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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. Syyria: Palmyran tilanne ja Mazen Darwishin tapaus 

Päätöslauselmaesitykset: B8-0575/2015, B8-0576/2015, B8-0577/2015, B8-0578/2015, B8-0579/2015, 

B8-0585/2015 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0575/2015  

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

§ 4 jälkeen 1 GUE/NGL KÄ - 244, 362, 24 

§ 7 jälkeen 2 GUE/NGL KÄ + 348, 255, 32 

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

 +  

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset 

B8-0575/2015  ECR  ↓  

B8-0576/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0577/2015  PPE  ↓  

B8-0578/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0579/2015  ALDE  ↓  

B8-0585/2015  S&D  ↓  

 

Muuta 

Myös Elisabetta Gardini (PPE-ryhmä) allekirjoitti yhteisen päätöslauselmaesityksen RC-B8-

0575/2015. 
 

 

2. Paraguay ja lapsiraskauksiin liittyvät oikeudelliset näkökohdats 

Päätöslauselmaesitykset: B8-0546/2015, B8-0547/2015, B8-0582/2015, B8-0583/2015, B8-0586/2015, 

B8-0588/2015, B8-0591/2015 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 



P8_PV(2015)06-11(VOT)_FI.doc 3 PE 560.121 
 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0546/2015  

(PPE ja ECR) 

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ - 299, 320, 17 

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset 

B8-0546/2015  PPE  -  

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0547/2015  

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

§ 5 § alkuper. teksti osat   

1/KÄ + 356, 236, 39 

2/NHÄ 

 

+ 394, 194, 43 

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

 +  

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset 

B8-0547/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0582/2015  EFDD  ↓  

B8-0583/2015  ECR  ↓  

B8-0586/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0588/2015  ALDE  ↓  

B8-0591/2015  S&D  ↓  

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: lopullinen äänestys yhteisestä päätöslauselmaesityksestä RC-B8-0546/2015, 

yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0547/2015 § 5 (2. osa) 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: 

RC-B8-0547/2015 

§ 5 

1. osa: "pitää valitettavana, että ... laillinen abortti;" 

2. osa: "katsoo, että sellaisen ... verrattavissa kidutukseen;" 
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3. Nepalin tilanne maanjäristysten jälkeens 

Päätöslauselmaesitykset: B8-0580/2015, B8-0581/2015, B8-0584/2015, B8-0587/2015, B8-0589/2015, 
B8-0590/2015, B8-0592/2015 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0580/2015  

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

§ 12 jälkeen 1 Verts/ALE  +  

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 602, 11, 22 

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset 

B8-0580/2015  EFDD  ↓  

B8-0581/2015  ECR  ↓  

B8-0584/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0587/2015  PPE  ↓  

B8-0589/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0590/2015  ALDE  ↓  

B8-0592/2015  S&D  ↓  

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: lopullinen äänestys 
 

Muuta 

Myös Elisabetta Gardini (PPE-ryhmä) allekirjoitti yhteisen päätöslauselmaesityksen RC-B8-

0580/2015. 
 

 

4. Sotilaallis-strateginen tilanne Mustanmeren alueella Venäjän liitettyä Krimin 

laittomasti alueeseensa 

Mietintö: Ioan Mircea Paşcu (A8-0171/2015) 

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 

§ 2 § alkuper. teksti eä +  

§ 3 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 4 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 5 § alkuper. teksti eä +  

§ 7 § alkuper. teksti eä + suullisesti 

muutettuna 

§ 9 § alkuper. teksti eä +  

§ 11 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 12 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ 

 

+ 435, 141, 59 

§ 15 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ 

 

+ 433, 131, 64 

§ 16 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3/NHÄ 

 

- 244, 303, 83 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

4/NHÄ 

 

+ 292, 262, 79 

5/NHÄ 

 

- 284, 291, 55 

6 +  

§ 17 § alkuper. teksti  + suullisesti 

muutettuna 

§ 19 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ 

 

+ 388, 158, 88 

§ 21 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ 

 

+ 453, 94, 88 

§ 25 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 26 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ 

 

+ 433, 165, 36 

§ 27 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ 

 

+ 441, 146, 48 

§ 29 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ 

 

+ 405, 166, 63 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 30 § alkuper. teksti NHÄ + 407, 163, 59 

§ 31 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ 

 

+ 321, 244, 68 

§ 32 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ 

 

+ 388, 175, 71 

2/NHÄ 

 

+ 333, 228, 67 

A kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 -  

J kappale § alkuper. teksti osat   

1/KÄ + 457, 121, 50 

2 +  

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 356, 183, 96 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

Verts/ALE: § 16 (3., 4. ja 5. osa), 19 (2. osa), 26 (2. osa), 27 (2. osa), 29 (2. osa), 30, 31 (2. osa) 

ja 32 

ALDE: § 12 (2. osa), 15 (2. osa), 21 (2. osa) ja 32 (2. osa) 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ALDE: § 2, 4, 5, 7 ja 9 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ALDE: 

§ 3 

1. osa: "katsoo, että ... Mustaamerta koskevassa unionin strategiassa;" 

2. osa: "on huolestunut ... pitää sitä merkittävänä riskinä;" 

 
§ 11 

1. osa: "on hyvin huolissaan ... johtaessa Ukrainan" ja "epävakauteen" 

2. osa: "ja koko alueen epävakauteen ... sekä maitse että lentoteitse;" 
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§ 12 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "Venäjän tukemien separatistien alueella 

tekemiä" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 15 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "venäläinen osapuoli ja separatistit" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 21 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "sellaisten" ja "jotka ovat osallistuneet 

mielenosoituksiin ilmaistakseen tukensa Ukrainan alueelliselle 

koskemattomuudelle" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 32 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "on säilytettävä yleinen ylivoimansa merellä 

ja ilmassa Mustanmeren alueella ja" 

2. osa: nämä sanat 

 
J kappale 

1. osa: "toteaa, että EU:n reaktio ... samoin Ukrainassa;" 

2. osa: "toteaa, että EU, Nato ja Yhdysvallat ... mukaiset sitoumukset;" 

 
Verts/ALE: 

§ 4 

1. osa: "korostaa, että ... tietoturvallisuutta koskevaan haasteeseen;" 

2. osa: "suhtautuu myönteisesti ... useita venäjänkielisiä tv-kanavia;" 

 
§ 19 

1. osa: "on huolissaan siitä ... valmiuksiaan kyseisellä alueella;" 

2. osa: "vahvistaa uudelleen, että ... takaamiseksi Mustanmeren alueella;" 

 
§ 25 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "YTPP:hen liittyvää" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 26 

1. osa: "korostaa, että vaikka ... alueella syntyviin kriisitilanteisiin;" 

2. osa: "katsoo, että EU ... turvallisuuteen Euroopassa;"  

 
§ 27 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "korostaa EU:n … avoimena talousalueena" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 29 

1. osa: "pitää myönteisenä ... Naton jäsenvaltioille, joihin tilanne vaikuttaa eniten;" 

2. osa: "kehottaa Natoa jatkamaan ... ja siihen vastaamiseksi;"   

 
§ 31 

1. osa: "muistuttaa, että vaikka ... Naton jäsenyysedellytyksiä;" 

2. osa: "katsoo, että vaikka Nato ... puolustautumiskyvyn säilyttämiseksi;" 

 



P8_PV(2015)06-11(VOT)_FI.doc 9 PE 560.121 
 

S&D: 

A kappale 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "Armenian ja Azerbaidžanin välinen (" ja 

2. osa: nämä sanat 

 
ALDE, Verts/ALE, S&D: 

§ 16 

1. osa: "katsoo, että jos ... pakotteita olisi jatkettava" 

2. osa: "ja tiukennettava;" 

3. osa: "katsoo, että lisäksi ... toimittamista Ukrainalle" 

4. osa: "ja maan tukemista sen parantaessa puolustuskapasiteettiaan;" 

5. osa: "katsoo, että rantavaltiot ... tällaisten aloitteiden tukemista;" 

6. osa: "tähdentää, että EU:n ... kansainvälisen oikeuden vastaista;" 
 

Muuta 

Ioan Mircea Paşcu esitti seuraavat suulliset tarkistukset: 

 

"7. on huolissaan siitä, että Venäjä on tehostanut merkittävästi ilmavoimiensa ja laivastonsa 

puolustuskykyä Mustanmeren alueella, ottanut käyttöön uusia (alusten torjuntaan tarkoitettuja) 

meripuolustusohjuksia (joiden kantama on 600 kilometriä ja joilla voidaan saavuttaa Bosporin salmi) 

ja varmistanut, että Venäjän hävittäjäkoneet pystyvät valvomaan noin kahta kolmasosaa Mustanmeren 

alueen ilmatilasta (käytännössä kolminkertaistamalla Krimin lentokenttien määrän); panee tässä 

suhteessa merkille, että Venäjä on lisännyt sekä strategista että taktista kapasiteettiaan; toteaa, että 

Venäjällä on pitkän toimintasäteen strategisia pommikoneita, jotka pystyvät kuljettamaan 

risteilyohjuksia, sekä tiedustelulentokoneita, jotka toimivat lähellä Mustanmeren läntisiä 

rannikkoalueita ja voivat tunkeutua syvälle Keski-Eurooppaan; toteaa että kaksi taktista merijalkaväen 

prikaatia, joita voidaan tukea Mistral-tyyppisillä helikopteritukialuksilla, muodostavat merkittävän 

mahdollisen maihinnousuun liittyvän uhan; panee tyytyväisenä merkille Ranskan päätöksen harkita 

uudelleen Mistral-luokan maihinnousutukialusten toimittamista Venäjälle ja Ranskan neuvottelut 

tämän kaupan peruuttamisesta yksiselitteisesti ja lopullisesti;" 

 

"17. kehottaa EU:n jäsenvaltioita pysyttelemään lujina ja yhtenäisinä sitouduttaessa Venäjän vastaisiin 

sovittuihin pakotteisiin, myös jäädyttämällä kaiken sotilaallisen ja puolustusalan yhteistyön sekä 

peruuttamalla sopimukset, kuten Mistral-luokan maihinnousutukialusten luovuttamista Venäjälle 

koskevan sopimuksen; odottaa tämän sopimuksen purkamista koskevien neuvottelujen 

menestyksellistä päättämistä;" 
 

 

5. Korkean tason korruptiotapauksia FIFAssa koskevat viimeaikaiset paljastukset 

Päätöslauselmaesitykset: B8-0548/2015, B8-0549/2015, B8-0550/2015, B8-0571/2015, B8-0572/2015, 
B8-0573/2015, B8-0574/2015 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0548/2015  

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

§ 7 2 Verts/ALE  -  

9 GUE/NGL  -  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ alkuper. teksti osat   

1 +  

2 -  

§ 7 jälkeen 10 GUE/NGL  +  

11 GUE/NGL  -  

§ 15 1 EFDD  -  

§ 19 3 Verts/ALE KÄ + 317, 230, 17 

M kappaleen jälkeen 4 GUE/NGL  -  

5 GUE/NGL  -  

6 GUE/NGL  -  

7 GUE/NGL  -  

8 GUE/NGL  -  

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

 +  

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset 

B8-0548/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0549/2015  S&D  ↓  

B8-0550/2015  ALDE  ↓  

B8-0571/2015  ECR  ↓  

B8-0572/2015  PPE  ↓  

B8-0573/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0574/2015  EFDD  ↓  

 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: 

§ 7 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "ja varsinkin Kansainvälistä 

olympiakomiteaa (KOK), Fifaa ja Euroopan jalkapalloliittoa (UEFA)" 

2. osa: nämä sanat 
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Muuta 

Myös Marian Harkin (ALDE-ryhmä) ja Ulrike Lunacek (Verts/ALE-ryhmä) allekirjoittivat yhteisen 

päätöslauselmaesityksen RC-B8-0548/2015.  

 


