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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. Keski-Afrikan tasavalta 

Päätöslauselmaesitykset: B8-1000/2015, B8-1009/2015, B8-1010/2015, B8-1011/2015, B8-1014/2015, 

B8-1016/2015, B8-1019/2015 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-1000/2015  (PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD) 

§ 11 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 406, 173, 57 

§ 12 § alkuper. teksti eä +  

§ 13 § alkuper. teksti eä +  

§ 14 § alkuper. teksti eä +  

§ 15 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

äänestys: päätöslauselma  

(teksti kokonaisuudessaan) 

 +  

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset 

B8-1000/2015  ECR  ↓  

B8-1009/2015  ALDE  ↓  

B8-1010/2015  EFDD  ↓  

B8-1011/2015  S&D  ↓  

B8-1014/2015  PPE  ↓  

B8-1016/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-1019/2015  GUE/NGL  ↓  

 

 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

GUE/NGL: § 12, 13, 14 
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Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: 

§ 15 

1. osa: "tuomitsee ehdottomasti kaiken ... ja lasten hyväksikäyttö;" 

2. osa: "vaatii, että tytöille ja naisille, ... seksuaali- ja lisääntymisterveyspalvelut;" 

 
PPE: 

§ 11 

1. osa: "ilmaisee jälleen tukevansa ... yhtenäisyyttä ja alueellista koskemattomuutta;" 

2. osa: "muistuttaa, että kansojen ... asioihin puuttumista on tärkeää;" 
 

 

2. Thaimaan tilanne 

Päätöslauselmaesitykset: B8-1002/2015, B8-1012/2015, B8-1013/2015, B8-1015/2015, B8-1017/2015, 

B8-1018/2015, B8-1021/2015 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-1002/2015 (PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, 

Verts/ALE, EFDD) 

M kappale 1 Verts/ALE  -  

äänestys: päätöslauselma  

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 581, 35, 35 

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset 

B8-1002/2015  ECR  ↓  

B8-1012/2015  ALDE  ↓  

B8-1013/2015  EFDD  ↓  

B8-1015/2015  S&D  ↓  

B8-1017/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-1018/2015  PPE  ↓  

B8-1021/2015  GUE/NGL  ↓  

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: lopullinen äänestys 
 

Muuta 

Myös González Peñas (GUE/NGL-ryhmä) allekirjoitti yhteisen päätöslauselmaesityksen RC-B8-

1002/2015. 

Elisabetta Gardini ja Marijana Petir (PPE-ryhmä) peruuttivat allekirjoituksensa yhteisestä 

päätöslauselmaesityksestä RC-B8-1002/2015. 
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3. Boko Haramin iskuista johtuva lasten joukkopako Nigeriassa 

Päätöslauselmaesitykset: B8-1003/2015, B8-1020/2015, B8-1023/2015, B8-1024/2015, B8-1027/2015, 

B8-1029/2015, B8-1031/2015 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-1003/2015 (PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, 

Verts/ALE, EFDD) 

§ 11 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

N kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

äänestys: päätöslauselma  

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 613, 12, 31 

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset 

B8-1003/2015  ECR  ↓  

B8-1020/2015  ALDE  ↓  

B8-1023/2015  EFDD  ↓  

B8-1024/2015  S&D  ↓  

B8-1027/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-1029/2015  PPE  ↓  

B8-1031/2015  GUE/NGL  ↓  

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: lopullinen äänestys 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: 

§ 11 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "seksuaali- ja lisääntymis-" 

2. osa: nämä sanat 
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N kappale 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "lisääntymis- ja" ja "seksuaali- ja 

lisääntymis-" 

2. osa: nämä sanat 
 

4. Ali Mohammed al-Nimrin tapaus 

Päätöslauselmaesitykset: B8-0997/2015, B8-1004/2015, B8-1022/2015, B8-1025/2015, B8-1026/2015, 

B8-1028/2015, B8-1030/2015, B8-1032/2015 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0997/2015 (PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, 

Verts/ALE, EFDD, ENF) 

§ 1 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 651, 5, 0 

2/AN + 590, 22, 41 

§ 7 § alkuper. teksti eä +  

§ 8 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

ennen johdanto-osan 

11 viitettä 

1 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

KÄ + 461, 190, 7 

äänestys: päätöslauselma  

(teksti kokonaisuudessaan) 

 +  

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset 

B8-0997/2015  ENF  ↓  

B8-1004/2015  ECR  ↓  

B8-1022/2015  ALDE  ↓  

B8-1025/2015  EFDD  ↓  

B8-1026/2015  S&D  ↓  

B8-1028/2015  PPE  ↓  

B8-1030/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-1032/2015  Verts/ALE  ↓  

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

S&D: § 1 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ENF: § 7 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ENF: 

§ 8 

1. osa: "kehottaa Saudi-Arabiaa ... vuonna 1976 ja" 

2. osa: "ja jonka 6 artiklassa .... on synnynnäinen oikeus elämään”;" 

 
ENF, ECR: 

§ 1 

1. osa: "tuomitsee ankarasti Ali Mohammed al-Nimrin tuomitsemisen kuolemaan;" 

2. osa: "toteaa jälleen kerran ... kohti kuolemanrangaistuksen poistamista;" 
 

 

5. Maksupalvelut sisämarkkinoilla ***I 

Täydentävä mietintö: Antonio Tajani (A8-0266/2015) 

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 

teksti 

kokonaisuudessaan 

(yhtenä ryhmänä) 

1 valiokunta  +  

äänestys: komission ehdotus  +  

äänestys: lainsäädäntöpäätöslauselma NHÄ + 578, 29, 52 

 

 

 

6. Asuntolainalainsäädäntö ja riskirahoitusvälineet EU:ssa: Espanja 

Päätöslauselma esitys: B8-0987/2015 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Päätöslauselmaesitys B8-0987/2015 

(PETI-valiokunta) 

§ 1 jälkeen 8 GUE/NGL osat   

1/NHÄ - 124, 488, 54 

2/AN - 183, 414, 63 

§ 2 10 GUE/NGL  -  

§ 3 11 GUE/NGL  -  

§ alkuper. teksti osat   

1/VE + 342, 280, 41 

2 -  



P8_PV(2015)10-08(VOT)_FI.doc 8 PE 569.460 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 3 jälkeen 9 GUE/NGL NHÄ - 139, 494, 30 

§ 4 § alkuper. teksti eä -  

§ 5 12 GUE/NGL,  

Verts/ALE 

NHÄ - 162, 455, 50 

§ 7 § alkuper. teksti NHÄ - 291, 345, 31 

§ 9 § alkuper. teksti NHÄ - 170, 273, 220 

§ 12 § alkuper. teksti eä +  

§ 13 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 303, 297, 63 

§ 12 jälkeen 13 GUE/NGL NHÄ - 146, 428, 91 

§ 19 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 357, 295, 12 

2/AN - 293, 334, 36 

3/AN - 142, 487, 33 

§ 20 § alkuper. teksti eä -  

A kappale 4 GUE/NGL,  

Verts/ALE 

NHÄ - 172, 453, 41 

B kappale 5 GUE/NGL NHÄ - 150, 455, 59 

§ alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 377, 205, 84 

2/AN + 305, 251, 101 

D kappaleen jälkeen 6 GUE/NGL osat   

1/NHÄ - 168, 429, 65 

2/AN ↓  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

F kappale 1 GUE/NGL,  

Verts/ALE 

NHÄ - 172, 267, 226 

§ alkuper. teksti eä +  

G kappale 2 GUE/NGL,  

Verts/ALE 

NHÄ - 139, 416, 112 

§ alkuper. teksti eä +  

H kappaleen jälkeen 3 Verts/ALE NHÄ - 147, 430, 91 

I kappaleen jälkeen 7 GUE/NGL,  

Verts/ALE 

NHÄ - 145, 469, 52 

M kappale § alkuper. teksti NHÄ - 187, 447, 32 

N kappale § alkuper. teksti NHÄ - 172, 476, 13 

äänestys: päätöslauselma  

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 383, 266, 16 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: M, N kappale, § 7, lopullinen äänestys 

GUE/NGL: tarkistukset 4 - 9, 12, 13, § 9  

S&D: lopullinen äänestys 

Verts/ALE B kappale, § 7 ja 19, tarkistukset 1 - 3, lopullinen äänestys 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

GUE/NGL: F, G kappale, § 12 

ALDE: M, N kappale, § 3, 4, 7, 9, 20 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

GUE/NGL: 

§ 13 

1. osa: "kehottaa komissiota jakamaan ... olevien kansalaisten suojelua;" 

2. osa: "katsoo, että raha-asioita ... voidaan välttää ylivelkaantumisen seuraukset;" 

 
S&D: 

§ 3 

1. osa: "kehottaa rahoitusalan ... lainojen uudelleenjärjestelyä " 

2. osa: "ja sosiaalista vuokraamista;" 

 
ALDE: 

B kappale 

1. osa: "toteaa, että Espanjan ... lainanottajien suojattomuutta vastaan;" 

2. osa: "toteaa, että yhden näistä ... kotitaloutta on menettänyt kotinsa;" 
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Verts/ALE 

tarkistus 6 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "säästötoimet ja julkisten ... on suositellut 

vedoten" 

2. osa: nämä sanat 

 
tarkistus 8 

1. osa: "ei hyväksy sitä, että ... liittyvät kansainväliset velvoitteensa;" 

2. osa: "on huolissaan niiden 100 000 ... jatkettava velkojensa maksamista;" 

 
ALDE, Verts/ALE: 

§ 19 

1. osa: "kehottaa komissiota esittämään lainsäädäntöehdotuksen perheiden 

maksukyvyttömyydestä" 

2. osa: "uusista mahdollisuuksista" 

3. osa: "sekä yksittäisille henkilöille ja kotitalouksille annettavista;" 
 

 

7. Kuolemanrangaistus 

Päätöslauselmaesitykset: B8-0998/2015, B8-0999/2015, B8-1001/2015, B8-1005/2015, B8-1006/2015, 

B8-1007/2015, B8-1008/2015 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0998/2015 (PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, 

Verts/ALE) 

§ 1 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/AN + 563, 50, 42 

§ 4 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/AN + 561, 36, 62 

§ 7 § alkuper. teksti NHÄ + 581, 52, 25 

§ 8 § alkuper. teksti NHÄ + 568, 48, 44 

§ 9 § alkuper. teksti NHÄ + 649, 3, 10 

§ 11 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 12 § alkuper. teksti eä +  

§ 13 § alkuper. teksti NHÄ + 541, 77, 42 

§ 14 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

N kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

äänestys: päätöslauselma  

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 569, 38, 54 

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset 

B8-0998/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0999/2015  ECR  ↓  

B8-1001/2015  PPE  ↓  

B8-1005/2015  EFDD  ↓  

B8-1006/2015  ALDE  ↓  

B8-1007/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-1008/2015  S&D  ↓  

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

ALDE: lopullinen äänestys 

S&D: § 9, lopullinen äänestys 

EFDD: § 1 (2. osa), 4 (2. osa), 7, 8, 13 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

EFDD: §§ 11, 12 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: 

§ 11 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "rahoitusavun, teknisen avun, valmiuksien 

kehittämisen ja muun" ja "tukemisen" 

2. osa: nämä sanat 
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§ 14 

1. osa: "on erittäin vakavasti ... langetetaan määrätietoisesti kuolemanrangaistuksia;" 

2. osa: "pyytää komissiota julkaisemaan ... rahoituksella mahdollisteta kuolemantuomioita;" 

 
N kappale 

1. osa: "toteaa, että komissio ja ... kuolemanrangaistusta huumausainerikoksista;" 

2. osa: "toteaa, että valtiosta ... että näitä raportteja on arvioitava;" 

 
EFDD: 

§ 1 

1. osa: "toteaa jälleen kerran tuomitsevansa kuolemanrangaistuksen käytön ja kannattaa 

vakaasti kuolemantuomioiden täytäntöönpanon keskeyttämistä askeleena kohti 

kuolemanrangaistuksen poistamista;" 

2. osa: "korostaa jälleen kerran, ... on sen poistaminen maailmanlaajuisesti;" 

 
§ 4 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "Euroopan ulkosuhdehallintoa (EUH) ... 

edistämistä maailmanlaajuisesti, kehottamaan" 

2. osa: nämä sanat 
 

Muuta 

Myös Branislav Škripek (ECR-ryhmä) allekirjoitti päätöslauselmaesityksen B8-0999/2015. 

Myös Ignazio Corrao, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi ja Daniela Aiuto 

(EFDD-ryhmä), Ian Hudghton (Verts/ALE-ryhmä) ja Sabine Lösing (GUE/NGL-ryhmä) 

allekirjoittivat yhteisen päätöslauselmaesityksen RC-B8-0998/2015. 
 

 

8. Punaliejukatastrofista saadut opetukset viisi vuotta Unkarin onnettomuuden 

jälkeen 

Päätöslauselmaesitys: B8-0989/2015 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Päätöslauselmaesitys B8-0989/2015 

(ENVI-valiokunta) 

§ 2 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 5 § alkuper. teksti eä +  

§ 17 2 Verts/ALE  -  

5 GUE/NGL  -  

§ alkuper. teksti osat   

1 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

2/KÄ + 342, 315, 8 

§ 19 § alkuper. teksti eä +  

§ 20 jälkeen 3 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

NHÄ + 559, 46, 61 

§ 21 4 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

NHÄ - 282, 361, 19 

§ alkuper. teksti osat   

1 +  

2/AN + 526, 123, 16 

§ 23 § alkuper. teksti NHÄ + 367, 300, 0 

Viite 2 § alkuper. teksti eä +  

Viite 6 § alkuper. teksti eä +  

E kappaleen jälkeen 1 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

KÄ - 305, 330, 27 

äänestys: päätöslauselma  

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 571, 34, 59 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: § 21 (2. osa), 23 

Verts/ALE tark. 3 ja 4, lopullinen äänestys 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: viite 2, § 5, 19 

PPE: viite 6 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

S&D: 

§ 2 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "kansallisten viranomaisten nopealle ja 

tehokkaalle kriisiin reagoinnille samoin kuin" 

2. osa: nämä sanat 

 
ECR: 

§ 21 

1. osa: "kehottaa komissiota tutkimaan, ... asetetut enimmäismäärät riittävät" 

2. osa: "kehottaa komissiota ehdottamaan ... rahavakuuden käyttöönottoa;" 
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GUE/NGL 

§ 17 

1. osa: "kehottaa jälleen komissiota ... ympäristötarkastuksia koskevan 

lainsäädäntöehdotuksen," 

2. osa: "jolla ei lisätä teollisuuden rahoitustaakkaa;" 
 

Muuta 

Myös Piernicola Pedicini (EFDD-ryhmä) on allekirjoittanut tarkistukset 1–4. 
 

 

9. Sukupuolten tasa-arvoa ja naisten vaikutusvallan vahvistamista 

kehitysyhteistyössä koskevan Euroopan unionin toimintasuunnitelman 

uudistaminen 

Päätöslauselmaesitys: B8-0988/2015 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Päätöslauselmaesitys B8-0988/2015 

(DEVE-valiokunta) 

§ 2 § alkuper. teksti  + suullisesti 

muutettuna 

§ 10 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 17 jälkeen 1 GUE/NGL NHÄ - 233, 359, 67 

§ 19 2 GUE/NGL osat   

1/NHÄ - 229, 394, 34 

2/AN ↓  

§ alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

E kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

äänestys: päätöslauselma  

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 524, 55, 83 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

GUE/NGL tark. 1 ja 2, lopullinen äänestys 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: 

§ 10 

1. osa: "kehottaa käyttämään tehokkaampia ... tilastoihin panostamisen tarvetta" 

2. osa: "ja kehottaa kaikkia jäsenvaltioita ... sukupuolisensitiiviset seurantajärjestelmät" 

 
§ 19 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "mukaan lukien seksuaali- ja 

lisääntymisterveydenhuolto ja siihen liittyvät oikeudet" ja "ja seksuaali- ja 

lisääntymisterveydenhuollon" 

2. osa: nämä sanat 

 
E kappale 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "seksuaalisuuteensa ja seksuaali- ja 

lisääntymisterveyteensä" 

2. osa: nämä sanat 

 
ALDE: 

tarkistus 2 

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

2. osa: nämä sanat 
 

Muuta 

Linda McAvan esitti 2 kohtaan suullisen tarkistuksen, jonka jälkeen kohta kuuluu seuraavasti: 

"2. on tyytyväinen komission aikomukseen saada käyntiin muutosprosessi uuden 

toimintasuunnitelman avulla ja katsoo siksi, että GAP2 pitäisi julkaista komission tiedonantona; pitää 

valitettavana, että GAP2 on laadittu ainoastaan yhteisenä valmisteluasiakirjana eikä tiedonantona; 

kehottaa komissiota ja EUH:ta aloittamaan uuden suunnitelman täytäntöönpanon niin pian kuin 

mahdollista, jotta konkreettisia tuloksia voidaan saavuttaa osana EU:n laajempaa sitoutumista 

sukupuolten tasa-arvoon ja naisten vaikutusvallan lisäämiseen kestävän kehityksen tavoitteissa, ja 

ottamaan parlamentti osalliseksi kuulemiseen tämän prosessin kaikissa vaiheissa;" 
 

 

 

10. Miesten ja naisten yhtäläisten mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen kohtelun 

periaate työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa 

Mietintö: Anna Záborská (A8-0213/2015) 

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 

§ 1 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ - 314, 315, 20 

§ 8 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3/AN + 360, 282, 16 

§ 9 § alkuper. teksti eä +  

§ 10 § alkuper. teksti eä +  

§ 11 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3/VE + 333, 313, 7 

4/VE + 350, 298, 7 

§ 12 § alkuper. teksti NHÄ + 549, 63, 43 

§ 13 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 602, 34, 19 

2/AN + 358, 267, 25 

3/AN + 474, 158, 15 

§ 14 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 356, 284, 11 

§ 15 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 16 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 532, 82, 40 

2/AN + 573, 68, 2 

3/AN + 348, 297, 5 

4/AN + 566, 70, 7 

5/AN + 469, 157, 22 

§ 17 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 546, 93, 13 

2/AN + 388, 226, 36 

3/AN + 335, 271, 41 

§ 18 1 Verts/ALE NHÄ + 348, 255, 54 

§ alkuper. teksti eä +  

§ 20 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 22 § alkuper. teksti NHÄ + 559, 39, 41 

§ 23 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 24 § alkuper. teksti eä +  

§ 25 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 26 § alkuper. teksti eä +  

§ 27 3 GUE/NGL  -  

§ alkuper. teksti eä +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 28 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ - 312, 318, 6 

3/AN + 520, 61, 55 

§ 29 4 GUE/NGL  -  

§ 30 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 31 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ - 284, 347, 3 

§ 34 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/AN + 461, 149, 24 

§ 36 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ - 303, 312, 13 

2/AN + 346, 238, 44 

§ 37 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 473, 144, 7 

2/AN + 326, 286, 15 

3/AN + 309, 286, 29 

§ 41 § alkuper. teksti NHÄ + 309, 258, 59 

§ 42 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/AN + 344, 273, 12 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 43 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 44 § alkuper. teksti eä +  

§ 45 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/AN + 310, 261, 48 

§ 46 § alkuper. teksti eä +  

§ 50 § alkuper. teksti NHÄ + 565, 53, 4 

§ 52 2 Verts/ALE KÄ - 303, 304, 9 

§ alkuper. teksti eä/KÄ + 328, 287, 8 

§ 53 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 491, 104, 20 

2/AN + 363, 182, 68 

§ 55 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 56 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/AN + 348, 235, 26 

Viite 13 § alkuper. teksti eä +  

C kappale § alkuper. teksti NHÄ + 563, 40, 13 

D kappale § alkuper. teksti eä +  

G kappale § alkuper. teksti NHÄ + 516, 46, 47 

H kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  



P8_PV(2015)10-08(VOT)_FI.doc 20 PE 569.460 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

2/KÄ + 454, 141, 16 

3/VE - 284, 312, 10 

L kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  

Q kappale § alkuper. teksti NHÄ + 374, 175, 58 

T kappale § alkuper. teksti NHÄ + 484, 72, 49 

W kappale § alkuper. teksti eä +  

äänestys: päätöslauselma  

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 344, 156, 68 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

EFDD: § 13, 16, 34 (2. osa), 36, 37, 41, 45 (2. osa), 50 

GUE/NGL § 53 

ECR: § 8 (3. osa), 36, 37, 42 (2. osa), 45 (2. osa), 56 (2. osa), tarkistus 1 

ALDE: § 12, 13, 16, 17, 22, kappaleet C, G, Q, T 

ENF: § 28 (3. osa) 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: kappaleet D, Q, § 26, 41, 46, 52 

ALDE: § 10 

PPE: liite 13, kappaleet D, Q, W, § 9, 14, 18, 24, 26, 27, 34, 36, 41, 44, 46, 52 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

EFDD: 

§ 36 

1. osa: "kehottaa jäsenvaltioita sisällyttämään ... huoltavien naisten ja miesten oikeuksia," 

2. osa: ", ja varmistaa sukupuolten ... yritysten hallintoelimissä;" 

 
ALDE: 

§ 1 

1. osa: "toteaa, että yleisesti ... ovat edelleen olemassa" 

2. osa: "ja jopa kasvavat kriisin seurauksena;" 

 
§ 14 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "epätyypillisten ja osa-aikaisten työsuhteiden 

tilanne" 

2. osa: nämä sanat 
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§ 43 

1. osa: "korostaa, että vain yhdenvertaisen ... tehty muilla aloilla," 

2. osa: "esimerkiksi EU:ssa tapahtuvien liikenneonnettomuuksien vähentämisessä;" 

 
L kappale 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "mistä seuraa erityisiä ... ja ongelmiin 

avioeron yhteydessä" ja "korkea-" 

2. osa: "mistä seuraa erityisiä ... ja ongelmiin avioeron yhteydessä" 

3. osa: "korkea-" 

 
PPE: 

§ 20 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "sukupuoleen perustuvaa" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 23 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "sukupuolten väliseen tasa-arvoon liittyvissä 

kysymyksissä" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 30 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "sukupuolten välisten" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 55 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "katsoo lisäksi, että on ... liittyvien 

velvoitteiden noudattaminen;" 

2. osa: nämä sanat 

 
ECR, PPE: 

§ 8 

1. osa: "toteaa jälleen, että ... ehdottamaan tarkoituksenmukaisia ratkaisuja," ilman sanoja 

"yhdenmukaiset" ja "unionin tasolla tehtäviä vertailuja varten " 

2. osa: "yhdenmukaiset" ja "unionin tasolla tehtäviä vertailuja varten" 

3. osa: "kuten pakollisten palkkausta ... jättämistä koskevissa tapauksissa" 

 
§ 11 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "ja yhdenmukaistettu", ", joskin pitää 

valitettavana niiden ei-sitovaa luonnetta" ja "lainsäädännön kautta, koska tämä on 

osoittautunut menestyksekkääksi keinoksi" 

2. osa: "ja yhdenmukaistettu" 

3. osa: ", joskin pitää valitettavana niiden ei-sitovaa luonnetta" 

4. osa: "lainsäädännön kautta, koska tämä on osoittautunut menestyksekkääksi keinoksi" 

 
§ 15 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "etnisiin vähemmistöihin ja ... perustuva 

syrjintä mukaan lukien" 

2. osa: nämä sanat 
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§ 17 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "pitää valitettavana, että ... ilmaisun ja 

sukupuolenvaihdoksen osalta;" ja "kehottaa komissiota tukemaan ... unionin 

tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti;" 

2. osa: "pitää valitettavana, että ... ilmaisun ja sukupuolenvaihdoksen osalta;" 

3. osa: "kehottaa komissiota tukemaan ... unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön 

mukaisesti;" 

 
§ 25 

1. osa: "kehottaa jäsenvaltioita ... muassa samapalkkaisuuden ongelmista;" 

2. osa: "muistuttaa, että taloudellisten ... poistaa sukupuolten palkkaerot;" 

 
§ 37 

1. osa: "kehottaa komissiota" 

2. osa: "säätämään uudessa direktiivissä ... palkkaeron esille tuomiseksi, ja" 

3. osa: "ottamaan käyttöön EU:n tason seuraamuksia ... rahoitetaan julkisin varoin;" 

 
§ 42 

1. osa: "korostaa, että on lisättävä ... joissa he ovat aliedustettuina," 

2. osa: "sekä sisällyttämällä sukupuolikysymykset ammattikoulutukseen;" 

 
§ 56 

1. osa: "painottaa, että komission ... lisäämiseksi merkittävästi päätöksenteossa" 

2. osa: "ja e) syrjivien sukupuoleen ... ja käytäntöjen poistamiseksi;" 

 
EFDD, ECR, ALDE, PPE: 

§ 13 

1. osa: "kehottaa jäsenvaltioita suojelemaan ... epäoikeudenmukaisten irtisanomisten 

estämiseksi" 

2ème "kehottaa neuvostoa lopulta ... (äitiyslomadirektiivi) tarkistamisesta;" 

3. osa: "pyytää neuvostoa hyväksymään ... ja siihen liittyvistä toimenpiteistä;" 

 
EFDD, PPE: 

§ 16 

1. osa: "kehottaa komissiota ja ... tai muunlaisten vapaiden perusteella;" 

2. osa: "katsoo, että vaikka tällaisia ... olisi erityistä huomiota kiinnitettävä " ilman sanoja 

"vaikka tällaisia tapauksia varten tarvitaan myös seuraamusjärjestelmä"  

3. osa: "vaikka tällaisia tapauksia varten tarvitaan myös seuraamusjärjestelmä" 

4. osa: ", olisi erityistä huomiota kiinnitettävä ... 2006/54/EY täytäntöönpanosta;" ilman 

sanoja" jotta raskaana oleville tai ... vielä liian usein tapahtuu;" 

5. osa: "jotta raskaana oleville tai ... vielä liian usein tapahtuu;" 

 
ECR, PPE, ENF: 

§ 28 

1. osa: "kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ... muun muassa työhön pääsyssä," 

2. osa: "ja varmistamaan, ...  ja monimuotoisuuskoulutusta kaikelle henkilöstölle " 

3. osa: "ja että yhtiöt valitsevat ... ja yksiselitteisiä kriteerejä;" 

 
ALDE, PPE: 

§ 31 

1. osa: "kiinnittää huomiota siihen... ja etuuksien tasoa" 

2. osa: "kehottaa jäsenvaltioita laatimaan ... ja eläkejärjestelmien vaikutusten osalta;" 
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§ 53 

1. osa: "huomauttaa, että talouspolitiikan ... köyhyysriskin pienentämiseksi ja" 

2. osa: "syrjinnän vähentämiseksi sekä ... panemiseksi tehokkaasti täytäntöön;" 

 
H kappale 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "muiden tekijöiden ohella ... tähtäävien 

työmarkkinapolitiikkojen vuoksi" 

2. osa: "muiden tekijöiden ohella" 

3. osa: "työehtosopimusneuvottelujen lakkauttamiseen tähtäävien työmarkkinapolitiikkojen 

vuoksi"  

 
EFDD, ECR: 

§ 34 

1. osa: "korostaa, että sukupuolineutraalit ... korvaa uudelleenlaaditun direktiivin;" 

2. osa: "huomauttaa, että vain ... vapaan liikkuvuuden kanssa;" 

 
EFDD, ECR, PPE: 

§ 45 

1. osa: "korostaa, että on tärkeää hyväksyä ...  ja taloudelliseen päätöksentekoon;" 

2. osa: "toteaa, että sitovien ... keinoista tämän tavoitteen saavuttamiseksi;" 

 


