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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. Sveitsin kanssa tehdyssä sopimuksessa määrätyt suojatoimenpiteet ***I 

Mietintö: Andrzej Duda (A8-0145/2015) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys NHÄ + 614, 30, 30 

 

 

 

2. Ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen 

oikeussuojasta tehty eurooppalainen yleissopimus *** 

Suositus: Pavel Svoboda (A8-0071/2015) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

äänestys: hyväksyntä NHÄ + 622, 53, 7 

 

 

 

3. Viktor Uspaskichin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö 

Mietintö: Laura Ferrara (A8-0149/2015) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys  +  

 

 

 

4. Jérôme Lavrilleux'n koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö 

Mietintö: Heidi Hautala (A8-0152/2015) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys  +  
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5. Janusz Korwin-Mikken koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö 

Mietintö: Kostas Chrysogonos (A8-0150/2015) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys  +  

 

 

 

6. Theodoros Zagorakisin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö 

Mietintö: Andrzej Duda (A8-0151/2015) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys  +  

 

 

 

7. Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kuulemista koskeva pyyntö aiheesta 

”Euroopan unionin toiminnan parantaminen hyödyntämällä Lissabonin 

sopimuksen tarjoamia mahdollisuuksia” 

Kuulemista koskeva pyyntö 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys  +  

 

 

 

8. Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kuulemista koskeva pyyntö aiheesta 

”Euroopan unionin nykyisen toimielinrakenteen mahdolliset kehityskulut ja 

mukautukset” 

Kuulemista koskeva pyyntö 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys  +  
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9. Alueiden komitean kuulemista koskeva pyyntö aiheesta ”Euroopan unionin 

toiminnan parantaminen hyödyntämällä Lissabonin sopimuksen tarjoamia 

mahdollisuuksia” 

Kuulemista koskeva pyyntö 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys  +  

 

 

 

10. Alueiden komitean kuulemista koskeva pyyntö aiheesta ”Euroopan unionin 

nykyisen toimielinrakenteen mahdolliset kehityskulut ja mukautukset” 

Kuulemista koskeva pyyntö 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys  +  

 

 

 

11. Rahoitusvälineissä ja rahoitussopimuksissa vertailuarvoina käytettävät 

indeksit ***I 

Mietintö: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

teksti kokonaisuudes-

saan 

1vo valiokunta KÄ + 517, 146, 27 

16 kappale 1vo valiokunta NHÄ + 568, 72, 50 

art. 2, § 2 1vo valiokunta osat   

1/NHÄ 

 

+ 603, 75, 10 

2/NHÄ 

 

+ 549, 86, 50 

art. 2, § 2 a 1vo valiokunta osat   

1/NHÄ 

 

+ 584, 52, 52 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

2/NHÄ 

 

+ 514, 147, 12 

art. 3, § 1, 

johdantolause 

1vo valiokunta osat   

1/NHÄ 

 

+ 596, 15, 75 

2/NHÄ 

 

+ 491, 120, 72 

art. 4 a 1vo valiokunta NHÄ + 530, 143, 15 

art. 18 poisto 1vo valiokunta NHÄ + 538, 148, 4 

äänestys: komission ehdotus  +  

äänestys: lainsäädäntöpäätöslauselma NHÄ äänestystä 

lykättiin 

työjärjestyksen 61 

artiklan 2 kohta 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

Verts/ALE: tarkistus 1vo (14 a artikla), tarkistus 1vo (18 artiklan poisto), tarkistus 1vo (2 

artiklan 2 a kohta), tarkistus 1vo (13 artiklan 1 kohdan johdantolause) 

EFDD: tarkistus 1vo (2 artiklan 2 kohta), tarkistus 1vo (2 artiklan 2 a kohta) 

GUE/NGL: tarkistus 1vo (johdanto-osan 16 kappale), tarkistus 1vo (2 artiklan 2 kohdan 2. osa) 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

Verts/ALE: 

tarkistus 1vo (2 artiklan 2 a kohta) 

1. osa: teksti ilman sanoja ”5 d artiklan b–g alakohtaa, 7 artiklan 1 kohdan a a”, ”b a”, ”b c” 

ja ”11 artiklaa” 

2. osa: nämä sanat 

 
tarkistus 1vo (13 artiklan 1 kohdan johdantolause) 

1. osa: teksti ilman sanoja ”joka ei perustu säänneltyihin tietoihin” 

2. osa: nämä sanat 

 
GUE/NGL: 

tarkistus 1vo (2 artiklan 2 kohta) 

1. osa: teksti ilman sanoja ”keskuspankit, kun ne ... luontaisesti riippumattomia;” 

2. osa: nämä sanat 
 

 

12. Kehitystyön rahoitus 

Mietintö: Pedro Silva Pereira (A8-0143/2015) 

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 

§ 6 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 8 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 357, 325, 7 

§ 14 jälkeen 1 esittelijä  +  

§ 26 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 28 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 30 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 354, 301, 28 

§ 38 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 582, 79, 28 

 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: 

§ 8 

1. osa: teksti ilman sanoja ”kansainväliselle ilmailulle ...  tuottojen automaattista 

kohdentamista” 

2. osa: nämä sanat 
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§ 28 

1. osa: teksti ilman sanoja ”myös seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja -oikeuksiin” 

2. osa: nämä sanat 

 
ECR: 

§ 26 

1. osa: teksti ilman sanoja ”luomaan ...  kaikilla aloilla;” 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 30 

1. osa: ”kehottaa myöntämään enemmän rahoitusta ... tässä yhteydessä” 

2. osa: ”kehottaa tarkistamaan ... tai teknologiansiirtoon;” 

 
Verts/ALE: 

§ 6 

1. osa: teksti ilman sanoja ”talousarviorajoitukset huomioon ottaen” 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 38 

1. osa: ”muistuttaa ... kehitysmaiden investointitarpeita;” 

2. osa: ”painottaa sen vuoksi ... paikallisia yrityksiä;” 

3. osa: ”korostaa kuitenkin ... kuten Ebola+ -ohjelmassa;” 
 

 

13. Turvallisempi terveydenhuolto Euroopassa 

Mietintö: Piernicola Pedicini (A8-0142/2015) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 5 1 vähintään 

76 jäsentä 

 +  

§ alkuper. teksti osat   

1 ↓  

2 ↓  

§ 6 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 331, 324, 30 

§ 15, c alakohta § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 -  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 18 § alkuper. teksti eä +  

§ 47 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 48 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 -  

§ 62 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ - 301, 356, 30 

3 +  

§ 63, p alakohta § alkuper. teksti eä +  

§ 64 § alkuper. teksti eä/KÄ + 352, 329, 4 

§ 67, b alakohta § alkuper. teksti eä/KÄ + 399, 259, 28 

§ 67, c alakohta § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 368, 277, 39 

§ 67, f alakohta § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 71 § alkuper. teksti eä/KÄ - 305, 325, 53 

§ 72 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 396, 260, 29 

§ 73 § alkuper. teksti osat   

1 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

2/KÄ + 387, 266, 34 

§ 79 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 80 jälkeen 2 vähintään 

76 jäsentä 

NHÄ + 344, 322, 22 

AB kappale § alkuper. teksti eä +  

AI kappale § alkuper. teksti eä/KÄ + 392, 268, 25 

AAC kappale § alkuper. teksti eä/KÄ - 223, 434, 31 

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 637, 32, 10 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

EFDD: tarkistus 2 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ALDE: § 64, johdanto-osan AB ja AAC kappale 

PPE: § 15 kohdan c alakohta, 63 kohdan p alakohta, 67 kohdan b alakohta, 71 kohta, 

johdanto-osan AI kappale 

S&D: § 18 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

EFDD: 

§ 48 

1. osa: ”kehottaa kiinnittämään enemmän huomiota ... suunnata uusiin kohteisiin” 

2. osa: ”ja kehottaa edistämään ...  todennäköistä, että taudinaiheuttajista tulee resistenttejä” 

 
ALDE: 

§ 6 

1. osa: teksti ilman sanaa ”määrällisiä” 

2. osa: tämä sana 

 
§ 15, c alakohta 

1. osa: teksti ilman sanoja ”-järjestelmiä ...  valinnoista riippumatta ja että” 

2. osa: nämä sanat 

 
GUE/NGL: 

§ 47 

1. osa: ”pitää uusia mikrobilääketutkimuksia ...  tutkimuksen edistämiseen” 

2. osa: ”esimerkiksi ...  yhteisen teknologia-aloitteen (IMI) kaltaisia nykyisiä rakenteita” 
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§ 79 

1. osa: ”kehottaa komissiota ... tutkijoiden ja lääketeollisuuden väliset EU-kumppanuudet” 

2. osa: ”innovatiivisia lääkkeitä koskevan yhteisen teknologia-aloitteen ... esimerkin 

mukaisesti” 

 
PPE: 

§ 5 

1. osa: teksti ilman sanoja ”etteivät säästötoimet vaikuta terveydenhuoltojärjestelmiin ... ja 

kehottaa erityisesti” 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 67, c alakohta 

1. osa: ”tiukempi valvonta ...  ammatillisesti päteviin eläinlääkäreihin” 

2. osa: ”sekä erottamalla toisistaan ... taloudelliset kannustimet” 

 
§ 67, f alakohta 

1. osa: teksti ilman sanoja ”antibioottien ennaltaehkäisevän käytön asemesta” 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 72 

1. osa: teksti ilman sanoja ”antamaan säännöksiä ... käyttö eläimillä” [1 luetelmakohta]  ja 

”luomaan EU:n tietokannan ... on käytetty” [4 luetelmakohta] 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 73 

1. osa: ”kehottaa neuvostoa varmistamaan ... elintarviketuotantoeläimillä” 

2. osa: ”sekä erityisesti kieltämään ... käytön lääkerehussa;” 

 
S&D: 

§ 62 

1. osa: ”kehottaa jäsenvaltioita ja ... saatavan palkkion väliltä” 

2. osa: ”esimerkiksi maksamalla ... kiinteiden maksujen sarja” 

3. osa: ”joka vastaisi uuden ... valvoa sen tuotantomääriä” 
 

 

14. Vihreään kasvuun liittyvät mahdollisuudet pk-yrityksille 

Mietintö: Philippe De Backer (A8-0135/2015) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 7 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 11 § alkuper. teksti osat   

1 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

2 +  

§ 15 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ - 318, 332, 34 

3 +  

§ 29 § alkuper. teksti eä +  

§ 31 § alkuper. teksti eä/KÄ + 387, 289, 7 

alaotsikko § 32 jälkeen § alkuper. teksti NHÄ + 365, 314, 8 

§ 33 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 34 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ 

 

+ 412, 258, 11 

3 +  

§ 35 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3/KÄ + 377, 258, 47 

4 +  

§ 36 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 37 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 39 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ - 334, 343, 6 

§ 42 § alkuper. teksti eä +  

C kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

E kappale § alkuper. teksti eä +  

K kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

L kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 519, 93, 60 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

Verts/ALE: alaotsikko 32 kohdan jälkeen 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: § 29, 31 

EFDD: § 42 

GUE/NGL: § 15, 29 ja 42 

Verts/ALE: johdanto-osan E kappale, § 30 ja 42 
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Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: 

johdanto-osan C kappale 

1. osa: teksti ilman sanoja ”ottaa huomioon, että Eurooppa-neuvosto ... 

resurssitehokkuutensa parantamiseksi” 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 15 

1. osa: teksti ilman sanoja ”katsoo ...  luonnonvarojen käytön verotukseen;” ja ilman sanoja 

”luonnonvarojen käytön ... luonnonvarojen käytön verotukseen olisi;” 

2. osa: ”katsoo ...  luonnonvarojen käytön verotukseen;” 

3. osa: ”luonnonvarojen käytön ... luonnonvarojen käytön verotukseen olisi;” 

 
Verts/ALE: 

johdanto-osan K kappale 

1. osa: ”toteaa, että vaikka ...  ja ympäristön kestävyyden yhdistelmästä;” 

2. osa: ”toteaa, että osaamisen ja koulutuksen lisääminen ...  yritysten luomiselle ja 

kehittymiselle;” 

 
johdanto-osan L kappale 

1. osa: teksti ilman sanoja ”ja että niiden ... jopa 53 prosenttia” ja ”kohtuuton 

sääntelyrasite” 

2. osa: ”ja että niiden ... jopa 53 prosenttia”  

3. osa: ”kohtuuton sääntelyrasite” 

 
§ 34 

1. osa: teksti ilman sanoja ”suhtautuu myönteisesti ... aiheuttavat lainsäädäntöehdotukset;” 

ja ”olemaan antamatta ... hallinnollista rasitetta, ja” 

2. osa: ”suhtautuu myönteisesti ... aiheuttavat lainsäädäntöehdotukset;” 

3. osa: ”olemaan antamatta ... hallinnollista rasitetta, ja” 

 
§ 36 

1. osa: ”toteaa, että disruptiiviset ... lainsäädännön puutteista;” 

2. osa: ”korostaa, että nykyistä ... hyödyntämiselle ei ole estettä;” 

 
§ 39 

1. osa: teksti ilman sanoja ”ja katsoo, että ohjelman ... kunnianhimoisten yrittäjien 

tukeminen” 

2. osa: nämä sanat 

 
GUE/NGL: 

§ 11 

1. osa: teksti ilman sanoja ”oman pääoman kaltaisen ... takuujärjestelyt ja -foorumit) ja” 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 37 

1. osa: ”katsoo, että yrittäjyyttä ... edistää yrityskulttuuria  

2. osa: ”ja kehittää sisämarkkinoita ja kilpailukykyä” 
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ECR, PPE, GUE/NGL: 

§ 35 

1. osa: teksti ilman sanoja ”käyttämään asianmukaisella ... tuen järjestelmissä sekä”, 

”ympäristölle vahingollisia” ja ”kehottaa komissiota ...  toimenpidekokonaisuus;” 

2. osa: ”käyttämään asianmukaisella ... tuen järjestelmissä sekä” 

3. osa: ”ympäristölle vahingollisia” 

4. osa: ”kehottaa komissiota ...  toimenpidekokonaisuus;” 

 
EFDD, Verts/ALE, GUE/NGL: 

§ 7 

1. osa: teksti ilman sanoja ”sekä TTIP:n kaltaisiin kahdenvälisiin kauppaneuvotteluihin” 

2. osa: nämä sanat 

 
Verts/ALE, GUE/NGL: 

§ 33 

1. osa: ”kehottaa jäsenvaltioita välttämään ... osaksi kansallista lainsäädäntöä; ” 

2. osa: ”kehottaa komissiota nopeuttamaan ... tuotteiden ja ratkaisujen osalta;” ilman sanoja 

”kansallisten lainsäätäjien”, ”selkeä ja yhdenmukainen ... koskevia sääntöjä”, 

”mukaan lukien”, ”muodostavat tällä hetkellä ... pk-yritysten kannalta ja” ja 

”samalla” 

3. osa: ”kansallisten lainsäätäjien”, ”selkeä ja yhdenmukainen ... koskevia sääntöjä”, 

”mukaan lukien” 
 

 

 


