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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. Jäsenvaltioiden ja Europolin pääsy tekemään hakuja viisumitietojärjestelmästä 

(VIS) terrorismirikosten ja muiden vakavien rikosten torjumiseksi, 

havaitsemiseksi ja tutkimiseksi * 

Mietintö: Timothy Kirkhope (A8-0287/2015) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys NHÄ + 543, 37, 54 

 

 

2. Lisätalousarvioesitys nro 6/2015: Omat varat, ulkoisia toimia koskevat unionin 

erityisrahastot, Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten 

yhteistyöelimen virasto 

Mietintö: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0280/2015) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys NHÄ + 600, 43, 2 

 

 

3. Joustovälineen varojen käyttöönotto Euroopan muuttoliikeagendan mukaisia 

välittömiä taloudellisia toimenpiteitä varten 

Mietintö: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0290/2015) (määräenemmistö ja 3/5 annetuista äänistä) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys NHÄ + 573, 66, 10 

 

 

4. Lisätalousarvioesitys nro 7/2015: Pakolaiskriisin hallinta: Euroopan 

muuttoliikeagendaan perustuvat välittömät taloudelliset toimenpiteet 

Mietintö: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0289/2015) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 3 § alkuper. teksti osat   

1 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

2 +  

3 +  

§ 8 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 11 jälkeen 2 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

NHÄ + 351, 300, 5 

3 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

NHÄ - 227, 406, 23 

4 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

 -  

5 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

NHÄ - 102, 515, 39 

6 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

 -  

G kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

G kappaleen jälkeen 1 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

 -  

äänestys: päätöslauselma  

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 577, 66, 14 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

Verts/ALE: tarkistukset 2, 3, 5 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: 

G kappale 

1. osa: "ottaa huomioon, että ... vuotuisissa talousarviomenettelyissä" 

2. osa: "ja monivuotisen rahoituskehyksen tarkistamisen yhteydessä" 
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§ 3 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan lukuun ottamatta sanoja "sillä ehdotetut toimet eivät 

varmasti ole riittäviä" ja "joka sisältää etsintä- ja pelastusoperaatiot ... suunnitelman 

mukaisesti" 

2. osa: "sillä ehdotetut toimet eivät varmasti ole riittäviä" 

3. osa: "joka sisältää etsintä- ja pelastusoperaatiot ... suunnitelman mukaisesti;" 

 
§ 8 

1. osa: "muistuttaa komissiota ... vuonna 2016 kohdistuvaa rasitetta," 

2. osa: "koska ne eivät ehkä ... rahoitusohjelmien tarpeita;" 
 

 

5. Béla Kovácsin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö 

Mietintö: Tadeusz Zwiefka (A8-0291/2015) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

äänestys: päätösehdotus  +  

 

 

 

6. ESIR:n toimitusjohtajan nimittäminen *** 

Mietintö: Jean Arthuis ja Roberto Gualtieri (A8-0292/2015) (Salainen äänestys (työjärjestyksen 

182 artiklan 1 kohta)) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

äänestys: Wilhelm Moltererin 

ehdokkuus 

 + 381, 144, 130 

 

 

7. ESIR:n varatoimitusjohtajan nimittäminen *** 

Mietintö: Jean Arthuis ja Roberto Gualtieri (A8-0293/2015) (Salainen äänestys (työjärjestyksen 

182 artiklan 1 kohta)) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

äänestys: Iliyana Tsanovan 

ehdokkuus 

 + 454, 130, 64 
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8. Kohti uutta Pariisissa tehtävää kansainvälistä ilmastosopimusta 

Mietintö: Gilles Pargneaux (A8-0275/2015) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 1 7-8 Verts/ALE  +  

§ 7 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 9 4 PPE NHÄ - 273, 359, 25 

§ 10 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 10 jälkeen 5 PPE NHÄ - 261, 368, 29 

§ 12 jälkeen 9 Verts/ALE KÄ + 453, 194, 5 

10 Verts/ALE KÄ - 310, 334, 10 

§ 13 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 13 jälkeen 11 Verts/ALE KÄ - 275, 360, 22 

§ 14 2 ECR NHÄ - 257, 342, 57 

§ alkuper. teksti eä +  

§ 16 jälkeen 12 Verts/ALE  +  

§ 17 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 19 § alkuper. teksti osat   

1 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

2/KÄ + 333, 315, 8 

§ 20 3 ECR  -  

§ 24 13 Verts/ALE  -  

§ 25 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 380, 229, 44 

§ 28 § alkuper. teksti NHÄ + 500, 144, 6 

§ 29 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 -  

§ 31 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 53 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 337, 316, 2 

§ 54 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 479, 133, 42 

§ 55 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5 +  

6 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 57 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 77 jälkeen 14 Verts/ALE KÄ + 330, 310, 6 

§ 80 jälkeen §  KÄ + 418, 187, 38 

suullinen tarkistus 

H kappale 1 ECR  -  

K kappale 6 PPE KÄ + 325, 293, 22 

äänestys: päätöslauselma  

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 434, 96, 52 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: tark. 2, 4, § 28, 54 (2. osa) 

Verts/ALE: tarkistukset 2, 4 

EFDD: tarkistukset 4, 5 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: § 14 

GUE/NGL: § 28 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: 

§ 7 

1. osa: "panee tyytyväisenä merkille ... tavoitteet ja strategiat" 

2. osa: "asettamalla etusijalle sen, että ... saastuttavin energiamuoto;" 

 
§ 13 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan lukuun ottamatta sanaa "maksimaalisesti" 

2. osa: tämä sana 

 
§ 17 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan lukuun ottamatta sanoja "fossiilisten polttoaineiden ... 

vientituki mukaan luettuna" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 19 

1. osa: "kehottaa komissiota ... kasvihuonekaasupäästöennusteet vuoteen 2020" 

2. osa: "ja ilmoittamaan ... vähintään kahdella gigatonnilla" 
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§ 53 

1. osa: "pyytää EU:ta ... täytäntöönpanon tehokkaan seurannan;" 

2. osa: "muistuttaa, että ... täydentävyyden saavuttamista;" 

 
§ 54 

1. osa: "kehottaa luomaan ... ilmastorahoituksen lisälähteiksi," 

2. osa: "mukaan luettuina ... innovointihankkeet mukaan luettuina;" 

 
PPE: 

§ 25 

1. osa: "korostaa, että kiertotalouden ... tavoitteiden saavuttamista," 

2. osa: "kun torjutaan ... raaka-aineita uudelleen;" 

 
GUE/NGL: 

§ 10 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan lukuun ottamatta sanoja "hiilen talteenoton ... (Biomass to 

Energy with Carbon Capture and Storage, BECCS)", "sekä" ja "jolla poistetaan 

hiilidioksidia" 

2. osa: "hiilen talteenoton ... (Biomass to Energy with Carbon Capture and Storage, 

BECCS)" ja "sekä" 

3. osa: "jolla poistetaan hiilidioksidia" 

 
§ 31 

1. osa: "toteaa, että metsäkadosta ... celsiusasteen pysyvän lämmönnousun tavoitetta;" 

2. osa: "kehottaa lisäksi EU:ta ...vähennetään metsäkatoa kehitysmaissa;" 

 
Verts/ALE, GUE/NGL: 

§ 29 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan lukuun ottamatta sanoja "päästöoikeuksien pitkän 

aikavälin hintavakaus ja" 

2. osa: nämä sanat 

 
ECR, PPE, GUE/NGL: 

§ 55 

1. osa: "kehottaa ottamaan käyttöön ... päästökauppatuloja ilmastoinvestointeihin" ilman 

sanoja "hiilijalanjäljen laajapohjaisen hinnoittelun" 

2. osa: "hiilijalanjäljen laajapohjaisen hinnoittelun" 

3. osa: "ja ottamaan käyttöön ... hiilijalanjälkeä koskevat maksut" 

4. osa: "kehottaa lisäksi käyttämään ... energian tuotantoon ja käyttöön;" 

5. osa: "korostaa, että on tärkeää ... joukkovelkakirjojen liikkeeseen laskemiselle" ilman 

sanoja "mukaan lukien fossiilisia polttoaineita koskeville investoinneille 

myönnettävien vientitukien asteittainen poistaminen" 

6. osa: "mukaan lukien fossiilisia polttoaineita koskeville investoinneille myönnettävien 

vientitukien asteittainen poistaminen" 

 
ECR, PPE: 

§ 57 

1. osa: "kehottaa ryhtymään ...vuonna 2009 antaman lupauksen mukaisesti" 

2. osa: "kaikkien fossiilisille polttoaineille annettavien tukien asteittaiselle poistamiselle" 

3. osa: "vuoteen 2020 mennessä" 
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Muuta 

Anne-Marie Mineur esitti seuraavan suullisen tarkistuksen 80 kohdan jälkeen: 

 

"80 a. huomauttaa, että lobbaustoiminnalla ennen ilmastosopimuksen osapuolten 21. kokouksen 

neuvotteluja ja niiden aikana voi olla vaikutusta neuvottelujen lopputulokseen; korostaa näin ollen, 

että tällaisen toiminnan olisi oltava avointa ja se olisi oltava selvästi ilmaistu osapuolten 21. 

kokouksen neuvottelujen päivittäisessä UNFCCC:n työjärjestyksessä ja että kokoukseen olisi sallittava 

kaikille sidosryhmille tasavertainen pääsy;" 

 


