 

1. osa: teksti ilman sanoja "ja että mainitun ... tukiohjelmien yhteydessä," 

2. osa: nämä sanat 
 

§ 12 

1. osa: teksti ilman sanoja "soveltamalla ... pysyvä työpaikka" 

2. osa: nämä sanat 
 

 

14. Sukupuolistereotypioiden poistaminen EU:ssa 

Mietintö: Kartika Tamara Liotard (A7-0401/2012) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 7 § alkuper. teksti eä -  

§ 13 § alkuper. teksti eä/KÄ + 535, 87, 17 

§ 14 § alkuper. teksti eä -  

§ 17 § alkuper. teksti osat   

1/KÄ + 396, 214, 32 

2 -  

§ 18 § alkuper. teksti eä -  

§ 19 § alkuper. teksti eä -  

§ 20 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 27 § alkuper. teksti eä/KÄ + 355, 278, 15 

§ 32 § alkuper. teksti eä/KÄ + 392, 235, 19 

§ 40 § alkuper. teksti eä +  

§ 41 § alkuper. teksti osat   

1/KÄ + 347, 258, 21 

2 -  

§ 42 § alkuper. teksti eä -  

§ 49 § alkuper. teksti osat   

1/KÄ + 415, 193, 25 

2 +  

§ 50 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 51 § alkuper. teksti eä/KÄ - 257, 370, 11 

§ 67 § alkuper. teksti eä +  

C kappale § alkuper. teksti eä +  

J kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

K kappale § alkuper. teksti eä/KÄ - 213, 406, 16 

N kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

O kappale § alkuper. teksti eä +  

P kappale § alkuper. teksti eä/KÄ - 242, 382, 12 

W kappale § alkuper. teksti eä/KÄ + 369, 236, 22 

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

KÄ + 368, 159, 98 

 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ALDE: § 7, 13, 17, 18, 19, 51 johdanto-osan K, O, P kappaleet 

PPE: § 7, 17, 18, 19, 27, 32, 40, 41, 42, 51, 67 johdanto-osan C, K, P, W kappaleet 

Verts/ALE: § 14 

GUE/NGL: § 14 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ALDE: 

§ 20 

1. osa: teksti ilman sanoja "seksualisointia ja" 

2. osa: nämä sanat 
 

§ 41 

1. osa: teksti ilman sanoja "kannustaa ... työsuhteiden solmimiselle;" 

2. osa: nämä sanat 
 

johdanto-osan J kappale 

1. osa: teksti ilman sanoja "varsinkin sitä kautta ... hoitamassa lapsia;" 

2. osa: nämä sanat 
 

johdanto-osan N kappale 

1. osa: teksti ilman sanoja "joka usein ... kohdistuvaa väkivaltaa" 

2. osa: nämä sanat 
 

PPE: 

§ 49 

1. osa: "kehottaa jäsenvaltioita ... että miehen;" 

2. osa: "kehottaa nimitettyä ... tällaiselle menettelylle;" 
 

§ 50 

1. osa: "muistuttaa ... oli naisia;" 

2. osa: "kannattaa ... sitovia naiskiintiöitä;" 
 

Verts/ALE, GUE/NGL: 

§ 17 

1. osa: "kehottaa ... päätöslauselman" 

2. osa: "jossa vaaditaan  ... täytäntöönpanemiseksi" 
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15. Naisten tilanne Pohjois-Afrikassa 

Mietintö: Silvia Costa (A7-0047/2013) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 20 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 22 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ 

 

+ 583, 24, 35 

3/NHÄ 

 

+ 420, 159, 58 

§ 25 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 -  

§ 30 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 -  

§ 32 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 74 § alkuper. teksti eä -  

L kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 -  

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

 +  
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Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

S&D: § 74 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: 

§ 32 

1. osa: "kehottaa ... naisten ja tyttöjen" ja "erityistilanne" 

2. osa: "kuten vammaisten, siirtolaisten, etnisten vähemmistöjen jäsenten, homoseksuaalien 

ja transseksuaalien" 
 

S&D: 

§ 25 

1. osa: teksti ilman sanoja "samaan tapaan kuin Euroopassa" 

2. osa: nämä sanat 
 

§ 30 

1. osa: teksti ilman sanoja "Tunisian ja Marokon kaltaisille"  

2. osa: nämä sanat 
 

johdanto-osan L kappale 

1. osa: "ottaa huomioon tyttöihin ... entistä enemmän;" 

2. osa: "ottaa huomioon, että ... seksuaalista häirintää;" 
 

ECR, PPE: 

§ 20 

1. osa: "korostaa  ... oikeuksien osalta;" ilman sanoja "seksuaali- ja lisääntymis" 

2. osa: "seksuaali- ja lisääntymis" 

3. osa: "kehottaa kyseisten ... johtopäätöksiin;" 
 

§ 22 

1. osa: "korostaa ... merkittävää osaa;" 

2. osa: "kehottaa ... lainsäädäntövaltaan);" ilman sanoja "ja kiintiöt" 

3. osa: "ja kiintiöt"  
 

 

16. Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren alueen valtioiden sekä merentakaisten maiden 

ja alueiden kanssa tehtävän EU:n yhteistyön rahoitus vuosina 2014–2020 

Mietintö: Patrice Tirolien (A7-0049/2013) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 15 § alkuper. teksti NHÄ + 542, 71, 25 

§ 17 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ 

 

+ 491, 112, 21 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 23 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 325, 292, 12 

3 +  

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 547, 61, 26 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: § 15 

PPE: lopullinen äänestys  
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: 

§ 23 

1. osa: teksti ilman sanoja "hyvinvointivaltion luomisessa ja vaurauden jakamista sekä" 

2. osa: "hyvinvointivaltion luomisessa ja" 

3. osa: "vaurauden jakamista sekä" 
 

ECR: 

§ 17 

1. osa: "korostaa ... kehitysyhteistyön alalla;"  

2. osa: "kehottaa ... finanssitransaktiovero;"  
 

 

17. Enemmän hyötyä irti EU:n ympäristötoimenpiteistä 

Mietintö: Oreste Rossi (A7-0028/2013) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 25 § alkuper. teksti eä +  

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

 +  

 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: § 25 
 

 


