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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. Kalavarojen säilyttämisestä nuorten meren eliöiden suojelemiseksi 

toteutettavien teknisten toimenpiteiden avulla annetun neuvoston asetuksen 

(EY) N:o 850/98 muuttaminen ***I 

Mietintö: Rareş-Lucian Niculescu (A7-0256/2013) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys NHÄ + 564, 15, 12 

 

 

2. Rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudelliset vaikutukset * 

Mietintö: Alexandra Thein (A7-0254/2013) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys NHÄ + 538, 34, 54 

 

Muuta 

Tarkistus 58 ei koske kaikkia kieliversioita, joten siitä ei äänestetty (työjärjestyksen 157 artiklan 

1 kohta, d alakohta). 
 

 

3. Aviovarallisuussuhteet * 

Mietintö: Alexandra Thein (A7-0253/2013) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys NHÄ + 563, 21, 58 

 

Muuta 

Tarkistukset 53, 77 ja 107 eivät koske kaikkia kieliversioita, joten niistä ei äänestetty (työjärjestyksen 

157 artiklan 1 kohdan d alakohta). 
 

 

4. Euroopan unionin liikenneteknologiastrategia tulevaisuuden kestävän 

liikkuvuuden edistämiseksi 

Mietintö: Michael Cramer (A7-0241/2013) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 
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Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys NHÄ + 607, 57, 6 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: lopullinen äänestys 
 

 

5. Oikeus asianajajaan rikosoikeudenkäyntimenettelyissä ja oikeus ilmoittaa 

pidätyksestä ***I 

Mietintö: Elena Oana Antonescu (A7-0228/2013) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

teksti kokonaisuudes-

saan – asiasta 

vastaavan valiokunnan 

tarkistus 

1 valiokunta  +  

äänestys: muutettu ehdotus  +  

äänestys: lainsäädäntöpäätöslauselma NHÄ + 661, 29, 8 

 

 

6. Asunto-omaisuutta koskevat luottosopimukset ***I 

Mietintö: Antolín Sánchez Presedo (A7-0202/2012) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

ryhmä 1 – asiasta 

vastaavan valiokunnan 

tarkistus 

117 valiokunta  +  

ryhmä 2 – asiasta 

vastaavan valiokunnan 

tarkistukset 

1-116 valiokunta  ↓  

äänestys: muutettu ehdotus  +  

äänestys: lainsäädäntöpäätöslauselma NHÄ äänestystä 

lykättiin 

työjärjestyksen 57 

artiklan 2 kohta 
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7. Sisäpiirikaupat ja markkinoiden manipulointi (markkinoiden väärinkäyttö) 

***I 

Mietintö: Arlene McCarthy (A7-0347/2012) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

ryhmä 1 – asiasta 

vastaavan valiokunnan 

tarkistus 

2 valiokunta osat   

1 +  

2/NHÄ 

 

+ 686, 17, 7 

ryhmä 2 – asiasta 

vastaavan valiokunnan 

tarkistus 

1 valiokunta osat   

1 ↓  

2/NHÄ 

 

↓  

äänestys: muutettu ehdotus  +  

äänestys: lainsäädäntöpäätöslauselma NHÄ + 659, 20, 28 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

EFD: 16 artikla  
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

EFD: 

tarkistus 2 

1. osa: teksti ilman 16 artiklaa 

2. osa: 16 artikla  
 

 

8. Kalavarojen säilyttämisestä teknisten toimenpiteiden avulla Itämeren, 

Belttien ja Juutinrauman vesialueilla annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 

2187/2005 muuttaminen ***I 

Mietintö: Marek Józef Gróbarczyk (A7-0259/2013) 

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 

1-3 valiokunta  +  

äänestys: muutettu ehdotus  +  

äänestys: lainsäädäntöpäätöslauselma NHÄ + 677, 14, 16 

 

 

9. Energian sisämarkkinat toimiviksi 

Mietintö: Jerzy Buzek (A7-0262/2013) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 3 § alkuper. teksti eä/KÄ + 439, 260, 6 

§ 14 § alkuper. teksti eä +  

§ 27 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ 

 

- 69, 631, 8 

§ 40 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 44 § alkuper. teksti eä +  

§ 59 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ - 274, 425, 6 

§ 65 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 68 § alkuper. teksti eä +  

§ 73 § alkuper. teksti eä +  

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

 +  

 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

Verts/ALE: § 3, 14, 44, 68, 73 

S&D: § 3, 14, 27, 68 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

Verts/ALE: 

§ 40 

1. osa: teksti ilman sanoja "mukaan luettuna Nabucco-kaasuputki" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 59 

1. osa: teksti ilman sanoja "katsoo, että komissio ... rajatylittäviä infrastruktuureita" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 65 

1. osa: teksti ilman sanoja "tuottaa syrjimättömiä ... energiantuotannon muodoista ja" 

2. osa: nämä sanat 

 
ECR: 

§ 27 

1. osa: "kehottaa selvittämään ... unionin investointirahasto" 

2. osa: "joka voisi tarjota ... unionin maksulla" 
 

 

10. Osana koheesiopolitiikkaa toteutettujen energiatehokkuustoimenpiteiden 

täytäntöönpano ja vaikutus 

Mietintö: Mojca Kleva Kekuš (A7-0271/2013) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 9 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 11 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 19 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 25 § alkuper. teksti eä +  

§ 55 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 57 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 622, 26, 60 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

EFD: lopullinen äänestys 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

Verts/ALE: § 25 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: 

§ 9 

1. osa: "muistuttaa, että joidenkin ... huonosta eristyksestä;” 

2. osa: "kehottaa komissiota ... välistä yhteyttä;" 

3. osa: "korostaa, että energiatehokkuustoimenpiteiden ... energialaskujen muodossa;" 

 
§ 11 

1. osa: teksti ilman sanoja "kehottaa jäsenvaltioita ... toissijaisuusperiaatetta noudattaen;" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 19 

1. osa: "panee merkille ... tarkoitettuja määrärahoja;" 

2. osa: "muistuttaa, että kunnianhimoiset ... aikavälin ohjelmia;" 
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§ 55 

1. osa: "huomauttaa, että ... ei jää käyttämättä" 

2. osa: "ja tekemään ehdotuksia ... selkeiksi tavoitteiksi" 

 
§ 57 

1. osa: "toteaa, että ... alueiden kesken;" 

2. osa: "pyytää jäsenvaltioita ... koskevat normit;" 
 

 

11. Adrianmeren ja Joonianmeren kalastusstrategia 

Mietintö: Guido Milana (A7-0234/2013) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 4 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 485, 214, 9 

§ 23 § alkuper. teksti eä +  

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

 +  

 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ALDE, Verts/ALE:  § 23 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ALDE, Verts/ALE 

§ 4 

1. osa:  teksti ilman sanoja "sellaiselle sääntelyjärjestelmälle" 

2. osa:  nämä sanat 
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12. Tulkkaustoiminnan tehostaminen ja sen kustannustehokkuuden 

parantaminen Euroopan parlamentissa 

Mietintö: Esther de Lange (A7-0233/2013) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

vaihtoehtoinen 

päätöslauselmaesitys 

1 S&D NHÄ + 351, 338, 20 

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

CONT-valiokunta 

NHÄ ↓  

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: tarkistus 1, lopullinen äänestys 
 

 

 

13. Sähköisesti välitettävät rahapelit sisämarkkinoilla 

Mietintö: Ashley Fox (A7-0218/2013) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 2 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ 

 

+ 686, 13, 2 

2/NHÄ 

 

- 35, 650, 13 

§ 5 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 19 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 459, 248, 4 

3/KÄ - 322, 385, 4 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 28 § alkuper. teksti NHÄ + 702, 8, 2 

§ 29 § alkuper. teksti NHÄ + 673, 9, 21 

§ 31 § alkuper. teksti eä +  

§ 41 § alkuper. teksti eä +  

§ 53 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 56 § alkuper. teksti eä +  

§ 59 § alkuper. teksti eä +  

§ 61 § alkuper. teksti eä +  

§ 64 § alkuper. teksti NHÄ + 566, 137, 10 

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 572, 79, 61 

 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ALDE: § 59, 61, 64 

ECR: § 31, 41, 56 

EFD: § 2, 28, 29, 64, lopullinen äänestys 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ALDE: 

§ 19 

1. osa: teksti ilman sanoja "valkoisten ja" ja "ja laittomille verkkosivustoille pääsyn 

estämistä" 

2. osa: "valkoisten ja" 

3. osa: "ja laittomille verkkosivustoille pääsyn estämistä" 

 
§ 53 

1. osa: "kehottaa urheiluliittoja ... tapahtuman aikana;" 

2. osa: "kehottaa jäsenvaltioita ... urheilun rehellisyydelle;" 

 
ECR: 

§ 2 

1. osa: "varoittaa, että ... lainsäädäntöehdotuksissa kuluttajien" 

2. osa: "ja tämän pelimuodon rehellisyyden vuoksi" 

 
§ 5 

1. osa: teksti ilman sanoja "että sähköisesti ... hyödyntämistä ja" 

2. osa: nämä sanat 
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14. Luigi Berlinguerin nimittäminen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen 255 artiklan mukaiseen komiteaan 

Päätösehdotus (JURI-valiokunta): B7-0384/2013 (salainen äänestys (työjärjestyksen 169 artiklan 1 

kohta)) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Äänestys: Luigi Berlinguerin 

ehdokkuus 

SEC + 566, 61, 66 

 


