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PARLAMENTO EUROPEU

SESSÃO DE 2020 - 2021

Sessão de 26 de março de 2020 

BRUXELAS

ATA

QUINTA-FEIRA, 26 DE MARÇO DE 2020

PRESIDÊNCIA: David Maria SASSOLI
Presidente

1. Reinício da sessão
A sessão, que foi interrompida na terça-feira, 10 de março de 2020, é retomada.

2. Abertura da sessão
A sessão é aberta às 10 horas.

3. Aprovação da ata da sessão anterior
A ata da sessão anterior é aprovada.

4. Calendário dos períodos de sessões 
O Presidente comunica que, por sua proposta e dada a gravidade da situação e o aumento
significativo dos casos de Covid-19 na União Europeia, a Conferência dos Presidentes decidiu, na
sua reunião de quinta-feira, 19 de março, por motivo de força maior e como medida de segurança e
de proteção da saúde pública, alterar, de novo, o calendário das atividades do Parlamento em 2020.

Tendo em conta a presente sessão extraordinária de quinta-feira, 26 de março, os períodos de
sessões anteriormente previstos para 1 e 2 de abril, 22 e 23 de abril, e 3 e 4 de junho em Bruxelas
são anulados.

O período de sessões inicialmente previsto para as datas de 11 a 14 de maio em Estrasburgo terá
lugar em 13 e 14 de maio em Bruxelas;

o período de sessões inicialmente previsto para as datas de 15 a 18 de junho em Estrasburgo terá
lugar em 17 e 18 de junho em Bruxelas;

o período de sessões inicialmente previsto para as datas de 6 a 9 de julho em Estrasburgo terá lugar
em 8 e 9 de julho em Bruxelas

A situação será revista pela Conferência dos Presidentes à luz da evolução da pandemia Covid-19.
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O calendário provisório revisto encontra-se disponível no sítio Web do Parlamento.

5. Composição das comissões e delegações
O Presidente recebeu do Grupo Renew, bem como do secretariado dos deputados não inscritos, as
seguintes decisões que alteram a composição das comissões e das delegações:

Comissão TRAN: Dorien Rookmaker em substituição de Rosa D'Amato

Subcomissão dos Direitos do Homem : Katalin Cseh

Estas decisões entram em vigor a partir do dia de hoje.

6. Pedido de levantamento da imunidade
As autoridades croatas competentes transmitiram um pedido de levantamento da imunidade de
Valter Flego no quadro de um processo penal que lhe foi instaurado no Tribunal Distrital de Rijeka.
Nos termos do artigo 9.º, n.º 1, do Regimento, este pedido é enviado à comissão competente,
designadamente a Comissão JURI.

7. Assinatura dos atos aprovados em conformidade com o processo
legislativo ordinário (artigo 79.º do Regimento)
O Presidente comunica que, juntamente com o Presidente do Conselho, assinará na segunda-feira,
30 de março de 2020, os seguintes atos aprovados em conformidade com o processo legislativo
ordinário:

- Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao sistema de Documentos Falsos e
Autênticos em Linha (FADO) e que revoga a Ação Comum 98/700/JAI do Conselho
(00097/2019/LEX - C9-0086/2020 - 2018/0330B(COD));

- Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (CEE) n.º 95/93 e
que fixa as normas comuns aplicáveis à atribuição de faixas horárias nos aeroportos da Comunidade
(00004/2020/LEX – C9-0087/2020 – 2020/0042(COD)); 

- Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera os Regulamentos (UE) n.º
1301/2013, (UE) n.º 1303/2013 e (UE) n.º 508/2014 no que respeita às medidas específicas para
mobilizar investimentos nos sistemas de saúde dos Estados-Membros e em outros setores das suas
economias em resposta ao surto de COVID-19 (Iniciativa de Investimento Resposta ao Coronavírus)
(00005/2020/LEX – C9-0088/2020 – 2020/0043(COD));

- Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (CE) n.º 2012/2002
do Conselho com vista a prestar assistência financeira aos Estados-Membros e aos países que estão
a negociar a sua adesão à União gravemente afetados por uma emergência de saúde pública de
grandes dimensões (00006/2020/LEX – C9-0089/2020 – 2020/0044(COD)).

8. Medidas de execução (artigo 112.º do Regimento)
No âmbito do procedimento de regulamentação com controlo, foram transmitidos ao Parlamento os
seguintes projetos de medidas de execução:
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- Regulamento da Comissão que altera o anexo III do Regulamento (CE) n.º 396/2005 do
Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito aos limites máximos de resíduos de clorato
no interior e à superfície de determinados produtos (D059760/07 - 2020/2608(RPS) - prazo: 13 de
maio de 2020)
competente quanto à matéria de fundo: ENVI

- Regulamento da Comissão que altera o anexo II do Regulamento (CE) n.º 396/2005 do Parlamento
Europeu e do Conselho no que diz respeito aos limites máximos de resíduos de dimetoato e
ometoato no interior e à superfície de cerejas (D063855/04 - 2020/2607(RPS) - prazo: 12 de maio
de 2020)
competente quanto à matéria de fundo: ENVI

- Regulamento da Comissão que altera os anexos II e III do Regulamento (CE) n.º 396/2005 do
Parlamento Europeu e do Conselho no que se refere aos limites máximos de resíduos de
ciantraniliprol, ciazofamida, ciprodinil, fenepiroximato, fludioxonil, fluxapiroxade, imazalil,
isofetamida, cresoxime-metilo, lufenurão, mandipropamida, propamocarbe, piraclostrobina,
piriofenona, piriproxifena e espinetorame no interior e à superfície de determinados produtos
(D063958/04 - 2020/2612(RPS) - prazo: 21 de maio de 2020)
competente quanto à matéria de fundo: ENVI

- Regulamento da Comissão que altera os anexos II e III do Regulamento (CE) n.º 396/2005 do
Parlamento Europeu e do Conselho no que se refere aos limites máximos de resíduos de
miclobutanil, napropamida e sintofena no interior e à superfície de determinados produtos
(D063987/04 - 2020/2611(RPS) - prazo: 21 de maio de 2020)
competente quanto à matéria de fundo: ENVI

- Regulamento da Comissão que altera o anexo do Regulamento (UE) n.º 231/2012, que estabelece
especificações para os aditivos alimentares enumerados nos anexos II e III do Regulamento (CE) n.º
1333/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, no que diz respeito às especificações para o
fosfato tricálcico [E 341(iii)] (D066081/02 - 2020/2606(RPS) - prazo: 10 de maio de 2020)
competente quanto à matéria de fundo: ENVI.

9. Seguimento dado às posições e resoluções do Parlamento
As comunicações da Comissão sobre o seguimento dado às posições e resoluções aprovadas pelo
Parlamento no decurso dos períodos de sessões de outubro II, novembro I, dezembro II de 2019 e
janeiro I de 2020 encontram-se disponíveis no sítio Web do Parlamento.

10. Petições
As petições n.°s 0172-20 a 0309-20 foram inscritas no registo em 26 de março de 2020 e foram
enviadas à comissão competente nos termos do artigo 226.º, n.ºs 9 e 10, do Regimento.

O Presidente enviou, em 26 de março de 2020, à comissão competente, em conformidade com as
disposições do artigo 226.º, n.° 15, do Regimento,  as petições apresentadas ao Parlamento Europeu
por pessoas singulares ou coletivas que não sejam cidadãs da União Europeia nem tenham a sua
residência ou sede social num Estado-Membro.
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11. Decisão de elaborar relatórios de iniciativa 

Decisão de elaborar relatórios de iniciativa (artigo 47.º do Regimento)
(Na sequência da decisão da Conferência dos Presidentes de 12 de março de 2020)

Comissão BUDG

- Uma rede de segurança para proteger os beneficiários dos programas da UE: criação de um plano
de contingência para o QFP (2020/2051(INL)) 
(parecer: AGRI).

12. Modificações das consultas às comissões competentes (artigo 56.º
do Regimento)
Comissão LIBE 

- Responsabilidade das empresas por danos ambientais (2020/2027(INI))
competente quanto à matéria de fundo: JURI
parecer: DEVE, LIBE.

13. Entrega de documentos

Foram entregues os seguintes documentos:

1) por outras instituições

- Proposta de transferência de dotações DEC 03/2020 - Secção III – Comissão (N9-0011/2020 - C9-
0081/2020 - 2020/2049(GBD))

enviado matéria de fundo : BUDG

- Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (CEE)
n.º 95/93 relativo às normas comuns aplicáveis à atribuição de faixas horárias nos aeroportos da
Comunidade (COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD))
Em conformidade com os artigos 145.º, n.º 1, e 146.º, n.º 1, do Regimento, o Presidente consultará o
Comité Económico e Social Europeu e o Comité das Regiões sobre esta proposta.

enviado matéria de fundo : TRAN

- Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (UE)
n.º 1303/2013, o Regulamento (UE) n.º 1301/2013 e o Regulamento (UE) n.º 508/2014 no
respeitante a medidas específicas para mobilizar investimentos nos sistemas de saúde dos Estados-
Membros e em outros setores das suas economias em resposta ao surto de COVID-19 [Iniciativa de
Investimento Resposta ao Coronavírus] (COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD))
Em conformidade com os artigos 145.º, n.º 1, e 146.º, n.º 1, do Regimento, o Presidente consultará o
Comité Económico e Social Europeu e o Comité das Regiões sobre esta proposta.

enviado matéria de fundo : REGI

- Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (CE) n.º
2012/2002 do Conselho a fim de prestar assistência financeira aos Estados-Membros e aos países
que estão a negociar a sua adesão à União gravemente afetados por uma emergência de saúde
pública de grandes dimensões (COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD))
Em conformidade com os artigos 145.º, n.º 1, e 146.º, n.º 1, do Regimento, o Presidente consultará o
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Comité Económico e Social Europeu e o Comité das Regiões sobre esta proposta.
enviado matéria de fundo : REGI

2) pelos deputados

- Esteban González Pons, Leopoldo López Gil e Nuno Melo. Proposta de resolução sobre a
condenação da suspensão de voos da TAP por parte do regime venezuelano (B9-0120/2020)

enviado matéria de fundo : TRAN
parecer : 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 e Elżbieta Katarzyna Łukacijewska. Proposta de resolução
sobre o Dia Europeu do Otimismo (B9-0127/2020)

enviado matéria de fundo : ENVI

- Dominique Bilde. Proposta de resolução sobre a situação política na Bósnia-Herzegovina e o
respeito pelos direitos da República sérvia da Bósnia (B9-0130/2020)

enviado matéria de fundo : AFET

14. Transferências de dotações e decisões orçamentais
Nos termos do artigo 31.º, n.º 2, do Regulamento Financeiro, o Conselho da União Europeia
informou a Autoridade Orçamental da aprovação da transferência de dotações DEC 01/2020 –
Secção III – Comissão.

Nos termos do artigo 32.º, n.º 2, do Regulamento Financeiro, o Conselho da União Europeia decidiu
aprovar a transferência de dotações da Comissão Europeia DEC 02/2020 – Secção III – Comissão.

15. Ordem dos trabalhos
O projeto definitivo de ordem do dia da presente sessão (PE 649.883/PDOJ) já foi distribuído. Não
foram propostas quaisquer alterações.

A ordem dos trabalhos fica, assim, estabelecida.

16. Pedidos de aplicação do processo de urgência (artigo 163.º do
Regimento)
O Parlamento procedeu à votação dos seguintes pedidos de aplicação do processo de urgência
apresentados pela Comissão:

— Atribuição de faixas horárias nos aeroportos da Comunidade: normas comuns [COM(2020)
0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)] - Comissão dos Transportes e do Turismo. Relator
Dominique Riquet ***I

— Medidas específicas para mobilizar investimentos nos sistemas de saúde dos Estados-
Membros e em outros setores das suas economias em resposta ao surto de COVID-19
[Iniciativa de Investimento Resposta ao Coronavírus] [COM(2020)0113 - C9-0083/2020 -
2020/0043(COD)] - Comissão do Desenvolvimento Regional. Relator: Younous Omarjee ***I
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— Assistência financeira aos Estados-Membros e aos países que estão a negociar a sua adesão à
União gravemente afetados por uma emergência de saúde pública de grande dimensão [COM
(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD)] - Comissão do Desenvolvimento Regional.
Relator: Younous Omarjee ***I

O Presidente lê as instruções relativas às modalidades práticas da votação nominal, utilizando um
sistema alternativo de votação eletrónica (ver decisão da Mesa de 20 de março de 2020 que
complementa a sua decisão de 3 de maio de 2004 sobre as instruções relativas às votações) e
relembra que estas foram igualmente distribuídas pelos deputados.

O escrutínio tem lugar até às 11 horas.

Os resultados das votações serão comunicados às 12h30.

Procede-se às votações.

(A sessão é suspensa às 10h10.)

17. Reinício da sessão
A sessão é reiniciada às 10h33.

18. Declaração da Presidência
O Presidente profere uma declaração em que evoca as circunstâncias excecionais e imprevistas que
motivaram a convocação do presente período de sessão extraordinária. Esta decisão sem
precedentes visa proteger a saúde do pessoal do Parlamento e dos deputados, garantindo,
simultaneamente, a vitalidade democrática da instituição ao serviço dos cidadãos da União.    

Apresenta as condolências do Parlamento à família do jovem que trabalhava no Parlamento e que
faleceu devido à Covid-19, bem como às famílias de todas as pessoas que perderam a vida devido
ao vírus.

Presta homenagem à dedicação do pessoal médico da União e recorda que o comportamento dos
cidadãos é decisivo na luta contra a pandemia.

Termina a sua declaração, insistindo na importância das decisões adotadas no dia de hoje.

19. Resposta coordenada da Europa ao surto de COVID-19 (debate) 
Declarações do Conselho e da Comissão: Resposta coordenada da Europa ao surto de COVID-19
(2020/2610(RSP))

O Presidente informa a Assembleia de que a Presidência do Conselho, não podendo estar presente,
enviou a sua declaração por escrito (ver ponto 19 do CRE). 

Ursula von der Leyen (Presidente da Comissão) apresenta a declaração.

Intervenções de Esteban González Pons, em nome do Grupo PPE, Javier Moreno Sánchez, em
nome do Grupo S&D, Dominique Riquet, em nome do Grupo Renew, Nicolas Bay, em nome do
Grupo ID, Ska Keller, em nome do Grupo Verts/ALE, Derk Jan Eppink, em nome do Grupo ECR,
Manon Aubry, em nome do Grupo GUE/NGL, Esther de Lange, Brando Benifei, Frédérique Ries,
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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 e Jan-Christoph Oetjen.

Intervenção de Maroš Šefčovič (Vice-Presidente da Comissão).

O debate é dado por encerrado.

20. Comunicação dos resultados da votação sobre os pedidos de
aplicação do processo de urgência (artigo 163.º do Regimento)
Antes de apresentar os resultados da votação, o Presidente realça o carácter único deste
procedimento de participação à distância. Saúda os deputados que participam na sessão a partir de
casa e dirige os seus agradecimentos aos grupos políticos, bem como a todo o pessoal do
Parlamento.

Pedidos de aplicação do processo de urgência:

Atribuição de faixas horárias nos aeroportos da Comunidade: normas comuns [COM(2020)0111 -
C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)] - Comissão dos Transportes e do Turismo. Relator Dominique
Riquet ***I

Por VN (687 a favor, 0 contra, 0 abstenção), é aprovada a aplicação do processo de urgência.

Medidas específicas para mobilizar investimentos nos sistemas de saúde dos Estados-Membros e
em outros setores das suas economias em resposta ao surto de COVID-19 [Iniciativa de
Investimento Resposta ao Coronavírus] [COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)] -
Comissão do Desenvolvimento Regional. Relator: Younous Omarjee ***I

Por VN (686 a favor, 1 contra, 0 abstenção), é aprovada a aplicação do processo de urgência.

Assistência financeira aos Estados-Membros e aos países que estão a negociar a sua adesão à União
gravemente afetados por uma emergência de saúde pública de grande dimensão [COM(2020)0114 -
C9-0084/2020 - 2020/0044(COD)] - Comissão do Desenvolvimento Regional. Relator: Younous
Omarjee ***I

Por VN (684 a favor, 1 contra, 2 abstenções), é aprovada a aplicação do processo de urgência.

Foram fixados os seguintes prazos:

- alterações: hoje, 26 de março de 2020, às 14 horas

- votações por partes e votações em separado: hoje, 26 de março de 2020, às 16 horas.

(A sessão é suspensa às 12h48.)
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21. Reinício da sessão
A sessão é reiniciada às 17h33.

22. Votações das alterações
O Presidente comunica ter recebido as seguintes alterações:

Atribuição de faixas horárias nos aeroportos da Comunidade: normas comuns:1 alteração

Medidas específicas para mobilizar investimentos nos sistemas de saúde dos Estados-Membros e
em outros setores das suas economias em resposta ao surto de COVID-19 [Iniciativa de
Investimento Resposta ao Coronavírus]: 4 alterações

Assistência financeira aos Estados-Membros e aos países que estão a negociar a sua adesão à União
gravemente afetados por uma emergência de saúde pública de grande dimensão: 1 alteração

 ° 
° ° °

Intervenção de Maximilian Krah.

 ° 
° ° °

Procede-se à votação das alterações propostas no âmbito dos pedidos de aplicação do processo de
urgência aprovados esta manhã (ponto 20 da Ata de 26.3.2020) 

O escrutínio terá lugar até às 18h30.

Os resultados das votações serão comunicados às 20 horas.

(A sessão é suspensa às 17h38.)

23. Reinício da sessão
A sessão é reiniciada às 20h08.

24. Comunicação dos resultados das votações das alterações
Atribuição de faixas horárias nos aeroportos da Comunidade: normas comuns [COM(2020)0111 -
C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)] - Comissão dos Transportes e do Turismo Relator Dominique
Riquet ***I

(Pormenores da votação: Anexo "Resultados das votações", ponto 1)

ALTERAÇÃO

Aprovada (P9_TA(2020)0041)

Medidas específicas para mobilizar investimentos nos sistemas de saúde dos Estados-Membros e
em outros setores das suas economias em resposta ao surto de COVID-19 [Iniciativa de
Investimento Resposta ao Coronavírus] [COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)] -
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Comissão do Desenvolvimento Regional. Relator: Younous Omarjee ***I

(Pormenores da votação: Anexo "Resultados das votações", ponto 2)

ALTERAÇÕES

Rejeitadas

Assistência financeira aos Estados-Membros e aos países que estão a negociar a sua adesão à União
gravemente afetados por uma emergência de saúde pública de grande dimensão [COM(2020)0114 -
C9-0084/2020 - 2020/0044(COD)] - Comissão do Desenvolvimento Regional. Relator: Younous
Omarjee ***I

(Pormenores da votação: Anexo "Resultados das votações", ponto 3)

ALTERAÇÃO

Rejeitada. 

25. Votações finais
Atribuição de faixas horárias nos aeroportos da Comunidade: normas comuns [COM(2020)0111 -
C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)] - Comissão dos Transportes e do Turismo. Relator: Dominique
Riquet ***I

Medidas específicas para mobilizar investimentos nos sistemas de saúde dos Estados-Membros e
em outros setores das suas economias em resposta ao surto de COVID-19 [Iniciativa de
Investimento Resposta ao Coronavírus] [COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)] -
Comissão do Desenvolvimento Regional. Relator: Younous Omarjee ***I

Assistência financeira aos Estados-Membros e aos países que estão a negociar a sua adesão à União
gravemente afetados por uma emergência de saúde pública de grande dimensão [COM(2020)0114 -
C9-0084/2020 - 2020/0044(COD)] - Comissão do Desenvolvimento Regional. Relator: Younous
Omarjee ***I

Realizam-se as votações finais dos pedidos de aplicação do processo de urgência decididos esta
manhã (ponto 20 da Ata de 26.3.2020 e ponto 24 da Ata de 26.3.2020).

O escrutínio terá lugar até às 21 horas.

Os resultados das votações serão comunicados às 22h30.

(A sessão é suspensa às 20h10.)

26. Reinício da sessão
A sessão é reiniciada às 22h32.

27. Comunicação dos resultados da votação final
Atribuição de faixas horárias nos aeroportos da Comunidade: normas comuns [COM(2020)0111 -
C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)] - Comissão dos Transportes e do Turismo  Relator: Dominique
Riquet ***I
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PROPOSTA DA COMISSÃO

Aprovada P9_TA(2020)0041

(Pormenores da votação: Anexo "Resultados das votações", ponto 1)

A primeira leitura do Parlamento é, assim, dada como concluída.

Medidas específicas para mobilizar investimentos nos sistemas de saúde dos Estados-Membros e
em outros setores das suas economias em resposta ao surto de COVID-19 [Iniciativa de
Investimento Resposta ao Coronavírus] [COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)] -
Comissão do Desenvolvimento Regional. Relator: Younous Omarjee ***I

PROPOSTA DA COMISSÃO

Aprovada P9_TA(2020)0042

(Pormenores da votação: Anexo "Resultados das votações", ponto 2)

A primeira leitura do Parlamento é, assim, dada como concluída.

Assistência financeira aos Estados-Membros e aos países que estão a negociar a sua adesão à União
gravemente afetados por uma emergência de saúde pública de grande dimensão [COM(2020)0114 -
C9-0084/2020 - 2020/0044(COD)] - Comissão do Desenvolvimento Regional. Relator: Younous
Omarjee ***I

PROPOSTA DA COMISSÃO

Aprovada P9_TA(2020)0043
(Pormenores da votação: Anexo "Resultados das votações", ponto 3)

A primeira leitura do Parlamento é, assim, dada como concluída.

28. Declarações de voto
Declarações de voto escritas: 

As declarações de voto escritas, nos termos do artigo 194.º do Regimento, são incluídas na página
de cada deputado no sítio Web do Parlamento.

A título excecional, serão aceites declarações de voto com o máximo de 400 palavras.

29. Correções e intenções de voto
As correções e as intenções de voto encontram-se no documento "Resultados das votações
nominais", em anexo à ata da sessão e disponível no sítio Web do Parlamento. São referidas
unicamente para efeitos informativos e não alteram em nada o resultado da votação tal como
anunciado na sessão plenária.

O documento é atualizado regularmente durante um período máximo de duas semanas após o
período de sessões.

Findo este prazo, a lista das correções e intenções de voto é encerrada para fins de tradução e de
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publicação no Jornal Oficial.

30. Atos delegados (artigo 111.º, n.º 2, do Regimento)
Projeto de ato delegado transmitido ao Parlamento:

- Regulamento Delegado da Comissão que retifica determinadas versões linguísticas do
Regulamento Delegado (UE) 2015/35 da Comissão, que completa a Diretiva 2009/138/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao acesso à atividade de seguros e resseguros e ao seu
exercício (Solvência II) (C(2020)01514 - 2020/2609(DEA))

Prazo para levantar objeções: 3 meses a partir da data de receção de 12 de março de 2020

competente quanto à matéria de fundo: ECON

31. Aprovação da ata da presente sessão e transmissão dos textos
aprovados
Nos termos do artigo 202.º, n.º 3, do Regimento, a ata da presente sessão será submetida à
aprovação do Parlamento no início da próxima sessão.
Com a concordância do Parlamento, os textos aprovados durante o presente período de sessões
serão transmitidos de imediato aos respetivos destinatários.

32. Calendário das próximas sessões
As próximas sessões terão lugar em 13 de maio de 2020 e 14 de maio de 2020.

33. Encerramento da sessão
A sessão é encerrada às 22h36.

34. Interrupção da sessão
A sessão do Parlamento Europeu é interrompida.

Klaus Welle David Maria Sassoli
Secretário-Geral Presidente
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LISTA DE PRESENÇAS

26.3.2020

Presentes:

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

Ausências justificadas:

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

⁂

Por  razões  relacionadas  com a  pandemia  de  COVID-19  foi  adotado  um sistema  de  votação  à
distância (cf. Decisão da Mesa de 20 de março de 2020 que completa a sua Decisão de 3 de maio de
2004  sobre  as  instruções  relativas  às  votações).  Os  nomes  dos  deputados  que  participaram na
votação figuram no documento "Resultados das votações nominais ", anexado à ata da sessão e
disponível no sítio Internet do Parlamento.
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