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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. Hyödykemarkkinoilla toimivia välittäjiä koskevat poikkeukset ***I 

Mietintö: Sander Loones (A8-0064/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys NHÄ + 547, 60, 50 

 

 

2. Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirasto (Europol) ***II 

Suositus toiseen käsittelyyn: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0164/2016) (neuvoston 
kannan hylkääminen tai muuttaminen edellyttää määräenemmistöä) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

ehdotus neuvoston 

kannan hylkäämiseksi 

1 EFDD NHÄ - 107, 545, 13 

art. 4, § 1, m alakohta 2 Verts/ALE  -  

neuvoston kanta julistettiin hyväksytyksi 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

EFDD: tark. 1 
 

 

3. Tutkimusta, opiskelua, harjoittelua, vapaaehtoistyötä, oppilasvaihto-ohjelmaa tai 

koulutushanketta ja au pairina työskentelyä varten tapahtuva kolmansien maiden 

kansalaisten maahantulo ja oleskelu ***II 

Suositus toiseen käsittelyyn: Cecilia Wikström (A8-0166/2016) (neuvoston kannan hylkääminen tai 

muuttaminen edellyttää määräenemmistöä) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

ehdotus neuvoston 

kannan hylkäämiseksi 

1= 

2= 

EFDD  

ENF 

NHÄ - 67, 597, 15 

neuvoston kanta julistettiin hyväksytyksi 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

ENF: tark. 2 
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4. Koheesiopolitiikan täytäntöönpanon vauhdittaminen 

Päätöslauselmaesitys: B8-0562/2016 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Päätöslauselmaesitys B8-0562/2016  

 (REGI-valiokunta) 

§ 4 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 6 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 514, 123, 50 

B kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 511, 129, 47 

äänestys: päätöslauselma  

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 546, 73, 62 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: lopullinen äänestys 

EFDD: § 6, B kappale 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

Verts/ALE: 

§ 4 

1. osa: "pitää myönteisenä kauden 2007–2013 ohjelmien parempaa täytäntöönpanoa 

käsittelevän työryhmän perustamista kahdeksassa jäsenvaltiossa ja kehottaa 

komissiota tiedottamaan parlamentille saavutetuista tuloksista; pyytää komissiota 

jatkamaan tämän työryhmän työtä kauden 2014–2020 ohjelmien täytäntöönpanon 

tukemiseksi ja vauhdittamiseksi kaikissa jäsenvaltioissa ja esittämään parlamentille 

kyseisen työryhmän toimintasuunnitelman; " 

2. osa: "kehottaa komissiota sisällyttämään ERI-rahastot täysimääräisesti ”parempaa 

sääntelyä” koskevaan EU:n strategiaan;" 

 
GUE/NGL, EFDD: 

§ 6 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "korostaa" ja "tarvetta kannustaa tarvittaviin 

rakenneuudistuksiin" ja "mukaisesti" 

2. osa: nämä sanat 
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B kappale 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "ja toteuttamalla tarvittaessa 

rakenneuudistuksia" 

2. osa: nämä sanat 

 


