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EUROPA-PARLAMENTET

SESSION 2020 - 2021

Mødet den 26. marts 2020 

BRUXELLES

PROTOKOL

TORSDAG DEN 26. MARTS 2020

FORSÆDE: David Maria SASSOLI
formand

1. Genoptagelse af sessionen
Formanden erklærede sessionen, som blev afbrudt tirsdag den 10. marts 2020, for genoptaget.

2. Åbning af mødet
Formanden åbnede mødet kl. 10.00.

3. Godkendelse af protokollen fra foregående møde
Protokollen fra det foregående møde godkendtes.

4. Kalender over  mødeperioder
Formanden meddelte, at Formandskonferencen - på hans anmodning og i lyset af situationens alvor
og den betydelige stigning i antallet af smittede med covid-19-virusset i Den Europæiske Union - på
sit møde torsdag den 19. marts på grund af force majeure og som en foranstaltning til beskyttelse af
folkesundheden havde besluttet endnu en gang at foretage ændringer i Parlamentets
aktivitetskalender for 2020.

I betragtning af den ekstraordinære mødeperiode i dag, torsdag den 26. marts, var de planlagte
mødeperioder den 1. og 2. april, den 22. og 23. april og den 3. og 4. juni i Bruxelles blevet aflyst. 

Mødeperioden, der oprindeligt skulle have været afholdt fra den 11. til den 14. maj i Strasbourg,
ville finde sted den 13. og 14. maj i Bruxelles, 

mødeperioden, der oprindeligt skulle have været afholdt fra den 15. til den 18. juni i Strasbourg,
ville finde sted den 17. og 18. juni i Bruxelles,

og mødeperioden, der oprindeligt skulle have været afholdt fra den 6. til den 9. juli i Strasbourg,
ville finde sted den 8. og 9. juli i Bruxelles.

Situationen ville blive genevalueret af Formandskonferencen i lyst af udviklingen af covid-19-
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pandemien.

Den reviderede foreløbige mødekalender var at finde på Parlamentets websted.

5. Udvalgenes og delegationernes sammensætning
Formanden havde fra Renew-Gruppen og løsgængernes sekretariat modtaget følgende afgørelser om
ændring af udvalgenes og delegationernes sammensætning: 

TRAN: Dorien Rookmaker i stedet for Rosa D'Amato

Underudvalget om Menneskerettigheder: Katalin Cseh

Afgørelserne finder anvendelse fra dags dato.

6. Anmodning om ophævelse af immunitet
De kroatiske kompetente myndigheder havde fremsendt en anmodning om ophævelse af Valter
Flegos immunitet i forbindelse med en sag, der var indledt mod ham ved byretten i Rijeka.

Denne anmodning var i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 9, stk. 1, blevet henvist
til det kompetente udvalg, JURI.

7. Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige
lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 79)
Formanden meddelte, at han mandag den 30. marts 2020 sammen med Rådets formand ville
undertegne følgende retsakter, der var vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure:

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om systemet for falske og ægte dokumenter online
(FADO) og om ophævelse af Rådets fælles aktion 98/700/RIA (00097/2019/LEX - C9-0086/2020 -
2018/0330B(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EØF) nr. 95/93 om fælles
regler for tildeling af ankomst- og afgangstidspunkter i Fællesskabets lufthavne (00004/2020/LEX –
C9-0087/2020 – 2020/0042(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr.
1303/2013 og (EU) nr. 508/2014 for så vidt angår særlige foranstaltninger til mobilisering af
investeringer i medlemsstaternes sundhedssystemer og andre dele af deres økonomier som reaktion
på covid-19-udbruddet (investeringsinitiativ som reaktion på coronavirusset) (00005/2020/LEX –
C9-0088/2020 – 2020/0043(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002
med henblik på at yde finansiel bistand til medlemsstater og til lande, der forhandler om tiltrædelse
af Unionen, som er alvorligt berørt af en større folkesundhedskrise (00006/2020/LEX – C9-
0089/2020 – 2020/0044(COD)).

8. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 112)
Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltninger var blevet fremsendt til Parlamentet som led i
forskriftsproceduren med kontrol:
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- Kommissionens forordning om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af chlorat i
eller på visse produkter (D059760/07 - 2020/2608(RPS) - frist: 13. maj 2020)
henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for dimethoat og omethoat i eller på
kirsebær (D063855/04 - 2020/2607(RPS) - frist: 12. maj 2020)
henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af
cyantraniliprol, cyazofamid, cyprodinil, fenpyroximat, fludioxonil, fluxapyroxad, imazalil,
isofetamid, kresoxim-methyl, lufenuron, mandipropamid, propamocarb, pyraclostrobin, pyriofenon,
pyriproxyfen og spinetoram i eller på visse produkter (D063958/04 - 2020/2612(RPS) - frist: 21.
maj 2020)
henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for myclobutanil,
napropamid og sintofen i eller på visse produkter (D063987/04 - 2020/2611(RPS) - frist: 21. maj
2020)
henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilaget til forordning (EU) nr. 231/2012 om
specifikationer for fødevaretilsætningsstoffer opført i bilag II og III til Europa-Parlamentets og
Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår specifikationerne for tricalciumphosphat (E
341(iii)) (D066081/02 - 2020/2606(RPS) - frist: 10. maj 2020)
henvist til kor. udv.: ENVI

9. Kommissionens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger
Kommissionens meddelelser om dens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger fra
mødeperioderne i oktober II, november I, december II 2019 og januar I 2020 forelå på Parlamentets
websted.

10. Andragender
Andragenderne fra nr. 0172-20 til nr. 0309-20 var blevet optaget i registret den 26. marts 2020 og
var blevet henvist til det kompetente udvalg, jf. forretningsordenens artikel 226, stk. 9 og 10.

Formanden havde i overensstemmelse med bestemmelserne i forretningsordenens artikel 226, stk.
15, den 26. marts 2020 til det kompetente udvalg fremsendt andragender, som Europa-Parlamentet
havde modtaget fra fysiske eller juridiske personer, som hverken er borgere i Den Europæiske
Union eller har bopæl eller hjemsted i en medlemsstat. 

11. Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger 

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 47)
(Efter Formandskonferencens afgørelse af 12. marts 2020)

P9_PV(2019)03-26 PE 650.034 - 5
DA



BUDG

- Et sikkerhedsnet til beskyttelse af modtagerne af EU-programmer: udarbejdelse af en FFR-nødplan
(2020/2051(INL)) 
(rådg.udv.: AGRI)

12. Ændringer i udvalgshenvisninger (forretningsordenens artikel 56)
LIBE 

- Virksomheders ansvar for miljøskader (2020/2027(INI))
henvist til kor. udv.: JURI
rådg.udv.: DEVE, LIBE

13. Modtagne dokumenter

Der var modtaget følgende dokumenter:

1) fra andre institutioner

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 03/2020 - Sektion III - Kommissionen (N9-0011/2020 - C9-
0081/2020 - 2020/2049(GBD))

henvist til: kor.udv. : BUDG

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EØF) nr. 95/93
om fælles regler for tildeling af ankomst- og afgangstidspunkter i Fællesskabets lufthavne (COM
(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 145, stk. 1, og
artikel 146, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget
om dette forslag.

henvist til: kor.udv. : TRAN

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr.
1303/2013, (EU) nr. 1301/2013 og (EU) nr. 508/2014 for så vidt angår særlige foranstaltninger til
mobilisering af investeringer i medlemsstaternes sundhedssystemer og andre dele af deres
økonomier som reaktion på covid-19-udbruddet [investeringsinitiativ som reaktion på
coronavirusset] (COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 145, stk. 1, og
artikel 146, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget
om dette forslag.

henvist til: kor.udv. : REGI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr.
2012/2002 med henblik på at yde finansiel bistand til medlemsstater og lande, der forhandler om
tiltrædelse af Unionen, og som er alvorligt berørt af en større folkesundhedskrise (COM(2020)0114
- C9-0084/2020 - 2020/0044(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 145, stk. 1, og
artikel 146, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget
om dette forslag.

henvist til: kor.udv. : REGI
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2) fra medlemmerne

- Esteban González Pons, Leopoldo López Gil og Nuno Melo. Forslag til beslutning om
fordømmelse af det venezuelanske regimes suspendering af TAP's flyvninger (B9-0120/2020)

henvist til: kor.udv. : TRAN
rådg.udv. : AFET, INTA

- Andris Ameriks, Biljana Borzan, Rosanna Conte, Emmanouil Fragkos, Sunčana Glavak, Maria
Grapini, Andżelika Anna Możdżanowska, Tonino Picula, Nicola Procaccini, Ivan Vilibor Sinčić,
Eugen Tomac, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Jadwiga Wiśniewska, Željana
Zovko, Margarita de la Pisa Carrión og Elżbieta Katarzyna Łukacijewska. Forslag til beslutning om
en europæisk optimismedag (B9-0127/2020)

henvist til: kor.udv. : ENVI

- Dominique Bilde. Forslag til beslutning om den politiske situation i Bosnien-Hercegovina og
respekt for Republika Srpskas rettigheder (B9-0130/2020)

henvist til: kor.udv. : AFET

14. Bevillingsoverførsler og budgetafgørelser
I overensstemmelse med artikel 31, stk. 2, i finansforordningen havde Rådet for Den Europæiske
Union underrettet budgetmyndigheden om godkendelsen af bevillingsoverførsel DEC 01/2020 -
Sektion III – Kommissionen.

I overensstemmelse med artikel 32, stk. 2, i finansforordningen havde Budgetudvalget truffet
afgørelse om at godkende Kommissionens bevillingsoverførsel DEC 02/2020 – Sektion III –
Kommissionen.

15. Arbejdsplan
Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden (PE 649.883/PDOJ) var omdelt. Der var ikke
foreslået ændringer.
Arbejdsplanen fastsattes således.

16. Afstemning om anmodningerne om uopsættelig behandling
(forretningsordenens artikel 163)
Parlamentet foretog afstemning om følgende anmodninger om uopsættelig behandling fremsat af
Kommissionen:

— Fælles regler for tildeling af ankomst- og afgangstidspunkter i Fællesskabets lufthavne [COM
(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører:
Dominique Riquet ***I

— Særlige foranstaltninger til mobilisering af investeringer i medlemsstaternes sundhedssystemer
og andre dele af deres økonomier som reaktion på covid-19-udbruddet [investeringsinitiativ
som reaktion på coronavirusset] [COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)] -
Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Younous Omarjee ***I

— Finansiel bistand til medlemsstater og lande, der forhandler om tiltrædelse af Unionen, og som
er alvorligt berørt af en større folkesundhedskrise [COM(2020)0114 - C9-0084/2020 -
2020/0044(COD)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Younous Omarjee ***I
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Formanden læste instrukserne vedrørende den den praktiske gennemførelse af afstemning ved
navneopråb ved anvendelse af det alternative elektroniske afstemningssystem op (se Præsidiets
afgørelse af 20. marts 2020 om supplering af afgørelse af 3. maj 2004 om retningslinjer for
afstemninger) og mindede om, at disse ligeledes var blevet tilsendt medlemmerne.

Stemmeafgivningen ville være åben indtil kl. 11.00. 

Resultatet af afstemningen ville blive bekendtgjort kl. 12.30.

Afstemningen gennemførtes.

(Mødet afbrudt kl. 10.10.)

17. Genoptagelse af mødet
Mødet genoptaget kl. 10.33.

18. Erklæring fra formanden
Formanden fremsatte en erklæring, hvori han henviste til de enestående og uforudsete
omstændigheder, der lå bag indkaldelsen til denne ekstraordinære mødeperiode. Denne beslutning,
der var uden fortilfælde, havde til formål at beskytte Parlamentets ansattes og medlemmers sundhed
og samtidig sikre institutionens demokratiske vitalitet til gavn for Unionens borgere. 

Han kondolerede på Parlamentets vegne familien til den unge mand, der arbejdede i Parlamentet, og
som var afgået ved døden som følge af Coronavirusset, samt familierne til alle, der havde mistet
livet på grund af virusset.

Han hyldede sundhedspersonalets indsats overalt i Unionen og mindede om, at borgernes adfærd var
afgørende for bekæmpelsen af pandemien.

Til slut understregede han betydningen af de beslutninger, der skulle træffes på dagens møde.

19. En koordineret europæisk indsats over for covid-19-udbruddet
(forhandling) 
Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: En koordineret europæisk indsats over for covid-19-
udbruddet (2020/2610(RSP))

Formanden meddelte forsamlingen, at Rådets formandskab havde fremsendt en skriftlig erklæring,
da det ikke kunne være til stede på mødet (se punkt 19 i det fuldstændige forhandlingsreferat).

Ursula von der Leyen (formand for Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Esteban González Pons for PPE-Gruppen, Javier Moreno Sánchez for S&D-Gruppen,
Dominique Riquet for Renew-Gruppen, Nicolas Bay for ID-Gruppen, Ska Keller for Verts/ALE-
Gruppen, Derk Jan Eppink for ECR-Gruppen, Manon Aubry for GUE/NGL-Gruppen, Esther de
Lange, Brando Benifei, Frédérique Ries, Marco Campomenosi, Angel Dzhambazki, Marc Botenga,
Siegfried Mureşan, Pedro Marques, Dragoș Pîslaru, Laura Huhtasaari, Johan Van Overtveldt, Mick
Wallace, Daniel Caspary, Tonino Picula, Sophia in 't Veld, Maximilian Krah, Helmut Geuking,
Herbert Dorfmann, Alessandra Moretti, Jordi Cañas, Jessica Stegrud, Andreas Schwab og Jan-
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Christoph Oetjen.

Taler: Maroš Šefčovič (næstformand for Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

20. Bekendtgørelse af resultatet af afstemningen om anmodningerne
om uopsættelige forhandling (forretningsordenens artikel 163)
Inden oplæsningen af afstemningsresultatet fremhævede formanden fjernafstemningsprocedurens
enestående karakter. Han hilste på de medlemmer, der deltog i mødet hjemmefra, og takkede de
politiske grupper samt alle Parlamentets ansatte.

Anmodninger om uopsættelig forhandling:

Fælles regler for tildeling af ankomst- og afgangstidspunkter i Fællesskabets lufthavne [COM(2020)
0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Dominique
Riquet ***I

Anmodningen om uopsættelig forhandling vedtaget ved AN (687 for, 0 imod, 0 hverken/eller).

Særlige foranstaltninger til mobilisering af investeringer i medlemsstaternes sundhedssystemer og
andre dele af deres økonomier som reaktion på covid-19-udbruddet [investeringsinitiativ som
reaktion på coronavirusset] [COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)] -
Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Younous Omarjee ***I

Anmodningen om uopsættelig forhandling vedtaget ved AN (686 for, 1 imod, 0 hverken/eller).

Finansiel bistand til medlemsstater og lande, der forhandler om tiltrædelse af Unionen, og som er
alvorligt berørt af en større folkesundhedskrise [COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044
(COD)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Younous Omarjee ***I

Anmodningen om uopsættelig forhandling vedtaget ved AN (684 for, 1 imod, 2 hverken/eller).

Der var fastsat følgende frister

- ændringsforslag: i dag, den 26. marts 2020, kl. 14.00

- opdelt afstemning og særskilt afstemning: i dag, den 26. marts 2020, kl. 16.00.

(Mødet afbrudt kl. 12.48.)

21. Genoptagelse af mødet
Mødet genoptaget kl. 17.33.

22. Afstemning om ændringsforslag
Formanden meddelte, at han havde modtaget følgende ændringsforslag:
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Fælles regler for tildeling af ankomst- og afgangstidspunkter i Fællesskabets lufthavne: 1
ændringsforslag

Særlige foranstaltninger til mobilisering af investeringer i medlemsstaternes sundhedssystemer og
andre dele af deres økonomier som reaktion på covid-19-udbruddet [investeringsinitiativ som
reaktion på coronavirusset]: 4 ændringsforslag

Finansiel bistand til medlemsstater og lande, der forhandler om tiltrædelse af Unionen, og som er
alvorligt berørt af en større folkesundhedskrise: 1 ændringsforslag

° 
° ° °  

Taler: Maximilian Krah.

° 
° ° °  

Der blev foretaget afstemning om de ændringsforslag, der var indgivet i forbindelse med
procedurerne om uopsættelig forhandling, der blev vedtaget samme morgen (punkt 20 i protokollen
af 26.3.2020) 

Stemmeafgivelsen ville være åben indtil kl. 18.30.

Resultatet af afstemningen ville blive bekendtgjort kl. 20.00.

(Mødet afbrudt kl. 17.38.)

23. Genoptagelse af mødet
Mødet genoptaget kl. 20.08.

24. Bekendtgørelse af resultatet af afstemningen om
ændringsforslagene
Fælles regler for tildeling af ankomst- og afgangstidspunkter i Fællesskabets lufthavne [COM
(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)] - Transport- og Turismeudvalget Ordfører:
Dominique Riquet ***I

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P9_TA(2020)0041)

Særlige foranstaltninger til mobilisering af investeringer i medlemsstaternes sundhedssystemer og
andre dele af deres økonomier som reaktion på covid-19-udbruddet [investeringsinitiativ som
reaktion på coronavirusset] [COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)] -
Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Younous Omarjee ***I

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)
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ÆNDRINGSFORSLAG

Forkastet

Finansiel bistand til medlemsstater og lande, der forhandler om tiltrædelse af Unionen, og som er
alvorligt berørt af en større folkesundhedskrise [COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044
(COD)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Younous Omarjee ***I

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

ÆNDRINGSFORSLAG

Forkastet

25. Endelig afstemning
Fælles regler for tildeling af ankomst- og afgangstidspunkter i Fællesskabets lufthavne [COM(2020)
0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Dominique
Riquet ***I

Særlige foranstaltninger til mobilisering af investeringer i medlemsstaternes sundhedssystemer og
andre dele af deres økonomier som reaktion på covid-19-udbruddet [investeringsinitiativ som
reaktion på coronavirusset] [COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)] -
Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Younous Omarjee ***I

Finansiel bistand til medlemsstater og lande, der forhandler om tiltrædelse af Unionen, og som er
alvorligt berørt af en større folkesundhedskrise [COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044
(COD)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Younous Omarjee ***I

Der blev foretaget endelig afstemning om procedurerne om uopsættelig forhandling, der var blevet
vedtaget samme morgen (punkt 20 i protokollen af 26.3.2020 og punkt 24 i protokollen af
26.3.2020)

Stemmeafgivningen ville være åben indtil kl. 21.00. 

Resultatet af afstemningen ville blive bekendtgjort kl. 22.30.

(Mødet afbrudt kl. 20.10)

26. Genoptagelse af mødet
Mødet genoptaget kl. 22.32.

27. Bekendtgørelse af resultatet af den endelige afstemning
Fælles regler for tildeling af ankomst- og afgangstidspunkter i Fællesskabets lufthavne [COM
(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)] - Transport- og Turismeudvalget  Ordfører:
Dominique Riquet ***I

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt P9_TA(2020)0041
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(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

Særlige foranstaltninger til mobilisering af investeringer i medlemsstaternes sundhedssystemer og
andre dele af deres økonomier som reaktion på covid-19-udbruddet [investeringsinitiativ som
reaktion på coronavirusset] [COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)] -
Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Younous Omarjee ***I

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt P9_TA(2020)0042

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

Finansiel bistand til medlemsstater og lande, der forhandler om tiltrædelse af Unionen, og som er
alvorligt berørt af en større folkesundhedskrise [COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044
(COD)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Younous Omarjee ***I

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt P9_TA(2020)0043
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

28. Stemmeforklaringer
Skriftlige stemmeforklaringer: 

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 194, var tilgængelige på
medlemmernes sider på Parlamentets websted. 

Undtagelsesvist ville stemmeforklaringer på maksimalt 800 blive accepteret.

29. Stemmerettelser og -intentioner
Stemmerettelser og -intentioner findes i dokumentet "Resultat af afstemningerne ved navneopråb",
der er vedlagt protokollen for mødet og er tilgængelig på Parlamentets hjemmeside. De nævnes
udelukkende til orientering og ændrer ikke på nogen måde resultatet af afstemningen som meddelt
på plenarmødet.

Dokumentet bliver ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter mødeperioden.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med
henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende. 

30. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 111, stk. 2)
Udkast til delegeret retsakt modtaget af Parlamentet:
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- Kommissionens delegerede forordning om berigtigelse af visse sprogudgaver af delegeret
forordning (EU) 2015/35 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (C
(2020)01514 - 2020/2609(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 12. marts 2020

henvist til kor. udv.: ECON

31. Godkendelse af protokollen fra dette møde og fremsendelse af
vedtagne tekster 
I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 202, stk.3, ville protokollen fra dette møde
blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af det følgende møde.

Med Parlamentets godkendelse ville de tekster, der var blevet vedtaget under den indeværende
mødeperiode, allerede nu blive fremsendt til de heri nævnte instanser.

32. Tidspunkt for næste mødeperiode
Formanden meddelte, at næste mødeperiode ville finde sted den 13. maj 2020 - 14. maj 2020.

33. Hævelse af mødet
Formanden hævede mødet kl. 22.36.

34. Afbrydelse af sessionen
Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for afbrudt.

Klaus Welle David Maria Sassoli
generalsekretær formand
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TILSTEDEVÆRELSESLISTE

26.3.2020

Til stede:

Adinolfi Isabella, Arena Maria, Aubry Manon, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Benifei Brando, Berg
Lars Patrick, Botenga Marc, Breyer Patrick, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Caspary Daniel,
Castaldo Fabio  Massimo,  Chastel  Olivier,  Corrao Ignazio,  Dalunde Jakop G.,  Daly Clare,  Deli
Andor, De Man Filip,  Dorfmann Herbert,  Dzhambazki  Angel,  Eppink Derk Jan,  Eroglu Engin,
Fernández  Jonás,  Ferrandino  Giuseppe,  Ferrara  Laura,  Freund  Daniel,  Gahler  Michael,  Gancia
Gianna, Geuking Helmut, González Pons Esteban, Gyöngyösi Márton, Huhtasaari Laura, in 't Veld
Sophia, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kuhs Joachim, de Lange Esther, López Javi, López-
Istúriz White Antonio,  Manders Antonius, Mariani Thierry, Marques Pedro, Martusciello Fulvio,
Matias Marisa, Metsola Roberta, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mureşan Siegfried,
Oetjen  Jan-Christoph,  Paet  Urmas,  Pagazaurtundúa Maite,  Pelletier  Anne-Sophie,  Peter-Hansen
Kira  Marie,  Picierno  Pina,  Picula  Tonino,  Pieper  Markus,  Pîslaru  Dragoș,  Radtke  Dennis,  Reil
Guido, Ries Frédérique, Riquet Dominique, Roos Robert, Ruiz Devesa Domènec, Sardone Silvia,
Schwab Andreas, Silva Pereira Pedro, Spyraki Maria, Stegrud Jessica, Vandendriessche Tom, Van
Overtveldt Johan, Verhofstadt Guy, Vincze Loránt, Wallace Mick, Weiss Pernille

Fritaget:

Al-Sahlani Abir, Maldeikienė Aušra, Søgaard-Lidell Linea

⁂

Der er på grund af covid-19-pandemien etableret et fjernafstemningssystem (jf. Præsidiets afgørelse
af 20. marts 2020 om supplering af afgørelse af 3. maj 2004 om afstemningsregler). De medlemmer,
der  har  deltaget  i  en  afstemning,  er  opført  i  dokumentet  "Resultat  af  afstemningerne  ved
navneopråb", der er vedlagt som bilag til protokollen fra mødet og er tilgængeligt på Parlamentets
websted.
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