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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. Ympäristö: Århusin yleissopimusta koskeva asetus ***I

Mietintö: Christian Doleschal (A9-0152/2021)

Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

Alustava sopimus

alustava sopimus 48 valiokunta NHÄ + 554, 127, 10

komission lausuma 49 valiokunta NHÄ + 555, 126, 11

2. EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentaariseen 
kumppanuuskokoukseen osallistuvan valtuuskunnan asettaminen ja 
jäsenmäärä

Päätösehdotus: B9-0479/2021

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

Päätösehdotus B9-0479/2021
(puheenjohtajakokous)

päätösehdotus (teksti 
kokonaisuudessaan)

NHÄ + 686, 2, 4

3. EU:n sekä Grönlannin ja Tanskan välinen kestävää kalastusta koskeva 
kumppanuussopimus ***

Suositus: Pierre Karleskind (A9-0233/2021)

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

hyväksyntämenettely NHÄ + 603, 16, 72
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4. EU:n sekä Grönlannin ja Tanskan välinen kestävää kalastusta koskeva 
kumppanuussopimus (päätöslauselma)

Mietintö: Pierre Karleskind (A9-0235/2021)

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

päätöslauselmaesitys 
(teksti 

kokonaisuudessaan)

NHÄ + 624, 12, 56

5. Julia Laffranquen nimityksen uusiminen: Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 255 artiklan mukaisesti perustettu komitea

Päätösehdotus: B9-0478/2021 (salainen äänestys (työjärjestyksen 191 artiklan 1 kohta))

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

päätösehdotus SEC + 621, 45, 26

6. Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) puheenjohtajan 
nimittäminen

Mietintö: Irene Tinagli (A9-0272/2021) (salainen äänestys (työjärjestyksen 191 artiklan 1 kohta))

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

päätösehdotus SEC + 555, 56, 81

7. Yhteisen tullitariffin autonomisten tullien tilapäinen suspendoiminen 
eräiden teollisuustuotteiden tuonnissa Kanariansaarille *

Mietintö: Younous Omarjee (A9-0267/2021)

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

kertaäänestys NHÄ + 677, 5, 9
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8. Kehityspolitiikan rooli luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen 
ehkäisyssä kehitysmaissa Agenda 2030 -toimintaohjelman 
täytäntöönpanon yhteydessä

Mietintö: Michèle Rivasi (A9-0258/2021)

Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

§ 8 § alkuper. teksti NHÄ + 369, 243, 79

osat

1/NHÄ + 575, 75, 40

§ 14 § alkuper. teksti

2/NHÄ + 345, 323, 22

osat

1/NHÄ + 573, 66, 52

§ 15 § alkuper. teksti

2/NHÄ + 378, 298, 15

§ 25 § alkuper. teksti NHÄ + 290, 286, 115

§ 28 § alkuper. teksti NHÄ + 408, 237, 47

§ 29 § alkuper. teksti NHÄ + 419, 234, 39

§ 30 § alkuper. teksti NHÄ + 365, 210, 117

§ 32 § alkuper. teksti NHÄ + 421, 170, 101

osat

1/NHÄ + 341, 328, 23

§ 41 § alkuper. teksti

2/NHÄ + 616, 66, 10

osat

1/NHÄ + 402, 246, 44

§ 43 § alkuper. teksti

2/NHÄ + 631, 23, 38

osat

1/NHÄ + 544, 61, 86

§ 44 § alkuper. teksti

2/NHÄ + 417, 194, 80

§ 49 § alkuper. teksti NHÄ + 398, 199, 95

osat

1/NHÄ + 663, 7, 22

§ 50 § alkuper. teksti

2/NHÄ + 409, 236, 47
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Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

osat

1/NHÄ + 657, 25, 10

§ 65 § alkuper. teksti

2/NHÄ + 348, 331, 11

§ 66 § alkuper. teksti NHÄ + 347, 305, 40

AD kappale § alkuper. teksti NHÄ + 395, 269, 28

AE kappale § alkuper. teksti NHÄ + 372, 247, 73

osat

1/NHÄ + 678, 7, 7

AF kappale § alkuper. teksti

2/NHÄ - 300, 335, 57

AK kappale § alkuper. teksti NHÄ + 356, 299, 37

päätöslauselmaesitys (teksti 
kokonaisuudessaan)

NHÄ + 351, 31, 304

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt
jäsenet: § 8, 25, 28, 29, 30, 32, 49, 66; AD, AE, AK kappaleet

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt
jäsenet:
§ 14
1. osa: teksti ilman sanaa ”suoraan”
2. osa: tämä sana

§ 15
1. osa: teksti ilman sanoja ”joita asia koskee tai mahdollisesti koskee”
2. osa: nämä sanat

§ 41
1. osa: ”toteaa, että EU:n vapaakauppasopimusten kauppaa ja kestävää kehitystä 

koskevat luvut eivät ole täytäntöönpanokelpoisia;”
2. osa: ”kehottaa komissiota vahvistamaan EU:n vapaakauppasopimusten kauppaa ja 

kestävää kehitystä koskevia lukuja ja erityisesti luonnon monimuotoisuuteen 
liittyviä määräyksiä; korostaa, että jotta luonnon monimuotoisuutta koskevat 
määräykset ja EU:n vapaakauppasopimusten ympäristötavoitteet olisivat 
täytäntöönpanokelpoisia, niiden on oltava selkeitä ja konkreettisia ja niiden 
täytäntöönpanon on oltava todennettavissa; kehottaa komissiota harkitsemaan 
15-kohtaisen toimintasuunnitelman tulevan tarkistuksen yhteydessä lisätoimia ja -
varoja, jotta kauppaa ja kestävää kehitystä koskevat luvut voidaan panna 
tehokkaasti täytäntöön, ja soveltamaan tässä kehitystä tukevan 
politiikkajohdonmukaisuuden periaatetta;”

§ 43
1. osa: ”korostaa, että viljelykasvien ja tuotantoeläinten monimuotoisuus on vähentynyt 

kansainvälisen kaupan seurauksena;”
2. osa: ”kehottaa arvioimaan perinpohjaisesti EU:n vapaakauppasopimusten suoria ja 

välillisiä vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen;”
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§ 44
1. osa: ”kehottaa komissiota tarkistamaan huolellisesti kauppapolitiikkaansa ja erityisesti 

talouskumppanuussopimuksiaan varmistaakseen, etteivät ne ole ristiriidassa 
kehitystä tukevan politiikkajohdonmukaisuuden, Pariisin sopimuksen ja vihreän 
kehityksen ohjelman periaatteiden kanssa;”

2. osa: ”pyytää komissiota ja neuvostoa olemaan tekemättä sellaisia uusia 
vapaakauppasopimuksia, jotka voisivat osaltaan lisätä maailman metsäkatoa ja 
luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä;”

§ 50
1. osa: ”korostaa tarvetta varmistaa, että luonnon geenivarat jaetaan 

oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti, ja korostaa, että kansainvälisten sopimusten 
on oltava tältä osin johdonmukaisia; korostaa, että geenivarojen ja niihin liittyvän 
perinteisen tietämyksen suojelemiseksi annetuissa säännöksissä on noudatettava 
kansainvälisiä sitoumuksia, jotka on tehty edistämään ja kunnioittamaan 
alkuperäiskansojen oikeuksia ja jotka sisältyvät vuonna 2007 annettuun YK:n 
alkuperäiskansojen oikeuksien julistukseen ja vuonna 1989 tehtyyn ILO:n 
alkuperäis- ja heimokansoja koskevaan yleissopimukseen nro 169;”

2. osa: ”korostaa tarvetta esittää patenttimenettelyjen yhteydessä tiedot geenivarojen 
alkuperästä, jos se tunnetaan, direktiivin 98/44/EY mukaisesti; kehottaa 
komissiota edistämään sitä, että WTO:n säännöistä tehdään yhdenmukaiset YK:n 
biodiversiteettisopimukseen liitetyn Nagoyan pöytäkirjan kanssa, jotta 
biopiratismia voidaan ehkäistä tehokkaasti;”

§ 65
1. osa: teksti ilman sanoja ”ja edistämällä Kansainvälisen rikostuomioistuimen toimialan 

laajentamista kattamaan ympäristötuhorikosten vertaiset rikokset;”
2. osa: nämä sanat

AF kappale
1. osa: teksti ilman sanoja ”kansainvälisen kaupan lisäksi”
2. osa: nämä sanat

9. Tekoäly rikosoikeudessa ja sen käyttö poliisi- ja oikeusviranomaisten 
suorittamassa rikosasioiden käsittelyssä

Mietintö: Petar Vitanov (A9-0232/2021)

Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

osat

1/NHÄ + 650, 34, 8

§ 6 § alkuper. teksti

2/NHÄ + 365, 289, 38

§ 24 1 jäsenet NHÄ - 268, 389, 35

§ 27 2 jäsenet NHÄ - 297, 369, 26

§ 31 3 jäsenet NHÄ - 259, 403, 30

päätöslauselmaesitys (teksti 
kokonaisuudessaan)

NHÄ + 377, 248, 62
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Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt
jäsenet:
§ 6
1. osa: ”korostaa, että kaikkia teknologian käyttötarkoituksia voidaan muuttaa, ja vaatii 

tiukkaa demokraattista valvontaa ja riippumatonta seurantaa kaikelle poliisi- ja 
oikeusviranomaisten käyttämälle tekoälyä hyödyntävälle teknologialle, erityisesti 
jos sitä on mahdollista käyttää laajamittaiseen valvontaan ja profilointiin;”

2. osa: ”panee näin ollen erittäin huolestuneena merkille lainvalvonta-alalla olevat 
mahdollisuudet tietyillä tekoälyteknologioilla toteutettavaan laajamittaiseen 
valvontaan; korostaa oikeudellista vaatimusta, jonka mukaan on estettävä 
laajamittainen valvonta tekoälyteknologialla, joka määritelmän mukaan ei ole 
tarpeellisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden mukaista, ja kiellettävä sellaisten 
sovellusten käyttö, jotka voivat johtaa siihen;”

10. Parisuhdeväkivallan ja huolto-oikeuksien vaikutukset naisiin ja lapsiin

Mietintö: Elena Kountoura, Luisa Regimenti (A9-0254/2021)

Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

osat

1/NHÄ + 528, 134, 29

§ 5 § alkuper. teksti

2/NHÄ + 378, 290, 20

§ 14 § alkuper. teksti NHÄ + 401, 187, 104

osat

1/NHÄ + 624, 28, 40

§ 15 § alkuper. teksti

2/NHÄ + 403, 156, 132

osat

1/NHÄ + 647, 34, 10

§ 18 § alkuper. teksti

2/NHÄ + 497, 144, 47

osat

1/NHÄ + 547, 72, 73

§ 41 § alkuper. teksti

2/NHÄ + 379, 225, 87

osat

1/NHÄ + 630, 17, 45

§ 47 § alkuper. teksti

2/NHÄ + 430, 204, 58

päätöslauselmaesitys (teksti 
kokonaisuudessaan)

NHÄ + 510, 31, 141
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Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt
jäsenet: § 14

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt
jäsenet:
§ 5
1. osa: teksti ilman sanoja ”kehottaa Bulgariaa, Tšekkiä, Unkaria, Latviaa, Liettuaa ja 

Slovakiaa ratifioimaan Istanbulin yleissopimuksen;”
2. osa: nämä sanat

§ 15
1. osa: teksti ilman sanoja ”suhtautuu myönteisesti ehdotukseen direktiiviksi riittävistä 

vähimmäispalkoista ja ehdotukseen palkkauksen avoimuutta koskevista sitovista 
toimenpiteistä;”

2. osa: nämä sanat

§ 18
1. osa: teksti ilman sanoja ”mukaan luettuna seksuaali- ja lisääntymisterveyspalvelujen 

tarjoaminen”
2. osa: nämä sanat

§ 41
1. osa: ”on huolissaan sukupuolistereotypioiden ja ennakkoluulojen vaikutuksesta; toteaa 

niiden johtavan riittämättömiin toimiin naisiin kohdistuvan sukupuolistuneen 
väkivallan johdosta ja epäluottamukseen naisia kohtaan ja erityisesti siihen, että 
lasten kaltoinkohtelua ja perheväkivaltaa koskevat lausunnot oletetaan 
perättömiksi; on huolissaan myös tuomareiden, syyttäjien ja 
lainvalvontaviranomaisten erityiskoulutuksen puutteesta; korostaa sellaisten 
toimenpiteiden merkitystä, joilla pyritään torjumaan sukupuolistereotypioita ja 
patriarkaalisia ennakkoluuloja koulutuksen ja valistuskampanjoiden avulla; 
kehottaa jäsenvaltioita seuraamaan ja torjumaan naisten mielipiteitä halventavaa 
kulttuuria; tuomitsee sen, että huoltajuustapauksissa käytetään, esitetään ja 
hyväksytään ei-tieteellisiä teorioita ja käsitteitä, joilla rankaistaan äitejä, jotka 
yrittävät ilmoittaa lasten kaltoinkohtelusta tai sukupuolistuneesta väkivallasta, 
estämällä heitä saamasta huoltajuutta tai rajoittamalla heidän 
vanhempainoikeuksiaan; korostaa, että niin sanottu vieraannuttamisoireyhtymä ja 
vastaavat käsitteet ja termit, jotka yleensä perustuvat sukupuolistereotypioihin, 
voivat aiheuttaa haittaa naisille, jotka ovat parisuhdeväkivallan uhreja, kun äitejä 
syyllistetään siitä, että he ovat vieraannuttaneet lapset isästään, uhrien 
vanhemmuustaidot kyseenalaistetaan, lasten todistajanlausunto ja väkivallan 
riskit, joille lapset altistuvat, jätetään huomiotta ja äidin ja lasten oikeudet ja 
turvallisuus vaarantuvat;”

2. osa: ”kehottaa jäsenvaltioita olemaan tunnustamatta vieraannuttamisoireyhtymää 
oikeuskäytännöissään ja lainsäädännössään ja pyrkimään rajoittamaan sen 
käyttöä tai jopa kieltämään sen käytön oikeudenkäynneissä, erityisesti 
tutkinnassa väkivallan toteamiseksi;”

§ 47
1. osa: teksti ilman sanoja ”pitää tähän liittyen valitettavana, että asetuksen 

viimeisimmässä tarkistuksessa ei onnistuttu laajentamaan soveltamisalaa 
rekisteröityihin parisuhteisiin ja avopareihin;”

2. osa: nämä sanat
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11. EU:n tieliikenneturvallisuuspolitiikan puitteet vuosiksi 2021–2030 – 
suositukset seuraavista vaiheista nollavisiotavoitteen saavuttamiseksi

Mietintö: Elena Kountoura (A9-0211/2021)

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

päätöslauselmaesitys 
(teksti 

kokonaisuudessaan)

NHÄ + 615, 24, 48

12. Kalavarojen elvyttäminen Välimerellä

Mietintö: Raffaele Stancanelli (A9-0225/2021)

Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

osat

1/NHÄ + 387, 282, 22

§ 1 jälkeen 1 Verts/ALE
The Left

2/NHÄ - 214, 469, 8

osat

1/NHÄ - 255, 424, 12

§ 10 jälkeen 2 Verts/ALE
The Left

2/NHÄ ↓

osat

1/NHÄ + 380, 302, 9

§ 13 jälkeen 3 Verts/ALE
The Left

2/NHÄ - 207, 455, 29

§ 38 jälkeen 4 Verts/ALE
The Left

NHÄ - 265, 417, 9

§ 59 5 Verts/ALE
The Left

NHÄ - 258, 324, 109

E kappale 6 Verts/ALE
The Left

NHÄ - 183, 474, 34

F kappale 7 Verts/ALE
The Left

NHÄ - 175, 499, 17

päätöslauselmaesitys (teksti 
kokonaisuudessaan)

NHÄ + 582, 5, 100
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Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt
Renew:
tarkistus 1
1. osa: ”pitää myönteisenä komission vuoteen 2030 ulottuvassa 

biodiversiteettistrategiassaan esittämää ehdotusta, jonka mukaan vähintään 30 
prosenttia EU:n merialueesta olisi suojeltava, myös perustamalla yhteisen 
kalastuspolitiikan (YKP) mukaisia kalakantojen elvyttämisalueita”

2. osa: ”sekä alueita, joilla tuhoisimpia kalastusmenetelmiä ja taloudellisia toimintoja 
rajoitetaan”

tarkistus 2
1. osa: teksti ilman sanoja ”täydet 30 prosenttia”
2. osa: nämä sanat

tarkistus 3
1. osa: ”kehottaa GFCM:ää tekemään ehdotuksen kunnianhimoisesta ja kattavasta 

uudesta yhteisestä vuosien 2021–2025 Välimeren ja Mustanmeren kalastus- ja 
vesiviljelystrategiasta, jonka on sisällettävä tehokkaita ja kestäviä alueellisia ja 
kansallisia hoitotoimenpiteitä kestävän enimmäistuoton lähestymistavan 
mukaisesti; kehottaa GFCM:ää paneutumaan ongelmiin, kuten ilmaston 
lämpeneminen, LIS-kalastus ja virkistyskalastus, ja ottamaan käyttöön uusia 
kalakantojen elvyttämisalueita”

2. osa: ”ja kalastuskieltoaikoja”

13. Työjärjestyksen 112 artiklan 2 ja 3 kohdan mukainen vastalause: 
tehoaineet, klorotoluroni ja difenokonatsoli mukaan lukien

Päätöslauselmaesitys: B9-0481/2021

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

Päätöslauselmaesitys B9-0481/2021
(ENVI-valiokunta)

päätöslauselmaesitys 
(teksti 

kokonaisuudessaan)

NHÄ + 407, 256, 24

14. Työjärjestyksen 111 artiklan 3 kohdan mukainen vastalause: tekniset 
arviointikriteerit, joilla määritetään, millä edellytyksillä taloudellista 
toimintaa pidetään ilmastonmuutoksen hillintää tai ilmastonmuutokseen 
sopeutumista merkittävästi edistävänä ja aiheuttaako kyseinen 
taloudellinen toiminta merkittävää haittaa millekään muulle 
ympäristötavoitteelle

Päätöslauselmaesitykset B9-0476/2021, B9-0477/2021 (hyväksymiseen vaaditaan parlamentin 
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jäsenten enemmistö)

Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset

B9-0476/2021 ID NHÄ - 162, 488, 34

B9-0477/2021 ECR NHÄ - 227, 428, 31

15. EU:n ja Yhdysvaltojen suhteiden tulevaisuus

Mietintö: Tonino Picula (A9-0250/2021)

Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

§ 2 2 esittelijä NHÄ + 531, 68, 86

§ 29 jälkeen 3 esittelijä NHÄ + 397, 221, 59

§ 35 jälkeen 4 esittelijä NHÄ + 585, 26, 73

§ 45 10 esittelijä NHÄ + 594, 9, 82

§ 53 5 esittelijä NHÄ + 618, 18, 50

§ 90 9 jäsenet NHÄ + 438, 173, 74

§ 94 6 esittelijä NHÄ + 552, 50, 83

§ 95 7 esittelijä NHÄ + 587, 78, 20

§ 108 8 esittelijä NHÄ + 606, 17, 61

E kappale 11 jäsenet NHÄ + 616, 27, 42

F kappale 1 esittelijä NHÄ + 559, 59, 67

päätöslauselmaesitys (teksti 
kokonaisuudessaan)

NHÄ + 550, 83, 55
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16. Unionin erityisrahastoja ja Turkin-pakolaisavun koordinointivälinettä 
koskeva täytäntöönpanokertomus

Mietintö: György Hölvényi, Janusz Lewandowski, Milan Zver (A9-0255/2021)

Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

§ 3 jälkeen 2 ID NHÄ - 103, 566, 18

osat

1/NHÄ + 592, 8, 89

2/NHÄ + 510, 158, 21

§ 24 § alkuper. teksti

3/NHÄ + 650, 11, 28

osat

1/NHÄ + 357, 288, 44

§ 26 § alkuper. teksti

2/NHÄ + 618, 39, 32

§ 27 § alkuper. teksti NHÄ + 524, 149, 15

3 ID NHÄ - 116, 516, 54§ 37 jälkeen

4 ID NHÄ - 157, 516, 13

§ 43 jälkeen 5 ID NHÄ - 147, 525, 13

§ 47 jälkeen 6 ID NHÄ - 94, 568, 23

§ 52 § alkuper. teksti NHÄ + 568, 87, 34

A kappaleen jälkeen 1 ID NHÄ - 101, 532, 52

osat

1/NHÄ + 557, 76, 55

D kappale § alkuper. teksti

2/NHÄ + 591, 55, 42

päätöslauselmaesitys (teksti 
kokonaisuudessaan)

NHÄ + 493, 88, 103

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt
ECR: § 27, 52

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt
ECR:
§ 24
1. osa: ”panee merkille, että 78 hanketta paransi taloudellisia ja työllisyysmahdollisuuksia, 

97 hanketta toteutettiin selviytymiskyvyn parantamiseksi, 75 hanketta keskittyi 
muuttoliikkeen hallintaan ja 75 hanketta hallinnon parantamiseen ja konfliktien 
ehkäisyyn;”

2. osa: ”panee huolestuneena merkille, että muuttoliikkeen hallinnasta on 
erityisolosuhteiden vuoksi tullut EU:n toimien painopiste joissakin hankkeissa;”
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3. osa: ”toistaa kuitenkin, että alkuperäiset tavoitteet eli selviytymiskyvyn parantaminen ja 
muuttoliikkeen perimmäisiin syihin puuttuminen, olisi säilytettävä;”

§ 26
1. osa: ”pitää valitettavana, että jopa 37 prosenttia Afrikka-hätärahastosta kohdennetaan 

toimenpiteisiin, joilla pyritään rajoittamaan ja vähentämään muuttoliikettä, kun taas 
alle 9 prosenttia kohdennetaan muuttoliikkeen ja pakkomuuton taustalla oleviin 
tekijöihin; huomauttaa, että alle 1,5 prosenttia Afrikka-hätärahaston varoista 
kohdennettiin tavanomaisiin muuttokanaviin;”

2. osa: ”ottaa huomioon, että turvallisuus on olennaisen tärkeää Afrikan kumppanimaiden 
vakauden kannalta ja että EU:n on tuettava kumppanimaita laittomien 
muuttovirtojen, salakuljetuksen ja ihmiskaupan perimmäisten syiden torjumiseksi;”

D kappale
1. osa: ”ottaa huomioon, että sekä erityisrahastojen että Turkin-pakolaisavun 

koordinointivälineen perustamista on perusteltu sillä, että tarvitaan joustavaa, 
tilapäistä ja nopeaa toimintaa, mikä ei ole mahdollista perinteisen institutionaalisen 
kehyksen puitteissa, sekä EU:n talousarviossa käytettävissä olevilla rajallisilla 
resursseilla ja joustavuudella; katsoo, että EU:n uuden ulkoisen rahoituksen 
kehyksen (naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön väline NDICI – Globaali 
Eurooppa) avulla olisi poistettava rajoittavat tekijät, joiden vuoksi on perustettava 
erityisrahastoja vastaamaan joustavammin ja nopeammin erityisiin kriiseihin;”

2. osa: ”katsoo, että talousarvion ulkopuoliset välineet, kuten erityisrahastot, sekä 
poikkeukselliset välineet, kuten koordinointiväline, vaarantavat demokraattisen 
vastuuvelvollisuuden, avoimuuden ja moitteettoman varainhoidon periaatteet ja 
heikentävät Euroopan parlamentin roolia ja myös EU:n talousarvion yhtenäisyyttä; 
ottaa huomioon, että parlamenttia ei kuultu talousarvion ulkopuolisten välineiden 
käyttöönotosta; ottaa huomioon, että koska Euroopan kehitysrahaston (EKR) 
panoksella edistettiin Afrikka-hätärahastoa ja Bêkou-erityisrahastoa, parlamentti ei 
osallistunut lainkaan näiden kahden erityisrahaston perustamiseen; toteaa, että 
parlamentin mahdollinen panos rajoittui siihen, että se ilmaisi vastustavansa Madad- 
ja Kolumbia-erityisrahastojen perustamissopimuksia koskevia ehdotuksia 
täytäntöönpanopäätöksiksi;”

17. EU:n kyberpuolustuskyvyn tila

Mietintö: Urmas Paet (A9-0234/2021)

Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

I kappaleen jälkeen 1 esittelijä NHÄ + 564, 71, 53

N kappale 2 esittelijä NHÄ + 556, 73, 56

päätöslauselmaesitys (teksti 
kokonaisuudessaan)

NHÄ + 591, 65, 26
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18. Arktinen alue: mahdollisuudet, huolenaiheet ja turvallisuushaasteet

Mietintö: Anna Fotyga (A9-0239/2021)

Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

L kappale 1 esittelijä NHÄ + 448, 229, 10

päätöslauselmaesitys (teksti 
kokonaisuudessaan)

NHÄ + 506, 36, 140

19. Vammaisten henkilöiden suojelu vetoomusten avulla: saadut kokemukset

Mietintö: Alex Agius Saliba (A9-0261/2021)

Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

osat

1/NHÄ + 676, 7, 6

2/NHÄ + 417, 249, 23

§ 21 § alkuper. teksti

3/NHÄ + 416, 249, 24

osat

1/NHÄ + 678, 6, 5

§ 31 § alkuper. teksti

2/NHÄ + 369, 246, 74

osat

1/NHÄ + 541, 73, 74

2/NHÄ + 517, 109, 60

§ 117 § alkuper. teksti

3/NHÄ + 528, 106, 54

osat

1/NHÄ + 614, 18, 57

§ 119 § alkuper. teksti

2/NHÄ + 502, 83, 104

osat

1/NHÄ + 671, 6, 12

BG kappale § alkuper. teksti

2/NHÄ + 418, 252, 19
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Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

päätöslauselmaesitys (teksti 
kokonaisuudessaan)

NHÄ + 579, 12, 92

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt
jäsenet:
§ 21
1. osa: ”kehottaa komissiota integroimaan Euroopan vammaisstrategian 2021–2030 

rakenteellisesti osaksi eurooppalaista ohjausjaksoa, sillä ohjausjaksoa olisi käytettävä 
inspiroimaan jäsenvaltioiden toimintapolitiikkoja ja lähestymistapoja, vahvistamaan 
yhteiskunnan osallistamiskykyä ja tukemaan vammaisten henkilöiden työllisyyttä ja 
sosiaaliturvaa;” ilman sanoja ”integroimaan Euroopan vammaisstrategian 2021–
2030 rakenteellisesti osaksi eurooppalaista ohjausjaksoa, sillä ohjausjaksoa olisi 
käytettävä inspiroimaan jäsenvaltioiden toimintapolitiikkoja ja lähestymistapoja”

2. osa: nämä sanat
3. osa: ”kehottaa komissiota tarkastelemaan vuosittain, miten vammaisuus on 

valtavirtaistettu eurooppalaisen ohjausjakson prosessin yhteydessä;”

§ 31
1. osa: ”kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että vammaiset henkilöt otetaan 

rajoituksetta mukaan päätöksentekoprosessiin; toteaa, että vammaisyleissopimus 
edellyttää täyttä poliittista osallistumista, mikä tarkoittaa, että vammaisten 
henkilöiden on voitava osallistua vaaleihin ja päätöksentekoprosesseihin 
yhdenvertaisesti muiden kanssa;”

2. osa: ”kehottaa komissiota varmistamaan, että jäsenvaltiot helpottavat vammaisten 
henkilöiden kansalaisuuden saantia tai myöntävät heille erityispoikkeuksia 
kansalaisuuden saamiseksi tarvittavista kokeista, jotta voidaan taata heille 
mahdollisuus kansalaisuuden saamiseen;”

§ 117
1. osa: ”vaatii, että seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia kunnioitetaan yleisesti ja 

ne ovat saatavilla; pitää valitettavana naisten seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja 
oikeuksien taantumista joissakin maissa, sillä se on erityisen vahingollista 
vammaisille naisille ja tytöille, jotka kohtaavat lisävaikeuksia 
terveydenhuoltopalveluiden saannissa; korostaa, että jäsenvaltioiden on tärkeää 
toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet pakkosteriloinnin torjumiseksi; kehottaa 
jäsenvaltioita varmistamaan julkiset investoinnit, jotta taataan kattavasti 
vammaisten naisten ja tyttöjen seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeudet;” ilman 
sanoja ”ja -oikeuksia”, ”ja -oikeuksien”, ”ja -oikeudet” ja ”julkiset”

2. osa: nämä sanat
3. osa: ”pitää valitettavana, että vammaiset tytöt eivät usein saa sukupuolivalistusta; 

kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan kokonaisvaltaisen ja osallistavan sukupuoli- ja 
parisuhdevalistuksen;”

§ 119
1. osa: teksti ilman sanaa ”sitovien”
2. osa: tämä sana

BG kappale
1. osa: ”katsoo, että sitoutumisen vammaisten henkilöiden laajempaan osallistamiseen ja 

heidän oikeuksiensa suojeluun olisi heijastuttava kaikille politiikan aloille”
2. osa: ”mukaan lukien eurooppalainen ohjausjakso;”
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20. Pankkiunioni – vuosikertomus 2020

Mietintö: Danuta Maria Hübner (A9-0256/2021)

Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

1 The Left NHÄ - 90, 552, 42§ 1 jälkeen

2 The Left NHÄ - 81, 587, 16

§ 5 jälkeen 3 The Left NHÄ - 123, 531, 30

§ 7 jälkeen 8 ID NHÄ - 143, 515, 24

osat

1/NHÄ + 543, 69, 72

§ 8 § alkuper. teksti

2/NHÄ + 511, 146, 27

9 ID NHÄ - 142, 532, 8§ 19 jälkeen

10 ID NHÄ - 138, 540, 4

osat

1/NHÄ + 644, 27, 13

§ 20 § alkuper. teksti

2/NHÄ + 514, 146, 24

§ 38 11 ID NHÄ - 143, 522, 17

§ 39 4 ECR NHÄ - 97, 554, 33

5 ECR NHÄ - 166, 503, 15

osat

1/NHÄ + 543, 87, 54

§ 45

§ alkuper. teksti

2/NHÄ + 590, 36, 58

§ 46 12 ID NHÄ - 141, 525, 16

osat

1/NHÄ + 545, 119, 20

§ 53 § alkuper. teksti

2/NHÄ + 524, 118, 42
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Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

§ 66 § alkuper. teksti NHÄ + 536, 135, 11

M kappale 6 ID NHÄ - 138, 536, 8

W kappale 7 ID NHÄ - 86, 544, 52

päätöslauselmaesitys (teksti 
kokonaisuudessaan)

NHÄ + 495, 100, 91

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt
Renew: § 66

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt
ECR:
§ 8
1. osa: ”toteaa, että täysipainoinen pankkiunioni ja täysin yhdentynyt, vahva 

pääomamarkkinaunioni edistäisivät Euroopan talouden häiriönsietokykyä, tukisivat 
talous- ja rahaliiton toimintaa ja vahvistaisivat euron kansainvälistä asemaa; 
korostaa, että on tärkeää varmistaa tasapuoliset toimintaedellytykset, jotta pienet ja 
keskisuuret yritykset (pk-yritykset) eivät joudu heikompaan asemaan rahoituksen 
saannin osalta, ja että arvopaperistettujen tuotteiden liikkeeseenlaskua on 
valvottava tarkasti; katsoo, että kriisistä palautumisen taakka ei saa tulla 
yksinomaan pankkien kannettavaksi, vaan että olisi edistettävä vahvaa 
pääomamarkkinaunionia, joka edesauttaa Euroopan talouden 
uudelleenkäynnistämistä ja kestävää elpymistä; katsoo, että elpymis- ja 
palautumistukiväline voi vauhdittaa pankkiunionin toteuttamista, kun otetaan 
huomioon pankkialan keskeinen rooli luotonsaannissa ja käytettävissä olevan 
rahoituksen ohjaamisessa reaalitalouteen, erityisesti kestäviin ja sosiaalisesti 
vastuullisiin investointeihin; korostaa yksityisen rahoituksen ja yksityisten 
investointien merkitystä julkisten investointien rinnalla ilmastosiirtymän tukemisessa 
Kestävä Eurooppa -investointiohjelman mukaisesti; kehottaa komissiota 
toteuttamaan lisätoimia rahoitusmarkkinoiden toiminnan paremmaksi 
mukauttamiseksi kestävyystavoitteisiin sekä ympäristöön, yhteiskuntaan ja 
hallintotapaan liittyviin kriteereihin, mukaan lukien kestävyysluokitusten 
kehittämistä edellä mainittujen kriteerien perusteella koskevan 
lainsäädäntöehdotuksen antaminen;”

2. osa: ”kehottaa komissiota jatkamaan toimiaan kestävän rahoituksen alalla 
hyväksymällä jäljellä olevat EU:n luokitusjärjestelmäasetuksen ja tietojen 
antamista koskevan asetuksen mukaiset delegoidut säädökset ja soveltamalla 
muun muassa vankkaa ”ei merkittävää haittaa” -menetelmää”
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§ 45
1. osa: ”pitää myönteisinä pyrkimyksiä antaa pankeille yhteisen valvontamekanismin 

puitteissa ohjausta ja selkeyttä, jotta ne voivat itse arvioida ympäristöön ja 
ilmastonmuutokseen liittyviä riskejä ja raportoida niistä asianmukaisesti; painottaa, 
että rahoituslaitoksiin on kohdistettava enemmän valvontapaineita, jotta ne 
ilmoittavat asianmukaisesti ilmastoon ja ympäristöön liittyvistä riskeistä;”

2. osa: ”katsoo, että yhteisen valvontamekanismin ilmastoriskien stressitesti on tärkeä askel 
pankkien käytäntöjen arvioinnissa ja konkreettisten parannuskohteiden 
määrittämisessä; kiittää tässä yhteydessä EKP:n ilmasto- ja ympäristöriskien 
hallintaoppaan suositusta, jolla parannetaan strategista ja kokonaisvaltaista 
lähestymistapaa ilmastoriskien torjuntaan; kannattaa ajatusta vuonna 2021 
valmisteltavista pankkien itsearviointi- ja toimintasuunnitelmista, joita seuraa vuonna 
2022 toteutettava pankkien toimien vakavaraisuuden kokonaisarvio; katsoo, että 
itsearviointeja ja ilmoituksia on tehtävä suhteellisuusperiaatteen mukaisesti eivätkä 
ne saa haitata pankkien kapasiteettia tai kilpailukykyä; panee merkille EPV:n 
aloitteesta ilmastoriskejä kartoittamiseksi toteutetun EU-laajuisen pilottihankkeen ja 
toteaa, että sen tulosten mukaan tarvitaan lisää ilmoituksia siirtymästrategioista ja 
kasvihuonekaasupäästöistä, jotta pankit ja valvojat voivat arvioida tarkemmin 
ilmastoriskejä; palauttaa mieliin, että kestämättömiin taloudellisiin toimiin 
investoiminen ja lainojen antaminen niitä varten voi johtaa arvottomiin omaisuuseriin 
tai hukkainvestointeihin;”

§ 53
1. osa: ”uskoo, että kahta vuotta alun perin kaavailtua aikaisemmin vuonna 2022 tapahtuva 

yhteisen kriisinratkaisurahaston varautumisjärjestelyn käyttöönotto tarjoaa 
turvaverkon pankkiunionissa toteutettavaa kriisinratkaisua varten, vahvistaa 
kriisinhallintakehystä ja on tärkeä toimi pankkiunionin valmiiksi saattamisessa; 
toteaa, että yhteisen kriisinratkaisurahaston merkittävä kasvattaminen yhdessä 
yhteisen varautumisjärjestelyn kanssa antaa yhteiselle kriisinratkaisuneuvostolle 
mahdollisuuden käyttää yhdistettyjä varoja selvästi enemmän kuin 100 miljardin 
euron verran; toteaa, että riskejä on edelleen vähennettävä pankkijärjestelmistä”

2. osa: ”samanaikaisesti eurooppalaisen talletussuojajärjestelmän perustamisen kanssa;”

Verts/ALE:
§ 20
1. osa: teksti ilman sanoja ”korostaa, että meneillään olevassa tarkistuksessa olisi 

noudatettava periaatetta, jonka mukaan yhteenlaskettuja pääomavaatimuksia ei 
pidä lisätä merkittävästi, sekä vahvistettava samanaikaisesti eurooppalaisten 
pankkien yleistä rahoitusasemaa;”

2. osa: nämä sanat

21. Haitallisia verokäytäntöjä koskevan EU:n politiikan uudistaminen 
(käytännesääntötyöryhmän uudistaminen mukaan luettuna)

Mietintö: Aurore Lalucq (A9-0245/2021)

Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

§ 8 1 esittelijä NHÄ + 628, 18, 38

§ 26 § alkuper. teksti NHÄ + 331, 289, 62

päätöslauselmaesitys (teksti 
kokonaisuudessaan)

NHÄ + 506, 81, 99

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt
jäsenet: § 26
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22. Ihmisoikeustilanne Myanmarissa, uskonnollisten ja etnisten ryhmien 
tilanne mukaan lukien

Päätöslauselmaesitykset B9-0501/2021, B9-0502/2021, B9-0503/2021, B9-0504/2021, B9-
0505/2021,
B9-0506/2021

Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0502/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, jäsenet)

§ 7 jälkeen 1 The Left NHÄ - 304, 336, 45

päätöslauselmaesitys (teksti 
kokonaisuudessaan)

NHÄ + 647, 2, 31

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset

B9-0501/2021 The Left NHÄ ↓

B9-0502/2021 Verts/ALE NHÄ ↓

B9-0503/2021 Renew NHÄ ↓

B9-0504/2021 S&D NHÄ ↓

B9-0505/2021 PPE NHÄ ↓

B9-0506/2021 ECR NHÄ ↓

23. Paul Rusesabaginan tapaus Ruandassa

Päätöslauselmaesitykset B9-0500/2021, B9-0507/2021, B9-0508/2021, B9-0509/2021, B9-
0510/2021, 
B9-0513/2021, B9-0514/2021

Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0500/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, jäsenet)

päätöslauselmaesitys (teksti 
kokonaisuudessaan)

NHÄ + 660, 2, 18

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset

B9-0500/2021 The Left NHÄ ↓

B9-0507/2021 ID NHÄ ↓

B9-0508/2021 Verts/ALE NHÄ ↓



P9_PV(2021)10.05-07(VOT)_FI.docx 21 PE 698.536

Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

B9-0509/2021 Renew NHÄ ↓

B9-0510/2021 S&D NHÄ ↓

B9-0513/2021 PPE NHÄ ↓

B9-0514/2021 ECR NHÄ ↓

24. Aborttilaki Texasin osavaltiossa Yhdysvalloissa

Päätöslauselmaesitykset B9-0490/2021, B9-0491/2021, B9-0497/2021, B9-0498/2021, B9-
0499/2021

Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0490/2021
(S&D, Renew, Verts/ ECR, The Left, jäsenet)

§ 9 § alkuper. teksti NHÄ + 372, 223, 58

osat

1/NHÄ + 397, 219, 38

2/NHÄ + 376, 224, 54

§ 12 § alkuper. teksti

3/NHÄ + 393, 220, 41

osat

1/NHÄ + 387, 245, 21

2/NHÄ + 371, 252, 30

§ 20 § alkuper. teksti

3/NHÄ + 404, 217, 33

§ 26 § alkuper. teksti NHÄ + 354, 270, 26

B kappale 1 The Left NHÄ + 345, 275, 34

osat

1/NHÄ + 400, 199, 55

2/NHÄ + 360, 238, 54

F kappale § alkuper. teksti

3/NHÄ + 390, 208, 56

osatU kappale § alkuper. teksti

1/NHÄ + 408, 199, 47
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Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

2/NHÄ + 373, 234, 46

päätöslauselmaesitys (teksti 
kokonaisuudessaan)

NHÄ + 381, 253, 36

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset

B9-0490/2021 The Left NHÄ ↓

B9-0491/2021 Verts/ALE NHÄ ↓

B9-0497/2021 Renew NHÄ ↓

B9-0498/2021 S&D NHÄ ↓

B9-0499/2021 ECR NHÄ ↓

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt
PPE: § 9, 26

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt
PPE:
F kappale
1. osa: ”ottaa huomioon, että naisten syrjinnän poistamista käsittelevä komitea ja YK:n 

vammaisten henkilöiden oikeuksien komitea antoivat elokuussa 2018 yhteisen 
julkilausuman, jossa ne korostivat, että turvallisen ja laillisen 
raskaudenkeskeytyksen sekä siihen liittyvien palvelujen ja tietojen saatavuus on 
naisten lisääntymisterveyden keskeinen osatekijä, ja jossa ne kehottivat maita 
poistamaan naisten ja tyttöjen seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia 
koskevat rajoitukset, sillä ne vaarantavat heidän terveytensä ja henkensä;”

2. osa: ”toteaa, että abortin saatavuus on ihmisoikeus ja että sen viivästyttäminen ja 
epääminen ovat sukupuolistuneen väkivallan muotoja ja niissä voi olla kyse 
kidutuksesta ja/tai julmasta, epäinhimillisestä ja halventavasta kohtelusta;”

3. osa: ”ottaa huomioon, että seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeudet ovat YK:n 
kestävän kehityksen tavoitteiden 3 ja 5 mukaisia osatavoitteita, ja toteaa, että 
sukupuolistunut väkivalta ja kaikkien naisiin kohdistuvien haitallisten käytäntöjen 
poistaminen on kestävän kehityksen tavoitteen 5 osatavoite;”

U kappale
1. osa: ”ottaa huomioon, että SB8-laki on yksi Yhdysvaltojen ankarimmista 

aborttitoimenpiteistä, koska sillä kielletään abortit osavaltiossa sen jälkeen, kun 
sikiön sydämenlyönnit voidaan havaita, ja ainoana poikkeuksena ovat 
lääketieteelliset hätätilanteet mutta ei raiskaus, insesti tai sikiön terveydentila, 
joka estää elämän syntymän jälkeen;”

2. osa: ”toteaa, että tämä on sukupuolistuneen väkivallan muoto ja kyseessä voi olla 
kidutus ja/tai julma, epäinhimillinen ja halventava kohtelu;”

§ 12
1. osa: ”korostaa, että abortin kieltävät erittäin rajoittavat lait eivät vähennä aborttien 

tarvetta vaan johtavat siihen, että naiset joutuvat tekemään laittomia abortteja, 
matkustamaan tehdäkseen abortin tai jatkamaan raskautta vasten tahtoaan, mikä 
on ihmisoikeusloukkaus”

2. osa: ”ja sukupuolistuneen väkivallan muoto”
3. osa: ”joka vaikuttaa naisten ja tyttöjen oikeuteen elämään, ruumiilliseen ja henkiseen 

koskemattomuuteen, tasa-arvoon, syrjimättömyyteen ja terveyteen”
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§ 20
1. osa: ”tuomitsee jyrkästi naisten oikeuksissa sekä seksuaali- ja lisääntymisterveydessä 

ja oikeuksissa Yhdysvalloissa ja maailmanlaajuisesti tapahtuvan taantumisen”
2. osa: ”ja kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa (EUH), komissiota ja kaikkia EU:n 

jäsenvaltioita käyttämään kaikkia niiden käytettävissä olevia välineitä 
lujittaakseen toimia sen torjumiseksi”

3. osa: ”muistuttaa, että seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeudet ovat perustavaa 
laatua olevia ihmisoikeuksia, joita olisi parannettava, eikä niitä voida millään 
tavalla vesittää tai peruuttaa”

25. Valko-Venäjän tilanne vuoden jatkuneiden mielenilmausten ja niiden 
väkivaltaisen tukahduttamisen jälkeen

Päätöslauselmaesitykset B9-0482/2021, B9-0483/2021, B9-0485/2021, B9-0488/2021, B9-
0494/2021, 
B9-0496/2021

Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0482/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ ECR, jäsenet)

10 The Left NHÄ - 52, 609, 21ennen § 1

11 The Left NHÄ - 62, 560, 60

osat

1/NHÄ + 634, 5, 41

§ 3 § alkuper. teksti

2/NHÄ + 514, 125, 38

§ 13 § alkuper. teksti NHÄ + 586, 78, 17

14 S&D, 
Verts/ALE

NHÄ + 333, 309, 39

osat

1/NHÄ ↓

§ 16

§ alkuper. teksti

2/NHÄ ↓

§ 16 jälkeen 3 ECR NHÄ - 159, 349, 174

4 ECR NHÄ - 306, 357, 17

15 S&D, 
Verts/ALE

NHÄ - 260, 412, 9

osat

1/NHÄ + 539, 109, 33

§ 17

§ alkuper. teksti

2/NHÄ + 459, 185, 36
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Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ 
jne.

Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

§ 17 jälkeen 5 The Left NHÄ - 293, 384, 5

16 S&D, 
Verts/ALE

NHÄ - 282, 387, 9

osat

1/NHÄ + 622, 44, 16

§ 18

§ alkuper. teksti

2/NHÄ + 434, 238, 6

§ 18 jälkeen 6 The Left NHÄ - 195, 425, 62

§ 19 17 S&D, 
Verts/ALE

NHÄ - 308, 338, 34

§ 19 jälkeen 7 The Left NHÄ - 252, 411, 18

§ 20 jälkeen 8 The Left NHÄ - 115, 544, 22

§ 24 jälkeen 9 The Left NHÄ - 81, 571, 30

B kappaleen jälkeen 1 ECR NHÄ + 548, 112, 21

I kappale 12 S&D, 
Verts/ALE

NHÄ - 285, 389, 7

I kappaleen jälkeen 2 ECR NHÄ - 295, 348, 36

J kappaleen jälkeen 13 S&D, 
Verts/ALE

NHÄ - 270, 368, 43

päätöslauselmaesitys (teksti 
kokonaisuudessaan)

NHÄ + 506, 29, 139

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset

B9-0482/2021 PPE NHÄ ↓

B9-0483/2021 The Left NHÄ ↓

B9-0485/2021 S&D NHÄ ↓

B9-0488/2021 Verts/ALE NHÄ ↓

B9-0494/2021 Renew NHÄ ↓

B9-0496/2021 ECR NHÄ ↓

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt
The Left: § 13
ID: § 16

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt
ECR:
§ 17
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1. osa: teksti ilman sanoja ”on huolissaan avoimuuden puutteesta Puolan ja Valko-Venäjän 
rajalla ja kehottaa Puolan viranomaisia varmistamaan avoimella tavalla, että Puolan 
ja Valko-Venäjän rajalla sovellettavat lainsäädäntö, toimintapolitiikka ja käytännöt 
ovat EU:n lainsäädännön mukaisia, ja varmistamaan kansalaisjärjestöjen ja 
tiedotusvälineiden pääsyn raja-alueelle sekä tekemään yhteistyötä Frontexin kanssa 
meneillään olevan kriisin ratkaisemiseksi yhdessä”

2. osa: nämä sanat

Verts/ALE:
§ 16
1. osa: teksti ilman sanoja ”se käy hybridisotaa”
2. osa: nämä sanat

PPE:
§ 3
1. osa: ”korostaa, että on varmistettava perusvapaudet ja ihmisoikeudet, oikeusvaltio ja 

toimiva riippumaton oikeuslaitos Valko-Venäjällä”
2. osa: ”sekä kaiken tukahduttamisen, vainon, huonon kohtelun, seksuaalisen ja 

sukupuolistuneen väkivallan, tahdonvastaisten katoamisten ja kidutuksen 
lopettaminen sekä kuolemanrangaistuksen poistaminen välittömästi ja pysyvästi; 
vaatii lopettamaan naisiin ja haavoittuviin väestöryhmiin, mukaan lukien vammaiset 
henkilöt ja hlbtiq-henkilöt, kohdistuvan syrjinnän”

S&D:
§ 18
1. osa: ”kehottaa komissiota, neuvostoa ja jäsenvaltioita omaksumaan tähän tilanteeseen 

yhteisen lähestymistavan, joka perustuu asiaa koskevaan unionin lainsäädäntöön ja 
kansainväliseen oikeuteen sekä yhteisvastuun, avoimuuden, vastuuvelvollisuuden 
sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen periaatteisiin;”

2. osa: ”kehottaa komissiota esittämään kiireellisesti kohdennettuja 
lainsäädäntöehdotuksia, joilla annetaan jäsenvaltioille tarvittavat suojatoimet, joiden 
turvin ne voivat reagoida ja vastata nopeasti ja tehokkaasti EU:n ulkopuolisten 
maiden kampanjoihin, joissa ne käyttävät muuttoliikettä välineenä, erityisesti 
varmistamalla EU:n ulkorajojen vahvan ja tehokkaan valvonnan ja tarjoamalla 
tehokkaita toimia laittomien rajanylitysten estämiseksi sekä kehittämällä tapoja 
estää vihamielisiä maita tai rikollisverkostoja käyttämästä turvapaikkajärjestelmää 
väärin”

26. Humanitaarinen tilanne Tigrayssa

Päätöslauselmaesitykset B9-0484/2021, B9-0486/2021, B9-0487/2021, B9-0489/2021, B9-
0492/2021,
B9-0493/2021, B9-0495/2021

Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0484/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, jäsenet)

§ 8 jälkeen 1 Verts/ALE NHÄ + 439, 196, 50

osat

1/NHÄ + 500, 87, 98

§ 21 § alkuper. teksti

2/NHÄ + 646, 3, 36
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Kohde Tark. 
nro

Laatija NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 
huomautukset

osat

1/NHÄ + 404, 187, 94

§ 24 § alkuper. teksti

2/NHÄ - 239, 372, 74

päätöslauselmaesitys (teksti 
kokonaisuudessaan)

NHÄ + 618, 4, 58

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset

B9-0484/2021 The Left NHÄ ↓

B9-0486/2021 ID NHÄ ↓

B9-0487/2021 S&D NHÄ ↓

B9-0489/2021 Verts/ALE NHÄ ↓

B9-0492/2021 Renew NHÄ ↓

B9-0493/2021 PPE NHÄ ↓

B9-0495/2021 ECR NHÄ ↓

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt
PPE: § 24

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt
Verts/ALE:
§ 21
1. osa: ”pitää myönteisenä ja tukee komission joulukuussa 2020 tekemää päätöstä lykätä 

budjettituen maksamista Etiopian hallitukselle;”
2. osa: ”pitää myönteisinä varapuheenjohtajan / korkean edustajan ja komission 

diplomaattisia ponnisteluja ja toistuvia julkilausumia, joissa vaaditaan 
vastuuvelvollisuutta ja humanitaarisen avun esteetöntä pääsyä sekä tuomitaan 
kaikkien osapuolten väärinkäytökset; toistaa painokkaasti EU:n tukevan Michelle 
Bachelet’n tärkeää työtä YK:n ihmisoikeusvaltuutettuna;”

S&D, Verts/ALE:
§ 24
1. osa: teksti ilman sanoja ”siihen saakka, että tämänhetkinen kriisi on täysin ratkaistu”
2. osa: nämä sanat


