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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. Parlamentin istuntokalenteri – 2021

Puheenjohtajakokouksen ehdotus

Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

7.–8. huhtikuuta 2P 1/20 jäsenistä +

10.–11. marraskuuta 1P ID NHÄ - 228, 382, 52

Hyväksyttiin ilman äänestystä muutetussa muodossa

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt
ID: tarkistus 1

2. Parlamentin istuntokalenteri – 2022

Puheenjohtajakokouksen ehdotus

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

Hyväksyttiin ilman äänestystä

3. Valtakirjojen tarkastus

Mietintö: Lucy Nethsingha (A9-0015/2020)

Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

osat

1 +

§ 3 § alkuper. teksti

2/KÄ + 371, 258, 33

osat

1 +

§ 6 § alkuper. teksti

2 +

L kappale § alkuper. teksti eä/KÄ + 334, 248, 81

päätös (teksti kokonaisuudessaan) NHÄ + 523, 6, 135
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Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt
GUE/NGL, PPE: L kappale

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt
PPE:
§ 3
1. osa: ”pyytää jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia saattamaan niille esitettyjen 

mahdollisten muistutusten käsittelyn pikaisesti päätökseen sekä ilmoittamaan 
Euroopan parlamentille käsittelyn tuloksista”

2. osa: ”kehottaa arvioimaan Euroopan parlamentin vaalien toimittamista avoimesti”

§ 6
1. osa: teksti ilman sanoja: ”mikä voi liittyä vaaliluetteloihin, fyysistä läsnäoloa koskeviin 

vaatimuksiin tai vaikeuksiin saada jäsenvaltioilta äänioikeuden käyttämiseksi 
tarvittavia tietoja”

2. osa: nämä sanat

Muuta
Puhemies ilmoitti, että tarkistuksia 1 ja 2 ei otettu käsiteltäväksi.

4. Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston jäsenen nimittäminen

Mietintö: Irene Tinagli (A9-0009/2020) (salainen äänestys (työjärjestyksen 191 artiklan, 1 kohta))

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

Pedro Machadon 
nimittäminen

SEC + 441, 171, 53

5. Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston jäsenen nimittäminen

Mietintö: Irene Tinagli (A9-0011/2020) (salainen äänestys (työjärjestyksen 191 artiklan, 1 kohta))

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

Jesús Saurinan 
nimittäminen

SEC + 404, 153, 76
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6. Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston varapuheenjohtajan nimittäminen

Mietintö: Irene Tinagli (A9-0010/2020) (salainen äänestys (työjärjestyksen 191 artiklan, 1 kohta))

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

Jan de Carpentierin 
nimittäminen

SEC + 414, 186, 55

7. Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) toimitusjohtajan nimittäminen

Mietintö: Irene Tinagli (A9-0008/2020) (salainen äänestys (työjärjestyksen 191 artiklan, 1 kohta))

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

Gerry Crossin 
nimittäminen

SEC - 272, 336, 48

8. Työjärjestyksen 111 artiklan 3 kohdan mukainen vastalause: Aineiden ja seosten 
luokitus, merkinnät ja pakkaaminen - titaanioksidi

Päätöslauselmaesitys: B9-0071/2020 (päätöslauselmaesityksen hyväksymiseen vaaditaan parlamentin 
jäsenten enemmistö)

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

Päätöslauselmaesitys B9-0071/2020
(ECR)

päätöslauselma (teksti 
kokonaisuudessaan)

KÄ - 177, 434, 39
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9. Yleislaturi mobiileille radiolaitteille

Päätöslauselmaesitykset: B9-0070/2020, B9-0072/2020, B9-0074/2020, B9-0075/2020, B9-0076/2020, 
B9-0085/2020

Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0070/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)

A kappale § alkuper. teksti eä +

osat

1 +

B kappale § alkuper. teksti

2 +

E kappaleen jälkeen 1 GUE/NGL NHÄ - 160, 343, 157

päätöslauselma (teksti kokonaisuudessaan) NHÄ + 582, 40, 37

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset

B9-0070/2020 PPE ↓

B9-0072/2020 S&D ↓

B9-0074/2020 Verts/ALE ↓

B9-0075/2020 Renew ↓

B9-0076/2020 GUE/NGL ↓

B9-0085/2020 ECR ↓

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt
GUE/NGL: tarkistus 1
PPE, Verts/ALE: lopullinen äänestys

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt
GUE/NGL: A kappale

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt
GUE/NGL:
B kappale
1. osa: teksti ilman sanoja: ”että sisämarkkinoiden potentiaalia ei täysin hyödynnetä ja”
2. osa: nämä sanat
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Muuta
Myös Antonio Tajani (PPE-ryhmä) allekirjoitti yhteisen päätöslauselmaesityksen RC-B9-
0070/2020.
Myös Evelyne Gebhardt (S&D-ryhmä) allekirjoitti yhteisen päätöslauselmaesityksen RC-B9-
0070/2020.

10. Sukupuolten palkkaero

Päätöslauselmaesitykset: B9-0069/2020, B9-0073/2020, B9-0083/2020, B9-0084/2020

Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

Päätöslauselmaesitys B9-0069/2020
(ECR)

päätöslauselma (teksti kokonaisuudessaan) NHÄ - 78, 528, 50

Päätöslauselmaesitys B9-0073/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE)

§ 1 jälkeen 7 GUE/NGL NHÄ - 296, 302, 61

osat

1 +

§ 2 § alkuper. teksti

2/KÄ + 388, 224, 40

§ 2 jälkeen 8 GUE/NGL NHÄ + 284, 279, 98

§ 3 jälkeen 9 GUE/NGL NHÄ + 436, 138, 75

osat

1/NHÄ + 432, 127, 99

2/NHÄ - 291, 332, 34

3/NHÄ - 306, 321, 31

1 S&D, 
Verts/ALE

4/NHÄ - 298, 314, 44

osat

1 ↓

2 ↓

§ 4

§ alkuper. teksti

3 ↓
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Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

§ 5 2 S&D, 
Verts/ALE

NHÄ + 344, 276, 34

osat

1 +

§ 6 § alkuper. teksti

2 +

osat

1 +

§ 9 § alkuper. teksti

2 +

§ 9 jälkeen 10 GUE/NGL +

osat

1 -

§ 11 jälkeen 11 GUE/NGL

2 -

osat

1 +

§ 13 § alkuper. teksti

2 +

§ 13 jälkeen 12 GUE/NGL NHÄ - 306, 318, 34

§ 14 jälkeen 13 GUE/NGL KÄ + 368, 249, 35

osat

1/NHÄ - 293, 334, 26

§ 15 jälkeen 14 GUE/NGL

2/NHÄ - 115, 412, 128

osat

1/NHÄ + 356, 254, 47

§ 16 jälkeen 15 GUE/NGL

2/NHÄ - 125, 501, 29
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Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

E kappaleen jälkeen 3 GUE/NGL -

I kappaleen jälkeen 4 GUE/NGL +

J kappaleen jälkeen 5 GUE/NGL NHÄ + 304, 295, 59

O kappaleen jälkeen 6 GUE/NGL -

päätöslauselma (teksti kokonaisuudessaan) NHÄ + 493, 82, 79

Päätöslauselmaesitys B9-0083/2020
(ID)

päätöslauselma (teksti kokonaisuudessaan) ↓

Päätöslauselmesitys B9-0084/2020
(GUE/NGL)

päätöslauselma (teksti kokonaisuudessaan) ↓

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt
ECR: lopullinen äänestys B9-0069/2020
Verts/ALE: tarkistus 1
GUE/NGL: tarkistukset 5, 7, 8, 9, 12, 14, 15; lopullinen äänestys B9-0073/2020
S&D: tarkistus 2

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt
Renew:
tarkistus 1
1. osa: teksti ilman sanoja “ja seuraamuksia”, “ottamaan käyttöön” ja “pakolliset” 
2. osa: ”ja seuraamuksia” 
3. osa: ”ottamaan käyttöön”
4. osa: ”pakolliset”

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

§ 4
1. osa: teksti ilman sanoja: ”joilla otetaan käyttöön palkkauksen avoimuutta koskevia 

sitovia toimia” ja ”katsoo, että tulevan direktiivin olisi sisällettävä vahvoja 
täytäntöönpanotoimia ja seuraamuksia niille, jotka eivät noudata sitä, ja sitä olisi 
sovellettava sekä yksityiseen että julkiseen sektoriin ottaen asianmukaisesti 
huomioon pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) erityispiirteet”

2. osa: ”joilla otetaan käyttöön palkkauksen avoimuutta koskevia sitovia toimia”
3. osa: ”katsoo, että tulevan direktiivin olisi sisällettävä vahvoja täytäntöönpanotoimia ja 

seuraamuksia niille, jotka eivät noudata sitä, ja sitä olisi sovellettava sekä 
yksityiseen että julkiseen sektoriin ottaen asianmukaisesti huomioon pienten ja 
keskisuurten yritysten (pk-yritysten) erityispiirteet”
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§ 6
1. osa: ”kehottaa komissiota ottamaan toimintansa perustaksi samapalkkaisuutta ja 

samapalkkaisuuden periaatetta koskevan EU:n lainsäädännön toiminnan ja 
täytäntöönpanon meneillään olevan uudelleentarkastelun ja esittämään hyvissä ajoin 
direktiivin 2006/54/EY tarkistamista, jotta voidaan päivittää ja parantaa voimassa 
olevaa samapalkkaisuuden periaatetta koskevaa lainsäädäntöä käytännössä, parantaa 
täytäntöönpanoa Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti ja 
sisällyttää siihen kaikenlaisen seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoli-
identiteettiin tai sukupuolenvaihdokseen perustuvan syrjinnän kieltäminen”

2. osa: ”kehottaa parantamaan oikeussuojan saatavuutta ja ottamaan käyttöön vahvemmat 
prosessuaaliset oikeudet palkkasyrjinnän torjumiseksi”

§ 9
1. osa: teksti ilman sanoja: ”antamalla lainsäädäntöä”
2. osa: nämä sanat

§ 13
1. osa: ”panee merkille, että naisten aliedustus johtotehtävissä vaikuttaa sukupuolten 

palkkaeroon, ja korostaa, että naisten ja miesten välistä tasa-arvoa on kiireellisesti 
edistettävä kaikilla päätöksenteon tasoilla liike-elämässä ja johtamisessa”

2. osa: ”kehottaa jäsenvaltioita jatkamaan neuvostossa käytäviä neuvotteluja ehdotetusta 
naisten johtokuntapaikkoja koskevasta direktiivistä, koska se voisi auttaa poistamaan 
lasikaton”

S&D:
tarkistus 11
1. osa: teksti ilman sanoja: ”EU:n määräämän uusliberalistisen politiikan pitkän aikavälin 

seuraukset vaikuttavat kielteisesti naisten taloudellisiin vaikutusmahdollisuuksiin ja 
sukupuolten tasa-arvon toteutumiseen, ja toteaa, että”

2. osa: nämä sanat

tarkistus 14
1. osa: ”kehottaa jäsenvaltioita vahvistamaan julkisten työvoimaviranomaisten valmiuksia 

erityisesti henkilöresurssien ja teknisten ja rakenteellisten valmiuksien osalta, jotta 
voidaan taata, että tarvittavat toimet lainsäädännössä tai työehtosopimuksissa 
määriteltyjen työntekijöiden oikeuksien täytäntöön panemiseksi toteutetaan, myös 
määräämällä seuraamuksia yrityksille, jotka eivät noudata niitä”

2. osa: ”kehottaa lisäksi arvioimaan, olisiko EU:n yrityksille myöntämän rahoituksen 
ehdoksi asetettava korkeatasoisten työnormien soveltaminen ja naisiin kohdistuvien 
syrjivien käytäntöjen puuttuminen”

tarkistus 15
1. osa: teksti ilman sanoja: ”torjuu joustavien työjärjestelyjen käytön välineenä, jolla 

pyritään purkamaan työmarkkinoiden sääntelyä ja heikentämään työntekijöiden 
oikeuksia”

2. osa: nämä sanat

Muuta
Myös Susana Solís Pérez (Renew-ryhmä) allekirjoitti päätöslauselmaesityksen B9-0073/2020.


