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EUROOPAN PARLAMENTTI

ISTUNTOKAUSI 2020 - 2021

Istunto 26. maaliskuuta 2020 

BRYSSEL

PÖYTÄKIRJA

TORSTAI 26. MAALISKUUTA 2020

Puhetta johti David Maria SASSOLI
puhemies

1. Istuntokauden uudelleen avaaminen
Tiistaina 10. maaliskuuta 2020 keskeytetty istuntokausi avattiin uudelleen. 

2. Istunnon avaaminen
Istunto avattiin klo 10.00.

3. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.

4. Istuntokalenteri 
Puhemies ilmoitti, että koska tilanne on hyvin huolestuttava ja covid-19-tapausten määrä on
lisääntynyt Euroopan unionissa merkittävästi, puheenjohtajakokous päätti torstaina 19. maaliskuuta
pitämässään kokouksessa muuttaa puhemiehen ehdotuksesta uudelleen parlamentin
toimintakalenteria vuodeksi 2020 force majeure -syistä ja varotoimena sekä kansanterveyden
suojelemiseksi.

Nyt torstaina 26. maaliskuuta järjestettävän ylimääräisen istuntojakson vuoksi aiemmin suunnitellut
Brysselin istuntojaksot 1. ja 2. huhtikuuta, 22. ja 23. huhtikuuta ja 3. ja 4. kesäkuuta perutaan. 

Alun perin Strasbourgissa pidettäväksi suunniteltu istuntojakso 11.-14. toukokuuta järjestetään
Brysselissä 13. ja 14. toukokuuta.

Alun perin Strasbourgissa pidettäväksi suunniteltu istuntojakso 15.-18. kesäkuuta järjestetään
Brysselissä 17. ja 18. kesäkuuta.

Alun perin Strasbourgissa pidettäväksi suunniteltu istuntojakso 6.-9. heinäkuuta järjestetään
Brysselissä 8. ja 9. heinäkuuta.

Puheenjohtajakokous tarkastelee tilannetta uudelleen sen mukaan, mihin suuntaan covid-19-
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pandemia kehittyy.

Alustava tarkistettu kalenteri on saatavilla parlamentin verkkosivustolla.

5. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
Puhemies on vastaanottanut Renew-ryhmältä sekä sitoutumattomien jäsenten sihteeristöltä
seuraavat päätökset valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpanon muuttamisesta: 

TRAN-valiokunta: Rosa D'Amaton tilalle Dorien Rookmaker

ihmisoikeuksien alivaliokunta: Katalin Cseh

Päätökset tulevat voimaan tänään.

6. Koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
Kroatian toimivaltaiset viranomaiset ovat lähettäneet pyynnön Valter Flegon koskemattomuuden
pidättämiseksi Rijekan alioikeudessa häntä vastaan käynnistetyn rikosoikeudellisen menettelyn
vuoksi.

Työjärjestyksen 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti tämä pyyntö on lähetetty asiasta vastaavaan JURI-
valiokuntaan.

7. Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten
allekirjoittaminen (työjärjestyksen 79 artikla)
Puhemies ilmoitti, että hän allekirjoittaa maanantaina 30. maaliskuuta 2020 yhdessä neuvoston
puheenjohtajan kanssa seuraavat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetut säädökset:

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus aitojen ja väärennettyjen asiakirjojen sähköisestä
FADO-järjestelmästä (False and Authentic Documents Online) ja neuvoston yhteisen toiminnan
98/700/YOS kumoamisesta (00097/2019/LEX - C9-0086/2020 - 2018/0330B(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus lähtö- ja saapumisaikojen jakamista yhteisön
lentoasemilla koskevista yhteisistä säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 95/93 muuttamisesta
(00004/2020/LEX – C9-0087/2020 – 2020/0042(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus asetusten (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013 ja
(EU) N:o 508/2014 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse erityistoimenpiteistä, jotta saataisiin
liikkeelle investointeja jäsenvaltioiden terveydenhuoltojärjestelmiin ja muille talouden aloille covid-
19-epidemian vastatoimena (koronaviruksen vaikutusten lieventämistä koskeva investointialoite)
(00005/2020/LEX – C9-0088/2020 – 2020/0043(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus neuvoston asetuksen (EY) N:o 2012/2002
muuttamisesta taloudellisen tuen myöntämiseksi vakavan kansanterveysuhan koettelemille
jäsenvaltioille ja unioniin liittymisestä neuvotteleville maille (00006/2020/LEX – C9-0089/2020 –
2020/0044(COD)).

8. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 112 artikla)
Seuraavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvia täytäntöönpanotoimenpiteitä
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koskevat ehdotukset on toimitettu parlamentille:

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteen III
muuttamisesta siltä osin kuin on kyse kloraatin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai
niiden pinnalla (D059760/07 - 2020/2608(RPS) - määräaika: 13. toukokuuta 2020)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteen II
muuttamisesta siltä osin kuin on kyse dimetoaatin ja ometoaatin jäämien enimmäismääristä
kirsikoissa tai niiden pinnalla (D063855/04 - 2020/2607(RPS) - määräaika: 12. toukokuuta 2020)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on
kyse syantraniiliprolin, syatsofamidin, syprodiniilin, fenpyroksimaatin, fludioksiniilin,
fluksapyroksadin, imatsaliilin, isofetamidin, kresoksiimimetyylin, lufenuronin, mandipropamidin,
propamokarbin, pyraklostrobiinin, pyriofenonin, pyriproksifeenin ja spinetoramin jäämien
enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D063958/04 - 2020/2612(RPS) -
määräaika: 21. toukokuuta 2020)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja
III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse myklobutaniilin, napropamidin ja sintofeenin jäämien
enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D063987/04 - 2020/2611(RPS) -
määräaika: 21. toukokuuta 2020)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteissä II
ja III lueteltujen elintarvikelisäaineiden eritelmien vahvistamisesta annetun asetuksen (EU) N:o
231/2012 liitteen muuttamisesta trikalsiumfosfaatin (E 341 (iii)) eritelmien osalta (D066081/02 -
2020/2606(RPS) - määräaika: 10. toukokuuta 2020)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

9. Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
Komission ilmoitukset toimista, joihin on ryhdytty parlamentin lokakuun II, marraskuun I ja
joulukuun II 2019 sekä tammikuun I 2020 istuntojaksojen aikana hyväksymien kantojen ja
päätöslauselmien johdosta, ovat saatavilla parlamentin verkkosivustolla.

10. Vetoomukset
Vetoomukset 0172-20 – 0309-20 on merkitty luetteloon 26. maaliskuuta 2020 ja lähetetty asiasta
vastaavaan valiokuntaan työjärjestyksen 226 artiklan 9 ja 10 kohdan mukaisesti.

Puhemies lähetti työjärjestyksen 226 artiklan 15 kohdan mukaisesti 26. maaliskuuta 2020 asiasta
vastaavaan valiokuntaan sellaisten luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden, jotka eivät ole
Euroopan unionin kansalaisia ja joiden asuinpaikka tai sääntömääräinen kotipaikka ei ole missään
jäsenvaltiossa, parlamentille esittämät vetoomukset.
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11. Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä 

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 47 artikla)
(puheenjohtajakokouksen päätös 12. maaliskuuta 2020)

BUDG-valiokunta

- Turvaverkko EU:n ohjelmien edunsaajien suojaamiseksi: monivuotista rahoituskehystä koskevan
varautumissuunnitelman laatiminen (2020/2051(INL)) 
(lausuntoa varten: AGRI)

12. Valiokuntaan lähettäminen (muutosten jälkeen) (työjärjestyksen 56
artikla)
LIBE-valiokunta 

- Yritysten vastuu ympäristövahingoista (2020/2027(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: JURI
lausuntoa varten: DEVE, LIBE

13. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

1) muilta toimielimiltä

- Määrärahasiirtoesitys DEC 03/2020 - Pääluokka III – Komissio (N9-0011/2020 - C9-0081/2020 -
2020/2049(GBD))

lähetetty asiasta vastaavaan
valiokuntaan:

BUDG

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lähtö- ja saapumisaikojen jakamista
yhteisön lentoasemilla koskevista yhteisistä säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 95/93
muuttamisesta (COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 145 artiklan 1 kohdan ja 146 artiklan 1 kohdan mukaisesti
Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty asiasta vastaavaan
valiokuntaan:

TRAN

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetusten (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o
1301/2013 ja (EU) N:o 508/2014 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse erityistoimenpiteistä, jotta
saataisiin liikkeelle investointeja jäsenvaltioiden terveydenhuoltojärjestelmiin ja muille talouden
aloille covid-19-epidemian vastatoimena [Koronaviruksen vaikutusten lieventämistä koskeva
investointialoite] (COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 145 artiklan 1 kohdan ja 146 artiklan 1 kohdan mukaisesti
Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty asiasta vastaavaan
valiokuntaan:

REGI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 2012/2002
muuttamisesta taloudellisen tuen myöntämiseksi vakavan kansanterveysuhan koettelemille
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jäsenvaltioille ja unioniin liittymisestä neuvotteleville maille (COM(2020)0114 - C9-0084/2020 -
2020/0044(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 145 artiklan 1 kohdan ja 146 artiklan 1 kohdan mukaisesti
Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty asiasta vastaavaan
valiokuntaan:

REGI

2) jäseniltä:

- Esteban González Pons, Leopoldo López Gil ja Nuno Melo. Päätöslauselmaesitys tuomiosta
Venezuelan hallinnon päätökselle keskeyttää TAP:n lennot (B9-0120/2020)

lähetetty asiasta vastaavaan
valiokuntaan:

TRAN

lausuntoa varten: 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. Päätöslauselmaesitys
eurooppalaisesta optimismin päivästä (B9-0127/2020)

lähetetty asiasta vastaavaan
valiokuntaan:

ENVI

- Dominique Bilde. Päätöslauselmaesitys Bosnia ja Hertsegovinan poliittisesta tilanteesta ja
Serbitasavallan oikeuksien kunnioittamisesta (B9-0130/2020)

lähetetty asiasta vastaavaan
valiokuntaan:

AFET

14. Määrärahasiirrot ja talousarviopäätökset
Varainhoitoasetuksen 31 artiklan 2 kohdan mukaisesti Euroopan unionin neuvosto on ilmoittanut
budjettivallan käyttäjälle hyväksyneensä määrärahasiirron DEC 01/2020 – pääluokka III – komissio.

Varainhoitoasetuksen 32 artiklan 2 kohdan mukaisesti budjettivaliokunta on päättänyt hyväksyä
Euroopan komission määrärahasiirron DEC 02/2020 – pääluokka III – komissio.

15. Käsittelyjärjestys
Kuluvan istuntojakson lopullinen esityslistaluonnos (PE 649.883/PDOJ) on jaettu. Siihen ei ole
ehdotettu muutoksia.

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.

16. Äänestykset kiireellistä käsittelyä koskevista pyynnöistä
(työjärjestyksen 163 artikla)
Parlamentin äänestettäväksi annettiin seuraavat komission esittämät kiireellistä käsittelyä koskevat
pyynnöt:

— Lähtö- ja saapumisaikojen jakamista yhteisön lentoasemilla koskevat yhteiset säännöt [COM
(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä:
Dominique Riquet ***I
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— Erityistoimenpiteet, jotta saataisiin liikkeelle investointeja jäsenvaltioiden
terveydenhuoltojärjestelmiin ja muille talouden aloille covid-19-epidemian vastatoimena
(koronaviruksen vaikutusten lieventämistä koskeva investointialoite) [COM(2020)0113 - C9-
0083/2020 - 2020/0043(COD)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Younous Omarjee ***I

— Taloudellisen tuen myöntäminen vakavan kansanterveysuhan koettelemille jäsenvaltioille ja
unioniin liittymisestä neuvotteleville maille [COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044
(COD)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Younous Omarjee ***I

Puhemies luki ääneen ohjeet, jotka koskivat nimenhuutoäänestyksen järjestämistä käytännössä
muun kuin koneäänestysjärjestelmän avulla (ks. puhemiehistön päätös, 20. maaliskuuta 2020,
äänestysohjeista 3. toukokuuta 2004 tehdyn päätöksen täydentämisestä), ja muistutti, että nämä
ohjeet on myös jaettu jäsenille.

Äänestys oli avoinna klo 11.00 asti. 

Äänestyksen tulokset ilmoitetaan klo 12.30.

Äänestys alkoi.

(Istunto keskeytettiin klo 10.10.)

17. Istunnon jatkaminen
Istuntoa jatkettiin klo 10.33.

18. Puhemiehen julkilausuma
Puhemies antoi julkilausuman, jossa hän korosti, että tämä ylimääräinen istuntojakso järjestettiin
poikkeuksellisen ja ennalta-arvaamattoman tilanteen vuoksi. Tällä päätöksellä, jollaista ei ole
aiemmin tehty, halutaan suojella parlamentin henkilöstöä ja jäseniä mutta varmistaa samalla, että
parlamentti hoitaa unionin kansalaisten palvelijana elintärkeän demokratiatehtävänsä. 

Hän esitti parlamentin surunvalittelut parlamentissa työskennelleen  covid-19-virukseen
menehtyneen nuoren miehen perheelle ja myös kaikille muille koronavirustaudin takia
perheenjäseniään menettäneille.

Hän esitti kiitoksensa unionissa työskentelevälle hoitohenkilöstölle ja muistutti, että kansalaisten
käyttäytyminen on olennaisessa osassa pandemian torjumisessa.

Lopuksi hän korosti tänään hyväksyttävien päätösten tärkeyttä.

19. EU:n koordinoidut toimet covid-19-epidemiaan reagoimiseksi
(keskustelu) 
Neuvoston ja komission julkilausumat: EU:n koordinoidut toimet covid-19-epidemiaan
reagoimiseksi (2020/2610(RSP))

Puhemies ilmoitti täysistunnolle, että koska neuvoston puheenjohtaja ei voinut olla tilaisuudessa
läsnä, hän on lähettänyt julkilausumansa kirjallisena (ks. sanatarkat istuntoselostukset, 19 kohta).

P9_PV(2019)03-26 PE 650.034 - 8
FI



Ursula von der Leyen (komission puheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Esteban González Pons PPE-ryhmän puolesta, Javier Moreno Sánchez S&D-ryhmän
puolesta, Dominique Riquet Renew-ryhmän puolesta, Nicolas Bay ID-ryhmän puolesta, Ska Keller
Verts/ALE-ryhmän puolesta, Derk Jan Eppink ECR-ryhmän puolesta, Manon Aubry GUE/NGL-
ryhmän puolesta, 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.

Maroš Šefčovič (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

20. Ilmoitus kiireellistä käsittelyä koskevista pyynnöistä toimitettujen
äänestysten tuloksista (työjärjestyksen 163 artikla)
Ennen äänestystulosten lukemista puhemies korosti tämän etäosallistumismenettelyn
ainutlaatuisuutta. Hän tervehti kodeissaan istuntoon osallistuneita jäseniä ja kiitti poliittisia ryhmiä
ja parlamentin koko henkilöstöä.

Kiireellistä käsittelyä koskevat pyynnöt:

Lähtö- ja saapumisaikojen jakamista yhteisön lentoasemilla koskevat yhteiset säännöt [COM(2020)
0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Dominique
Riquet ***I

Parlamentti hyväksyi kiireellisen käsittelyn NHÄ:ssä (687 puolesta, 0 vastaan, 0 tyhjää).

Erityistoimenpiteet, jotta saataisiin liikkeelle investointeja jäsenvaltioiden
terveydenhuoltojärjestelmiin ja muille talouden aloille covid-19-epidemian vastatoimena
(koronaviruksen vaikutusten lieventämistä koskeva investointialoite) [COM(2020)0113 - C9-
0083/2020 - 2020/0043(COD)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Younous Omarjee ***I

Parlamentti hyväksyi kiireellisen käsittelyn NHÄ:ssä (686 puolesta, 1 vastaan, 0 tyhjää).

Taloudellisen tuen myöntäminen vakavan kansanterveysuhan koettelemille jäsenvaltioille ja
unioniin liittymisestä neuvotteleville maille [COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD)]
- Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Younous Omarjee ***I

Parlamentti hyväksyi kiireellisen käsittelyn NHÄ:ssä (684 puolesta, 1 vastaan, 2 tyhjää).

Määräajat ovat seuraavat:

- tarkistukset: tänään 26. maaliskuuta 2020 klo 14.00

- erilliset äänestykset ja kohta kohdalta -äänestykset: tänään 26. maaliskuuta 2020 klo 16.00.
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(Istunto keskeytettiin klo 12.48.)

21. Istunnon jatkaminen
Istuntoa jatkettiin klo 17.33.

22. Tarkistuksia koskevat äänestykset
Puhemies ilmoitti vastaanottaneensa seuraavat tarkistukset:

Lähtö- ja saapumisaikojen jakamista yhteisön lentoasemilla koskevat yhteiset säännöt: 1 tarkistus

Erityistoimenpiteet, jotta saataisiin liikkeelle investointeja jäsenvaltioiden
terveydenhuoltojärjestelmiin ja muille talouden aloille covid-19-epidemian vastatoimena
(koronaviruksen vaikutusten lieventämistä koskeva investointialoite): 4 tarkistusta

Taloudellisen tuen myöntäminen vakavan kansanterveysuhan koettelemille jäsenvaltioille ja
unioniin liittymisestä neuvotteleville maille: 1 tarkistus

° 
° ° ° 

Maximilian Krah käytti puheenvuoron.

° 
° ° ° 

Tänä aamuna hyväksyttyihin kiireellisiin menettelyihin jätetyistä tarkistuksista toimitettiin äänestys
(istunnon pöytäkirja 26.3.2020, kohta 20). 

Äänestys oli avoinna klo 18.30 asti.

Äänestysten tulokset ilmoitetaan klo 20.00.

(Istunto keskeytettiin klo 17.38.)

23. Istunnon jatkaminen
Istuntoa jatkettiin klo 20.08.

24. Ilmoitus tarkistuksia koskevien äänestysten tuloksista
Lähtö- ja saapumisaikojen jakamista yhteisön lentoasemilla koskevat yhteiset säännöt [COM(2020)
0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta Esittelijä: Dominique
Riquet ***I

(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 1)

TARKISTUS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0041)

Erityistoimenpiteet, jotta saataisiin liikkeelle investointeja jäsenvaltioiden
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terveydenhuoltojärjestelmiin ja muille talouden aloille covid-19-epidemian vastatoimena
(koronaviruksen vaikutusten lieventämistä koskeva investointialoite) [COM(2020)0113 - C9-
0083/2020 - 2020/0043(COD)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Younous Omarjee ***I

(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 2)

TARKISTUKSET

Hylättiin

Taloudellisen tuen myöntäminen vakavan kansanterveysuhan koettelemille jäsenvaltioille ja
unioniin liittymisestä neuvotteleville maille [COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD)]
- Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Younous Omarjee ***I

(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 3)

TARKISTUS

Hylättiin

25. Lopulliset äänestykset
Lähtö- ja saapumisaikojen jakamista yhteisön lentoasemilla koskevat yhteiset säännöt [COM(2020)
0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Dominique
Riquet ***I

Erityistoimenpiteet, jotta saataisiin liikkeelle investointeja jäsenvaltioiden
terveydenhuoltojärjestelmiin ja muille talouden aloille covid-19-epidemian vastatoimena
(koronaviruksen vaikutusten lieventämistä koskeva investointialoite) [COM(2020)0113 - C9-
0083/2020 - 2020/0043(COD)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Younous Omarjee ***I

Taloudellisen tuen myöntäminen vakavan kansanterveysuhan koettelemille jäsenvaltioille ja
unioniin liittymisestä neuvotteleville maille [COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD)]
- Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Younous Omarjee ***I

Tänä aamuna hyväksytyistä kiireellisistä menettelyistä toimitettiin lopulliset äänestykset (istunnon
pöytäkirja 26.3.2020, kohta 20 ja istunnon pöytäkirja 26.3.2020, kohta 24).

Äänestys oli avoinna klo 21.00 asti. 

Äänestysten tulokset ilmoitetaan klo 22.30.

(Istunto keskeytettiin klo 20.10.)

26. Istunnon jatkaminen
Istuntoa jatkettiin klo 22.32.

27. Ilmoitus lopullisten äänestysten tuloksista
Lähtö- ja saapumisaikojen jakamista yhteisön lentoasemilla koskevat yhteiset säännöt [COM(2020)
0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Dominique
Riquet ***I
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KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin P9_TA(2020)0041

(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 1)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.

Erityistoimenpiteet, jotta saataisiin liikkeelle investointeja jäsenvaltioiden
terveydenhuoltojärjestelmiin ja muille talouden aloille covid-19-epidemian vastatoimena
(koronaviruksen vaikutusten lieventämistä koskeva investointialoite) [COM(2020)0113 - C9-
0083/2020 - 2020/0043(COD)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Younous Omarjee ***I

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin P9_TA(2020)0042

(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 2)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.

Taloudellisen tuen myöntäminen vakavan kansanterveysuhan koettelemille jäsenvaltioille ja
unioniin liittymisestä neuvotteleville maille [COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD)]
- Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Younous Omarjee ***I

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin P9_TA(2020)0043

(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 3)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.

28. Äänestysselitykset
Kirjalliset äänestysselitykset: 

Työjärjestyksen 194 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten
sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Äänestysselitysten enimmäispituudeksi vahvistetaan poikkeuksellisesti 400 sanaa.

29. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset kirjataan asiakirjaan
”Nimenhuutoäänestysten tulokset”, joka on istunnon pöytäkirjan liitteenä ja saatavilla parlamentin
verkkosivustolla. Ne mainitaan vain tiedoksi eivätkä ne muuta täysistunnossa ilmoitettua
äänestystulosta.

Asiakirjaa päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan istuntojakson jälkeen.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo
on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.
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30. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset
(työjärjestyksen 111 artiklan 2 kohta)
Parlamentille on toimitettu seuraava ehdotus säädösvallan siirron nojalla annettavaksi
delegoiduksi säädökseksi:
- Komission delegoitu asetus vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja
harjoittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY
täydentämisestä (SolvenssiII) annetun delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 tiettyjen kielitoisintojen
oikaisemisesta (C(2020)01514 - 2020/2609(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 12. maaliskuuta 2020

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

31. Tämän istunnon pöytäkirjan hyväksyminen ja hyväksyttyjen tekstien
edelleen välittäminen
Työjärjestyksen 202 artiklan 3 kohdan mukaisesti tämän istunnon pöytäkirja annetaan parlamentin
hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alussa.

Tämän istuntojakson aikana hyväksytyt tekstit toimitetaan parlamentin hyväksynnällä
asianomaisille tahoille.

32. Seuraavien istuntojen aikataulu
Seuraavat istunnot pidetään 13. toukokuuta 2020 ja 14. toukokuuta 2020.

33. Istunnon päättäminen
Istunto päättyi klo 22.36.

34. Istuntokauden keskeyttäminen
Euroopan parlamentin istuntokausi julistettiin keskeytetyksi.

Klaus Welle David Maria Sassoli
pääsihteeri puhemies

P9_PV(2019)03-26 PE 650.034 - 13
FI





LÄSNÄOLOLISTA

26.3.2020

Läsnäolijat:

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

Estyneet:

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

⁂

Covid-19-pandemian vuoksi on otettu käyttöön etä-äänestysjärjestelmä (ks. 20. maaliskuuta 2020
tehty puhemiehistön päätös äänestysohjeista 3. toukokuuta 2004 tehdyn päätöksen täydentämisestä).
Äänestykseen  osallistuneiden  jäsenten  nimet  ilmoitetaan  asiakirjassa  ”Nimenhuutoäänestysten
tulokset”, joka liitetään istuntopöytäkirjaan ja on saatavilla parlamentin verkkosivustolla.
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