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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. Muista kuin EU:n jäsenvaltioista tapahtuvalta tuetulta tuonnilta suojautuminen 

***I 

Mietintö: Heidi Hautala (A8-0257/2015) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ  

ja huomautukset 

kertaäänestys NHÄ + 608, 13, 24 

 

 

2. Polkumyynnillä muista kuin EU:n jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta 

suojautuminen ***I 

Mietintö: Heidi Hautala (A8-0256/2015) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ  

ja huomautukset 

kertaäänestys NHÄ + 621, 12, 24 

 

 

3. EU:n ja Liberian välinen kestävää kalastusta koskeva kumppanuussopimus *** 

Suositus: Jarosław Wałęsa (A8-0142/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ  

ja huomautukset 

äänestys: hyväksyntä NHÄ + 584, 35, 43 

 

 

 

4. EU:n ja Mauritanian välinen kalastuskumppanuussopimus: 

kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus *** 

Suositus: Gabriel Mato (A8-0147/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ  

ja huomautukset 

äänestys: hyväksyntä NHÄ + 585, 41, 41 
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5. Maailmanlaajuista siviilisatelliittinavigointijärjestelmää (GNSS) koskeva 

yhteistyösopimus Korean kanssa *** 

Suositus: Gianluca Buonanno (A8-0065/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ  

ja huomautukset 

äänestys: hyväksyntä NHÄ + 451, 63, 46 

 

 

 

6. Koheesiopolitiikan 2014–2020 uudet alueellisen kehittämisen välineet 

Mietintö: Ruža Tomašić (A8-0032/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ  

ja huomautukset 

kertaäänestys NHÄ + 595, 63, 13 

 

 

7. Maksutasetta, kansainvälistä palvelukauppaa ja suoria ulkomaisia sijoituksia 

koskevat tilastot ***I 

Mietintö: Sven Giegold (A8-0227/2015) 

Kohde Tark. nro Laatija NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ  

ja huomautukset 

teksti kokonaisuudessaan – 

ryhmä 1 

29 valiokunta  +  

ryhmä 2 1–28 valiokunta  ↓  

äänestys: komission ehdotus  +  

äänestys: lainsäädäntöpäätöslauselma NHÄ + 563, 39, 82 

 

 

 

8. Koheesiopolitiikka EU:n vuoristoalueilla 

Mietintö: Iliana Iotova (A8-0074/2016) 

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 

§ 16 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 624, 54, 7 

2/NHÄ + 518, 156, 9 

§ 22 § alkuper. teksti eä +  

§ 46 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 53 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 -  

§ 56 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 63 § alkuper. teksti eä +  

§ 68 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 553, 63, 49 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: § 16 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

EFDD: § 22, 63 

Verts/ALE: § 68 
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Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

EFDD: 

§ 68 

1. osa: "muistuttaa, että vuoristoalueiden, jotka ovat tietyissä jäsenvaltioissa myös 

syrjäisiä alueita, sosiaalinen ja taloudellinen kehitys riippuu niiden ja muiden 

alueiden välisistä liikenneyhteyksistä joko jäsenvaltion sisällä tai yli rajojen;" 

2. osa: "kehottaa kansallisia viranomaisia yhteistyössä komission kanssa 

helpottamaan sellaisten hankkeiden täytäntöönpanoa, jotka koskevat 

vuoristoalueiden liikenneyhteyksiä tärkeimpiin kansallisiin tai Euroopan 

laajuisiin väyliin ja liikennekäytäviin ja erityisesti TEN-T-

liikenneinfrastruktuuriin, käyttämällä EU:n eri rahastoja ja rahoitusvälineitä, 

myös EIP:n investointeja;" 

 
PPE: 

§ 53 

1. osa: "painottaa, että korkeiden vuorten tyypillisiä eläinlajeja, kuten vuorikauriita, 

alppikauriita, suuria petolintuja, karhuja, susia ja ilveksiä, jotka esiintyvät 

rajat ylittävien vuorijonojen alueella, on suojeltava unionin tasolla; kehottaa 

komissiota ja jäsenvaltioita laatimaan korkeiden vuorten tyypillisten lajien 

suojelu- ja takaisinistutussuunnitelman;" 

2. osa: "tuomitsee sen, että joissakin jäsenvaltioissa näitä lajeja metsästetään 

massiivisesti ja sattumanvaraisesti, kun tiettyjen villieläinten keskuudessa 

leviää jokin sairaus, ja sen, että karjankasvattajat tekevät tätä tietyille lajeille, 

joiden esiintymistä tai takaisinistutusta he vastustavat;" 

 
ECR: 

§ 16 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "Tonavan aluetta koskevassa EU:n 

strategiassa" 

2. osa: nämä sanat 

 
Verts/ALE: 

§ 56 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "ja että tuuli- ja aurinkovoimalat 

saattavat aiheuttaa maisemahaittoja" 

2. osa: nämä sanat 

 
GUE/NGL: 

§ 46 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "kehottaa kehittämään 

vapaaehtoistoimintaa julkisissa palveluissa" 

2. osa: nämä sanat 

 


