
P9_PV(2019)09-18(VOT)_FI.docx 1 PE 640.603

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
AV alhainen vähimmäismäärä (1/20 jäsenistä)
KEV keskitason vähimmäismäärä (1/10 jäsenistä)
KOV korkea vähimmäismäärä (1/5 jäsenistä)
SEC salainen äänestys
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1. Lisätalousarvioesitys nro 1/2019: varainhoitovuoden 2018 ylijäämä

Mietintö: John Howarth (A9-0005/2019)

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

kertaäänestys NHÄ + 601, 40, 12

2. Lisätalousarvioesitys nro 2/2019: määrärahojen lisääminen EU:n kilpailukyvyn 
kannalta keskeisissä ohjelmissa: Horisontti 2020 ja Erasmus+

Mietintö: John Howarth (A9-0004/2019)

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

äänestys: 
päätöslauselma (teksti 
kokonaisuudessaan)

NHÄ + 614, 69, 10

3. Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto Romanian, Italian 
ja Itävallan avustamiseksi

Mietintö: Siegfried Mureşan (A9-0002/2019) (parlamentin jäsenten enemmistö ja 3/5 annetuista 
äänistä)

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

kertaäänestys NHÄ + 645, 18, 30

4. Lisätalousarvioesitys nro 3/2019: ehdotus Euroopan unionin solidaarisuusrahaston 
varojen käyttöönotosta Romanian, Italian ja Itävallan avustamiseksi

Mietintö: John Howarth (A9-0006/2019)

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

kertaäänestys NHÄ + 649, 19, 30
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5. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto – EGF/2019/000 TA 2019 – 
komission aloitteesta annettava tekninen tuki

Mietintö: Bogdan Rzońca (A9-0001/2019) (parlamentin jäsenten enemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

kertaäänestys NHÄ + 580, 61, 67

6. Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen EU:sta

Päätöslauselmaesitykset: B9-0038/2019, B9-0039/2019

Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

Päätöslauselmaesitys B9-0038/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

osat

1 +

§ 4 § alkuper. teksti

2/NHÄ + 541, 149, 11

osat

1/NHÄ + 504, 167, 28

§ 12 § alkuper. teksti

2 +

osat

1 +

§ 14 § alkuper. teksti

2 +

§ 17 § alkuper. teksti eä +

§ 20 § alkuper. teksti eä +

osat

1 +

A kappale § alkuper. teksti

2 +
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Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

osat

1 +

D kappale § alkuper. teksti

2 +

K kappale § alkuper. teksti eä +

N kappale § alkuper. teksti eä +

äänestys: päätöslauselma (teksti 
kokonaisuudessaan)

NHÄ + 544, 126, 38

Päätöslauselmaesitys B9-0039/2019
(ID)

äänestys: päätöslauselma (teksti 
kokonaisuudessaan)

↓

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt
ID: § 4 (2. osa), 12 (1. osa) lopullinen äänestys (B9-0038/2019)

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt
ECR: johdanto-osan K kappale
ID: § 17, 20; johdanto-osan N kappale

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt
ID:
§ 12
1. osa: ”korostaa, että jos Yhdistynyt kuningaskunta eroaa EU:sta ilman sopimusta, vastuu 

tästä kuuluu yksinomaan Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukselle;”
2. osa: ”viittaa lisäksi sopimuksettoman eron vaikutuksiin Pohjois-Irlannin ja Irlannin 

rajaan sekä pitkänperjantain sopimuksen toimintaan;”

§ 14
1. osa: teksti ilman sanoja ”eivätkä ne tarjoa samoja etuja kuin EU-jäsenyys tai 

erosopimuksessa määrätyn mahdollisen siirtymäajan ehdot”
2. osa: nämä sanat

A kappale
1. osa: teksti ilman sanoja ”ja valitettava” ja ”kielteisiä”
2. osa: nämä sanat

D kappale
1. osa: ”toteaa, että Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuu nykyisin noin 3,2 miljoonaa 

unioniin jäävien 27 jäsenvaltion (EU-27) kansalaista ja näissä 27 jäsenvaltiossa asuu 
puolestaan 1,2 miljoonaa Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaista 
(jäljempänä ’Britannian kansalaiset’); toteaa, että nämä kansalaiset ovat muuttaneet 
toiseen jäsenvaltioon asumaan heille unionin oikeuden mukaan kuuluvia oikeuksia 
hyödyntäen”

2. osa: ”ja siinä uskossa, että he voivat hyödyntää kyseisiä oikeuksia koko elämänsä ajan;”
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ECR, ID:
§ 4
1. osa: ”toteaa, että Irlannin ja Pohjois-Irlannin rajaa koskevat Yhdistyneen kuningaskunnan 

perusvaihtoehdot ovat samat kuin ennenkin ja pysyvät samoina riippumatta 
hallituksen kokoonpanosta; muistuttaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus 
hylkäsi EU:n ensimmäisen ehdotuksen ainoastaan Pohjois-Irlantia koskevaksi 
varajärjestelyksi ja pyysi tämän jälkeen, että se kirjoitettaisiin uudelleen siihen 
muotoon, jossa se nyt on erosopimuksessa; ilmaisee olevansa valmis palauttamaan 
ainoastaan Pohjois-Irlantia koskevan varajärjestelyn”

2. osa: ”mutta korostaa, ettei se aio antaa hyväksyntäänsä erosopimukselle, johon ei sisälly 
varajärjestelyä;”


