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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. Valiokuntien jäsenmäärät

Päätösehdotus: B9-0039/2020

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

Päätösehdotus B9-0039/2020 
(puheenjohtajakokous)

päätösehdotus +

2. Niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa tai Islannissa 
tai Norjassa jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, 
tehtyyn sopimukseen liitettävä, lainvalvontatarkoituksessa Eurodaciin pääsyä 
koskeva EU:n sekä Islannin ja Norjan välinen pöytäkirja ***

Suositus: Jadwiga Wiśniewska (A9-0053/2019)

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

hyväksyntä NHÄ + 550, 24, 22

3. EU:n ja Kiinan välinen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskeva sopimus ***

Suositus: Tomasz Piotr Poręba (A9-0041/2019)

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

hyväksyntä NHÄ + 597, 34, 32

4. Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä pienyritysten erityisjärjestelmän osalta *

Mietintö: Inese Vaidere (A9-0055/2019)

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

kertaäänestys NHÄ + 592, 22, 51
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5. Euroopan vihreän kehityksen ohjelma

Päätöslauselmaesitykset: B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020, 
B9-0045/2020, B9-0046/2020

Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0040/2020 
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE)

45 GUE/NGL -ennen § 1

53 GUE/NGL -

21 ECR NHÄ - 154, 505, 15

46 GUE/NGL NHÄ - 253, 378, 49

osat

1 +

§ 1

§ alkuper. teksti

2/KÄ + 366, 313, 7

14 Verts/ALE NHÄ + 430, 201, 63§ 1 jälkeen

22 ECR -

osat

1 +

§ 2 § alkuper. teksti

2/NHÄ + 590, 100, 6

osat

1 +

§ 3 § alkuper. teksti

2/NHÄ + 464, 212, 17

2 PPE KÄ - 332, 332, 33

15 Verts/ALE NHÄ - 310, 376, 11

§ 3 jälkeen

47 GUE/NGL NHÄ - 57, 566, 78

§ 5 16 Verts/ALE NHÄ - 262, 383, 54

§ 5 jälkeen 23 ECR -

osat§ 6 § alkuper. teksti

1 +
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Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

2 +

§ 6 jälkeen 48 GUE/NGL -

3 PPE KÄ - 307, 348, 43§ 8

§ alkuper. teksti eä +

24 ECR -

25 ECR -

§ 8 jälkeen

26 ECR NHÄ + 552, 94, 60

osat

1/NHÄ + 537, 143, 19

§ 9 § alkuper. teksti

2 +

27 ECR NHÄ - 150, 544, 15

osat

1/NHÄ + 533, 159, 10

§ 10

§ alkuper. teksti

2/NHÄ + 553, 123, 23

28 ECR NHÄ - 175, 511, 20

49 GUE/NGL NHÄ - 136, 444, 127

17 Verts/ALE NHÄ - 155, 437, 114

§ 11

4 PPE NHÄ - 219, 453, 30

osat

1/NHÄ - 328, 366, 11

§ 11 jälkeen 50 GUE/NGL

2/NHÄ - 136, 568, 6

osat

1/NHÄ + 638, 43, 26

2/NHÄ + 589, 112, 5

§ 14 § alkuper. teksti

3 +
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Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

§ 14 jälkeen 67 GUE/NGL -

osat

1/NHÄ + 371, 313, 21

§ 15 § alkuper. teksti

2/KÄ + 376, 317, 11

osat

1 +

2 -

3 +

§ 16 § alkuper. teksti

4 +

§ 19 jälkeen 68 GUE/NGL NHÄ - 104, 567, 42

§ 20 10 S&D, 
Verts/ALE

NHÄ + 361, 328, 21

§ 20 jälkeen 58 GUE/NGL NHÄ - 154, 498, 58

§ 21 jälkeen 73 GUE/NGL NHÄ - 156, 455, 95

osat

1 +

2/NHÄ + 508, 174, 15

3/NHÄ + 594, 97, 9

4/NHÄ + 444, 232, 35

§ 22 § alkuper. teksti

5/NHÄ + 357, 303, 38

§ 22 jälkeen 1 jäsenet KÄ - 294, 351, 57

osat

1/NHÄ + 567, 108, 34

§ 23 § alkuper. teksti

2/NHÄ + 541, 142, 20

29 ECR NHÄ - 276, 362, 73§ 23 jälkeen

30 ECR NHÄ - 149, 490, 71
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Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

osat

1/NHÄ - 135, 498, 74

41 jäsenet

2/NHÄ - 285, 370, 58

osat

1/NHÄ + 518, 158, 33

2/NHÄ + 383, 294, 17

§ 24

§ alkuper. teksti

3/NHÄ + 343, 337, 16

§ 26 jälkeen 42 jäsenet NHÄ - 298, 373, 42

osat

1/NHÄ - 311, 382, 20

31 ECR

2/NHÄ - 168, 507, 34

5 PPE NHÄ - 194, 490, 21

osat

1/NHÄ + 442, 189, 74

§ 27

§ alkuper. teksti

2 +

§ 28 jälkeen 6 PPE -

32 ECR NHÄ - 306, 346, 60

33 ECR -

§ 29 jälkeen

43 jäsenet NHÄ + 370, 314, 27

osat

1 +

§ 30 § alkuper. teksti

2 +

§ 31 18 Verts/ALE NHÄ - 265, 439, 7

osat

1 +

§ 33 § alkuper. teksti

2 +
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Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

3 +

§ 34 § alkuper. teksti NHÄ + 643, 38, 30

§ 35 51 GUE/NGL KÄ + 350, 321, 35

osat

1 +

2 +

§ 36 § alkuper. teksti

3/NHÄ + 675, 27, 8

§ 37 72 GUE/NGL NHÄ - 271, 389, 42

§ 39 jälkeen 70 GUE/NGL NHÄ - 95, 607, 6

§ 40 jälkeen 40 jäsenet NHÄ - 186, 461, 55

8 PPE NHÄ - 251, 401, 57

osat

1 +

2 +

§ 43

§ alkuper. teksti

3 +

osat

1 +

§ 45 § alkuper. teksti

2 +

osat

1 +

2 +

§ 46 § alkuper. teksti

3/NHÄ + 596, 58, 55

osat

1 +

2 +

§ 47 § alkuper. teksti

3 +
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Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

4 +

5 +

6 +

7 +

osat

1/NHÄ + 585, 107, 16

2/NHÄ + 419, 245, 23

3/NHÄ + 540, 120, 33

§ 49 § alkuper. teksti

4/NHÄ + 401, 261, 34

9 PPE NHÄ - 199, 480, 28

osat

1/NHÄ + 381, 281, 43

11 S&D, 
Verts/ALE

2/NHÄ + 445, 215, 40

osat

1 ↓

2 ↓

§ 51

§ alkuper. teksti

3 ↓

§ 51 jälkeen 54 GUE/NGL NHÄ - 163, 505, 35

osat

1/NHÄ + 619, 47, 29

§ 53 § alkuper. teksti

2 +

§ 53 jälkeen 19 Verts/ALE NHÄ - 133, 535, 41

§ 55 § alkuper. teksti NHÄ + 617, 54, 38

7 PPE NHÄ - 277, 366, 63

osat

§ 56

§ alkuper. teksti

1/NHÄ + 582, 58, 65
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Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

2/NHÄ + 340, 331, 33

3/NHÄ + 408, 253, 45

osat

1/NHÄ + 357, 306, 48

2 +

3 +

§ 57 § alkuper. teksti

4 +

osat

1 +

§ 60 § alkuper. teksti

2 +

osat

1 +

§ 61 § alkuper. teksti

2 +

§ 62 jälkeen 55 GUE/NGL NHÄ - 285, 363, 63

osat

1/NHÄ + 652, 40, 19

2/NHÄ + 398, 292, 13

§ 65 § alkuper. teksti

3/NHÄ + 447, 244, 9

§ 66 jälkeen 56 GUE/NGL NHÄ - 181, 484, 46

osat

1 +

§ 72 § alkuper. teksti

2/KÄ + 436, 245, 20

osat

1/NHÄ + 624, 63, 25

§ 73 § alkuper. teksti

2/NHÄ + 351, 259, 42
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Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

§ 74 jälkeen 34 ECR -

osat

1 +

§ 75 § alkuper. teksti

2 +

§ 79 jälkeen 69 GUE/NGL NHÄ - 231, 436, 43

osat

1 +

§ 80 § alkuper. teksti

2/NHÄ + 592, 101, 6

§ 80 jälkeen 71 GUE/NGL NHÄ - 106, 589, 13

12 S&D, 
Verts/ALE

NHÄ + 420, 244, 44

57 GUE/NGL NHÄ - 60, 538, 106

osat

1 ↓

2 ↓

§ 82

§ alkuper. teksti

3/NHÄ ↓

osat

1 +

2 +

3 +

4 +

§ 83 § alkuper. teksti

5 +
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Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

§ 84 jälkeen 35 ECR NHÄ - 313, 338, 61

§ 85 § alkuper. teksti NHÄ + 588, 102, 20

§ 86 59 GUE/NGL NHÄ - 256, 430, 20

36 ECR NHÄ - 177, 518, 14§ 88

§ alkuper. teksti eä +

52 GUE/NGL NHÄ - 168, 473, 63

osat

1 +

2/KÄ + 386, 306, 8

3 +

§ 89

§ alkuper. teksti

4/NHÄ + 478, 193, 34

osat

1/NHÄ + 590, 82, 37

2/NHÄ + 471, 126, 100

3/NHÄ + 419, 258, 14

4/NHÄ + 537, 143, 21

§ 90 § alkuper. teksti

5/NHÄ + 600, 65, 38

§ 90 jälkeen 60 GUE/NGL NHÄ - 135, 567, 9

osat

1 +

§ 91 § alkuper. teksti

2/NHÄ + 469, 215, 22

§ 93 37 ECR -

38 ECR -§ 93 jälkeen

39 ECR NHÄ - 173, 503, 31
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Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

§ 97 jälkeen 64 GUE/NGL NHÄ + 263, 421, 22

osat

1 +

§ 99 § alkuper. teksti

2 -

§ 105 § alkuper. teksti eä +

§ 105 jälkeen 61 GUE/NGL -

§ 106 jälkeen 62 GUE/NGL NHÄ - 91, 608, 14

13 S&D, 
Verts/ALE

NHÄ - 314, 381, 10§ 107

§ alkuper. teksti NHÄ + 542, 146, 18

§ 107 jälkeen 63 GUE/NGL -

20 Verts/ALE NHÄ + 376, 319, 14§ 109 jälkeen

65 GUE/NGL NHÄ - 273, 395, 33

§ 113 jälkeen 66 GUE/NGL -

A kappaleen jälkeen 44 GUE/NGL -

päätöslauselma (teksti kokonaisuudessaan) NHÄ + 482, 136, 95

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset

B9-0040/2020 Verts/ALE NHÄ ↓

B9-0041/2020 ECR ↓

B9-0042/2020 PPE ↓

B9-0043/2020 Renew ↓

B9-0044/2020 GUE/NGL ↓

B9-0045/2020 S&D ↓

B9-0046/2020 ID ↓
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Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt
ID: tarkistus 65: § 2 (2. osa), 9 (1. osa), 10, 14, 22 (2. osa, 3. osa, 4. osa), 27 (1. osa), 34, 

36 (3. osa), 46 (2. osa), 49, 53 (1. osa), 55, 57 (1. osa), 80 (2. osa), 85, 90 (1. osa), 
107; lopullinen äänestys

PPE: tarkistus 4: § 22 (5. osa), 65, 90
GUE/NGL: tarkistukset 46, 47, 49, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 65, 68, 69, 70, 71, 

72, 73; § 3 (2. osa), 15 (1. osa), 23, 82 (2. osa), 89 (4. osa), 91 (2. osa)
ECR: tarkistukset 21, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 35, 36, 39, 40, 42, 43
Verts/ALE: tarkistukset 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 31, 41; § 24, 

49, 56, 73; B9-0040/2020

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt
ID: §15, 105
Renew: § 88
PPE: § 15
GUE/NGL: § 8, 23
1/20 jäsenistä: § 24

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt
ID:
§ 2
1. osa: teksti ilman sanoja “ja tuotava kaikki alat yhteen, jotta ne voivat yhdessä edetä kohti 

samaa tavoitetta”
2. osa: nämä sanat 

§ 9
1. osa: “uskoo, että EU:ta oikeudellisesti velvoittava sitoutuminen ilmastoneutraaliuteen 

viimeistään vuonna 2050 on tehokas väline tarvittavien yhteiskunnallisten, 
poliittisten, taloudellisten ja teknologisten voimien taivuttamiseksi siirtymän 
taakse;” 

2. osa: “tähdentää painokkaasti, että siirtymä on kaikkien jäsenvaltioiden yhteinen 
ponnistus ja että jokaisen jäsenvaltion on edesautettava ilmastoneutraaliuden 
saavuttamista EU:ssa viimeistään vuoteen 2050 mennessä; kehottaa komissiota 
esittämään ehdotuksen eurooppalaiseksi ilmastolaiksi maaliskuuhun 2020 
mennessä;”

§ 14
1. osa: “korostaa, että nettopäästöt on vähennettävä lähelle nollaa kaikilla talouden aloilla, 

jotta ne voivat yhdessä myötävaikuttaa ilmastoneutraaliuden tavoitteen 
saavuttamiseen;” teksti ilman sanoja “lähelle nollaa kaikilla talouden aloilla” 

2. osa: “lähelle nollaa kaikilla talouden aloilla” 
3. osa: “kehottaa komissiota esittämään tarvittaessa vaikutustenarviointien perusteella 

ehdotuksia EU:n lainsäädäntötoimenpiteiden tarkistamiseksi ilmasto- ja energia-
asioiden alalla kesäkuuhun 2021 mennessä, jotta kiristetyt keskipitkän ja pitkän 
aikavälin ilmastotavoitteet voidaan saavuttaa; kehottaa komissiota hyödyntämään 
myös muiden voimassa olevien EU:n säädösten tarjoamat lisämahdollisuudet 
ilmastotoimissa ja mainitsee esimerkkeinä ekosuunnitteludirektiivin, EU:n 
jätelainsäädännön, kiertotaloutta koskevat säädökset ja fluorattuja kaasuja koskevan 
asetuksen; painottaa lisäksi, että luontopohjaiset ratkaisut voivat auttaa jäsenvaltioita 
saavuttamaan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä ja biologista 
monimuotoisuutta koskevat tavoitteensa, mutta tähdentää, että niiden olisi 
täydennettävä päästöjen lähteellä tehtäviä kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiä;”
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§ 23
1. osa: “tähdentää, että on ensiarvoisen tärkeää varmistaa hyvin toimivat, täysin yhdennetyt, 

kuluttajalähtöiset ja kilpaillut energiamarkkinat Euroopassa; korostaa rajatylittävien 
yhteenliitäntöjen merkitystä täysin yhdentyneiden energiamarkkinoiden 
saavuttamisessa; on ilahtunut ilmoituksesta, että komissio aikoo esittää vuoden 2020 
puoliväliin mennessä älykästä integrointia koskevia toimenpiteitä, ja painottaa, että 
EU:n energiamarkkinoiden pidemmälle menevä yhdentyminen on tärkeässä osassa 
energian toimitusvarmuuden tehostamisessa”

2. osa: “ja kasvihuonekaasujen nollanettopäästötalouden saavuttamisessa; korostaa energia-
alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston ja sen riittävän rahoituksen merkitystä, 
jotta voidaan lujittaa ja lisätä jäsenvaltioiden välistä alueellista yhteistyötä;”

§ 33
1. osa: “kehottaa laatimaan kunnianhimoisen uuden kiertotalouden toimintasuunnitelman, 

jossa on pyrittävä vähentämään EU:n tuotannon ja kulutuksen yhteenlaskettua 
ympäristö- ja resurssijalanjälkeä ja samalla tarjottava vahvoja kannustimia 
innovointiin sekä kestäviä yrityksiä ja ilmastoneutraalien ja myrkyttömien 
kiertotalouden tuotteiden markkinoita varten siten, että keskeisinä painopisteinä ovat 
resurssitehokkuus, nollapäästöt ja jätteen syntymisen ehkäiseminen; korostaa 
ilmastotoimien ja kiertotalouden välisiä vahvoja synergioita etenkin energia- ja 
kivihiilivaltaisilla teollisuudenaloilla;” ilman sanoja “ilmastoneutraalien ja”

2. osa: “ilmastoneutraalien ja”
3. osa: “kehottaa ottamaan käyttöön resurssitehokkuutta koskevan tavoitteen EU:n tasolla;”

§ 36
1. osa: “kehottaa komissiota edelleen tehostamaan EU:n toimenpiteitä muovisaasteen 

torjumiseksi erityisesti meriympäristössä ja pyytää laajentamaan kertakäyttöisiä 
muovituotteita koskevia rajoituksia ja niiden korvaamista; tukee sellaisen 
lainsäädännön kehittämistä, jolla puututaan ylipakkaamiseen ja varmistetaan, että 
EU:n markkinoilla ei vuonna 2030 enää sallita mitään pakkauksia, joita ei voi 
käyttää uudelleen tai kierrättää taloudellisesti kannattavalla tavalla, niin että samalla 
huolehditaan elintarvikkeiden turvallisuudesta; peräänkuuluttaa toimenpiteitä 
pantillisten palautusjärjestelmien rajatylittävää koordinointia varten;” teksti ilman 
sanoja “ja pyytää laajentamaan kertakäyttöisiä muovituotteita koskevia rajoituksia ja 
niiden korvaamista”

2. osa: “ja pyytää laajentamaan kertakäyttöisiä muovituotteita koskevia rajoituksia ja niiden 
korvaamista”

3. osa: “kehottaa komissiota puuttumaan mikromuoviongelmaan kokonaisvaltaisesti, muun 
muassa hyväksymällä suunnitellun tarkoituksellisesti lisättyjen mikromuovien 
kattavan käytöstä poistamisen sekä uusilla toimenpiteillä, myös 
sääntelytoimenpiteillä, esimerkiksi tekstiilien, renkaiden ja muovipellettien 
tahattomien muovipäästöjen varalta; toteaa, että komissio aikoo kehittää 
sääntelykehyksen biohajoaville ja biopohjaisille muoveille; korostaa tarvetta siirtyä 
täysin suljetun kierron muovitalouteen;” 

§ 45
1. osa: teksti ilman sanoja “ja että kaikki asiaankuuluvat EU:n rahastot (Verkkojen 

Eurooppa -väline, InvestEU ym.) sekä Euroopan investointipankin (EIP) 
lainanantopolitiikka liikennealalla on räätälöitävä tätä varten”

2. osa: nämä sanat
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§ 53
1. osa: “korostaa, että kestävällä maataloudella ja viljelijöillä on tärkeä rooli Euroopan 

vihreän kehityksen ohjelman haasteisiin vastaamisessa; korostaa EU:n maatalouden 
merkitystä ja potentiaalia edistettäessä ilmastotoimia ja kiertotaloutta ja lisättäessä 
biologista monimuotoisuutta sekä edistettäessä uusiutuvien raaka-aineiden kestävää 
käyttöä;” 

2. osa: “tähdentää, että EU:n viljelijöille on annettava tarvittavat välineet 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja siihen sopeutumiseksi, esimerkiksi investoimalla 
siirtymiseen kestävämpiin maatalousjärjestelmiin; korostaa, että Pellolta pöytään -
strategiaan olisi sisällytettävä kunnianhimoinen tavoite maatalouden 
kasvihuonekaasupäästöjen ja maaperän huonontumisen vähentämiseksi;”

§ 60
1. osa: teksti ilman sanoja “ravintoarvomerkinnät” ja “ympäristömerkinnät ja eläinten 

hyvinvointia koskevat merkinnät”
2. osa: nämä sanat

§ 61
1. osa: teksti ilman sanaa “agroekologia”
2. osa: tämä sana

§ 80
1. osa: teksti ilman sanoja “jotta voidaan toteuttaa Euroopan vihreän kehityksen ohjelman 

tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavat mittavat rahoitustarpeet ja lisäinvestoinnit, 
jotka ylittävät selvästi komission esittämän varovaisen 260 miljardin euron arvion,”

2. osa: nämä sanat 

Renew:
tarkistus 11
1. osa: lisätään sanat “ja kaikenlaisten rinnakkaisten järjestelmien perustamisen”
2. osa: lisätään sanat “tähdentää painokkaasti, että minkäänlaisella hinnoittelujärjestelmällä 

ei saisi korvata tai heikentää henkilö- ja kuorma-autoja koskevia nykyisiä tai tulevia 
hiilidioksidinormeja eikä aiheuttaa välitöntä lisärasitusta kuluttajille;”

§ 99
1. osa: teksti ilman sanoja “ja erityisesti Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan liittyvät”
2. osa: nämä sanat

PPE:
§ 1
1. osa: teksti ilman sanaa: “viimeistään”
2. osa: tämä sana

§ 24
1. osa: teksti ilman sanoja “nopeasti” ja “viimeistään vuoteen 2020 mennessä”
2. osa: ”nopeasti”
3. osa: ”viimeistään vuoteen 2020 mennessä”
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§ 49
1. osa: “odottaa komission tulevia ehdotuksia tiukemmista ilman epäpuhtauksien 

päästönormeista polttomoottoriajoneuvoille (Euro 7) sekä henkilö- ja pakettiautojen 
samoin kuin kuorma-autojen tarkistetuista hiilidioksidipäästönormeista,”

2. osa: “koska näin voidaan varmistaa eteneminen kohti päästötöntä liikennettä vuodesta 
2025 eteenpäin;”

3. osa: “kehottaa komissiota kehittämään elinkaariarvioinnin menetelmiä; palauttaa mieliin 
komission tiedonannon ”Puhdas maapallo kaikille – Eurooppalainen visio 
kukoistavasta, nykyaikaisesta, kilpailukykyisestä ja ilmastoneutraalista taloudesta” 
liitteenä olevan perusteellisen analyysin tuloksen, että kaikkien EU:n markkinoille 
tuotavien uusien henkilöautojen on oltava päästöttömiä vuodesta 2040 eteenpäin 
skenaarioissa, joissa ilmastoneutraalius saavutetaan vuonna 2050, ja peräänkuuluttaa 
johdonmukaista toimintakehystä sekä siirtymäjärjestelyjä tämän kehityksen 
tukemiseksi;”

4. osa: “huomauttaa, että nykyisten sääntöjen tarkistus on tarpeen, jotta edelläkävijämaat 
voivat soveltaa tiukempia toimenpiteitä kansallisella tasolla jäsenvaltioiden niin 
päättäessä;”

§ 56
1. osa: teksti ilman sanoja “kemiallisten” ja “sitovat”
2. osa: ”kemiallisten”
3. osa: ”sitovat”

§ 65
1. osa: teksti ilman sanoja “paitsi kunnianhimoisia ja täytäntöönpanokelpoisia oikeudellisia 

toimenpiteitä sekä sitovia” ja “ ja kattavuutta”
2. osa: “paitsi kunnianhimoisia ja täytäntöönpanokelpoisia oikeudellisia toimenpiteitä sekä 

sitovia”
3. osa: “ja kattavuutta”

§ 72
1. osa: teksti ilman sanoja “ja palauttaa kalakannat yli kestävän enimmäistuoton”
2. osa: nämä sanat

§ 73
1. osa: teksti ilman sanoja “vähintään 30 prosenttia”
2. osa: nämä sanat

§ 75
1. osa: teksti ilman sanoja “ja maaperän”
2. osa: nämä sanat
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§ 83
1. osa: “korostaa, että on paneuduttava kestävien rahoitustuotteiden alhaisen tarjonnan ja 

suuren kysynnän väliseen nykyiseen markkinaepätasapainoon; painottaa jälleen 
kestävän rahoituksen merkitystä ja”

2. osa: “pitää välttämättömänä, että tärkeimmät kansainväliset rahoituslaitokset ottavat 
käyttöön ja kehittävät nopeasti kestävää rahoitusta, jotta varmistetaan EU:n 
rahoitusjärjestelmän kestävyyden astetta koskeva täysi avoimuus ja saadaan aikaan 
onnistunut maailmantalouden hiilestä irtautuminen; peräänkuuluttaa tarvetta edetä 
kestävää rahoitusta koskevan strategian saavutusten pohjalta ja”

3. osa: “korostaa, että on pikaisesti pantava täytäntöön kestävää rahoitusta koskeva EU:n 
toimintasuunnitelma, mukaan lukien finanssituotteiden ympäristömerkki, vihreiden 
joukkovelkakirjojen standardi”

4. osa: “sekä ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvien tekijöiden 
sisällyttäminen pankkien vakavaraisuuskehykseen,”

5. osa: “ja pitää tervetulleena kestävää rahoitusta koskevan kansainvälisen foorumin 
perustamista;”

GUE/NGL:
§ 3
1. osa: teksti ilman sanoja “keskiössä Euroopan strategiassa, jolla edistetään uutta kestävää 

kasvua” ja “ja kilpailukykyinen” ja “jossa kasvuun pyritään EU:ssa 
maailmanlaajuisesti aiheuttamatta kasvihuonekaasupäästöjä, lisäämättä resurssien 
käyttöä ja tuottamatta jätettä”

2. osa: nämä sanat 

§ 6
1. osa: teksti ilman sanoja “pitkän aikavälin kestävän kasvun”
2. osa: nämä sanat

§ 10
1. osa: teksti ilman sanoja “perustuu vaikutustenarviointeihin”
2. osa: nämä sanat

§ 15
1. osa: “katsoo, että uudet ja kiristetyt kasvihuonekaasuja koskevat tavoitteet edellyttävät, 

että EU:n päästökauppajärjestelmä toimii tarkoituksenmukaisesti;” 
2. osa: “kehottaa komissiota toteuttamaan pikaisesti päästökauppadirektiivin tarkistuksen, 

jossa käsitellään esimerkiksi lineaarista vähennyskerrointa, maksutta jaettavia 
päästöoikeuksia koskevia sääntöjä ja mahdollista tarvetta ottaa käyttöön hiilen 
pohjahinta;”

§ 30
1. osa: “korostaa, että elinkeinostrategiassa ja pk-yrityksiä koskevassa strategiassa on 

esitettävä selkeitä etenemissuunnitelmia kattavien kannustimien ja 
rahoitusmahdollisuuksien tarjoamiseksi innovointia, läpimurtoteknologian 
käyttöönottoa ja uusia, kestäviä liiketoimintamalleja varten sekä tarpeettomien 
sääntelyesteiden poistamiseksi; peräänkuuluttaa EU:n tukea ilmasto- ja luonnonvara-
asioiden edelläkävijöille ja katsoo, että se olisi toteutettava sellaisella 
teknologianeutraalilla tavalla, joka on parhaan käytettävissä olevan tieteellisen 
tiedon ja EU:n pitkän aikavälin ilmasto- ja ympäristötavoitteiden mukainen;”

2. osa: “painottaa ympäristön kannalta turvallisen hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin 
merkitystä raskaan teollisuuden muuttamisessa ilmastoneutraaliksi, silloin kun 
suoria päästövähennysvaihtoehtoja ei ole saatavilla;”
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§ 91
1. osa: teksti ilman sanoja “korostaa, että eurooppalaista ohjausjaksoa, siten kuin se 

nykyisin toimii, ei saisi vesittää;”
2. osa: nämä sanat 

ECR:
tarkistus 41
1. osa: “vaatii, että fossiilisten polttoaineiden suorat ja välilliset tuet lopetetaan asteittain 

nopeasti viimeistään vuoteen 2020 mennessä EU:ssa ja kaikissa jäsenvaltioissa; 
korostaa, että EU:n tulevan energiajärjestelmän olisi perustuttava uusiutuviin 
energialähteisiin ja nopeaan luopumiseen fossiilisista polttoaineista jäsenvaltioiden 
väliset erot huomioon ottaen ja että ensimmäiseksi olisi lakkautettava fossiilisten 
polttoaineiden tuet asteittain vuoteen 2020 mennessä;”

1ère partie "insiste sur l’abandon rapide des subventions directes et indirectes 
accordées aux combustibles fossiles d’ici à 2020 dans l’Union et dans chaque État 
membre; souligne que le futur système énergétique de l’Union devrait être fondé 
principalement sur les sources d’énergie renouvelables et prévoir un abandon rapide 
des combustibles fossiles, compte devant être tenu des différences entre les États 
membres, à commencer par la suppression progressive des subventions en faveur des 
combustibles fossiles d’ici 2020 "

2. osa: “pitää kaasua siirtymävaiheen energianlähteenä; korostaa, että EU:n ilmasto- ja 
kestävyystavoitteiden saavuttamiseksi kaikkien alojen on vähitellen lisättävä 
puhtaan ja uusiutuvan energian käyttöä;”

tarkistus 50
1. osa: “katsoo, että Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa koskevassa tiedonannossa 

ehdotettu kaksivaiheinen lähestymistapa EU:n kansallisesti määriteltyjen panosten 
tarkistamiseen antaa muille Pariisin sopimuksen osapuolille ristiriitaisen viestin siitä, 
mikä on unionin kanta vuoden 2030 tavoitteita koskevaan kysymykseen;”

2. osa: “korostaa, että jos hiilestä irtautumisen vaikeuksia 50 ja 55 prosentin välillä 
liioitellaan, se ei osoita kansainvälisen tason johtajuutta vaan antaa mahdollisuuden 
perustella vähemmän kunnianhimoisia kansallisesti määriteltyjä panoksia;”

Verts/ALE:
tarkistus 31
1. osa: “vastustaa pyrkimyksiä ulottaa EU:n päästökauppajärjestelmä koskemaan 

tieliikennettä ja rakennuksia”
2. osa: ”koska näillä aloilla on jo normeja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi ja 

koska niiden sisällyttäminen EU:n päästökauppajärjestelmään voisi johtaa liialliseen 
ja työlääseen sääntelyyn ja mahdollisesti raskaaseen taloudelliseen rasitukseen 
kuluttajille;”
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ID, PPE, GUE/NGL:
§ 16
1. osa: teksti ilman sanoja: “jos nämä maailmanlaajuiset erot säilyvät jatkossakin”, 

“huomauttaa, että komission mukaan mekanismi olisi vaihtoehto EU:n 
päästökauppajärjestelmässä tällä hetkellä toteutettaville hiilivuotoa koskeville 
toimenpiteille;” ja “ varmistettava vaikuttava hinta hiilelle EU:ssa ja edistettävä 
hiilen hinnoittelua muualla maailmassa”

2. osa: “jos nämä maailmanlaajuiset erot säilyvät jatkossakin”
3. osa: “huomauttaa, että komission mukaan mekanismi olisi vaihtoehto EU:n 

päästökauppajärjestelmässä tällä hetkellä toteutettaville hiilivuotoa koskeville 
toimenpiteille;”

4. osa: “varmistettava vaikuttava hinta hiilelle EU:ssa ja edistettävä hiilen hinnoittelua 
muualla maailmassa”

§ 22
1. osa: “korostaa, että EU:n ilmasto- ja kestävyystavoitteiden saavuttamiseksi kaikkien 

alojen on lisättävä uusiutuvan energian käyttöä ja poistettava asteittain käytöstä 
fossiiliset polttoaineet; kehottaa tarkistamaan Euroopan laajuista energiaverkkoa 
(TEN-E) koskevia suuntaviivoja ennen kuin vahvistetaan seuraava yhteistä etua 
koskevien hankkeiden luettelo, jotta voitaisiin mukauttaa lainsäädäntökehys 
älykkäiden verkkojen käyttöönottoa koskevaan ensisijaiseen tavoitteeseen ja estää 
lukkiutuminen hiili-intensiivisiin investointeihin; korostaa tarvetta noudattaa EU:n 
energiaklustereita koskevaa strategista lähestymistapaa, jolla pyritään hyödyntämään 
vaikuttavimpia investointeja uusiutuviin energialähteisiin; on sen vuoksi ilahtunut 
ilmoitetusta merituulivoimastrategiasta; katsoo, että EU:n toimintapolitiikoilla olisi 
erityisesti tehostettava innovointia sekä kestävän energian varastoinnin ja ns. vihreän 
vedyn käyttöönottoa;” ilman sanoja “ja poistettava asteittain käytöstä fossiiliset 
polttoaineet”, “on sen vuoksi ilahtunut ilmoitetusta merituulivoimastrategiasta;”

2. osa: “ja poistettava asteittain käytöstä fossiiliset polttoaineet” 
3. osa: “on sen vuoksi ilahtunut ilmoitetusta merituulivoimastrategiasta;” 
4. osa: “korostaa tarvetta varmistaa, että maakaasun kaltaisten energialähteiden käyttö on 

luonteeltaan vain väliaikaista, kun otetaan huomioon tavoite ilmastoneutraaliuden 
saavuttamisesta viimeistään vuonna 2050;” ilman sanaa “vain” 

5. osa: “vain” 

ID, Renew, GUE/NGL:
§ 27
1. osa: “kannattaa yleisesti ajatusta markkinapohjaisista toimenpiteistä ja pitää niitä yhtenä 

välineenä ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi;” 
2. osa: “suhtautuu kuitenkin varauksellisesti ajatukseen rakennusten päästöjen 

sisällyttämisestä EU:n päästökauppajärjestelmään, sillä näin saatettaisiin viedä 
vastuu julkisilta toimilta ja se voisi johtaa vuokralaisten ja asunnonomistajien 
korkeampiin energialaskuihin; katsoo, että tällainen toimenpide edellyttäisi 
pidemmälle menevää analyysia;”
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PPE, GUE/NGL:
§ 43
1. osa: “muistuttaa, että yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan avulla pystytään vähentämään 

ilmailun päästöjä ilman suuria kustannuksia”
2. osa: “mutta se ei yksin riitä saamaan aikaan merkittäviä vähennyksiä ilmailun päästöihin 

EU:n pitkän aikavälin tavoitetta vastaavasti;”
3. osa: “kehottaa laatimaan ilmailualalle selkeän sääntelyn etenemissuunnitelman, joka 

perustuu teknisiin ratkaisuihin, infrastruktuuriin, kestäviä vaihtoehtoisia polttoaineita 
koskeviin vaatimuksiin ja tehokkaaseen toimintaan, yhdessä 
liikennemuotosiirtymään tarjottavien kannustimien kanssa;”

§ 82
1. osa: “pitää uutta energia-alan lainanantopolitiikkaa sekä ilmastotoimia ja 

ympäristökestävyyttä koskevaa uutta strategiaa, jotka EIP hyväksyi 14. marraskuuta 
2019, myönteisenä panoksena Euroopan vihreän kehityksen ohjelman 
toteuttamiseen; on ilahtunut siitä, että EIP on tarkoitus muuttaa EU:n uudeksi 
ilmastopankiksi, jonka toimista 50 prosenttia keskittyy ilmastotoimiin ja 
ympäristökestävyyteen vuoteen 2025 mennessä, joka lopettaa tukensa fossiilisia 
polttoaineita koskeville hankkeille vuoteen 2021 mennessä ja jonka kaikki 
rahoitustoimet ovat Pariisin sopimuksen periaatteiden ja tavoitteiden mukaisia 
vuoteen 2020 mennessä; kannustaa EIP:tä aktiivisesti tukemaan hankkeita, jotka 
tukevat oikeudenmukaista siirtymää, kuten tutkimus, innovointi ja digitalisaatio, 
pk-yritysten rahoituksen saanti sekä sosiaaliset investoinnit ja taidot;”

2. osa: “panee tyytyväisenä merkille Euroopan keskuspankin (EKP) uuden pääjohtajan 
äskettäiset lausunnot, joiden mukaan EKP:n olisi sekä rahapoliittisissa että 
pankkitoiminnan valvontatehtävissään osallistuttava ilmastonmuutoksen torjuntaan; 
kehottaa komissiota tekemään yhteistyötä EKP:n kanssa Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelmaa koskevassa tiedonannossa luvattujen toimien 
johdonmukaisuuden varmistamiseksi,”

3. osa: “vaikuttamatta kuitenkaan EKP:n perussopimusten mukaiseen toimeksiantoon;” 

§ 90
1. osa: “korostaa, että huomattavan osan vihreän kehityksen ohjelman edellyttämästä 

rahoituksesta on tultava jäsenvaltioiden talousarvioista; on tyytyväinen, että 
komissio aikoo tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa kansallisten talousarvioiden 
viherryttämiseksi” 

2. osa: “on huolissaan siitä, että Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tuleva rahoitusmalli 
saattaa vaarantua, jos ei noudateta kestävää finanssipolitiikkaa ja jos jäsenvaltioiden 
taloudellinen tilanne ei herätä luottamusta;” 

3. osa: “kehottaa siksi luomaan suotuisat edellytykset kestäville julkisille investoinneille, 
jotta voidaan saavuttaa Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa asetetut tavoitteet,”  

4. osa: “mutta korostaa, että valittu rahoitusmalli ei saa vaarantaa julkisen talouden 
kestävyyttä EU:ssa; korostaa kuitenkin, että Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelmassa toteutettavien kestävien investointien olisi oltava aidosti täydentäviä 
eivätkä ne saisi johtaa markkinarahoituksen syrjäyttämiseen;” 

5. osa: “korostaa tässä yhteydessä, että yksityiset ja julkiset investoinnit voivat hyötyä 
tämänhetkisistä matalista koroista;” 

ID, GUE/NGL:
§ 46
1. osa: “suhtautuu myönteisesti komission aikomukseen sisällyttää merenkulku 

päästökauppajärjestelmään;”
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2. osa: “korostaa, että EU:n olisi puolustettava korkeaa tavoitetasoa kasvihuonekaasujen 
päästövähennyksissä meriliikennealalla sekä kansainvälisesti että EU:n tasolla ja että 
mahdolliset uudet EU:n toimenpiteet eivät saisi heikentää EU:n lipun alla 
purjehtivien alusten kansainvälistä kilpailukykyä; katsoo, että EU:n ja 
kansainvälisten toimenpiteiden olisi kuljettava käsi kädessä, jotta vältetään luomasta 
toimialalle kaksinkertaista sääntelyä, ja että mitkään maailmanlaajuiset toimet tai 
niiden puuttuminen eivät saisi estää EU:ta toteuttamasta kunnianhimoisempia toimia 
unionissa;”

3. osa: “painottaa lisäksi tarvetta toteuttaa toimenpiteitä, joilla luovutaan raskaan 
polttoöljyn käytöstä, sekä tarvetta investoida kiireesti tutkimukseen, joka koskee 
uutta teknologiaa merenkulkualan irrottamiseksi hiilestä, sekä tarvetta päästöttömien 
ja ympäristöystävällisten alusten kehittämiseen;” 

§ 47
1. osa: “tukee”
2. osa: “ilmailualan päästöjen vähentämiseksi ehdotettuja toimenpiteitä”
3. osa: “ja EU:n päästökauppajärjestelmän lujittamista EU:n ilmastotavoitteiden mukaisesti 

sekä”
4. osa: “lentoyhtiöille EU:n sisäisissä lennoissa myönnettyjen ilmaisten päästöoikeuksien 

poistamista;”
5. osa: “kehottaa samalla”
6. osa: “komissiota ja jäsenvaltioita kaikin tavoin lujittamaan kansainvälistä lentoliikennettä 

koskevaa päästöhyvitysjärjestelmää (CORSIA) ja”
7. osa: “tukemaan sitä, että Kansainvälisessä siviili-ilmailujärjestössä (ICAO) hyväksytään 

pitkän aikavälin tavoite alan päästöjen vähentämiseksi, turvaten samalla EU:n 
itsenäisen lainsäädäntövallan päästökauppadirektiivin täytäntöönpanossa; korostaa, 
että Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat lainsäätäjinä ainoat toimielimet, jotka 
voivat päättää mahdollisista tulevista muutoksista päästökauppadirektiiviin; 
korostaa, että päästökauppadirektiiviin olisi tehtävä ainoastaan sellaisia muutoksia, 
jotka ovat yhteensopivia koko EU:n taloutta koskevan kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämissitoumuksen kanssa;”

Renew, GUE/NGL, Verts/ALE:
§ 51
1. osa: “panee merkille komission suunnitelmat harkita EU:n päästökauppajärjestelmän 

laajentamista tieliikenteen päästöihin”
2. osa: “torjuu suoran sisällyttämisen EU:n päästökauppajärjestelmään;” ilman sanaa 

“suoran”
3. osa: “suoran”

ID, PPE:
§ 57
1. osa: “panee huolestuneena merkille, että maatalous, kalatalous ja elintarviketuotanto 

aiheuttavat edelleen eniten maa- ja merialueiden biologisen monimuotoisuuden 
vähenemistä;” 

2. osa: “uskoo, että pölyttäjien, kuten mehiläisten, katoaminen on elintarvikkeiden saannin 
turvaamisen kannalta erityisen huolestuttavaa, koska pölyttäjistä riippuvaisilla 
viljelykasveilla on merkittävä rooli ruokavaliossamme;”

3. osa: “kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) vuonna 2013 antamat mehiläisiä ja 
kasvinsuojelua koskevat ohjeet hyväksytään kiireesti ja kokonaisuudessaan,”

4. osa: “ja kehottaa jäsenvaltioita yhdenmukaistamaan torjunta-aineita koskevat 
arviointinsa;”
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1/20 jäsenistä, PPE, GUE/NGL:
§ 89
1. osa: “katsoo, että valtiontukisääntöjen suunnitellussa tarkistamisessa olisi otettava 

huomioon Euroopan vihreän kehityksen ohjelman toimintapoliittiset tavoitteet ja 
pyrittävä vahvistamaan ja yksinkertaistamaan investointeja kestäviin ratkaisuihin, 
jotta varmistetaan kivihiilen ja fossiilisten polttoaineiden suorien ja välillisten tukien 
nopea lopettaminen EU:ssa ja annetaan suuntaviivoja, jotka ovat täysin 
sopusoinnussa kasvihuonekaasujen vähentämistä ja ympäristöä koskevien 
tavoitteiden kanssa, kansallisille, alueellisille ja paikallisille viranomaisille, joilla on 
keskeinen rooli Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tehokkaassa ja 
innovatiivisessa täytäntöönpanossa; katsoo, että tarkistuksessa olisi sallittava 
kansallinen tuki kivihiilen käytöstä poistamiseen liittyville rakennemuutoksille 
samoin ehdoin kuin oikeudenmukaisen siirtymän rahastossa;” ilman sanoja “nopea” 
ja “ja fossiilisten polttoaineiden”

2. osa: sana “nopea”
3. osa: sanat “ja fossiilisten polttoaineiden”
4. osa: “korostaa, että tällaisen tarkistuksen yhteydessä ei saa heikentää EU:n vahvaa 

kilpailusääntökokonaisuutta;” 
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6. Erosopimuksen kansalaisten oikeuksia koskevien määräysten täytäntöönpano ja 
seuranta

Päätöslauselmaesitys: B9-0031/2020

Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

Päätöslauselmaesitys B9-0031/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

§ 8 § alkuper. teksti NHÄ + 539, 107, 18

§ 12 § alkuper. teksti NHÄ + 559, 113, 19

§ 18 § alkuper. teksti NHÄ + 560, 114, 31

§ 19 § alkuper. teksti NHÄ + 621, 59, 16

§ 20 § alkuper. teksti NHÄ + 592, 37, 69

päätöslauselma (teksti kokonaisuudessaan) NHÄ + 610, 29, 68

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt
ID: § 8, 12, 18, 19, 20
Renew: lopullinen äänestys

7. Vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2018 ja Euroopan 
unionin toiminnasta tällä alalla

Mietintö: Isabel Wiseler-Lima (A9-0051/2019)

Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

osat

1 +

§ 3 § alkuper. teksti

2 +

osat

1 +

2 +

§ 7 § alkuper. teksti

3 +
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Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

osat

1 +

2 +

§ 8 § alkuper. teksti

3 +

§ 10 jälkeen 9 ECR NHÄ - 326, 338, 41

§ 11 2 ID -

§ 12 3 ID -

§ 14 4 ID -

§ 16 § alkuper. teksti eä +

§ 17 5P ID -

osat

1 +

§ 18 § alkuper. teksti

2 +

§ 29 § alkuper. teksti eä +

osat

1 +

§ 30 § alkuper. teksti

2 +

osat

1 +

§ 34 § alkuper. teksti

2 +

osat

1 +

2 +

3 +

§ 35 § alkuper. teksti

4 +
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Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

§ 35 jälkeen 1 ID NHÄ - 167, 461, 61

§ 38 § alkuper. teksti eä +

§ 43 6 ID -

7 ID -

osat

1 +

2/NHÄ + 509, 179, 14

§ 56

§ alkuper. teksti

3/NHÄ + 544, 109, 45

osat

1 +

2 +

§ 57 § alkuper. teksti

3 +

osat

1 +

§ 58 § alkuper. teksti

2/NHÄ + 510, 137, 57

9 viite § alkuper. teksti eä +

29 viite § alkuper. teksti eä +

30 viite § alkuper. teksti eä +

43 viite § alkuper. teksti eä +

46 viite § alkuper. teksti eä +

D kappaleen jälkeen 8 ECR NHÄ - 311, 346, 49

osat

1 +

2 +

3 +

F kappale § alkuper. teksti

4 +
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Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

päätöslauselma (teksti kokonaisuudessaan) NHÄ + 496, 113, 103

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt
ECR: tarkistukset 8, 9
ID: tarkistus 1 § 56 (2. osa ja 3. osa); § 58 (2. osa)

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt
ID: § 16, 29, 30, 38, 58; viitteet 9, 29, 30, 46

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt
ECR:
§ 18
1. osa: teksti ilman sanoja: “kehottaa perustamaan tehokkaan ja riippumattoman 

valitusmekanismin sellaisia kansalaisryhmiä ja sidosryhmiä varten, joihin 
ihmisoikeusloukkaukset kohdistuvat;”

2. osa: nämä sanat

§ 34
1. osa: teksti ilman sanoja: “kehottaa jälleen niitä jäsenvaltioita ja Euroopan neuvoston 

jäseniä, jotka eivät ole vielä sitä tehneet, ratifioimaan Istanbulin yleissopimuksen ja 
panemaan sen täytäntöön mahdollisimman pian;”

2. osa: nämä sanat

ID:
§ 3
1. osa: “tähdentää, että kaikkien valtioiden, jotka pitävät yllä kansainvälisesti tunnustettuja 

perusvapauksia demokratian kulmakivinä, on näytettävä esimerkkiä ihmisoikeuksiin 
ja oikeusvaltioperiaatteeseen perustuvien demokraattisen hallinnon käytäntöjen 
levittämisessä ympäri maailman sekä ihmisoikeuksien suojelemiseen tähtäävien 
kansainvälisten oikeudellisten välineiden vahvistamisessa; painottaa, että 
haitallisesta vaikuttamisesta aiheutuvat haasteet heikentävät demokraattista 
hallintotapaa ja ihmisoikeuksien perustavia arvoja ja siten vaikeuttavat 
demokraattisten valtioiden myönteisiä pyrkimyksiä;”

2. osa: “on erittäin huolissaan autoritaaristen hallintojen ja populististen kansallismielisten 
puolueiden ja hallitusten välisistä yhteyksistä; katsoo, että tällaiset yhteydet 
heikentävät perusarvojen edistämiseen tähtäävien EU:n toimien uskottavuutta;”
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§ 7
1. osa: “pitää hyvin huolestuttavana, että niiden tapausten määrä, joissa ihmisoikeuksien 

puolustajia, erityisesti toimittajia, tutkijoita, asianajajia, poliitikkoja ja 
kansalaisyhteiskunnan aktivisteja, muun muassa naisten oikeuksien puolustajia, 
ympäristönsuojelijoita, maitaan puolustavia henkilöitä ja uskonnollisia 
vähemmistöjä puolustavia henkilöitä, on murhattu, heitä vastaan on hyökätty sekä 
fyysisesti että sanallisesti, heitä on tuomittu kuolemaan, heitä on vainottu, vangittu, 
ahdisteltu ja peloteltu, on lisääntynyt ympäri maailman ja eritoten maissa, joissa 
korruptio on yleistä ja oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen ja oikeudellinen 
valvonta on heikkoa; on erityisen huolissaan yhä röyhkeämmistä toisen maan 
maaperällä tehdyistä hyökkäyksistä, jotka ovat joissakin tapauksissa diplomaattisia 
erioikeuksia ja vapauksia koskevien lakien ja käytäntöjen vastaisia; vaatii oikeutta ja 
vastuuvelvollisuutta näitä hyökkäyksiä koskevan päätöksenteon korkeimmalla 
tasolla; toteaa, että kaikki ihmisoikeuksien puolustajat, erityisesti naiset, kohtaavat 
erityisiä riskejä ja tarvitsevat asianmukaista suojelua;”

2. osa: “pitää tuomittavana, että jotkut hallitukset ovat hyväksyneet lainsäädäntöä, jolla 
rajoitetaan kansalaisyhteiskunnan toimintaa ja yhteiskunnallisia liikkeitä, 
esimerkiksi lopettamalla kansalaisjärjestöjä tai jäädyttämällä niiden varoja;”

3. osa: “on syvästi huolissaan kyberturvallisuutta ja terrorismin torjuntaa koskevan sortavan 
lainsäädännön käyttämisestä ihmisoikeuksien puolustajien hiljentämiseksi;”

§ 56
1. osa: teksti ilman sanoja: “luotava laillisia maahanmuuttokanavia ja -väyliä ja” ja 

“mahdollisuuksien mukaan myös palauttamiskiellon periaatteen mukaisesti”
2. osa: “luotava laillisia maahanmuuttokanavia ja -väyliä ja” 
3. osa: “mahdollisuuksien mukaan myös palauttamiskiellon periaatteen mukaisesti” 

§ 57
1. osa: “kehottaa käsittelemään pakolaiskriisin ulkoista ulottuvuutta, esimerkiksi löytämään 

kestäviä ratkaisuja konflikteihin, kehittämällä yhteistyötä ja luomalla 
kumppanuuksia asianomaisten kolmansien maiden kanssa; katsoo, että 
kansainvälisen pakolais- ja ihmisoikeuslainsäädännön noudattaminen on tärkeä 
osatekijä kolmansien maiden kanssa tehtävässä yhteistyössä;”

2. osa: “korostaa, että muuttoliikettä ja pakolaisia koskevien Global Compact -aloitteiden 
mukaisesti on ryhdyttävä todellisiin toimiin pakolaisten omavaraisuuden 
lisäämiseksi, kolmansien maiden ratkaisujen saatavuuden laajentamiseksi, 
ihmisoikeuksien parantamiseksi muuttoliikkeen hallinnassa erityisesti lähtö- ja 
kauttakulkumaissa sekä turvallisen ja ihmisarvoisen paluun varmistamiseksi;”

3. osa: “kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita toimimaan täysin avoimesti kolmansien maiden 
kanssa tehtävän yhteistyön ja kolmansille maille muuttoliikeasioissa tehtävää 
yhteistyötä varten myönnettävien varojen osalta; pitää tärkeänä, että kehitys- ja 
yhteistyöresursseja ei siirretä pois niiden tavoitteista ja että ne eivät hyödytä 
ihmisoikeusloukkauksiin syyllistyneitä; kehottaa EU:ta tukemaan UNHCR:n 
aloitetta kansalaisuudettomuuden poistamiseksi vuoteen 2024 mennessä EU:ssa ja 
sen ulkopuolella;”
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§ 58
1. osa: “tuomitsee pakolaisten ja maahanmuuttajien kuolemantapaukset ja 

ihmisoikeusloukkaukset, joita he kohtaavat Välimerellä;”
2. osa: “tuomitsee myös hyökkäykset näitä ihmisiä auttavia kansalaisjärjestöjä vastaan; 

kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita lisäämään humanitaarista apua asuinsijoiltaan 
siirtymään joutuneille henkilöille; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita tukemaan 
pakolaisia vastaanottavia yhteisöjä; korostaa, että muuttoliikettä ja pakolaisia 
koskevien Global Compact -aloitteiden täytäntöönpanon on näin ollen kuljettava 
käsi kädessä strategisissa kehitystavoitteissa määritellyn YK:n Agenda 2030 
-toimintaohjelman täytäntöönpanon ja kehitysmaihin tehtävien investointien 
lisäämisen kanssa;”

Renew:
§ 30
1. osa: “kehottaa komission varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa ja neuvostoa 

kiinnittämään erityistä huomiota ihmisoikeustilanteeseen laittomasti miehitetyillä 
alueilla; toistaa, että alueen tai sen osan laiton miehitys on kansainvälisen oikeuden 
vastainen teko; korostaa miehitysvallan vastuuta siviiliväestöä kohtaan 
kansainvälisen humanitaarisen oikeuden mukaisesti;”

2. osa: “pitää valitettavana, että Euroopan neuvoston parlamentaariseen yleiskokoukseen on 
otettu uudestaan edustajia maasta, joka on miehittänyt toisen valtion alueen;”

ECR, PPE:
§ 8
1. osa: “korostaa sukupuolten tasa-arvon ja naisten ja tyttöjen oikeuksien maailmanlaajuisen 

edistämisen tärkeyttä; korostaa, että vaikka asiassa on tapahtunut edistystä, naiset ja 
tytöt kärsivät edelleen syrjinnästä ja väkivallasta; painottaa, että valtaosassa 
yhteiskunnista naisilla ja tytöillä on edelleen vaikeuksia saada lain mukaista tasa-
arvoista kohtelua, käyttää yhtäläisiä mahdollisuuksia saada koulutusta, 
terveydenhuoltopalveluja, kunnollisia työpaikkoja ja sama palkka samasta työstä 
sekä huolehtia tasapuolisesta edustuksestaan poliittisissa ja taloudellisissa elimissä; 
ilmaisee huolensa laajalle levinneistä jatkuvista hyökkäyksistä, jotka kohdistuvat 
naisten oikeuksiin”

2. osa: “sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja -oikeuksiin,”
3. osa: “sekä lainsäädännöstä, joka rajoittaa näitä oikeuksia monissa maailman osissa; 

korostaa, että naisten sukuelinten silpominen ja lapsiavioliitot ovat yleisimpiä 
ihmisoikeusloukkauksia; ilmaisee huolensa siitä, että uskontoa tai vakaumusta 
ilmaisevat naiset ovat erityisen alttiita vainolle; pitää myönteisenä EU:n ja YK:n 
Spotlight-aloitetta naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi ja 
kehottaa vahvistamaan sitä;”
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§ 35
1. osa: “vahvistaa, että terveydenhuollon saatavuus on ihmisoikeus, että seksuaali- ja 

lisääntymisterveys ja -oikeudet pohjautuvat perusihmisoikeuksiin ja että ne ovat 
olennainen osa ihmisarvoa; huomauttaa, että elintärkeiden hyödykkeiden ja 
sosiaalipalvelujen (kuten veden, ravinnon, terveydenhuollon, koulutuksen ja 
sanitaation) riittämätön saatavuus sekä seksuaali- ja lisääntymisterveydenhuollon 
saatavuuteen liittyvät vaikeudet loukkaavat ihmisoikeuksia tavalla, jota ei voida 
hyväksyä; tuomitsee naisten seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien 
loukkaukset, mukaan lukien pääsyn epääminen asiaankuuluviin palveluihin; 
painottaa, että kaikille naisille olisi taattava asianmukainen ja kohtuuhintainen 
terveydenhuolto, myös psykologisen tuen kaltaiset mielenterveyspalvelut, sekä 
seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien yleismaailmallinen 
kunnioittaminen ja mahdollisuudet niiden toteuttamiseen sekä koulutukseen ja että 
kaikilla naisilla olisi oltava mahdollisuus päättää vapaasti ja vastuullisesti omasta 
terveydestään, myös seksuaali- ja lisääntymisterveydestään; toteaa, että nämä 
palvelut ovat tärkeitä tekijöitä naisten henkien pelastamiseksi ja imeväis- ja 
lapsikuolleisuuden vähentämiseksi; paheksuu sitä, että naisten ja tyttöjen seksuaali- 
ja lisääntymisterveys ja -oikeudet muodostavat vielä nykyäänkin kiistakapulan myös 
monenvälisissä yhteyksissä;” ilman sanoja ”että seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -
oikeudet”, “ seksuaali- ja lisääntymisterveydenhuollon”, “ naisten seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden ja -oikeuksien loukkaukset, mukaan lukien”, “sekä seksuaali- 
ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien”, “myös seksuaali- ja 
lisääntymisterveydestään” ja “seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeudet”

2. osa: sanat ” että seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeudet”, “naisten seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden ja -oikeuksien loukkaukset, mukaan lukien”, “sekä seksuaali- 
ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien” ja “seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -
oikeudet” 

3. osa: sanat “seksuaali- ja lisääntymisterveydenhuollon” ja “myös seksuaali- ja 
lisääntymisterveydestään”

4. osa: “korostaa, että aseellisten konfliktien uhreiksi joutuneilla naisilla ja tytöillä on 
oikeus saada tarvitsemaansa hoitoa; korostaa naisten roolia konfliktien 
ehkäisemisessä ja ratkaisemisessa, rauhanturvaamisessa, humanitaarisessa avussa ja 
konfliktien jälkeisissä jälleenrakennustoimissa sekä ihmisoikeuksien ja 
demokraattisten uudistusten edistämisessä;”

F kappale
1. osa: “toteaa, että jopa tällä vuosikymmenellä on voitu havaita kansainvälisellä tasolla 

näkyviä rajoituksia ja pyrkimyksiä hyökätä sukupuolten tasa-arvoa ja naisten 
oikeuksia vastaan;“

2. osa: “toteaa, että seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeudet pohjautuvat”
3. osa: “perusihmisoikeuksiin ja ovat olennainen osa ihmisarvoa;”
4. osa: “toteaa, että naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta on yksi maailman yleisimmistä 

ihmisoikeusloukkauksista ja että se vaikuttaa naisiin yhteiskunnan kaikilla tasoilla ja 
on merkittävä este sukupuolten tasa-arvon saavuttamiselle; toteaa, että parlamentti 
on vaatinut kattavaa ja sitovaa sukupuolten tasa-arvoa koskevaa EU:n strategiaa, 
jonka on mahdollistettava sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen kaikkeen EU:n 
toimintapolitiikkaan ja vahvistettava tulevan sukupuolten tasa-arvon edistämistä 
koskevan kolmannen EU:n toimintasuunnitelman vaikutusta;”
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8. Vuosittainen kertomus yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanosta

Mietintö: David McAllister (A9-0054/2019)

Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

vaihtoehtoinen 
päätöslauselmaesitys

3 ID -

6 GUE/NGL -§ 4

§ alkuper. teksti eä +

§ 4 jälkeen 7 GUE/NGL -

osat

1 +

§ 5 § alkuper. teksti

2 +

§ 8 8 GUE/NGL -

13 Renew +

osat

1 ↓

§ 17

§ alkuper. teksti

2 ↓

§ 28 jälkeen 9 GUE/NGL -

§ 30 jälkeen 10 GUE/NGL KÄ - 331, 337, 36

§ 44 § alkuper. teksti NHÄ + 426, 225, 50

osat

1 +

§ 46 § alkuper. teksti

2 +

osat

1 +

§ 56 § alkuper. teksti

2 +

11 GUE/NGL -§ 57 jälkeen

12 GUE/NGL -
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Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

§ 64 2 Verts/ALE -

osat

1 +

§ 70 § alkuper. teksti

2 +

E kappale 1 Verts/ALE -

G kappale 5 GUE/NGL -

J kappaleen jälkeen 4 GUE/NGL -

äänestys: päätöslauselma (teksti 
kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 454, 148, 102

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt
PPE: § 44
ECR: § 44

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt
PPE: § 44
ECR: § 4, 44

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt
ECR:
§ 5
1. osa: “pitää valitettavana, että transatlanttisella kumppanuudella on edessään huomattava 

määrä haasteita ja häiriöitä, mutta toteaa sen olevan edelleen välttämätön 
turvallisuuden ja vaurauden takaamiseksi Atlantin molemmin puolin;”

2. osa: “pitää valitettavana, että transatlanttisella kumppanuudella on edessään huomattava 
määrä haasteita ja häiriöitä, mutta toteaa sen olevan edelleen välttämätön 
turvallisuuden ja vaurauden takaamiseksi Atlantin molemmin puolin;”

§ 46
1. osa: teksti ilman sanoja “panee tyytyväisenä merkille komission puheenjohtajan 

päätökseen kehittää viiden vuoden kuluessa aito ja toimiva Euroopan 
puolustusunioni” ja “tässä yhteydessä”

2. osa: nämä sanat

§ 56
1. osa: teksti ilman sanoja: “katsoo, että EU:n on jatkettava ponnistelujaan, jotta Iranin 

ydinsopimusta ei kuopattaisi;” ja “yhteisen kattavan toimintasuunnitelman ja”
2. osa: nämä sanat
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§ 70
1. osa: teksti ilman sanoja: “ja EU:n strategisen riippumattomuuden vahvistamiseksi”
2. osa: nämä sanat

Renew:
§ 17
1. osa: teksti ilman sanoja: “eivätkä ne saa samaan aikaan toteuttaa omia toimiaan”
2. osa: nämä sanat

9. Vuosittainen kertomus yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan 
täytäntöönpanosta

Mietintö: Arnaud Danjean (A9-0052/2019)

Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

18 ID -

osat

1 +

§ 1

§ alkuper. teksti

2 +

§ 2 19 ID -

§ 3 § alkuper. teksti eä +

§ 3 jälkeen 1 Verts/ALE -

§ 4 20 ID -

§ 5 21 ID NHÄ - 114, 558, 35

§ 6 22 ID -

§ 9 23P ID -

24 ID -§ 10

§ alkuper. teksti NHÄ + 555, 98, 52

§ 11 25P ID -

osat

1 +

2/NHÄ + 441, 239, 22

§ 12 § alkuper. teksti

3 +
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Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

osat

1/NHÄ - 175, 507, 18

§ 12 jälkeen 2 Verts/ALE

2/NHÄ ↓

§ 14 26 ID -

§ 15 27 ID -

§ 15 jälkeen 3 Verts/ALE -

28 ID -

osat

1/NHÄ + 582, 80, 45

§ 16

§ alkuper. teksti

2 +

§ 17 29P ID -

§ 17 jälkeen 4 Verts/ALE NHÄ - 296, 349, 63

30 ID -

osat

1 +

§ 21

§ alkuper. teksti

2 +

§ 21 jälkeen 5 Verts/ALE KÄ - 229, 383, 87

31 ID -

6 Verts/ALE NHÄ - 185, 425, 92

§ 24

§ alkuper. teksti eä +

§ 24 jälkeen 7 Verts/ALE NHÄ - 217, 428, 54

§ 26 § alkuper. teksti NHÄ + 422, 205, 74

§ 35 jälkeen 8 Verts/ALE NHÄ + 342, 308, 53

§ 36 jälkeen 9 Verts/ALE -

osat§ 37 § alkuper. teksti

1 +
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Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

2/NHÄ + 554, 105, 47

§ 39 jälkeen 10 Verts/ALE -

osat

1 +

§ 43 § alkuper. teksti

2 +

32 ID -§ 48

§ alkuper. teksti NHÄ + 474, 202, 28

§ 48 jälkeen 39 ECR +

§ 51 11 Verts/ALE NHÄ - 263, 407, 35

§ 52 jälkeen 12 Verts/ALE NHÄ - 184, 467, 41

§ 55 jälkeen 13 Verts/ALE -

§ 64 § alkuper. teksti NHÄ + 365, 206, 126

§ 65 33 ID -

§ 66 § alkuper. teksti NHÄ + 413, 219, 77

34 ID -§ 68

§ alkuper. teksti NHÄ + 382, 241, 71

§ 69 § alkuper. teksti NHÄ + 403, 229, 74

§ 69 jälkeen 14 Verts/ALE NHÄ - 271, 372, 56

§ 73 § alkuper. teksti eä +

38 Renew NHÄ + 470, 113, 121

osat

1 ↓

2 ↓

§ 75

§ alkuper. teksti

3 ↓
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Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

§ 75 jälkeen 15 Verts/ALE NHÄ - 288, 292, 119

§ 91 16 Verts/ALE NHÄ - 299, 365, 42

§ 102 35 ID -

§ 103 17 Verts/ALE -

osat

1 +

§ 106 § alkuper. teksti

2 +

§ 107 § alkuper. teksti eä +

osat

1 +

§ 111 § alkuper. teksti

2/NHÄ + 405, 286, 15

§ 114 36 ID -

§ 118 37 ID -

päätöslauselma (teksti kokonaisuudessaan) NHÄ + 364, 266, 77

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt
Verts/ALE: tarkistukset 2, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, § 48, 64, 66, 68, 69
ID: § 10, 12 (2. osa), 16 (1. osa), 26, 37 (2. osa), 69, 111 (2. osa); tarkistukset 2, 38
ECR: tarkistus 21

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt
S&D: § 24, 64, 66
PPE: § 12
ECR: § 3
Verts/ALE: § 73, 75, 106, 107, 111

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt
S&D:
§ 1
1. osa: teksti ilman sanaa “jihadistinen”
2. osa: tämä sana

§ 43
1. osa: teksti ilman sanaa “jihadistisen”
2. osa: tämä sana
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§ 106
1. osa: teksti ilman sanoja “jihadistien toiminnan ja muuttoliikekriisien kasvun 

hillitsemisessä ja”
2. osa: nämä sanat

ECR:
§ 21
1. osa: “katsoo, että Euroopan strateginen riippumattomuus perustuu unionin kykyyn 

vahvistaa vapauttaan arvioida riippumaton operatiivinen valmiutensa, uskottavat 
sotilasvoimat mukaan lukien, teollinen valmiutensa valmistaa joukkojen tarvitsemat 
tarvikkeet ja poliittinen valmiutensa tehdä päätöksiä silloin, kun olosuhteet sitä 
edellyttävät, ja se heijastaa pyrkimystä kantaa suurempi vastuu Euroopan 
turvallisuudesta, jotta voidaan puolustaa sen yhteisiä etuja ja arvoja 
mahdollisuuksien mukaan kumppaneiden kanssa ja tarvittaessa yksin; korostaa, että 
energiaturvallisuus on tärkeä tekijä strategisen riippumattomuuden saavuttamisessa;”

2. osa: “on vahvasti sitä mieltä, että Euroopan strategiseen riippumattomuuteen olisi 
sisällyttävä valmius sijoittaa sotilasvoimia EU:n reuna-alueille;”

ID:
§ 16
1. osa: “painottaa, että EU:n ja Naton välinen strateginen kumppanuus on EU:n ja sen 

naapurialueiden turvallisuushaasteiden torjumisen kannalta keskeisessä asemassa;”
2. osa: “korostaa, että EU:n strateginen riippumattomuus ei ole haaste Natolle eikä heikennä 

Euroopan nykyistä turvallisuusrakennetta; korostaa, että vahvempi Eurooppa 
vahvistaa Natoa ja antaa EU:lle mahdollisuuden vastata globaalimpiin haasteisiin 
yhdessä Naton kanssa;”

§ 37
1. osa: “korostaa Länsi-Balkanin strategista merkitystä EU:n turvallisuuden ja vakauden 

kannalta; korostaa tarvetta parantaa EU:n sitoutumista, yhdentymistä ja 
koordinointia alueella, myös EU:n YTPP-operaatioiden toimeksiannon kautta;”

2. osa: “toistaa, että EU:n Länsi-Balkania koskevalla politiikalla pyritään mukauttamaan 
alueen maat EU:n säännöstöön ja auttamaan niitä matkalla kohti liittymistä, mikä 
parantaa rauhan ja vakauden hallintaa koko Euroopassa;”

§ 111
1. osa: teksti ilman sanoja “panee ilahtuneena merkille ilmoituksen puolustusteollisuuden ja 

avaruusasioiden pääosaston perustamisesta komissioon sisämarkkinoista vastaavan 
komission jäsenen alaisuuteen;”

2. osa: nämä sanat

Renew:
§ 75
1. osa: “kehottaa neuvostoa hyväksymään parlamentin kannan Euroopan puolustusrahastoa 

koskevan tulevan asetuksen 5 artiklaan; korostaa, että Euroopan puolustusrahasto on 
saatava päätökseen viipymättä; muistuttaa, ettei tätä välinettä ole vielä hyväksytty 
lopullisesti, sillä siitä saatiin huhtikuussa 2019 aikaan vain osittainen poliittinen 
sopimus; korostaa, että on tärkeää pitää kiinni Euroopan parlamentin kannasta, joka 
koskee rahaston varoja, sen avaamista kolmansille maille sekä asianmukaisen 
tekijänoikeuspolitiikan käyttöönottoa turvallisuuden ja puolustuksen alalla 
tutkimustulosten suojaamiseksi;”

2. osa: “kehottaa komissiota asettamaan kolmansien maiden osallistumisen ehdoksi 
asemarkkinoiden vastavuoroisen avaamisen;”
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3. osa: “muistuttaa tässä yhteydessä puolustusalan tutkimuksen erittäin arkaluonteisesta ja 
strategisesta luonteesta sekä teollisuuden kilpailukyvyn että unionin strategisen 
riippumattomuuden kannalta; kehottaa ottamaan asianmukaisesti huomioon 
EDIDP:n, pilottihankkeen ja puolustusalan tutkimukseen liittyvän valmistelutoimen 
täytäntöönpanosta jo saadun kokemuksen erityisesti asiassa, joka koskee 
poikkeusten soveltamista tukikelpoisiin yhteisöihin; pyytää ottamaan jäsenvaltiot 
täysimääräisesti mukaan päätöksentekoprosessiin, sillä ne ovat 
puolustusteollisuuden lopullisia asiakkaita, jotta varmistetaan, että ohjelmat 
vastaavat YTPP:n ja jäsenvaltioiden strategisia tarpeita; katsoo, että Euroopan 
puolustusrahaston onnistuminen riippuu sen kyvystä ottaa huomioon osallistuvien 
valtioiden puolustuksen erityistarpeet, edistää puolustusmateriaalia, joka voidaan 
ottaa käyttöön, ja taata riittävät talousarviovarat välttäen samalla teollisen osaamisen 
päällekkäisyydet ja varmistaen kansallisten puolustusinvestointien täydentävyys ja 
se, ettei yhteistyöstä tule liian monimutkaista ja että se perustuu EU:n yhteiseen 
aseiden ja puolustustarvikkeiden standardointiin ja yhteentoimivuuteen; katsoo, että 
Euroopan puolustusteollisuuden kehittäminen sääntelemällä EU:n ulkopuolisten 
kolmansien osapuolten määräysvallassa olevien yhteisöjen pääsyä rahastosta 
rahoitettaviin hankkeisiin on täysin sopusoinnussa strategista riippumattomuutta 
koskevan eurooppalaisen tavoitteen kanssa eikä vaaranna EU:n ja sen 
jäsenvaltioiden turvallisuus- ja puolustusetuja;”

GUE/NGL:
tarkistus 2
1. osa: teksti ilman sanoja: ”ja sotilas-”
2. osa: nämä sanat

ECR, ID:
§ 12
1. osa: teksti ilman sanoja: “pyytää Eurooppa-neuvostoa asettamaan yhteisen turvallisuus- 

ja puolustuspolitiikan (YTPP) alalla neuvoston määräenemmistöpäätösten käytön 
poliittiseksi painopisteeksi, jos SEU-sopimus sen sallii;” ja “kehottaa jäsenvaltioita 
kehittämään kriiseihin ja konflikteihin tehokkaan yhdennetyn lähestymistavan, jossa 
yhdistetään siviili- ja sotilaskeinot parhaalla mahdollisella ja mahdollisimman 
tasapainoisella tavalla; katsoo, että unionin kyky reagoida asianmukaisesti 
puhkeamaisillaan oleviin kriiseihin ja konflikteihin riippuu myös päätöksenteon 
nopeudesta;”

2. osa: “pyytää Eurooppa-neuvostoa asettamaan yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan 
(YTPP) alalla neuvoston määräenemmistöpäätösten käytön poliittiseksi 
painopisteeksi, jos SEU-sopimus sen sallii;”

3. osa: “kehottaa jäsenvaltioita kehittämään kriiseihin ja konflikteihin tehokkaan 
yhdennetyn lähestymistavan, jossa yhdistetään siviili- ja sotilaskeinot parhaalla 
mahdollisella ja mahdollisimman tasapainoisella tavalla; katsoo, että unionin kyky 
reagoida asianmukaisesti puhkeamaisillaan oleviin kriiseihin ja konflikteihin riippuu 
myös päätöksenteon nopeudesta;”
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10. Euroopan parlamentin kanta Euroopan tulevaisuutta käsittelevään konferenssiin

Päätöslauselmaesitykset: B9-0036/2020, B9-0037/2020, B9-0038/2020

Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

Päätöslauselmaesitys B9-0036/2020 
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

otsikko 6 GUE/NGL NHÄ - 75, 558, 60

17 GUE/NGL NHÄ - 140, 490, 66§ 1

36 ECR NHÄ - 176, 493, 31

16 GUE/NGL -

37 ECR NHÄ - 169, 512, 26

38 ECR -

§ 1 jälkeen

39 ECR -

1 ID NHÄ - 160, 523, 18§ 2

40 ECR -

19 GUE/NGL NHÄ - 208, 474, 21

20 GUE/NGL -

§ 2 jälkeen

41 ECR NHÄ - 157, 526, 17

§ 3 18 GUE/NGL +

§ 5 42 ECR -

§ 5 jälkeen 21 GUE/NGL -

§ 6 43 ECR -

44 ECR -

23 GUE/NGL -

2 ID -

osat

1 +

§ 7

§ alkuper. teksti

2 +
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Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

45 ECR -§ 8

§ alkuper. teksti NHÄ + 460, 196, 48

§ 8 jälkeen 3 ID NHÄ - 166, 516, 18

46 ECR NHÄ - 156, 520, 21

osat

1 +

§ 9

§ alkuper. teksti

2 +

§ 9 jälkeen 22 GUE/NGL -

47 ECR -§ 10

§ alkuper. teksti NHÄ + 543, 126, 37

48 ECR -§ 11

71 Renew, 
Verts/ALE

NHÄ + 338, 286, 73

§ 12 49P ECR NHÄ - 143, 524, 23

50 ECR -§ 13

75 Renew NHÄ + 564, 52, 85

4 ID -

51 ECR -

69 S&D KÄ + 382, 304, 15

72 Verts/ALE NHÄ - 286, 375, 36

osat

1 ↓

§ 14

§ alkuper. teksti

2 ↓

§ 14 jälkeen 52 ECR NHÄ - 188, 488, 19

74 Verts/ALE NHÄ - 257, 398, 46§ 15

70 S&D, PPE NHÄ + 438, 217, 42
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Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

§ alkuper. teksti NHÄ ↓

53 ECR -§ 16

73 Renew, 
Verts/ALE

NHÄ - 254, 394, 53

54 ECR NHÄ - 193, 484, 22§ 17

76 Renew NHÄ - 265, 307, 104

55 ECR -

osat

1/NHÄ + 536, 129, 33

§ 18

§ alkuper. teksti

2 +

§ 21 56 ECR -

57 ECR -

osat

1 -

§ 22

24 GUE/NGL

2 -

§ 23 58 ECR -

§ 23 jälkeen 59 ECR -

§ 24 60P ECR NHÄ - 156, 511, 33

§ 26 61 ECR -

§ 27 62 ECR -

§ 27 jälkeen 63 ECR NHÄ - 341, 342, 15

§ 29 64 ECR -

25 GUE/NGL NHÄ - 105, 561, 34§ 29 jälkeen

65 ECR NHÄ - 182, 492, 16
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Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

§ 31 66P ECR -

5 ID NHÄ - 125, 557, 14

26 GUE/NGL NHÄ - 233, 436, 21

27 GUE/NGL -

§ 31 jälkeen

67 ECR NHÄ - 320, 354, 21

1 viite 28P ECR -

3 viitteen jälkeen 29 ECR NHÄ - 197, 485, 14

4 viite 30P ECR -

5 viite 31P ECR -

5 viitteen jälkeen 7 GUE/NGL NHÄ - 195, 477, 21

8 GUE/NGL -A kappale

32 ECR -

B kappale 9 GUE/NGL NHÄ - 120, 486, 93

10P GUE/NGL -C kappale

33 ECR NHÄ - 164, 519, 16

C kappaleen jälkeen 11 GUE/NGL NHÄ - 196, 481, 20

12 GUE/NGL -

13 GUE/NGL NHÄ - 267, 399, 28

D kappaleen jälkeen

14 GUE/NGL -

15 GUE/NGL -E kappale

34 ECR NHÄ - 320, 349, 28

F kappale 35 ECR NHÄ - 159, 511, 22

päätöslauselma (teksti kokonaisuudessaan) NHÄ + 494, 147, 49

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset

B9-0037/2020 ID ↓

B9-0038/2020 ECR ↓
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Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt
ECR: tarkistukset 29, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 46, 52, 54, 63, 65, 67
ID: tarkistukset 1, 3, 5, 7, 34, 49, 60, 63; § 8, 10, 18 (1. osa)
GUE/NGL: tarkistukset 6, 9, 11, 13, 17, 19, 25, 26 § 15
PPE: tarkistukset 70 lopullinen äänestys
Renew: tarkistukset 71, 73, 74, 75 lopullinen äänestys
Verts/ALE: tarkistukset 72, 74, 76

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt
Renew:
§ 7
1. osa: “ehdottaa, että konferenssin täysistunnon olisi mahdollistettava avoin 

keskustelufoorumi eri osallistujien välillä ilman ennalta määrättyä lopputulosta 
ottaen huomioon kansalaisfoorumien panos ja rajoittamatta soveltamisalaa ennalta 
määriteltyihin politiikan aloihin tai yhdentymismenetelmiin; ehdottaa, että 
korkeintaan voitaisiin määritellä toimintapolitiikan painopisteet, jotka ovat ennalta 
määritellyt mutta eivät kuitenkaan tyhjentävät”

2. osa: “ja joita voisivat olla esimerkiksi seuraavat:
- eurooppalaiset arvot, perusoikeudet ja -vapaudet
- EU:n demokraattiset ja institutionaaliset näkökohdat
- ympäristöhaasteet ja ilmastokriisi
- sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo
- talous- ja työllisyyskysymykset, mukaan lukien verotus
- digitalisaatio
- turvallisuus ja EU:n globaali rooli;
korostaa, että tämä luettelo ei ole tyhjentävä vaan mainittuja toimintapolitiikkoja 
voitaisiin käyttää konferenssin ohjenuorana; ehdottaa, että asialistan laatimista ja 
konferenssiprosessin yhteydessä käytäviä keskusteluja tukemaan olisi käytettävä 
erityisiä Eurobarometri-tutkimuksia;”

ECR:
§ 14
1. osa: teksti ilman sanoja: “2 jäsentä kustakin EU-tason työmarkkinaosapuolesta”
2. osa: nämä sanat

ID:
§ 9
1. osa: teksti ilman sanoja: “kansalaisfoorumit, nuorisofoorumit, ohjauskomitea ja 

toimeenpaneva koordinointielin”
2. osa: nämä sanat

§ 18
1. osa: “korostaa, että on annettava tukea valmisteluistunnoissa sekä vakiintuneilta ja 

kokeneilta kansalaisyhteiskunnan organisaatioilta ja muilta asiantuntijoilta;”
2. osa: “tunnustaa kansalaisjärjestöjen, yliopistojen, tutkimuskeskusten ja ajatushautomojen 

asiantuntemuksen merkityksen kaikkialla Euroopassa ja kehottaa niitä tukemaan 
konferenssiprosessia eri tasoilla ja antamaan tukea eri elimille;”

Verts/ALE:
tarkistus 24
1. osa: poistetaan sanat “komission edustajia (kolme asiasta vastaavaa komission jäsentä);”
2. osa: lisätään sanat “kansallisten ja alueellisten parlamenttien edustajia” ja 

“kansalaisfoorumien edustajia;”
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Muuta
Tarkistus 68 mitätöitiin.
Myös Dragoş Pîslaru (Renew-ryhmä) allekirjoitti päätöslauselmaesityksen B9-0036/2020.


