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Parlamentul European
2019-2024

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală

AGRI_PV(2020)0526_1

PROCES-VERBAL
Reuniunea din 26 mai 2020, 10.00-12.00 și 18.00-18.45

BRUXELLES 

Cu participarea de la distanță a membrilor AGRI, a Comisiei și a Consiliului

Reuniunea a fost deschisă marți, 26 mai 2020, la ora 10.04, fiind prezidată de Norbert Lins 
(președinte).

1. Adoptarea ordinii de zi AGRI_OJ(2020)0526_1

Proiectul de ordine de zi a fost adoptat.

2. Comunicări ale președinției

Niciuna.

*** Procedura de votare de la distanță***

3. Rolul UE în protejarea și refacerea pădurilor la nivel mondial
AGRI/9/01953

2019/2156(INI) COM(2019)0352

Raportor pentru aviz:
Juozas Olekas (S&D) AD – PE648.361v02-00

AM – PE650.344v01-00
Comisie competentă:

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

 Adoptarea amendamentelor
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*** Sfârșitul procedurii de votare de la distanță***

4. Schimb de opinii cu dl Wolfgang Burtscher, directorul general al Direcției 
Generale Agricultură și Dezvoltare Rurală (AGRI)

Au intervenit: 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

Reuniunea a fost suspendată la ora 11.20 și a fost urmată de o reuniune a coordonatorilor, cu 
ușile închise.

* * *

5. Reuniune a coordonatorilor

Coordonatorii s-au reunit cu ușile închise. Deciziile lor au fost aprobate în cadrul Comisiei la 
26 mai 2020.

* * *

Reuniunea a fost reluată la ora 18.04, fiind prezidată de Norbert Lins (președinte).

6. Comunicări ale președinției
Anunțarea rezultatului votului
Deschiderea procedurii de votare de la distanță pentru votul final privind avizul, așa cum a 

fost modificat.

*** Procedura de votare de la distanță***

7. Rolul UE în protejarea și refacerea pădurilor la nivel mondial
AGRI/9/01953

2019/2156(INI) COM(2019)0352

Raportor pentru aviz:
Juozas Olekas (S&D) AD – PE648.361v02-00

AM – PE650.344v01-00
Comisie competentă:

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

 Adoptarea proiectului de aviz

Decizie: Proiectul de aviz a fost adoptat cu amendamente: 31 de voturi pentru, 13 
împotrivă și 4 abțineri

*** Sfârșitul procedurii de votare de la distanță***

8. Dispoziții tranzitorii privind sprijinul acordat din Fondul european agricol 
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pentru dezvoltare rurală (FEADR) și din Fondul european de garantare agricolă 
(FEGA) în anul 2021
AGRI/9/01803
***I 2019/0254(COD) COM(2019)0581 – C9-0162/2019

Raportoare:
Elsi Katainen (Renew)

Comisie competentă:
AGRI

Avize:
DEVE Decizie: fără aviz
BUDG Johan Van Overtveldt (ECR) AL – PE644.725v03-00
CONT Decizie: fără aviz
ENVI Decizie: fără aviz
REGI Herbert Dorfmann (PPE) AD – PE646.963v04-00

 Raport prezentat comisiei privind evoluția negocierilor [articolul 74 alineatul (3) 
din Regulamentul de procedură]

Decizie: Raport prezentat comisiei

Au intervenit: Norbert Lins, Elsi Katainen, Bronis Ropė, Clara Aguilera, Petri Sarvamaa, 
Álvaro Amaro, Daniel Buda

9. Aprobarea recomandărilor prezentate de coordonatorii Comisiei AGRI în 
reuniunea lor din 26 mai 2020

1. SCHIMB DE OPINII CU RAPORTORII REFERITOR LA PROPUNERILE 
LEGISLATIVE PRIVIND PAC – URMĂTOARELE ETAPE 

Rezultatul: raportorii PAC au informat coordonatorii cu privire la progresele înregistrate în 
ceea ce privește dosarul lor în vederea votului în plen în octombrie 2020.

2. ATRIBUIREA RAPOARTELOR

2.1. Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR): măsuri specifice de 
acordare a unui sprijin temporar excepțional în cadrul FEADR ca răspuns la pandemia 
de COVID-19 - 2020/0075 (COD) 

Decizie: Dl Lins este desemnat raportor, dosarul urmează să fie tratat în procedură de urgență, 
iar persoanele de contact ar trebui să ajungă la un acord asupra 
amendamentelor până la sesiunea în plen.

2.2. Echivalența inspecțiilor în câmp efectuate în Ucraina asupra cerealelor de cultură 
producătoare de semințe și echivalența semințelor de cereale produse în Ucraina - I 
2020/0053 (COD)

Decizie: Acest dosar este atribuit grupului ECR pentru 3 puncte.

3. ATRBUIREA AVIZELOR
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3.1. DEVE - O nouă strategie UE-Africa – un parteneriat pentru o dezvoltare durabilă și 
favorabilă incluziunii - 2020/2041(INI)

Decizie: Avizul a fost atribuit grupului GUE pentru 1 punct.

3.2 ITRE - O nouă strategie pentru IMM-urile europene

Decizie: Avizul a fost atribuit grupului S&D pentru 1 punct.

3.3. ITRE - O strategie europeană privind datele

Decizie: Avizul a fost atribuit grupului PPE pentru 1 punct.

4. DISCUȚII CU PRIVIRE LA DOUĂ ACTE DELEGATE

Rezultat:Dna Sander i-a informat pe coordonatori în legătură cu situația actuală în privința a 
două acte delegate privind fructele și legumele și vinul.
Coordonatorii au decis să continue să exercite presiune asupra Comisiei pentru 
a primi un răspuns la scrisori; și, între timp, să inițieze o procedură de opoziție 
pentru actul delegat (adoptat la 30 aprilie 2020), în temeiul articolului 219 din 
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, în funcție de disponibilitatea Comisiei de a 
îmbunătăți actul delegat. Coordonatorii au convenit, de asemenea, să înceapă 
procedura de exprimare timpurie a lipsei de obiecțiuni pentru actul delegat 
(adoptat la 4 mai 2020) în temeiul articolului 53 din Regulamentul (UE) nr. 
1308/2013, așa cum a solicitat dna Sander.

5. CERERI PRIVIND INCLUDEREA UNOR PUNCTE PE ORDINILE DE ZI ALE 
VIITOARELOR 

REUNIUNI ALE COMISIEI

5.1. Amânarea reuniunii interparlamentare a Comisiei AGRI 

Decizie: Coordonatorii au decis să amâne evenimentul până în 2021.

5.2. Studiu JRC - Alianțele de desfacere în lanțurile de aprovizionare agricole și alimentare

Decizie: Coordonatorii au decis să adauge acest punct pe ordinea de zi a unei viitoare reuniuni 
a Comisiei AGRI care se va desfășura după vacanța de vară.

6. ALTE DOCUMENTE PRIMITE SPRE INFORMARE

Decizie: Nu se întreprinde nicio acțiune în legătură cu niciunul dintre documentele 
cuprinse în anexa I.

7. SPRE INFORMARE

7.1. Dialog structurat cu Comisia



PV\1207785RO.docx 5/16 PE653.755v02-00

RO

În fiecare an are loc un dialog structurat între Parlament și Comisie, în conformitate cu 
anexa IV la Acordul-cadru privind relațiile dintre cele două instituții. În cadrul acestui dialog 
structurat, comisiile organizează un schimb de opinii cu comisarul (comisarii) responsabil(i) 
cu privire la stadiul punerii în aplicare a actualului program de lucru al Comisiei, precum și 
cu privire la prioritățile care urmează să se reflecte în programul de lucru al Comisiei pentru 
anul următor.

În vederea pregătirii unui raport de sinteză, pe care CPC îl transmite Conferinței 
președinților în luna iunie și pe care se bazează rezoluția PE relevantă care urmează să fie 
adoptată în iulie, comisiile ar trebui să raporteze rezultatele acestor întrevederi și să 
informeze cu privire la un număr limitat de obiective legislative majore care ar dori să se 
regăsească în programul de lucru al Comisiei pentru 2021 (maximum zece mesaje-cheie).

Având în vedere limitările reuniunilor și activităților comisiilor în urma epidemiei de 
coronavirus, CPC a fost de acord, în mod excepțional, ca comisiile să poată organiza în acest 
an schimburi de opinii cu comisarii și în scris. Având în vedere situația excepțională, 
președintele Comisiei AGRI a decis ca procedura scrisă să fie utilizată de această dată.

Pentru a permite comisiilor să reflecteze în mod adecvat la răspunsurile scrise primite din 
partea comisarilor, având în vedere și modificarea prevăzută a programului de lucru al 
Comisiei pentru 2020, confirmată de vicepreședintele Šefčovič în cadrul reuniunii CPC din 
23 aprilie, termenul pentru trimiterea contribuțiilor comisiilor către președintele CPC a fost 
prelungit până la 2 iunie (inițial, termenul-limită a fost stabilit pentru 20 mai).

În cazul Comisiei AGRI, contribuția ar trebui să includă mesaje-cheie atât din partea 
Comisiei AGRI, cât și din partea DG SANTE (maximum 10 mesaje-cheie adresate Comisiei, 
cum ar fi solicitări, notificări, exprimarea satisfacției, regrete). Secretariatul a pregătit un 
proiect de text cu contribuția AGRI pe baza răspunsurilor primite de la cei doi comisari, care 
a fost transmis grupurilor. Un proiect final a fost convenit prin schimburi de mesaje e-mail 
între consilierii politici și Secretariat.

În anexa II se află, spre informarea coordonatorilor, contribuția AGRI care va fi trimisă 
Conferinței președinților de comisie până la data de 2 iunie.

7.2. Calendarul actualizat al reuniunilor Comisiei AGRI

În anexa III se află, la dispoziția coordonatorilor, calendarul actualizat al Comisiei AGRI 
pentru 2020, care conține posibile reuniuni ale Comisiei AGRI din iunie și iulie.

7.3. Noi modalități de măsurare

Pentru a stabili o modalitate eficientă și coerentă de măsurare a performanței la nivelul întregii 
administrații, Biroul de gestionare a proiectelor al Secretarului General a lansat colectarea de 
parametri în toate unitățile administrației PE, măsurând satisfacția clienților și 
productivitatea. Acești indicatori ar trebui să permită Secretarului General și conducerii să 
măsoare progresele înregistrate în direcția atingerii obiectivelor strategice și să detecteze 
tendințele de performanță pe termen mediu și lung. 
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Colectarea lunară a indicatorilor privind productivitatea a început cu transmiterea datelor din 
ianuarie și va continua cu datele pe luna în curs, care trebuie transmise până la data de 15 a 
lunii următoare. Atunci când este posibil, colectarea este automatizată de către Biroul de 
gestionare a proiectelor prin conectarea la bazele de date existente (de exemplu, date 
cantitative de la secretariatele comisiilor, extrase din ITER sau din AT4AM). Unitățile introduc 
printr-o interfață specifică datele care, din motive tehnice, nu pot fi transmise în mod automat. 
Satisfacția clientului va fi, de asemenea, măsurată prin sondaje constând în întrebări cu privire 
la patru dimensiuni ale serviciilor prestate: calitate, timp, cooperare și inovare.

8. CHESTIUNI DIVERSE

8.1. Directorii generali ai DG AGRI și DG SANTE urmează să prezinte strategia F2F

Rezultat: Coordonatorii au decis să-i invite pe directorii generali ai DG AGRI și DG 
SANTE să prezinte strategia F2F la reuniunea Comisiei AGRI din 11 iunie.

***

ANEXA I

6.1. Contribuția parlamentului italian la dispozițiile tranzitorii privind sprijinul acordat din 
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și din Fondul european de 
garantare agricolă (FEGA) în anul 2021

6.2. Raport al Comisiei către PE, Consiliu și Curtea de Conturi Europeană: 
„Evaluarea Agenției Executive pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente, 
a
Agenției Executive pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, a Agenției Executive pentru 
Inovare și Rețele, a Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură, a 
Agenției Executive pentru Cercetare și a Agenției Executive a Consiliului European 
pentru Cercetare - COM(2020)184, SWD(2020)73, SWD(2020)74, SWD(2020)75, 
SWD(2020)76, SWD(2020)77, SWD(2020)78.

6.3. Propunere de rezoluție privind crearea unui fond specific de finanțare și sprijin al 
sectorului vitivincol european ca urmare a pierderilor cauzate de criza de COVID-19 - 
Elena Lizzi, Marco Campomenosi - B9 0153/2020

6.4. Avizul parlamentului francez solicitând consolidarea măsurilor excepționale pentru 
PAC, pentru a face față consecințelor pandemiei COVID-19 și afirmarea prevalenței 
obiective a obiectivelor PAC în fața normelor europene în materie de concurență

6.5. Documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 2019 privind analiza anuală a sarcinii 
de reglementare - eforturile UE de simplificare a legislației - SWD (2020)81

6.6. Aviz din partea Senatului Franței privind Legea europeană a climei 

6.7. Propunere de decizie a Consiliului de stabilire a poziției care urmează să fie adoptată în 
numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului mixt instituit prin Acordul privind 

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
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retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană 
și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice în legătură cu adoptarea unei decizii 
de modificare a acordului - COM(2020)195

6.8. Deciziile comitetului de investiții al FEIS - mai 2020 și prezentarea unui raport cu 
privire la modificarea acordului FEIS 

6.9. Deciziile comitetului de investiții al FEIS - proiecte supuse deja unui acord de 
confidențialitate

6.10. Aviz motivat referitor la COM(2020)80 final (Legea europeană a climei) adoptat de 
Comisia pentru UE al Consiliului Federal al Austriei în cadrul reuniunii sale din 6 mai 
2020

***

ANEXA II

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală:

În ceea ce-l privește pe comisarul Janusz Wojchiechowski (probleme DG AGRI)

1. ia act de pachetul de măsuri în legătura cu criza COVID-19 adoptat de Comisie ca răspuns 
la criză, considerându-l un prim pas în direcția bună, către recunoașterea rolului-cheie al 
fermierilor noștri în asigurarea securității alimentare și a unui mediu sănătos pentru 
cetățenii noștri; regretă profund faptul că toate aceste măsuri, împreună cu o contribuție 
bugetară extrem de redusă, sunt mult sub ceea ce este necesar pentru a-i ajuta pe fermierii 
care se confruntă cu dificultăți în prezent și pentru a se asigura că sectorul alimentar este 
rezistent și eficient; solicită mai mult sprijin care să le permită agricultorilor europeni să 
facă față problemelor imediate și să își continue pe termen mediu și lung activitatea 
esențială, producerea de alimente nutritive și sustenabile;

2. salută confirmarea amplă a importanței sprijinului direct existent și a instrumentelor de 
piață în propunerile pentru PAC după 2020, cu unele ajustări, în special o nouă rezervă 
autonomă pentru situații de criză, concepută pentru a fi mai eficientă; solicită adoptarea 
unei game largi de măsuri în cadrul noii PAC pentru a sprijini fermierii în tranziția către o 
agricultură mai durabilă, cu o utilizare redusă a factorilor de producție și cu o utilizare 
sporită a practicilor agricole inovatoare și alternative; salută intenția Comisiei de a 
simplifica PAC; 

3. ia act cu satisfacție de intenția Comisiei de a prezenta o propunere revizuită a CFM, având 
cunoștință de faptul că, în pofida situației de criză fără precedent provocată de pandemia 
de COVID-19, cetățenii UE au avut la dispoziție resurse alimentare suficiente datorită 
agricultorilor și industriei alimentare; îndeamnă Comisia să insiste ca bugetul PAC să fie 
majorat sau cel puțin menținut la nivelul actual și consideră că, în același timp, fermierii 
trebuie să fie stimulați să producă bunuri publice; respinge orice posibilitate de 

file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0195
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renaționalizare a PAC, ceea ce ar fi în detrimentul pieței unice; salută acordul la care s-a 
ajuns în cadrul Comisiei AGRI și care a fost aprobat de plen cu privire la Regulamentul de 
tranziție pentru a asigura continuitatea PAC și a plăților către fermieri în timpul perioadei 
de tranziție și subliniază importanța ajungerii la un acord în timp util între colegiuitori, 
pentru a asigura certitudinea în materie de reglementare pentru acest sector;

4. regretă decizia Comisiei de a adopta o strategie „de la fermă la consumator” tocmai în 
această perioadă, considerând că acum, înainte de lansarea unei noi inițiative de politică cu 
implicații profunde pentru agricultura din UE, este esențial ca toate eforturile să fie 
îndreptate înspre garantarea asigurării de către sistemul nostru agroalimentar a securității 
alimentare în contextul pandemiei de COVID-19; consideră că este esențial și pentru 
Parlament să fie în măsură să examineze în mod adecvat propunerile legislative care vor 
rezulta în urma prezentării Strategiei de la fermă la consumator; subliniază relevanța 
programului de cercetare Orizont Europa pentru creșterea securității alimentare și pentru 
promovarea sustenabilității economice, ecologice și sociale a agriculturii UE; sprijină pe 
deplin propunerea Comisiei de a aloca în următoarea perioadă de finanțare 10 miliarde 
EUR cercetării în domeniul agriculturii și al produselor alimentare; este convins că 
digitalizarea agriculturii UE în interesul agricultorilor și al mediului va fi decisivă pentru 
accelerarea tranziției către o agricultură mai durabilă; subliniază necesitatea de a dispune 
de un sistem alimentar robust, cu canale diversificate de aprovizionare cu alimente a 
consumatorilor, inclusiv piețe locale și lanțuri scurte de aprovizionare; salută accentul pus 
de Comisie pe stimularea dezvoltării economice durabile a agriculturii ecologice în UE; 
salută intenția de a căuta modalități de îmbunătățire a indicării originii pe eticheta 
produselor alimentare pentru a îmbunătăți informarea consumatorilor;

5. subliniază importanța viitoarei „viziuni pe termen lung” pentru zonele rurale și a consultării 
cu cetățenii din zonele rurale, autoritățile locale și regionale, care urmează să fie lansate 
după trecerea verii, cu scopul de a crește gradul de sensibilizare cu privire la preocupările 
și problemele rurale; 

6. consideră că acordurile de liber schimb pot genera o activitate economică mai mare și 
crearea de locuri de muncă, dar îndeamnă Comisia să recunoască și să reflecte, în cadrul 
negocierilor comerciale, caracterul sensibil al anumitor sectoare/produse, asigurându-se că 
există un mecanism de salvgardare solid care asigură condiții de concurență echitabile între 
agricultorii din UE și cei din restul lumii; reamintește Comisiei solicitarea Parlamentului 
de elaborare rapidă a unei strategii europene privind proteinele, pentru a contribui la 
reducerea gradului ridicat de dependență a Europei de proteinele importate;

În ceea ce o privește pe comisara Stella Kyriakides (probleme DG AGRI)

7. remarcă faptul că fermierilor trebuie să li se ofere o alternativă accesibilă la pesticide și 
îngrășăminte chimice; consideră că tehnicile inovatoare de ameliorare a plantelor pot 
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deveni o metodă alternativă pentru a asigura o producție suficientă și o securitate 
alimentară crescută și, în același timp, cele mai înalte niveluri de siguranță alimentară; 

8. consideră că consumatorii din UE au dreptul la informații complete și subliniază importanța 
unui sistem transparent de etichetare a produselor alimentare; subliniază că standardele 
ridicate ale UE pentru producția de alimente ar trebui să se aplice și produselor importate 
din țări terțe, în caz contrar fermierii din UE fiind dezavantajați;

9. salută intenția Comisiei de a include bunăstarea animalelor în Strategia sa de la fermă la 
consumator; subliniază că Parlamentul, în raportul său de punere în aplicare privind 
transportul de animale din 2019, a invitat Comisia să elaboreze o nouă strategie privind 
bunăstarea animalelor pentru perioada 2020-2024; îndeamnă Comisia, în evaluarea 
strategiei UE privind bunăstarea animalelor, să exploreze modalități de asigurare a unei 
aplicări eficace și uniforme a legislației UE existente privind bunăstarea animalelor, în 
special a transportului de animale;

10. având în vedere dificultățile cu care se confruntă agricultorii în urma crizei de COVID-19, 
consideră că Pactul verde și Strategia sa de la fermă la consumator ar trebui să ofere 
fermierilor o șansă reală de a beneficia economic de integrarea valorii durabilității și a 
sănătății în lanțul alimentar.

***

ANEXA III

CALENDAR ACTUALIZAT AL REUNIUNILOR DIN IANUARIE PÂNĂ ÎN 
DECEMBRIE 2020

ianuarie -mai 2020 iunie-decembrie 2020

luni, 6 ianuarie, 15.00-18.30

miercuri, 22 ianuarie, 9.00-12.30
miercuri, 22 ianuarie, 14.30-18.30
joi, 23 ianuarie, 9.00-12.30

marți, 2 iunie, 9.00-11.00

joi, 11 iunie 2020, 9.00-11.00 și 17.30-
18.00

marți, 23 iunie, 10.00-12.00 și 18.00-
18.45 (de confirmat)
marți, 23 iunie, 14.00-16.30 
(coordonatori), de confirmat

luni, 17 februarie, 15.00-18.30
marți, 18 februarie, 9.00-12.30
marți, 18 februarie, 14.30-18.30

luni, 6 iulie, 9.00-11.00 și 17.30-18.00 
(de confirmat)

miercuri, 15 iulie, 9.00-11.00
miercuri, 15 iulie, 14.00-16.00 
(coordonatori), de confirmat
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luni, 31 august, 15.00-18.30
marți, 1 septembrie, 9.00-12.30
marți, 1 septembrie, 14.30-18.30

miercuri, 15 aprilie, 15.00-17.00

marți, 28 aprilie, 9.00-9.30
marți, 28 aprilie, 17.00-18.30

joi, 30 aprilie, 10.00 - 12.00

luni, 12 octombrie, 15.00-18.30

miercuri, 28 octombrie, 9.00-12.30
miercuri, 28 octombrie, 14.30-18.30
joi, 29 octombrie, 9.00-12.30

joi, 7 mai, 9.00 - 11.00

luni, 11 mai, 17.00-19.00

miercuri, 20 mai, 15.00-17.00

marți, 26 mai, 10.00-12.00 și 18.00-18.45

luni, 9 noiembrie, 15.00-18.30

luni, 30 noiembrie, 15.00-18.30
marți, 1 decembrie, 9.00 - 12.30
marți, 1 decembrie, 14.30 - 18.30

luni, 7 decembrie, 15.00-18.30

10. Chestiuni diverse

Niciuna.

11. Reuniuni următoare
 2 iunie 2020, 9.00 – 11.00 (Bruxelles)

Reuniunea s-a încheiat la ora 18.28.

* * *
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Rezultatele voturilor prin apel nominal

Cuprins

1. Rolul UE în protejarea și refacerea pădurilor la nivel mondial (Intensificarea .................12
acțiunii UE pentru protejarea și refacerea pădurilor la nivel mondial) - vot final asupra ........12
proiectului de aviz, așa cum a fost modificat............................................................................12

1.1. Votul final...............................................................................................................12

Legenda simbolurilor utilizate:
+ : pentru
- : împotrivă
0 : abțineri
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1. Rolul UE în protejarea și refacerea pădurilor la nivel mondial (Intensificarea
acțiunii UE pentru protejarea și refacerea pădurilor la nivel mondial) - vot final asupra
proiectului de aviz, așa cum a fost modificat

1.1. Votul final

31 +
ECR Mazaly Aguilar, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

ID Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas

GUE/NGL Manuel Bompard, Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp

NI Dino Giarrusso

RENEW Atidzhe Alieva-Veli, Asger Christensen, Jérémy Decerle, Martin Hlavacek, Elsi Katainen,

Ulrike Müller, Hilde Vautmans

S&D Clara Aguilera, Eric Andrieu, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-Dragoș Benea,

Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Juozas Olekas, Pina Picierno, Marc Tarabella

VERTS/ALE Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Pär Holmgren, Bronis Ropė, Sarah Wiener

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

Corectarea voturilor și intențiile de vot

+  

-  

0  
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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 PREZENȚĂ/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/Deputați/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/Supleanți/Náhradníci/ 
Namestniki/Varajäsenet/Suppleanter

Franc Bogovič, Manuel Bompard, Claude Gruffat, Anja Hazekamp, Balázs Hidvéghi, Pär Holmgren, Jan Huitema, Peter Jahr, Zbigniew 
Kuźmiuk, Christine Schneider, Sylwia Spurek, Marc Tarabella, Irène Tolleret, Ruža Tomašić, Michaela Šojdrová, Hilde Vautmans

209 (7)

216 (3)

56 (8) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/ 
Päevakorra punkt/Σημείο της ημερήσιας διάταξης/Agenda item/Point OJ/Točka dnevnog reda/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības 
punkts/Darbotvarkės punktas/Napirendi pont/Punt Aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea 
de zi/Bod programu schôdze/Točka UL/Esityslistan kohta/Punkt på föredragningslistan)
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По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair/Sur l’invitation du président/ Na poziv 
predsjednika/Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/ Fuq stedina 
taċ-'Chairman'/Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitația președintelui/ 
Na pozvanie predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Vijeće/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/ 
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e outros órgãos/Alte instituții și organe/Iné inštitúcie a orgány/Muut toimielimet ja elimet/Andra institutioner och organ

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης παρόντες/Other 
participants/Autres participants/Drugi sudionici/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti ohra/Andere 
aanwezigen/Inni uczestnicy/Outros participantes/Alți participanți/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare
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