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PARLAMENTUL EUROPEAN

SESIUNEA 2020 - 2021

Ședința din 26 martie 2020 

BRUXELLES

PROCES-VERBAL

JOI 26 MARTIE 2020

A PREZIDAT: David Maria SASSOLI
Președinte

1. Reluarea sesiunii
Sesiunea, întreruptă marți, 10 martie 2020, a fost reluată.

2. Deschiderea lucrărilor ședinței
Ședința a fost deschisă la ora 10.00.

3. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.

4. Calendarul perioadelor de sesiune 
Președintele a informat că, în temeiul propunerii sale și având în vedere gravitatea situației și
creșterea semnificativă a numărului de cazuri de Covid-19 în Uniunea Europeană, Conferința
președinților a decis, în reuniunea sa din 19 martie, din motive de forță majoră și ca măsură de
securitate și protecție a sănătății publice, să modifice din nou calendarul de activități al
Parlamentului pentru 2020.

Având în vedere prezenta perioadă de sesiune extraordinară de joi, 26 martie, perioadele de sesiune
prevăzute anterior la 1 și 2 aprilie, 22 și 23 aprilie și 3 și 4 iunie, la Bruxelles, sunt anulate.

Perioada de sesiune prevăzută inițial în perioada 11-14 mai, la Strasbourg, va avea loc la 13 și 14
mai, la Bruxelles;

perioada de sesiune prevăzută inițial în perioada 15-18 iunie, la Strasbourg, va avea loc la 17 și 18
iunie, la Bruxelles;

perioada de sesiune prevăzută inițial în perioada 6-9 iulie, la Strasbourg, va avea loc la 8 și 9 iulie,
la Bruxelles.

Situația va fi reexaminată de Conferința președinților, având în vedere evoluția pandemiei Covid-
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19.

Calendarul provizoriu revizuit este disponibil pe site-ul Parlamentului.

5. Componența comisiilor și delegațiilor
Președintele a primit din partea Grupului Renew și a secretariatului deputaților neafiliați
următoarele decizii de modificare a componenței comisiilor și a delegațiilor: 

TRAN: Dorien Rookmaker care o înlocuiește pe Rosa D'Amato

Subcomisia pentru drepturile omului: Katalin Cseh

Aceste decizii produc efecte începând de astăzi.

6. Cerere de ridicare a imunității
Autoritățile competente croate au transmis o cerere de ridicare a imunității lui Valter Flego, într-o
procedură penală inițiată împotriva acestuia înaintea Tribunalui districtului Rijeka.
În conformitate cu articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, cererea a fost trimisă
comisiei competente, și anume Comisiei JURI.

7. Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă
ordinară (articolul 79 din Regulamentul de procedură)
Președintele a anunțat că, împreună cu Președintele Consiliului, va semna luni, 30 martie 2020,
următoarele acte adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară:

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind sistemul Documente false și
autentice on-line (FADO) și de abrogare a Acțiunii comune 98/700/JAI a Consiliului
(00097/2019/LEX - C9-0086/2020 - 2018/0330B(COD));

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CEE) nr.
95/93 privind normele comune de alocare a sloturilor orare pe aeroporturile comunitare
(00004/2020/LEX – C9-0087/2020 – 2020/0042(COD)); 

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr.
1303/2013, Regulamentului (UE) nr. 1301/2013 și a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 în ceea ce
privește anumite măsuri specifice menite să mobilizeze investiții în sistemele de sănătate ale statelor
membre și în alte sectoare ale economiilor acestora ca răspuns la epidemia de COVID-19 (Inițiativa
pentru investiții în răspunsul la coronavirus) (00005/2020/LEX – C9-0088/2020 – 2020/0043
(COD));

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr.
2012/2002 al Consiliului în vederea acordării de asistență financiară statelor membre și țărilor care
negociază aderarea la Uniune care sunt grav afectate de o situație de urgență majoră de sănătate
publică (00006/2020/LEX – C9-0089/2020 – 2020/0044(COD)).
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8. Măsuri de punere în aplicare (articolul 112 din Regulamentul de
procedură)
Următoarele proiecte de măsuri de punere în aplicare, care intră sub incidența procedurii de
reglementare cu control, au fost transmise Parlamentului:

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al
Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime pentru reziduurile de
clorat din sau de pe anumite produse (D059760/07 - 2020/2608(RPS) - termen: 13 mai 2020)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al
Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime pentru reziduurile de
dimetoat și ometoat din sau de pe cireșe (D063855/04 - 2020/2607(RPS) - termen: 12 mai 2020)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulament al Comisiei de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al
Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime pentru reziduurile de
ciantraniliprol, ciazofamid, ciprodinil, fenpiroximat, fludioxonil, fluxapiroxad, imazalil, izofetamid,
kresoxim-metil, lufenuron, mandipropamid, propamocarb, piraclostrobin, piriofenonă, piriproxifen
și spinetoram din sau de pe anumite produse (D063958/04 - 2020/2612(RPS) - termen: 21 mai
2020)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulament al Comisiei de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al
Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime pentru reziduurile de
miclobutanil, napropamid și sintofen din sau de pe anumite produse (D063987/04 - 2020/2611
(RPS) - termen: 21 mai 2020)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei la Regulamentul (UE) nr. 231/2012 de stabilire a
specificațiilor pentru aditivii alimentari enumerați în anexele II și III la Regulamentul (CE) nr.
1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește specificațiile pentru
fosfatul tricalcic [E 341 (iii)] (D066081/02 - 2020/2606(RPS) - termen: 10 mai 2020)
retrimis comisiei competente: ENVI

9. Cursul dat pozițiilor și rezoluțiilor Parlamentului
Comunicările Comisiei privind cursul dat pozițiilor și rezoluțiilor adoptate de Parlament în
perioadele de sesiune octombrie II, noiembrie I, decembrie II 2019 și ianuarie I 2020 sunt
disponibile pe site-ul internet al Parlamentului.

10. Petiții
Petițiile nr. 0172-20 - 0309-20 au fost înscrise în registrul general la data de 26 martie 2020 și au
fost trimise comisiei competente, în conformitate cu articolul 226 alineatele (9) și (10) din
Regulamentul de procedură.
Președintele, în conformitate cu articolul 226 alineatul (15) din Regulamentul de procedură, a trimis
comisiei competente la 26 martie 2020 petițiile primite de Parlamentul European și care au fost
trimise de către persoane fizice sau juridice care nu sunt cetățeni ai Uniunii Europene și nu își au
reședința sau sediul social într-un stat membru.
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11. Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă 

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 47 din Regulamentul de
procedură)
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 12 martie 2020)

BUDG

- O plasă de siguranță pentru a-i proteja pe beneficiarii programelor UE: stabilirea unui plan de
urgență pentru CFM (2020/2051(INL)) 
(aviz: AGRI)

12. Modificări ale sesizărilor către comisii (articolul 56 din Regulamentul
de procedură)
LIBE 

- Răspunderea societăților pentru daunele aduse mediului (2020/2027(INI))
retrimis comisiei competente: JURI
aviz: DEVE, LIBE

13. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către alte instituții

- Propunere de transfer de credite DEC 03/2020 - Secțiunea III - Comisia (N9-0011/2020 - C9-
0081/2020 - 2020/2049(GBD))

retrimis comisiei
competente :

BUDG

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a
Regulamentului (CEE) nr. 95/93 privind normele comune de alocare a sloturilor orare pe
aeroporturile comunitare (COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD))
În conformitate cu articolul 145 alineatul (1) și articolul 146 alineatul (1) din Regulamentul de
procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor
cu privire la această propunere.

retrimis comisiei
competente :

TRAN

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a
Regulamentului (UE) nr. 1303/2013, a Regulamentului (UE) nr. 1301/2013 și a Regulamentului
(UE) nr. 508/2014 în ceea ce privește anumite măsuri specifice menite să mobilizeze investiții în
sistemele de sănătate ale statelor membre și în alte sectoare ale economiilor acestora ca răspuns la
epidemia de COVID-19 [Inițiativa pentru investiții în răspunsul la coronavirus] (COM(2020)0113 -
C9-0083/2020 - 2020/0043(COD))
În conformitate cu articolul 145 alineatul (1) și articolul 146 alineatul (1) din Regulamentul de
procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor
cu privire la această propunere.
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retrimis comisiei
competente :

REGI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului în vederea acordării de asistență financiară
statelor membre și țărilor care negociază aderarea la Uniune care sunt grav afectate de o situație de
urgență majoră de sănătate publică (COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD))
În conformitate cu articolul 145 alineatul (1) și articolul 146 alineatul (1) din Regulamentul de
procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor
cu privire la această propunere.

retrimis comisiei
competente :

REGI

2) de către deputați

- Esteban González Pons, Leopoldo López Gil Nuno Melo. Propunere de rezoluție referitoare la
condamnarea suspendării zborurilor TAP de către regimul venezuelean (B9-0120/2020)

retrimis comisiei
competente :

TRAN

aviz : 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 Elżbieta Katarzyna Łukacijewska. Propunere de rezoluție
referitoare la Ziua europeană a optimismului (B9-0127/2020)

retrimis comisiei
competente :

ENVI

- Dominique Bilde. Propunere de rezoluție referitoare la situația politică din Bosnia și Herțegovina
și respectarea drepturilor Republicii Srpska (B9-0130/2020)

retrimis comisiei
competente :

AFET

14. Transferuri de credite și decizii bugetare
În conformitate cu articolul 31 alineatul (2) din Regulamentul financiar, Consiliul Uniunii Europene
a informat autoritatea bugetară cu privire la aprobarea transferului de credite DEC 01/2020 -
Secțiunea III - Comisia.

În conformitate cu articolul 32 alineatul (2) din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a
decis să aprobe transferul de credite pentru Comisia Europeană DEC 02/2020 - Secțiunea III -
Comisia.

15. Ordinea lucrărilor
Proiectul definitiv de ordine de zi al prezentei perioade de sesiune (PE 649.883/PDOJ) a fost
distribuit. Nu s-a propus nicio modificare.

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.
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16. Votarea cererilor de proceduri de urgență (articolul 163 din
Regulamentul de procedură)
Parlamentul este invitat să voteze următoarele cereri de aplicare a procedurii de urgență prezentate
de Comisie:

— Normele comune de alocare a sloturilor orare pe aeroporturile comunitare [COM(2020)0111 -
C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Dominique
Riquet ***I

— Măsuri specifice menite să mobilizeze investiții în sistemele de sănătate ale statelor membre și
în alte sectoare ale economiilor acestora ca răspuns la epidemia de COVID-19 [Inițiativa
pentru investiții în răspunsul la coronavirus] [COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043
(COD)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Younous Omarjee ***I

— Asistența financiară acordată statelor membre și țărilor care negociază aderarea la Uniune
afectate grav de o situație de urgență majoră în domeniul sănătății publice [COM(2020)0114 -
C9-0084/2020 - 2020/0044(COD)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Younous
Omarjee ***I

Președintele a citit instrucțiunile privind modalitățile practice de vot prin apel nominal, utilizând
sistemul alternativ de vot electronic (a se vedea Decizia Biroului Parlamentului European din 20
martie 2020 de completare a Deciziei sale din 3 mai 2004 privind normele care reglementează
votarea) și a reamintit că acestea au fost distribuite și deputaților.

Votarea va fi deschisă până la ora 11.

Rezultatele voturilor vor fi anunțate la ora 12.30.

S-a procedat la vot.
(Ședința a fost suspendată la 10.10.)

17. Reluarea ședinței
Ședința a fost reluată la 10.33.

18. Declarația președinției
Președintele a făcut o declarație în care s-a referit la circumstanțele excepționale și neprevăzute care
au motivat organizarea prezentei perioade de sesiune extraordinare. Prezenta decizie fără precedent
are ca scop protejarea sănătății personalului Parlamentului și deputaților, asigurând, în același timp,
vitalitatea democratică a instituției aflate în serviciul cetățenilor UE.

Președintele a transmis condoleanțe familiei tânărului care lucra pentru Parlament și care a decedat
în urma îmbolnăvirii cu Covid-19, precum și familiilor tuturor celor care și-au pierdut viața din
cauza virusului.

Președintele a adus un omagiu devotamentului personalului medical din Uniune și a reamintit că, în
lupta împotriva pandemiei, comportamentul cetățenilor este decisiv.

În cele din urmă, Președintele a subliniat importanța deciziilor care urmează să fie adoptate astăzi.
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19. Răspunsul european coordonat la epidemia de COVID-19 (dezbatere)
Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Răspunsul european coordonat la epidemia de COVID-19
(2020/2610(RSP))

Președintele a informat plenul că, deoarece Președinția Consiliul nu a putut fi prezentă, și-a trimis
declarația în scris (a se vedea punctul 19 din stenograme).

Ursula von der Leyen (Președintele Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit Esteban González Pons, în numele Grupului PPE, Javier Moreno Sánchez, în numele
Grupului S&D, Dominique Riquet, în numele Grupului Renew, Nicolas Bay, în numele Grupului
ID, Ska Keller, în numele Grupului Verts/ALE, Derk Jan Eppink, în numele Grupului ECR, Manon
Aubry, în numele Grupului GUE/NGL, Esther de Lange, Brando Benifei, Frédérique Ries, Marco
Campomenosi, Angel Dzhambazki, Marc Botenga, Siegfried Mureşan, Pedro Marques, Dragoș
Pîslaru, Laura Huhtasaari, Johan Van Overtveldt, Mick Wallace, Daniel Caspary, Tonino Picula,
Sophia in 't Veld, Maximilian Krah, Helmut Geuking, Herbert Dorfmann, Alessandra Moretti, Jordi
Cañas, Jessica Stegrud, Andreas Schwab și Jan-Christoph Oetjen.

A intervenit Maroš Šefčovič (vicepreședinte al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

20. Anunțarea rezultatelor votului privind cererile de aplicare a
procedurii de urgență (articolul 163 din Regulamentul de procedură)
Înainte de a citi rezultatele votului, Președintele a subliniat caracterul unic al acestei proceduri de
participare la distanță. Președintele i-a salutat pe deputații care participă la ședință de acasă și a
mulțumit grupurilor politice, precum și întregului personal al Parlamentului.

Cereri de aplicare a procedurii de urgență:

Normele comune de alocare a sloturilor orare pe aeroporturile comunitare [COM(2020)0111 - C9-
0082/2020 - 2020/0042(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Dominique Riquet
***I

Prin AN (687 pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri), procedura de urgență a fost adoptată.

Măsuri specifice menite să mobilizeze investiții în sistemele de sănătate ale statelor membre și în
alte sectoare ale economiilor acestora ca răspuns la epidemia de COVID-19 [Inițiativa pentru
investiții în răspunsul la coronavirus] [COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)] -
Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Younous Omarjee ***I

Prin AN (686 pentru, 1 împotrivă, 0 abțineri), procedura de urgență a fost adoptată.

Asistența financiară acordată statelor membre și țărilor care negociază aderarea la Uniune afectate
grav de o situație de urgență majoră în domeniul sănătății publice [COM(2020)0114 - C9-
0084/2020 - 2020/0044(COD)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Younous Omarjee
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***I

Prin AN (684 pentru, 1 împotrivă, 2 abțineri), procedura de urgență a fost adoptată.

Au fost stabilite următoarele termene de depunere:

- amendamente: astăzi, 26 martie 2020, la ora 14.00;

- voturi pe părți și voturi separate: astăzi, 26 martie 2020, la ora 16.00.

(Ședința a fost suspendată la 12.48.)

21. Reluarea ședinței
Ședința a fost reluată la 17.33.

22. Voturi privind amendamentele
Președintele a anunțat că a primit următoarele amendamente:

Normele comune de alocare a sloturilor orare pe aeroporturile comunitare: 1 amendament

Măsuri specifice menite să mobilizeze investiții în sistemele de sănătate ale statelor membre și în
alte sectoare ale economiilor acestora ca răspuns la epidemia de COVID-19 [Inițiativa pentru
investiții în răspunsul la coronavirus]: 4 amendamente

Asistența financiară acordată statelor membre și țărilor care negociază aderarea la Uniune ce sunt
grav afectate de o situație de urgență majoră de sănătate publică: 1 amendament

° 
° ° ° 

A intervenit Maximilian Krah.

° 
° ° ° 

S-a trecut la votarea amendamentelor depuse în cadrul procedurilor de urgență adoptate în această
dimineață (punctul 20 al PV din 26.3.2020).

Votarea va fi deschisă până la ora 18.30.

Rezultatele voturilor vor fi anunțate la ora 20.00.

(Ședința a fost suspendată la 17.38.)

23. Reluarea ședinței
Ședința a fost reluată la 20.08.

24. Anunțarea rezultatelor voturilor privind amendamentele
Normele comune de alocare a sloturilor orare pe aeroporturile comunitare [COM(2020)0111 - C9-
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0082/2020 - 2020/0042(COD)] - Comisia pentru transport și turism Raportor: Dominique Riquet
***I

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

AMENDAMENT

Aprobat (P9_TA(2020)0041)

Măsuri specifice menite să mobilizeze investiții în sistemele de sănătate ale statelor membre și în
alte sectoare ale economiilor acestora ca răspuns la epidemia de COVID-19 [Inițiativa pentru
investiții în răspunsul la coronavirus] [COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)] -
Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Younous Omarjee ***I

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

AMENDAMENTE

Respins

Asistența financiară acordată statelor membre și țărilor care negociază aderarea la Uniune ce sunt
grav afectate de o situație de urgență majoră de sănătate publică  [COM(2020)0114 - C9-0084/2020
- 2020/0044(COD)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Younous Omarjee ***I

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

AMENDAMENT

Respins

25. Voturi finale
Normele comune de alocare a sloturilor orare pe aeroporturile comunitare [COM(2020)0111 - C9-
0082/2020 - 2020/0042(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Dominique Riquet
***I

Măsuri specifice menite să mobilizeze investiții în sistemele de sănătate ale statelor membre și în
alte sectoare ale economiilor acestora ca răspuns la epidemia de COVID-19 [Inițiativa pentru
investiții în răspunsul la coronavirus] [COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)] -
Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Younous Omarjee ***I

Asistența financiară acordată statelor membre și țărilor care negociază aderarea la Uniune afectate
grav de o situație de urgență majoră în domeniul sănătății publice [COM(2020)0114 - C9-
0084/2020 - 2020/0044(COD)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Younous Omarjee
***I

S-a trecut la voturile finale privind procedurile de urgență adoptate în această dimineață (punctul 20
al PV din 26.3.2020 și punctul 24 al PV din 26.3.2020).

Votarea va fi deschisă până la ora 21.00.

Rezultatele voturilor vor fi anunțate la ora 22.30.
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(Ședința a fost suspendată la 20.10.)

26. Reluarea ședinței
Ședința a fost reluată la 22.32.

27. Anunțarea rezultatelor voturilor finale
Normele comune de alocare a sloturilor orare pe aeroporturile comunitare [COM(2020)0111 - C9-
0082/2020 - 2020/0042(COD)] - Comisia pentru transport și turism  Raportor: Dominique Riquet
***I

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat P9_TA(2020)0041

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Măsuri specifice menite să mobilizeze investiții în sistemele de sănătate ale statelor membre și în
alte sectoare ale economiilor acestora ca răspuns la epidemia de COVID-19 [Inițiativa pentru
investiții în răspunsul la coronavirus] [COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)] -
Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Younous Omarjee ***I

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat P9_TA(2020)0042

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Asistența financiară acordată statelor membre și țărilor care negociază aderarea la Uniune ce sunt
grav afectate de o situație de urgență majoră de sănătate publică [COM(2020)0114 - C9-0084/2020 -
2020/0044(COD)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Younous Omarjee ***I

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat P9_TA(2020)0043
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

28. Explicații privind votul
Explicațiile privind votul prezentate în scris:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 194 din Regulamentul de
procedură, apar pe paginile deputaților de pe site-ul Parlamentului.

În mod excepțional, vor fi acceptate explicații de vot având cel mult 400 de cuvinte.
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29. Corectarea voturilor și intențiile de vot
Corectările voturilor și intențiile de vot figurează în documentul „Rezultatele voturilor prin apel
nominal”, anexat la procesul-verbal al ședinței și disponibil pe site-ul Parlamentului. Ele sunt
menționate numai în scop informativ și nu modifcă deloc rezultatul votului anunțat în plen.

Documentul va fi actualizat regulat timp de cel mult două săptămâni după perioada de sesiune.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă
și publicată în Jurnalul Oficial.

30. Acte delegate [articolul 111 alineatul (2) din Regulamentul de procedură]
Următorul proiect de act delegat a fost transmis Parlamentului:

- Regulamentul delegat al Comisiei de rectificare a versiunilor în anumite limbi a Regulamentului
delegat (UE) 2015/35 de completare a Directivei 2009/138/CE a Parlamentului European și a
Consiliului privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare
(Solvabilitate II) (C(2020)01514 - 2020/2609(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 12 martie 2020

retrimis comisiei competente: ECON

31. Aprobarea procesului-verbal al prezentei ședințe și transmiterea
textelor adoptate
În conformitate cu articolul 202 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, procesul-verbal al
prezentei ședințe va fi supus aprobării Parlamentului la începutul următoarei ședințe.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate în cursul actualei perioade de sesiune vor fi transmise
fără întârziere destinatarilor lor.

32. Calendarul următoarelor ședințe
Următoarele ședințe vor avea loc la 13 mai 2020 și 14 mai 2020.

33. Ridicarea ședinței
Ședința s-a încheiat la 22.36.

34. Întreruperea sesiunii
Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Klaus Welle David Maria Sassoli
Secretar General Președinte
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LISTĂ DE PREZENȚĂ

26.3.2020

Prezenți

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

Absenți motivat

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

⁂

Din motive legate de pandemia de Covid-19, s-a introdus un sistem de vot la distanță (a se vedea
Decizia Biroului din 20 martie 2020 de completare a Deciziei sale din 3 mai 2004 privind normele
care  reglementează  votarea).  Numele  deputaților  care  participă  la  vot  figurează  în  documentul
„Rezultatele voturilor prin apel nominal”, anexat la procesul-verbal al ședinței, care este disponibil
pe site-ul Parlamentului.
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