
P8_PV(2016)01-20(VOT)_FI.doc 1 PE 576.419 

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 

 



P8_PV(2016)01-20(VOT)_FI.doc 2 PE 576.419 

1. Ajoneuvorekisteritietoja koskeva automaattinen tietojenvaihto Latvian 

 kanssa * 

Mietintö: Claude Moraes (A8-0370/2015) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys NHÄ + 590, 35, 74 

 

 

2. Syyttömyysolettama ja läsnäoloa oikeudenkäynnissä koskeva oikeus 

 rikosoikeudellisissa menettelyissä ***I 

Mietintö: Nathalie Griesbeck (A8-0133/2015) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

teksti 

kokonaisuudessaan – 

ryhmä 1 

52 valiokunta  +  

ryhmä 2 1-51 valiokunta  ↓  

äänestys: komission ehdotus  +  

äänestys: lainsäädäntöpäätöslauselma NHÄ + 577, 48, 86 

 

 

3. Henkilönsuojaimet ***I 

Mietintö: Vicky Ford (A8-0148/2015) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

teksti 

kokonaisuudessaan – 

ryhmä 1 

158 valiokunta  +  

ryhmä 2 1-157 valiokunta  ↓  

äänestys: komission ehdotus  +  

äänestys: lainsäädäntöpäätöslauselma NHÄ + 606, 53, 50 
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4. Kaasumaisia polttoaineita käyttävät laitteet ***I 

Mietintö: Catherine Stihler (A8-0147/2015) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

teksti 

kokonaisuudessaan – 

ryhmä 1 

203 valiokunta  +  

ryhmä 2 1-202 valiokunta  ↓  

äänestys: komission ehdotus  +  

äänestys: lainsäädäntöpäätöslauselma NHÄ + 629, 63, 16 

 

 

5. Köysiratalaitteistot ***I 

Mietintö: Antonio López-Istúriz White (A8-0063/2015) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

teksti 

kokonaisuudessaan – 

ryhmä 1 

148 valiokunta  +  

ryhmä 2 1-147 valiokunta  ↓  

äänestys: komission ehdotus  +  

äänestys: lainsäädäntöpäätöslauselma NHÄ + 639, 69, 2 

 

6. Delegoidun säädöksen vastustaminen: yleinen tullietuusjärjestelmä 

Päätöslauselmaesitys: B8-0044/2016 (päätöslauselmaesityksen hyväksyminen edellyttää 

määräenemmistöä)  

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Päätöslauselmaesitys B8-0044/2016 (GUE/NGL) 

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ - 125, 530, 53 
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Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

GUE/NGL: lopullinen äänestys 
 

7. Delegoidun säädöksen vastustaminen: viljapohjaisten valmisruokien ja 

 lastenruokien koostumusta ja niistä annettavia tietoja koskevat 

 erityisvaatimukset 

Päätöslauselmaesitys: B8-0067/2016 (päätöslauselmaesityksen hyväksyminen edellyttää 

määräenemmistöä)  

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Päätöslauselmaesitys B8-0067/2016 (ENVI-valiokunta) 

art. 4 jälkeen 2 Verts/ALE NHÄ + 352, 276, 73 

§ 3 § alkuper. teksti eä/KÄ - 212, 456, 31 

§ 4 § alkuper. teksti eä -  

§ 8 3 S&D  +  

§ alkuper. teksti osat   

1 ↓  

2 ↓  

C kappale 1 Verts/ALE NHÄ + 355, 308, 44 

E kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 -  

F kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 -  

G kappale § alkuper. teksti eä -  

J kappale § alkuper. teksti eä -  

äänestys: päätöslauselma  

(teksti kokonaisuudessaan) 
NHÄ + 393, 305, 12 
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Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

Verts/ALE: tark. 1, 2, lopullinen äänestys 
 

 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ENF: §§ 3, 4 

S&D: § 3, 4, kappaleet G, J 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

S&D: 

§ 8 

1. osa: "kehottaa komissiota lykkäämään tämän delegoidun säädöksen hyväksymistä, 

kunnes sen oma kertomus pikkulapsille tarkoitetuista maitovalmisteista julkaistaan 

ja kunnes Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen on julkaissut tarkastelunsa 

sokeria koskevasta näytöstä ja jalostettujen elintarvikkeiden varhaisesta 

käyttöönotosta suhteessa imeväisten ja pikkulasten optimaalisesta ruokinnasta 

annettuihin suosituksiin" 

2. osa: "ja erityisesti imetyksen väheksymisestä ja lapsuusiän lihavuuden lisääntymisestä" 

 
E kappale 

1. osa: teksti ilman sanoja "imeväiset olisi täysimetettävä" ja "ikään saakka, minkä" 

2. osa: nämä sanat 

 
F kappale 

1. osa: "ottaa huomioon, että kaikki jäsenvaltiot ovat hyväksyneet Maailman 

terveyskokouksessa vuonna 1981 vahvistetun äidinmaidonkorvikkeen markkinointia 

koskevan kansainvälisen koodin (’kansainvälisen koodin’) sekä asian kannalta 

merkitykselliset 16 Maailman terveyskokouksen päätöslauselmaa" 

2. osa: "joiden tarkoituksena on varmistaa, että kaikki vanhemmat ja hoitajat saavat 

puolueetonta ja todella riippumatonta tietoa, poistaa imetyksen tiellä olevia esteitä ja 

varmistaa, että äidinmaidonkorvikkeita käytetään turvallisesti, jos niitä tarvitaan" 
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8. Kolumbian rauhanprosessi 

Päätöslauselmaesitykset: B8-0041/2016, B8-0042/2016, B8-0053/2016, B8-0054/2016, B8-0055/2016, 

B8-0061/2016, B8-0062/2016 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0041/2016  

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

äänestys: päätöslauselma  

(teksti kokonaisuudessaan) 
 +  

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset 

B8-0041/2016  PPE  ↓  

B8-0042/2016  ECR  ↓  

B8-0053/2016  ALDE  ↓  

B8-0054/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0055/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0061/2016  S&D  ↓  

B8-0062/2016  EFDD  ↓  

 

Muuta 

Myös Igor Šoltes (Verts/ALE-ryhmä) allekirjoitti päätöslauselmaesityksen RC-B8-0041/2016.  

 
 


