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EUROOPA PARLAMENT 

ISTUNGJÄRK 2020–2021 

26. märtsi 2020. aasta istung 

BRÜSSEL 

PROTOKOLL 

NELJAPÄEV, 26. MÄRTS 2020

ISTUNGI JUHATAJA: David Maria SASSOLI
president

1. Istungjärgu jätkamine
Teisipäeval, 10. märtsil 2020 katkestatud istungjärk jätkus.

2. Istungi algus
Istung algas kell 10.00.

3. Eelmise istungi protokolli kinnitamine
Kinnitati eelmise istungi protokoll.

4. Osaistungjärkude ajakava
President andis teada, et tema soovitusel ning lähtudes olukorra tõsidusest ja Covid-19 juhtumite
järsust kasvust Euroopa Liidus, oli esimeeste konverents oma 19. märtsi koosolekul otsustanud
vääramatule jõule viidates ohutusmeetmena ja rahvatervise kaitseks muuta uuesti parlamendi 2020.
aasta töökalendrit.

Kuna erakorraline osaistungjärk peetakse sel neljapäeval, 26. märtsil, jäävad varem kavandatud
osaistungjärgud 1. ja 2. aprillil, 22. ja 23. aprillil ning 3. ja 4. juunil Brüsselis ära. 

Osaistungjärk, mis pidi esialgselt toimuma 11.–14. mail Strasbourgis, toimub 13 ja 14. mail
Brüsselis; 

osaistungjärk, mis pidi esialgselt toimuma 15.– 18. juunil Strasbourgis, toimub 17. ja 18. juunil
Brüsselis;

osaistungjärk, mis pidi esialgselt toimuma 6.– 9. juulil Strasbourgis, toimub 8. ja 9. juulil Brüsselis.

Esimeeste konverents vaatab olukorra uuesti läbi, kui Covid-19 pandeemias toimub uusi arenguid.

Muudetud esialgse kalendriga saab tutvuda parlemendi veebisaidil.

P9_PV(2019)03-26 PE 650.034 - 3
ET



5. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
President sai fraktsioonilt Renew ja fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmete sekretariaadilt
järgmised otsused, millega muudetakse komisjonide ja delegatsioonide koosseisu:

TRAN-komisjon: Dorien Rookmakeri asemel Rosa D'Amato;

inimõiguste allkomisjon : Katalin Cseh.

Otsused jõustusid nende teatavakstegemise päeval.

6. Puutumatuse äravõtmise taotlus
Horvaatia pädevad asutused on edastanud Valter Flego puutumatuse äravõtmise taotluse seoses
kriminaalmenetlusega, mis on tema suhtes algatatud Rijeka ringkonnakohtus. 

Vastavalt kodukorra artikli 9 lõikele 1 edastati taotlus JURI-komisjonile, kes vastutab küsimuse
läbivaatamise eest.

7. Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide
allkirjastamine (kodukorra artikkel 79)
President teatas, et kirjutab esmaspäeval, 30. märtsil 2020 koos nõukogu eesistujaga alla järgmistele
seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktidele:

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb süsteemi „Võltsitud ja ehtsad dokumendid
veebis“ (FADO) ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu ühismeede 98/700/JSK
(00097/2019/LEX - C9-0086/2020 - 2018/0330B(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 95/93
ühenduse lennujaamades teenindusaegade jaotamise ühiste eeskirjade kohta (00004/2020/LEX –
C9-0087/2020 – 2020/0042(COD)); 

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1303/2013, määrust
(EL) nr 1301/2013 ja määrust (EL) nr 508/2014 seoses erimeetmetega investeeringute kaasamiseks
liikmesriikide tervishoiusüsteemidesse ja muudesse majandussektoritesse, et reageerida COVID-19
puhangule [Koroonaviirusega võitlemise investeerimisalgatus] (00005/2020/LEX – C9-0088/2020 –
2020/0043(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EL) nr
2012/2002, et anda finantsabi liikmesriikidele ja ELiga ühinemisläbirääkimisi pidavatele riikidele,
keda ulatuslik rahvatervise hädaolukord tõsiselt mõjutab (00006/2020/LEX – C9-0089/2020 –
2020/0044(COD)).

8. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 112)
Parlamendile on esitatud järgmised kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluvad
rakendusmeetmete eelnõud:  
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- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr
396/2005 III lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate kloraadijääkide
piirnormidega (D059760/07 - 2020/2608(RPS) - tähtaeg: 13. mai 2020)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr
396/2005 II lisa seoses dimetoaadi ja ometoaadi jääkide piirnormidega kirssides või nende pinnal
(D063855/04 - 2020/2607(RPS) - tähtaeg: 12. mai 2020)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr
396/2005 II ja III lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate tsüantraniliprooli,
tsüasofamiidi, tsüprodiniili, fenpüroksimaadi, fludioksoniili, fluksapüroksaadi, imasaliili,
isofetamiidi, metüülkresoksiimi, lufenurooni, mandipropamiidi, propamokarbi, püraklostrobiini,
püriofenooni, püriproksüfeeni ja spinetoraami jääkide piirnormidega (D063958/04 - 2020/2612
(RPS) - tähtaeg: 21. mai 2020)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr
396/2005 II ja III lisa seoses müklobutaniili, napropamiidi ja sintofeeni jääkide piirnormidega
teatavates toodetes või nende pinnal (D063987/04 - 2020/2611(RPS) - tähtaeg: 21. mai 2020)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määruse (EL) nr 231/2012 (millega kehtestatakse Euroopa
Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II ja III lisas loetletud toidu lisaainete
spetsifikatsioonid) lisa seoses trikaltsiumfosfaadi (E 341 (iii)) spetsifikatsioonidega (D066081/02 -
2020/2606(RPS) - tähtaeg: 10. mai 2020)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

9. Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev
tegevus
Komisjoni teatised parlamendi 2019. aasta oktoobri II, novembri I, detsembri II ja 2020. aasta
jaanuari I osaistungjärgul vastu võetud seisukohtadele ja resolutsioonidele järgneva tegevuse kohta
on kättesaadavad parlamendi veebisaidil.

10. Petitsioonid
Petitsioonid nr 0172-20–0309-20 kanti 26. märtsil 2020 registrisse ja edastati vastutavale
komisjonile kooskõlas kodukorra artikli 226 lõigetega 9 ja 10.

President edastas 26. märtsil 2020 kooskõlas kodukorra artikli 226 lõikega 15 vastutavale
komisjonile Euroopa Parlamendile saadetud petitsioonid, mille esitajateks on füüsilised või
juriidilised isikud, kes ei ole Euroopa Liidu kodanikud ning kes ei ela ega oma registrijärgset
asukohta mõnes liikmesriigis.

11. Otsus algatusraportite koostamiseks 

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 47)
(Esimeeste konverentsi 12. märtsi 2020. aasta otsuse alusel)
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BUDG-komisjon

- Mitmeaastase finantsraamistikuga seotud hädaolukorra kava kehtestamine, et luua turvavõrk ELi
programmidest toetuse saajate kaitsmiseks (2020/2051(INL)) 
(nõuandvad komisjonid: AGRI)

12. Parlamendikomisjonile menetlemiseks esitamise muutmine
(kodukorra artikkel 56)
LIBE-komisjon 
- Äriühingute vastutus keskkonnakahju eest (2020/2027(INI))
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: JURI
nõuandvad komisjonid: DEVE, LIBE

13. Esitatud dokumendid

Esitatud on järgmised dokumendid:

1) teised institutsioonid

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 03/2020 – III eelarveosa – Komisjon (N9-
0011/2020 - C9-0081/2020 - 2020/2049(GBD))

edasi saadetud vastutavale
komisjonile :

BUDG

- Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 95/93
ühenduse lennujaamades teenindusaegade jaotamise ühiste eeskirjade kohta (COM(2020)0111 - C9-
0082/2020 - 2020/0042(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 145 lõikele 1 ja artikli 146 lõikele 1 selle
ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud vastutavale
komisjonile :

TRAN

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL)
nr 1303/2013, määrust (EL) nr 1301/2013 ja määrust (EL) nr 508/2014 seoses erimeetmetega
investeeringute kaasamiseks liikmesriikide tervishoiusüsteemidesse ja muudesse
majandussektoritesse, et reageerida COVID-19 puhangule [Koroonaviirusega võitlemise
investeerimisalgatus] (COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 145 lõikele 1 ja artikli 146 lõikele 1 selle
ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud vastutavale
komisjonile :

REGI

- Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EU) nr
2012/2002, et anda finantsabi liikmesriikidele ja ELiga ühinemisläbirääkimisi pidavatele riikidele,
keda ulatuslik rahvatervise hädaolukord tõsiselt mõjutab (COM(2020)0114 - C9-0084/2020 -
2020/0044(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 145 lõikele 1 ja artikli 146 lõikele 1 selle
ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud vastutavale
komisjonile :

REGI
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2) parlamendiliikmed

- Esteban González Pons, Leopoldo López Gil ja Nuno Melo. Resolutsiooni ettepanek, millega
mõistetakse hukka lennuettevõtja TAP lendude peatamine Venezuela režiimi poolt (B9-0120/2020)

edasi saadetud vastutavale
komisjonile :

TRAN

nõuandvad
komisjonid :

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 ja Elżbieta Katarzyna Łukacijewska. Resolutsiooni ettepanek
Euroopa optimismi päeva kohta (B9-0127/2020)

edasi saadetud vastutavale
komisjonile :

ENVI

- Dominique Bilde. Resolutsiooni ettepanek poliitilise olukorra kohta Bosnias ja Hertsegoviinas
ning Serblaste Vabariigi õiguste austamise kohta (B9-0130/2020)

edasi saadetud vastutavale
komisjonile :

AFET

14. Assigneeringute ümberpaigutamised ja eelarveotsused
Finantsmääruse artikli 31 lõike 2 kohaselt teavitas Euroopa Liidu Nõukogu eelarvepädevat
institutsiooni heakskiidust assigneeringute ümberpaigutamisele DEC 01/2020 - III jagu – Komisjon.

Finantsmääruse artikli 32 lõike 2 kohaselt kiitis eelarvekomisjon heaks Euroopa Komisjoni
assigneeringute ümberpaigutamise DEC 02/2020 – III jagu – Komisjon.

15. Tööplaan
Jagati laiali käeoleva osaistungjärgu päevakorra lõplik projekt (PE 649.883/PDOJ). Ühtegi
muudatusettepanekut ei tehtud.

Tööplaan kinnitati.

16. Hääletus kiireloomulise menetluse taotluste üle (kodukorra artikkel
163)
Parlament hääletas järgmiste komisjoni esitatud taotluste üle kohaldada kiireloomulist menetlust:

— Ühenduse lennujaamades teenindusaegade jaotamise ühised eeskirjad [COM(2020)0111 - C9-
0082/2020 - 2020/0042(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör Dominique
Riquet ***I

— Erimeetmed investeeringute kaasamiseks liikmesriikide tervishoiusüsteemidesse ja muudesse
majandussektoritesse, et reageerida COVID-19 puhangule [koroonaviirusele reageerimise
investeerimisalgatus] [COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)] -
Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Younous Omarjee ***I

— Finantsabi liikmesriikidele ja ELiga ühinemisläbirääkimisi pidavatele riikidele, keda ulatuslik
rahvatervise hädaolukord tõsiselt mõjutab [COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044
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(COD)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Younous Omarjee ***I

President luges ette nimelise hääletuse korra ja juhised alternatiivse elektroonilise hääletamise
süsteemi kasutamise puhul (vt juhatuse 20. märtsi 2020. aasta otsust, millega täiendatakse juhatuse
3. mai 2004. aasta otsust hääletuseeskirja kohta) ning tuletas meelde, et need on jaotatud ka
parlamendiliikmetele.

Hääletada saab kuni kell 11.00. 

Hääletuse tulemused tehakse teatavaks kell 12.30.

Toimus hääletus.
(Istung katkestati kell 10.10.)

17. Istungi jätkamine
Istung jätkus kell 10.33.

18. Presidentuuri avaldus
President tegi avalduse, kus ta kirjeldas erandlikke ja ettenägematuid asjaolusid, mis tingisid
käesoleva erakorralise osaistungjärgu korraldamise. Selle enneolematu otsusega püüti kaitsta
Euroopa Parlamendi töötajate ja parlamendiliikmete tervist, tagades samal ajal ELi kodanike
teenistuses oleva institutsiooni elujõulise demokraatia. 

President väljendas parlamendi kaastunnet Covid-19 tõttu surnud noore, parlamendis töötanud mehe
perekonnale ning kõigile peredele, kelle liikmed olid viiruse tõttu elu kaotanud.

Ta väljendas austust Euroopa Liidu meditsiinitöötajate pühendumusele ja tuletas meelde, et inimeste
käitumine on pandeemia vastases võitluses otsustava tähtsusega.

Lõpetuseks rõhutas president, kui tähtsad on täna tehtavad otsused.

19. Euroopa kooskõlastatud reageering COVID-19 puhangule (arutelu) 
Nõukogu ja komisjoni avaldused: Euroopa kooskõlastatud reageering COVID-19 puhangule
(2020/2610(RSP))

President teavitas kohalolijaid, et nõukogu eesistuja, kes ei saanud kohale tulla, saatis oma avalduse
kirjalikult (vt istungi stenogrammi punkti 19).

Ursula von der Leyen (komisjoni president) esines avaldusega.

Sõna võtsid Esteban González Pons fraktsiooni PPE nimel, Javier Moreno Sánchez fraktsiooni
S&D nimel, Dominique Riquet fraktsiooni Renew nimel, Nicolas Bay fraktsiooni ID nimel, Ska
Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel, Derk Jan Eppink fraktsiooni ECR nimel, Manon Aubry
fraktsiooni GUE/NGL nimel, 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 ja Jan-Christoph Oetjen.
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Sõna võttis Maroš Šefčovič (komisjoni asepresident).

Arutelu lõpetati.

20. Teadaanne kiireloomulise menetluse taotluste hääletuse tulemuste
kohta (kodukorra artikkel 163)
Enne hääletuse tulemuste ettelugemist juhtis president tähelepanu kaughääletuse ainulaadsusele. Ta
tervitas parlamendiliikmeid, kes osalesid istungil oma kodust, ning tänas fraktsioone ja kogu
parlamendi personali.

Kiireloomulise menetluse taotlused:

Ühenduse lennujaamades teenindusaegade jaotamise ühised eeskirjad [COM(2020)0111 - C9-
0082/2020 - 2020/0042(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör Dominique Riquet ***I

Kiireloomulise menetluse taotlus kiideti nimelise hääletusega heaks (687 poolt, 0 vastu, 0
erapooletut).

Erimeetmed investeeringute kaasamiseks liikmesriikide tervishoiusüsteemidesse ja muudesse
majandussektoritesse, et reageerida COVID-19 puhangule [koroonaviirusele reageerimise
investeerimisalgatus] [COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)] -
Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Younous Omarjee ***I

Kiireloomulise menetluse taotlus kiideti nimelise hääletusega heaks (686 poolt, 1 vastu, 0
erapooletut).

Finantsabi liikmesriikidele ja ELiga ühinemisläbirääkimisi pidavatele riikidele, keda ulatuslik
rahvatervise hädaolukord tõsiselt mõjutab [COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD)] -
Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Younous Omarjee ***I

Kiireloomulise menetluse taotlus kiideti nimelise hääletusega heaks (684 poolt, 1 vastu, 2
erapooletut).

Määrati järgmised dokumentide esitamise tähtajad:

- muudatusettepanekud: see päev, 26. märts 2020 kell 14.00;

- osade kaupa ja eraldi hääletus: see päev, 26. märts 2020 kell 16.00.

(Istung katkestati kell 12.48.)

21. Istungi jätkamine
Istung jätkus kell 17.33.

22. Muudatusettepanekute hääletus
President andis teada, et oli saanud järgmised muudatusettepanekud:
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Ühenduse lennujaamades teenindusaegade jaotamise ühised eeskirjad: 1 muudatusettepanek

Erimeetmed investeeringute kaasamiseks liikmesriikide tervishoiusüsteemidesse ja muudesse
majandussektoritesse, et reageerida COVID-19 puhangule [koroonaviirusele reageerimise
investeerimisalgatus]: 4 muudatusettepanekut

Finantsabi liikmesriikidele ja ELiga ühinemisläbirääkimisi pidavatele riikidele, keda ulatuslik
rahvatervise hädaolukord tõsiselt mõjutab: 1 muudatusettepanek

° 
° ° ° 

Sõna võttis Maximilian Krah.

° 
° ° ° 

Hommikul otsustatud kiireloomuliste menetluste raames esitatud muudatusettepanekud pandi
hääletusele (26.3.2020 protokolli punkt 20).

Hääletada saab kuni kell 18.30. 

Hääletuse tulemused tehakse teatavaks kell 20.00.

(Istung katkestati kell 17.38.)

23. Istungi jätkamine
Istung jätkus kell 20.08.

24. Teadaanne muudatusettepanekute hääletuse tulemuste kohta
Ühenduse lennujaamades teenindusaegade jaotamise ühised eeskirjad [COM(2020)0111 - C9-
0082/2020 - 2020/0042(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon Raportöör Dominique Riquet ***I

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

MUUDATUSETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0041)

Erimeetmed investeeringute kaasamiseks liikmesriikide tervishoiusüsteemidesse ja muudesse
majandussektoritesse, et reageerida COVID-19 puhangule [koroonaviirusele reageerimise
investeerimisalgatus] [COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)] -
Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Younous Omarjee ***I

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tagasi lükatud

Finantsabi liikmesriikidele ja ELiga ühinemisläbirääkimisi pidavatele riikidele, keda ulatuslik
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rahvatervise hädaolukord tõsiselt mõjutab [COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD)] -
Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Younous Omarjee ***I

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

MUUDATUSETTEPANEK

Tagasi lükatud

25. Lõpphääletus
Ühenduse lennujaamades teenindusaegade jaotamise ühised eeskirjad [COM(2020)0111 - C9-
0082/2020 - 2020/0042(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör Dominique Riquet ***I

Erimeetmed investeeringute kaasamiseks liikmesriikide tervishoiusüsteemidesse ja muudesse
majandussektoritesse, et reageerida COVID-19 puhangule [koroonaviirusele reageerimise
investeerimisalgatus] [COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)] -
Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Younous Omarjee ***I

Finantsabi liikmesriikidele ja ELiga ühinemisläbirääkimisi pidavatele riikidele, keda ulatuslik
rahvatervise hädaolukord tõsiselt mõjutab [COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD)] -
Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Younous Omarjee ***I

Hommikul otsustatud kiireloomulised menetlused pandi lõpphääletusele (26.3.2020 protokolli
punkt 20 ja 26.3.2020 protokolli punkt 24)

Hääletada saab kuni kell 21.00. 

Hääletuse tulemustest antakse teada kell 22.30.

(Istung katkestati kell 20.10.)

26. Istungi jätkamine
Istung jätkus kell 22.32.

27. Teadaanne lõpphääletuse tulemuste kohta
Ühenduse lennujaamades teenindusaegade jaotamise ühised eeskirjad [COM(2020)0111 - C9-
0082/2020 - 2020/0042(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon  Raportöör Dominique Riquet ***I

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud P9_TA(2020)0041

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

Erimeetmed investeeringute kaasamiseks liikmesriikide tervishoiusüsteemidesse ja muudesse
majandussektoritesse, et reageerida COVID-19 puhangule [koroonaviirusele reageerimise
investeerimisalgatus] [COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)] -
Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Younous Omarjee ***I
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EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud P9_TA(2020)0042

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

Finantsabi liikmesriikidele ja ELiga ühinemisläbirääkimisi pidavatele riikidele, keda ulatuslik
rahvatervise hädaolukord tõsiselt mõjutab [COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD)] -
Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Younous Omarjee ***I

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud P9_TA(2020)0043
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

28. Selgitused hääletuse kohta
Kirjalikud hääletuse selgitused: 

Kodukorra artikli 194 kohased kirjalikud hääletuse selgitused avaldatakse parlamendiliikme lehel
Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Erandkorras aktsepteeritakse hääletuse selgitusi, mille pikkus on kuni 400 sõna.

29. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused esitatakse istungi protokollile lisatud dokumendis
„Nimeliste hääletuste tulemused“, mis on kättesaadav Euroopa Parlamendi veebisaidil. Need
avaldatakse üksnes teavitamise eesmärgil ning need ei muuda täiskogu istungil teatatud
hääletustulemusi

Dokumenti ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast osaistungjärgu lõppu.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste ja hääletuskavatsuste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu
Teatajas avaldamiseks.

30. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 111 lõige 2)
Parlamendile on edastatud järgmise delegeeritud õigusakti eelnõu:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega parandatakse delegeeritud määruse (EL) 2015/35 (millega
täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/138/EÜ kindlustus- ja
edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II)) teatavaid keeleversioone (C
(2020)01514 - 2020/2609(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 12. märts 2020

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON
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31. Käesoleva istungi protokolli kinnitamine ja vastuvõetud tekstide
edastamine
Vastavalt kodukorra artikli 202 lõikele 3 esitatakse käesoleva istungi protokoll parlamendile
kinnitamiseks järgmise istungi alguses.

Parlamendi heakskiidul edastatakse käesoleva osaistungjärgu jooksul vastu võetud tekstid nüüd
adressaatidele.

32. Järgmiste istungite ajakava
Järgmised istungid toimuvad 13. mail 2020 ja 14. mail 2020.

33. Istungi lõpp
Istung lõppes kell 22.36. 

34. Istungjärgu vaheaeg
Euroopa Parlamendi istungjärk katkestati.

Klaus Welle David Maria Sassoli
peasekretär president
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KOHALOLIJATE NIMEKIRI

26.3.2020

Kohalolijad:

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

Vabandataval põhjusel puudujad:

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

⁂

COVID-19  pandeemiast  tingitud  põhjustel  võeti  kasutusele  kaughääletussüsteem  (juhatuse  20.
märtsi 2020. aasta otsus, millega täiendatakse juhatuse 3. mai 2004. aasta otsust hääletuseeskirja
kohta). Hääletusel  osalenud parlamendiliikmete nimekiri  on esitatud istungi päevakorrale lisatud
dokumendis  "Nimelise  hääletuse  tulemused",  millega  on  võimalik  tutvuda  parlamendi
internetisaidil.
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