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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
1/20 alhainen vähimmäismäärä (1/20 jäsenistä)
1/10 keskitason vähimmäismäärä (1/10 jäsenistä)
1/5 korkea vähimmäismäärä (1/5 jäsenistä)
SEC salainen äänestys
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1. Euroopan globalisaatiorahasto (2014–2020) ***I

Mietintö: Vilija Blinkevičiūtė (A9-0015/2019)

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

kertaäänestys NHÄ + 516, 23, 17

Muuta
Menettelyllisistä syistä lopulliseen säädökseen on sisällytetty seuraava johdanto-osan kappale:
”Yhdistyneen kuningaskunnan eroon unionista liittyvän kiireellisyyden vuoksi on aiheellista 
poiketa Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen, Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn 
sopimukseen ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimukseen liitetyssä kansallisten 
parlamenttien asemaa koskevassa pöytäkirjassa N:o 1 olevassa 4 artiklassa tarkoitetusta kahdeksan 
viikon ajanjaksosta.”

2. Unionin aluksille Yhdistyneen kuningaskunnan vesillä myönnettävät kalastusluvat 
ja Yhdistyneen kuningaskunnan kalastusalusten kalastustoimet unionin vesillä 
***I

Mietintö: Chris Davies (A9-0014/2019)

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

kertaäänestys NHÄ + 574, 24, 2

Muuta
Menettelyllisistä syistä lopulliseen säädökseen on sisällytetty seuraava johdanto-osan kappale:
”Yhdistyneen kuningaskunnan eroon unionista liittyvän kiireellisyyden vuoksi on aiheellista 
poiketa Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen, Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn 
sopimukseen ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimukseen liitetyssä kansallisten 
parlamenttien asemaa koskevassa pöytäkirjassa N:o 1 olevassa 4 artiklassa tarkoitetusta kahdeksan 
viikon ajanjaksosta.”

3. Unionin yleisen talousarvion toteuttamiseen ja rahoitukseen vuonna 2020 liittyvät 
toimenpiteet ottaen huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen unionista 
***

Suositus: Johan Van Overtveldt (A9-0018/2019)

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

äänestys: 
hyväksyntämenettely

NHÄ + 543, 30, 46
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4. Asetuksen (EU) 2019/501 ja asetuksen (EU) 2019/502 soveltamisajat ***I

Ehdotus asetukseksi (COM(2019)0396 – C9-0108/2019 – 2019/0179(COD))

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

äänestys: komission 
ehdotus

NHÄ + 618, 0, 6

Muuta
Menettelyllisistä syistä lopulliseen säädökseen on sisällytetty seuraava johdanto-osan kappale:
”Yhdistyneen kuningaskunnan eroon unionista liittyvän kiireellisyyden vuoksi on aiheellista 
poiketa Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen, Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn 
sopimukseen ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimukseen liitetyssä kansallisten 
parlamenttien asemaa koskevassa pöytäkirjassa N:o 1 olevassa 4 artiklassa tarkoitetusta kahdeksan 
viikon ajanjaksosta.”


