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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. Euroopan laajuisen liikenneverkon toteuttamista edistävät 
yhdenmukaistamistoimenpiteet ***II

Suositus toiseen käsittelyyn: Dominique Riquet (A9-0223/2021)

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

Hyväksyminen ilman äänestystä

2. Teknologiat, joita käytetään tietojen käsittelyyn verkossa 
tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjumiseksi 
(tilapäinen poikkeus direktiivistä 2002/58/EY) ***I

Mietintö: Birgit Sippel (A9-0258/2020)

Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

Alustava sopimus

alustava sopimus 39 valiokunta NHÄ + 537, 133, 24

3. Kolmansien maiden todistusten tunnustaminen 
sisävesiliikenteen alalla ***I

Mietintö: Andris Ameriks (A9-0210/2021)

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

kertaäänestys NHÄ + 646, 24, 25
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4. Lisätalousarvioesitys nro 3/2021: varainhoitovuoden 2020 
ylijäämä

Mietintö: Pierre Larrouturou (A9-0218/2021)

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

kertaäänestys NHÄ + 641, 36, 18

5. Euroopan unionin perusoikeusvirasto ***

Suositus: Lukas Mandl (A9-0227/2021)

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

hyväksyntämenettely NHÄ + 546, 69, 79

6. Interbus-sopimus: linja-autoilla harjoitettavaa säännöllistä 
kansainvälistä matkustajaliikennettä ja säännöllistä 
kansainvälistä erityismatkustajaliikennettä koskeva 
pöytäkirja ***

Suositus: Maria Grapini (A9-0176/2021)

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

hyväksyntämenettely NHÄ + 613, 29, 53

7. Sisäisen turvallisuuden rahasto ***II

Suositus toiseen käsittelyyn: Monika Hohlmeier (A9-0221/2021) (neuvoston 
kannan tarkistamiseen tai hylkäämiseen vaaditaan parlamentin jäsenten 
enemmistö)

Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

Ehdotus neuvoston kannan hylkäämiseksi

hylkääminen 1=
2=

The Left,
Verts/ALE

NHÄ - 132, 558, 4
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8. Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahasto ***II

Suositus toiseen käsittelyyn: Gabriel Mato (A9-0222/2021) (neuvoston kannan 
tarkistamiseen tai hylkäämiseen vaaditaan parlamentin jäsenten enemmistö)

Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

Ehdotus neuvoston kannan hylkäämiseksi

hylkääminen 1 Verts/ALE NHÄ - 143, 516, 35

9. Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto ***II

Suositus toiseen käsittelyyn: Tanja Fajon (A9-0224/2021)

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

Hyväksyminen ilman äänestystä

10. Rautateiden turvallisuus ja merkinanto: ERTMS:n 
käyttöönottosuunnitelman arviointi

Mietintö: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0181/2021)

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

kertaäänestys NHÄ + 667, 11, 14

11. Covid-19:n kauppaan liittyvät näkökohdat ja vaikutukset

Mietintö: Kathleen Van Brempt (A9-0190/2021)

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

kertaäänestys NHÄ + 509, 63, 120



P9_PV(2021)07.06-08(VOT)_FI.docx 8 PE 695.753

12. Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: täytäntöönpanovallan 
siirtäminen komissiolle tietyissä säännöksissä käytettävien 
ilmaisujen merkityksen määrittelemiseksi *

Mietintö: Irene Tinagli (A9-0201/2021)

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

komission ehdotus NHÄ + 561, 43, 88

13. Parlamentin työjärjestyksen muuttaminen 

Mietintö: Gabriele Bischoff (A9-0214/2021) (tarkistusten hyväksymiseen 
vaaditaan parlamentin jäsenten enemmistö)

Kohde Tark
. nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

asiasta vastaavan 
valiokunnan 

tarkistukset – 
yhtenä ryhmänä

valiokunta NHÄ + 669, 14, 12

197 artikla 3 valiokunta NHÄ + 480, 180, 35

osat

1/NHÄ + 677, 14, 3

2/NHÄ + 401, 103, 187

213 artikla, § 1 4 valiokunta

3/NHÄ + 360, 129, 202

213 artikla, § 1 
jälkeen

19 ID NHÄ - 159, 527, 7

26 artikla, 3 
alakohdan jälkeen

5 valiokunta NHÄ - 340, 168, 184

223 artikla, § 3 14 valiokunta NHÄ + 538, 142, 15

päätösehdotus NHÄ + 353, 125, 211

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt
ID: tarkistukset 3, 14
PPE: tarkistukset 4, 5
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Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt
PPE:
tarkistus 4
1. osa: teksti ilman sanoja ”Valiokunnan puheenjohtaja ja ensimmäinen 

varapuheenjohtaja eivät saa olla samaa sukupuolta.” ja ”Periaate 
sukupuolten tasapuolisesta edustuksesta pätee myös 
puheenjohtajiston muuhun jäsenistöön.”

2. osa: ”Valiokunnan puheenjohtaja ja ensimmäinen varapuheenjohtaja 
eivät saa olla samaa sukupuolta.”

3. osa: ”Periaate sukupuolten tasapuolisesta edustuksesta pätee myös 
puheenjohtajiston muuhun jäsenistöön.”

14. Euroopan investointipankin rahoitustoiminta – vuosikertomus 
2020

Mietintö: Pedro Silva Pereira (A9-0200/2021)

Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

osat

1/NHÄ + 535, 83, 77

2/NHÄ + 604, 44, 47

3/NHÄ + 536, 148, 11

§ 6 § alkuper. 
teksti

4/NHÄ + 681, 4, 10

osat

1/NHÄ + 552, 113, 30

2/NHÄ + 676, 14, 5

§ 8 § alkuper. 
teksti

3/NHÄ + 548, 120, 27

§ 9 3 ID NHÄ - 154, 535, 4

osat

1/NHÄ + 659, 26, 10

2/NHÄ + 658, 26, 11

§ 17 § alkuper. 
teksti

3/NHÄ + 561, 118, 16
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Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

§ 27 4 ID NHÄ - 163, 516, 14

§ 66 § alkuper. 
teksti

NHÄ + 593, 59, 43

§ 68 § alkuper. 
teksti

NHÄ + 582, 60, 53

§ 76 jälkeen 5 ID NHÄ - 113, 529, 51

osat

1/NHÄ + 491, 176, 28

§ 85 1 Renew

2/NHÄ + 387, 179, 129

osat

1/NHÄ + 545, 53, 97

§ 86 § alkuper. 
teksti

2/NHÄ + 544, 51, 100

§ 96 6 ID NHÄ - 135, 544, 13

C kappale 2 ID NHÄ - 143, 531, 18

päätöslauselmaesitys (teksti 
kokonaisuudessaan)

NHÄ + 582, 62, 48

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt
ID: § 66, 68

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt
S&D:
tarkistus 1
1. osa: teksti ilman sanoja ”muistuttaa Euroopan oikeusasiamiehen 

havainneen, että Euroopan pankkiviranomaisen päätös olla 
kieltämättä toimitusjohtajaansa ryhtymästä rahoitusalan 
edunvalvontaryhmän toimitusjohtajaksi oli hallinnollinen epäkohta 
ja että työpaikan vaihtamisen kieltäminen olisi ollut tarpeellinen ja 
oikeasuhteinen toimenpide”

2. osa: nämä sanat

§ 86
1. osa: ”pitää huolestuttavana, että kahdeksan EIP:n varapääjohtajaa 

valvoo alakohtaisten vastuualueiden lisäksi kotimaidensa hanke-
ehdotuksia muiden maiden vastuualueiden ohella;”
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2. osa: ”pitää valitettavana, että EIP ei toiminut parlamentin pyynnön 
mukaisesti siten, että hallituksen menettelytapasääntöihin olisi 
sisällytetty määräys, jonka mukaan jäsenet eivät voi valvoa 
lainanantoa tai hankkeiden toteuttamista kotimaissaan;”

ID:
§ 8
1. osa: ”toteaa, että komission vuoteen 2030 ulottuvan 

ilmastotavoitesuunnitelman mukaan EU:n on investoitava vuosina 
2021–2030 vuosittain 350 miljardia euroa enemmän kuin vuosina 
2011–2020; korostaa, että tämän ilmastoinvestointeihin liittyvän 
vajeen täyttäminen edellyttää EIP:ltä vieläkin suurempaa roolia;”

2. osa: ”kehottaa EIP:n valtuustoa tarttumaan EIP:n suotuisten 
lainaehtojen suomaan mahdollisuuteen joukkovelkakirjojen 
liikkeeseenlaskun ja maturiteetin lisäämiseksi säilyttäen samalla 
vahvan pääomatilanteensa;” ilman sanoja ”tarttumaan EIP:n 
suotuisten lainaehtojen suomaan mahdollisuuteen 
joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskun ja maturiteetin lisäämiseksi”

3. osa: nämä sanat

§ 17
1. osa: ”kehottaa EIP:tä puuttumaan osaltaan systeemisiin puutteisiin, 

jotka estävät tiettyjä alueita tai maita hyödyntämästä 
täysimääräisesti EIP:n rahoitusmahdollisuuksia”

2. osa: ”muun muassa tehostamalla pyrkimyksiään laajentaa 
lainanantotoimintaansa, tarjoamalla teknistä apua ja neuvontaa 
erityisesti alueilla, jotka saavat vähän investointeja ja jotka eivät 
hyötyneet merkittävästi valtiontukisääntöjä koskevasta 
poikkeuksesta pandemiakriisin aikana valtion rahoituskapasiteetin 
tai liikkumavaran puutteen vuoksi” ilman sanoja ”tehostamalla 
pyrkimyksiään laajentaa lainanantotoimintaansa”

3. osa: nämä sanat

Verts/ALE, ID:
§ 6
1. osa: ”panee merkille, että EIP toimii pääosin lainarahalla;”
2. osa: ”kehottaa EIP:n osakkaita pohtimaan optimaalista 

pääomarakennetta ja sopimaan niin käteisvarojen kuin 
vaadittaessa maksettavan pääoman korottamisesta; korostaa, että 
pääoman korotukseen olisi kytkettävä avoimuuden, 
demokraattisen vastuuvelvollisuuden, hallintorakenteen 
tehokkuuden sekä ympäristökestävyyden lisääminen;” ilman 
sanoja ”ja sopimaan niin käteisvarojen kuin vaadittaessa 
maksettavan pääoman korottamisesta; korostaa, että pääoman 
korotukseen olisi kytkettävä”, ”avoimuuden, demokraattisen 
vastuuvelvollisuuden” ja ”tehokkuuden”

3. osa: ”ja sopimaan niin käteisvarojen kuin vaadittaessa maksettavan 
pääoman korottamisesta; korostaa, että pääoman korotukseen olisi 
kytkettävä”

4. osa: ”avoimuuden, demokraattisen vastuuvelvollisuuden” 
ja ”tehokkuuden”
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15. Euroopan investointipankin rahoitustoiminnan valvonta – 
vuosikertomus 2019

Mietintö: Bas Eickhout (A9-0215/2021)

Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

§ 7 1 PPE NHÄ - 252, 408, 35

§ 11 2 PPE NHÄ - 171, 450, 74

§ 23 jälkeen 3 PPE NHÄ - 319, 347, 29

4P PPE NHÄ - 281, 377, 37§ 25

9 ID NHÄ - 146, 387, 157

§ 30 5 PPE NHÄ - 258, 418, 19

§ 36 10 ID NHÄ - 84, 605, 4

§ 38 11 ID NHÄ - 187, 343, 158

§ 41 6 PPE NHÄ - 197, 493, 4

§ 61 7 PPE NHÄ - 259, 394, 42

§ 62 8 PPE NHÄ - 255, 410, 30

päätöslauselmaesitys (teksti 
kokonaisuudessaan)

NHÄ + 542, 82, 68

16. Työjärjestyksen 112 artiklan 2 ja 3 kohdan mukainen 
vastalause: muuntogeeninen soija DAS-81419-2

Päätöslauselmaesitys: B9-0372/2021

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

Päätöslauselmaesitys B9-0372/2021
(ENVI-valiokunta)

päätöslauselmaesitys 
(teksti 

kokonaisuudessaan)

NHÄ + 470, 199, 23
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17. Työjärjestyksen 112 artiklan 2 ja 3 kohdan mukainen 
vastalause: muuntogeeninen soija DAS-81419-2 × DAS–44406–
6

Päätöslauselmaesitys: B9-0373/2021

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

Päätöslauselmaesitys B9-0373/2021
(ENVI-valiokunta)

päätöslauselmaesitys 
(teksti 

kokonaisuudessaan)

NHÄ + 470, 199, 23

18. Työjärjestyksen 112 artiklan 2 ja 3 kohdan mukainen 
vastalause: muuntogeeninen maissi 1507 × MIR162 × 
MON810 × NK603 ja muunnostapahtumista 1507, MIR162, 
MON810 ja NK603 kahta tai kolmea yhdistelemällä 
aikaansaatu muuntogeeninen maissi

Päätöslauselmaesitys: B9-0374/2021

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

Päätöslauselmaesitys B9-0374/2021
(ENVI-valiokunta)

päätöslauselmaesitys 
(teksti 

kokonaisuudessaan)

NHÄ + 470, 200, 22
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19. Työjärjestyksen 112 artiklan 2 ja 3 kohdan mukainen 
vastalause: muuntogeeninen maissi Bt 11 (SYN-BTØ11-1)

Päätöslauselmaesitys: B9-0375/2021

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

Päätöslauselmaesitys B9-0375/2021
(ENVI-valiokunta)

päätöslauselmaesitys 
(teksti 

kokonaisuudessaan)

NHÄ + 470, 200, 22

20. EU:n taloudellisten etujen suojaaminen - petosten torjunta - 
vuosikertomus 2019

Mietintö: Caterina Chinnici (A9-0209/2021)

Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

§ 2 3 S&D NHÄ + 653, 4, 38

osat

1/NHÄ + 659, 23, 13

§ 39 § alkuper. 
teksti

2/NHÄ + 463, 171, 61

osat

1/NHÄ + 664, 23, 8

§ 40 § alkuper. 
teksti

2/NHÄ + 464, 170, 61

osat

1/NHÄ + 648, 26, 21

§ 51 § alkuper. 
teksti

2/NHÄ + 391, 192, 112

4 S&D NHÄ + 327, 312, 56

osat

§ 64

§ alkuper. 
teksti

1/NHÄ ↓
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Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

2/NHÄ ↓

§ 65 § alkuper. 
teksti

NHÄ + 427, 146, 120

osat

1/NHÄ + 576, 31, 88

§ 70 § alkuper. 
teksti

2/NHÄ + 401, 201, 93

§ 81 2 PPE NHÄ + 646, 29, 20

I kappale 1 PPE NHÄ + 564, 17, 114

päätöslauselmaesitys (teksti 
kokonaisuudessaan)

NHÄ + 534, 34, 124

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt
S&D: § 65

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt
S&D:
§ 64
1. osa: teksti ilman sanoja ”muistuttaa, että Belgian, Bulgarian ja 

Portugalin nimeämien ehdokkaiden osalta neuvosto ei noudattanut 
valintalautakunnan määrittelemää paremmuusjärjestystä;”

2. osa: nämä sanat

§ 70
1. osa: teksti ilman sanoja ”esimerkiksi Bulgariassa, Kroatiassa, Tšekissä, 

Unkarissa, Maltassa ja Slovakiassa”
2. osa: nämä sanat

PPE:
§ 39
1. osa: teksti ilman sanaa ”avointa”
2. osa: tämä sana

§ 40
1. osa: teksti ilman sanaa ”avointa”
2. osa: tämä sana
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§ 51
1. osa: ”pitää myönteisenä komission uuden petostentorjuntastrategian 

hyväksymistä 29. huhtikuuta 2019; pitää myönteisenä, että 
petoksiin sovelletaan nollatoleranssia; suhtautuu myönteisesti 
siihen, että komissio on ottanut uudelleen käyttöön petosasioita 
koskevan sisäisen valvonnan antamalla OLAFille vahvemman 
neuvonta- ja valvontaroolin;”

2. osa: ”muistuttaa, että strategiassa suunnitellaan sitovaa 
toimintasuunnitelmaa vain komission yksiköille ja 
toimeenpanovirastoille huolimatta siitä, että suurin osa vastuusta 
on jäsenvaltioilla; kehottaa omaksumaan yhtenäisen 
lähestymistavan, jossa olisi otettava huomioon myös jäsenvaltiot;”

21. Merituulipuistojen ja muiden uusiutuvan energian 
järjestelmien vaikutus kalastusalaan

Mietintö: Peter van Dalen (A9-0184/2021)

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

päätöslauselmaesitys 
(teksti 

kokonaisuudessaan)

NHÄ + 512, 21, 159

22. Verkkojen Eurooppa -väline ***II

Suositus toiseen käsittelyyn: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, 
Dominique Riquet (A9-0219/2021) (neuvoston kannan tarkistamiseen tai 
hylkäämiseen vaaditaan parlamentin jäsenten enemmistö)

Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

Ehdotus neuvoston kannan hylkäämiseksi

hylkääminen 1 Verts/ALE NHÄ - 114, 518, 58

23. EHTY:n perustamissopimuksen voimassaolon päättymisen 
taloudellisista seurauksista ja hiili- ja 
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terästutkimusrahastosta tehdyn pöytäkirjan täytäntöönpanon 
edellyttämät säännökset

Suositus: Johan Van Overtveldt (A9-0229/2021)

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

hyväksyntämenettel
y

NHÄ + 627, 40, 29

24. Selvitystilassa olevan EHTY:n varojen ja hiili- ja 
terästutkimusrahaston varojen hoitaminen *

Mietintö: Johan Van Overtveldt (A9-0228/2021)

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

kertaäänestys NHÄ + 600, 42, 54

25. Viisumitietojärjestelmä (VIS): viisumihakemusten käsittely 
***II

Suositus toiseen käsittelyyn: Paulo Rangel (A9-0207/2021) (neuvoston kannan 
tarkistamiseen tai hylkäämiseen vaaditaan parlamentin jäsenten enemmistö)

Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

Ehdotus neuvoston kannan hylkäämiseksi

hylkääminen 1 The Left NHÄ - 114, 578, 4
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26. Viisumitietojärjestelmä (VIS): viisumitietojärjestelmän 
tarkoituksia varten tapahtuvan muihin EU:n tietojärjestelmiin 
pääsyn edellytykset ***II

Suositus toiseen käsittelyyn: Paulo Rangel (A9-0208/2021) (neuvoston kannan 
tarkistamiseen tai hylkäämiseen vaaditaan parlamentin jäsenten enemmistö)

Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

Ehdotus neuvoston kannan hylkäämiseksi

hylkääminen 1 The Left NHÄ - 113, 577, 6

27. Yhdennetyn rajaturvallisuuden rahasto: rajaturvallisuuden ja 
viisumipolitiikan rahoitustukiväline 2021-2027 ***II

Suositus toiseen käsittelyyn: Tanja Fajon (A9-0220/2021) (neuvoston kannan 
tarkistamiseen tai hylkäämiseen vaaditaan parlamentin jäsenten enemmistö)

Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

Ehdotus neuvoston kannan hylkäämiseksi

hylkääminen 1 The Left NHÄ - 84, 496, 111

28. Kansalaiskeskustelut ja kansalaisten osallistuminen EU:n 
päätöksentekoon

Mietintö: Helmut Scholz (A9-0213/2021)

Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

§ 3 § alkuper. 
teksti

NHÄ + 366, 317, 9

osat

1/NHÄ + 661, 6, 25

§ 4 § alkuper. 
teksti

2/NHÄ + 394, 277, 21
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Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

1 jäsenet NHÄ - 297, 376, 17

osat

1/NHÄ + 574, 78, 38

§ 5

§ alkuper. 
teksti

2/NHÄ + 357, 321, 14

2 jäsenet NHÄ + 453, 214, 25§ 13

§ alkuper. 
teksti

NHÄ ↓

§ 19 3 jäsenet NHÄ - 318, 357, 17

osat

1/NHÄ + 536, 144, 12

§ 26 § alkuper. 
teksti

2/NHÄ - 336, 339, 17

osat

1/NHÄ + 667, 19, 6

§ 33 § alkuper. 
teksti

2/NHÄ + 370, 288, 34

osat

1/NHÄ + 602, 80, 10

§ 34 § alkuper. 
teksti

2/NHÄ + 368, 291, 33

osat

1/NHÄ + 577, 103, 12

§ 35 § alkuper. 
teksti

2/NHÄ + 368, 310, 14

§ 38 4 jäsenet NHÄ + 471, 208, 12

osat

1/NHÄ + 666, 7, 18

§ 49 § alkuper. 
teksti

2/NHÄ + 374, 294, 23
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Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

§ 51 § alkuper. 
teksti

NHÄ + 362, 312, 17

osat

1/NHÄ + 593, 32, 66

§ 54 § alkuper. 
teksti

2/NHÄ + 357, 321, 13

§ 55 § alkuper. 
teksti

NHÄ + 368, 285, 38

§ 58 § alkuper. 
teksti

NHÄ + 357, 314, 20

§ 59 § alkuper. 
teksti

NHÄ + 357, 310, 24

§ 62 § alkuper. 
teksti

NHÄ + 364, 290, 37

§ 63 5 jäsenet NHÄ - 192, 423, 76

osat

1/NHÄ + 665, 18, 8

B kappale § alkuper. 
teksti

2/NHÄ + 459, 177, 55

J kappale § alkuper. 
teksti

NHÄ + 448, 186, 57

osat

1/NHÄ + 571, 107, 13

R kappale § alkuper. 
teksti

2/NHÄ + 427, 244, 20

päätöslauselmaesitys (teksti 
kokonaisuudessaan)

NHÄ + 537, 125, 33

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt
jäsenet: § 3, 13, 51, 55, 58, 59, 62; J kappale
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Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt
jäsenet: 
B kappale
1. osa: ”ottaa huomioon, että kansalaisten osallistumista mittaavassa 

kesäkuun 2020 eurobarometrissä 55 prosenttia vastaajista katsoi 
Euroopan parlamentin vaalien olevan kaikkein tehokkain keino 
varmistaa, että he saavat äänensä kuuluviin unionin 
päätöksentekijöille; ottaa huomioon, että vaikka tavoitteena on 
parantaa jatkuvasti demokratian toimintaa EU:ssa, useat 
eurobarometri-tutkimukset osoittavat, että suuri osa EU:n 
kansalaisista ei ole tyytyväinen demokratian toimintaan; ottaa 
huomioon, että tätä käsitystä havaitaan paitsi EU:n tasolla myös 
kansallisella tasolla;”

2. osa: ”ottaa huomioon, että huomattava osa EU:n kansalaisista kokee, 
ettei heitä kuulla ja että EU on etäinen taho;”

R kappale
1. osa: teksti ilman sanoja ”katsoo, että avoimuuden puute estää julkisen 

keskustelun lainsäädännöstä;”
2. osa: nämä sanat

§ 4
1. osa: teksti ilman sanoja ”ja kehitettävä uusia”
2. osa: nämä sanat

§ 5
1. osa: teksti ilman sanoja ”kehottaa komissiota sitoutumaan 

lainsäädäntöehdotuksen esittämiseen, kun parlamentti on 
hyväksynyt tällaisen lainsäädäntömietinnön; ehdottaa tältä osin 
parlamentin ja komission välisen nykyisen puitesopimuksen 
muuttamista;”

2. osa: nämä sanat

§ 26
1. osa: ”ehdottaa, että perustetaan kansalaiskasvatuksen eurooppalainen 

verkosto, joka tarjoaa foorumin parhaiden käytäntöjen ja 
tietämyksen vaihdolle menetelmistä, joilla parannetaan 
kansalaiskasvatuksen eurooppalaista ulottuvuutta; korostaa, että 
tarvitaan uusia kansalaiskasvatuksen malleja ja välineitä”

2. osa: ”kuten Euroopan kansalaiskasvatusviraston perustaminen”

§ 33
1. osa: teksti ilman sanoja ”täysipainoisesti” ja ”korostaa siksi, että 

tarvitaan pysyviä osallistumismekanismeja, jotka mahdollistavat 
paremmin kansalaisten osallistumisen EU:n päätöksentekoon 
äänestysten ja muiden nykyisten kanavien ja välineiden lisäksi ja 
kannustavat sitä; tukee näiden mekanismien tietoisuutta lisääviä 
toimia, joilla maksimoidaan niiden vaikutus ja tehokkuus; korostaa 
tällaisten mekanismien tarvetta eurooppalaisella, kansallisella, 
alueellisella ja paikallisella tasolla sekä riittävää horisontaalista ja 
vertikaalista koordinointia eri tasojen instituutioiden välillä;”

2. osa: nämä sanat
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§ 34
1. osa: teksti ilman sanoja ”vaikuttamista vuotuisiin poliittisiin tai 

lainsäädännöllisiin painopisteisiin”
2. osa: nämä sanat

§ 35
1. osa: teksti ilman sanoja ”osallistava budjetointi”
2. osa: nämä sanat

§ 49
1. osa: ”katsoo, että kansalaisten osallistumisprosesseissa on 

noudatettava mahdollisimman suurta avoimuutta; toteaa, että 
avoimuus ja avoin data vahvistavat luottamusta julkisiin 
instituutioihin ja siten niiden legitimiteettiä; korostaa, että EU:n 
toimielinten demokraattisen legitimiteetin edistäminen yleisön 
osallistumisen kautta edellyttää EU:n päätöksenteon parempaa 
ymmärtämistä;”

2. osa: ”kehottaa kehittämään avoimelle hallinnolle EU:n tasolla 
standardin, joka voisi toimia perustana muille hallinnon tasoille;”

§ 54
1. osa: ”sitoutuu tekemään yhteistyötä EU:n muiden toimielinten ja 

sidosryhmien kanssa, jotta vahvistetaan lisäväyliä kansalaisten 
osallistumiselle”

2. osa: ”mukaan lukien kansalaiskeskustelujen laajentaminen ja pysyvän 
mekanismin luominen kansalaisten osallistumista varten 
muodollisesti sitovan seurantaprosessin kautta;”

Muuta
Myös Loránt Vincze (PPE-ryhmä) tuki tarkistusta 5, mutta ei tukenut 
tarkistusta 4.
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29. EU:n ja Naton yhteistyö transatlanttisten suhteiden puitteissa

Mietintö: Antonio López-Istúriz White (A9-0192/2021)

Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

§ 9 7 esittelijä NHÄ + 576, 73, 35

§ 9 jälkeen 8 esittelijä NHÄ + 568, 93, 23

§ 10 9 esittelijä NHÄ + 565, 79, 40

§ 13 10 esittelijä NHÄ + 568, 77, 39

§ 15 11 esittelijä NHÄ + 568, 48, 68

§ 16 12 esittelijä NHÄ + 584, 83, 17

§ 20 13 esittelijä NHÄ + 578, 77, 27

§ 22 14 esittelijä NHÄ + 584, 77, 22

§ 33 15 esittelijä NHÄ + 567, 80, 36

§ 48 16 esittelijä NHÄ + 564, 94, 26

§ 53 17 esittelijä NHÄ + 568, 80, 33

1 esittelijä NHÄ + 591, 42, 5122 viitteen 
jälkeen

2 esittelijä NHÄ + 591, 42, 51

3 esittelijä NHÄ + 591, 42, 51

4 esittelijä NHÄ + 588, 61, 35

39 viitteen 
jälkeen

5 esittelijä NHÄ + 600, 7, 76

B kappale 6 esittelijä NHÄ + 592, 46, 46

päätöslauselmaesitys (teksti 
kokonaisuudessaan)

NHÄ + 493, 90, 103
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30. Vanha manner ikääntyy – ikääntymispolitiikkaan liittyvät 
mahdollisuudet ja haasteet vuoden 2020 jälkeen

Mietintö: Beata Szydło (A9-0194/2021)

Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

vaihtoehtoinen 
päätöslauselmaes

itys

1 ECR NHÄ - 137, 539, 15

§ 2 5 jäsenet NHÄ - 315, 337, 39

§ 2 jälkeen 6 jäsenet NHÄ + 389, 287, 15

§ 8 jälkeen 7 jäsenet NHÄ + 428, 176, 87

8 jäsenet NHÄ + 369, 298, 23

osat

1/NHÄ ↓

§ 13

§ alkuper. 
teksti

2/NHÄ ↓

§ 13 jälkeen 9 jäsenet NHÄ - 315, 330, 46

§ 17 § alkuper. 
teksti

NHÄ + 482, 143, 64

§ 17 jälkeen 10 jäsenet NHÄ + 399, 267, 24

osat

1/NHÄ + 656, 14, 21

2/NHÄ + 510, 93, 88

§ 22 § alkuper. 
teksti

3/NHÄ + 431, 150, 109

§ 42 11 jäsenet NHÄ - 311, 351, 29

osat

1/NHÄ + 501, 86, 104

§ 56 § alkuper. 
teksti

2/NHÄ + 341, 328, 22
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Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

§ 58 12 jäsenet NHÄ + 362, 232, 97

S kappale 2 jäsenet NHÄ + 308, 269, 113

osat

1/NHÄ + 597, 17, 77

2/NHÄ + 490, 116, 83

AA kappale § alkuper. 
teksti

3/NHÄ + 505, 127, 58

AA kappaleen 
jälkeen

3 jäsenet NHÄ + 381, 289, 20

osat

1/NHÄ + 568, 93, 29

AB kappale § alkuper. 
teksti

2/NHÄ + 496, 120, 74

BA kappale 4 jäsenet NHÄ - 304, 311, 76

päätöslauselmaesitys (EMPL-valiokunta) 
(teksti kokonaisuudessaan)

NHÄ + 479, 103, 113

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt
jäsenet: § 17

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt
jäsenet:
§ 13
1. 
osa:

”kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita laatimaan ja hyväksymään 
huollettavana olemiselle yhtenäisen määritelmän, ottaen huomioon 
myös omaishoitajien tarpeet; korostaa, että jotta voidaan luoda 
tehokkaita hoitojärjestelmiä huollettavina oleville henkilöille, 
erityisesti ikääntyneille henkilöille, on otettava käyttöön yksi 
määritelmä ja järjestelmä huollettavan avun tarpeen 
arvioimiseksi;”

2. 
osa:

”korostaa tarvetta edistää strategioita huollettavina oleville 
henkilöille tarjottavasta laadukkaasta, räätälöidystä tuesta; 
korostaa, että olisi otettava huomioon eri sairauksista, kuten 
Alzheimerin taudin ja dementian kaltaisista hermoston 
rappeutumissairauksista, kärsivien erityistarpeet aina diagnoosin 
saamisesta hoitoon ja pitkäaikaishoitoon saakka;”
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AA kappale
1. 
osa:

”ottaa huomioon, että kaikessa väestönkehityksen mahdollisuuksia 
ja haasteita koskevassa politiikassa on noudatettava osallistavaa, 
oikeuksiin ja todennettuun tietoon perustuvaa, ihmiskeskeistä 
lähestymistapaa, kunnioitettava yhdenvertaisuuden ja erityisesti 
sukupuolten välisen tasa-arvon ja syrjimättömyyden periaatteita 
sekä turvattava naisten oikeudet”

2. 
osa:

”seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja toimeentuloon liittyviä 
oikeuksia myöten; katsoo, että väestönkehityksen haasteisiin 
vastaaminen ei saa missään tapauksessa heikentää lisääntymistä 
koskevaa yksilön itsenäistä päätöksentekoa;”

3. 
osa:

”ottaa huomioon, että seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvien 
palvelujen ja hyödykkeiden saatavuus on olennaisen tärkeää 
fyysisen, henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin kannalta;”

AB kappale
1. 
osa:

”ottaa huomioon, että ikääntymistä ja väestönkehitystä koskevan 
EU:n politiikan ja toiminnan on oltava täysin vuosien 2020–2025 
sukupuolten tasa-arvoa koskevan EU-strategian mukaista;”

2. 
osa:

”ottaa huomioon, että väestökehityksen haasteiden ja sukupuolten 
tasa-arvon valtavirtaistamisen välillä on tiivis yhteys, joka olisi 
otettava huomioon asiaan liittyvissä politiikkatoimissa;”

§ 22
1. 
osa:

”muistuttaa, että syntyvyyden lisääminen edellyttää 
työmahdollisuuksien parantumista, vakaata työllisyys- ja 
asumistilannetta, ihmisarvoisia työ- ja elinoloja, joustavia 
työjärjestelyjä, avokätisiä perhetukia ja palkallista 
vanhempainvapaata molemmille vanhemmille, laadukasta 
lastenhoitoa lapsen ensimmäisistä elinvuosista alkaen sekä 
palkattoman hoiva- ja kotityön vastuiden tasaista jakautumista 
miesten ja naisten kesken; korostaa, että väestörakenteen 
muutoksen ja pitenevän elinajanodotteen valossa on aivan 
keskeistä varmistaa naisten täysimääräinen osallistuminen 
työmarkkinoille ilman työuran katkoksia ja keskeytyksiä tai 
siirtymistä osa-aikaiseen tai tilapäiseen työhön, sillä tämä 
pienentää ikääntyneiden naisten köyhyysriskiä;”

2. 
osa:

”kehottaa jäsenvaltioita sen vuoksi saattamaan työ- ja 
yksityiselämän tasapainottamista koskevan direktiivin 
täysimääräisesti osaksi kansallista lainsäädäntöä ja panemaan sen 
täytäntöön”

3. 
osa:

”ja kannustaa niitä ylittämään direktiivissä asetetut 
vähimmäisvaatimukset”

§ 56
1. 
osa:

teksti ilman sanaa ”lainsäädäntö-”

2. 
osa:

tämä sana

Muuta
Myös Eider Gardiazabal Rubial (S&D-ryhmä) tuki tarkistuksia 2–12.
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31. Suuntaviivojen laatiminen unionin talousarvion suojaamista 
koskevan yleisen ehdollisuusjärjestelmän soveltamiseksi

Mietintö: Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A9-0226/2021)

Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

osat

1/NHÄ + 548, 111, 36

§ 7 § alkuper. 
teksti

2/NHÄ - 198, 482, 15

§ 27 jälkeen 1 jäsenet NHÄ - 308, 349, 37

päätöslauselmaesitys (teksti 
kokonaisuudessaan)

NHÄ + 529, 150, 14

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt
jäsenet: 
§ 7
1. osa: ”pyytää, että komissio raportoi parlamentille säännöllisesti ja 

ennakoivasti vähintään kahdesti vuodessa tutkinnan kohteena 
olevista uusista ja meneillään olevista tapauksista aloittaen 
ensimmäisistä tapauksista mahdollisimman pian;”

2. osa: ”kehottaa komissiota aloittamaan parlamentille raportoinnin 
ensimmäisistä tutkittavista tapauksista viimeistään lokakuussa 
2021;”

32. EU:n maailmanlaajuinen ihmisoikeuspakotejärjestelmä (EU:n 
Magnitski-laki)

Päätöslauselmaesitys: B9-0371/2021

Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

Päätöslauselmaesitys B9-0371/2021
(AFET-valiokunta)

osat

1/NHÄ + 608, 56, 29

§ 1 § alkuper. 
teksti

2/NHÄ + 470, 193, 27

osat§ 7 § alkuper. 
teksti

1/NHÄ + 632, 27, 34
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Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

2/NHÄ + 588, 79, 26

osat

1/NHÄ + 607, 54, 31

§ 15 § alkuper. 
teksti

2/NHÄ + 595, 86, 11

osat

1/NHÄ + 601, 54, 37

§ 18 § alkuper. 
teksti

2/NHÄ + 597, 68, 27

päätöslauselmaesitys (teksti 
kokonaisuudessaan)

NHÄ + 584, 73, 33

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt
The Left:
§ 7
1. osa: teksti ilman sanoja ”on vakuuttunut uuden järjestelmän 

tehokkuudesta ja sen pelotevaikutuksista;”
2. osa: nämä sanat

§ 15
1. osa: teksti ilman sanoja ”sekä yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan 

(YUTP) ja yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (YTPP);”
2. osa: nämä sanat
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§ 18
1. osa: teksti ilman sanoja ”Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö, 

Nato”
2. osa: nämä sanat

ECR, ID:
§ 1
1. osa: ”pitää myönteisenä EU:n maailmanlaajuisen 

ihmisoikeuspakotejärjestelmän hyväksymistä, sillä se täydentää 
olennaisella tavalla EU:n ihmisoikeus- ja ulkopolitiikan välineistöä, 
kun sillä vahvistetaan EU:n roolia maailmanlaajuisena 
ihmisoikeustoimijana antamalla sille mahdollisuus toteuttaa 
rajoittavia toimenpiteitä sellaisia oikeushenkilöitä ja luonnollisia 
henkilöitä vastaan, jotka ovat osallisina vakavissa 
ihmisoikeusloukkauksissa kaikkialla maailmassa; korostaa, että 
uuden järjestelmän on oltava osa laajempaa, johdonmukaista ja 
selkeästi määriteltyä strategiaa, jossa otetaan huomioon EU:n 
ulkopoliittiset tavoitteet; korostaa, että strategiassa olisi myös 
pyrittävä määrittämään tavoitteisiin liittyvät täsmälliset kriteerit ja 
yksilöimään, miten pakotteet voivat auttaa näiden kriteerien 
täyttämisessä;”

2. osa: ”pitää kuitenkin valitettavana neuvoston uutta järjestelmää 
hyväksyessään tekemää päätöstä, jonka mukaan sovelletaan 
yksimielisyyttä määräenemmistöpäätösten sijaan, ja kehottaa 
jälleen ottamaan käyttöön määräenemmistöpäätökset 
hyväksyttäessä EU:n maailmanlaajuisen 
ihmisoikeuspakotejärjestelmän mukaisia pakotteita;”

33. Schengen-alueen toimintaa koskeva vuosikertomus

Mietintö: Tanja Fajon (A9-0183/2021)

Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

osat

1/NHÄ + 668, 4, 23

§ 8 § alkuper. 
teksti

2/NHÄ + 483, 196, 16

§ 14 § alkuper. 
teksti

NHÄ + 525, 148, 22

osat

1/NHÄ + 494, 140, 60

2/NHÄ + 676, 10, 9

§ 17 § alkuper. 
teksti

3/NHÄ + 527, 149, 19
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Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

osat

1/NHÄ + 368, 312, 15

§ 18 § alkuper. 
teksti

2/NHÄ + 553, 130, 12

1 jäsenet NHÄ + 279, 252, 164

osat

1/NHÄ ↓

§ 30

§ alkuper. 
teksti

2/NHÄ ↓

I kappale § alkuper. 
teksti

NHÄ + 526, 148, 21

päätöslauselmaesitys (teksti 
kokonaisuudessaan)

NHÄ + 505, 134, 54

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt
jäsenet: § 14; I kappale

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt
jäsenet:
§ 8
1. osa: ”katsoo, että EU:n viisumipolitiikan on oltava tehokasta, 

käyttäjäystävällistä ja turvallista, ja suhtautuu tältä osin 
myönteisesti komission aikomukseen digitalisoida viisumimenettely 
vuoteen 2025 mennessä;”

2. osa: ”katsoo, että jäsenvaltioissa pitkään oleskelleiden kolmansien 
maiden kansalaisten kotouttaminen on keskeinen tekijä 
taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden edistämisessä, ja 
kehottaa siksi harkitsemaan pitkäaikaisten viisumien ja 
oleskelulupien myöntämistä koskevien vähimmäissääntöjen 
yhdenmukaistamista;”

§ 17
1. osa: ”on syvästi huolissaan jatkuvasta ja vakavasti otettavasta 

raportoinnista väkivallasta ja käännytyksistä ulkorajoilla, myös 
jäsenvaltiosta toiseen ja sen jälkeen EU:n ulkopuoliseen maahan;”

2. osa: ”palauttaa mieliin, että jäsenvaltioilla on velvollisuus estää 
luvattomat rajanylitykset, ja muistuttaa, että tämä velvoite ei 
rajoita kansainvälistä suojelua etsivien henkilöiden oikeuksia;”

3. osa: ”kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita edistämään ja toteuttamaan 
tehokkaita, riippumattomia ja nopeita tutkimuksia kaikista 
väitteistä, jotka koskevat käännytyksiä ja huonoa kohtelua rajoilla, 
sekä varmistamaan, että puutteet korjataan välittömästi;”
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§ 18
1. osa: ”panee merkille, että ulkorajojen valvonnassa ei ole riittäviä 

seurantamekanismeja, joilla varmistettaisiin perusoikeuksien ja 
oikeusvaltioperiaatteen kunnioittaminen, ja katsoo, että Euroopan 
unionin perusoikeusvirastolle (FRA) on annettava vahvempi 
operatiivinen rooli tässä suhteessa, myös Schengenin arviointi- ja 
valvontamekanismin avulla;”

2. osa: ”kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että niiden kansalliset 
valvontaelimet todellakin perustetaan, että ne pystyvät 
täyttämään tehtävänsä ja että niillä on riittävät resurssit, 
asianmukainen toimeksianto ja korkea riippumattomuuden taso; 
kannustaa jäsenvaltioita investoimaan jatkuvasti rajaviranomaisten 
ammattitoimintaan, mukaan lukien turvapaikka- ja 
pakolaislainsäädäntöä koskeva koulutus, yhteistyössä Frontexin, 
perusoikeusviraston, UNHCR:n ja asiaankuuluvien 
kansalaisjärjestöjen kanssa;”

§ 30
1. osa: teksti ilman sanoja ”ja korjaamaan havaitut puutteet, jotka liittyvät 

erityisesti henkilöstön koulutukseen ja määrään ja maarajojen 
valvontavalmiuksiin”

2. osa: nämä sanat
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34. Euroopan lääkevirasto ***I

Mietintö: Nicolás González Casares (A9-0216/2021)

Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

asiasta vastaavan 
valiokunnan 

tarkistukset – 
yhtenä ryhmänä

4-73, 
75-96, 

98-
125, 
127-
143, 
145-
152

valiokunta NHÄ + 585, 22, 86

osat

1/NHÄ + 630, 25, 38

9 artikla, § 1, 
a alakohta

74 valiokunta

2/NHÄ + 425, 260, 8

osat

1/NHÄ + 631, 25, 37

23 artikla, § 1, 
a alakohta

126 valiokunta

2/NHÄ + 424, 262, 7

29 artiklan 
jälkeen

144 valiokunta NHÄ + 560, 121, 12

97 valiokunta NHÄ + 434, 202, 5712 artiklan 
jälkeen

154 PPE NHÄ ↓

31 artikla, § 2 
jälkeen

155 PPE NHÄ - 274, 411, 8

osat

1/NHÄ + 655, 17, 21

1 valiokunta

2/NHÄ + 579, 71, 43

osat

1/NHÄ + 656, 7, 30

1 kappaleen 
jälkeen

2 valiokunta

2/NHÄ + 548, 85, 60

osat2 kappale 3 valiokunta

1/NHÄ + 668, 20, 5
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Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

2/NHÄ + 538, 94, 61

24 kappaleen 
jälkeen

153 PPE NHÄ - 302, 371, 20

komission ehdotus NHÄ + 587, 28, 81

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt
ECR: tarkistus 144

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt
Verts/ALE:
tarkistus 74
1. osa: teksti ilman sanoja ”myyntiluvan haltijoiden ja lääkkeiden 

toimitusketjun muiden asiaankuuluvien toimijoiden sekä”
2. osa: nämä sanat

tarkistus 126
1. osa: teksti ilman sanoja ”varmistaen valmistajien ja lääkinnällisten 

laitteiden toimitusketjun muiden asiaankuuluvien toimijoiden sekä”
2. osa: nämä sanat

ID:
tarkistus 1
1. osa: teksti ilman sanoja ”Covid-19-pandemia on tuonut esiin riskit, joita 

luonnonvaraisten eläinten ja kasvien ja muiden luonnonvarojen 
liikakäyttö sekä maapallon biologisen monimuotoisuuden kiihtyvä 
väheneminen aiheuttavat ihmisten terveydelle.”, ”covid-
19”, ”kuten covid-19-pandemiaa aiheuttava koronavirus” 
ja ”Biologista monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluja 
käsittelevän hallitustenvälisen tiede- ja politiikkafoorumin (IPBES) 
mukaan nisäkkäissä ja linnuissa arvioidaan olevan noin 1,7 
miljoonaa vielä tuntematonta virusta. Näistä viruksista 631 000–
827 000 voi mahdollisesti tarttua ihmiseen.”

2. osa: nämä sanat

tarkistus 2
1. osa: teksti ilman sanoja ”Covid-19-pandemia on selkeä osoitus 

tarpeesta tehostaa”
2. osa: nämä sanat

tarkistus 3
1. osa: teksti ilman sanoja ”unionin roolia on vahvistettava, jotta se 

voi”, ”ja yhdenmukaisesti” ja ”että unionin terveysvirastojen 
valtuudet ja resurssit ovat riittämättömät”

2. osa: nämä sanat
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35. Vuoteen 2030 ulottuva yleinen unionin ympäristöalan 
toimintaohjelma ***I

Mietintö: Grace O'Sullivan (A9-0203/2021)

Kohde Tark. nro Laatija NHÄ 
jne.

Äänest
ys

NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

asiasta vastaavan 
valiokunnan 

tarkistukset – 
yhtenä ryhmänä

1, 6, 8 
10, 12-
15, 17-
24, 26-
34, 36-
50, 52, 
54-56, 
66-68, 
70-72, 
74-90, 
92-94, 
96-98, 

100-107, 
109-120

valiokunta NHÄ + 551, 94, 48

osat

1/NHÄ + 565, 46, 81

2 valiokunta

2/NHÄ + 546, 134, 12

4 valiokunta NHÄ + 548, 139, 5

osat

1/NHÄ + 612, 22, 59

2/NHÄ + 551, 129, 13

3/NHÄ + 541, 68, 83

4/NHÄ + 593, 51, 49

5 valiokunta

5/NHÄ + 373, 306, 14

7 valiokunta NHÄ + 546, 111, 36

9 valiokunta NHÄ + 536, 138, 19

osat

1/NHÄ + 556, 87, 50

asiasta vastaavan 
valiokunnan 

tarkistukset – 
erillinen äänestys

11 valiokunta

2/NHÄ + 577, 56, 60
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Kohde Tark. nro Laatija NHÄ 
jne.

Äänest
ys

NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

16 valiokunta NHÄ + 515, 162, 15

25 valiokunta NHÄ + 540, 101, 51

osat

1/NHÄ + 608, 49, 36

35 valiokunta

2/NHÄ + 548, 140, 5

osat

1/NHÄ + 614, 72, 7

51 valiokunta

2/NHÄ + 525, 140, 28

osat

1/NHÄ + 555, 56, 82

53 valiokunta

2/NHÄ + 378, 287, 28

osat

1/NHÄ + 551, 87, 55

57 valiokunta

2/NHÄ + 602, 79, 12

osat

1/NHÄ + 663, 26, 4

58 valiokunta

2/NHÄ + 533, 127, 32

osat

1/NHÄ + 500, 139, 53

60 valiokunta

2/NHÄ + 345, 327, 20

osat

1/NHÄ + 610, 30, 53

2/NHÄ + 515, 161, 16

61 valiokunta

3/NHÄ + 523, 133, 36

osat62 valiokunta

1/NHÄ + 554, 127, 11
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Kohde Tark. nro Laatija NHÄ 
jne.

Äänest
ys

NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

2/NHÄ + 359, 311, 22

63 valiokunta NHÄ + 549, 132, 12

64 valiokunta NHÄ + 579, 94, 20

65 valiokunta NHÄ + 539, 99, 54

69 valiokunta NHÄ + 547, 109, 37

osat

1/NHÄ + 643, 36, 14

73 valiokunta

2/NHÄ + 361, 315, 16

osat

1/NHÄ + 538, 149, 6

91 valiokunta

2/NHÄ + 417, 246, 30

osat

1/NHÄ + 606, 58, 29

2/NHÄ + 560, 105, 28

3/NHÄ + 547, 138, 7

4/NHÄ + 532, 141, 20

95 valiokunta

5/NHÄ + 594, 87, 12

osat

1/NHÄ + 562, 18, 113

99 valiokunta

2/NHÄ + 550, 137, 6

osat

1/NHÄ + 619, 20, 54

108 valiokunta

2/NHÄ + 547, 137, 8

Tarkistukset 3 artiklaan

§ 1, a alakohdan 
jälkeen

121 ECR NHÄ - 334, 349, 9



P9_PV(2021)07.06-08(VOT)_FI.docx 37 PE 695.753

Kohde Tark. nro Laatija NHÄ 
jne.

Äänest
ys

NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

§ 1, 
4 luetelmakohdan 

jälkeen

122 ECR NHÄ - 174, 511, 8

§ 1, d alakohdan 
jälkeen

123 ECR NHÄ - 169, 504, 20

osat

1/NHÄ + 506, 167, 19

59 valiokunta

2/NHÄ + 342, 322, 27

§ 1, e alakohta

§ alkuper. 
teksti

NHÄ ↓

§ 1, h alakohdan 
jälkeen

124 ECR NHÄ - 316, 362, 15

§ 1, i alakohta 125 ECR NHÄ - 129, 549, 15

Tarkistukset 4 artiklaan

§ 2 jälkeen 126 ECR NHÄ - 111, 553, 29

Johdanto-osan kappaleet

3 valiokunta NHÄ + 550, 68, 75

osat

1/NHÄ ↓

5 kappale

§ alkuper. 
teksti

2/NHÄ ↓

komission ehdotus NHÄ + 518, 130, 47

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt
ID: tarkistukset 4, 7, 16, 25, 59, 60, 64, 65, 73; 3 artikla, § 1, 

e alakohta
ECR: tarkistukset 9, 16, 53, 59, 60, 62, 63, 69

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt
PPE:
tarkistus 53
1. osa: ”sovelletaan paremman sääntelyn suuntaviivoissa ja välineistössä 

kestävyyden etusijalle asettamista koskevaa lähestymistapaa”
2. osa: ”muun muassa sisällyttämällä ja ottamalla käyttöön 

luokitusjärjestelmäasetuksen 17 artiklassa tarkoitettu ”ei 
merkittävää haittaa” -periaate”
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tarkistus 59
1. osa: teksti ilman sanoja ”ja viimeistään vuoteen 2025 mennessä”
2. osa: nämä sanat

tarkistus 60
1. osa: teksti ilman sanoja ”ja viimeistään vuoteen 2027 mennessä”
2. osa: nämä sanat

tarkistus 62
1. osa: teksti ilman sanoja ”joita nostetaan asteittain seuraavassa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä”
2. osa: nämä sanat

tarkistus 73
1. osa: teksti ilman sanoja ”unionin laajuinen oikeudellinen”
2. osa: nämä sanat

tarkistus 91
1. osa: ”tuetaan yritysten kestävää hallinnointia ja otetaan käyttöön 

asianmukaista huolellisuutta koskevat pakolliset vaatimukset 
unionin tasolla”

2. osa: ”sekä otetaan nämä vaatimukset huomioon harjoitettaessa unionin 
kauppapolitiikkaa, myös kauppa- ja investointisopimusten 
ratifioinnin yhteydessä”

The Left:
tarkistus 57
1. osa: teksti ilman sanoja ”sanotun kuitenkaan vaikuttamatta 

eurooppalaiseen ohjausjaksoon”
2. osa: nämä sanat

ID:
tarkistus 2
1. osa: teksti ilman sanoja ”Tämän lisäksi tarvitaan myös kokonaisvaltaisia 

ja pitkän aikavälin kehyksiä, joissa on sitovat ilmasto- ja 
ympäristötavoitteita koskevat päämäärät.”

2. osa: nämä sanat

5 kappale
1. osa: ”Euroopan komissio vastasi SOER 2020 -raportissa yksilöityihin 

haasteisiin hyväksymällä Euroopan vihreän kehityksen ohjelman25, 
joka on uusi kasvustrategia vihreää ja digitaalista siirtymää varten. 
Sen tavoitteena on oikeudenmukainen ja vauras unioni, jonka 
talous on kilpailukykyinen, ilmastoneutraali ja resurssitehokas.”

2. osa: ”Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU)26 
lainsäädäntöön sisällytetään unionin tavoite saavuttaa 
ilmastoneutraalius vuoteen 2050 mennessä.”
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tarkistus 11
1. osa: ”Kahdeksannen ympäristöohjelman olisi unionin yleisenä 

ympäristöalan toimintaohjelmana perustuttava Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelmaan kuuluviin ympäristö- ja ilmastotoimien 
tavoitteisiin ja edistettävä osaltaan niiden saavuttamista 
noudatellen pitkän aikavälin tavoitetta, jonka mukaan viimeistään 
vuoteen 2050 mennessä elämme hyvää elämää maapallon 
resurssien rajoissa, jo seitsemännessä ympäristöohjelmassa 
vahvistetun mukaisesti. Sen olisi myös oltava täysin 
yhdenmukainen YK:n Agenda 2030 -toimintaohjelman ja sen 
kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa, jotka muodostavat 
yhtenäisen ja jakamattoman kokonaisuuden, ja edistettävä niiden 
täytäntöönpanoa ja saavuttamista sekä oltava yhdenmukainen 
Pariisin sopimuksen, biologista monimuotoisuutta koskevan YK:n 
yleissopimuksen ja muiden asiaankuuluvien kansainvälisten 
sopimusten tavoitteiden kanssa.”

2. osa: ”Kahdeksannen ympäristöohjelman olisi mahdollistettava 
systeeminen muutos sellaiseen unionin talouteen, joka takaa 
hyvinvoinnin maapallon resurssien rajoissa ja jossa kasvu on 
uusintavaa, ja sillä olisi myös varmistettava, että ympäristö- ja 
ilmastosiirtymä toteutetaan oikeudenmukaisella ja osallistavalla 
tavalla, ja edistettävä osaltaan eriarvoisuuden vähentämistä.”

tarkistus 35
1. osa: ”Tässä päätöksessä vahvistetaan 31 päivään joulukuuta 2030 

ulottuva yleinen ympäristöalan toimintaohjelma, 
jäljempänä ’kahdeksas ympäristöohjelma’. Tässä päätöksessä 
vahvistetaan kahdeksannen ympäristöohjelman ensisijaiset 
tavoitteet, määritellään mahdollistavat edellytykset sekä 
mahdollistavien edellytysten aikaansaamiseksi tarvittavat toimet. 
Sillä luodaan seurantakehys, jolla mitataan ja arvioidaan unionin ja 
jäsenvaltioiden edistymistä ensisijaisten tavoitteiden 
saavuttamisessa.”

2. osa: ”Lisäksi sillä otetaan käyttöön hallintomekanismi sen 
varmistamiseksi, että ensisijaiset tavoitteet saavutetaan 
täysimääräisesti.”

tarkistus 99
1. osa: ”Indikaattorit, seurantakehys”
2. osa: ”ja hallinto”

ECR:
tarkistus 51
1. osa: teksti ilman sanoja ”muun muassa luokitusjärjestelmäasetuksen 17 

artiklassa tarkoitettua”
2. osa: nämä sanat

tarkistus 58
1. osa: teksti ilman sanoja ”riittävyys ja huolehditaan siitä, että ne ovat 

johdonmukaisia unionin kestävän rahoituksen strategian kanssa, 
mukaan lukien luokitusjärjestelmäasetuksessa säädetyt 
toimenpiteet ja sen ”ei merkittävää haittaa” -periaate””

2. osa: nämä sanat
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tarkistus 108
1. osa: teksti ilman sanoja ”esimerkiksi systeemisen muutoksen 

mittaamiseen liittyvissä”
2. osa: nämä sanat

PPE, ID:
tarkistus 5
1. osa: ”Sekä unionissa että maailmanlaajuisesti ihmisen toiminta, kuten 

huono maankäytön suunnittelu, maankäytön muutokset, 
kestämättömät maatalouskäytännöt, maan viljelykäytöstä 
luopuminen, pilaantuminen, kestämättömät metsätalouden 
käytännöt ja maaperän sulkeminen, luonnon monimuotoisuuden 
köyhtyminen sekä ilmastonmuutos usein yhdessä muiden 
tekijöiden kanssa, huonontaa edelleen maata ja maaperää ja 
heikentää näin niiden kykyä tuottaa ekosysteemipalveluja ja -
toimintoja. Tästä huolimatta unioni ja jäsenvaltiot eivät 
nykyvauhdilla täytä kansainvälisiä ja Euroopan tasolla annettuja 
maaperää ja maata koskevia sitoumuksiaan, mukaan lukien YK:n 
aavikoitumissopimuksen mukaiset velvoitteet torjua 
aavikoitumista, ennallistaa huonontunutta maata ja maaperää” 
ilman sanoja ”kestämättömät maatalouskäytännöt”

2. osa: nämä sanat
3. osa: ”sekä saavuttaa maaperän huonontumisen nollataso 

maailmanlaajuisesti vuoteen 2030 mennessä”
4. osa: ”Kuten maaperän suojelusta 28 päivänä huhtikuuta 2021 

annetussa Euroopan parlamentin päätöslauselmassa maaperän 
suojelusta todettiin, tarvitaan maaperän suojelua ja kestävää 
käyttöä koskeva unionin laajuinen yhteinen oikeudellinen kehys, 
jossa kunnioitetaan täysimääräisesti toissijaisuusperiaatetta ja 
käsitellään kaikkia tärkeimpiä maaperään kohdistuvia uhkia. Tähän 
kehykseen olisi sisällyttävä muun muassa maaperän ja maaperän 
toimintojen yhteiset määritelmät, hyvän tilan saavuttamisen ja 
kestävän käytön kriteerit sekä väli- ja lopputavoitteet, joihin 
kuuluvat harmonisoidut indikaattorit ja seuranta- ja 
raportointimenetelmät.” ilman sanoja ”unionin laajuinen yhteinen 
oikeudellinen”

5. osa: nämä sanat

The Left, ECR:
tarkistus 61
1. osa: teksti ilman sanoja ”ympäristöverotuksellisia ja markkinapohjaisia 

välineitä sekä vihreän budjetoinnin ja”
2. osa: ”ympäristöverotuksellisia ja markkinapohjaisia välineitä sekä”
3. osa: ”vihreän budjetoinnin ja”

tarkistus 95
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1. osa: teksti ilman sanoja ”(a) parantaa ja laajentaa olemassa olevaa 
julkista tietokantaansa rikkomuspäätöksistä 30 päivään kesäkuuta 
2022 mennessä ja pitää sitä ajan tasalla, jotta kaikkia 
jäsenvaltioiden ja komission ympäristöön ja ilmastoon liittyvien 
rikkomusmenettelyjen yhteydessä toteuttamia toimia voidaan 
seurata selkeästi, ymmärrettävästi ja helppokäyttöisellä 
tavalla;”, ”(b) arvioi säännöllisesti unionin toimenpiteiden ja 
politiikkojen johdonmukaisuutta 2 artiklan 1 ja 2 kohdassa 
vahvistettujen ensisijaisten tavoitteiden kanssa ja suorittaa tällaisia 
arviointeja ehdotetuista ja olemassa olevista unionin toimenpiteistä 
ja politiikoista; jos epäjohdonmukaisuuksia havaitaan, 
toimenpidettä tai politiikkaa koskeva ehdotus saatetaan näiden 
ensisijaisten tavoitteiden mukaiseksi ennen sen julkaisemista tai 
olemassa olevan unionin toimenpiteen tai politiikan tapauksessa 
toteutetaan tarvittavat ehdotetut korjaavat toimenpiteet;”, ”miten 
jäsenvaltioiden talousarvioiden rakenteet eroavat kunkin 
kansallisen talousarvion Pariisin ilmastosopimukseen mukautetusta 
skenaariosta, jotta jäsenvaltioille voidaan antaa suosituksia siitä ”(f 
kohdassa) ja ”sanotun vaikuttamatta eurooppalaiseen 
ohjausjaksoon” (g kohdassa)

2. osa: ”(a) parantaa ja laajentaa olemassa olevaa julkista tietokantaansa 
rikkomuspäätöksistä 30 päivään kesäkuuta 2022 mennessä ja 
pitää sitä ajan tasalla, jotta kaikkia jäsenvaltioiden ja komission 
ympäristöön ja ilmastoon liittyvien rikkomusmenettelyjen 
yhteydessä toteuttamia toimia voidaan seurata selkeästi, 
ymmärrettävästi ja helppokäyttöisellä tavalla”

3. osa: ”(b) arvioi säännöllisesti unionin toimenpiteiden ja politiikkojen 
johdonmukaisuutta 2 artiklan 1 ja 2 kohdassa vahvistettujen 
ensisijaisten tavoitteiden kanssa ja suorittaa tällaisia arviointeja 
ehdotetuista ja olemassa olevista unionin toimenpiteistä ja 
politiikoista; jos epäjohdonmukaisuuksia havaitaan, toimenpidettä 
tai politiikkaa koskeva ehdotus saatetaan näiden ensisijaisten 
tavoitteiden mukaiseksi ennen sen julkaisemista tai olemassa 
olevan unionin toimenpiteen tai politiikan tapauksessa toteutetaan 
tarvittavat ehdotetut korjaavat toimenpiteet;”

4. osa: ”miten jäsenvaltioiden talousarvioiden rakenteet eroavat kunkin 
kansallisen talousarvion Pariisin ilmastosopimukseen mukautetusta 
skenaariosta, jotta jäsenvaltioille voidaan antaa suosituksia siitä ”(f 
kohdassa)

5. osa: ”sanotun vaikuttamatta eurooppalaiseen ohjausjaksoon” (g 
kohdassa)
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36. Uusi eurooppalainen tutkimusalue tutkimusta ja innovointia 
varten

Päätöslauselmaesitys: B9-0370/2021

Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

Päätöslauselmaesitys B9-0370/2021
(ITRE-valiokunta)

§ 2 jälkeen 1 The Left NHÄ - 167, 467, 58

2 The Left NHÄ - 154, 531, 7§ 13 jälkeen

3 The Left NHÄ - 144, 466, 82

päätöslauselmaesitys (teksti 
kokonaisuudessaan)

NHÄ + 634, 5, 57

37. Päätösehdotus erityisvaliokuntien ja tutkintavaliokunnan 
jäsenmääristä

Päätösehdotus: B9-0414/2021

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

Päätösehdotus B9-0414/2021 (puheenjohtajakokous)

päätösehdotus 
(teksti kokonaisuudessa

an)

NHÄ + 680, 3, 5
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38. Ahmadreza Djalalin tapaus Iranissa

Päätöslauselmaesitykset: B9-0381/2021, B9-0382/2021, B9-0383/2021, B9-
0386/2021, 
B9-0387/2021, B9-0395/2021, B9-0399/2021

Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0382/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, jäsenet)

§ 1 1 The Left NHÄ - 336, 353, 7

§ 5 § alkuper. 
teksti

NHÄ + 622, 27, 47

§ 8 3 ECR NHÄ - 305, 345, 46

§ 9 2 ID NHÄ - 176, 496, 21

4 ECR NHÄ + 336, 271, 89§ 9 jälkeen

5 ECR NHÄ - 326, 329, 41

päätöslauselmaesitys (teksti 
kokonaisuudessaan)

NHÄ + 666, 5, 16

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset

B9-0381/2021 ID NHÄ ↓

B9-0382/2021 The Left NHÄ ↓

B9-0383/2021 Verts/ALE NHÄ ↓

B9-0386/2021 Renew NHÄ ↓

B9-0387/2021 S&D NHÄ ↓

B9-0395/2021 ECR NHÄ ↓

B9-0399/2021 PPE NHÄ ↓

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt
The Left: § 5
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39. Hongkong ja erityisesti Apple Dailyn tapaus

Päätöslauselmaesitykset: B9-0384/2021, B9-0385/2021, B9-0388/2021, B9-
0389/2021, 
B9-0390/2021, B9-0391/2021

Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0385/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, jäsenet)

1 The Left NHÄ - 22, 616, 53§ 1 jälkeen

2 The Left NHÄ - 27, 616, 47

§ 13 3 The Left NHÄ - 139, 453, 99

§ 16 jälkeen 4 The Left NHÄ - 102, 505, 84

päätöslauselmaesitys (teksti 
kokonaisuudessaan)

NHÄ + 578, 29, 73

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset

B9-0384/2021 The Left NHÄ ↓

B9-0385/2021 Verts/ALE NHÄ ↓

B9-0388/2021 Renew NHÄ ↓

B9-0389/2021 S&D NHÄ ↓

B9-0390/2021 ECR NHÄ ↓

B9-0391/2021 PPE NHÄ ↓

Muuta
Myös Yannick Jadot (Verts/ALE-ryhmä) ja Moritz Körner (Renew-ryhmä) tukivat 
yhteistä päätöslauselmaesitystä RC-B9-0385/2021.
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40. Kuolemanrangaistus Saudi-Arabiassa ja erityisesti Mustafa 
Hashem al-Darwishin ja Abdullah al-Howaitin tapaukset

Päätöslauselmaesitykset: B9-0392/2021, B9-0393/2021, B9-0394/2021, B9-
0396/2021, 
B9-0397/2021, B9-0398/2021

Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0392/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, jäsenet)

osat

1/NHÄ + 422, 217, 56

§ 8 § alkuper. 
teksti

2/NHÄ + 623, 36, 36

osat

1/NHÄ + 593, 12, 88

§ 17 § alkuper. 
teksti

2/NHÄ + 620, 2, 71

osat

1/NHÄ + 673, 2, 20

§ 20 § alkuper. 
teksti

2/NHÄ + 619, 41, 35

osat

1/NHÄ + 638, 26, 31

§ 21 § alkuper. 
teksti

2/NHÄ + 416, 260, 19

osat

1/NHÄ + 616, 7, 72

§ 22 § alkuper. 
teksti

2/NHÄ + 384, 285, 26

osat

1/NHÄ + 638, 45, 12

§ 23 § alkuper. 
teksti

2/NHÄ + 547, 63, 83
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Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

G kappale 1 ECR NHÄ - 285, 398, 12

osat

1/NHÄ + 639, 3, 51

P kappale § alkuper. 
teksti

2/NHÄ + 387, 293, 13

S kappaleen 
jälkeen

2 ECR NHÄ - 293, 394, 8

päätöslauselmaesitys (teksti 
kokonaisuudessaan)

NHÄ + 661, 3, 23

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset

B9-0392/2021 The Left NHÄ ↓

B9-0393/2021 Verts/ALE NHÄ ↓

B9-0394/2021 Renew NHÄ ↓

B9-0396/2021 S&D NHÄ ↓

B9-0397/2021 ECR NHÄ ↓

B9-0398/2021 PPE NHÄ ↓

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt
The Left:
§ 20
1. osa: teksti ilman sanoja sanoja ”kannattaa voimakkaasti 

maailmanlaajuisen ihmisoikeuspakotemekanismin soveltamista 
henkilöihin, jotka ovat vastuussa vakavista 
ihmisoikeusrikkomuksista Saudi-Arabiassa, mukaan lukien 
toimittaja Jamal Khashoggin murha;”

2. osa: nämä sanat

ECR:
P kappale
1. osa: ”ottaa huomioon, että terrorismirikosten ja niiden rahoituksen 

torjunnasta vuonna 2017 annettu laki määrittelee terrorismin 
epämääräisesti”

2. osa: ”eikä teon luokittelu terroriteoksi edellytä sen mukaan väkivallan 
käyttöä”
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§ 8
1. osa: ”kehottaa neuvostoa keskeyttämään kaiken laajamittaisen 

valvontateknologian ja muiden kaksikäyttötuotteiden viennin 
EU:sta Saudi-Arabiaan, kun näitä voidaan käyttää helpottamaan 
kansallista sortotoimintaa ja vaientamaan kansalaisyhteiskuntaa;”

2. osa: ”korostaa EU:ssa toimivien tietotekniikan turvallisuusyritysten sekä 
kansallisten tiedustelupalvelujen erityistä vastuuta sekä niiden 
moraalista ja oikeudellista velvoitetta välttää tilanne, jossa niiden 
nykyiset tai entiset henkilöstön jäsenet avustavat Saudi-Arabiaa 
sen oman väestön sortamisessa työskentelemällä välillisesti tai 
suoraan sellaisten saudiarabialaisten viranomaisten kanssa, jotka 
tukahduttavat maan toisinajattelijoita ja sananvapautta;”

§ 17
1. osa: ”on syvästi huolissaan terrorismin epämääräisestä määritelmästä 

maan terrorismin vastaisessa laissa;”
2. osa: ”tuomitsee terrorismiasioita käsittelevän 

erityisrikostuomioistuimen käyttämisen välineenä, jolla rangaistaan 
ihmisoikeuksien puolustajia”

§ 21
1. osa: teksti ilman sanoja ”pitää valitettavana EU:n arkailua 

ihmisoikeuksia koskevassa julkisessa diplomatiassa suhteessa 
Saudi-Arabiaan;”

2. osa: nämä sanat

§ 22
1. osa: teksti ilman sanaa ”kaikkia”
2. osa: tämä sana

§ 23
1. osa: ”kehottaa EU:n edustustoa ja jäsenvaltioiden edustustoja maassa 

vahvistamaan tukeaan kansalaisyhteiskunnalle yhteistyössään 
Saudi-Arabian viranomaisten kanssa ja käyttämään kaikkia 
saatavilla olevia välineitä tehostaakseen tukeaan ihmisoikeuksien 
puolustajien työlle”

2. osa: ”helpottamaan hätäviisumien myöntämistä tarvittaessa ja 
tarjoamaan tilapäisen suojan EU:n jäsenvaltioissa”
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41. Makrotaloudellisten lainsäädäntöpuitteiden 
uudelleentarkastelu

Mietintö: Margarida Marques (A9-0212/2021)

Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

§ 45 1 jäsenet NHÄ - 133, 419, 142

§ 50 2 jäsenet NHÄ - 128, 505, 62

§ 73 jälkeen 3 jäsenet NHÄ - 148, 477, 70

päätöslauselmaesitys (teksti 
kokonaisuudessaan)

NHÄ + 461, 94, 133

Muuta
Oikaisu: EN
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42. Nicaraguan tilanne

Päätöslauselmaesitykset: B9-0400/2021, B9-0401/2021, B9-0402/2021, B9-
0403/2021, 
B9-0404/2021, B9-0405/2021

Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0400/2021/REV
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, jäsenet)

§ 2 2 The Left NHÄ - 56, 603, 37

§ 4 3 The Left NHÄ - 120, 559, 17

osat

1/NHÄ + 624, 52, 20

2/NHÄ + 618, 39, 39

3/NHÄ + 616, 41, 39

§ 5 § alkuper. 
teksti

4/NHÄ + 618, 39, 39

§ 15 1 ID NHÄ - 129, 555, 10

päätöslauselmaesitys (teksti 
kokonaisuudessaan)

NHÄ + 629, 19, 40

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset

B9-0400/2021 PPE NHÄ ↓

B9-0401/2021 S&D NHÄ ↓

B9-0402/2021 The Left NHÄ ↓

B9-0403/2021 ECR NHÄ ↓

B9-0404/2021 Verts/ALE NHÄ ↓

B9-0405/2021 Renew NHÄ ↓

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt
The Left:
§ 5
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1. osa: ”kehottaa Nicaraguan viranomaisia tekemään välittömästi 
muutoksia vaalilakiin niiden kansainvälisten parametrien 
mukaisesti, joita OAS vaati 21. lokakuuta 2020 antamassaan 
päätöslauselmassa, nimittämään puolueettomia edustajia eri 
vaalirakenteisiin, palauttamaan oikeudellisen aseman sen 
menettäneille puolueille, kunnioittamaan Nicaraguan kansalaisten 
oikeutta valita ja tulla valituiksi sekä takaamaan kansallisten ja 
kansainvälisten vaalitarkkailuelinten rajoittamattoman läsnäolon ja 
sitoutumaan samalla poliittiseen rinnakkaiseloon vaalien jälkeen” 
ilman sanoja ”joita OAS vaati 21. lokakuuta 2020 antamassaan 
päätöslauselmassa”

2. osa: nämä sanat
3. osa: ”korostaa, että OAS:n ja kansainvälisten järjestöjen pyytämien 

muutosten täytäntöönpano ja erityisesti sellaisten oikeuksien ja 
vapauksien palauttaminen, jotka mahdollistavat vapaan, 
uskottavan ja tasapuolisen vaaliprosessin, ovat edellytyksiä sille, 
että Euroopan parlamentti tunnustaa vaalit ja niiden seurauksena 
muodostetun hallituksen;” ilman sanoja ”OAS:n ja”

4. osa: nämä sanat

43. Oppositioon ja erityisesti HDP-puolueeseen kohdistetut 
tukahduttamistoimet Turkissa

Päätöslauselmaesitykset: B9-0406/2021, B9-0407/2021, B9-0408/2021, B9-
0409/2021, 
B9-0410/2021, B9-0411/2021

Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0406/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left, jäsenet)

3 ID NHÄ - 177, 489, 11§ 15 jälkeen

2 ID NHÄ - 100, 558, 21

O kappaleen 
jälkeen

1 ID NHÄ - 134, 534, 10

päätöslauselmaesitys (teksti 
kokonaisuudessaan)

NHÄ + 603, 2, 67
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Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset

B9-0406/2021 S&D NHÄ ↓

B9-0407/2021 The Left NHÄ ↓

B9-0408/2021 ECR NHÄ ↓

B9-0409/2021 Verts/ALE NHÄ ↓

B9-0410/2021 Renew NHÄ ↓

B9-0411/2021 PPE NHÄ ↓
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44. Etelämantereen merellisten suojelualueiden perustaminen ja 
Eteläisen jäämeren biologisen monimuotoisuuden suojelu

Päätöslauselmaesitys: B9-0369/2021

Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

Päätöslauselmaesitys B9-0369/2021 (PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left)

§ 3 2 ECR NHÄ - 309, 370, 16

3 ECR NHÄ - 136, 540, 19

osat

1/NHÄ + 619, 15, 62

§ 4

§ alkuper. 
teksti

2/NHÄ + 548, 75, 72

§ 12 4 ECR NHÄ - 108, 568, 19

K kappale 1 ECR NHÄ - 150, 530, 15

osat

1/NHÄ + 626, 12, 58

O kappale § alkuper. 
teksti

2/NHÄ + 584, 50, 62

päätöslauselmaesitys (teksti 
kokonaisuudessaan)

NHÄ + 588, 21, 79

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt
ID:
O kappale
1. osa: teksti ilman sanoja ”kansallisen lainkäyttövallan ulkopuolisilla 

alueilla”, ”kun kansallisen lainkäyttövallan ulkopuolisten 
merialueiden biologista monimuotoisuutta koskeva konferenssi 
seuraavan kerran kokoontuu” ja ”kansallisen lainkäyttövallan 
ulkopuolisilla alueilla kautta maailman”

2. osa: nämä sanat

§ 4
1. osa:  teksti ilman sanoja ”johon olisi sisällyttävä oikeudellisesti sitovat 

maailmanlaajuiset ennallistamis- ja suojelutavoitteet, jotka on 
asetettava vuodelle 2030 vähintään 30 prosenttiin”

2. osa: nämä sanat
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45. Unkarin parlamentin hyväksymistä lakimuutoksista johtuvat 
EU:n oikeuden ja hlbtiq-kansalaisten oikeuksien loukkaukset 
Unkarissa

Päätöslauselmaesitykset: B9-0412/2021, B9-0413/2021

Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

Päätöslauselmaesitys B9-0412/2021 (PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left)

§ 8 1 Renew NHÄ - 261, 304, 121

§ 21 § alkuper. 
teksti

NHÄ + 460, 152, 72

osat

1/NHÄ + 515, 140, 27

§ 27 § alkuper. 
teksti

2/NHÄ + 478, 164, 35

16 viite § alkuper. 
teksti

NHÄ + 364, 297, 19

C kappaleen 
jälkeen

2 The Left, 
Verts/ALE

NHÄ + 357, 311, 15

D kappale § alkuper. 
teksti

NHÄ + 518, 142, 20

E kappaleen 
jälkeen

3 The Left, 
Verts/ALE

NHÄ + 364, 306, 14

O kappale § alkuper. 
teksti

NHÄ + 481, 152, 44

päätöslauselmaesitys (teksti 
kokonaisuudessaan)

NHÄ + 459, 147, 58

Päätöslauselmaesitys B9-0413/2021 (ECR)

B9-0413/2021 ECR NHÄ ↓

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt
ECR: D kappale
PPE: § 21; johdanto-osan 16 viite; O kappale

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt
PPE:
§ 27
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1. osa: teksti ilman sanoja ”ja että saatavilla on kattavaa seksuaali- ja 
ihmissuhdekasvatusta, joka on tieteellisesti paikkansapitävää, 
näyttöön perustuvaa, ikätasolle sopivaa ja ei-tuomitsevaa”

2. osa: nämä sanat

Muuta
Myös Hermann Tertsch (ECR-ryhmä) tuki päätöslauselmaesitystä B9-0413/2021.


