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Parlamentul European
2019-2024

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

LIBE_PV(2020)1109_1

PROCES-VERBAL
Reuniunea din 9 noiembrie 2020, 16.35-18.45

și 10 noiembrie 2020, 13.45-15.45 și 16.45-18.45

BRUXELLES și prin videoconferință

Reuniunea a fost deschisă luni, 9 noiembrie 2020, la ora 16.48, fiind prezidată de Juan Fernando 
López Aguilar (președinte).

1. Adoptarea ordinii de zi LIBE_OJ(2020)1109_1

Ordinea de zi a fost adoptată cu următoarele modificări:

- Punctele 3 și 8, votarea avizului pe tema „Inteligența artificială”: chestiunile legate de 
interpretarea și aplicarea dreptului internațional, în măsura în care Uniunea Europeană 
este afectată în domeniile utilizărilor civile și militare, precum și chestiunile legate de 
autoritatea statului în afara domeniului de aplicare al justiției penale au fost amânate 
pentru următoarea reuniune. 

- Punctul 3a, vot privind solicitarea Grupului ID de a contesta decizia coordonatorilor 
din 9 octombrie privind punctul 4.5. S-a adăugat „Dezbaterea urgentă privind situația 
din Italia în următoarea reuniune a comisiei”.

- A fost adăugat punctul 10a, raportul prezentat comisiei cu privire la negocieri [articolul 
74 alineatul (3) din Regulamentul de procedură], referitor la propunerea de regulament 
al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) 
nr. 767/2008, a Regulamentului (CE) nr. 810/2009, a Regulamentului (UE) 2017/2226, 
a Regulamentului (UE) 2016/399, a Regulamentului XX/2018 [Regulamentul privind 
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interoperabilitatea] și a Deciziei 2004/512/CE și de abrogare a Deciziei 2008/633/JAI a 
Consiliului.

2. Comunicări ale președinției

1. Profilul lingvistic

Președintele a anunțat că interpretarea este disponibilă în limbile engleză, franceză, 
germană, italiană, neerlandeză, greacă, spaniolă, maghiară, polonă, bulgară și română, 
precum și suedeză luni și portugheză marți.

2. Aprobarea deciziilor și a recomandărilor coordonatorilor (în conformitate cu articolul 
214 din Regulamentul de procedură)

Comisia a aprobat următoarele decizii și recomandări ale coordonatorilor:
 

 Notă de informare finală cu privire la reuniunea coordonatorilor din 9 octombrie 
(cu excepția punctului 4.5, cu privire la care Grupul ID a solicitat prin e-mail la 
21 octombrie un vot separat în comisie și care va fi tratat în sesiunea de votare 
de astăzi);

 Rezultatul procedurilor scrise lansate marți, 20 octombrie, și încheiate miercuri, 
21 octombrie, la ora 17.00;

 Rezultatul procedurilor scrise lansate joi, 22 octombrie, și încheiate luni, 26 
octombrie, la sfârșitul programului;

 Rezultatul procedurilor scrise lansate luni, 26 octombrie, și încheiate luni, 26 
octombrie, la sfârșitul programului; 

 Rezultatul procedurilor scrise lansate vineri, 30 octombrie, și încheiate marți, 3 
noiembrie, la sfârșitul programului; 

 Rezultatul procedurilor scrise urgente lansate joi, 5 noiembrie, până vineri, 6 
noiembrie, la ora 12.00.

Numirea raportorilor

Comisia a aprobat următorii raportori desemnați:

 Birgit Sippel a fost confirmată ca raportoare pentru raportul LIBE referitor la 
Regulamentul privind procedura de screening – Introducerea unei proceduri de 
screening pentru resortisanții țărilor terțe la frontierele externe și de modificare 
a Regulamentelor (CE) nr. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 și (UE) 
2019/817 [noul pact privind migrația și azilul] —– COM (2020)0612 – 
2020/0278(COD);
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 Juan Fernando Lopez Aguilar a fost numit raportor pentru raportul LIBE 
referitor la instrumentul de criză —–Abordarea situațiilor de criză și de forță 
majoră în domeniul migrației și azilului [noul pact privind migrația și azilul] – 
COM (2020)0613 – 2020/0277(COD);

 Sylvie Guillaume a fost numită raportoare pentru raportul din proprie inițiativă 
fără caracter legislativ al Comisiei LIBE referitor la noile căi de migrare legală 
a forței de muncă – 2020/2010(INI);

 Fabienne Keller a fost numită raportoare pentru raportul LIBE referitor la 
Regulamentul privind procedurile de azil (APR) — Regulamentul de instituire 
a unei proceduri comune în materie de protecție internațională în Uniune și de 
abrogare a Directivei 2013/32/UE [noul pact privind migrația și azilul] – 
2016/0224(COD).

3. Procedura de consultare 

Președintele a anunțat o consultare deschisă până la 16 noiembrie cu privire la 
rectificarea la Regulamentul (UE) 2018/1672 privind controlul numerarului care intră 
sau iese din Uniune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1889/2005, în 
conformitate cu articolul 203 alineatul (3) și cu articolul 241 din Regulamentul de 
procedură.

4. Acte delegate și de punere în aplicare

La 26 octombrie 2020, Parlamentul a primit proiectul de decizie de punere în aplicare a 
Comisiei de stabilire a normelor tehnice necesare pentru introducerea, actualizarea, 
ștergerea de date și efectuarea de căutări în datele din Sistemul de informații Schengen 
(SIS) și a altor măsuri de punere în aplicare în domeniul cooperării polițienești și al 
cooperării judiciare în materie penală, precum și anexa la aceasta.

Actul de bază este Regulamentul (UE) 2018/1862 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 28 noiembrie 2018 privind instituirea, funcționarea și utilizarea 
Sistemului de informații Schengen (SIS) în domeniul cooperării polițienești și al 
cooperării judiciare în materie penală, de modificare și de abrogare a 
Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) 
nr. 1986/2006 al Parlamentului European și al Consiliului și a Deciziei 2010/261/UE a 
Comisiei.

Primirea acestui act a fost comunicată tuturor membrilor Comisiei LIBE prin 
intermediul buletinului informativ LIBE DIA din 26 octombrie 2020, iar termenul-
limită intern pentru propunerea unei obiecții a fost stabilit la 9 noiembrie 2020, ora 
12.00. 

Nu s-a primit nicio obiecție.

La 3 noiembrie 2020, Parlamentul a primit proiectul de decizie de punere în aplicare a 
Comisiei de stabilire a Manualului privind gestionarea administrativă a prelucrării 
cererilor de viză și a cooperării locale Schengen (Manualul Codului de vize II) și de 
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abrogare a Deciziei C(2010)3667 a Comisiei și a anexei la aceasta.

Actul de bază este Regulamentul (CE) nr. 810/2009 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 13 iulie 2009 privind instituirea unui Cod comunitar de vize.

Primirea acestui act a fost comunicată tuturor membrilor Comisiei LIBE prin 
intermediul buletinului informativ LIBE DIA din 6 noiembrie 2020, iar termenul-limită 
intern pentru propunerea unei obiecții a fost stabilit la 18 noiembrie 2020, ora 12.00.

Nu s-a primit nicio obiecție.

Președintele i-a dat cuvântul lui Balázs Hidvéghi, care a semnalat o chestiune legată de 
respectarea Regulamentului de procedură.

Deschiderea procedurii de votare de la distanță 

Președintele a prezentat procedura de votare de la distanță.

După ce a verificat dacă s-a întrunit cvorumul, președintele a deschis votul cu privire la 
punctul 3a. 

3. Inteligența artificială: chestiuni legate de interpretarea și aplicarea dreptului 
internațional, în măsura în care Uniunea Europeană este afectată în domeniile 
utilizărilor civile și militare, precum și chestiuni legate de autoritatea statului în 
afara domeniului de aplicare al justiției penale
LIBE/9/02272

2020/2013(INI)

Raportor pentru aviz:
Patryk Jaki (ECR) PA – PE652.639v01-00

AM – PE654.068v01-00
Comisia competentă:

JURI* – Gilles Lebreton (ID) PR – PE653.860v01-00
AM – PE657.364v01-00
DT – PE650.407v01-00

 Adoptarea amendamentelor

Punctul a fost amânat pentru următoarea reuniune.

3.a Solicitarea Grupului ID de a contesta decizia coordonatorilor din 9 octombrie 
privind punctul 4.5. – „Dezbatere urgentă privind situația din Italia în următoarea 
ședință a comisiei”

     
A luat cuvântul Annalisa Tardino.

Decizia coordonatorilor din 9 octombrie privind punctul 4.5 a fost adoptată cu 36 de 
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voturi pentru, 31 voturi împotrivă și nicio abținere. 

4. Raportul Președinției germane a Consiliului privind principalele activități ale 
Comitetului permanent pentru cooperarea operațională în materie de securitate 
internă (COSI) al Consiliului
LIBE/9/04506
 Prezentare susținută de dr. Christian Klos, director general pentru securitate publică, 

Ministerul Federal al Afacerilor Interne, Construcțiilor și Comunității, Președinția 
germană a Consiliului

Președintele a formulat observații introductive.

Dr. Christian Klos, director general pentru securitate publică, Ministerul Federal al 
Afacerilor Interne, Construcțiilor și Comunității, Președinția germană a Consiliului, a 
ținut o prezentare.

Următorii deputați au luat cuvântul: Lena Düpont, Caterina Chinnici, Fabienne Keller, 
Patrick Breyer, Assita Kanko.

Dr. Christian Klos a răspuns la întrebările adresate. 

Președintele a formulat observații de încheiere.

5. Raport privind punerea în aplicare a articolului 43 din Directiva 2013/32/UE 
privind procedurile comune de acordare și retragere a protecției internaționale
LIBE/9/02646

2020/2047(INI)

Raportor:
Erik Marquardt (Verts/ALE) PR – PE660.061v01-00

Comisia competentă:
LIBE

 Examinarea proiectului de raport

Președintele a formulat observații introductive.

Raportorul a prezentat proiectul de raport.

Următorii deputați au luat cuvântul: Lena Düpont, Sylvie Guillaume, Malik Azmani, 
Sira Rego.

Președintele a anunțat termenul de depunere a amendamentelor: 16 noiembrie, ora 12.00

6. Protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește 
statul de drept în statele membre
LIBE/9/02570

Raportoare:
Terry Reintke (Verts/ALE)

 Raport prezentat comisiei cu privire la negocieri [articolul 74 alineatul (3) din 
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Regulamentul de procedură]

Președintele a formulat observații introductive.

Raportoarea a ținut o prezentare referitoare la stadiul negocierilor.

Următorii deputați au luat cuvântul: Emil Radev, Michal Šimečka, Jadwiga 
Wiśniewska, Konstantinos Arvanitis.

Raportoarea a formulat observații finale.

7. Protecția drepturilor omului și politica externă a UE în domeniul migrației
LIBE/9/03579

2020/2116(INI)

Raportoare pentru aviz:
Sira Rego (GUE/NGL) PA – PE658.862v01-00

Comisia competentă:
AFET – Tineke Strik (Verts/ALE) PR – PE660.103v01-00

 Examinarea proiectului de aviz

Președintele a formulat observații introductive.

Raportoarea a prezentat proiectul de aviz.

Următorii deputați au luat cuvântul: Loucas Fourlas, Pietro Bartolo, Jan-Christoph 
Oetjen, Damien Carême, Jorge Buxadé Villalba.

Președintele a anunțat termenul de depunere a amendamentelor: 16 noiembrie, ora 12.00

8. Inteligența artificială: chestiuni legate de interpretarea și aplicarea dreptului 
internațional, în măsura în care Uniunea Europeană este afectată în domeniile 
utilizărilor civile și militare, precum și chestiuni legate de autoritatea statului în 
afara domeniului de aplicare al justiției penale
LIBE/9/02272

2020/2013(INI)

Raportor pentru aviz:
Patryk Jaki (ECR) PA – PE652.639v01-00

AM – PE654.068v01-00
Comisia competentă:

JURI* – Gilles Lebreton (ID) PR – PE653.860v01-00
AM – PE657.364v01-00
DT – PE650.407v01-00

 Adoptarea proiectului de aviz

Punctul a fost amânat pentru următoarea reuniune.
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Reuniunea a fost suspendată la ora 18.36 și reluată la 10 noiembrie la ora 13.51.

9. O strategie europeană privind datele
LIBE/9/04417

2020/2217(INI)

Raportoare pentru aviz:
Marina Kaljurand (S&D) PA – PE659.067v01-00

Comisia competentă:
ITRE* – Miapetra Kumpula-Natri

(S&D)
PR – PE657.163v03-00

 Examinarea proiectului de aviz

Președintele a formulat observații introductive.

Raportoarea a prezentat proiectul de aviz.

Următorii deputați au luat cuvântul: Bartosz Arłukowicz, Dragoș Tudorache, Sergey 
Lagodinsky, Anne-Sophie Pelletier.

Președintele a formulat observații finale.

10. Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
modificare a Regulamentului (UE) nr. 603/2013, a Regulamentului (UE) 2016/794, 
a Regulamentului (UE) 2018/1862, a Regulamentului (UE) 2019/816 și a 
Regulamentului (UE) 2019/818 în ceea ce privește stabilirea condițiilor de acces la 
sistemele de informații ale UE în scopuri legate de Sistemul de informații privind 
vizele (VIS)
LIBE/9/04240
***I 2018/0152B(COD) COM(2018)0302[02] – C9-0297/2020

Raportor:
Paulo Rangel (PPE)

Comisia competentă:
LIBE

 Raport prezentat comisiei cu privire la negocieri [articolul 74 alineatul (3) din 
Regulamentul de procedură]

10. a. Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 767/2008, a Regulamentului (CE) 
nr. 810/2009, a Regulamentului (UE) 2017/2226, a Regulamentului (UE) 2016/399, 
a Regulamentului 2018/XX [Regulamentul privind interoperabilitatea] și a 
Deciziei 2004/512/CE și de abrogare a Deciziei 2008/633/JAI a Consiliului

Raportor:
Paulo Rangel (PPE)
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Comisia competentă:
LIBE

 Raport prezentat comisiei cu privire la negocieri [articolul 74 alineatul (3) din 
Regulamentul de procedură]

Președintele a formulat observații introductive.

Raportorul a ținut o prezentare referitoare la stadiul negocierilor.

Următorii deputați au luat cuvântul: Domènec Ruiz Devesa, Dragoș Tudorache, Clare 
Daly.

Raportorul a formulat observații finale.

11. Reuniune interparlamentară la nivel de comisii pe tema „Primul raport anual 
privind statul de drept realizat de Comisie și rolul parlamentelor naționale”

Sesiunea I — Schimb de opinii cu privire la raportul anual al Comisiei privind statul de 
drept și pașii viitori către un mecanism pentru democrație, statul de drept și drepturile 
fundamentale 

Președintele a deschis prima sesiune a reuniunii interparlamentare la nivel de comisii. 

Katarina Barley, vicepreședintă a Parlamentului European, a ținut un discurs.

Următorii vorbitori au susținut prezentări: 
 Michael Roth, ministru adjunct pentru Europa în cadrul Ministerului Federal al 

Afacerilor Externe, în numele Președinției Consiliului Uniunii Europene; 
 Didier Reynders, comisarul european pentru justiție; 
 Michal Šimečka, raportor pentru raportul referitor la mecanismul pentru democrație, 

statul de drept și drepturile fundamentale; 
 Isabel Rodrigues, membră a Adunării Naționale din Portugalia;
 Heribert Hirte, deputat în Bundestagul Germaniei; precum și 
 Claus Christian Claussen, membru al Bundesratului Germaniei.

Următorii deputați au luat cuvântul: Vladimír Bilčík, Elena Yoncheva, Sophia in 't Veld, 
Gwendoline Delbos-Corfield, Sira Rego.

Următorii deputați în parlamentele naționale au luat cuvântul: Vincent Bru, Adunarea 
Națională – Franța, Demetris Demetriou, Parlamentul Ciprului, Francesco Berti, 
Camera Deputaților – Italia, Vita Anda Terauda, Parlamentul Letoniei, Sofia Voultepsi, 
vicepreședintă a Comisiei pentru administrație publică, ordine publică și justiție, 
Parlamentul elen; Comodini Cachia Therese, Camera Reprezentanților – Malta, 
Nathalie Gilson, Camera Reprezentanților – Belgia.

Michael Roth, Didier Reynders, Michal Šimečka și Isabel Rodrigues au răspuns 
întrebărilor adresate.
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Reuniunea a fost închisă la ora 16.00 și reluată la ora 16.51.

Următorii vorbitori au susținut prezentări: 
 Prof. Laurent Pech, Universitatea Middlesex, precum și 
 Filippo Donati, președinte, Rețeaua Europeană a Consiliilor Judiciare.

Următorii deputați au luat cuvântul: Kris Peeters, Petar Vitanov, Sophia in 't Veld, 
Gwendoline Delbos-Corfield, Konstantinos Arvanitis.

Următorii deputați în parlamentele naționale au luat cuvântul: Ian Castraldi Paris, 
Camera Reprezentanților – Malta, Hajnalka Juhász, Adunarea Națională – Ungaria.

Vorbitorii au răspuns la întrebările adresate. 

Sesiunea II – Schimb de opinii privind impactul pandemiei de COVID-19 asupra 
democrației, statului de drept și drepturilor fundamentale 

Președintele a deschis a doua sesiune a reuniunii interparlamentare la nivel de comisii.

Următorii vorbitori au susținut prezentări: 
 Michael O’Flaherty, director, Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii 

Europene; 
 Gianni Buquicchio, președinte, Comisia de la Veneția, Consiliul Europei; 
 Meaghan Fitzgerald, șefă interimară a Departamentului pentru democratizare, 

Biroul OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului; 
 Alexis Deswaef, vicepreședinte al Federației Internaționale pentru Drepturile 

Omului;
 Vincent Bru, deputat în Adunarea Națională a Franței; 
 Fernando Adolfo Gutiérrez Díaz De Otaz, deputat în Congresul Deputaților, Spania; 

precum și 
 Jean-Yves Leconte, membru al Senatului Franței.

Următorii deputați au luat cuvântul: Sophia in 't Veld, Nicola Procaccini, Malin Björk, 
Caterina Chinnici, Balázs Hidvéghi.

Următorii deputați în parlamentele naționale au luat cuvântul: Márcia Passos, Adunarea 
Republicii Portugheze, Sofia Voultepsi, vicepreședintă a Comisiei pentru administrație 
publică, ordine publică și justiție, Parlamentul elen.

Michael O’Flaherty, Gianni Buquicchio, Meaghan Fitzgerald și Alexis Deswaef au 
răspuns întrebărilor adresate.

Președintele a formulat observații finale.

12. Chestiuni diverse

13. Reuniuni următoare
 16 noiembrie 2020, 16.45-18.45 (Bruxelles)
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 30 noiembrie 2020, 16.45-18.45 (Bruxelles)
 1 decembrie 2020, 13.45-15.45 și 16.45-18.45 (Bruxelles)

Reuniunea a fost închisă la ora 18.46.
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1. ID Group's request to challenge Coordinators' decision of 9 October on the point 
4.5. "Urgent debate in the upcoming committee meeting on the situation in Italy

1.1. Vote

36 +
EPP Lukas Mandl

S&D Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Marina Kaljurand, Łukasz 
Kohut, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Birgit Sippel, Bettina 
Vollath, Elena Yoncheva

RENEW Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Sophia In 'T Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Maite Pagazaurtundúa, 
Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Dragoș Tudorache

GREENS/EFA Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Tineke 
Strik

EUL/NGL Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Miguel Urbán Crespo

NI Laura Ferrara, Kostas Papadakis

31 -
EPP Magdalena Adamowicz, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareș Bogdan, Lena Düpont, Andrzej Halicki, 

Balázs Hidvéghi, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Nadine Morano, Kris Peeters, Emil Radev, Paulo 
Rangel, Ralf Seekatz, Tomas Tobé, Javier Zarzalejos

ID Nicolas Bay, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Marcel De Graaff, Peter Kofod, Annalisa Tardino, Tom 
Vandendriessche

ECR Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Patryk Jaki, Nicola Procaccini, Rob Rooken, Jadwiga 
Wiśniewska

NI Milan Uhrík

0 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 (*)

Juan Fernando López Aguilar (P) (1,2), Maite Pagazaurtundúa (1VP) (1,2), Pietro Bartolo (2VP) (1,2), Emil Radev (4VP) (1)

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

Magdalena Adamowicz (1), Konstantinos Arvanitis (1,2), Malik Azmani (1), Katarina Barley (2), Pernando Barrena Arza (1), Nicolas 
Bay (1), Vladimír Bilčík (1,2), Vasile Blaga (1), Ioan-Rareș Bogdan (1,2), Patrick Breyer (1,2), Saskia Bricmont (1), Joachim Stanisław 
Brudziński (1), Jorge Buxadé Villalba (1), Damien Carême (1,2), Caterina Chinnici (1,2), Clare Daly (1,2), Anna Júlia Donáth (1,2), Lena 
Düpont (1,2), Laura Ferrara (1), Nicolaus Fest (1,2), Jean-Paul Garraud (1), Marcel de Graaff (1), Maria Grapini (1,2), Sylvie Guillaume 
(1), Andrzej Halicki (1,2), Balázs Hidvéghi (1,2), Evin Incir (1), Sophia in 't Veld (1,2), Patryk Jaki (1), Lívia Járóka (1,2), Marina 
Kaljurand (1,2), Assita Kanko (1), Fabienne Keller (1,2), Peter Kofod (1), Łukasz Kohut (2), Moritz Körner (1), Alice Kuhnke (1), Jeroen 
Lenaers (1), Lukas Mandl (1), Nuno Melo (1), Roberta Metsola (1), Nadine Morano (1), Javier Moreno Sánchez (1), Nicola Procaccini 
(1,2), Paulo Rangel (1,2), Terry Reintke (1), Diana Riba i Giner (1), Ralf Seekatz (1), Michal Šimečka (1,2), Birgit Sippel (1,2), Tineke 
Strik (1), Ramona Strugariu (1,2), Annalisa Tardino (1), Tomas Tobé (1), Dragoș Tudorache (1,2), Milan Uhrík (1), Tom Vandendriessche 
(1), Bettina Vollath (1,2), Jadwiga Wiśniewska (1), Elena Yoncheva (1,2), Javier Zarzalejos (1). 

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

Bartosz Arłukowicz (2), Malin Björk (2), Gwendoline Delbos-Corfield (2), Klára Dobrev (1), Loucas Fourlas (1), Sergey Lagodinsky (2), 
Erik Marquardt (1), Jan-Christoph Oetjen (1), Kostas Papadakis (1), Kris Peeters (1,2), Anne-Sophie Pelletier (1,2), Sira Rego (1,2), 
Franco Roberti (1), Rob Rooken (1), Domènec Ruiz Devesa (1,2), Isabel Santos (1,2), Cristian Terheș (1,2), Miguel Urbán Crespo (1), 
Petar Vitanov (2), Axel Voss (1,2), Isabel Wiseler-Lima (2), Juan Ignacio Zoido Álvarez (1).

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)

Присъствал на/Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Nazočni 
dana/Presente il/Piedalījās/ Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prezent/Prítomný dňa/Navzoči 
dne/Läsnä/Närvarande den:
(1) 9.11.2020
(2) 10.11.2020



PE662.102v01-00 14/16 PV\1220657RO.docx

RO

Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Promatrači/ 
Osservatori/Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/ 
Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer

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/ 
Conselho/Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)
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FRA Michael O’Flaherty, Director
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