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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
38+ jäsentä alhainen vähimmäismäärä (vähintään 38 jäsentä)
76+ jäsentä keskitason vähimmäismäärä (vähintään 76 jäsentä) 
151+ jäsentä korkea vähimmäismäärä (vähintään 151 jäsentä)
SEC salainen äänestys
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1. Euroopan parlamentin työjärjestyksen muuttaminen

Mietintö: Richard Corbett (A8-0462/2018) (työjärjestyksen teksti: parlamentin jäsenten enemmistö, 
tulkinnat ja päätöslauselmaesitys: yksinkertainen enemmistö)

Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

asiasta vastaavan 
valiokunnan 

tarkistukset – yhtenä 
ryhmänä

1-4
6-8
12

14-19
21-29

31
33-34
45-53
56-62
64-67

valiokunta +

osat

1/NHÄ + 617, 27, 6

2/SEC + 380, 224, 26

20 valiokunta

3/SEC + 396, 220, 21

35 valiokunta NHÄ + 454, 186, 6

36 valiokunta NHÄ + 449, 193, 3

37 valiokunta NHÄ + 473, 145, 31

38 valiokunta NHÄ + 466, 172, 7

39 valiokunta NHÄ + 453, 180, 4

41P valiokunta NHÄ + 453, 185, 5

42 valiokunta NHÄ + 469, 153, 23

43 valiokunta NHÄ + 493, 143, 8

44 valiokunta NHÄ + 487, 144, 16

54 valiokunta NHÄ + 484, 148, 10

55 valiokunta NHÄ + 510, 128, 10

osat

1 +

asiasta vastaavan 
valiokunnan 

tarkistukset – erillinen 
äänestys

63 valiokunta

2 +
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Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

5P valiokunta eä +art. 11, § 3,
2 luetelmakohta

83 38+ jäsentä ↓

9 valiokunta eä +

10 valiokunta NHÄ + 523, 103, 11

80 ENF NHÄ ↓

11 valiokunta eä/KÄ + 509, 134, 3

68 S&D KÄ - 350, 266, 28

osat

1/NHÄ + 622, 16, 8

11 artikla, § 3 jälkeen

13 valiokunta

2/NHÄ + 493, 111, 26

art. 11 jälkeen 75 PPE +

art 32, § 1, tulkinta ja 
1 alakohdan jälkeen

86 + 
87P

S&D, ALDE, 
PPE

NHÄ - 354, 267, 27

art. 32, § 5 88 S&D, ALDE, 
PPE

NHÄ + 457, 179, 10

81 GUE/NGL NHÄ - 142, 493, 4

73 EFDD NHÄ - 119, 524, 5

30 valiokunta +

art. 130, § 3

32P valiokunta +

40 valiokunta NHÄ + 472, 172, 6

74 EFDD NHÄ ↓

art. 130 b, § 2

79 EFDD NHÄ ↓

art. 180 a, § 2, 3 84P + 
85P

Verts/ALE NHÄ - 340, 285, 18

art. 211, § 8 76 PPE +

art. 228 jälkeen 89rev S&D, ALDE, 
GUE/NGL, 
Verts/ALE

NHÄ + 391, 236, 18
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Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

äänestys: päätösehdotus NHÄ + 496, 114, 33

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt
EFDD: tarkistukset 73, 74, 79, 84, 85, 86, 88
ECR: tarkistukset 86, 87
GUE/NGL: tarkistukset 20, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 54, 55, 81, 89
Verts/ALE: tarkistukset 13, 20 (§ 3, 4), 84, 85, 89
ENF: tarkistukset 10, 80
PPE: tarkistus 20 (§ 3, 4)

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt
ECR: tarkistukset 5, 9, 10, 11

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt
GUE/NGL:
tarkistus 63
1. osa: teksti ilman sanaa "tai samankaltaista"
2. osa: nämä sanat

PPE:
tarkistus 13
1. osa: teksti ilman sanoja "Jäsentä ei voida valita parlamentin tai sen elinten 

luottamustehtäviin, nimittää esittelijäksi tai lausunnon valmistelijaksi tai valita 
osallistumaan viralliseen valtuuskuntaan tai toimielinten välisiin neuvotteluihin, jos 
hän ei ole allekirjoittanut näihin sääntöihin liittyvää ilmoitusta."

2. osa: nämä sanat

ALDE, PPE:
tarkistus 20
1. osa: teksti ilman 3 ja 4 kohtaa
2. osa: 3 kohta
3. osa: 4 kohta

Muuta
Tarkistuksia 71, 77, 78 ja 82 ei otettu käsiteltäväksi.
Tarkistukset 69, 70 ja 72 peruutettiin.
PPE-ryhmä pyysi salaista äänestystä.
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2. Unionin tullikoodeksi: Campione d’Italian kunnan ja Luganonjärven Italialle 
kuuluvien vesialueiden sisällyttäminen unionin tullialueeseen ***I

Mietintö: Jasenko Selimovic (A8-0368/2018)

Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

alustava sopimus

alustava sopimus 1 valiokunta NHÄ + 520, 29, 48

3. Suoria tukia ja maaseudun kehittämisen tukea koskevat tietyt säännöt vuosien 
2019 ja 2020 osalta ***I

Mietintö: Czesław Adam Siekierski (A8-0018/2019)

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

kertaäänestys NHÄ + 605, 36, 7

4. Dominikaanisen tasavallan liittyminen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 
1980 Haagin yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta *

Mietintö: Mary Honeyball (A8-0451/2018)

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

kertaäänestys NHÄ + 616, 17, 14

5. Ecuadorin ja Ukrainan liittyminen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 
Haagin yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta *

Mietintö: Mary Honeyball (A8-0452/2018)

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

kertaäänestys NHÄ + 613, 17, 15
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6. Hondurasin liittyminen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin 
yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta *

Mietintö: Mary Honeyball (A8-0457/2018)

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

kertaäänestys NHÄ + 617, 16, 15

7. Valko-Venäjän ja Uzbekistanin liittyminen yksityisoikeuden alaa koskevaan 
vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta *

Mietintö: Mary Honeyball (A8-0458/2018)

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

kertaäänestys NHÄ + 618, 15, 16

8. Merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatio Euroopan unioniin, mukaan lukien 
suhteet unionin sekä Grönlannin ja Tanskan välillä *

Mietintö: Maurice Ponga (A8-0480/2018)

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

kertaäänestys NHÄ + 566, 40, 41

9. Vuosikertomus 2017 Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaamisesta – 
petostentorjunta

Mietintö: Marian-Jean Marinescu (A8-0003/2019)

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

kertaäänestys NHÄ + 509, 88, 46
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10. .eu-aluetunnuksen toteuttaminen ja toiminta ***I

Mietintö: Fredrick Federley (A8-0394/2018)

Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

alustava sopimus

alustava sopimus 46rev valiokunta NHÄ + 568, 53, 25

11. Markkinahintaisen bruttokansantulon (BKTL) yhdenmukaistaminen ***I

Mietintö: Roberto Gualtieri (A8-0009/2018)

Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

alustava sopimus

alustava sopimus 2 valiokunta NHÄ + 567, 45, 37

12. Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: muuntogeeniset rapsit Ms8, 
Rf3 ja Ms8 × Rf3

Päätöslauselmaesitys: B8-0073/2019

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

Päätöslauselmaesitys B8-0073/2019
(ENVI-valiokunta)

äänestys: 
päätöslauselma (teksti 
kokonaisuudessaan)

NHÄ + 414, 193, 36

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt
Verts/ALE, ENF:lopullinen äänestys
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13. Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: muuntogeeninen maissi 5307 
(SYN-Ø53Ø7-1)

Päätöslauselmaesitys: B8-0074/2019

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

Päätöslauselmaesitys B8-0074/2019
(ENVI-valiokunta)

äänestys: 
päätöslauselma (teksti 
kokonaisuudessaan)

NHÄ + 385, 204, 55

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt
Verts/ALE, ENF:lopullinen äänestys

14. Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: muuntogeeninen maissi MON 
87403 (MON-874Ø3-1)

Päätöslauselmaesitys: B8-0075/2019

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

Päätöslauselmaesitys B8-0075/2019
(ENVI-valiokunta)

äänestys: 
päätöslauselma (teksti 
kokonaisuudessaan)

NHÄ + 391, 204, 47

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt
Verts/ALE, ENF:lopullinen äänestys

15. Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: muuntogeeninen puuvilla 
GHB614 × LLCotton25 × MON 15985

Päätöslauselmaesitys: B8-0076/2019

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

Päätöslauselmaesitys B8-0076/2019
(ENVI-valiokunta)

äänestys: 
päätöslauselma (teksti 

NHÄ + 465, 122, 55
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Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

kokonaisuudessaan)

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt
Verts/ALE, ENF:lopullinen äänestys

16. Venezuelan tilanne

Päätöslauselmaesitykset: B8-0082/2019, B8-0083/2019, B8-0084/2019, B8-0085/2019, B8-0086/2019, 
B8-0087/2019

Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0082/2019
(PPE, S&D, ECR, ALDE)

§ 4 jälkeen § PPE + suullinen tarkistus

§ 5 jälkeen 3 ENF -

4 ENF -§ 6 jälkeen

5 ENF -

G kappale 1 ENF -

G kappaleen jälkeen 2 ENF -

äänestys: päätöslauselma (teksti 
kokonaisuudessaan)

NHÄ + 439, 104, 88

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset

B8-0082/2019 PPE ↓

B8-0083/2019 ECR ↓

B8-0084/2019 ALDE ↓

B8-0085/2019 S&D ↓

B8-0086/2019 GUE/NGL ↓

B8-0087/2019 Verts/ALE ↓

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt
GUE/NGL, PPE: lopullinen äänestys

Muuta
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Esteban González Pons esitti suullisen tarkistuksen, jolla lisätään uusi kohta 4 kohdan jälkeen 
seuraavasti:
"Tuomitsee useiden Venezuelan tilanteesta raportoineiden toimittajien pidätykset ja kehottaa 
vapauttamaan heidät välittömästi;"

Myös Elena Valenciano (S&D-ryhmä) allekirjoitti yhteisen päätöslauselmaesityksen RC-B8-
0082/2019.



P8_PV(2019)01-31(VOT)_FI.docx 11 PE 634.455

17. Kilpailupolitiikkaa koskeva vuosikertomus

Mietintö: Michel Reimon (A8-0474/2018)

Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

osat

1/NHÄ + 579, 26, 29

§ 2 § alkuper. teksti

2/NHÄ - 296, 308, 21

§ 2 jälkeen 3 PPE NHÄ + 318, 303, 9

4 PPE KÄ + 482, 123, 19

osat

1 ↓

2 ↓

3 ↓

4 ↓

5 ↓

§ 3

§ alkuper. teksti

6 ↓

osat

1 +

§ 4 § alkuper. teksti

2 -

5 PPE +

osat

1 ↓

2 ↓

§ 26

§ alkuper. teksti

3 ↓

osat§ 28 § alkuper. teksti

1 +
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Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

2 +

§ 31 9 EFDD NHÄ - 184, 403, 33

§ 32 6 GUE/NGL -

§ 38 7 GUE/NGL -

osat

1/NHÄ + 559, 47, 21

§ 40 § alkuper. teksti

2/NHÄ + 339, 264, 15

osat

1 +

§ 41 § alkuper. teksti

2 -

§ 49 jälkeen 8 GUE/NGL -

§ 64 jälkeen 1 EFDD NHÄ - 223, 321, 79

osat

1 +

§ 76 § alkuper. teksti

2 -

osat

1 +

§ 78 § alkuper. teksti

2 -

osat

1 +

§ 82 § alkuper. teksti

2 -

E kappale 2 PPE NHÄ - 288, 312, 22

äänestys: päätöslauselma (teksti 
kokonaisuudessaan)

NHÄ + 468, 66, 66

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt
EFDD: tarkistukset 1, 9
Verts/ALE: tark. 2, 3, 9, § 2, 40
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Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt
PPE:
§ 2
1. osa: "panee tyytyväisenä merkille jäsennellyn vuoropuhelun kilpailuasioista vastaavan 

komission jäsenen kanssa sekä komission pyrkimykset tehdä tiivistä yhteistyötä 
parlamentin kilpailuasioista vastaavan valiokunnan jäsenten ja kilpailupolitiikkaa 
käsittelevän työryhmän kanssa ja kannustaa niiden jatkamiseen; katsoo, että 
komission kilpailupolitiikkaa koskeva vuosikertomus on välttämätön toimenpide 
demokraattisen valvonnan kannalta; palauttaa mieliin, että parlamentti on viime 
vuosina osallistunut tavallisessa lainsäätämismenettelyssä kilpailusääntöjä koskevan 
kehyksen muokkaamiseen, esimerkiksi ehdotetun ECN+-direktiivin yhteydessä; 
katsoo, että parlamentille olisi annettava yhteispäätösvaltuudet kilpailusääntöjen 
kehyksen muokkaamiseksi, ja pitää valitettavana, että tämän unionin politiikanalan 
demokraattista ulottuvuutta ei vahvistettu perussopimuksia viimeksi muutettaessa;"

2. osa: "kehottaa muuttamaan perussopimuksia vastaavasti;"

§ 4
1. osa: "huomauttaa, että komissio esitti lainsäädäntöehdotuksen yleiseurooppalainen 

yksilöllisen eläketuotteen (PEPP-tuote) eli yksityisen eläkerahaston luomiseksi 
vuonna 2018;"

2. osa: "korostaa, että lainsäädäntöehdotuksen taustalla oli yhdysvaltalainen 
rahoituspalvelualan BlackRock-suuryhtiö, joka on maailman suurin varainhoitoyhtiö 
ja joka on luonut kaksi kolmasosaa kuuden biljoonan dollarin omaisuudestaan 
eläkkeiden avulla, ja että komissio esitti lainsäädäntöehdotuksen BlackRock-yhtiön 
merkittävän lobbaustoiminnan jälkeen; toteaa myös, että on entistä enemmän näyttöä 
siitä, että BlackRock-yhtiön kaltaiset suuret varainhoitoyhtiöt heikentävät kilpailua 
reaalisilla markkinoilla ja yritysten kesken; pyytää komissiota suhtautumaan 
erityisen valppaasti riskeihin, jotka liittyvät yksityisten eläketuotteiden määräävään 
markkina-asemaan;"

§ 28
1. osa: "panee merkille kilpailuasioista vastaavan komission jäsenen Margrethe Vestagerin 

päätöksen, joka liittyy McDonald’sille myönnettyä valtiontukea koskevaan 
tutkimukseen ja jonka mukaan tiettyjen McDonald’sin voittojen verottamatta 
jääminen Luxemburgissa ei täytä laittoman valtiontuen tunnusmerkkejä; katsoo, että 
EU:n nykyisellä sääntelyllä ei pystytä tehokkaasti torjumaan kaksinkertaista 
verottamatta jäämistä"

2. osa: "ja lopettamaan kilpailua alhaisimmasta yhteisöveroasteesta;"

§ 40
1. osa: "painottaa elintarvikeketjun voimakasta keskittymistä, jossa muutama yritys 

muodostaa oligopolin maailmanlaajuisilla siemen- ja torjunta-ainemarkkinoilla, ja 
toteaa, että tästä kärsivät kuluttajat, maanviljelijät, ympäristö ja luonnon 
monimuotoisuus;"

2. osa: "huomauttaa, että tällaisen rakenteen takia maanviljelijät ovat teknologisesti ja 
taloudellisesti aiempaa riippuvaisempia muutamasta maailmanlaajuisesta 
yhdennetystä täyden palvelun myyntialustasta, siemeniä tuotetaan yksipuolisemmin, 
innovoinnin suuntaukset ohjautuvat pois ympäristöä ja biologista monimuotoisuutta 
kunnioittavan tuotantomallin omaksumisesta ja innovointi vähenee ja 
lopputuotteiden laatu heikkenee kilpailun vähentymisen myötä; pyytää, että 
komissio suuntaisi maatalouden ja erityisesti pienviljelijöiden tulojen laskun vuoksi 
toimensa siten, että mahdollistettaisiin kohtuulliset tulot viljelijöille ja erityisesti 
pienten ja keskisuurten tilojen viljelijöille;"
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§ 41
1. osa: "pitää ratkaisevan tärkeänä, että komissio valvoo kattavammin patenttien käyttöä 

maatalousalalla;"
2. osa: "toteaa, että patenttien väärinkäyttö aiheuttaa viljelijöille tuotannollisia vaatimuksia, 

jotka rajoittavat niiden markkinavaihtoehtoja, köyhdyttävät viljelykasvien biologista 
monimuotoisuutta ja häiritsevät kilpailua sekä rajoittavat innovointia; toteaa, että 
suositellut toimet tukevat sellaisen maatalousteollisen mallin kehittämistä, joka 
edistää siirtymistä kohti luonnonmukaista ja ekologisesti kestävää maataloutta;"

§ 76
1. osa: "korostaa, että unionin sisämarkkinoille pääsyn ehtona olisi oltava hygienia-, 

kasvinsuojelu- ja ympäristönormien noudattaminen; pyytää komissiota reilun 
kilpailun takaamiseksi edistämään toimenpiteiden ja valvonnan vastaavuutta 
kolmansien maiden ja unionin välillä ympäristönormien ja elintarvikkeiden 
turvallisuutta koskevien normien alalla; panee merkille, että ympäristöön ja eläinten 
hyvinvointiin liittyvät mahdollisimman tiukat vaatimukset voivat tarkoittaa 
korkeampia kustannuksia ja vaatimusten alentaminen voi siten olla reilun kilpailun 
vastaista;"

2. osa: "suosittelee, että komissio tutkii tapoja kilpailupolitiikan soveltamisalan 
laajentamiseen, jotta voidaan estää tällainen sisämarkkinoilla tapahtuva ja 
sisämarkkinoille tuotavien tuotteiden polkumyynti;"

§ 78
1. osa: "painottaa, että ”kohtuullisen hinnan” käsite ei saa tarkoittaa vain alinta mahdollista 

hintaa kuluttajalle, vaan hinnan on oltava perusteltu ja mahdollistettava se, että 
kaikki elintarvikeketjun osapuolet saavat kohtuullisen korvauksen; painottaa, että 
kuluttajia kiinnostavat muutkin seikat kuin alhaiset hinnat, kuten eläinten 
hyvinvointi, ympäristön kestävyys, maaseudun kehittäminen ja aloitteet antibioottien 
käytön vähentämiseksi ja mikrobilääkeresistanssin välttämiseksi;"

2. osa: "kannustaa jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisia ottamaan huomioon kestävällä 
tavalla tuotettujen elintarvikkeiden kuluttajakysynnän, mikä edellyttää 
julkishyödykkeiden arvon ottamista enemmän huomioon elintarvikkeiden 
hinnoittelussa; pyytää tässä yhteydessä, että unionin kilpailupolitiikassa 
katsottaisiin ”halpoja elintarvikkeita” koskevaa pienintä yhteistä nimittäjää 
syvemmälle; katsoo, että tuotantokustannukset on otettava kaikilta osin huomioon 
sovittaessa hinnoista vähittäiskauppiaiden/jalostajien ja tuottajien välisissä 
sopimuksissa, niin että hinnat kattavat ainakin kustannukset;"

§ 82
1. osa: "ottaa huomioon, että on tapahtunut merkittävä horisontaalinen ja vertikaalinen 

rakenneuudistus, joka on johtanut jo ennestään keskittyneiden siementen, 
maatalouskemikaalien, lannoitteiden, eläingenetiikan ja maatalouskoneiden sekä 
jalostus- ja vähittäismyyntialojen keskittymiseen entisestään; pyytää komissiota 
tähän liittyen ja Bayer-ryhmän ostettua Monsanto-yhtiön varmistamaan, että unionin 
viljelijöiden ja kansalaisten etuja ja ympäristöä suojellaan, sillä yhdessä nämä yhtiöt 
hallitsevat noin 24:ää prosenttia maailman torjunta-aineiden markkinoista ja 29:ää 
prosenttia maailman siemenmarkkinoista;"
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2. osa: "katsoo, että komission on arvioitava kattavasti ja kokonaisvaltaisesti maatalouden 
tuotantopanosten tuottajien, myös kasvinsuojeluaineiden tuottajien, 
yrityssulautumien ja -kauppojen vaikutuksia maatiloihin, niin että viljelijöillä on 
mahdollisuus saada parempilaatuisia innovatiivisia tuotteita, joilla on vähemmän 
ympäristövaikutuksia ja joiden hinnat ovat kilpailukykyisiä; korostaa, että tällaiset 
sulautumat ja kaupat voivat vahingoittaa kilpailua ja heikentää keskeisten tuotteiden 
saatavuutta viljelijöille; katsoo, että kaupan pitämisen vaatimuksia, jotka koskevat 
siementen ja kasvien lisäysaineistoa vähäiseen käyttötarkoitukseen, on kevennettävä 
ja tehtävä joustavammiksi;"

S&D:
§ 3
1. osa: "pyytää komissiota analysoimaan huolellisesti” ja “mahdollisesti merkittäviä"
2. osa: "haittavaikutuksia"
3. osa: "ehdotetun Siemensin ja Alstomin sulautuman” ja ”unionin rautatiemarkkinoiden 

kilpailukykyyn sekä sen"
4. osa: "kielteisiä"
5. osa: "vaikutuksia rautateiden käyttäjiin,"
6. osa: "jotka joutuisivat kärsimään hinnankorotuksista, valinnanvaran kaventumisesta ja 

palvelun, laadun ja innovoinnin tason alenemisesta; toteaa, että ehdotettu sulautuma 
aiheuttaa todennäköisesti haittaa korkeanopeuksisen liikkuvan kaluston sekä kauko- 
ja kaupunkiliikenteen junien markkinoille ja koko rautatieinfrastruktuurille, sillä se 
luo määräävän markkina-aseman merkinantojärjestelmien alalla EU:ssa ja erityisesti 
sellaisissa jäsenvaltioissa kuin Alankomaat, Belgia, Espanja, Romania, Tanska ja 
Yhdistynyt kuningaskunta;"

§ 26
1. osa: "toteaa, että komission puheenjohtaja on sitoutunut esittämään ehdotuksia 

jäsenvaltioiden veroyhteistyön lisäämiseksi velvoitteella vastata ryhmän pyyntöihin 
veroasioissa siten, että yksi jäsenvaltio voi tarjota muille kaikki tarvittavat tiedot 
rajatylittävään veronkiertoon syyllistyneiden syytteeseen asettamisen 
mahdollistamiseksi, sekä" ja "verouudistusta koskevia ehdotuksia,"

2. osa: "SEUT-sopimuksen 116 artiklan nojalla"
3. osa: "jotka edellyttäisivät neuvoston ja parlamentin yhteispäätöstä, jotta poistetaan 

kilpailun edellytysten vääristyminen sisämarkkinoilta;"


