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EURÓPAI PARLAMENT 

ÜLÉSSZAK: 2020–2021

2020. március 26-i ülés

BRÜSSZEL

JEGYZŐKÖNYV

 2020. MÁRCIUS 26., CSÜTÖRTÖK

ELNÖKÖL: David Maria SASSOLI
elnök

1. Az ülésszak folytatása
A 2020. március 10-én (kedd) megszakított ülésszak folytatódik.

2. Az ülés megnyitása
Az ülést 10.00-kor nyitják meg.

3. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.

4. Ülésnaptár
Az elnök közli, hogy javaslatára, és tekintettel a helyzet súlyosságára, valamint a Covid-19
fertőzések számának jelentős növekedésére az Európai Unióban az Elnökök értekezlete március 19-
i, csütörtöki ülésén úgy határozott, hogy vis maior okán biztonsági és közegészségügyi
intézkedésként ismét módosítja a Parlament 2020. évi ülésnaptárát. 

Tekintettel, a március 26-i, csütörtöki rendkívüli ülésre, a korábban április 1-ére és 2-ára, április 22-
ére és 23-ára, valamint június 3-ára és 4-ére tervezett brüsszeli ülések elmaradnak. 

Az eredetileg május 11. és 14. között tervezett strasbourgi ülésre május 13-án és 14-én fog sor
kerülni Brüsszelben; 

az eredetileg június 15. és 18. között tervezett strasbourgi ülésre június 17-én és 18-án fog sor
kerülni Brüsszelben;

az eredetileg július 6. és 9. között tervezett strasbourgi ülésre július 8-án és 9-én fog sor kerülni
Brüsszelben.

Az Elnökök Értekezlete a Covid-19 világjárvány alakulása fényében felül fogja vizsgálni a
helyzetet.
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A módosított ideiglenes ülésnaptár elérhető a Parlament honlapján.

5. A bizottságok és a küldöttségek tagjai
A Renew képviselőcsoport és a független képviselők titkársága a bizottságok és küldöttségek
összetételét módosító alábbi határozatokat juttatta el az elnöknek: 

TRAN bizottság: Rosa D'Amato helyett Dorien Rookmaker 

Emberi Jogi Albizottság: Katalin Cseh

A határozatok a mai naptól hatályosak.

6. Mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelem
Az illetékes horvát hatóságok kérelmezték Valter Flego mentelmi jogának felfüggesztését egy, a
rijekai bíróságon ellene folyó büntetőeljárás keretében.

A kérelmet az eljárási szabályzat 9. cikke (9) bekezdésének értelmében az illetékes bizottsághoz,
azaz a JURI bizottsághoz utalják.

7. A rendes jogalkotási eljárással összhangban elfogadott jogi aktusok
aláírása (az eljárási szabályzat 79. cikke)
Az elnök közli, hogy 2020 március 30-án, hétfőn a Tanács elnökével közösen az alábbi, a rendes
jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogi aktusokat írja alá:

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a hamis és eredeti okmányok online (FADO)
rendszeréről és a 98/700/IB tanácsi együttes fellépés hatályon kívül helyezéséről (00097/2019/LEX
- C9-0086/2020 - 2018/0330B(COD));

- a Közösség repülőterein alkalmazandó résidőkiosztás egységes szabályairól szóló 95/93/EGK
tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet (00004/2020/LEX – C9-
0087/2020 – 2020/0042(COD)); 

-az 1303/2013/EU, az 1301/2013/EU és az 508/2014/EU rendeletnek a COVID-19 járvány kapcsán
a tagállamok egészségügyi rendszereibe és más gazdasági ágazataiba történő beruházások
mozgósítását célzó különös intézkedések tekintetében történő módosításáról szóló európai
parlamenti és tanácsi rendelet (A koronavírusra való reagálást célzó beruházási kezdeményezés)
(00005/2020/LEX – C9-0088/2020 – 2020/0043(COD));

- a 2012/2002/EK tanácsi rendeletnek a jelentős közegészségügyi szükséghelyzet által súlyosan
érintett tagállamoknak és az Unióval csatlakozási tárgyalásokat folytató országoknak nyújtandó
pénzügyi támogatás biztosítása céljából történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi
rendelet (00006/2020/LEX – C9-0089/2020 – 2020/0044(COD)).

8. Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 112. cikke)
Az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás keretében az alábbi végrehajtási intézkedések
tervezetét továbbították a Parlamentnek:

- A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének a
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bizonyos termékekben, illetve azok felületén található klorát megengedett szermaradék-határértéke
tekintetében történő módosításáról (D059760/07 - 2020/2608(RPS) - határidő: 2020. május 13.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A BIZOTTSÁG RENDELETE a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II.
mellékletének a cseresznyében, illetve annak felületén található dimetoát és ometoát szermaradék-
határértékei tekintetében történő módosításáról (D063855/04 - 2020/2607(RPS) - határidő: 2020.
május 12.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III.
mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található ciantraniliprol, ciazofamid,
ciprodinil, fenpiroximát, fludioxonil, fluxapiroxad, imazalil, izofetamid, krezoxim-metil, lufenuron,
mandipropamid, propamokarb, piraklosztrobin, piriofenon, piriproxifen és spinetoram megengedett
szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról (D063958/04 - 2020/2612(RPS) -
határidő: 2020. május 21.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A BIZOTTSÁG RENDELETE a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III.
mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található miklobutanil, napropamid és
szintofen megengedett szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról (D063987/04 -
2020/2611(RPS) - határidő: 2020. május 21.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III.
mellékletében felsorolt élelmiszer-adalékanyagok specifikációinak meghatározásáról szóló
231/2012/EU rendelet mellékletének a trikalcium-foszfát (E 341(iii)) specifikációi tekintetében
történő módosításáról (D066081/02 - 2020/2606(RPS) - határidő: 2020. május 10.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

9. A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további
intézkedések
A 2019. októberi II., novemberi I., decemberi II. és a 2020. januári I. ülés során a Parlament által
elfogadott álláspontokkal és állásfoglalásokkal kapcsolatos további intézkedésekről szóló bizottsági
közlemények rendelkezésre állnak a Parlament internetes oldalán.

10. Petíciók
A 0172-20–0309-20 számú petíciókat 2020. március 26-án nyilvántartásba vették és összhangban az
eljárási szabályzat 226. cikkének (9) és (10) bekezdésével megküldték az illetékes bizottságnak.

Az elnök bejelenti, hogy az eljárási szabályzat 226. cikkének (15) bekezdésében foglalt
rendelkezéseknek megfelelően 2020. március 26-án továbbította az illetékes bizottságnak azokat a
petíciókat, amelyeket olyan természetes, illetve jogi személyek nyújtottak be az Európai
Parlamentnek, akik nem az Európai Unió polgárai, és a tagállamok területén lakóhellyel, illetve
létesítő okirat szerinti székhellyel sem rendelkeznek.
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11. Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről 

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről (az eljárási szabályzat 47. cikke)
(Az Elnökök Értekezletének 2020. március 12-i határozatát követően)

BUDG bizottság

- Biztonsági háló az uniós programok kedvezményezettjeinek védelmére: a többéves pénzügyi keret
vészhelyzeti tervének kidolgozása (2020/2051(INL)) 
(vélemény: AGRI)

12. A bizottsági felkérések módosítása (az eljárási szabályzat 56. cikke)
LIBE bizottság 

- A vállalatok környezeti károkkal kapcsolatos felelőssége (2020/2027(INI))
utalva az illetékes bizottsághoz: JURI
vélemény: DEVE, LIBE

13. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) más intézmények

- A DEC 03/2020. számú előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó javaslat – III. szakasz -
Bizottság (N9-0011/2020 - C9-0081/2020 - 2020/2049(GBD))

utalva illetékes : BUDG

- Javaslat az Európai Parlament és a Tanács rendelete a Közösség repülőterein alkalmazandó
résidőkiosztás egységes szabályairól szóló 95/93/EGK tanácsi rendelet módosításáról (COM(2020)
0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD))
Az eljárási szabályzat 145. cikkének (1) bekezdése és 146. cikkének (1) bekezdése értelmében az
elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók
Bizottságával.

utalva illetékes : TRAN

- Javaslat az Európai Parlament és a Tanács rendelete az 1303/2013/EU, az 1301/2013/EU és az
508/2014/EU rendeletnek a COVID-19 járvány kapcsán a tagállamok egészségügyi rendszereibe és
más gazdasági ágazataiba történő beruházások mozgósítását célzó különös intézkedések
tekintetében történő módosításáról [Koronavírus-reagálási beruházási kezdeményezés] (COM(2020)
0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD))
Az eljárási szabályzat 145. cikkének (1) bekezdése és 146. cikkének (1) bekezdése értelmében az
elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók
Bizottságával.

utalva illetékes : REGI

- Javaslat az Európai Parlament és a Tanács rendelete a 2012/2002/EK tanácsi rendeletnek a jelentős
közegészségügyi szükséghelyzet által súlyosan érintett tagállamoknak és az Unióval csatlakozási
tárgyalásokat folytató országoknak nyújtandó pénzügyi támogatás biztosítása céljából történő
módosításáról (COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD))
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Az eljárási szabályzat 145. cikkének (1) bekezdése és 146. cikkének (1) bekezdése értelmében az
elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók
Bizottságával.

utalva illetékes : REGI

2) a képviselők

- Esteban González Pons, Leopoldo López Gil és Nuno Melo. Állásfoglalási indítvány a TAP
járatainak a venezuelai rezsim részéről történő felfüggesztésének elítéléséről (B9-0120/2020)

utalva illetékes : TRAN
vélemény : 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 és Elżbieta Katarzyna Łukacijewska. Állásfoglalási indítvány
az optimizmus európai napjáról (B9-0127/2020)

utalva illetékes : ENVI

- Dominique Bilde. Állásfoglalási indítvány a bosznia-hercegovinai politikai helyzetről és a
Boszniai Szerb Köztársaság jogainak tiszteletben tartásáról (B9-0130/2020)

utalva illetékes : AFET

14. Előirányzatok átcsoportosítása és költségvetési határozatok
A költségvetési rendelet 31. cikkének (2) bekezdése értelmében az Európai Unió Tanácsa
tájékoztatta a költségvetési hatóságot az alábbi előirányzat-átcsoportosítás jóváhagyásáról: DEC
01/2020 – III. szakasz – Bizottság.

A költségvetési rendelet 32. cikkének (2) bekezdése értelmében a Költségvetési Bizottság úgy
határozott, hogy jóváhagyja az alábbi előirányzat-átcsoportosítást: DEC 02/2020 – III. szakasz –
Bizottság.

15. Ügyrend
Kiosztották a jelen plenáris üléshét végleges napirendtervezetét (PE 649.883/PDOJ). Módosítási
javaslatot nem tettek.

Az ügyrendet megállapítják.

16. Szavazás sürgősségi kérelmekről (az eljárási szabályzat 163. cikke)
A Parlament szavaz a Bizottság által benyújtott alábbi sürgősségi eljárás alkalmazására irányuló
kérelmekről:

— A Közösség repülőterein alkalmazandó résidőkiosztás egységes szabályai [COM(2020)0111 -
C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó:
Dominique Riquet ***I

— A COVID-19 járvány kapcsán a tagállamok egészségügyi rendszereibe és más gazdasági
ágazataiba történő beruházások mozgósítását célzó különös intézkedések (A koronavírusra
való reagálást célzó beruházási kezdeményezés) [COM(2020)0113 - C9-0083/2020 -
2020/0043(COD)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Younous Omarjee ***I
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— A jelentős közegészségügyi szükséghelyzet által súlyosan érintett tagállamoknak és az Unióval
csatlakozási tárgyalásokat folytató országoknak nyújtandó pénzügyi támogatás [COM(2020)
0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Younous
Omarjee ***I

Az elnök felolvassa az alternatív elektronikus szavazási rendszerrel történő név szerinti szavazásra
vonatkozó gyakorlati útmutatót (lásd a szavazásra vonatkozó szabályokról szóló 2004. május 3-i
elnökségi határozatot kiegészítő 2020. március 20-i elnökségi határozatot) és emlékeztet, hogy azt
kiosztották a képviselőknek is.

A szavazásra 11.00 óráig van lehetőség. 

A szavazás eredményeit 12.30-kor jelentik be.

A szavazás megkezdődik.
(Az ülést 10.10-kor felfüggesztik.)

17. Az ülés folytatása
Az ülés 10.33-kor folytatódik.

18. Az elnök nyilatkozata
Az elnök nyilatkozatot tesz, melyben felidézi azokat a rendkívüli és váratlan eseményeket, amelyek
a mai rendkívüli ülés összehívását indokolták. Ennek az előzmények nélküli döntésnek a célja a
parlamenti alkalmazottak és a képviselők védelme volt, biztosítva ugyanakkor az intézmény
demokratikus működését az uniós polgárok szolgálatában. 

A Parlament együttérzéséről biztosítja a Covid-19 következtében elhunyt, a Parlamentben dolgozó
fiatalember családját, valamint a vírus miatt elhalálozottak családjait.

Tisztelettel adózik az uniós egészségügyi alkalmazottak áldozatkészsége előtt, és emlékeztet, hogy
az emberek magatartása meghatározó a járvány elleni küzdelemben.

Végül hangsúlyozza a ma elfogadandó határozatok fontosságát.

19. Koordinált uniós válasz a COVID-19 járványra (vita) 
A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Koordinált uniós válasz a COVID-19 járványra (2020/2610
(RSP))

Az elnök tájékoztatja az ülés résztvevőit, hogy a Tanács Elnöksége távollétében írásban küldte meg
nyilatkozatát. A nyilatkozatot továbbítani fogják a képviselőknek (lásd a jegyzőkönyv 19. pontját).

Ursula von der Leyen (a Bizottság elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Esteban González Pons, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Javier Moreno Sánchez, a(z)
S&D képviselőcsoport nevében, Dominique Riquet, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Nicolas
Bay, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Ska Keller, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Derk
Jan Eppink, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Manon Aubry, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport
nevében, Esther de Lange, Brando Benifei, Frédérique Ries, Marco Campomenosi, Angel
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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 és Jan-Christoph Oetjen.

Felszólal: Maroš Šefčovič (a Bizottság alelnöke).

A vitát berekesztik.

20. A sürgősségi eljárás alkalmazására irányuló kérelmekről szóló
szavazás eredményeinek bejelentése (az eljárási szabályzat 163. cikke)
A szavazás eredményeinek felolvasása előtt az elnök emlékeztet e távoli eléréssel járó eljárás
rendkívüli jellegére. Üdvözli az ülésen otthonukból részt vevő képviselőket és köszönetet mond a
képviselőcsoportoknak, valamint a Parlament valamennyi alkalmazottjának.

Sürgősségi eljárás alkalmazására irányuló kérelmek:

A Közösség repülőterein alkalmazandó résidőkiosztás egységes szabályai [COM(2020)0111 - C9-
0082/2020 - 2020/0042(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Dominique
Riquet ***I

Név szerinti szavazással (687 mellette, 0 ellene, 0 tartózkodás) döntenek a sürgősségről.

A COVID-19 járvány kapcsán a tagállamok egészségügyi rendszereibe és más gazdasági ágazataiba
történő beruházások mozgósítását célzó különös intézkedések (A koronavírusra való reagálást célzó
beruházási kezdeményezés) [COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)] - Regionális
Fejlesztési Bizottság. Előadó: Younous Omarjee ***I

Név szerinti szavazással (686 mellette, 0 ellene, 0 tartózkodás) döntenek a sürgősségről.

A jelentős közegészségügyi szükséghelyzet által súlyosan érintett tagállamoknak és az Unióval
csatlakozási tárgyalásokat folytató országoknak nyújtandó pénzügyi támogatás [COM(2020)0114 -
C9-0084/2020 - 2020/0044(COD)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Younous Omarjee
***I

Név szerinti szavazással (684 mellette, 0 ellene, 0 tartózkodás) döntenek a sürgősségről.

A következő benyújtási határidők kerültek meghatározásra:

- módosítások: ma, 2020. március 26., 14.00

- részenkénti és külön szavazások: ma, 2020. március 26., 16.00.

(Az ülést 12.48-kor felfüggesztik.)

21. Az ülés folytatása
Az ülés 17.33-kor folytatódik.
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22. Szavazás a módosításokról
Az elnök közli, hogy az alábbi módosításokat juttatták el hozzá:

A Közösség repülőterein alkalmazandó résidőkiosztás egységes szabályai: 1 módosítás

A COVID-19 járvány kapcsán a tagállamok egészségügyi rendszereibe és más gazdasági ágazataiba
történő beruházások mozgósítását célzó különös intézkedések (A koronavírusra való reagálást célzó
beruházási kezdeményezés): 4 módosítás

A jelentős közegészségügyi szükséghelyzet által súlyosan érintett tagállamoknak és az Unióval
csatlakozási tárgyalásokat folytató országoknak nyújtandó pénzügyi támogatás: 1 módosítás

° 
° ° ° 

Felszólal: Maximilian Krah.

° 
° ° ° 

Szavazás a ma reggel elfogadott sürgősségi eljárások keretében benyújtott módosításokról
(2020.3.26-i jegyzőkönyv, 20. pont ).

A szavazás 18.30-kor kezdődik. 

A szavazások eredményeit 20.00-kor jelentik be.

(Az ülést 17.38-kor felfüggesztik.)

23. Az ülés folytatása
Az ülés 20.08-kor folytatódik.

24. A módosításokról tartott szavazás eredményeinek bejelentése
A Közösség repülőterein alkalmazandó résidőkiosztás egységes szabályai [COM(2020)0111 - C9-
0082/2020 - 2020/0042(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság Előadó: Dominique
Riquet ***I

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

MÓDOSÍTÁS 

Jóváhagyva. (P9_TA(2020)0041)

A COVID-19 járvány kapcsán a tagállamok egészségügyi rendszereibe és más gazdasági ágazataiba
történő beruházások mozgósítását célzó különös intézkedések (A koronavírusra való reagálást célzó
beruházási kezdeményezés) [COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)] - Regionális
Fejlesztési Bizottság. Előadó: Younous Omarjee ***I

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)
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MÓDOSÍTÁSOK

Elutasítva

A jelentős közegészségügyi szükséghelyzet által súlyosan érintett tagállamoknak és az Unióval
csatlakozási tárgyalásokat folytató országoknak nyújtandó pénzügyi támogatás [COM(2020)0114 -
C9-0084/2020 - 2020/0044(COD)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Younous Omarjee
***I

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

MÓDOSÍTÁS 

Elutasítva

25. Zárószavazások
A Közösség repülőterein alkalmazandó résidőkiosztás egységes szabályai [COM(2020)0111 - C9-
0082/2020 - 2020/0042(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Dominique
Riquet ***I

A COVID-19 járvány kapcsán a tagállamok egészségügyi rendszereibe és más gazdasági ágazataiba
történő beruházások mozgósítását célzó különös intézkedések (A koronavírusra való reagálást célzó
beruházási kezdeményezés) [COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)] - Regionális
Fejlesztési Bizottság. Előadó: Younous Omarjee ***I

A jelentős közegészségügyi szükséghelyzet által súlyosan érintett tagállamoknak és az Unióval
csatlakozási tárgyalásokat folytató országoknak nyújtandó pénzügyi támogatás [COM(2020)0114 -
C9-0084/2020 - 2020/0044(COD)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Younous Omarjee
***I

Zárószavazás a ma reggel elfogadott sürgősségi eljárásokról (2020.3.26-i jegyzőkönyv, 20. pont és
2020.3.26-i jegyzőkönyv, 24. pont )

Szavazni 21.00-ig lehet. 

A szavazás eredményeit 22.30-kor jelentik be.

(Az ülést 20.10-kor felfüggesztik.)

26. Az ülés folytatása
Az ülés 22.32-kor folytatódik.

27. Zárószavazások eredményének bejelentése
A Közösség repülőterein alkalmazandó résidőkiosztás egységes szabályai [COM(2020)0111 - C9-
0082/2020 - 2020/0042(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság  Előadó: Dominique
Riquet ***I

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Jóváhagyva. P9_TA(2020)0041
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(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.

A COVID-19 járvány kapcsán a tagállamok egészségügyi rendszereibe és más gazdasági ágazataiba
történő beruházások mozgósítását célzó különös intézkedések (A koronavírusra való reagálást célzó
beruházási kezdeményezés) [COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)] - Regionális
Fejlesztési Bizottság. Előadó: Younous Omarjee ***I

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Jóváhagyva. P9_TA(2020)0042

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.

A jelentős közegészségügyi szükséghelyzet által súlyosan érintett tagállamoknak és az Unióval
csatlakozási tárgyalásokat folytató országoknak nyújtandó pénzügyi támogatás [COM(2020)0114 -
C9-0084/2020 - 2020/0044(COD)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Younous Omarjee
***I

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Jóváhagyva. P9_TA(2020)0043

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.

28. A szavazáshoz fűzött indokolások
A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások: 

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 194. cikke értelmében a Parlament
weboldalán, a képviselők személyes oldalain jelennek meg.

Kivételes módon csak legfeljebb 400 szó terjedelmű szavazatindokolások fogadhatók el.

29. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az ülés jegyzőkönyvéhez csatolt „A név szerinti
szavazás eredménye” dokumentumban szerepelnek és a Parlament internetes oldalán találhatók.
Csak tájékoztatási célt szolgálnak és nem módosítják a plenáris ülésen bejelentett szavazási
eredményeket.

A dokumentum a plenáris ülést követő két hét során rendszeresen frissül.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a
Hivatalos Lapban közzéteszik.
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30. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 111.
cikkének (2) bekezdése)
Az alábbi felhatalmazáson alapuló jogi aktusra irányuló tervezetet terjesztették a Parlament
elé:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység
megkezdéséről és gyakorlásáról szóló 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
(Szolvencia II) kiegészítéséről szóló (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet egyes nyelvi
változatainak helyesbítéséről (C(2020)01514 - 2020/2609(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2020.
március 12

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

31. Az aktuális ülés jegyzőkönyvének elfogadása és az elfogadott
szövegek továbbítása
Az eljárási szabályzat 202. cikke (3) bekezdésének megfelelően az aktuális ülésnap jegyzőkönyvét a
következő ülés elején a Parlament elé terjesztik elfogadás céljából.
A Parlament egyetértésével a jelenlegi ülés során elfogadott szövegeket továbbítják a címzetteknek.

32. A következő ülésnapok időpontja
A következő ülésnapok időpontja: 2020. május 13. és 2020. május 14.

33. Az ülés berekesztése
Az ülést 22.36-kor berekesztik.

34. Az ülésszak megszakítása
Az Európai Parlament ülésszakát megszakítják.

Klaus Welle David Maria Sassoli
főtitkár elnök
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JELENLÉTI ÍV

26.3.2020

Jelenlévők:

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

Igazoltan távol lévők:

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

⁂

A Covid19-világjárvánnyal  összefüggő  okok  miatt  távszavazási  rendszert  vezettek  be  (lásd  a
szavazásra vonatkozó szabályokról szóló 2004. május 3-i  elnökségi határozatot  kiegészítő 2020.
március  20-i  elnökségi  határozatot).  A  szavazáson  részt  vevő  képviselők  neve  az  ülés
jegyzőkönyvéhez csatolt, „A név szerinti szavazás eredménye” dokumentumban szerepel, amely a
Parlament honlapján elérhető. 
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