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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟIΝΟΒΟΥΛIΟ

ΣΥΝΟΔΟΣ 2020 - 2021

Συνεδρίαση της 26ης Μαρτίου 2020 

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

ΣΥΝΟΠΤIΚΑ ΠΡΑΚΤIΚΑ

ΠΕΜΠΤΗ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David Maria SASSOLI
Πρόεδρος

1. Επανάληψη της συνόδου
Η σύνοδος, που είχε διακοπεί την Τρίτη 10 Μαρτίου 2020, επαναλαμβάνεται.

2. Έναρξη της συνεδρίασης
Η συνεδρίαση αρχίζει στις 10.00.

3. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης
συνεδρίασης
Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.

4. Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου
Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι, κατόπιν εισήγησής του και δεδομένης της σοβαρότητας της
κατάστασης και της σημαντικής αύξησης των κρουσμάτων Covid-19 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η
Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε, στη συνεδρίασή της στις 19 Μαρτίου, λόγω ανωτέρας βίας
και ως μέτρο για την ασφάλεια και την προστασία της δημόσιας υγείας, να τροποποιήσει εκ νέου το
χρονοδιάγραμμα των δραστηριότητων του Κοινοβουλίου για το 2020.

Δεδομένης της διεξαγωγής της παρούσας έκτακτης περιόδου συνόδου αυτήν την Πέμπτη 26
Μαρτίου, οι περίοδοι συνόδου που προβλέπονταν για την 1η και 2α Απριλίου, την 22α και την 23η
Απριλίου και την 3η και 4η Ιουνίου στις Βρυξέλλες ακυρώνονται. 

Η περίοδος συνόδου που προβλεπόταν αρχικά για τις 11 έως τις 14 Μαΐου στο Στρασβούργο θα
λάβει χώρα στις 13 και 14 Μαΐου στις Βρυξέλλες·

η περίοδος συνόδου που προβλεπόταν αρχικά για τις 15 έως τις 18 Ιουνίου στο Στρασβούργο θα
λάβει χώρα στις 17 και 18 Ιουνίου στις Βρυξέλλες·

η περίοδος συνόδου που προβλεπόταν αρχικά για τις 6 έως τις 9 Ιουλίου στο Στρασβούργο θα λάβει
χώρα στις 8 και 9 Ιουλίου στις Βρυξέλλες.
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Η κατάσταση θα επανεξεταστεί από τη Διάσκεψη των Προέδρων υπό το φως της εξέλιξης της
πανδημίας Covid-19.

Το αναθεωρημένο προσωρινό χρονοδιάγραμμα είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

5. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών  
Ο Πρόεδρος έλαβε από την Ομάδα Renew καθώς και από τη γραμματεία των μη εγγεγραμμένων
βουλευτών τις ακόλουθες αποφάσεις για την τροποποίηση της σύνθεσης των επιτροπών και των
αντιπροσωπειών:

επιτροπή TRAN: Dorien Rookmaker αντί της Rosa D'Amato

υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: Katalin Cseh

Οι αποφάσεις αυτές αρχίζουν να ισχύουν από σήμερα.

6. Αίτηση για άρση της ασυλίας
Οι αρμόδιες κροατικές αρχές διαβίβασαν αίτηση για άρση της ασυλίας του Valter Flego στο
πλαίσιο ποινικής διαδικασίας που κινήθηκε εις βάρος του ενώπιον του περιφερειακού δικαστηρίου
της Rijeka.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του Κανονισμού, η αίτηση αυτή παραπέμπεται στην
αρμόδια επιτροπή JURI.

7. Υπογραφή πράξεων που εκδίδονται σύμφωνα με τη συνήθη
νομοθετική διαδικασία (άρθρο 79 του Κανονισμού)
Ο Πρόεδρος γνωστοποιεί ότι, από κοινού με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, θα προβεί τη Δευτέρα
30 Μαρτίου 2020 στην υπογραφή των ακόλουθων πράξεων που εγκρίθηκαν κατά τη συνήθη
νομοθετική διαδικασία:

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το σύστημα του
επιγραμμικού μητρώου γνήσιων και πλαστών εγγράφων («FADO») και την κατάργηση της κοινής
δράσης 98/700/ΔΕΥ του Συμβουλίου (00097/2019/LEX - C9-0086/2020 - 2018/0330B(COD))·

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 95/93 σχετικά με τους κοινούς κανόνες κατανομής του διαθέσιμου χρόνου
χρήσης (slots) στους κοινοτικούς αερολιμένες (00004/2020/LEX – C9-0087/2020 – 2020/0042
(COD))·

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των
κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και (ΕΕ) αριθ. 508/2014 όσον αφορά
ειδικά μέτρα για την κινητοποίηση επενδύσεων στα συστήματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
των κρατών μελών και σε άλλους τομείς των οικονομιών τους για την αντιμετώπιση της επιδημικής
έκρηξης της COVID-19 [Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορωνοϊού]
(00005/2020/LEX – C9-0088/2020 – 2020/0043(COD))·

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου με σκοπό την παροχή χρηματοδοτικής
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ενίσχυσης σε κράτη μέλη και σε χώρες που διαπραγματεύονται την προσχώρησή τους στην Ένωση
και που έχουν πληγεί σημαντικά από σοβαρή κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της
δημόσιας υγείας (00006/2020/LEX – C9-0089/2020 – 2020/0044(COD)).

8. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 112 του Κανονισμού)
Τα ακόλουθα σχέδια εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο
έχουν διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια
καταλοίπων χλωρικού ιόντος μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D059760/07 - 2020/2608(RPS) -
προθεσμία: 13 Μαΐου 2020)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια
καταλοίπων για τις ουσίες dimethoate (διμεθοάτη) και omethoate (ομεθοάτη) μέσα ή πάνω στα
κεράσια (D063855/04 - 2020/2607(RPS) - προθεσμία: 12 Μαΐου 2020)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα
όρια καταλοίπων των ουσιών cyantraniliprole, cyazofamid, cyprodinil, fenpyroximate, fludioxonil,
fluxapyroxad, imazalil, isofetamid, kresoxim-methyl, lufenuron, mandipropamid, propamocarb,
pyraclostrobin, pyriofenone, pyriproxyfen και spinetoram μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα
(D063958/04 - 2020/2612(RPS) - προθεσμία: 21 Μαΐου 2020)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα
όρια καταλοίπων για τις ουσίες myclobutanil, napropamide και sintofen μέσα ή πάνω σε ορισμένα
προϊόντα (D063987/04 - 2020/2611(RPS) - προθεσμία: 21 Μαΐου 2020)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
231/2012 σχετικά με τη θέσπιση προδιαγραφών για τα πρόσθετα τροφίμων που αναφέρονται στα
παραρτήματα II και ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου όσον αφορά τις προδιαγραφές για το φωσφορικό ασβέστιο [Ε 341 (iii)]
(D066081/02 - 2020/2606(RPS) - προθεσμία: 10 Μαΐου 2020)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

9. Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
Οι ανακοινώσεις της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα
που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια των περιόδων συνόδου του Οκτωβρίου II,
Νοεμβρίου I, Δεκεμβρίου II 2019 και του Ιανουαρίου I 2020 διατίθενται στον ιστότοπο του
Κοινοβουλίου.

10. Αναφορές
Οι αναφορές αριθ. 0172-20 έως 0309-20 καταχωρίστηκαν στο γενικό πρωτόκολλο στις 26 Μαρτίου
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2020 και παραπέμφθηκαν στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 226 παράγραφοι 9 και 10
του Κανονισμού.

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι διαβίβασε στις  26 Μαρτίου 2020 στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 226 παράγραφος 15 του Κανονισμού, αναφορές που απηύθηναν στο
Κοινοβούλιο φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν
κατοικούν ούτε έχουν την καταστατική τους έδρα σε κράτος μέλος.

11. Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας 

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 47 του Κανονισμού)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων στις 12 Μαρτίου 2020)

επιτροπή BUDG

- Ένα δίχτυ ασφαλείας για την προστασία των δικαιούχων των προγραμμάτων της ΕΕ: κατάρτιση
σχεδίου έκτακτης ανάγκης για το ΠΔΠ (2020/2051(INL)) 
(γνωμοδότηση: AGRI)

12. Τροποποιήσεις των παραπομπών σε επιτροπές (άρθρο 56 του
Κανονισμού)
επιτροπή LIBE 

- Ευθύνη των εταιρειών για περιβαλλοντική ζημία (2020/2027(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: JURI
γνωμοδότηση: DEVE, LIBE

13. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από άλλα θεσμικά όργανα

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 03/2020 - Τμήμα III – Επιτροπή (N9-0011/2020 - C9-
0081/2020 - 2020/2049(GBD))

αναπομπή επί της ουσίας : BUDG

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 95/93 σχετικά με τους κοινούς κανόνες κατανομής του διαθέσιμου
χρόνου χρήσης (slots) στους κοινοτικούς αερολιμένες (COM(2020)0111 - C9-0082/2020 -
2020/0042(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 145 παράγραφος 1 και το άρθρο 146 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο
Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την
Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή επί της ουσίας : TRAN

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 και του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 508/2014 όσον αφορά ειδικά μέτρα για την κινητοποίηση επενδύσεων στα συστήματα
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ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των κρατών μελών και σε άλλους τομείς των οικονομιών τους για
την αντιμετώπιση της έξαρσης της νόσου COVID-19 [Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την
Αντιμετώπιση του Κοροναϊού] (COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 145 παράγραφος 1 και το άρθρο 146 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο
Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την
Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή επί της ουσίας : REGI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου με σκοπό την παροχή χρηματοδοτικής
ενίσχυσης σε κράτη μέλη και χώρες που διαπραγματεύονται την προσχώρησή τους στην Ένωση,
και έχουν πληγεί σημαντικά από σοβαρή κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας
υγείας (COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 145 παράγραφος 1 και το άρθρο 146 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο
Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την
Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή επί της ουσίας : REGI

2) από τους βουλευτές

- Esteban González Pons, Leopoldo López Gil και Nuno Melo. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με
την καταδίκη της αναστολής των πτήσεων της TAP από το καθεστώς της Βενεζουέλας (B9-
0120/2020)

αναπομπή επί της ουσίας : TRAN
γνωμοδότηση : AFET, INTA

- Andris Ameriks, Biljana Borzan, Rosanna Conte, Εμμανουήλ Φράγκος, 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 και Elżbieta Katarzyna Łukacijewska. Πρόταση ψηφίσματος
σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ημέρα Αισιοδοξίας (B9-0127/2020)

αναπομπή επί της ουσίας : ENVI

- Dominique Bilde. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την πολιτική κατάσταση στη Βοσνία-
Ερζεγοβίνη και τον σεβασμό των δικαιωμάτων της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας (B9-
0130/2020)

αναπομπή επί της ουσίας : AFET

14. Μεταφορές πιστώσεων και δημοσιονομικές αποφάσεις
Σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού, το Συμβούλιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ενημέρωσε την αρμόδια επί του προϋπολογισμού αρχή σχετικά με την
έγκριση της μεταφοράς πιστώσεων DEC 01/2020 - Τμήμα III – Επιτροπή.

Σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή
Προϋπολογισμών αποφάσισε να εγκρίνει τις μεταφορές πιστώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
DEC 02/2020 – Τμήμα III – Επιτροπή.

15. Διάταξη των εργασιών
Το τελικό σχέδιο της ημερησίας διατάξεως της παρούσας περιόδου συνόδου (PE 649.883/PDOJ)
έχει διανεμηθεί. Καμία τροποποίηση δεν έχει προταθεί.
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Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.

16. Ψηφοφορίες επί των αιτημάτων για εφαρμογή της διαδικασίας του
κατεπείγοντος (άρθρο 163 του Κανονισμού)
Το Σώμα καλείται να ψηφίσει επί των αιτημάτων για εφαρμογή της διαδικασίας του κατεπείγοντος
που υποβλήθηκαν από την Επιτροπή:

— Κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης (slots) στους κοινοτικούς αερολιμένες: κοινοί
κανόνες [COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και
Τουρισμού. Εισηγητής: Dominique Riquet ***I

— Ειδικά μέτρα για την κινητοποίηση επενδύσεων στα συστήματα ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης των κρατών μελών και σε άλλους τομείς των οικονομιών τους για την
αντιμετώπιση της έξαρσης της νόσου COVID-19 (Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την
Αντιμετώπιση του Κοροναϊού) [COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)] -
Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Younous Omarjee ***I

— Χρηματοδοτική ενίσχυση σε κράτη μέλη και χώρες που διαπραγματεύονται την προσχώρησή
τους στην Ένωση, και έχουν πληγεί σημαντικά από σοβαρή κατάσταση έκτακτης ανάγκης
στον τομέα της δημόσιας υγείας [COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD)] -
Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Younous Omarjee ***I

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε ανάγνωση των οδηγιών σχετικά με τις πρακτικές λεπτομέρειες της
ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση με τη χρησιμοποίηση του εναλλακτικού συστήματος
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας (βλ. απόφαση του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής
Μαρτίου 2020 που συμπληρώνει την απόφασή του της 3ης Μαΐου 2004 όσον αφορά τις
κανονιστικές διατάξεις σχετικά με τις ψηφοφορίες) και υπενθυμίζει ότι οι οδηγίες αυτές έχουν
διανεμηθεί και στους βουλευτές.

Η ψηφοφορία θα διαρκέσει μέχρι τις 11.00. 

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν στις 12.30.

Διεξάγεται η ψηφοφορία.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 10.10.)

17. Επανάληψη της συνεδρίασης
Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 10.33.

18. Δήλωση της Προεδρίας
Ο Πρόεδρος προβαίνει σε δήλωση στην οποία αναφέρεται στις εξαιρετικές και απρόβλεπτες
συνθήκες που οδήγησαν στη σύγκληση της παρούσας έκτακτης περιόδου συνόδου. Αυτή η άνευ
προηγουμένου απόφαση έχει ως στόχο την προστασία της υγείας του προσωπικού του
Κοινοβουλίου και των βουλευτών και, παράλληλα, τη διασφάλιση της δημοκρατικής ζωτικότητας
του θεσμικού οργάνου στην υπηρεσία των πολιτών της Ένωσης. 

Εκφράζει τα συλλυπητήρια του Σώματος προς την οικογένεια του νέου άνδρα ο οποίος εργαζόταν
στο Κοινοβούλιο και έχασε τη ζωή του λόγω της προσβολής του από τη νόσο Covid-19, καθώς και
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προς τις οικογένειες όλων των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους από τον κοροναϊό.

Αποτίει φόρο τιμής στο ιατρικό προσωπικό της Ένωσης για την αφοσίωσή του και υπενθυμίζει ότι
η συμπεριφορά των πολιτών είναι αποφασιστικός παράγοντας για την καταπολέμηση της
πανδημίας.

Τέλος, τονίζει τη σημασία των αποφάσεων που θα ληφθούν σήμερα.

19. Συντονισμένη ευρωπαϊκή αντιμετώπιση της επιδημίας COVID-19
(συζήτηση) 
Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Συντονισμένη ευρωπαϊκή αντιμετώπιση της
επιδημίας COVID-19 (2020/2610(RSP))

Ο Πρόεδρος ενημερώνει το Σώμα ότι η προεδρία του Συμβουλίου, αδυνατώντας να παραστεί,
απέστειλε τη δήλωσή της γραπτώς (βλ. Πλήρη Πρακτικά, σημείο 19).

Η Ursula von der Leyen (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Esteban González Pons, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Javier Moreno Sánchez,
εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Dominique Riquet, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Nicolas Bay,
εξ ονόματος της Ομάδας ID, Ska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Derk Jan Eppink, εξ
ονόματος της Ομάδας ECR, Manon Aubry, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, 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 και Jan-
Christoph Oetjen.

Παρεμβαίνει ο Maroš Šefčovič (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

20. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας επί των
αιτημάτων για εφαρμογή της διαδικασίας του κατεπείγοντος (άρθρο 163
του Κανονισμού)
Προτού προβεί στην ανάγνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας, ο Πρόεδρος επισημαίνει τη
μοναδικότητα αυτής της διαδικασίας εξ αποστάσεως συμμετοχής. Χαιρετίζει τους βουλευτές που
συμμετέχουν στη σύνοδο από τις οικίες τους και εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τις πολιτικές
ομάδες καθώς και προς το σύνολο του προσωπικού του Κοινοβουλίου.

Αιτήματα για εφαρμογή της διαδικασίας του κατεπείγοντος:

Κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης (slots) στους κοινοτικούς αερολιμένες: κοινοί κανόνες
[COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού.
Εισηγητής: Dominique Riquet ***I

Με ΟΚ (687 υπέρ, 0 κατά, 0 αποχές), αποφασίζεται η εφαρμογή της διαδικασίας του
κατεπείγοντος.
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Ειδικά μέτρα για την κινητοποίηση επενδύσεων στα συστήματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
των κρατών μελών και σε άλλους τομείς των οικονομιών τους για την αντιμετώπιση της έξαρσης
της νόσου COVID-19 (Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κοροναϊού) [COM
(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής:
Younous Omarjee ***I

Με ΟΚ (686 υπέρ, 1 κατά, 0 αποχές), αποφασίζεται η εφαρμογή της διαδικασίας του
κατεπείγοντος.

Χρηματοδοτική ενίσχυση σε κράτη μέλη και χώρες που διαπραγματεύονται την προσχώρησή τους
στην Ένωση, και έχουν πληγεί σημαντικά από σοβαρή κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα
της δημόσιας υγείας [COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD)] - Επιτροπή
Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Younous Omarjee ***I

Με ΟΚ (684 υπέρ, 1 κατά, 2 αποχές), αποφασίζεται η εφαρμογή της διαδικασίας του
κατεπείγοντος.

Ορίζονται οι ακόλουθες προθεσμίες κατάθεσης:

- τροπολογίες: σήμερα, 26 Μαρτίου 2020 στις 14.00

- ψηφοφορίες κατά τμήματα και χωριστές ψηφοφορίες: σήμερα, 26 Μαρτίου 2020 στις 16.00.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.48.)

21. Επανάληψη της συνεδρίασης
Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 17.33.

22. Ψηφοφορίες επί των τροπολογιών
Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι έλαβε τις ακόλουθες τροπολογίες:

Κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης (slots) στους κοινοτικούς αερολιμένες: κοινοί κανόνες: 1
τροπολογία

Ειδικά μέτρα για την κινητοποίηση επενδύσεων στα συστήματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
των κρατών μελών και σε άλλους τομείς των οικονομιών τους για την αντιμετώπιση της έξαρσης
της νόσου COVID-19 (Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κοροναϊού): 4
τροπολογίες

Χρηματοδοτική ενίσχυση σε κράτη μέλη και χώρες που διαπραγματεύονται την προσχώρησή τους
στην Ένωση, και έχουν πληγεί σημαντικά από σοβαρή κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα
της δημόσιας υγείας: 1 τροπολογία

° 
° ° ° 

Παρεμβαίνει ο Maximilian Krah.
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° 
° ° ° 

Διεξάγεται η ψηφοφορία επί των τροπολογιών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο των διαδικασιών
κατεπείγοντος που αποφασίστηκαν σήμερα το πρωί (σημείο 20 των Συνοπτικών Πρακτικών της
26.3.2020)

Η ψηφοφορία θα διαρκέσει μέχρι τις 18.30.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν στις 20.00.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 17.38.)

23. Επανάληψη της συνεδρίασης
Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 20.08.

24. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των ψηφοφοριών επί των
τροπολογιών
Κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης (slots) στους κοινοτικούς αερολιμένες: κοινοί κανόνες
[COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
Εισηγητής: Dominique Riquet ***I

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 1)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0041)

Ειδικά μέτρα για την κινητοποίηση επενδύσεων στα συστήματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
των κρατών μελών και σε άλλους τομείς των οικονομιών τους για την αντιμετώπιση της έξαρσης
της νόσου COVID-19 (Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κοροναϊού) [COM
(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής:
Younous Omarjee ***I

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 2)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Απορρίπτεται

Χρηματοδοτική ενίσχυση σε κράτη μέλη και χώρες που διαπραγματεύονται την προσχώρησή τους
στην Ένωση, και έχουν πληγεί σημαντικά από σοβαρή κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα
της δημόσιας υγείας [COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD)] - Επιτροπή
Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Younous Omarjee ***I

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 3)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Απορρίπτεται
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25. Τελικές ψηφοφορίες
Κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης (slots) στους κοινοτικούς αερολιμένες: κοινοί κανόνες
[COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού.
Εισηγητής: Dominique Riquet ***I

Ειδικά μέτρα για την κινητοποίηση επενδύσεων στα συστήματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
των κρατών μελών και σε άλλους τομείς των οικονομιών τους για την αντιμετώπιση της έξαρσης
της νόσου COVID-19 (Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κοροναϊού) [COM
(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής:
Younous Omarjee ***I

Χρηματοδοτική ενίσχυση σε κράτη μέλη και χώρες που διαπραγματεύονται την προσχώρησή τους
στην Ένωση, και έχουν πληγεί σημαντικά από σοβαρή κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα
της δημόσιας υγείας [COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD)] - Επιτροπή
Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Younous Omarjee ***I

Διεξάγονται οι τελικές ψηφοφορίες σχετικά με τις διαδικασίες  κατεπείγοντος που αποφασίστηκαν
σήμερα το πρωί (σημείο 20 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.3.2020 και σημείο 24 των
Συνοπτικών Πρακτικών της 26.3.2020)

Η ψηφοφορία θα διαρκέσει μέχρι τις 21.00. 

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν στις 22.30.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 20.10.)

26. Επανάληψη της συνεδρίασης
Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 22.32.

27. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των τελικών ψηφοφοριών
Κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης (slots) στους κοινοτικούς αερολιμένες: κοινοί κανόνες
[COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
Εισηγητής: Dominique Riquet ***I

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται P9_TA(2020)0041

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 1)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση.

Ειδικά μέτρα για την κινητοποίηση επενδύσεων στα συστήματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
των κρατών μελών και σε άλλους τομείς των οικονομιών τους για την αντιμετώπιση της έξαρσης
της νόσου COVID-19 (Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κοροναϊού) [COM
(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής:
Younous Omarjee ***I

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
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Εγκρίνεται P9_TA(2020)0042

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 2)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση.

Χρηματοδοτική ενίσχυση σε κράτη μέλη και χώρες που διαπραγματεύονται την προσχώρησή τους
στην Ένωση, και έχουν πληγεί σημαντικά από σοβαρή κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα
της δημόσιας υγείας [COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD)] - Επιτροπή
Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Younous Omarjee ***I

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται P9_TA(2020)0043

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 3)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση.

28. Αιτιολογήσεις ψήφου
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου: 

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 194 του
Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου. 

Κατ' εξαίρεση, θα γίνουν δεκτές αιτιολογήσεις ψήφου 400 λέξεων κατ' ανώτατο όριο.

29. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου περιλαμβάνονται στο έγγραφο «Αποτελέσματα των
ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση», το οποίο επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά της
συνεδρίασης και είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου. Δημοσιεύονται μόνο για λόγους
ενημέρωσης και δεν μεταβάλλουν επ’ ουδενί το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας όπως ανακοινώθηκε
στην Ολομέλεια.

Το έγγραφο ενημερώνεται τακτικά για μέγιστη περίοδο δύο εβδομάδων μετά την περίοδο συνόδου
της Ολομέλειας.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής, ο κατάλογος με τις διορθώσεις και προθέσεις ψήφου κλείνει,
προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

30. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 111 παράγραφος 2 του
Κανονισμού)
Σχέδιο κατ’ εξουσιοδότηση πράξεως που διαβιβάστηκε στο Κοινοβούλιο:

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη διόρθωση ορισμένων γλωσσικών
εκδόσεων του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35 για τη συμπλήρωση της οδηγίας
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ανάληψη και την
άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) (C(2020)01514 -
2020/2609(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου
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στις 12 Μαρτίου 2020

αναπομπή επί της ουσίας: ECON

31. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της τρέχουσας συνεδρίασης
και διαβίβαση των Κειμένων που Εγκρίθηκαν
Σύμφωνα με το άρθρο 202 παράγραφος 3 του Κανονισμού, τα Συνοπτικά Πρακτικά της τρέχουσας
συνεδρίασης θα υποβληθούν προς έγκριση στο Κοινοβούλιο στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης.

Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, τα κείμενα που εγκρίθηκαν κατά την τρέχουσα σύνοδο
ολομέλειας θα διαβιβασθούν ήδη από σήμερα στους αποδέκτες τους.

32. Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
Οι επόμενες συνεδριάσεις θα διεξαχθούν στις 13 Μαΐου 2020 και 14 Μαΐου 2020.

33. Λήξη της συνεδρίασης
Η συνεδρίαση λήγει στις 22.36.

34. Διακοπή της συνόδου
Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διακόπτεται.

Klaus Welle David Maria Sassoli
Γενικός Γραμματέας Πρόεδρος
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

26.3.2020

Παρόντες:

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, Σπυράκη Μαρία, Stegrud Jessica, Vandendriessche Tom, Van
Overtveldt Johan, Verhofstadt Guy, Vincze Loránt, Wallace Mick, Weiss Pernille

Δικαιολογημένα απόντες:

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

⁂

Για λόγους που συνδέονται με την πανδημία COVID-19, εφαρμόζεται σύστημα ψηφοφορίας εξ
αποστάσεως  (βλ.  απόφαση  του  Προεδρείου  της  20ής  Μαρτίου  2020  που  συμπληρώνει  την
απόφασή του της  3ης  Μαΐου 2004 σχετικά με  τους  κανόνες  που διέπουν τις  ψηφοφορίες).  Τα
ονόματα  των  βουλευτών  που  έλαβαν  μέρος  στην  ψηφοφορία  παρατίθενται  στο  έγγραφο
«Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση», το οποίο επισυνάπτεται στα Συνοπτικά
Πρακτικά της συνεδρίασης και είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.
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