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1. Burundi, erityisesti sananvapaus

Päätöslauselmaesitykset: B9-0054/2020, B9-0055/2020, B9-0057/2020, B9-0058/2020, B9-0061/2020, 
B9-0066/2020

Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0054/2020
(PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)

§ 18 § alkuper. teksti eä +

päätöslauselma (teksti kokonaisuudessaan) +

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset

B9-0054/2020 Verts/ALE ↓

B9-0055/2020 ECR ↓

B9-0057/2020 S&D ↓

B9-0058/2020 GUE/NGL ↓

B9-0061/2020 PPE ↓

B9-0066/2020 Renew ↓

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt
GUE/NGL: § 18

Muuta
Malik Azmani (Renew-ryhmä) peruutti allekirjoituksensa yhteisestä päätöslauselmaesityksestä 
RC-B9-0054/2020.
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2. Nigeria, erityisesti viimeaikaiset terrori-iskut

Päätöslauselmaesitykset: B9-0056/2020, B9-0059/2020, B9-0060/2020, B9-0062/2020, B9-0063/2020, 
B9-0064/2020, B9-0065/2020

Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0056/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

§ 18 jälkeen 1 GUE/NGL -

§ 21 jälkeen 2 GUE/NGL -

osat

1 +

F kappale § alkuper. teksti

2/NHÄ + 608, 41, 23

I kappale § alkuper. teksti NHÄ + 629, 39, 6

päätöslauselma (teksti kokonaisuudessaan) +

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset

B9-0056/2020 ECR ↓

B9-0059/2020 Verts/ALE ↓

B9-0060/2020 ID ↓

B9-0062/2020 S&D ↓

B9-0063/2020 GUE/NGL ↓

B9-0064/2020 PPE ↓

B9-0065/2020 Renew ↓

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt
ID: F kappale (2. osa), I
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Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt
ID:
F kappale
1. osa: “ottaa huomioon, että Nigerian väestössä, joka on Afrikan suurin, on lähes yhtä 

paljon muslimeja ja kristittyjä;”
2. osa: “ottaa huomioon, että maan kristitty yhteisö on alueen suurin, sillä 

Pohjois-Nigeriassa asuu lähes 30 miljoonaa kristittyä; ottaa huomioon, että valtaosin 
islaminuskoisen pohjoisen ja kristityn etelän välillä kautta aikojen vallinnut 
vihamielisyys on voimistunut dramaattisesti radikaalin islamismin leviämisen 
myötä;”

Muuta
Samira Rafaela (Renew-ryhmä) peruutti allekirjoituksensa yhteisestä päätöslauselmaesityksestä 
RC-B9-0056/2020.

3. Venezuelan tilanne kansalliskokouksen uuden puhemiehen ja puhemiehistön 
laittoman valinnan jälkeen (parlamentaarinen vallankaappaus)

Päätöslauselmaesitykset: B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020, B9-0051/2020, B9-0052/2020, 
B9-0053/2020

Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0048/2020
(PPE, S&D, Renew, ECR)

osat

1 +

§ 7 § alkuper. teksti

2/NHÄ + 424, 189, 61

osat

1/NHÄ + 447, 172, 52

§ 8 § alkuper. teksti

2 +
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Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

päätöslauselma (teksti kokonaisuudessaan) NHÄ + 471, 101, 103

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset

B9-0048/2020 PPE ↓

B9-0049/2020 ECR ↓

B9-0050/2020 S&D ↓

B9-0051/2020 GUE/NGL ↓

B9-0052/2020 Verts/ALE ↓

B9-0053/2020 Renew ↓

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt
Verts/ALE: § 7 (2. osa)
ID: § 8 (1. osa)
PPE, Renew: lopullinen äänestys RC-B9-0048/2020

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt
Verts/ALE:
§ 7
1. osa: teksti ilman sanoja: “ja kehottaa ulottamaan nämä pakotteet koskemaan myös 

kyseisten henkilöiden perheenjäseniä”
2. osa: nämä sanat

ID:
§ 8
1. osa: “kehottaa niitä jäsenvaltioita, jotka eivät vielä ole sitä tehneet, tunnustamaan 

presidentti Guaidón laillisen toimivallan,”
2. osa: “ja pitää myönteisenä, että korkea edustaja on todennut tämän olevan ainoa EU:n 

tunnustama demokraattinen vallanpitäjä; vaatii siksi tunnustamaan Juan Guaidón 
nimittämät poliittiset edustajat;”
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4. Käynnissä olevat SEU-sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan mukaiset Puolaa ja 
Unkaria koskevat kuulemiset

Päätöslauselmaesitys: B9-0032/2020

Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

Päätöslauselmaesitys B9-0032/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

§ 2 § alkuper. teksti NHÄ + 433, 189, 50

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

NHÄ + 438, 175, 61

osat

1/NHÄ ↓

2/NHÄ ↓

3/NHÄ ↓

§ 3

§ alkuper. teksti

4/AN ↓

§ 5 jälkeen 3 S&D, Renew, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

NHÄ + 448, 182, 32

12 viitteen jälkeen 1 S&D +

päätöslauselma (teksti kokonaisuudessaan) NHÄ + 446, 178, 41

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt
S&D: lopullinen äänestys
Verts/ALE: tarkistukset 2, 3; § 3; lopullinen äänestys
PPE: tarkistus 2 § 2, 3 (1. osa, 3. osa, 4. osa); lopullinen äänestys
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Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt
PPE:
§ 3
1. osa: “pitää valitettavana, että kuulemiset eivät ole vielä johtaneet siihen, että kyseiset 

kaksi jäsenvaltiota olisivat edistyneet merkittävästi SEU-sopimuksen 2 artiklassa 
tarkoitettujen arvojen vakavan loukkaamisen selvän vaaran korjaamisessa; panee 
huolestuneena merkille, että komission ja kansainvälisten elinten, kuten YK:n, 
Etyjin ja Euroopan neuvoston, raportit ja lausunnot osoittavat, että sekä Puolan että 
Unkarin tilanne on heikentynyt SEU-sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan soveltamisen 
aloittamisen jälkeen; huomauttaa, että neuvoston epäonnistuminen SEU-sopimuksen 
7 artiklan tehokkaassa soveltamisessa heikentää edelleen yhteisten eurooppalaisten 
arvojen koskemattomuutta, keskinäistä luottamusta ja koko unionin uskottavuutta;”

2. osa: “vahvistaa kantansa, jonka se esitti komission ehdotukseen SEU-sopimuksen 
7 artiklan 1 kohdan käynnistämisestä Puolan tilanteen johdosta ja myös omassa 
ehdotuksessaan, jolla neuvostoa pyydetään toteamaan SEU-sopimuksen 7 artiklan 
1 kohdan nojalla, onko olemassa selvä vaara, että Unkari loukkaa vakavasti unionin 
perustana olevia arvoja;”

3. osa: “kehottaa siksi neuvostoa varmistamaan, että SEU-sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan 
mukaisissa kuulemisissa käsitellään myös uutta kehitystä ja arvioidaan 
oikeuslaitoksen riippumattomuuden, sananvapauden, myös tiedotusvälineiden 
vapauden, akateemisen vapauden, yhdistymisvapauden ja yhdenvertaista kohtelua 
koskevan oikeuden loukkaamiseen liittyviä vaaroja;”

4. osa: “kehottaa komissiota hyödyntämään käytettävissä olevia välineitä täysimääräisesti, 
jotta voidaan puuttua selvään vaaraan, että Puola ja Unkari loukkaavat vakavasti 
unionin perustana olevia arvoja, ja käyttämään erityisesti nopeutettuja 
rikkomusmenettelyjä ja välitoimia koskevia hakemuksia unionin tuomioistuimessa;”

Muuta
Myös Robert Biedroń (S&D-ryhmä) allekirjoitti tarkistuksen 1.

5. Biodiversiteettisopimuksen COP15-kokous (Kunming 2020)

Päätöslauselmaesitys: B9-0035/2020

Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

Päätöslauselmaesitys B9-0035/2020
(ENVI-valiokunta, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

ennen § 1 8 GUE/NGL KÄ - 141, 480, 52

osat

1/KÄ + 391, 275, 6

§ 4 § alkuper. teksti

2 +
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Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

§ 5 jälkeen 16 Verts/ALE -

§ 8 17 Verts/ALE KÄ + 352, 300, 19

§ 10 18 Verts/ALE NHÄ + 357, 290, 31

21 Verts/ALE, 
GUE/NGL

NHÄ + 394, 238, 47§ 11 jälkeen

22 Verts/ALE, 
GUE/NGL

NHÄ + 279, 230, 167

§ 12 jälkeen 9 GUE/NGL -

§ 14 jälkeen 10 GUE/NGL NHÄ - 171, 425, 80

§ 16 jälkeen 23 Verts/ALE, 
GUE/NGL

NHÄ + 624, 13, 43

11 GUE/NGL -§ 22 jälkeen

12 GUE/NGL -

§ 23 jälkeen 24 Verts/ALE, 
GUE/NGL

NHÄ + 508, 53, 112

§ 24 2 PPE -

§ 26 jälkeen 19 Verts/ALE NHÄ - 291, 314, 72

osat

1 +

2/KÄ + 345, 303, 14

§ 35 § alkuper. teksti

3/VE + 566, 99, 6

osat

1 +

§ 40 § alkuper. teksti

2 +

§ 43 3 PPE KÄ - 318, 338, 11

§ 43 jälkeen 1 S&D -

osat§ 48 § alkuper. teksti

1 +
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Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

2 +

§ 53 4 PPE KÄ - 297, 328, 42

osat

1 +

§ 56 § alkuper. teksti

2 +

15 viitteen jälkeen 14 Verts/ALE +

osat

1/NHÄ - 108, 473, 93

5 GUE/NGL

2/NHÄ + 318, 315, 44

osat

1/NHÄ - 101, 483, 88

D kappaleen jälkeen

13 GUE/NGL

2/NHÄ - 274, 325, 74

E kappaleen jälkeen 6 GUE/NGL +

I kappaleen jälkeen 20 Verts/ALE, 
GUE/NGL

KÄ - 249, 271, 152

7 GUE/NGL +J kappaleen jälkeen

15 Verts/ALE +

päätöslauselma (teksti kokonaisuudessaan) +

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt
Verts/ALE: tarkistukset 18, 19, 21, 22, 23, 24
GUE/NGL: tarkistukset 5, 10, 13

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt
PPE:
§ 4
1. osa: “katsoo, että käynnissä on ympäristöhätätila, joka edellyttää EU:n tasolla ja 

maailmanlaajuisesti merkittäviä toimia;”
2. osa: “kehottaa komissiota asettamaan luonnon suojelun ja ennallistamisen 

ilmastonmuutoksen ohella ensisijaiseksi painopisteeksi Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelmassa;”
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§ 40
1. osa: teksti ilman sanoja: “EU:ta ja”
2. osa: nämä sanat

§ 56
1. osa: “toteaa, että jos luonnonsuojelukehyksen täytäntöönpano on heikkoa, se voisi 

mahdollisesti luoda vihamielisen ympäristön aktivisteille ja luonnonsuojelijoille ja 
vaarantaa suoraan tai välillisesti heidän henkensä;”

2. osa: “korostaa, että EU:n on aktiivisesti tuomittava ympäristöaktivistien ja 
luonnonsuojelijoiden murhat;”

S&D:
tarkistus 5
1. osa: “ottaa huomioon, että kaikenlainen eläviin organismeihin kohdistuva geenitekniikka 

tai geenimuokkaus on uhka biologiselle monimuotoisuudelle riippumatta siitä, 
käytetäänkö siirto- vai mutageenitekniikkaa;”

2. osa: “ottaa huomioon, että glyfosaatin kaltaisten laajakirjoisten systeemisten rikkakasvien 
torjunta-aineiden laajamittainen käyttö on suoraan syynä biologisen 
monimuotoisuuden laajamittaiseen vähenemiseen;”

tarkistus 13
1. osa: “vaatii kieltämään kokonaan kaikenlaiset muuntogeeniset organismit, myös siirto- 

tai mutageenitekniikkaan perustuvan geenimuuntelun;”
2. osa: “kehottaa kieltämään glyfosaatin ja muiden vastaavien laajakirjoisten systeemisten 

rikkakasvien torjunta-aineiden käytön maailmanlaajuisesti;”

Renew:
§ 48
1. osa: teksti ilman sanoja: “iki- ja”
2. osa: nämä sanat

PPE, Renew:
§ 35
1. osa: “korostaa, että on välttämätöntä huolehtia biologista monimuotoisuutta koskevasta 

asianmukaisesta ja riittävästä rahoituksesta; kehottaa sisällyttämään seuraavaan 
monivuotiseen rahoituskehykseen biologisen monimuotoisuuden parantamista ja 
ilmastokestävyyden varmistamista koskevia toimenpiteitä sekä tehostamaan 
biologisen monimuotoisuuden valtavirtaistamista kaikilla politiikan aloilla niin, että 
voidaan edistää merkittävästi ja myönteisesti vuoteen 2050 ulottuvan vision 
saavuttamista;”

2. osa: ”kehottaa komissiota ja neuvostoa asettamaan ilmastotoimien valtavirtaistamiseen 
käytettäviä menoja koskevan tavoitteen lisäksi selkeän tavoitteen, jonka mukaan 
monivuotisessa rahoituskehyksessä vähintään 10 prosenttia menoista osoitetaan 
biologisen monimuotoisuuden valtavirtaistamiseen;”

3. osa: “korostaa myös tarvetta ottaa käyttöön avoimempi, kattavampi ja tiukempi 
menetelmä biologiseen monimuotoisuuteen ja ilmastoon liittyvien menojen 
seuraamiseksi; kehottaa jälleen vähintään kaksinkertaistamaan Life-ohjelman 
nykyisen rahoituksen; kehottaa myös poistamaan asteittain haitalliset tuet ja 
varmistamaan kaikkien EU:n rahastojen ja ohjelmien johdonmukaisuuden, jotta 
millään EU:n talousarviosta rahoitettavilla menoilla ei voida edistää biologisen 
monimuotoisuuden häviämistä;”

Muuta
Alexandr Vondra ja ECR-ryhmä peruuttivat tukensa päätöslauselmaesitykselle B9-0035/2020.
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6. Euroopan oikeusasiamiehen toiminta vuonna 2018

Mietintö: Peter Jahr (A9-0032/2019)

Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

§ 4 jälkeen 12 ECR +

§ 12 § alkuper. teksti NHÄ + 504, 156, 9

1 Verts/ALE NHÄ + 333, 312, 22§ 19

§ alkuper. teksti eä ↓

2 Verts/ALE NHÄ + 373, 284, 14

osat

1/NHÄ + 455, 192, 21

§ 19 jälkeen

3 Verts/ALE

2/NHÄ + 327, 300, 41

osat

1 +

§ 20 § alkuper. teksti

2 +

osat

1 +

2 +

§ 21 § alkuper. teksti

3 +

§ 23 7 PPE +

osat

1 +

§ 25 § alkuper. teksti

2/NHÄ + 464, 155, 30

§ 27 8 PPE +

osat

1 +

§ 31 § alkuper. teksti

2 -
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Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

§ 41 § alkuper. teksti eä +

osat

1 +

§ 43 § alkuper. teksti

2 -

§ 46 9 PPE -

osat

1 +

§ 47 § alkuper. teksti

2/NHÄ + 415, 204, 22

M kappale 4 PPE -

P kappale 5 PPE KÄ + 389, 245, 8

osat

1 +

R kappale § alkuper. teksti

2 +

R kappaleen jälkeen 11 ECR +

S kappale 6 PPE +

päätöslauselma (teksti kokonaisuudessaan) NHÄ + 563, 3, 63

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt
Verts/ALE: tarkistukset 1, 2, 3 § 12, 25 (2. osa), 47 (2. osa)

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt
GUE/GNL: § 19
PPE: § 12, 41

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt
GUE/NGL:
§ 31
1. osa: teksti ilman sanoja: “moraalisia ja“ ja “ja pidättyvyyden”
2. osa: nämä sanat
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R kappale
1. osa: “katsoo, että jäsenvaltioiden hallitusten neuvostossa omaksumia kantoja koskevan 

avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisääminen lisää luottamusta EU:hun”
2. osa: “ja vähentää euroskeptisyyttä ja populismia;”

S&D:
tarkistus 3
1. osa: teksti ilman sanoja: “kehottaa EKP:tä tarkistamaan asiaa koskevia sääntöjä, jotta”, 

“että” ja “pannaan täytäntöön käytännössä”
2. osa: nämä sanat

Verts/ALE:
§ 20
1. osa: teksti ilman sanoja: “jo päätökseen saatettuihin”
2. osa: nämä sanat

§ 21
1. osa: “pitää tärkeänä toteutettuja toimia, joilla parannetaan rikkomusmenettelyissä 

tehtyjen päätösten avoimuutta;”
2. osa: “muistuttaa, että vuonna 2014 komissio perusti Europa-verkkosivustolle keskitetyn 

foorumin, jossa on kattavat tiedot rikkomuksista;”
3. osa: “korostaa, että komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja yleisölle EU:n 

lainsäädännön soveltamisen valvontaa koskevissa vuosikertomuksissaan tietoa EU 
Pilot -hankkeesta ja rikkomustapauksista;”

PPE:
§ 25
1. osa: teksti ilman sanoja: “sekä kolmansille osapuolille”
2. osa: nämä sanat

§ 47
1. osa: teksti ilman sanoja: “selviä puoluepoliittisia yhteyksiä eikä”
2. osa: nämä sanat

PPE, Renew:
§ 43
1. osa: teksti ilman sanoja: “ja kolmansia osapuolia”
2. osa: nämä sanat

Muuta
Tarkistus 10 peruutettiin.
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7. Talous- ja rahaliiton instituutiot ja elimet: palvelussuhteen päättymisen jälkeisten 
eturistiriitojen ehkäiseminen

Päätöslauselmaesitys: B9-0047/2020

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

Päätöslauselmaesitys B9-0047/2020 
(ECON-valiokunta)

päätöslauselma (teksti 
kokonaisuudessaan)

+


