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Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon

AGRI_PV(2020)0526_1

PROTOKOLL
Koosolek 26. mail 2020 kell 10.00–12.00 ja 18.00–18.45

BRÜSSEL 

AGRI-komisjoni liikmete, Euroopa Komisjoni ja nõukogu kaugosalusel

Koosolek avati teisipäeval, 26. mail 2020 kell 10.04 esimees Norbert Linsi juhatusel.

1. Päevakorra kinnitamine AGRI_OJ(2020)0526_1

Päevakorra projekt kinnitati.

2. Juhataja teadaanded

Teadaandeid ei olnud.

*** Kaughääletus ***

3. ELi roll maailma metsade kaitsmisel ja taastamisel
AGRI/9/01953

2019/2156(INI) COM(2019)0352

Arvamuse koostaja:
Juozas Olekas (S&D) AD – PE648.361v02-00

AM – PE650.344v01-00
Vastutav:

ENVI* – Stanislav Polčák (PPE) PR – PE648.567v01-00
AM – PE650.715v01-00

 Muudatusettepanekute vastuvõtmine
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*** Kaughääletuse lõpp ***

4. Arvamuste vahetus põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi (AGRI) 
peadirektori Wolfgang Burtscheri osavõtul

Sõnavõtjad: Norbert Lins, Wolfgang Burtscher (DG AGRI), Herbert Dorfmann, Paolo 
De Castro, Ulrike Müller, Ivan David, Martin Häusling, Zbigniew Kuźmiuk, Luke 
Ming Flanagan, Anne Sander, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Clara Aguilera, Mazaly 
Aguilar, Jan Huitema, Simone Schmiedtbauer, Eric Andrieu, Mairead McGuinness, 
Isabel Carvalhais, Daniel Buda, Mara Bizzotto, Irène Tolleret, Balázs Hidvéghi

Koosolek katkestati kell 11.20 ja sellele järgnes koordinaatorite kinnine koosolek.

* * *

5. Koordinaatorite koosolek

Koordinaatorite koosolek oli kinnine. AGRI-komisjon kiitis koordinaatorite otsused heaks 26. 
mail 2020.

* * *

Koosolek jätkus kell 18.04 esimees Norbert Linsi juhatusel.

6. Juhataja teadaanded
Hääletustulemuse teatavakstegemine
Kaughääletuse avamine muudetud arvamuse üle toimuvaks lõpphääletuseks

*** Kaughääletus ***

7. ELi roll maailma metsade kaitsmisel ja taastamisel
AGRI/9/01953

2019/2156(INI) COM(2019)0352

Arvamuse koostaja:
Juozas Olekas (S&D) AD – PE648.361v02-00

AM – PE650.344v01-00
Vastutav:

ENVI* – Stanislav Polčák (PPE) PR – PE648.567v01-00
AM – PE650.715v01-00

 Arvamuse projekti vastuvõtmine

Otsus: Arvamuse projekt võeti vastu muudatustega: 31 poolt- ja 13 
vastuhäälega, erapooletuid oli 4.

*** Kaughääletuse lõpp ***

8. Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) ja Euroopa 
Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) 2021. aasta toetusi puudutavad 
üleminekusätted
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AGRI/9/01803
***I 2019/0254(COD) COM(2019)0581 – C9-0162/2019

Raportöör:
Elsi Katainen (Renew)

Vastutav:
AGRI

Arvamused:
DEVE  Otsus: arvamust ei esitata
BUDG  Johan Van Overtveldt (ECR) AL – PE644.725v03-00
CONT  Otsus: arvamust ei esitata
ENVI  Otsus: arvamust ei esitata
REGI  Herbert Dorfmann (PPE) AD – PE646.963v04-00

 Aruanne parlamendikomisjonile läbirääkimiste kohta (kodukorra artikli 74 lõige 
3)

Otsus: Aruanne parlamendikomisjonile

Sõnavõtjad: 

9. AGRI- komisjoni koordinaatorite 26. mai 2020. aasta koosolekul esitatud 
soovituste heakskiitmine

1. ARVAMUSTE VAHETUS RAPORTÖÖRIDEGA ÜPPd KÄSITLEVATE 
SEADUSANDLIKE ETTEPANEKUTE ÜLE – JÄRGMISED SAMMUD 

Hääletamise tulemus: Ühise põllumajanduspoliitika raportöörid tutvustasid koordinaatoreid 
oma vastava dokumendi osas tehtud edusammudega, et hääletada täiskogu 
istungil 2020. aasta oktoobris.

2. RAPORTITE KOOSTAJATE MÄÄRAMINE

2.1. Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond (EAFRD): erimeetmed erakorralise ajutise 
toetuse andmiseks EAFRD raames COVID-19 puhangule reageerimiseks – 2020/0075 
(COD)   

Otsus: Esimees Lins nimetatakse raportööriks ja toimikut tuleb käsitleda kiirmenetluse 
korras ning tuleks jätkata kontakte, et jõuda täiskogul esitatavate 
muudatusettepanekute osas kokkuleppele.

2.2. Ukrainas teraviljaseemne tootmiseks kasvatatavate seemnekultuuride 
põldtunnustamiste samaväärsus ning Ukrainas kasvatatud teraviljaseemne samaväärsus 
– 2020/0053(COD)

Otsus: Toimik määrati 3 punkti eest fraktsioonile ECR.

3. ARVAMUSTE KOOSTAJATE MÄÄRAMINE
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3.1. DEVE – Uus ELi-Aafrika strateegia – partnerlus kestliku ja kaasava arengu nimel – 
2020/2041(INI)

Otsus: arvamuse koostamine määrati fraktsioonile GUE (1 punkt).

3.2. ITRE – uus Euroopa VKEde strateegia

Otsus: arvamuse koostamine määrati fraktsioonile S&D (1 punkt).

3.3. ITRE – Euroopa andmestrateegia

Otsus: arvamuse koostamine määrati fraktsioonile PPE (1 punkt).

4. Arvamuste vahetus kahe delegeeritud õigusakti kohta

Tulemus: Anne Sander andis koordinaatoritele ülevaate olukorrast seoses 2 delegeeritud 
õigusaktiga puu- ja köögivilja ning veini teemal.
Koordinaatorid otsustasid avaldada komisjonile jätkuvalt survet kirjadele vastuse 
saamiseks; ning vahepeal algatada delegeeritud õigusakti (vastu võetud 30. 
aprillil 2020) suhtes vastuväidete esitamise menetluse, tuginedes määruse (EL) nr 
1308/2013 artiklile 219, tingimusel et komisjon on valmis delegeeritud õigusakti 
täiustama. Koordinaatorid leppisid samuti kokku, et alustavad delegeeritud 
määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 53 põhjal varajase vastuväidetest loobumise 
menetlust (vastu võetud 4. mail 2020), nagu oli taotlenud Anne Sander.

5. TAOTLUSED PUNKTIDE LISAMISEKS AGRI-KOMISJONI EELSEISVATE 
KOOSOLEKUTE 

PÄEVAKORDA

5.1. AGRI-komisjoni parlamentidevahelise komisjonide kohtumise edasilükkamine 

Otsus: Koordinaatorid otsustasid lükata ürituse edasi 2021. aastasse.

5.2. Teadusuuringute Ühiskeskuse uuring – jaemüügiliidud põllumajandustoodete ja 
toiduainete tarneahelas

Otsus: Koordinaatorid otsustasid lisada selle punkti pärast suvevaheaega mõne AGRI-
komisjoni tulevase koosoleku päevakorda.

6. MUUD TEAVITAMISE EESMÄRGIL SAADUD DOKUMENDID

Otsus: I lisas nimetatud dokumentide suhtes meetmeid ei võeta.

7. TEADMISEKS

7.1. Struktureeritud dialoog komisjoniga

Euroopa Parlamendi ja komisjoni vahel toimub vastavalt kahe institutsiooni vahelisi suhteid 
käsitleva raamkokkuleppe IV lisale igal aastal struktureeritud dialoog. Struktureeritud 
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dialoogi raames vahetavad parlamendikomisjonid oma asjaomas(t)e volinik(e)ga arvamusi 
komisjoni praeguse tööprogrammi rakendamise seisu ning järgmise aasta tööprogrammis 
kajastatavate prioriteetide üle.

Et koostada kokkuvõttev aruanne, mille komisjonide esimeeste konverents esitab juunis 
esimeeste konverentsile ja millel põhineb Euroopa Parlamendi asjakohane resolutsioon, mis 
võetakse vastu juulis, peaksid parlamendikomisjonid andma aru arvamuste vahetuse 
tulemustest ja andma ülevaate mõnest peamisest seadusandlikust eesmärgist, mille 
arvessevõtmist nad soovivad komisjoni 2021. aasta tööprogrammis (maksimaalselt 10 
põhisõnumit).

Võttes arvesse koosoleku ja komisjonide tegevuse piiratust, mis tuleneb koroonaviiruse 
levikust, leppis komisjonide esimeeste konverents erandkorras kokku, et sel aastal võivad 
komisjonid korraldada volinikega arvamuste vahetusi ka kirjalikult. Erakorralise olukorra 
tõttu otsustas AGRI-komisjoni esimees, et sel korral kasutatakse kirjalikku menetlust.

Selleks et komisjonid saaksid volinikelt saadud kirjalikke vastuseid nõuetekohaselt kaaluda, 
samuti võttes arvesse komisjoni asepresidendi Šefčoviči poolt komisjonide esimeeste 
konverentsi 23. aprilli koosolekul kinnitatud komisjoni 2020. aasta kavandatavat muudatust 
tööprogrammis, pikendati komisjonide panuste komisjonide esimeeste konverentsi esimehele 
saatmise tähtaega 2. juunini (algselt oli tähtajaks määratud 20. mai).

AGRI-komisjoni panus peaks hõlmama nii DG AGRI kui ka DG SANTE põhisõnumeid 
(maksimaalselt 10 põhisõnumit komisjonile seoses taotluste, meeldetuletuste, rahulolu või 
kahetsuse väljendamisega). Sekretariaat koostas kahelt volinikult saadud vastuste põhjal 
AGRI-komisjoni panuse esialgse teksti, mis edastati fraktsioonidele. Lõplik teksti projekt 
kiideti heaks poliitiliste nõustajate ja sekretariaadi vahelise e-kirjavahetuse teel.

Koordinaatorid tutvusid II lisas AGRI-komisjoni panusega, mis saadetakse 2. juuniks 
komisjonide esimeeste konverentsile.

7.2. AGRI-komisjoni koosolekute ajakohastatud ajakava.

Koordinaatorid tutvusid III lisas AGRI- komisjoni 2020. aasta ajakohastatud ajakavaga koos 
AGRI-komisjoni võimalike koosolekutega juunis ja juulis.

7.3. Uued näitajad

Et tagada kogu administratsioonis tõhus ja järjepidev viis tulemuslikkuse mõõtmiseks, käivitas 
peasekretäri projektijuhtimise büroo kõigis EP administratsiooni üksustes näitajate kogumise, 
et mõõta tootlikkust ja klientide rahulolu.  Need näitajad peaksid võimaldama peasekretäril ja 
juhtkonnal mõõta strateegiliste eesmärkide saavutamisel tehtud edusamme ning tuvastada 
keskpikki ja pikaajalisi suundumusi tulemuslikkuses. 

Igakuine tootlikkuse näitajate kogumine algas jaanuari andmete esitamisega ja jätkub 
kuuandmetega, mis tuleb saata järgmise kuu 15. kuupäevaks. Võimaluse korral automatiseerib 
projektijuhtimise büroo andmekogu ühenduse kaudu olemasolevate andmebaasidega (nt 
komisjonide sekretariaatide kvantitatiivsed andmed ITERist või AT4AMist).  Andmete puhul, 
mida ei saa tehnilistel põhjustel automaatselt edastada, kodeerivad üksused selle spetsiaalse 
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liidese kaudu. Klientide rahulolu mõõdetakse ka küsitluste abil, mis koosnevad küsimustest 
osutatud teenuste nelja mõõtme kohta: kvaliteet, aeg, koostöö ja innovatsioon.

8. MUUD KÜSIMUSED

8.1. DG AGRI ja DG SANTE peadirektorid esitavad strateegiat „talust toidulauale“ (F2F)

Tulemus: Koordinaatorid otsustasid kutsuda AGRI peadirektoraadi ning SANTE 
peadirektoraadi peadirektorid tutvustama strateegiat F2Fi põllumajanduse ja 
maaelu arengu komisjoni 11. juuni koosolekul.

***

I LISA

6.1. Itaalia parlamendi panus üleminekusätetesse, mis käsitlevad Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondist (EAFRD) ja Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF) 
2021. aastal antavat toetust

6.2. Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile, nõukogule ja kontrollikojale  Tarbija-, 
Tervise-, Põllumajandus- ja Toiduküsimuste Rakendusameti,
Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusameti, Innovatsiooni ja Võrkude 
Rakendusameti, Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusameti, 
Teadusuuringute Rakendusameti ja Euroopa Teadusnõukogu Rakendusameti hindamise 
kohta – COM(2020)184, SWD(2020)73, SWD(2020)74, SWD(2020)75, 
SWD(2020)76, SWD(2020)77, SWD(2020)78.

6.3. Proposta di risoluzione sull'istituzione di un fondo specifico per il finanziamento e il 
supporto al settore vitivinicolo europeo in seguito alle perdite causate dalla crisi della 
Covid-19 - Elena Lizzi, Marco Campomenosi - B9 0153/2020

6.4. Prantsuse parlamendi arvamus, milles palutakse tugevdada ühise 
põllumajanduspoliitika erakorralisi meetmeid, et tulla toime Covid-19 pandeemia 
tagajärgedega, ning kinnitada ühise põllumajanduspoliitika eesmärkide objektiivset 
ülimuslikkust Euroopa konkurentsieeskirjade suhtes

6.5. Komisjoni talituste töödokument nr 2019 „Iga-aastane koormusanalüüs – ELi 
jõupingutused õigusaktide lihtsustamiseks“SWD(2020)81

6.6. Prantsusmaa Senati arvamus Euroopa kliimaõiguse kohta 

6.7. Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, millega määratakse kindlaks Suurbritannia ja 
Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest 
väljaastumise lepinguga moodustatud ühiskomitees Euroopa Liidu nimel võetav 
seisukoht seoses lepingu muutmist käsitleva otsuse vastuvõtmisega – COM(2020)195

file://epadesres/LEG_ACTS_AGRI/AGRI/PV/1207/epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0184
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0073
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0074
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0075
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0076
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0077
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0078
file://epadesres/public/seance_pleniere/textes_deposes/prop_resolution/2020/0153
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0081
file://epadesres/PUBLIC/docs_autres_institutions/parlements_nationaux/com/2020/0080
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0195
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6.8. EFSI investeeringute komitee otsused 2020. aasta mais ja aruandlus EFSI lepingu 
muutmise kohta 

6.9. EFSI investeeringute komitee 2018. aasta otsuste kohta – varem 
konfidentsiaalsuslepingu alla kuulunud projektid

6.10. Põhjendatud arvamus seoses dokumendiga COM(2020)80 final (Euroopa kliimaõigus), 
mille Austria Liidunõukogu ELi komitee võttis vastu oma 6. mai 2020. aasta istungil

***

II LISA

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon

Volinik Janusz Wojchiechowski (DG AGRI küsimused)

1. Võtab teadmiseks komisjoni poolt kriisile reageerimiseks vastu võetud COVID-19 
meetmete paketi, mis on vähim võimalik esimene samm õiges suunas, et tunnistada 
põllumajandustootjate võtmerolli kodanike toiduga kindlustatuse ja tervisliku keskkonna 
tagamisel; peab äärmiselt kahetsusväärseks asjaolu, et kõik need meetmed koos äärmiselt 
väikese eelarvelise panusega ei ole kaugeltki piisavad, et aidata praeguste raskustega 
silmitsi seisvaid põllumajandustootjaid ning tagada ka tulevikus toidusektori vastupidavus 
ja tõhusus; nõuab suuremat toetust, et võimaldada Euroopa põllumajandustootjatel tulla 
toime vahetute probleemidega ning jätkata keskpikas ja pikas perspektiivis olulist tööd 
täisväärtusliku ja jätkusuutliku toidu tootmiseks;

2. tunneb heameelt olemasolevate otsetoetuste ja turuvahendite tähtsuse üldise kinnitamise 
üle ettepanekutes, mis käsitlevad ühist põllumajanduspoliitikat pärast 2020. aastat, koos 
mõningate kohandustega, eelkõige uue autonoomse kriisireserviga, mis on kavandatud 
tõhusamaks; nõuab, et uue ÜPP raames võetaks mitmesuguseid meetmeid, et toetada 
põllumajandustootjaid üleminekul säästvamale põllumajandusele, kus kasutatakse vähem 
sisendeid ning rohkem uuenduslikke ja alternatiivseid põllumajandustavasid; tunneb 
heameelt komisjoni kavatsuse üle ÜPPd lihtsustada; 

3. märgib rahuloluga, et komisjon kavatseb esitada läbivaadatud mitmeaastase 
finantsraamistiku ettepaneku, teades, et vaatamata enneolematule COVID-19 
kriisiolukorrale on tänu põllumajandustootjatele ja toiduainetööstusele ELi kodanike jaoks 
olemas piisavalt toiduvarusid; nõuab tungivalt, et komisjon nõuaks ÜPP eelarve 
suurendamist või vähemalt selle säilitamist praegusel tasemel, ning on seisukohal, et samal 
ajal tuleb põllumajandustootjaid stimuleerida pakkuma avalikke hüvesid; on vastu 
igasugusele võimalusele, et ÜPP taasriigistatakse, sest see kahjustaks ühtset turgu; tunneb 
heameelt AGRI-komisjonis saavutatud ja täiskogul heaks kiidetud kokkuleppe üle 
üleminekumääruse kohta, mille eesmärk on tagada üleminekuperioodil ÜPP ja 
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põllumajandustootjatele tehtavate maksete järjepidevus, ning rõhutab kaasseadusandjate 
vahelise õigeaegse kokkuleppe tähtsust, et tagada sektorile õiguskindlus;

4. võtab teadmiseks komisjoni otsuse võtta sellel perioodil vastu strateegia „talust 
toidulauale“, kuna on kindel, et on oluline suunata kõik jõupingutused sellele, et 
põllumajanduslik toidutööstus saaks ka COVID-19 pandeemia ajal jätkuvalt tagada toiduga 
kindlustatust, enne kui käivitatakse oluline uus poliitikaalgatus, millel on kaugeleulatuvad 
tagajärjed ELi põllumajandusele; on veendunud, et samuti on oluline, et Euroopa 
Parlamendil oleks võimalik nõuetekohaselt kontrollida seadusandlikke ettepanekuid, mis 
tulenevad strateegiast „talust toidulauale“; rõhutab teadusuuringute programmi „Euroopa 
horisont“ tähtsust toiduga kindlustatuse suurendamisel ning ELi põllumajanduse 
majandusliku, keskkonnaalase ja sotsiaalse jätkusuutlikkuse suurendamisel; toetab 
täielikult komisjoni ettepanekut eraldada järgmisel rahastamisperioodil 10 miljardit eurot 
põllumajanduse ja toidu valdkonna teadusuuringutele; on veendunud, et ELi 
põllumajanduse digiteerimine põllumajandustootjate ja nende keskkonna parimates 
huvides on säästvamale põllumajandusele ülemineku kiirendamisel otsustava tähtsusega; 
rõhutab, et vaja on vastupidavat toidusüsteemi, millel on erinevad toidutarnekanalid 
tarbijatele, sealhulgas kohalikud turud ja lühikesed tarneahelad; tervitab komisjoni 
rõhuasetust mahepõllumajanduse jätkusuutliku majandusarengu edendamisele ELis; 
tunneb heameelt kavatsuse üle otsida võimalusi toidu päritolu märkimise parandamiseks, 
et parandada tarbijate teavitamist;

5. rõhutab, kui oluline on tulevane pikaajaline visioon maapiirkondade jaoks ning 
konsulteerimine maapiirkondade kodanike ning kohalike ja piirkondlike omavalitsustega, 
mis käivitatakse pärast suve eesmärgiga suurendada teadlikkust maapiirkondade 
probleemidest ja probleemidest; 

6. on seisukohal, et vabakaubanduslepingud võivad suurendada majandustegevust ja luua 
töökohti, kuid nõuab tungivalt, et komisjon tunnistaks ja kajastaks 
kaubandusläbirääkimistel teatavate sektorite/toodete tundlikkust ja kindlustaks tugevdatud 
kaitsemehhanismi olemasolu selle tagamiseks, et ELi ja ülejäänud maailma 
põllumajandustootjatel oleksid võrdsed tingimused; tuletab komisjonile meelde Euroopa 
Parlamendi nõudmist töötada kiiresti välja Euroopa valgustrateegia, et aidata vähendada 
Euroopa suurt sõltuvust imporditud valkudest;

Volinik Stella Kyriakides (DG SANTE küsimused):

7. märgib, et põllumajandustootjatele tuleb anda taskukohane alternatiiv keemilistele 
pestitsiididele ja väetistele; on seisukohal, et uuenduslikud sordiaretustehnikad võivad 
saada alternatiivseks viisiks, kuidas tagada piisavad tootmiskogused ja suurem toiduga 
kindlustatus, ning samas ka toiduohutuse kõrgeim tase; 
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8. on seisukohal, et ELi tarbijatel on õigus põhjalikule teabele, ja rõhutab toidu märgistamise 
läbipaistva süsteemi tähtsust; rõhutab, et ELi toiduainete tootmise kõrgeid standardeid 
tuleks samamoodi kohaldada kolmandatest riikidest imporditud toodete suhtes, sest 
vastasel juhul satuksid ELi põllumajandustootjad ebasoodsasse olukorda;

9. tervitab komisjoni kavatsust lisada loomade heaolu oma strateegiasse „talust toidulauale“; 
rõhutab, et Euroopa Parlament kutsus oma 2019. aasta rakendamisaruandes loomade veo 
kohta komisjoni üles koostama loomade heaolu uue strateegia aastateks 2020–2024; nõuab 
tungivalt, et komisjon uuriks ELi loomade heaolu strateegia hindamisel võimalusi, kuidas 
tagada loomade heaolu, ning eelkõige loomade vedu käsitlevate kehtivate ELi õigusaktide 
tõhus ja ühetaoline jõustamine;

10. arvestades raskusi, millega põllumajandustootjad COVID-19 kriisi tõttu silmitsi seisavad, 
leiab, et roheline kokkulepe ja strateegia „Talust toidulauale“ peaks eelkõige pakkuma 
põllumajandustootjatele reaalset võimalust saada majanduslikku kasu säästvuse ja tervise 
väärtuse kinnistamisest kogu toiduainete tarneahelas.

***

III LISA

2020. AASTAL JAANUARIST DETSEMBRINI TOIMUVATE KOOSOLEKUTE 
UUENDATUD AJAKAVA

Jaanuar – mai 2020 Juuni – detsember 2020

Esmaspäev, 6. jaanuar kell 15.00–18.30

Kolmapäev, 22. jaanuar kell 9.00–12.30
Kolmapäev, 22. jaanuar kell 14.30–18.30
Neljapäev, 23. jaanuar kell 9.00–12.30

Teisipäev, 2. juuni kell 9.00–11.00

Neljapäev, 11. juuni 2020 kell 9.00–
11.00 ja 17.30–18.00

Teisipäev, 23. juuni kell 10.00–12.00 ja 
18.00–18.45 (kinnitamisel)
Teisipäev, 23. juuni kell 14.00–16.00 
(koordinaatorid) (kinnitamisel)

Esmaspäev, 17. veebruar kell 15.00–18.30
Teisipäev, 18. veebruar kell 9.00–12.30
Teisipäev, 18. veebruar kell 14.30–18.30

Esmaspäev, 6. juuni kell 9.00–11.00 ja 
17.30–18.00 (kinnitamisel)

Kolmapäev, 15. juuli kell 9.00–11.00
Kolmapäev, 15. juuni kell 14.00–16.00 
(koordinaatorid) (kinnitamisel)

Esmaspäev, 31. august kell 15.00–18.30
Teisipäev, 1. september kell 9.00–12.30
Teisipäev, 1. september kell 14.30–18.30
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Kolmapäev, 15. aprill kell 15.00–17.00

Teisipäev, 28. aprill kell 9.00–9.30
Teisipäev, 28. aprill kell 17.00–18.30

Neljapäev, 30. Aprill kell 10.00–12.00

Esmaspäev, 12. oktoober kell 15.00–
18.30

Kolmapäev, 28. oktoober kell 9.00–12.30
Kolmapäev, 28. oktoober kell 14.30–
18.30
Neljapäev, 29. oktoober kell 9.00–12.30

Neljapäev, 7. mai kell 9.00–11.00

Esmaspäev, 11. mai kell 17.00–19.00

Kolmapäev, 20. mai kell 15.00–17.00

Teisipäev, 26. mai kell 10.00–12.00 ja 
18.00–18.45

Esmaspäev, 9. november kell 15.00–
18.30

Esmaspäev, 30. november kell 15.00–
18.30
Teisipäev, 1. detsember kell 9.00–12.30
Teisipäev, 1. detsember kell 14.30–18.30

Esmaspäev, 7. detsember kell 15.00–
18.30

10. Muud küsimused

None.

11. Järgmised koosolekud
 2. juuni 2020 kell 9.00–11.00 (Brüssel)

Koosolek lõppes kell 18.28.

* * *
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13 –
ID Ivan David

PPE Álvaro Amaro, Daniel Buda, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Jaroslaw Kalinowski,

Norbert Lins, Marlene Mortler, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Christine

Schneider, Annie Schrijer-Pierik, Juan Ignacio Zoido Álvarez

4 0
ECR Bert-Jan Ruissen

ID Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

PPE Anne Sander

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

+  

-  

0  



PV\1207785ET.docx 13/16 PE653.755v02-00

ET

ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

LISTE DE PRÉSENCE/POPIS NAZOČNIH/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/ 
JELENLÉTI ÍV/REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/ 

LISTĂ DE PREZENŢĂ/PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/NÄRVAROLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Predsjedništvo/Ufficio di presidenza/Prezidijs/ 
Biuras/Elnökség/Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Norbert Lins, Francisco Guerreiro, Daniel Buda, Mazaly Aguilar, Elsi Katainen

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Βουλευτές/Members/Députés/Zastupnici/Deputati/Deputāti/ 
Nariai/Képviselõk/Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

Clara Aguilera, Atidzhe Alieva-Veli, Álvaro Amaro, Eric Andrieu, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Benoît Biteau, Mara Bizzotto, 
Isabel Carvalhais, Asger Christensen, Ivan David, Paolo De Castro, Jérémy Decerle, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Luke Ming 
Flanagan, Dino Giarrusso, Martin Hlaváček, Martin Häusling, Krzysztof Jurgiel, Gilles Lebreton, Mairead McGuinness, Marlene 
Mortler, Ulrike Müller, Juozas Olekas, Pina Picierno, Bronis Ropė, Bert-Jan Ruissen, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Simone 
Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, Veronika Vrecionová, Sarah Wiener, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Zamjenici/ 
Supplenti/Aizstājēji/Pavaduojantysnariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/ 
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