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Europaparlamentet
2019-2024

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

AGRI_PV(2020)0526_1

PROTOKOLL
från sammanträdet den 26 maj 2020 kl. 10.00–12.00 och kl. 18.00–18.45

BRYSSEL 
AGRI-utskottets ledamöter, rådet och kommissionen deltog på distans

Sammanträdet öppnades tisdagen den 26 maj 2020 kl. 10.04 med utskottets ordförande, 
Norbert Lins, som ordförande.

1. Godkännande av föredragningslistan AGRI_OJ(2020)0526_1

Förslaget till föredragningslista godkändes.

2. Meddelanden från ordföranden

Inga ärenden förelåg under denna punkt.

*** Omröstning på distans ***

3. EU:s roll för att skydda och återställa världens skogar
AGRI/9/01953

2019/2156(INI) COM(2019)0352

Föredragande av yttrande:
Juozas Olekas (S&D) AD – PE648.361v02-00

AM – PE650.344v01-00
Ansvarigt utskott:

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

 Antagande av ändringsförslag

*** Omröstningen på distans avslutas ***
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4. Diskussion med Wolfgang Burtscher, generaldirektör för generaldirektoratet för 
jordbruk och landsbygdsutveckling (AGRI)

Följande yttrade sig: Norbert Lins, Wolfgang Burtscher (GD 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

Sammanträdet ajournerades kl. 11.20 och följdes av ett sammanträde för samordnarna inom 
stängda dörrar.

* * *

5. Samordnarnas sammanträde

Samordnarna sammanträdde inom stängda dörrar. Deras beslut godkändes av utskottet 
torsdagen den 26 maj 2020.

* * *

Sammanträdet återupptogs kl. 18.04 med utskottets ordförande, Norbert Lins, som 
ordförande.

6. Meddelanden från ordföranden

Tillkännagivande av omröstningsresultatet

Inledning av omröstningsförfarandet på distans för den slutliga omröstningen om yttrandet 
i dess ändrade form.

*** Omröstning på distans ***

7. EU:s roll för att skydda och återställa världens skogar
AGRI/9/01953

2019/2156(INI) COM(2019)0352

Föredragande av yttrande:
Juozas Olekas (S&D) AD – PE648.361v02-00

AM – PE650.344v01-00
Ansvarigt utskott:

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

 Antagande av förslag till yttrande

Beslut: Förslaget till yttrande antogs med ändringar: 31 röster för, 13 röster emot 
och 4 nedlagda röster.

*** Omröstningen på distans avslutas ***
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8. Övergångsbestämmelser för stöd från Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling (Ejflu) och från Europeiska garantifonden för jordbruket 
(EGFJ) under 2021
AGRI/9/01803
***I 2019/0254(COD) COM(2019)0581 – C9-0162/2019

Föredragande:
Elsi Katainen (Renew)

Ansvarigt utskott:
AGRI

Rådgivande utskott:
DEVE Beslut: inget yttrande
BUDG Johan Van Overtveldt (ECR) AL – PE644.725v03-00
CONT Beslut: inget yttrande
ENVI Beslut: inget yttrande
REGI Herbert Dorfmann (PPE) AD – PE646.963v04-00

 Avläggande av rapport till utskottet om förhandlingarna (artikel 74.3)

Beslut: Avläggande av rapport till utskottet

Följande yttrade sig: Norbert Lins, Elsi Katainen, Bronis Ropė, Clara Aguilera, 
Petri Sarvamaa, Álvaro Amaro, Daniel Buda

9. Godkännande av rekommendationerna från AGRI:s samordnare vid deras 
sammanträde den 26 maj 2020

1. DISKUSSION MED FÖREDRAGANDENA OM LAGSTIFTNINGSFÖRSLAGEN 
OM DEN GEMENSAMMA JORDBRUKSPOLITIKEN – NÄSTA STEG 

Resultat: föredragandena för den gemensamma jordbrukspolitiken informerade 
samordnarna om framstegen med deras respektive ärende med tanke på 
omröstningen i kammaren i oktober 2020.

2. TILLDELNING AV BETÄNKANDEN

2.1. Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu): särskilda åtgärder för att 
ge exceptionellt tillfälligt stöd inom ramen för Ejflu för att hantera covid-19-utbrottet – 
2020/0075(COD)

Beslut: Lins ska vara föredragande för det ärende som ska behandlas enligt brådskande 
förfarande, och kontaktpersonerna ska fortsätta att söka nå en överenskommelse 
om ändringsförslag till plenarsessionen.

2.2. Likvärdighet av fältbesiktningar i Ukraina av utsäde av stråsäd och om likvärdighet av 
stråsäd som produceras i Ukraina – 2020/0053(COD)

Beslut: Detta yttrande tilldelas ECR-gruppen för 3 poäng.

3. TILLDELNING AV YTTRANDEN
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3.1. DEVE – En ny EU–Afrika-strategi – ett partnerskap för hållbar och inkluderande 
utveckling – 2020/2041(INI)

Beslut: Yttrandet tilldelas GUE-gruppen för 1 poäng.

3.2. ITRE – En ny strategi för europeiska små och medelstora företag

Beslut: Yttrandet tilldelas S&D-gruppen för 1 poäng.

3.3. ITRE – En EU-strategi för data

Beslut: Yttrandet tilldelas EEP-gruppen för 1 poäng.

4. DISKUSSION OM TVÅ DELEGERADE AKTER

Resultat: Sander informerade samordnarna om läget när det gäller de två delegerade 
akterna om frukt och grönsaker och vin.

Samordnarna beslutade att utöva påtryckningar på kommissionen för att få svar 
på skrivelserna, och under tiden inleda ett förfarande för invändningar i fråga om 
den delegerade akten (antagen den 30 april 2020), på grundval av artikel 219 
i förordning (EU) nr 1308/2013, förutsatt att kommissionen är villig att förbättra 
den delegerade akten. Samordnarna enades också om att inleda ett förfarande för 
tidigt meddelande om att avstå från invändningar mot den delegerade akten (som 
antogs den 4 maj 2020) på grundval av artikel 53 i förordning (EU) nr 1308/2013 
i enlighet med Sanders begäran.

5. BEGÄRANDEN OM ATT FÖRA UPP PUNKTER PÅ KOMMANDE 
FÖREDRAGNINGSLISTOR FÖR UTSKOTTSSAMMANTRÄDEN

5.1. Senareläggning av AGRI-utskottets interparlamentariska utskottssammanträde 

Beslut: Samordnarna beslutade att senarelägga sammanträdet till 2021.

5.2. Studie från det gemensamma forskningscentrumet – Detaljhandelsallianser i jordbruks- 
och livsmedelsförsörjningskedjan

Beslut: Samordnarna beslutade att lägga till denna punkt på dagordningen för 
ett kommande sammanträde i AGRI-utskottet efter sommaruppehållet.

6. ÖVRIGA HANDLINGAR FÖR KÄNNEDOM

Beslut: Inga åtgärder när det gäller handlingarna i bilaga I.

7. FÖR KÄNNEDOM

7.1. Strukturerad dialog med kommissionen

En strukturerad dialog mellan parlamentet och kommissionen äger rum varje år 
i enlighet med bilaga IV till ramavtalet om förbindelserna mellan de två institutionerna. 
Inom ramen för denna strukturerade dialog håller utskotten en diskussion med sina 
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berörda kommissionsledamöter om genomförandet av kommissionens nuvarande 
arbetsprogram och om de prioriteringar som ska återspeglas i kommissionens 
arbetsprogram för nästa år.

I syfte att utarbeta en sammanfattande rapport, som utskottsordförandekonferensen 
lägger fram för talmanskonferensen i juni, och på vilken den relevanta resolutionen för 
Europaparlamentets som ska antas i juli ska grunda sig på, bör utskotten rapportera 
resultatet av dessa diskussioner och informera om ett begränsat antal viktiga 
lagstiftningsmål som de vill ha med i kommissionens arbetsprogram för 2021 (högst 
10 viktiga budskap).

Med tanke på de begränsningar av sammanträdesverksamheten och utskottens 
verksamhet som följer av spridningen av coronaviruset, enades 
utskottsordförandekonferensen undantagsvis om att utskotten i år kan föra diskussioner 
med kommissionsledamöterna även i skriftlig form. Med tanke på den exceptionella 
situationen beslutade ordföranden för AGRI-utskottet att det skriftliga förfarandet 
skulle användas denna gång.

För att utskotten vederbörligen ska kunna reflektera över de skriftliga svaren från 
kommissionsledamöterna, även mot bakgrund av den planerade ändringen av 
kommissionens arbetsprogram för 2020, som bekräftades av vice ordförande Šefčovič 
vid utskottsordförandekonferensens sammanträde den 23 april, förlängdes tidsfristen 
för att skicka utskottens bidrag till utskottsordförandekonferensens ordförande till den 
2 juni (inledningsvis hade tidsfristen fastställts till den 20 maj).

I AGRI-utskottets fall bör bidraget omfatta både AGRI-utskottets och GD SANTE:s 
viktigaste budskap (högst 10 viktiga budskap till kommissionen i fråga om begäranden, 
påminnelser, uttryck för tillfredsställelse, beklaganden). Ett utkast till AGRI-utskottets 
bidrag utarbetades av sekretariatet på grundval av svaren från de båda 
kommissionsledamöterna och skickades ut till grupperna. Ett slutligt utkast godkändes 
genom utbyte av e-postmeddelanden mellan politiska rådgivare och sekretariatet.

Samordnarna fick i bilaga II AGRI-utskottets bidrag för kännedom, vilken kommer att 
skickas till utskottsordförandekonferensen senast den 2 juni.

7.2. Uppdaterad sammanträdeskalender för AGRI-utskottets sammanträden

Samordnarna fick i bilaga III AGRI-utskottets uppdaterade sammanträdeskalender för 
2020, med eventuella AGRI-sammanträden i juni och juli.

7.3. Nya mätetal

I syfte att upprätta ett effektivt och konsekvent sätt att mäta resultat över hela 
förvaltningen har generalsekreterarens projektledningskontor (PMO) inlett insamlingen 
av uppgifter inom alla enheter inom Europaparlamentets administration, vilket gör det 
möjligt att mäta kundernas tillfredsställelse och produktivitet. Dessa indikatorer bör 
göra det möjligt för generalsekreteraren och ledningen att mäta framstegen mot att 
uppnå de strategiska målen och fastställa resultatutvecklingen på medellång och lång 
sikt. 
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Den månatliga insamlingen av mätetal för produktiviteten började med inlämning av 
januari månads uppgifter och kommer att fortsätta med de månatliga uppgifter som ska 
sändas senast den 15 i månaden därpå. När så är möjligt automatiseras insamlingen av 
PMO via en anslutning till befintliga databaser (t.ex. kvantitativa data från 
utskottssekretariaten som hämtas från Iter eller AT4AM). För data som – av tekniska 
skäl – inte kan överföras på ett sådant automatiskt sätt matas enheterna in via ett 
särskilt gränssnitt. Kundnöjdheten kommer också att mätas genom enkäter som består 
av frågor om de utförda tjänsternas fyra dimensioner: kvalitet, tid, samordning och 
innovation.

8. ÖVRIGA FRÅGOR

8.1. Generaldirektörerna för GD AGRI och GC SANTE kommer att presentera från jord till 
bord-strategin

Resultat: Samordnarna beslutade att bjuda in generaldirektörerna för GD AGRI och 
GD SANTE för att presentera från jord till bord-strategin vid AGRI-utskottets 
sammanträde den 11 juni.

***

BILAGA I

6.1. Bidrag från det italienska nationella parlamentet om övergångsbestämmelserna för stöd 
från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och från Europeiska 
garantifonden för jordbruket (EGFJ) under 2021.

6.2. Rapport från kommissionen till parlamentet, rådet och revisionsrätten om 
utvärderingen av genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och 
livsmedelsfrågor (Chafea), genomförandeorganet för små och medelstora företag, 
genomförandeorganet för innovation och nätverk, genomförandeorganet för utbildning, 
audiovisuella medier och kultur, genomförandeorganet för forskning och 
genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet – COM(2020)184, 
SWD(2020)73, SWD(2020)74, SWD(2020)75, SWD(2020)76, SWD(2020)77, 
SWD(2020)78.

6.3. Förslag till resolution om inrättande av en särskild fond för att finansiera och stödja den 
europeiska vinsektorn till följd av förluster orsakade av covid-19-krisen – Elena Lizzi, 
Marco Campomenosi – B9 0153/2020.

6.4. Yttrande från det franska parlamentet med en begäran om ett stärkande av 
undantagsåtgärderna för den gemensamma jordbrukspolitiken för att bemöta 
konsekvenserna av covid-19-pandemin och en bekräftelse på att den gemensamma 
jordbrukspolitikens mål har företräde framför EU:s konkurrensregler.

6.5. Kommissionens arbetsdokument 2019 om den årliga undersökningen av bördor – 
EU:s insatser för att förenkla lagstiftningen – SWD(2020)81.

6.6. Yttrande från det franska parlamentet om den europeiska klimatlagen 

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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6.7. Förslag till rådets beslut om fastställande av den ståndpunkt som ska intas på 
Europeiska unionens vägnar i den gemensamma kommitté som inrättats genom avtalet 
om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska 
unionen och Europeiska atomenergigemenskapen vad gäller antagandet av ett beslut om 
att ändra avtalet – COM(2020)195.

6.8. Beslut av Efsis investeringskommitté – maj 2020 och rapportering om ändring av 
Efsiavtalet. 

6.9. Beslut av Efsis investeringskommitté – projekt som tidigare omfattades av 
ett sekretessavtal.

6.10. Motiverat yttrande om COM(2020)80 final (den europeiska klimatlagen) antaget av det 
österrikiska förbundsrådets EU-utskott vid dess sammanträde den 6 maj 2020.

***

BILAGA II

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling:

När det gäller kommissionsledamot Janusz Wojchiechowski (GD AGRI-frågor)

1. Noterar åtgärdspaketet för covid-19 som kommissionen har antagit för att reagera på 
krisen som ett första steg i rätt riktning för att erkänna våra jordbrukares viktiga roll när 
det gäller att trygga livsmedelsförsörjningen och en sund miljö för våra medborgare; 
beklagar djupt att alla dessa åtgärder, tillsammans med ett ytterst lågt budgetbidrag, på 
långt när inte uppnår det som krävs för att hjälpa jordbrukare som står inför de 
nuvarande svårigheterna och för att säkerställa att livsmedelssektorn förblir 
motståndskraftig och effektiv; och efterlyser mer stöd för att göra det möjligt för 
europeiska jordbrukare att möta de omedelbara problemen, och på medellång och lång 
sikt att fortsätta sitt viktiga arbete för att producera näringsrika och hållbara livsmedel.

2. Välkomnar den breda bekräftelsen av betydelsen av det befintliga direkta stödet och 
marknadsinstrumenten i förslagen om den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2020, 
med vissa justeringar, och särskilt en ny självständig krisreserv, som är utformad för att 
bli mer effektiv; efterlyser ett brett spektrum av åtgärder inom ramen för den nya 
gemensamma jordbrukspolitiken för att stödja jordbrukare i omställningen till ett mer 
hållbart jordbruk med minskad användning av insatsvaror och ökad användning av 
innovativa och alternativa jordbruksmetoder; och välkomnar kommissionens strävan att 
förenkla den nya gemensamma jordbrukspolitiken. 

3. Noterar med tillfredsställelse att kommissionen har för avsikt att lägga fram ett reviderat 
förslag till den fleråriga budgetramen med vetskap om att trots de aldrig förut skådade 
effekterna av covid-19-krisen har tillräckliga lager av livsmedel kunnat upprätthållas för 
EU-medborgare tack vare våra jordbrukare och livsmedelsindustrin; uppmanar 
kommissionen att verka för att budgeten för den gemensamma jordbrukspolitiken ska 
ökas eller åtminstone bibehållas på nuvarande nivå, och anser samtidigt att jordbrukarna 
måste ges incitament att tillhandahålla kollektiva nyttigheter; avvisar alla möjligheter 
till åternationalisering av den gemensamma jordbrukspolitiken, något som skulle vara 

file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0195
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skadligt för den inre marknaden; välkomnar den överenskommelse som nåddes i 
AGRI-utskottet och som godkändes av kammaren när det gäller övergångsförordningen 
för att säkerställa kontinuiteten i den gemensamma jordbrukspolitiken och betalningarna 
till jordbrukare under övergångsperioden, och betonar vikten av ett snabbt avtal mellan 
medlagstiftarna för att skapa rättslig säkerhet för sektorn.

4. Beklagar kommissionens beslut att anta en från jord till bord-strategi under denna 
särskilda period, och anser att det är mycket viktigt att nu fokusera alla insatser på att se 
till att vår livsmedelsproduktion fortsätter att ge en tryggad livsmedelsförsörjning under 
covid-19-pandemin innan ett omfattande nytt politiskt initiativ inleds med långtgående 
konsekvenser för EU:s jordbruk; anser att det är mycket viktigt att även parlamentet har 
möjlighet att grundligt granska de lagstiftningsförslag som kommer att bli resultatet av 
från jord till bord-strategin; betonar betydelsen av forskningsprogrammet Horisont 
Europa för att förbättra livsmedelstryggheten och öka den ekonomiska, miljömässiga 
och sociala hållbarheten inom EU:s jordbruk; stöder till fullo kommissionens förslag att 
anslå 10 miljarder euro till forskning inom området jordbruk och livsmedel under nästa 
finansieringsperiod; är övertygat om att digitaliseringen av EU:s jordbruk för 
jordbrukarnas och deras omgivnings bästa kommer att vara avgörande för att påskynda 
övergången till ett mer hållbart jordbruk; framhåller behovet av att ha ett 
motståndskraftigt livsmedelssystem med olika kedjor för livsmedelsförsörjning till 
konsumenter, inbegripet lokala marknader och korta leveranskedjor; välkomnar 
kommissionens betoning på att främja en hållbar ekonomisk utveckling för ekologiskt 
jordbruk i EU; och välkomnar avsikten att försöka hitta sätt att förbättra 
ursprungsmärkningen för att förbättra informationen till konsumenterna.

5. Betonar vikten av den kommande långsiktiga visionen för landsbygdsområden och 
samrådet med landsbygdsmedborgarna och de lokala och regionala myndigheterna som 
ska inledas efter sommaren med målet att öka medvetenheten om landsbygdsfrågor. 

6. Anser att frihandelsavtal kan skapa ökad ekonomisk aktivitet och arbetstillfällen, men 
uppmanar kommissionen att vederbörligen erkänna och beakta känsligheten i vissa 
sektorer/produkter i handelsförhandlingar, och se till att det finns en förstärkt 
skyddsmekanism för att säkerställa lika villkor mellan jordbrukare i EU och i resten av 
världen; och påminner kommissionen om parlamentets krav på ett snabbt utvecklande 
av en europeisk proteinstrategi för att bidra till att minska på Europas stora beroende av 
importerade proteiner.

När det gäller kommissionsledamot Stella Kyriakides (GD SANTE-frågor):

7. Noterar att jordbrukare måste erbjudas ett överkomligt alternativ till kemiska 
bekämpningsmedel och gödningsmedel; och anser att innovativ växtförädlingsteknik 
kan bli ett alternativt sätt att säkerställa tillräckliga produktionsmängder och ökad 
livsmedelssäkerhet, samtidigt som man ser till att livsmedelssäkerheten är så hög som 
möjligt. 

8. Anser att konsumenterna i EU har rätt till omfattande information och betonar vikten av 
ett transparent system för livsmedelsmärkning; och betonar att EU:s höga standarder för 
livsmedelsproduktion även bör tillämpas på produkter som importeras från tredjeländer, 
annars skulle EU:s jordbrukare hamna i en sämre position.
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9. Välkomnar kommissionens avsikt att inkludera djurvälfärd i sin från jord till 
bord-strategi; betonar att parlamentet i sin genomföranderapport om djurs välbefinnande 
under transport från 2019 uppmanade kommissionen att utarbeta en ny 
djurskyddsstrategi för 2020–2024; och uppmanar kommissionen att i sin utvärdering av 
EU:s strategi för djurs välbefinnande undersöka olika sätt att säkerställa en effektiv och 
enhetlig tillämpning av befintlig EU-lagstiftning om djurvälfärd, särskilt 
djurtransporter.

10. Anser med tanke på de svårigheter som jordbrukarna står inför till följd av 
covid-19-krisen att den gröna given och dess egen från jord till bord-strategi i synnerhet 
bör erbjuda jordbrukare en verklig möjlighet till ekonomisk nytta av att integrera 
hållbarhet och hälsa i hela livsmedelskedjan.

***

BILAGA III

UPPDATERAD SAMMANTRÄDESKALENDER JANUARI–DECEMBER 2020

Januari–maj 2020 Juni–december 2020

Måndagen den 6 januari kl. 15.00–18.30

Tisdagen den 22 januari kl. 9.00–12.30
Onsdagen den 22 januari kl. 14.30–18.30
Torsdagen den 23 januari kl. 9.00–12.30

Tisdagen den 2 juni kl. 9.00–11.00

Torsdagen den 11 juni kl. 9.00–11.00 och 
17.30–18.00

Tisdagen den 23 juni, kl. 10.00–12.00 
och 18.00–18.45 (bekräftas senare)
Tisdagen den 23 juni kl. 14.00–16.00 
(samordnarna) bekräftas senare

Måndagen den 17 februari kl. 15.00–18.30
Tisdagen den 18 februari kl. 9.00–12.30
Tisdagen den 18 februari kl. 14.30–18.30

Måndagen den 6 juli, kl. 9.00–11.00 och 
17.30–18.00 (bekräftas senare)

Onsdagen den 15 juli kl. 9.00–11.00
Onsdagen den 15 juli kl. 14.00–16.00 
(samordnarna) bekräftas senare

Måndagen den 31 augusti kl. 15.00–
18.30
Tisdagen den 1 februari kl. 9.00–12.30
Tisdagen den 1 september kl. 14.30–
18.30

Onsdagen den 15 april kl. 15.00–17.00

Tisdagen den 28 april kl. 9.00–9.30
Tisdagen den 28 april kl. 17.00–18.30

Måndagen den 12 oktober kl. 15.00–
18.30

Onsdagen den 28 oktober kl. 9.00–12.30
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Torsdagen den 30 april kl. 10.00–12.00
Onsdagen den 28 oktober kl. 14.30–18.30
Torsdagen den 29 oktober kl. 9.00–12.30

Torsdagen den 7 maj kl. 9.00–11.00

Måndagen den 11 maj kl. 17.00–19.00

Onsdagen den 20 maj kl. 15.00–17.00

Tisdagen den 26 maj, kl. 10.00–12.00 och 
18.00–18.45

Måndagen den 9 november kl. 15.00–
18.30

Måndagen den 30 november kl. 15.00–
18.30
Tisdagen den 1 december kl. 9.00–12.30
Tisdagen den 1 december kl. 14.30–18.30

Måndagen den 7 december kl. 15.00–
18.30

10. Övriga frågor

Inga ärenden förelåg under denna punkt.

11. Kommande sammanträden

 2 juni 2020 kl. 9.00–11.00 (Bryssel)

Sammanträdet avslutades kl. 18.28.

* * *
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Resultat av omröstningen med namnupprop

Innehållsförteckning

1. EU:s roll för att skydda och återställa världens skogar (Intensifiera EU:s insatser för att 
skydda och återställa världens skogar) – slutlig omröstning om förslaget till yttrande i dess 
ändrade form .............................................................................................................................12
1.1. Slutomröstning...............................................................................................................12

Teckenförklaring:
+ : Ja-röster
- : Nej-röster
0 : Nedlagda röster
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1. EU:s roll för att skydda och återställa världens skogar (Intensifiera EU:s insatser för att 
skydda och återställa världens skogar) – slutlig omröstning om förslaget till yttrande 
i dess ändrade form

1.1. Slutomröstning

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-Dragoş 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

Rättelser till avgivna röster och röstavsikter

+  

-  

0  
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