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ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδρίαση της 30ής Απριλίου 2020, από τις 10.00 έως τις 12.00

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Η συνεδρίαση αρχίζει την Πέμπτη 30 Απριλίου 2020, στις 10.09, υπό την προεδρία της 
Dolors Montserrat (προέδρου).

1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης PETI_OJ PE 650.536 
FdR 1203644

Η ημερήσια διάταξη εγκρίνεται.

2. Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων της 
19ης και 20ής Φεβρουαρίου 2020 PE 647.029v01-00

FdR 1198119 + παραρτήματα

Τα πρακτικά εγκρίνονται.

3. Ανακοινώσεις της προέδρου

*** 1η συνεδρίαση με εξ αποστάσεως ψηφοφορία *** (παράλληλα με τις εργασίες της 
επιτροπής)

(ψηφοδέλτιο (κατάλογος ψηφοφορίας) 
ψηφοφορία με ηλεκτρονικό μήνυμα)

4. Γνωμοδότηση σχετικά με τις συστάσεις για τις διαπραγματεύσεις για μια νέα 
εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας 
Ιρλανδίας (2020/2023 (INI))
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Συντάκτης: Gheorghe Falcă (PPE)
(προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 01.04.2020 / ψηφοφορία: 30.04.2020)
- έγκριση των τροπολογιών: έναρξη της διαδικασίας με εξ αποστάσεως ψηφοφορίας

5. Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος σχετικά με πρόσθετη χρηματοδότηση της βιοϊατρικής 
έρευνας για τη μυαλγική εγκεφαλομυελίτιδα
(2020/2580 (RSP))
- έγκριση του σχεδίου πρότασης ψηφίσματος: έναρξη της διαδικασίας εξ αποστάσεως 
ψηφοφορίας. 

*** Λήξη της ψηφοφορίας *** ώρα 10.40

Παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

A. Αναφορές προς συζήτηση στην επιτροπή βάσει της γραπτής απάντησης της 
Επιτροπής ή άλλων εγγράφων που έχουν ληφθεί

Covid-19
(παρουσία των αναφερόντων με τηλεσύνδεση)

6. Αναφορά αριθ. 0269/2020 του Jonathan Beedell, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την παροχή βοήθειας για την προστασία των κατοίκων και των αιτούντων άσυλο από 
την Covid-19 στα νησιά του Αιγαίου

Ομιλητές: Jonathan Beedell (αναφέρων), Monique Pariat (Γενική Διευθύντρια, Ευρωπαική 
Επιτροπή-HOME), Sylvie Guillaume, Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος, Radan Kanev, Sira 
Rego, Margrete Auken, Andrey Slabakov, Maite Pagazaurtundúa, Yana Toom, Alex Agius 
Saliba.

Απόφαση: να συνεχιστεί η εξέταση της αναφοράς και η παρακολούθηση όσον αφορά:

i) την εφαρμογή του προγράμματος της ΕΕ σχετικά με την μετεγκατάσταση ασυνόδευτων 
ανηλίκων από τα ελληνικά νησιά σε 10 κράτη μέλη και ενδεχόμενη επέκτασή του και σε 
άλλα κράτη μέλη·

ii) την πρόληψη και/ή τον περιορισμό μεταδοτικών ασθενειών και συγκεκριμένα της 
Covid-19 στα κέντρα υποδοχής και τις τοπικές κοινωνίες των ελληνικών νησιών. 

- Να ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γραπτή επιβεβαίωση και παροχή περαιτέρω 
πληροφοριών.

7. Αναφορά αριθ. 0307/2020, του/της T.M.F, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με τους 
ταξιδιωτικούς περιορισμούς που επιβλήθηκαν από την Τσεχική Δημοκρατία, την 
Πολωνία, την Αυστρία και τη Δανία λόγω της Covid-19

Ομιλητές: Monique Pariat, Γενική Διευθύντρια (Ευρωπαική Επιτροπή - ΓΔ HOME), 
Loránt Vincze, Tatjana Ždanoka, Kosma Złotowski, Margrete Auken, Jarosław Duda, 
Cristian Terheş, Adam Kósa (ανάγνωση μηνύματος από τον πρόεδρο).
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Απόφαση: να συνεχιστεί η εξέταση της αναφοράς μέχρι να επιτραπεί εκ νέου η ελεύθερη 
μετακίνηση εντός του χώρου Σένγκεν και να ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γραπτή 
επιβεβαίωση και παροχή περαιτέρων πληροφοριών.

8. Αναφορά 0329/2020, της Virginia Fiume, ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
ένωσης Eumans και άλλων, σχετικά με την δυνατότητα της ΕΕ να αντιμετωπίσει 
παγκόσμιες προκλήσεις, από την COVID -19 έως την κοινωνική, οικονομική και 
κλιματική κρίση

Ομιλητές: Virginia Fiume (αναφέρουσα) Martin Seychell, Αναπληρωτής Γενικός 
Διευθυντής (ΓΔ-SANTE), Alex Agius Saliba, Yana Toom, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Gianna Gancia, Thomas Waitz, Radan Kanev.

Απόφαση: να συνεχιστεί η εξέταση της αναφοράς και να αποσταλεί για γνωμοδότηση στην 
επιτροπή AFCO και στην ομάδα εργασίας του ΕΚ σχετικά με τη Διάσκεψη για το μέλλον 
της Ευρώπης. Να ζητηθεί γραπτή επιβεβαίωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι 
συντονιστές θα αποφασίσουν για τη συνέχεια που θα δοθεί σε ψήφισμα.

*** Αποτελέσματα ψηφοφορίας ***

9. Η πρόεδρος ανακοινώνει ότι τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για τις τροπολογίες σχετικά 
με τη γνωμοδότηση για τις μελλοντικές σχέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο θα κοινοποιηθούν 
γραπτώς.

(αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν εγγράφως:
Εγκριθείσες τροπολογίες: τροπ.1, τροπ.2, τροπ.4, τροπ.5, τροπ.6, τροπ.7, τροπ.8, τροπ.9 
(πρώτο μέρος), τροπ.10, τροπ.12, τροπ.13, τροπ.18, τροπ.19, τροπ.21, 22, τροπ.23, 
τροπ.24, τροπ.25, τροπ.26, τροπ.27 και τροπ.28
Απορριφθείσες τροπολογίες: τροπ.3, τροπ.9 (δεύτερο μέρος), τροπ.10, τροπ.11, 
τροπ.14, τροπ.15, τροπ.16, τροπ.17 και τροπ.20)

10. Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος σχετικά με πρόσθετη χρηματοδότηση της βιοϊατρικής 
έρευνας για τη μυαλγική εγκεφαλομυελίτιδα
(2020/2580 (RSP))

- ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας:
Το ψήφισμα εγκρίνεται ομόφωνα με 30 ψήφους υπέρ και καμία αποχή.

*** 2η συνεδρίαση με εξ αποστάσεως ψηφοφορία *** (παράλληλα με τις εργασίες της 
επιτροπής)
  (ψηφοφορία με ψηφοδέλτια με ηλεκτρονικό μήνυμα)

11. Γνωμοδότηση σχετικά με τις συστάσεις για τις διαπραγματεύσεις για μια νέα 
εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας 
Ιρλανδίας (2020/2023 (INI))
Συντάκτης: Gheorghe Falcă (PPE)
- έγκριση σχεδίου γνωμοδότησης (τελική ψηφοφορία): έναρξη της διαδικασίας με εξ 
αποστάσεως ψηφοφορία.

(Αποτελέσματα ανακοινωθέντα εγγράφως:
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Η γνωμοδότηση εγκρίνεται (28 ψήφοι υπέρ, 0 κατά και 4 αποχές)).

Covid-19

12. Αναφορά αριθ. 0355/2020, του/της J.M.B., ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
κρίση του κορονοϊού

Ομιλητές: Andriana Sukova, αναπληρώτρια γενική διευθύντρια (Ευρωπαική Επιτροπή-
EMPL), Loránt Vincze, Agnès Evren, Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel 
Benjumea Benjumea.

Απόφαση: να συνεχιστεί η εξέταση της αναφοράς, να κληθεί η Επιτροπή να παράσχει 
επικαιροποιημένες πληροφορίες και να διαβιβασθεί προς ενημέρωση στις επιτροπές REGI 
και ENVI.

13. Διάφορα

Η πρόεδρος ανακοινώνει ότι τα αποτελέσματα της τελικής ψηφοφορίας σχετικά με τη 
γνωμοδότηση για τις μελλοντικές σχέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο θα κοινοποιηθούν 
γραπτώς.

Ομιλητές: Domènec Ruiz Devesa

Οι ακόλουθες αποφάσεις που ελήφθησαν από τους συντονιστές ανακοινώνονται εγγράφως:

I. Αποφάσεις των συντονιστών που ελήφθησαν με γραπτή διαδικασία στις 25 Μαρτίου 
2020:

* Τα αποτελέσματα της γραπτής διαδικασίας σχετικά με τα θέματα Β της 19ης και 
20ής Φεβρουαρίου 2020 είναι τα εξής:

- Να συνεχιστεί η εξέταση της αναφοράς αριθ. 0287/2019 και να συμπεριληφθεί στην 
ημερήσια διάταξη προσεχούς συνεδρίασης. Επίσης, η αναφορά θα διαβιβαστεί στην 
επιτροπή LIBE προς ενημέρωση.

* Τα αποτελέσματα της γραπτής διαδικασίας σχετικά με τις αναφορές για τις οποίες 
έχει ζητηθεί ειδική δράση είναι τα εξής: 

- Η αναφορά αριθ.0160/2018 θα σταλεί στην επιτροπή BUDG για γνωμοδότηση.

- Αναφορά αριθ. 1125/2018: Ο αναφέρων θα ενημερωθεί ότι εφόσον η παρέμβαση έλαβε 
χώρα εκτός των εγκαταστάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αυτό εμποδίζει την 
εφαρμογή των εσωτερικών κανονισμών του Κοινοβουλίου που αφορούν κυρώσεις. 
Επίσης, ο αναφέρων θα ενημερωθεί ότι η επιτροπή PETI δεν είναι αρμόδια για επιβολή 
κυρώσεων και ότι η αναφορά θα αποσταλεί προς ενημέρωση στο γραφείο του Προέδρου 
και θα περατωθεί η εξέτασή της.

* Τα αποτελέσματα της γραπτής διαδικασίας σχετικά με τις συστάσεις επί των οποίων 
διατυπώθηκαν αντιρρήσεις είναι τα εξής:
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- Οι συστάσεις επί των οποίων διατυπώθηκαν αντιρρήσεις εγκρίνονται με τη μορφή που 
προτείνεται από τον πρόεδρο για τις αναφορές αριθ. 0812/2019, 0818/2019, 0846/2019, 
0847/2019, 0852/2019, 0871/2019, 0874/2019, 0884/2019, 0901/2019, 0911/2019, 
0915/2019, 0927/2019, 0936/2019, 0942/2019, 0943/2019, 0953/2019 και 0965/2019.

- Οι αναφορές αριθ. 0814/2019 και 0960/2019 εγκρίνονται με τη μορφή που προτείνει η 
ομάδα Verts/ΑLE.     

* Τα αποτελέσματα της γραπτής διαδικασίας σχετικά με τον ορισμό των ομιλητών της 
επιτροπής PETI για την ακρόαση της επιτροπής TRAN με θέμα «Πώς θα βελτιωθούν 
τα δικαιώματα των καταναλωτών στον τομέα των αερομεταφορών» είναι τα εξής: 

- Η λίστα ομιλητών όπως αυτή παρουσιάζεται στο σχέδιο προγράμματος της ακρόασης 
εγκρίνεται.

- Αποφάσεις των συντονιστών που ελήφθησαν στη συνεδρίαση των συντονιστών στις 2 
Απριλίου 2020 με γραπτή διαδικασία:

II. Κατά τη συνεδρίαση των συντονιστών που διεξήχθη στις 2 Απριλίου 2020 οι 
συντονιστές αποφάσισαν τα εξής:
- οι αναφορές θα εξεταστούν ως συνήθως σε διοικητικό επίπεδο και εκείνες επί των 
οποίων διατυπώθηκαν αντιρρήσεις θα εγκριθούν από τους συντονιστές κατόπιν γραπτής 
διαδικασίας.

- οι αντιρρήσεις των βουλευτών ή τα αιτήματα για αφαίρεση μιας αναφοράς από τη λίστα 
3 πρέπει να στηρίζονται σε επιχειρήματα.

- τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν επίσης στα μέλη της επιτροπής με γραπτή 
διαδικασία.

- αναφορές σχετικά με την COVID-19 θα εξεταστούν με τη διαδικασία του κατεπείγοντος 
και θα συζητηθούν κατά προτεραιότητα το συντομότερο δυνατό σε συνεδρίαση με 
αποκλειστικό θέμα συζήτησης τις αναφορές για τη νόσο COVID-19, οι οποίες έχουν 
επιλεγεί από τους συντονιστές.   Τα σημεία Β θα μπορούσαν επίσης να προστεθούν στην 
ημερήσια διάταξη.

- θα σταλεί μια υπενθύμιση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την αναφορά 
1236/2019 προκειμένου να συζητηθεί η αναφορά σε μια συνεδρίαση της επιτροπής, όταν η 
PETI λάβει απάντηση.

- θα οργανωθεί ενδεχομένως μια συνεδρίαση για την ψηφοφορία επί της γνωμοδότησης 
της επιτροπής PETI σχετικά με το BREXIT και ενδεχομένως και επί άλλων 
γνωμοδοτήσεων.

- οι διερευνητικές επισκέψεις θα αναβληθούν μέχρι το δεύτερο μισό του έτους και τον 
Ιούλιο θα ληφθεί μια απόφαση όσον αφορά τις ημερομηνίες για τις ήδη εγκριθείσες 
διερευνητικές επισκέψεις.

- οι προγραμματισμένες ακροάσεις και τα προγραμματισμένα εργαστήρια θα μεταφερθούν 
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στο δεύτερο μισό του έτους σε συμφωνία με τις υπόλοιπες επιτροπές.

- τα μέλη πρέπει να υποβάλλουν τις προτάσεις τους σχετικά με δοκιμαστικά σχέδια και 
προπαρασκευαστικές ενέργειες (ΔΣΠΕ) για προ-αξιολόγηση στη γραμματεία της 
επιτροπής PETI το αργότερο μέχρι τις 16 Απριλίου 2020 χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα 
για την υποβολή των ΔΣΠΕ σε προ-αξιολόγηση της Επιτροπής, το οποίο είναι διαθέσιμο 
στην ιστοσελίδα της επιτροπής BUDG: 
https://budgnet.in.ep.europa.eu/home/welcome/budgetary-procedure/budgetary-procedure-
2021/pp-pa.html

- να κληθεί η ομάδα ID (κατά σειρά προτεραιότητας) να ορίσει συντάκτη γνωμοδότησης 
με θέμα «Μείωση των ανισοτήτων με ειδική έμφαση στη φτώχεια των εργαζομένων» 
(αρμόδια επιτροπή: EMPL) (INI)·  η ομάδα S&D εξέφρασε το ενδιαφέρον της να 
γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που η ομάδα ID δεν ανταποκριθεί.

- να διεξαχθεί όσο το δυνατόν πιο σύντομα μια συνεδρίαση για την ψήφιση του σχεδίου 
πρότασης ψηφίσματος σχετικά με πρόσθετη χρηματοδότηση της βιοϊατρικής έρευνας για 
τη μυαλγική εγκεφαλομυελίτιδα (2020/2580(RSP)).

* Τα αποτελέσματα της γραπτής διαδικασίας σχετικά με τις συστάσεις επί των οποίων 
διατυπώθηκαν αντιρρήσεις για τις αναφορές αριθ. 976/2019 μέχρι 1150/2019 είναι τα 
εξής:

- οι συστάσεις επί των οποίων διατυπώθηκαν αντιρρήσεις εγκρίνονται με τη μορφή που 
προτείνεται από τον πρόεδρο για όλες τις σχετικές αναφορές: 0978/2019, 1005/2019, 
1007/2019, 1008/2019, 1009/2019, 1023/2019, 1041/2019, 1043/2019, 1073/2019, 
1075/2019, 1081/2019, 1086/2019, 1090/2019, 1094/2019, 1103/2019, 1106/2019, 
1117/2019, 1129/2019, 1133/2019, 1142/2019, 1143/2019, 1146/2019 and 1148/2019.

https://budgnet.in.ep.europa.eu/home/welcome/budgetary-procedure/budgetary-procedure-2021/pp-pa.html
https://budgnet.in.ep.europa.eu/home/welcome/budgetary-procedure/budgetary-procedure-2021/pp-pa.html
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14. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής της προσεχούς συνεδρίασης

 19 Μαΐου 2020, από τις 10.00 έως τις 12.00 

Η συνεδρίαση λήγει στις 12.26.

* * *

B. Αναφορές των οποίων η εξέταση προτείνεται να περατωθεί υπό το φως γραπτής 
απάντησης της Επιτροπής ή άλλων ληφθέντων εγγράφων.

Η εξέταση των ακόλουθων αναφορών περατώνεται:

0628/2016, 0118/2018, 0074/2019, 0085/2019, 0148/2019, 0288/2019, 0343/2019, 
0357/2019, 0375/2019, 0522/2019, 0413/2019, 0414/2019, 0418/2019, 0461/2019, 
0464/2019, 0482/2019, 0506/2019, 0546/2019, 0525/2019, 0564/2019, 0567/2019, 
0572/2019, 0640/2019, 0716/2019 και 0798/2019 

Η εξέταση των ακόλουθων αναφορών θα συνεχιστεί:

0138/2018, 1102/2018, 0330/2019, 0335/2019, 0344/2019, 0395/2019, 0399/2019, 
0410/2019, 0456/2019, 0552/2019, 0574/2019, 0629/2019, 0697/2019.

o O o
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Results of roll-call votes
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1. Γνωμοδότηση σχετικά με τις συστάσεις για τις διαπραγματεύσεις για μια νέα 
εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας 
Ιρλανδίας (2020/2023 (INI)) Εισηγητής: Gheorghe Falcă (PPE)

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

28 +
ECR Ryszard Czarnecki, Εμμανουήλ Φράγκος, Kosma Złotowski

GUE/NGL Αλέξης Γεωργούλης, Sira Rego

NI Eleonora Evi, Mario Furore

PPE Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, Alexander Bernhuber, Jarosław Duda, Agnès Evren, Gheorghe Falcă, Peter 
Jahr, Radan Kanev, Dolors Montserrat, Loránt Vincze

RENEW Ulrike Müller, Frédérique Ries, Marie-Pierre Vedrenne

S-D Alex Agius Saliba, Andris Ameriks, Cristina Maestre Martín De Almagro, Alfred Sant, Massimiliano 
Smeriglio, Cristian Terheş

Vers/ALEt Margrete Auken, Thomas Waitz, Tatjana Ždanoka

0 -
- -

4 0
ID Jordan Bardella, Markus Buchheit, Gianna Gancia, Stefania Zambelli

Key to symbols:
+ : in favour
- : against
0 : abstention
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2. Draft Motion for a Resolution on additional funding for biomedical research on 
Myalgic Encephalomyelitis (2020/2580(RSP))

FINAL VOTE BY ROLL CALL IN COMMITTEE 

30 +
ECR Ryszard Czarnecki, Emmanouil Fragkos, Kosma Złotowski

GUE/NGL Sira Rego,
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