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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med henstillinger til Kommissionen om et sikkerhedsnet til beskyttelse af modtagerne af 
EU-programmer: udarbejdelse af en FFR-nødplan
(2020/2051(INL))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til artikel 225 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til artikel 311 og artikel 312, stk. 4, i TEUF,

– der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 
om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-20201,

– der henviser til Kommissionens forslag til Rådets forordning af 2. maj 2018 om 
fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2021-20272,

– der henviser til sin beslutning af 14. marts 2018 om den næste FFR, forberedelse af 
Parlamentets holdning til den flerårige finansielle ramme efter 20203,

– der henviser til sin interimsbetænkning af 14. november 2018 med titlen 
interimsbetænkning om FFR 2021-2027 – Parlamentets holdning med henblik på en 
aftale4,

– der henviser til sin beslutning af 10. oktober 2019 om den flerårige finansielle ramme 
2021-2027 og egne indtægter: Det er tid til at opfylde borgernes forventninger5,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
om overgangsbestemmelser vedrørende støtte ydet via Den Europæiske Landbrugsfond 
for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og Den Europæiske Garantifond for 
Landbruget (EGFL) i 2021 og om ændring af forordning (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 
229/2013 og (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår midler og deres fordeling i 2021 og 
om ændring af forordning (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013 og (EU) nr. 
1307/2013 for så vidt angår midler og deres anvendelse i 20216,

– der henviser til punkt 16 i rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet 
og Europa-Kommissionen7,

– der henviser til punkt 10 i den interinstitutionelle aftale mellem Europa-Parlamentet, 

1 EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
2 COM(2018)0322.
3 Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0075.
4 Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0449.
5 Vedtagne tekster, P9_TA(2019)0032.
6 COM(2019)0581.
7 EUT L 304 af 20.11.2010, s. 47.
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Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen om bedre lovgivning1,

– der henviser til forretningsordenens artikel 47 og 54,

– der henviser til skrivelse fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter,

– der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A9-0099/2020),

A. der henviser til, at Kommissionen burde have forelagt sit forslag til en ny FFR inden 
den 1. januar 2018 i overensstemmelse med artikel 25 i forordning (EU, Euratom) nr. 
1311/2013, men i stedet besluttede at udsætte det med flere måneder;

B. der henviser til, at Parlamentet den 14. marts 2018 var den første EU-institution, der 
vedtog sin holdning og fastlagde sine prioriteter for FFR efter 2020;

C. der henviser til, at Kommissionen den 2. maj 2018 fremlagde en række lovforslag om 
FFR for 2021-2027 og Unionens egne indtægter, efterfulgt af lovforslag om oprettelse 
af nye EU-programmer og -instrumenter; der henviser til, at dette forslag indebar et 
samlet FFR-loft på 1 134,6 mia. EUR i 2018-priser eller 1,11 % af EU-27's BNI inden 
krisen2 (herunder 0,03 % fra Den Europæiske Udviklingsfond), som indebar en 
betydelig reduktion sammenlignet med de anslåede 1,16 % i FFR for 2014-2020 i 
forhold til EU-27's BNI, med det erklærede mål om at skabe grundlag for en hurtig 
forhandling, der kunne afsluttes inden valget til Europa-Parlamentet i 2019;

D. der henviser til, at Parlamentet den 14. november 2018 vedtog sin interimsbetænkning 
med detaljerede tal, svarende til et samlet FFR-loft på 1 324,1 mia. EUR i 2018-priser 
(1,3 % af EU-27's BNI), og ændringer, der udgør dets forhandlingsmandat, og siden har 
været parat til at indlede forhandlinger med Rådet med henblik på rettidigt at nå frem til 
en aftale; der henviser til, at forhandlingsmandatet blev bekræftet den 10. oktober 2019;

E. der henviser til, at Parlamentet i perioden fra november 2018 til april 2019 med 
rekordhastighed vedtog forhandlingsmandater eller førstebehandlingsholdninger for 
næsten alle sektorprogrammer og accepterede at forhandle om flere delaftaler og fælles 
forståelser med Rådet for ikke at forsinke processen med at oprette de nye programmer; 
der henviser til, at Rådets metode med udarbejdelse af FFR-forhandlingskasser, der 
omfatter et betydeligt antal sektorspecifikke bestemmelser, der henhører under den 
almindelige lovgivningsprocedure, har forhindret Rådet i at forhandle med Parlamentet 
om centrale aspekter af de sektorspecifikke retsakter samt om forslaget om 
retsstatsprincippet;

F. der henviser til, at Det Europæiske Råd allerede flere gange har forlænget fristen for at 
nå til en politisk aftale om FFR, hvilket de facto mindsker muligheden for at sikre en 
gnidningsløs overgang fra FFR for 2014-2020 til FFR for 2021-2027;

G. der henviser til, at det finske formandskab for Rådet først fremlagde de første tal for 
Rådet for Almindelige Anliggender og Det Europæiske Råd i december 2019, dvs. mere 
end 18 måneder efter Kommissionens forslag; der henviser til, at det finske 
formandskabs forslag helt så bort fra Parlamentets holdning;

1 EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.
2 Bruttonationalindkomsten som forventet på tidspunktet for forelæggelsen af FFR-forslaget den 2. maj 

2018, idet der ikke tages hensyn til den efterfølgende og kommende udvikling, navnlig som følge af 
covid-19-krisen.
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H. der henviser til, at Det Europæiske Råd på sit ekstraordinære møde om FFR den 20.-21. 
februar 2020, som formanden for Det Europæiske Råd indkaldte til, ikke nåede frem til 
nogen konklusioner;

I. der henviser til, at Det Europæiske Råd efter det mislykkede ekstraordinære topmøde nu 
er langt bagud i forhold til 2013-tidsrammen for forhandlingerne om FFR for 2014-
2020, da Det Europæiske Råd nåede frem til politisk enighed den 8. februar 2013; der 
henviser til, at FFR og de sektorspecifikke retsakter efter de efterfølgende forhandlinger 
mellem Rådet og Parlamentet blev vedtaget på et meget sent tidspunkt, hvilket har ført 
til alvorlige tilbageslag for overgangen til FFR for 2014-2020 og iværksættelsen af EU-
programmer til skade for støttemodtagere og borgere, navnlig i forbindelse med 
programmer med delt forvaltning;

J. der henviser til, at der i lyset af rækkefølgen af forsinkelser, og uanset hvornår Det 
Europæiske Råd endelig vil nå frem til sine konklusioner, nu er en konkret risiko for, at 
den næste FFR ikke vil blive vedtaget i tide til, at den kan træde i kraft den 
1. januar 2021, og at der ikke vil være nogen gnidningsløs overgang fra FFR for 2014-
2020 til FFR for 2021-2027, idet der også tages hensyn til risikoen for, at der er vidt 
forskellige holdninger i Parlamentet og Rådet, og at der er behov for intense 
interinstitutionelle forhandlinger inden for rammerne af godkendelsesproceduren og den 
almindelige lovgivningsprocedure;

K. der henviser til, at covid-19-udbruddet, til trods for at det fremhævede betydningen af 
og potentialet i et stærkt EU-budget for at sikre en omfattende og øjeblikkelig EU-
indsats, yderligere har forsinket forhandlingerne og aftalen om den næste FFR i Det 
Europæiske Råd og påvirker de betingelser, hvorunder der kan føres interinstitutionelle 
forhandlinger;

L. der henviser til, at der i henhold til artikel 312, stk. 4, i TEUF bør indføres et 
sikkerhedsnet til beskyttelse af modtagerne af EU-programmer i form af en automatisk 
og midlertidig forlængelse af gyldighedsperioden for lofterne og andre bestemmelser i 
det sidste år af den nuværende ramme, hvilket vil resultere i et samlet loft på 
162 243 mio. EUR i 2018-priser eller 172 173 mio. EUR i løbende priser i 2021, hvilket 
svarer til 1,15 % af EU-27's BNI;

M. der henviser til, at basisretsakterne for et betydeligt antal af de nuværende 
udgiftsprogrammer imidlertid indeholder udløbsdatoer, som sammen med den 
manglende parathed på operationelt plan kan undergrave det sikkerhedsnet, der er 
fastsat i TEUF; der henviser til, at disse udløbsdatoer ville skulle forlænges eller 
ophæves for at være i overensstemmelse med de principper, der ligger til grund for 
artikel 312, stk. 4, i TEUF, og for at undgå, at de pågældende programmer lukkes ned, 
hvilket ville være til skade for modtagerne og Unionen som helhed, navnlig i krisetider;

N. der henviser til, at Parlamentet derfor i sin beslutning af 10. oktober 2019 indtrængende 
opfordrede Kommissionen til at påbegynde udarbejdelsen af en FFR-nødplan med 
henblik på at beskytte støttemodtagerne og sikre kontinuitet i finansieringen, der skal 
forelægges i begyndelsen af 2020 for at fremme en hurtig vedtagelse af Parlamentet og 
Rådet;

O. der henviser til, at Kommissionen allerede har anerkendt de risici, der er forbundet med 
det potentielle udløb eller manglende vedtagelse af visse retsakter for den næste FFR, 
nemlig ved at foreslå en overgangsforordning, der har til formål at skabe sikkerhed og 
kontinuitet for de endelige modtagere;
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P. der henviser til, at Parlamentet i lang tid har været forberedt og gentagne gange har 
advaret mod at lukke EU-programmer ned og erklærer, at det ikke agter at blive tvunget 
til at acceptere en dårlig FFR-aftale på grund af tidspres;

Q der henviser til, at sundhedskrisen som følge af covid-19-udbruddet og de hidtil usete 
socioøkonomiske konsekvenser for borgernes liv i endnu højere grad bevirker, at det er 
endnu mere afgørende at fjerne enhver risiko for diskontinuitet eller en ukontrolleret 
forlængelse af den nuværende FFR og programmer; der henviser til, at det er blevet 
stadig vigtigere at sikre, at Unionen vil være i stand til at udføre sine aktiviteter og 
fremlægge en ambitiøs kriseberedskabs- og genopretningsstrategi på trods af den usikre 
dato for ikrafttrædelsen af den nye FFR; der henviser til, at Kommissionen i denne 
forbindelse bør sende et utvetydigt budskab til aktørerne;

R. der henviser til, at Unionens budget for 2021 fortsat bør beskæftige sig med de 
umiddelbare sociale og økonomiske konsekvenser af covid-19-krisen; der henviser til, 
at en ambitiøs, ansvarlig og solidaritetsorienteret FFR-nødplan kan udgøre et bedre 
grundlag end en forsinket og utilstrækkelig FFR til at gennemføre Unionens 
krisereaktion, genopretningsstrategi og politiske prioriteter på grundlag af de 
eksisterende programmer med de nødvendige tilpasninger, omjusteringer og fleksibilitet 
samt de positive foranstaltninger, der allerede er truffet under 2020-budgettet; der 
henviser til, at forhandlingerne om den næste FFR fortsat vil være presserende, også i 
betragtning af den tid, der er nødvendig for at iværksætte de nye programmer samt 
ændre og ratificere den nye afgørelse om egne indtægter;

S. der henviser til, at det nu er bydende nødvendigt for Kommissionen at forelægge de 
relevante nødvendige lovgivningsforslag og operationelle bestemmelser i sin egenskab 
af traktaternes vogter og indehaveren af initiativretten og i overensstemmelse med 
Kommissionens valgte formands mundtlige og skriftlige tilsagn af 16. juli 2019 om at 
reagere med en lovgivningsmæssig retsakt, når Parlamentet, der træffer afgørelse med et 
flertal af sine medlemmer, vedtager beslutninger med anmodning om, at Kommissionen 
forelægger lovgivningsforslag;

1. anmoder om, at Kommissionen senest den 15. juni 2020 på grundlag af det relevante 
retsgrundlag for hvert udgiftsprogram1 og i lyset af artikel 312, stk. 4, i TEUF 
forelægger et forslag til en FFR-nødplan for at tilvejebringe et sikkerhedsnet til 
beskyttelse af modtagerne af EU-programmer efter de henstillinger, der er fastsat i 
bilaget hertil;

2. anmoder om, at FFR-nødplanen

– ophæver eller forlænger de tidsfrister, der er fastsat i basisretsakterne for alle 
relevante FFR-udgiftsprogrammer

– ajourfører, hvor det er juridisk nødvendigt, de relevante finansielle beløb, navnlig 
for programmer med delt forvaltning, på grundlag af en teknisk forlængelse af 

1 Artikel 19, stk. 2, artikel 21, stk. 2, artikel 33 og 42, artikel 43, stk. 2, artikel 46, litra d), artikel 77, stk. 2, 
artikel 78, stk. 2, artikel 79, stk. 2 og 4, artikel 81, stk. 1 og 2, artikel 82, stk. 1, artikel 84, artikel 87, stk. 
2, artikel 91, stk. 1, artikel 100, stk. 2, artikel 113, 114 og 149, artikel 153, stk. 2, litra a), artikel 164, 
artikel 165, stk. 4, artikel 166, stk. 4, artikel 167, stk. 5, artikel 168, stk. 4, litra b), artikel 168, stk. 5, 
artikel 169 og 172, artikel 173, stk. 3, artikel 175, 177 og 178, artikel 182, stk. 1 og 4, artikel 183 og 188, 
artikel 189, stk. 2, artikel 192, stk.1, artikel 194, stk. 2, artikel 195, stk. 2, artikel 196, 197 og 203, artikel 
207, stk. 2, artikel 209, stk. 1, artikel 212, stk. 2, artikel 214, stk. 5, artikel 325, artikel 338, stk. 1, artikel 
349 og 352 i TEUF samt Euratomtraktatens artikel 7, stk. 1, og artikel 203.
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2020-niveauerne

– reviderer de regler og mål, der gælder for de relevante udgiftsprogrammer, så de 
midlertidigt kan fokusere på at tackle og afbøde de umiddelbare økonomiske og 
sociale konsekvenser af covid-19-udbruddet og bidrage til genopretningen

– giver mulighed for en målrettet styrkelse med henblik herpå på grundlag af de 
positive foranstaltninger, der allerede er truffet under 2020-budgettet, og for 
oprettelse af de mest presserende nye instrumenter og initiativer som led i 
genopbygnings- og genopretningspakken efter covid-19;

3. pålægger sin formand at sende denne beslutning og henstillingerne i bilaget til 
Kommissionen og Rådet.
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BILAG TIL FORSLAGET TIL BESLUTNING

HENSTILLINGER VEDRØRENDE INDHOLDET AF DET FORSLAG, DER 
ANMODES OM

A. FORSLAGETS PRINCIPPER OG MÅL

1. FFR-nødplanen tager sigte på at tilvejebringe et sikkerhedsnet til beskyttelse af 
modtagerne af EU-programmer, hvis der ikke kan opnås enighed om FFR for 2021-
2027 i tide til, at den kan træde i kraft den 1. januar 2021. FFR-nødplanen bør sikre en 
tilfredsstillende grad af forudsigelighed og kontinuitet i gennemførelsen af Unionens 
budget. Den bør desuden sætte Unionen i stand til at reagere på de umiddelbare 
sociale og økonomiske konsekvenser af covid-19-udbruddet og arbejde videre på 
genopretningen;

2. FFR-nødplanen skal indeholde et eller flere lovgivningsforslag for at ophæve eller 
forlænge de tidsfrister, der er fastsat i basisretsakterne for alle de pågældende 
udgiftsprogrammer, og, hvor det er juridisk nødvendigt, navnlig for programmer med 
delt forvaltning, ajourføre de relevante finansielle beløb på grundlag af en teknisk 
forlængelse af 2020-niveauerne. De(t) lovgivningsforslag, der foreslås, bør også omfatte 
en midlertidig reorientering af målene for alle de relevante udgiftsprogrammer, for at de 
bedst muligt kan håndtere de umiddelbare konsekvenser af covid-19-udbruddet. Med 
samme formål bør de(t) forslag, hvor det er relevant, omfatte en justering af reglerne for 
at give maksimal fleksibilitet i gennemførelsen af navnlig programmer med delt 
forvaltning, herunder udvidelse og opfølgning af alle de lovgivningsmæssige 
foranstaltninger, der blev indført i 2020 for at støtte medlemsstaterne og modtagerne 
med at afbøde virkningerne af covid-19-udbruddet.

3. FFR-nødplanen bør give mulighed for en målrettet styrkelse af de relevante 
udgiftsprogrammer i 2021-budgettet og for udarbejdelsen af de mest presserende nye 
retsakter, foranstaltninger og programmer som led i den genopbygnings- og 
genopretningspakke, der er nødvendig efter covid-19-udbruddet.

4. FFR-nødplanen bør forelægges senest den 15. juni 2020, medmindre FFR-
forhandlingerne mellem Europa-Parlamentet og Rådet fører til en politisk aftale inden 
denne dato. Denne frist for fremlæggelse af nødplanen vil gøre det muligt at afhjælpe 
en dobbelt nødvendighed: a) at sikre, at budgetproceduren for 2021 starter med alle de 
nødvendige oplysninger om nødplanen; b) at sikre, at de relevante lovgivningsforslag 
kan vedtages af medlovgiverne inden forliget om budgettet for 2021. Dette vil være 
det tidspunkt, hvor budgetmyndigheden skal træffe en endelig afgørelse om næste års 
EU-budget, enten på grundlag af en ny FFR for 2021-2027 eller på grundlag af en 
forlængelse af lofterne for 2020.  

5. De foranstaltninger, der er nødvendige for gennemførelsen af nødplanen, finansieres 
over det årlige budget inden for rammerne af FFR-lofterne for 2020 og af 
fleksibilitetsbestemmelserne i FFR for 2014-2020, som er forlænget i 
overensstemmelse med artikel 312, stk. 4, i TEUF, dvs. på grundlag af en teknisk 
forlængelse af de beløb, som budgetmyndigheden allerede er blevet enige om i 2020, 
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forhøjet med en deflator på 2 % og med yderligere beløb, der er nødvendige for 
gennemførelsen af genopbygnings- og genopretningspakken efter covid-19. Denne 
tekniske forlængelse bør også fastlægge de nationale rammebeløb under 
programmerne med delt forvaltning. 

B. FORANSTALTNINGER, DER BØR INDGÅ I FORSLAGET

1. Et eller flere lovgivningsforslag for at: 

– ophæve eller forlænge de tidsfrister, der er fastsat i basisretsakterne for alle 
relevante FFR-udgiftsprogrammer, og 

– ajourføre, hvor det er juridisk nødvendigt, navnlig for programmer med delt 
forvaltning, de relevante finansielle beløb på grundlag af en teknisk forlængelse 
af 2020-niveauerne

– revidere de regler og mål, der gælder for de pågældende udgiftsprogrammer, så 
de midlertidigt kan fokusere på at tackle og afbøde de umiddelbare økonomiske 
og sociale konsekvenser af covid-19-udbruddet og bidrage til genopretningen, 
herunder udvidelse og opfølgning af alle lovgivningsmæssige foranstaltninger, 
der er indført i 2020 til dette formål.
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SKRIVELSE FRA UDVALGET OM LANDBRUG OG UDVIKLING AF 
LANDDISTRIKTER

Johan Van Overtveldt
Formand
Budgetudvalget
BRUXELLES

Om: Udtalelse om et sikkerhedsnet til beskyttelse af modtagerne af EU-programmer: 
udarbejdelse af en FFR-nødplan (2020/2051(INL))

Kære Johan Van Overtveldt

I forbindelse med ovennævnte procedure har Udvalget om Landbrug og Udvikling af 
Landdistrikter fået til opgave at afgive en udtalelse til Deres udvalg. På mødet den 27. marts 
2020 vedtog udvalget at sende sine synspunkter i form af en skrivelse.

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter behandlede spørgsmålet på mødet den 
27. marts 2020 ved skriftlig procedure. På samme møde vedtog det at opfordre 
Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage nedenstående forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager.

Med venlig hilsen

(sign.) Norbert Lins

FORSLAG

- der henviser til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 31. oktober 2019 
om overgangsbestemmelser vedrørende støtte ydet via Den Europæiske Landbrugsfond 
for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og Den Europæiske Garantifond for 
Landbruget (EGFL) i 2021 og om ændring af forordning (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 
229/2013 og (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår midler og deres fordeling i 2021 og om 
ændring af forordning (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013 og (EU) nr. 1307/2013 
for så vidt angår midler og deres anvendelse i 20211,

A. der henviser til, at Kommissionen allerede den 31. oktober 2019 fremsatte et forslag til en 
forordning om overgangsbestemmelser vedrørende støtte ydet via Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og Den Europæiske 
Garantifond for Landbruget (EGFL) for så vidt angår midler og deres fordeling i 2021 og 

1 COM(2019)581.
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om ændring af andre relevante forordninger;

B. der henviser til, at de overgangsforanstaltninger, der foreslås for ELFUL og EGFL, 
fastsættes for at sikre betalinger til støttemodtagerne efter den periode, der er omfattet af 
den nuværende FFR, og at der tages højde for, at den indeholder specifikke 
bestemmelser, som skal vedtages af de to lovgivere;

C. der henviser til, at dette forslag kunne danne grundlag for tilsvarende 
overgangsbestemmelser for andre programmer, ikke blot med hensyn til tekniske 
løsninger, men også som et eksempel på de positive indvirkninger, som sådanne forslag 
kan have på stabiliteten i de berørte sektorer;

D. der henviser til, at Kommissionen i forslaget til overgangsforanstaltninger for den fælles 
landbrugspolitik har fulgt princippet om at forlænge de nuværende regler og give 
mulighed for at anvende nye midler, uden at der samtidig indføres nye regler, hvilket kan 
vise sig at være afgørende for en rettidig vedtagelse af overgangsforanstaltningerne;

E. der henviser til, at landbrugsfødevaresektoren i overgangsperioden forventes at opfylde 
alle eksisterende krav, og at den fælles landbrugspolitiks nuværende finansieringsniveau 
derfor som minimum bør opretholdes.

BILAG TIL FORSLAGET TIL BESLUTNING

HENSTILLINGER VEDRØRENDE INDHOLDET AF DET FORSLAG, DER 
ANMODES OM

A. FORSLAGETS PRINCIPPER OG MÅL

1. FFR-nødplanen skal tage hensyn til den præcedens, der blev skabt i forbindelse med 
finansieringen af den fælles landbrugspolitik efter 2020, hvor Kommissionen allerede 
foreslog overgangsforanstaltninger for ELFUL og EGFL, navnlig ved at forlænge de 
nuværende regler og uden at indføre elementer fra forhandlingerne om de nye 
sektorprogrammer, medmindre dette er absolut nødvendigt.



PE648.529v01-00 12/13 RR\1204423DA.docx

DA

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse 4.5.2020

Resultat af den endelige afstemning +:
–:
0:

37
1
3

Til stede ved den endelige afstemning – 
medlemmer

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, 
Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De 
Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Valentino 
Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valerie Hayer, Eero 
Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Mislav Kolakušić, 
Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Ioannis Lagos, 
Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida 
Marques, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan 
Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, 
Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, 
Rainer Wieland, Angelika Winzig

Til stede ved den endelige afstemning – 
stedfortrædere

Damian Boeselager, Petros Kokkalis



RR\1204423DA.docx 13/13 PE648.529v01-00

DA

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB
I KORRESPONDERENDE UDVALG

37 +
ECR Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

GUE/NGL Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis

ID Hélène Laporte

NI Ioannis Lagos

PPE Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, 
Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland Angelika Winzig

RENEW Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre 
Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

VERTS/ALE Rasmus Andresen, Damian Boeselager, David Cormand, Francisco Guerreiro

1 -
NI Mislav Kolakušić

3 0
ID Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs

Tegnforklaring:
+ : for
- : imod
0 : hverken/eller


