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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. Vapauksien toteutuminen Algeriassa

Päätöslauselmaesitykset: B9-0193/2019, B9-0194/2019, B9-0195/2019, B9-0196/2019, 
B9-0199/2019

Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0193/2019
(PPE, S&D, Renew, ECR)

1 ID NHÄ - 159, 471, 28§ 3 jälkeen

2 ID NHÄ - 135, 463, 67

§ 4 jälkeen 3 ID NHÄ - 140, 484, 37

äänestys: päätöslauselma 
(teksti kokonaisuudessaan)

+

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset

B9-0193/2019 ECR ↓

B9-0194/2019 S&D ↓

B9-0195/2019 ID ↓

B9-0196/2019 PPE ↓

B9-0199/2019 Renew ↓

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt
ID: tarkistukset 1, 2, 3
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2. Kuuba ja José Daniel Ferrerin tapaus

Päätöslauselmaesitykset: B9-0200/2019, B9-0202/2019, B9-0205/2019, B9-0207/2019, 
B9-0210/2019, B9-0213/2019

Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0200/2019
(PPE, Renew, ECR)

§ 1 § alkuper. teksti NHÄ + 616, 29, 18

äänestys: päätöslauselma 
(teksti kokonaisuudessaan)

NHÄ + 382, 243, 42

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset

B9-0200/2019 PPE ↓

B9-0202/2019 ECR ↓

B9-0205/2019 S&D ↓

B9-0207/2019 GUE/NGL ↓

B9-0210/2019 Verts/ALE ↓

B9-0213/2019 Renew ↓

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt
S&D: § 1
PPE: lopullinen äänestys RC-B9-0200/2019

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt
S&D: § 1
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3. Haiti

Päätöslauselmaesitykset: B9-0214/2019, B9-0217/2019, B9-0219/2019, B9-0221/2019, 
B9-0222/2019, B9-0223/2019

Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0214/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

äänestys: päätöslauselma 
(teksti kokonaisuudessaan)

+

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset

B9-0214/2019 PPE ↓

B9-0217/2019 Verts/ALE ↓

B9-0219/2019 ECR ↓

B9-0221/2019 S&D ↓

B9-0222/2019 GUE/NGL ↓

B9-0223/2019 Renew ↓

4. EU:n ja Yhdysvaltojen välinen sopimus korkealaatuisen naudanlihan 
tuontitariffikiintiön osuuden myöntämisestä ***

Suositus: Bernd Lange (A9-0038/2019)

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

äänestys: 
hyväksyntämenettely

NHÄ + 457, 140, 71
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5. EU:n ja Yhdysvaltojen välinen sopimus korkealaatuisen naudanlihan 
tuontitariffikiintiön osuuden myöntämisestä (päätöslauselma)

Mietintö: Bernd Lange (A9-0037/2019)

Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

§ 1 1 GUE/NGL -

§ 2 2 GUE/NGL -

§ 3 3 GUE/NGL NHÄ - 190, 462, 16

§ 4 jälkeen 4 GUE/NGL NHÄ - 242, 403, 20

äänestys: päätöslauselma 
(teksti kokonaisuudessaan)

NHÄ + 459, 145, 66

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt
GUE/NGL tarkistukset 3, 4

Muuta
Myös Helmut Scholz (GUE/NGL-ryhmä) allekirjoitti tarkistukset 1–4.



P9_PV(2019)11-28(VOT)_FI.docx 7 PE 644.716

6. Bolivian tilanne

Päätöslauselmaesitykset: B9-0187/2019, B9-0188/2019, B9-0189/2019, B9-0190/2019, 
B9-0191/2019, B9-0192/2019

Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0187/2019
(PPE, S&D, Renew, ECR)

ennen § 1 1 GUE/NGL NHÄ - 110, 474, 87

§ 3 2 GUE/NGL NHÄ - 270, 377, 24

§ 3 jälkeen 3 GUE/NGL NHÄ - 144, 490, 36

§ 4 jälkeen 9 Verts/ALE -

§ 8 jälkeen 4 GUE/NGL NHÄ - 161, 491, 16

D kappale 5P Verts/ALE -

G kappale 6 Verts/ALE -

H kappale 7P Verts/ALE KÄ - 263, 343, 66

K kappale 8 Verts/ALE -

K kappaleen jälkeen 10 Verts/ALE -

äänestys: päätöslauselma 
(teksti kokonaisuudessaan)

NHÄ + 425, 132, 109

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset

B9-0187/2019 PPE ↓

B9-0188/2019 Verts/ALE ↓

B9-0189/2019 ECR ↓

B9-0190/2019 GUE/NGL ↓

B9-0191/2019 Renew ↓

B9-0192/2019 S&D ↓

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt
GUE/NGL: tarkistukset 1, 2, 3, 4; lopullinen äänestys RC-B9-0187/2019
PPE: lopullinen äänestys RC-B9-0187/2019
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7. Ilmasto- ja ympäristöhätätila

Päätöslauselmaesitykset: B9-0209/2019, B9-0211/2019, B9-0212/2019, B9-0215/2019, B9-0216/2019, 
B9-0218/2019, B9-0220/2019

Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0209/2019
(S&D, Renew, GUE/NGL)

otsikko 10 PPE KÄ - 238, 412, 20

osat

1/NHÄ - 101, 560, 9

7 jäsenet

2/NHÄ - 95, 563, 9

11 ID NHÄ - 124, 538, 3

9 PPE KÄ - 227, 418, 21

osat

1/NHÄ + 374, 269, 23

§ 1

§ alkuper. teksti

2 +

osat

1/NHÄ - 101, 555, 15

16 ECR

2/NHÄ ↓

15 GUE/NGL NHÄ - 148, 514, 9

osat

1/NHÄ + 609, 59, 6

2/NHÄ + 543, 119, 8

3/NHÄ + 532, 122, 15

§ 2

§ alkuper. teksti

4/AN + 465, 192, 16

osat

1/NHÄ + 491, 165, 17

§ 2 jälkeen 17 ECR

2/NHÄ + 405, 219, 41
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Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

§ 3 jälkeen 1 Verts/ALE, 
GUE/NGL

NHÄ + 352, 303, 5

§ 4 jälkeen 2 Verts/ALE, 
GUE/NGL

NHÄ - 155, 507, 8

§ 5 jälkeen 3 Verts/ALE, 
GUE/NGL

NHÄ - 260, 394, 16

§ 6 jälkeen 18 Verts/ALE, 
GUE/NGL

NHÄ - 158, 495, 21

osat

1 +

4 viite § alkuper. teksti

2 +

5 viitteen jälkeen 6 jäsenet NHÄ - 95, 555, 24

12 GUE/NGL -A kappale

§ alkuper. teksti eä +

4 Renew +B kappale

13 GUE/NGL -

14 GUE/NGL -

5 Renew +

C kappale

8 PPE -
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Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

äänestys: päätöslauselma 
(teksti kokonaisuudessaan)

NHÄ + 429, 225, 19

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset

B9-0209/2019 Renew NHÄ ↓

B9-0211/2019 Verts/ALE NHÄ ↓

B9-0212/2019 S&D ↓

B9-0215/2019 PPE ↓

B9-0216/2019 ECR ↓

B9-0218/2019 ID NHÄ ↓

B9-0220/2019 GUE/NGL ↓

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt
GUE/NGL: lopullinen äänestys RC-B9-0209/2019
Verts/ALE: tarkistukset 1, 2, 3, 11, 15, 16, 18; lopullinen äänestys RC-B9-0209/2019, lopullinen 

äänestys B9-0209/2019, lopullinen äänestys B9-0211/2019
ECR: tarkistukset 7, 16, 17
ID: § 1 (1. osa), 2; tarkistukset 6, 11; lopullinen äänestys RC-B9-0209/2019, lopullinen 

äänestys B9-0218/2019

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt
ID: A kappale

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt
ID:
tarkistus 7
1. osa: ”palauttaa mieliin, että ilmastonmuutos on yksi ihmiskunnan monista haasteista ja 

että kaikkien valtioiden ja sidosryhmien eri puolilla maailmaa on tehtävä kaikkensa 
sen mittaamiseksi tieteellisesti, jotta politiikka ja etenkin varojen käyttö perustuisivat 
havainnoitavissa oleviin tosiseikkoihin eikä apokalyptisen pelon lietsontaan tai 
epäluotettaviin malleihin; korostaa, että tiedemaailmassa ei ole yksimielisyyttä siitä, 
mikä osuus ilmastonmuutoksesta johtuu ihmisen toiminnasta ja mikä osuus on 
luonnollinen;”

2. osa: ”toteaa, että maapallon lämpötila nousee paljon ennustettua hitaammin, joten ei ole 
olemassa ilmasto- ja ympäristöhätätilaa;”

tarkistus 16
1. osa: teksti ilman sanoja ”kiireellisesti”, ”ja panna täytäntöön” ja ”saavuttaa tavoitteen 

nollanettopäästöistä vuoteen 2050 mennessä”
2. osa: nämä sanat
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§ 1
1. osa: ”julistaa ilmasto- ja ympäristöhätätilan;”
2. osa: ”kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja kaikkia maailmanlaajuisia toimijoita 

ryhtymään kiireellisesti tarvittaviin konkreettisiin toimiin tämän uhan torjumiseksi ja 
hillitsemiseksi ennen kuin se on liian myöhäistä ja ilmoittaa itse sitoutuvansa näiden 
toimien toteuttamiseen;”

johdanto-osan 4 viite
1. osa: teksti ilman sanoja ”esitetyn uusimman ja kattavimman tieteellisen näytön 

ilmastonmuutoksen tuhoisista vaikutuksista”
2. osa: nämä sanat

PPE, ID:
tarkistus 17
1. osa: ”tunnustaa oman institutionaalisen vastuunsa oman hiilijalanjälkensä 

pienentämisestä; ehdottaa, että parlamentti hyväksyy omia toimenpiteitä päästöjen 
vähentämiseksi, mukaan lukien korvaa ajoneuvokantansa päästöttömillä 
ajoneuvoilla,”

2. osa: ”ja kehottaa kaikkia jäsenvaltioita hyväksymään Euroopan parlamentille yhden 
toimipaikan;”

§ 2
1. osa: ”kehottaa uutta komissiota arvioimaan perusteellisesti kaikkien asiaankuuluvien 

lainsäädäntö- ja talousarvioehdotusten ilmasto- ja ympäristövaikutukset” ilman 
sanaa ”ilmasto- ja” 

2. osa: ”ilmasto- ja”
3. osa: ”ja varmistamaan, että ehdotukset vastaavat täysin tavoitetta rajoittaa ilmaston 

lämpeneminen alle 1,5 celsiusasteeseen,”
4. osa: ”sekä varmistamaan, että ne eivät edistä biologisen monimuotoisuuden häviämistä;”

8. YK:n ilmastokokous 2019 (COP 25)

Päätöslauselmaesitys: B9-0174/2019

Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

Päätöslauselmaesitys B9-0174/2019
(ENVI-valiokunta, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

ennen § 1 11 S&D, Renew, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

NHÄ - 175, 259, 234

51 GUE/NGL NHÄ - 123, 534, 13

osat

1 +

§ 1

§ alkuper. teksti

2/NHÄ + 606, 55, 8
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Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

§ 3 jälkeen 52 GUE/NGL NHÄ + 420, 231, 19

osat

1/NHÄ + 548, 74, 48

2 +

§ 9 § alkuper. teksti

3 +

osat

1/NHÄ + 537, 119, 15

§ 14 § alkuper. teksti

2 +

osat

1 +

§ 20 § alkuper. teksti

2 +

43 ECR KÄ - 294, 367, 9

osat

1 +

§ 21

§ alkuper. teksti

2 +

§ 22 44 ECR NHÄ - 151, 492, 32

45 ECR NHÄ - 243, 407, 19

osat

1/NHÄ - 131, 409, 129

53 GUE/NGL

2 -

1 Verts/ALE NHÄ - 154, 402, 115

19 PPE NHÄ - 199, 447, 25

osat

1/NHÄ + 520, 135, 13

§ 23

§ alkuper. teksti

2/NHÄ + 382, 271, 14
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Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

54 GUE/NGL -

2 Verts/ALE NHÄ - 151, 398, 120

20 PPE NHÄ - 185, 452, 32

§ 24

§ alkuper. teksti NHÄ + 388, 271, 9

§ 25 21 PPE KÄ + 352, 309, 7

osat

1/NHÄ + 634, 27, 8

§ 26 § alkuper. teksti

2 +

§ 27 § alkuper. teksti NHÄ + 540, 108, 21

osat

1 +

§ 28 § alkuper. teksti

2 +

55 GUE/NGL -§ 32

§ alkuper. teksti eä/KÄ + 374, 277, 21

§ 33 § alkuper. teksti NHÄ + 363, 287, 20

§ 34 56 GUE/NGL -

§ 35 57 GUE/NGL NHÄ - 280, 375, 12

58 GUE/NGL NHÄ - 261, 388, 16§ 35 jälkeen

59 GUE/NGL KÄ - 263, 386, 11

§ 36 46 ECR -

§ 39 jälkeen 22 PPE NHÄ + 356, 298, 17

§ 40 60 GUE/NGL KÄ + 549, 98, 21

§ 42 61 GUE/NGL -

37 PPE KÄ - 260, 396, 17

osat

§ 45

§ alkuper. teksti

1/NHÄ + 375, 280, 12
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Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

2 +

§ 46 62 GUE/NGL NHÄ - 137, 482, 47

osat

1/NHÄ + 491, 147, 33

3 Verts/ALE

2/NHÄ - 222, 419, 23

osat

1 ↓

10 Renew

2 ↓

63 GUE/NGL ↓

osat

1/NHÄ ↓

2/NHÄ ↓

3/NHÄ ↓

4/NHÄ ↓

5/NHÄ ↓

§ 52

§ alkuper. teksti

6/NHÄ ↓

4 Verts/ALE NHÄ + 343, 306, 7§ 52 jälkeen

64 GUE/NGL KÄ - 125, 536, 5

65 GUE/NGL KÄ + 336, 314, 6

osat

1 ↓

§ 53

§ alkuper. teksti

2 ↓

23 PPE -§ 53 jälkeen

47 ECR NHÄ - 312, 331, 22
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Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

§ 54 § alkuper. teksti eä +

38 jäsenet NHÄ + 322, 298, 45§ 56

§ alkuper. teksti NHÄ ↓

osat

1/KÄ + 587, 55, 9

§ 58 § alkuper. teksti

2/KÄ - 305, 342, 18

§ 61 48 ECR NHÄ - 235, 368, 58

66 GUE/NGL KÄ - 269, 381, 19

osat

1/NHÄ + 519, 122, 19

2 +

§ 62

§ alkuper. teksti

3 +

§ 64 § alkuper. teksti eä +

24 PPE KÄ + 341, 314, 11

osat

1/NHÄ + 428, 207, 31

25 PPE

2/NHÄ - 272, 354, 36

§ 64 jälkeen

67 GUE/NGL NHÄ - 104, 430, 128

osat

1/NHÄ - 262, 394, 9

12rev=
26=

jäsenet
PPE

2/NHÄ - 177, 459, 24

49 ECR -

§ 65

§ alkuper. teksti eä +

13=
27=

jäsenet
PPE

NHÄ - 266, 360, 40§ 66

§ alkuper. teksti eä +
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Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

5 Verts/ALE +

14=
28=

jäsenet
PPE

-

15=
29=

jäsenet
PPE

-

§ 66 jälkeen

16=
30=

jäsenet
PPE

-

§ 67 31P PPE NHÄ - 140, 463, 57

§ 67 jälkeen 6 Verts/ALE NHÄ + 487, 136, 40

9 Verts/ALE NHÄ + 366, 256, 38

32 PPE NHÄ - 119, 502, 36

osat

1 ↓

2 ↓

3 ↓

4 ↓

5 ↓

§ 68

§ alkuper. teksti

6 ↓

34 PPE -

osat

1 +

§ 69

§ alkuper. teksti

2/KÄ + 364, 280, 13

osat

1/KÄ + 341, 308, 10

§ 69 jälkeen 18=
35=

jäsenet
PPE

2/KÄ - 222, 404, 25

osat§ 70 68 GUE/NGL

1/NHÄ - 165, 474, 21
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Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

2 -

§ 71 69 GUE/NGL -

36 PPE KÄ + 305, 293, 54§ 72

50 ECR ↓

§ 73 70 GUE/NGL KÄ + 429, 198, 18

§ 75 7S Verts/ALE NHÄ - 167, 477, 17

§ 76 8P Verts/ALE -

osat

1 +

§ 77 § alkuper. teksti

2/KÄ + 364, 284, 9

osat

1 +

§ 78 § alkuper. teksti

2/NHÄ + 611, 40, 8

osat

1 +

§ 80 § alkuper. teksti

2/NHÄ + 538, 76, 42

osat

1 +

§ 82 § alkuper. teksti

2/NHÄ + 526, 122, 8

§ 83 § alkuper. teksti eä +

§ 90 § alkuper. teksti eä +

osat

1 +

§ 91 § alkuper. teksti

2 +
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Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

§ 113 71 GUE/NGL -

§ 114 jälkeen 72 GUE/NGL NHÄ - 100, 481, 77

§ 115 § alkuper. teksti eä +

osat

1 +

§ 116 § alkuper. teksti

2/NHÄ + 528, 88, 41

osat

1 +

§ 118 § alkuper. teksti

2 +

18 viite 39 ECR KÄ + 415, 194, 44

B kappale 40 ECR -

C kappale 41 ECR -

I kappale § alkuper. teksti eä +

K kappale § alkuper. teksti NHÄ + 481, 148, 25

osat

1/KÄ - 122, 520, 10

L kappale 42 ECR

2 -

äänestys: päätöslauselma 
(teksti kokonaisuudessaan)

NHÄ + 430, 190, 34

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt
PPE: tarkistukset 19, 20, 22, 25, 38; § 27, 52, 56
S&D: tarkistus 11
GUE/NGL: tarkistukset 51, 52, 53 (1. osa), 57, 58, 62, 67, 68 (1. osa), 72
ID: § 1 (2. osa), 9 (1. osa), 14 (1. osa), 23, 26 (1. osa), 33, 45 (1. osa), 52 (3. osa), 56, 62 

(1. osa), 78 (2. osa), 80 (2. osa), 82 (2. osa), 116 (2. osa); K kappale lopullinen 
äänestys

ECR: tarkistukset 38, 44, 45, 47; § 24, 56
Verts/ALE: tarkistukset 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 19, 20, 25, 26, 27, 31, 32, 48; § 56; lopullinen 

äänestys
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Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt
PPE: § 27, 33, 56, 65, 66
jäsenet: § 24, 32, 33, 54, 56, 65, 66, 115; I kappale
Renew: § 56
GUE/NGL: § 64, 83, 90; K kappale
ECR: § 27

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt
PPE:
tarkistus 3
1. osa: teksti ilman sanoja ”pitää kuitenkin valitettavana, että sen tarkistettu energia-alan 

lainanantopolitiikka mahdollistaa edelleen investoinnit niin sanottujen ”vähähiilisten 
kaasujen” infrastruktuuriin ilman selkeitä ja konkreettisia ympäristötakeita;”

2. osa: nämä sanat

tarkistus 10
1. osa: teksti ilman sanoja ”joka lopettaa tukensa fossiilisia polttoaineita koskeville 

hankkeille vuoteen 2021 mennessä ja jonka kaikki rahoitustoimet ovat Pariisin 
sopimuksen periaatteiden ja tavoitteiden mukaisia vuoteen 2020 mennessä;”

2. osa: nämä sanat

tarkistus 18=35=
1. osa:  ”kehottaa lisäämään vaihtoehtoisten polttoaineiden tutkimukseen ja markkinoille 

saattamiseen tarkoitettua rahoitusta;”
2. osa: ”huomauttaa, että vaihtoehtoisten polttoaineiden markkinoille pääsyn ja käytön 

kannustaminen olisi aina asetettava etusijalle polttoaineiden lisäverotukseen 
nähden;”

tarkistus 42
1. osa: ”ottaa huomioon, että ilmastonmuutos vaikuttaa suhteettoman paljon kehitysmaihin 

ja kuitenkin niiden hiilidioksidipäästöt ovat suuremmat kuin kehittyneillä mailla;”
2. osa: ”katsoo, että jaottelu ”kehittyneisiin maihin” ja ”kehitysmaihin” (liitteen I maat / 

liitteen I ulkopuoliset maat) ei ole enää perusteltu monenvälisissä ilmastotoimissa;”

§ 77
1. osa: teksti ilman sanoja ”vuoteen 2020 mennessä”
2. osa: nämä sanat

jäsenet
§ 23
1. osa: teksti ilman sanoja ”kansallisesti määriteltyjen panosten” ja ”siten, että asetetaan 

koko unionin taloutta koskevaksi EU:n sisäisten kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistavoitteeksi 55 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä”

2. osa: nämä sanat

§ 28
1. osa: ”katsoo, että olisi jatkettava työtä luotettavan mallin kehittämiseksi kulutukseen 

perustuvan ilmastovaikutuksen mittaamiseen;”
2. osa: ”panee merkille komission perusteellisessa selvityksessä esitetyn päätelmän, jonka 

mukaan EU:n pyrkimykset vähentää oman tuotannon päästöjä mitätöityvät sellaisten 
tuotteiden tuonnin vaikutuksesta, joiden hiilijalanjälki on korkeampi, mutta EU on 
kuitenkin osallistunut merkittävästi päästöjen vähentämiseen muissa maissa 
lisääntyneen kauppavirran ja vientituotteidensa parantuneen hiilitehokkuuden takia;”
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§ 118
1. osa: ”katsoo, että parlamentin olisi oltava kiinteä osa EU:n valtuuskuntaa, koska sen on 

annettava hyväksyntänsä kansainvälisten sopimusten tekemiselle ja se on 
lainsäätäjänä keskeisessä asemassa Pariisin sopimuksen täytäntöönpanossa 
unionissa;”

2. osa: ”edellyttää näin ollen, että parlamentin sallitaan osallistua EU:n 
koordinointikokouksiin COP25:ssä Madridissa ja että sille taataan oikeus tutustua 
kaikkiin valmisteluasiakirjoihin neuvottelujen käynnistämisestä lähtien;”

GUE/NGL
tarkistus 53
1. osa: ”kannattaa EU:n kansallisesti määriteltyjen panosten saattamista ajan tasalle;”
2. osa: ”katsoo, että tämä olisi tehtävä sisällyttämällä EU:n lainsäädäntöön tavoite 

ilmastoneutraaliuden saavuttamisesta mahdollisimman pian, mieluiten vuoteen 2040 
mennessä, ja viimeistään vuonna 2050; kehottaa myös muita globaaleja talouksia 
saattamaan kansallisesti määritellyt panoksensa ajan tasalle maailmanlaajuisten 
vaikutusten aikaansaamiseksi;”

tarkistus 68
1. osa: ”muistuttaa, että 23 prosenttia maailman kasvihuonekaasupäästöistä on peräisin 

maataloudesta ja 80 prosenttia metsäkadosta liittyy maatalouteen kaikkialla 
maailmassa; korostaa, että riittävän ravinnon takaamiseksi maailman kasvavalle 
väestölle tarvitaan investointeja agroekologiseen maatalouteen sekä kestäviin 
tuotanto- ja kulutusmalleihin; korostaa, että tehokkuus ei yksinään ole riittävä 
strategia maatalousalan hiilestä irtautumiseksi;”

2. osa: ”kehottaa kaikkia sopimuspuolia edistämään aktiivisesti terveellisiä ja kestäviä 
ruokavalioita;”

§ 21
1. osa: ”korostaa EU:n kunnianhimoisen ja osallistavan ilmastopolitiikan merkitystä, jotta 

voidaan toimia uskottavana ja luotettavana kumppanina maailmanlaajuisesti, sekä 
EU:n maailmanlaajuisen ilmastojohtajuuden säilyttämisen merkitystä;”

2. osa: ”painottaa siksi, että EU:n on investoitava tutkimukseen ja teollisesti sovellettaviin 
innovaatioihin ja edistettävä niitä merkittävästi;”

ID:
§ 1
1. osa: teksti ilman sanoja ”ja että kaikkien valtioiden ja toimijoiden kautta maailman on 

tehtävä parhaansa sen torjumiseksi”
2. osa: nämä sanat

§ 14
1. osa: ”korostaa, että kansallisesti määriteltyjen panosten nykyinen tavoitetaso olisi 

nostettava viisinkertaiseksi, jotta 1,5 celsiusasteen raja ei ylittyisi;”
2. osa: ”painottaa, että tämä maailmanlaajuinen tavoite on edelleen teknisesti 

toteutuskelpoinen ja että siitä koituisi lukuisia sivuhyötyjä ympäristölle ja 
kansanterveydelle;”
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§ 26
1. osa: ”korostaa, että kaikkia ilmastotoimia olisi toteutettava oikeudenmukaisen siirtymän 

periaatetta noudattaen ja tiiviissä yhteistyössä kansalaisyhteiskunnan ja 
työmarkkinaosapuolten kanssa;”

2. osa: ”katsoo näin ollen, että vahvempi sosiaalinen kumppanuus ja kansalaisyhteiskunnan 
sitoutuminen sekä kansallisella että EU:n tasolla on perustavaa yhteiskunnan 
kaikkien osa-alueiden ilmastoneutraaliuden aikaansaamiselle oikeudenmukaisella, 
osallistavalla ja sosiaalisesti kestävällä tavalla; katsoo, että luontopohjaiset ratkaisut 
sekä ekosysteemien ja biologisen monimuotoisuuden ennallistaminen ja 
säilyttäminen ovat keskeisiä tekijöitä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja siihen 
sopeutumisessa;”

§ 45
1. osa: ”muistuttaa, että YMP:stä ei pitäisi enää myöntää tukia ympäristölle ja ilmastolle 

haitalliseen toimintaan,”
2. osa: ”mukaan lukien turvemaiden kuivatus ja kasteluveden liikaotto, eikä 

maatalousalueella kasvavista puista saisi rangaista;”

§ 78
1. osa: ”pitää myönteisenä Montrealin pöytäkirjan Kigalin muutoksen voimaantuloa; uskoo, 

että sen pitäisi antaa EU:lle uusi sysäys fluorattuja kaasuja koskevan asetuksen 
nopeaan tarkistamiseen, jolloin voidaan puuttua EU:n ilmastoa koskevaa 
kunnianhimoa uhkaaviin tunnettuihin puutteisiin, kuten fluorihiilivetyjen (HFCt) 
laittomaan kauppaan”

2. osa: ”ja riittämättömiin toimiin rikkiheksafluoridin (SF6) käytön estämiseksi;”

§ 80
1. osa: teksti ilman sanoja ”ja osoitetaan maailmalle, että teollisuus ja ilmastoneutraalius 

voidaan sovittaa yhteen;”
2. osa: nämä sanat

§ 82
1. osa: teksti ilman sanaa ”ja EU:n ilmastolainsäädännön”
2. osa: nämä sanat

§ 116
1. osa: teksti ilman sanoja ”toistaa sen vuoksi pitävänsä valitettavana Yhdysvaltojen 

presidentin Donald Trumpin ilmoitusta aikomuksestaan vetää Yhdysvallat pois 
Pariisin sopimuksesta;”

2. osa: nämä sanat

ECR:
§ 20
1. osa: ”pitää myönteisenä YK:n ilmastohuippukokouksen 2019 aikana käynnistettyä 

Climate Ambition Alliance -liittoutumaa, johon kuuluu 59 ilmastosopimuksen 
sopimuspuolta, jotka ovat ilmaisseet aikovansa esittää tehostetun kansallisesti 
määritellyn panoksen vuoteen 2020 mennessä Pariisin sopimuksen mukaisesti, ja 
65 sopimuspuolta, EU mukaan lukien, jotka pyrkivät saamaan aikaan 
kasvihuonekaasujen nollanettopäästöt” 

2. osa: ”vuoteen 2050 mennessä; pitää kuitenkin valitettavana, etteivät kaikki EU:n 
jäsenvaltiot olleet valmiita kannattamaan EU:n kansallisesti määriteltyjen panosten 
tavoitetason nostamista Euroopan parlamentin vaatimuksista huolimatta;”



P9_PV(2019)11-28(VOT)_FI.docx 22 PE 644.716

§ 53
1. osa: ”korostaa, että on tärkeää toteuttaa oikeudenmukainen siirtymä ilmastoneutraaliin 

talouteen ja että tarvitaan ennakoivaa ja osallistavaa toimintatapaa, jotta voidaan 
varmistaa, että kansalaiset hyötyvät siirtymästä, ja tukea heikoimmassa asemassa 
olevia alueita ja yhteisöjä; katsoo, että oikeudenmukaisen siirtymän rahaston 
perustaminen on yksi niistä välineistä, joita voidaan käyttää EU:n tasolla takaamaan 
osallistava ja tietoon perustuva siirtymä niille EU:n kansalaisille ja alueille, joihin 
hiilestä irtautuminen vaikuttaa eniten, kuten siirtymävaiheessa oleville 
hiilikaivosalueille; toteaa, että korvausrahastot eivät yksin takaa oikeudenmukaista 
siirtymää ja että kaiken siirtymäpolitiikan ytimessä olisi oltava kattava EU:n 
strategia näiden EU:n alueiden kehittämiseksi ja nykyaikaistamiseksi ja 
siirtymäprosessin eturintamassa olevien tukemiseksi; on sitä mieltä, että EU:n 
ilmastosiirtymän on oltava ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää; 
kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita ottamaan käyttöön asiaa koskevia asianmukaisia 
politiikkatoimia ja rahoitusta,”

2. osa: ”joiden ehtona on asianomaisten jäsenvaltioiden koko talouden hiilestä irtautumista 
koskevat lyhyen ja pidemmän aikavälin sitoumukset, jotka ovat selkeitä, uskottavia 
ja täytäntöönpanokelpoisia, mukaan lukien sellaisten konkreettisten 
politiikkatoimien sisällyttäminen niiden lopullisiin kansallisiin energia- ja 
ilmastosuunnitelmiin, joilla pyritään vaiheittain luopumaan hiilestä aikataulussa, 
joka vastaa EU:n sitoumusta pitää ilmaston lämpeneminen Pariisin sopimuksen 
pitkän aikavälin tavoitteiden ja vuoden 2050 ilmastoneutraaliustavoitteen 
mukaisena;”
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§ 91
1. osa: ”muistuttaa, että energiatehokkuuden priorisointi erityisesti toteuttamalla 

energiatehokkuus ensin -periaatetta ja maailmanlaajuinen johtoasema uusiutuvan 
energian alalla, ovat EU:n energiaunionin kaksi keskeistä tavoitetta; korostaa, että 
EU on asettanut vuodeksi 2030 uusiutuvan energian vähimmäistavoitteeksi 
32 prosenttia ja energiatehokkuuden vähimmäistavoitteeksi 32,5 prosenttia;”

2. osa: ”korostaa, että vaikka nämä tavoitteet johtavat aikaisempaa suurempiin 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiin, ne eivät vastaa uuden komission 
puheenjohtajan ehdottamaa 50–55 prosentin vähennystä tai tavoitetta rajoittaa 
maapallon lämpeneminen 1,5 celsiusasteeseen; kehottaa komissiota ja neuvostoa 
määrittämään lisätoimet, joita tarvitaan uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden 
edistämiseksi kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteen mukaisesti; kehottaa 
edistämään maailmanlaajuisesti energiatehokkuustoimia ja uusiutuvan energian 
pikaista käyttöönottoa;”

Verts/ALE:
tarkistus 25
1. osa: ”panee merkille komission puheenjohtajaksi valitun Ursula von der Leyenin 

ilmoituksen päästökauppajärjestelmän laajentamisesta aloille, jotka eivät vielä kuulu 
EU:n kauppajärjestelmään; torjuu suoran sisällyttämisen EU:n 
päästökauppajärjestelmään;”

2. osa: ”pyytää komissiota esittämään parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, johon 
sisältyy vaikutustenarviointi näiden alojen erillisestä päästökauppajärjestelmästä; 
korostaa voimakkaasti, että hiilidioksidin hinnoittelujärjestelmä ei saisi korvata tai 
heikentää olemassa olevia toimenpiteitä, kuten henkilö- ja kuorma-autoja koskevia 
hiilidioksidinormeja tai ilmastotoimia koskevaa asetusta, vaan sen olisi 
täydennettävä nykyistä lainsäädäntöä, jotta voidaan vahvistaa EU:n 
ilmastotavoitteita osana politiikkayhdistelmää, kuten johtavaksi 
varapuheenjohtajaksi valittu Frans Timmermans totesi kuulemistilaisuudessa 
parlamentissa;”

PPE, Verts/ALE:
tarkistus 12rev=26=
1. osa: teksti korvaamatta sanoja ”irtaannuttava hiilestä kokonaan viimeistään vuoteen 2050 

mennessä” sanoilla ”pysyttävä sen nykyisellä kunnianhimoisella 
päästövähennyspolulla;”

2. osa: korvataan sanat ”irtaannuttava hiilestä kokonaan viimeistään vuoteen 2050 
mennessä” sanoilla ”pysyttävä sen nykyisellä kunnianhimoisella 
päästövähennyspolulla;”

PPE, jäsenet:
§ 68
1. osa: teksti ilman sanoja ”muistuttaa, että laivaliikenteen hiilidioksidipäästöjen arvioidaan 

lisääntyvän 50–250 prosenttia vuoteen 2050 mennessä;”, ”ennen vuotta 
2023”, ”välittömästi”, ”pakollisia”, ”mahdollisimman pian” ja ”EU:n lisätoimia” 
sekä ”kuten meriliikenteen alan sisällyttämistä päästökauppajärjestelmään ja”

2. osa: ”muistuttaa, että laivaliikenteen hiilidioksidipäästöjen arvioidaan lisääntyvän 50–
250 prosenttia vuoteen 2050 mennessä;”

3. osa: ”ennen vuotta 2023”
4. osa: ”välittömästi”
5. osa: ”pakollisia”
6. osa: ”mahdollisimman pian” ja ”EU:n lisätoimia” sekä ”kuten meriliikenteen alan 

sisällyttämistä päästökauppajärjestelmään ja”

§ 69
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1. osa: teksti ilman sanoja ”ja vihreistä aluksista, joissa on ympäristöystävällisiä 
komponentteja”

2. osa: nämä sanat

PPE, jäsenet, ID, ECR:
§ 52
1. osa: teksti ilman sanoja ”kehottaa siksi komissiota varmistamaan EU:n investointien 

kestävyyden ilmaston ja biologisen monimuotoisuuden kannalta ja esittämään 
tarvittaessa yhdenmukaisia ja sitovia sääntöjä; vaatii komissiota varmistamaan, että 
seuraava monivuotinen rahoituskehys on täysin Pariisin sopimuksen mukainen ja 
että mitkään menot eivät saa olla ristiriidassa sen kanssa; pitää tärkeänä vihreän 
ilmastorahaston lisärahoitusta ja kannustaa jäsenvaltioita vähintään 
kaksinkertaistamaan maksuosuutensa alustavaa varojen käyttöönottoa varten; 
kehottaa Euroopan investointipankkia lopettamaan nopeasti lainat fossiilisia 
polttoaineita koskeville hankkeille paitsi silloin, kun kaasua käytetään yhdessä 
uusiutuvien energialähteiden kanssa siirtymävaiheen teknologiana hiilen 
korvaamiseksi, kun muita vaihtoehtoja ei ole, kun otetaan käyttöön suojatoimia 
lukkiutumisvaikutusten välttämiseksi ja kun toteutetaan toimia sen varmistamiseksi, 
että päästövähennyspolku pysyy Pariisin sopimuksen tavoitteiden mukaisena;”

2. osa: ”kehottaa siksi komissiota varmistamaan EU:n investointien kestävyyden ilmaston ja 
biologisen monimuotoisuuden kannalta ja esittämään tarvittaessa yhdenmukaisia ja 
sitovia sääntöjä;”

3. osa: ”vaatii komissiota varmistamaan, että seuraava monivuotinen rahoituskehys on 
täysin Pariisin sopimuksen mukainen ja että mitkään menot eivät saa olla 
ristiriidassa sen kanssa;”

4. osa: ”pitää tärkeänä vihreän ilmastorahaston lisärahoitusta ja kannustaa jäsenvaltioita 
vähintään kaksinkertaistamaan maksuosuutensa alustavaa varojen käyttöönottoa 
varten;”

5. osa: ”kehottaa Euroopan investointipankkia lopettamaan nopeasti lainat fossiilisia 
polttoaineita koskeville hankkeille paitsi silloin, kun kaasua käytetään yhdessä 
uusiutuvien energialähteiden kanssa siirtymävaiheen teknologiana hiilen 
korvaamiseksi,”

6. osa: ”kun muita vaihtoehtoja ei ole, kun otetaan käyttöön suojatoimia 
lukkiutumisvaikutusten välttämiseksi ja kun toteutetaan toimia sen varmistamiseksi, 
että päästövähennyspolku pysyy Pariisin sopimuksen tavoitteiden mukaisena;”

PPE, Renew:
§ 58
1. osa: ”muistuttaa sopimuspuolia tarpeesta osoittaa riittävästi resursseja, jotta sitoumukset 

voidaan muuttaa toimiksi ja panna täytäntöön Pariisin sopimuksen tavoitteiden 
saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet; antaa tukensa kasvavalle innostukselle ottaa 
käyttöön hiilen sopeuttamismekanismi EU:n rajoilla EU:hun suuntautuvaa tuontia 
varten, jotta voidaan luoda tasapuoliset toimintaedellytykset kansainväliselle 
kaupalle ja välttää hiilivuoto;”

2. osa: ”kehottaa siksi komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan mahdollisimman nopeasti 
käyttöön oikeudenmukaisen ja progressiivisen hiiliverojärjestelmän;”

ID, ECR:
§ 9
1. osa: ”korostaa, että ilmaston lämpenemistä 1,5 celsiusasteella koskeva IPCC:n 

erityisraportti on kattavin ja ajantasaisin tieteellinen arvio Pariisin sopimuksen 
mukaisista etenemistavoista ilmastonmuutoksen vaikutusten hillitsemiseksi;”
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2. osa: ”korostaa, että raportin mukaan maailmanlaajuiset kasvihuonekaasujen 
nollanettopäästöt on saatava aikaan viimeistään vuonna 2067 ja vuotuisia 
maailmanlaajuisia kasvihuonekaasupäästöjä on vähennettävä enintään 
27,4 gigatonniin hiilidioksidiekvivalenttia vuodessa vuoteen 2030 mennessä, jotta 
olisi hyvä mahdollisuus pitää maapallon lämpötilan nousu alle 1,5 celsiusasteessa 
vuoteen 2100 mennessä ilman, että tavoitetta ylitetään, tai niin, että ylitys on 
vähäinen; korostaa, että näiden tulosten valossa ja Pariisin sopimuksen mukaisesti 
EU:n on maailmanlaajuisena johtajana ja yhdessä muiden globaalien talouksien 
kanssa pyrittävä saamaan aikaan kasvihuonekaasujen nollanettopäästöt 
mahdollisimman pian”

3. osa: ”ja viimeistään vuonna 2050;”

jäsenet, ID:
§ 62
1. osa: ”korostaa, että 80 prosenttia ilmastonmuutoksen vuoksi siirtymään joutuneista 

ihmisistä on naisia ja lapsia,”
2. osa: ”joihin ilmastonmuutos vaikuttaa yleensä enemmän kuin miehiin ja joihin kohdistuu 

suurempi rasite, eivätkä he siitä huolimatta ole yhtä paljon mukana ilmastotoimia 
koskevassa keskeisessä päätöksenteossa; korostaa näin ollen, että kaikkien syrjään 
joutuneiden sukupuolten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen sekä heidän 
täysimääräinen ja tasavertainen osallistumisensa ja johtajuutensa 
ilmastonmuutossopimuksen kaltaisilla kansainvälisillä foorumeilla sekä heidän 
mukanaolonsa kansallisissa, alueellisissa ja paikallisissa ilmastotoimissa on erittäin 
tärkeää näiden toimien onnistumisen ja tehokkuuden kannalta;”

3. osa: ”katsoo, että EU:n ja jäsenvaltioiden olisi tuettava täysimääräisesti 
ilmastonmuutossopimuksen sukupuolten tasa-arvoa edistävän toimintasuunnitelman 
täytäntöönpanoa erityisesti valtavirtaistamalla sukupuolinäkökulma EU:n ilmasto- ja 
kehityspolitiikkaan ja edistettävä alkuperäisväestöön kuuluvien naisten ja naisten 
oikeuksien puolustajien osallistumista ilmastonmuutossopimusta koskevaan 
prosessiin;”

Muuta
Tarkistukset 17 ja 33 peruutettiin.
Stéphane Séjourné ja Chrysoula Zacharopoulou (Renew-ryhmä) peruuttivat allekirjoituksensa 
tarkistuksesta 38.
Jadwiga Wiśniewska ja ECR-ryhmä peruuttivat tukensa päätöslauselmaesitykselle B9-0174/2019.
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9. EU:n liittyminen Istanbulin yleissopimukseen ja muut toimenpiteet sukupuoleen 
perustuvan väkivallan torjumiseksi

Päätöslauselmaesitykset: B9-0224/2019, B9-0225/2019, B9-0226/2019

Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

Päätöslauselmaesitys B9-0224/2019
(ECR)

äänestys: päätöslauselma 
(teksti kokonaisuudessaan)

NHÄ - 117, 493, 32

Päätöslauselmaesitys B9-0225/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

§ 1 jälkeen 1 ID NHÄ - 157, 454, 24

§ 2 4 Renew, S&D, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

NHÄ + 345, 260, 36

§ 7 § alkuper. teksti NHÄ + 445, 112, 78

§ 22 jälkeen 3 ID NHÄ - 42, 554, 44

6 viitteen jälkeen 2 ID NHÄ - 145, 470, 24

L kappale § alkuper. teksti NHÄ + 407, 138, 93

äänestys: päätöslauselma 
(teksti kokonaisuudessaan)

NHÄ + 500, 91, 50

Päätöslauselmaesitys B9-0226/2019
(ID)

äänestys: päätöslauselma 
(teksti kokonaisuudessaan)

↓

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt
ECR: lopullinen äänestys B9-0224/2019
Renew: tarkistus 4
Verts/ALE: § 7; 1 kappale lopullinen äänestys B9-0225/2019
ID: tarkistukset 1, 2, 3

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt
PPE: § 7; L kappale

Muuta
Myös Samira Rafaela, Martin Hojsík ja Dragoş Pîslaru (Renew-ryhmä) allekirjoittivat 
päätöslauselmaesityksen B9-0225/2019.
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10. Venäjän federaation äskettäiset toimet Vilnassa 13. tammikuuta 1991 
tapahtuneiden traagisten tapahtumien tutkimiseen osallistuneita liettualaisia 
tuomareita, syyttäjiä ja tutkijoita vastaan

Päätöslauselmaesitykset: B9-0182/2019, B9-0183/2019, B9-0184/2019, B9-0185/2019, B9-0186/2019

Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0182/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

äänestys: päätöslauselma 
(teksti kokonaisuudessaan)

NHÄ + 493, 43, 86

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset

B9-0182/2019 PPE ↓

B9-0183/2019 Verts/ALE ↓

B9-0184/2019 ECR ↓

B9-0185/2019 S&D ↓

B9-0186/2019 Renew ↓

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt
PPE: lopullinen äänestys RC-B9-0182/2019

11. Toimenpiteet, joilla puututaan Airbus-kiistaa koskevan WTO:n päätöksen 
vaikutukseen Euroopan maatalouteen

Päätöslauselmaesitykset: B9-0197/2019, B9-0198/2019, B9-0201/2019, B9-0203/2019, B9-0204/2019, 
B9-0206/2019, B9-0208/2019

Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0197/2019
(PPE, S&D, Renew, ECR)

§ 1 jälkeen 6 GUE/NGL -

§ 4 jälkeen 2 Verts/ALE -

osat§ 6 § alkuper. teksti

1 +
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Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

2 +

osat

1 +

§ 7 § alkuper. teksti

2 +

4 Verts/ALE -

5 Verts/ALE -

§ 7 jälkeen

11 ID NHÄ - 99, 523, 3

§ 15 jälkeen 7 GUE/NGL -

3 Verts/ALE -§ 16 jälkeen

8 GUE/NGL -

ennen A kappaletta 1 Verts/ALE -

D kappale 9 ID -

F kappaleen jälkeen 10 ID NHÄ - 97, 522, 6

äänestys: päätöslauselma 
(teksti kokonaisuudessaan)

+

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset

B9-0197/2019 ECR ↓

B9-0198/2019 S&D ↓

B9-0201/2019 PPE ↓

B9-0203/2019 Renew ↓

B9-0204/2019 Verts/ALE ↓

B9-0206/2019 GUE/NGL ↓

B9-0208/2019 ID ↓

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt
ID: tarkistukset 10, 11



P9_PV(2019)11-28(VOT)_FI.docx 29 PE 644.716

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt
Renew:
§ 6
1. osa: teksti ilman sanoja ”pitää tässä yhteydessä erittäin valitettavana, että vuoden 2020 

talousarviossa ei ole tähän tarkoitukseen asianmukaista rahoitusta;”
2. osa: nämä sanat

§ 7
1. osa: teksti ilman sanoja ”kuten yksityisen varastoinnin ja markkinoilta poistamisen, 

käyttöä sekä hyödyntämään kaikkia uusia tai muita käytettävissä olevia välineitä ja 
asiaankuuluvia toimenpiteitä”

2. osa: nämä sanat

12. WTO:n valituselimen kriisi

Päätöslauselmaesitys: B9-0181/2019

Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

Päätöslauselmaesitys B9-0181/2019
(INTA-valiokunta)

§ 3 jälkeen 2 GUE/NGL NHÄ - 51, 544, 12

§ 4 jälkeen 1 PPE +

äänestys: päätöslauselma 
(teksti kokonaisuudessaan)

NHÄ + 506, 46, 61

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt
PPE: lopullinen äänestys
GUE/NGL: tarkistus 2

13. Meneillään olevat neuvottelut EU:n ja AKT-valtioiden ryhmän välisestä uudesta 
kumppanuussopimuksesta

Päätöslauselmaesitys: B9-0175/2019

Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

Päätöslauselmaesitys B9-0175/2019
(DEVE-valiokunta)

osat§ 17 § alkuper. teksti

1 +
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Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

2 +

§ 23 1 PPE KÄ + 340, 250, 13

osat

1/KÄ - 278, 311, 5

2 PPE

2 ↓

5 Verts/ALE -

§ 25

§ alkuper. teksti NHÄ + 295, 286, 22

3 Verts/ALE -E kappaleen jälkeen

4 Verts/ALE -

äänestys: päätöslauselma 
(teksti kokonaisuudessaan)

+

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt
ID: § 25

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt
PPE: § 25

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt
Renew:
tarkistus 2
1. osa: teksti ilman sanoja ”erityisesti ilmastoon, kauppaan, turvallisuuteen ja 

muuttoliikkeeseen liittyvien kysymysten osalta”
2. osa: nämä sanat

PPE, ECR:
§ 17
1. osa: ”korostaa sukupuolten tasa-arvon ja naisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämisen 

merkitystä kehitystä edistävänä tekijänä ja kehottaa EU:ta ja AKT-maita 
sisällyttämään sukupuolten tasa-arvon läpileikkaavana kysymyksenä sopimukseen;”

2. osa: ”korostaa, että osapuolten on tärkeää sitoutua seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja 
niitä koskeviin oikeuksiin ja panna täysimääräisesti täytäntöön kansainvälisen 
väestö- ja kehityskonferenssin toimintaohjelma;”


