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POUŽITÉ ZNAČKY

* Konzultačný postup
*** Postup súhlasu
***I Riadny legislatívny postup, prvé čítanie
***II Riadny legislatívny postup, druhé čítanie
***III Riadny legislatívny postup, tretie čítanie
(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

SKRATKY PARLAMENTNÝCH VÝBOROV

AFET Výbor pre zahraničné veci
DEVE Výbor pre rozvoj
INTA Výbor pre medzinárodný obchod
BUDG Výbor pre rozpočet
CONT Výbor pre kontrolu rozpočtu
ECON Výbor pre hospodárske a menové veci
EMPL Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
ENVI Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
ITRE Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
IMCO Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
TRAN Výbor pre dopravu a cestovný ruch
REGI Výbor pre regionálny rozvoj
AGRI Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidiek
PECH Výbor pre rybné hospodárstvo
CULT Výbor pre kultúru a vzdelávanie
JURI Výbor pre právne veci
LIBE Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
AFCO Výbor pre ústavné veci
FEMM Výbor pre práva žien a rodovnú rovnosť
PETI Výbor pre petície

DROI podvýbor pre ľudské práva
SEDE podvýbor pre bezpečnosť a obranu

SKRATKY POLITICKÝCH SKUPÍN

PPE Poslanecký kľub Európskej ľudovej strany
S&D Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom

parlamente
Renew Skupina Renew Europe
ID Skupina Identita a demokracia 
Verts/ALE Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
ECR Európski konzervatívci a reformisti 
GUE/NGL Skupina Európskej zjednotenej ľavice – Severskej zelenej ľavice 
NI nezaradení poslanci
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EURÓPSKY PARLAMENT

ZASADANIE 2020 - 2021

Schôdza zo dňa 26. marca 2020 

BRUSEL

ZÁPISNICA

ŚTVRTOK 26. MARCA 2020

PREDSEDNÍCTVO: David Maria SASSOLI
predseda

1. Pokračovanie prerušeného zasadania
Zasadanie prerušené v utorok 10. marca 2020 pokračuje.

2. Otvorenie rokovania
Rokovanie sa začalo o 10.00 h.

3. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.

4. Kalendár schôdzí
Predseda oznámil, že na jeho návrh a vzhľadom na závažnosť situácie a značný nárast počtu
prípadov ochorenia Covid-19 v Európskej únii Konferencia predsedov na svojej schôdzi vo štvrtok
19. marca rozhodla z dôvodov vyššej moci a ako opatrenie na zaistenie bezpečnosti a ochrany
verejného zdravia zmeniť kalendár činností Parlamentu v roku 2020.

Vzhľadom na túto mimoriadnu schôdzu vo štvrtok 26. marca sa zrušili schôdze, ktoré boli pôvodne
naplánované na 1. a 2. apríla, 22. a 23. apríla a 3. a 4. júna v Bruseli.

Schôdza pôvodne naplánovaná od 11. do 14. mája v Štrasburgu sa uskutoční 13. a 14. mája v
Bruseli;

schôdza pôvodne naplánovaná od 15. do 18. júna v Štrasburgu sa uskutoční 17. a 18. júna v Bruseli;

schôdza pôvodne plánovaná od 6. do 9. júla v Štrasburgu sa uskutoční 8. a 9. júla v Bruseli.

Túto situáciu následne preskúma Konferencia predsedov vzhľadom na vývoj pandémie Covid-19.

Upravený predbežný kalendár je k dispozícii na webovom sídle Parlamentu.
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5. Zloženie výborov a delegácií
Predseda dostal od skupiny Renew a od sekretariátu nezaradených poslancov tieto rozhodnutia,
ktorými sa mení zloženie výborov a delegácií: 

výbor TRAN: Dorien Rookmaker namiesto Rosy D'Amatovej

podvýbor pre ľudské práva: Katalin Cseh

Tieto rozhodnutia nadobúdajú účinnosť dnešným dňom.

6. Žiadosť o zbavenie imunity
Príslušné chorvátske orgány podali žiadosť o zbavenie Valtera Flega imunity v súvislosti s trestným
konaním vedeným proti nemu na okresnom súde v Rijeke.

V súlade s článkom 9 ods. 1 rokovacieho poriadku bola žiadosť pridelená gestorskému výboru, t. j.
výboru JURI. 

7. Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom
(článok 79 rokovacieho poriadku)
Predseda oznámil, že spolu s predsedom Rady podpíše v pondelok 30. marca 2020 tieto akty prijaté
v súlade s riadnym legislatívnym postupom:

- nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o systéme pre falšované a pravé doklady online
(„systém FADO“), ktorým sa zrušuje jednotná akcia Rady 98/700/SVV (00097/2019/LEX - C9-
0086/2020 - 2018/0330B(COD));

- nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (EHS) č. 95/93 o
spoločných pravidlách prideľovania prevádzkových intervalov na letiskách Spoločenstva
(00004/2020/LEX – C9-0087/2020 – 2020/0042(COD));

- nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1301/2013,
nariadenie (EÚ) č. 1303/2013 a nariadenie (EÚ) č. 508/2014, pokiaľ ide o osobitné opatrenia na
mobilizáciu investícií v systémoch zdravotnej starostlivosti členských štátov a v iných odvetviach
ich hospodárstiev v reakcii na epidémiu COVID-19 (Investičná iniciatíva v reakcii na koronavírus)
(00005/2020/LEX – C9-0088/2020 – 2020/0043(COD));

- nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 2012/2002 s
cieľom poskytnúť finančnú pomoc členským štátom a krajinám rokujúcim o pristúpení k Únii, ktoré
sú vážne postihnuté závažným ohrozením verejného zdravia (00006/2020/LEX – C9-0089/2020 –
2020/0044(COD)).

8. Vykonávacie opatrenia (článok 112 rokovacieho poriadku)
Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s
kontrolou:
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- nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí chlorátu v určitých produktoch alebo na nich
(D059760/07 - 2020/2608(RPS) - lehota: 13. mája 2020)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.
396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí dimetoátu a ometoátu v čerešniach alebo na nich
(D063855/04 - 2020/2607(RPS) - lehota: 12. mája 2020)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady
(ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí cyantraniliprolu, kyazofamidu,
cyprodinilu, fénpyroximátu, fludioxonylu, fluxapyroxadu, imazalilu, izofetamidu, krezoxím-metylu,
lufenurónu, mandipropamidu, propamokarbu, pyraklostrobínu, pyriofenónu, pyriproxyfénu a
spinetoramu v určitých produktoch alebo na nich (D063958/04 - 2020/2612(RPS) - lehota: 21. mája
2020)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady
(ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí myklobutanilu, napropamidu a sintofénu
v určitých produktoch alebo na nich (D063987/04 - 2020/2611(RPS) - lehota: 21. mája 2020)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha k nariadeniu (EÚ) č. 231/2012, ktorým sa ustanovujú
špecifikácie prídavných látok uvedených v prílohách II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a
Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o špecifikácie fosforečnanu trivápenatého [E 341(iii)]
(D066081/02 - 2020/2606(RPS) - lehota: 10. mája 2020)
predložené gestorskému výboru: ENVI

9. Ďalší postup na základe pozícií a uznesení Parlamentu
Oznámenia Komisie o ďalšom postupe na základe pozícií a uznesení prijatých Parlamentom na
druhej októbrovej, prvej novembrovej, druhej decembrovej schôdzi v roku 2019 a prvej januárovej
schôdzi v roku 2020 sú k dispozícii na webovom sídle Parlamentu.

10. Petície
Petície č. 0172-20 až 0309-20 boli dňa 26. marca 2020 zapísané do registra a postúpené
gestorskému výboru v súlade s článkom 226 ods. 9 a 10 rokovacieho poriadku.

Predseda oznámil, že v súlade s ustanoveniami článku 226 ods. 15 rokovacieho poriadku 26. marca
2020 postúpil gestorskému výboru petície, ktoré boli Európskemu parlamentu doručené od
fyzických alebo právnických osôb, ktoré nie sú občanmi Európskej únie a nemajú v žiadnom
členskom štáte bydlisko alebo sídlo. 

11. Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 47 rokovacieho poriadku)
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 12. marca 2020)

výbor BUDG
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- Bezpečnostná sieť na ochranu príjemcov finančných prostriedkov z programov EÚ: zostavenie
pohotovostného plánu VFR (2020/2051(INL)) 
(stanovisko: AGRI)

12. Zmeny v pridelení výborom (článok 56 rokovacieho poriadku)
výbor LIBE 

- Zodpovednosť spoločností za škody na životnom prostredí (2020/2027(INI))
predložené gestorskému výboru: JURI
stanovisko: DEVE, LIBE

13. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) iných inštitúcií

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 03/2020 - Oddiel III - Komisia (N9-
0011/2020 - C9-0081/2020 - 2020/2049(GBD))

pridelené: gestorský výbor : BUDG

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EHS) č. 95/93 o
spoločných pravidlách prideľovania prevádzkových intervalov na letiskách Spoločenstva (COM
(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD))
V súlade s článkom 145 ods. 1 a článkom 146 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto
návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené: gestorský výbor : TRAN

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013,
nariadenie (EÚ) č. 1301/2013 a nariadenie (EÚ) č. 508/2014, pokiaľ ide o osobitné opatrenia na
mobilizáciu investícií v systémoch zdravotnej starostlivosti členských štátov a v iných odvetviach
ich hospodárstiev v reakcii na epidémiu COVID-19 [Investičná iniciatíva v reakcii na koronavírus]
(COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD))
V súlade s článkom 145 ods. 1 a článkom 146 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto
návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené: gestorský výbor : REGI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č.
2012/2002 s cieľom poskytnúť finančnú pomoc členským štátom a krajinám rokujúcim o pristúpení
k Únii, ktoré sú vážne postihnuté závažným ohrozením verejného zdravia (COM(2020)0114 - C9-
0084/2020 - 2020/0044(COD))
V súlade s článkom 145 ods. 1 a článkom 146 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto
návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené: gestorský výbor : REGI

2) poslancov

- Esteban González Pons, Leopoldo López Gil a Nuno Melo. Návrh uznesenia o odsúdení
pozastavenia letov spoločnosti TAP zo strany venezuelského režimu (B9-0120/2020)

pridelené: gestorský výbor : TRAN
stanovisko : AFET, INTA
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- 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 a Elżbieta Katarzyna Łukacijewska. Návrh uznesenia o
Európskom dni optimizmu (B9-0127/2020)

pridelené: gestorský výbor : ENVI

- Dominique Bilde. Návrh uznesenia o politickej situácii v Bosne a Hercegovine a dodržiavaní práv
Republiky srbskej (B9-0130/2020)

pridelené: gestorský výbor : AFET

14. Presuny rozpočtových prostriedkov a rozpočtové rozhodnutia
V súlade s článkom 31 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách Rada Európskej únie
informovala rozpočtový orgán o schválení presunu rozpočtových prostriedkov č. DEC 01/2020 –
Oddiel III – Komisia.

V súlade s článkom 32 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa Výbor pre rozpočet rozhodol
schváliť presun rozpočtových prostriedkov Európskej komisie č. DEC 02/2020 – Oddiel III –
Komisia.

15. Program práce
Bol rozdaný konečný návrh programu prebiehajúcej schôdze (PE 649.883/PDOJ). Nebola
navrhnutá žiadna zmena. 
Týmto bol stanovený program práce.

16. Hlasovanie o žiadostiach o uplatnenie naliehavého postupu (článok
163 rokovacieho poriadku)
Parlament má hlasovať o týchto žiadostiach o uplatnenie naliehavého postupu, ktoré predložila
Komisia:

— Prideľovanie prevádzkových intervalov na letiskách Spoločenstva: spoločné pravidlá [COM
(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch.
Spravodajca Dominique Riquet ***I

— Osobitné opatrenia na mobilizáciu investícií v systémoch zdravotnej starostlivosti členských
štátov a v iných odvetviach ich hospodárstiev v reakcii na epidémiu COVID-19 [Investičná
iniciatíva v reakcii na koronavírus] [COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)] -
Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca: Younous Omarjee ***I

— Finančná pomoc členským štátom a krajinám rokujúcim o pristúpení k Únii, ktoré sú vážne
postihnuté závažným núdzovým stavom v oblasti verejného zdravia [COM(2020)0114 - C9-
0084/2020 - 2020/0044(COD)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca: Younous Omarjee
***I

Predseda prečítal pokyny o praktických opatreniach hlasovania podľa mien využitím alternatívneho
elektronického hlasovacieho systému (pozri rozhodnutie Predsedníctva z 20. marca 2020, ktorým sa
dopĺňa jeho rozhodnutie z 3. mája 2004 o pokynoch k hlasovaniu) a pripomenul, že tieto pokyny
boli tiež rozdané poslancom.
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Hlasovanie bude otvorené do 11.00 h.

Výsledky hlasovania budú oznámené o 12.30 h.

Hlasovanie sa začalo.

(Rokovanie bolo prerušené o 10.10 h.)

17. Pokračovanie rokovania
Rokovanie pokračovalo o 10.33 h.

18. Vyhlásenie Predsedníctva
Predseda urobil vyhlásenie, v ktorom pripomenul výnimočné a nepredvídané okolnosti, ktoré viedli
k zvolaniu tohto mimoriadneho zasadnutia. Cieľom tohto bezprecedentného rozhodnutia je chrániť
zdravie zamestnancov Parlamentu a poslancov a zároveň zabezpečiť demokratickú životaschopnosť
inštitúcie v prospech občanov Únie.

V mene Parlamentu vyjadril sústrasť rodine mladého muža, ktorý pracoval v Parlamente a zomrel
na následky ochorenia Covid-19, ako aj rodinám všetkých osôb, ktoré prišli o život v dôsledku
vírusu.

Vzdal hold oddanosti zdravotníckeho personálu Únie a pripomenul, že správanie občanov je
rozhodujúce v boji proti pandémii.

Na záver zdôraznil dôležitosť rozhodnutí, ktoré sa v ten deň prijmú.

19. Európska koordinovaná reakcia na epidémiu COVID-19 (rozprava) 
Vyhlásenia Rady a Komisie: Európska koordinovaná reakcia na epidémiu COVID-19 (2020/2610
(RSP))

Predseda informoval plénum, že predsedníčka Rady, ktoré sa nemohla zúčastniť, svoje vyhlásenie
zaslala písomne (pozri bod 19 doslovného zápisu z rokovania)

Ursula von der Leyen (predsedníčka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Esteban González Pons v mene skupiny PPE, Javier Moreno Sánchez v
mene skupiny S&D, Dominique Riquet v mene skupiny Renew, Nicolas Bay v mene skupiny ID,
Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE, Derk Jan Eppink v mene skupiny ECR, Manon Aubry v
mene skupiny 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 a Jan-Christoph Oetjen.

V rozprave vystúpil Maroš Šefčovič (podpredseda Komisie).

Rozprava sa skončila.
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20. Oznámenie výsledkov hlasovania o žiadostiach o uplatnenie
naliehavého postupu (článok 163 rokovacieho poriadku)
Pred čítaním výsledkov hlasovania predseda zdôraznil jedinečnú povahu tohto procesu účasti na
diaľku. Privítal poslancov, ktorí sa zúčastnili na tomto rokovaní z domu, a poďakoval politickým
skupinám, ako aj všetkým zamestnancom Parlamentu.

Žiadosti o uplatnenie naliehavého postupu:

Prideľovanie prevádzkových intervalov na letiskách Spoločenstva: spoločné pravidlá [COM(2020)
0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca
Dominique Riquet ***I

Hlasovaním podľa mien (687 za, 0 proti, 0 sa zdržal) sa rozhodlo, že záležitosť je naliehavá.

Osobitné opatrenia na mobilizáciu investícií v systémoch zdravotnej starostlivosti členských štátov
a v iných odvetviach ich hospodárstiev v reakcii na epidémiu COVID-19 [Investičná iniciatíva
v reakcii na koronavírus] [COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)] - Výbor pre
regionálny rozvoj. Spravodajca: Younous Omarjee ***I

Hlasovaním podľa mien (686 za, 1 proti, 0 sa zdržal) sa rozhodlo, že záležitosť je naliehavá.

Finančná pomoc členským štátom a krajinám rokujúcim o pristúpení k Únii, ktoré sú vážne
postihnuté závažným núdzovým stavom v oblasti verejného zdravia [COM(2020)0114 - C9-
0084/2020 - 2020/0044(COD)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca: Younous Omarjee ***I

Hlasovaním podľa mien (684 za, 1 proti, 2 sa zdržali) sa rozhodlo, že záležitosť je naliehavá.

Boli stanovené tieto lehoty:

- pozmeňujúce návrhy: dnes 26. marca 2020 o 14.00 h;

- hlasovanie po častiach a oddelené hlasovanie: dnes 26. marca 2020 o 16.00  h.

(Rokovanie bolo prerušené o 12.48 h.)

21. Pokračovanie rokovania
Rokovanie pokračovalo o 17.33 h.

22. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch
Predseda oznámil, že mu boli doručené tieto pozmeňujúce návrhy:

Prideľovanie prevádzkových intervalov na letiskách Spoločenstva: spoločné pravidlá: 1
pozmeňujúci návrh

Osobitné opatrenia na mobilizáciu investícií v systémoch zdravotnej starostlivosti členských štátov
a v iných odvetviach ich hospodárstiev v reakcii na epidémiu COVID-19 [Investičná iniciatíva
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v reakcii na koronavírus]: 4 pozmeňujúce návrhy

Finančná pomoc členským štátom a krajinám rokujúcim o pristúpení k Únii, ktoré sú vážne
postihnuté závažným núdzovým stavom v oblasti verejného zdravia: 1 pozmeňujúci návrh

° 
° ° ° 

V rozprave vystúpil Maximilian Krah.

° 
° ° ° 

Začalo sa hlasovanie o pozmenujúcich návrhoch predložených v súvislosti s naliehavými postupmi,
o ktorých sa rozhodlo doobeda (bod 20 zápisnice zo dňa 26.3.2020) 

Hlasovanie bude otvorené do 18.30 h.

Výsledky hlasovania budú oznámené o 20.00 h.

(Rokovanie bolo prerušené o 17.38 h.)

23. Pokračovanie rokovania
Rokovanie pokračovalo o 20.08 h.

24. Oznámenie výsledkov hlasovania o pozmeňujúcich návrhoch
Prideľovanie prevádzkových intervalov na letiskách Spoločenstva: spoločné pravidlá [COM(2020)
0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch Spravodajca
Dominique Riquet ***I

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

POZMEŇUJÚCI NÁVRH

Schválené (P9_TA(2020)0041)

Osobitné opatrenia na mobilizáciu investícií v systémoch zdravotnej starostlivosti členských štátov
a v iných odvetviach ich hospodárstiev v reakcii na epidémiu COVID-19 [Investičná iniciatíva
v reakcii na koronavírus] [COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)] - Výbor pre
regionálny rozvoj. Spravodajca: Younous Omarjee ***I

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Zamietnutý

Finančná pomoc členským štátom a krajinám rokujúcim o pristúpení k Únii, ktoré sú vážne
postihnuté závažným núdzovým stavom v oblasti verejného zdravia [COM(2020)0114 - C9-
0084/2020 - 2020/0044(COD)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca: Younous Omarjee ***I
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(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

POZMEŇUJÚCI NÁVRH

Zamietnutý

25. Záverečné hlasovanie
Prideľovanie prevádzkových intervalov na letiskách Spoločenstva: spoločné pravidlá [COM(2020)
0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca
Dominique Riquet ***I

Osobitné opatrenia na mobilizáciu investícií v systémoch zdravotnej starostlivosti členských štátov
a v iných odvetviach ich hospodárstiev v reakcii na epidémiu COVID-19 [Investičná iniciatíva
v reakcii na koronavírus] [COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)] - Výbor pre
regionálny rozvoj. Spravodajca: Younous Omarjee ***I

Finančná pomoc členským štátom a krajinám rokujúcim o pristúpení k Únii, ktoré sú vážne
postihnuté závažným núdzovým stavom v oblasti verejného zdravia [COM(2020)0114 - C9-
0084/2020 - 2020/0044(COD)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca: Younous Omarjee ***I

Začalo sa záverečné hlasovanie o uplatnení naliehavých postupov, o ktorých sa rozhodlo doobeda
(bod 20 zápisnice zo dňa 26.3.2020 a bod 24 zápisnice zo dňa 26.3.2020)

Hlasovanie bude otvorené do 21.00 h.

Výsledky hlasovania budú oznámené o 22.30 h.

(Rokovanie bolo prerušené o 20.10 h.)

26. Pokračovanie rokovania
Rokovanie pokračovalo o 22.32 h.

27. Oznámenie o výsledkoch záverečného hlasovania
Prideľovanie prevádzkových intervalov na letiskách Spoločenstva: spoločné pravidlá [COM(2020)
0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch Spravodajca
Dominique Riquet ***I

NÁVRH KOMISIE

Schválené P9_TA(2020)0041

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Osobitné opatrenia na mobilizáciu investícií v systémoch zdravotnej starostlivosti členských štátov
a v iných odvetviach ich hospodárstiev v reakcii na epidémiu COVID-19 [Investičná iniciatíva
v reakcii na koronavírus] [COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)] - Výbor pre
regionálny rozvoj. Spravodajca: Younous Omarjee ***I
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NÁVRH KOMISIE

Schválené P9_TA(2020)0042

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Finančná pomoc členským štátom a krajinám rokujúcim o pristúpení k Únii, ktoré sú vážne
postihnuté závažným núdzovým stavom v oblasti verejného zdravia [COM(2020)0114 - C9-
0084/2020 - 2020/0044(COD)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca: Younous Omarjee ***I

NÁVRH KOMISIE

Schválené P9_TA(2020)0043
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

28. Vysvetlenia hlasovania
Písomné vysvetlenie hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 194 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na
stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.
Výnimočne sú prípustné vysvetlenia hlasovania v rozsahu najviac 400 slov.

29. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
Opravy a zámery hlasovania sú uvedené v dokumente „Výsledky hlasovania podľa mien“, ktorý je
prílohou k zápisnici z rokovania a je k dispozícii na webovom sídle Parlamentu. Uvádzajú sa len na
informačné účely a nemajú vplyv na výsledok hlasovania oznámený v pléne.

Tento dokument sa pravidelne aktualizuje najviac počas dvoch týždňov po schôdzi. 

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a
uverejnený v úradnom vestníku.

30. Delegované akty (článok 111 ods. 2 rokovacieho poriadku)
Parlamentu bol postúpený tento návrh delegovaného aktu:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa opravujú určité jazykové znenia delegovaného
nariadenia (EÚ) 2015/35, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES
o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (C(2020)01514 - 2020/2609(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 12. marca 2020

predložené gestorskému výboru: ECON
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31. Schválenie zápisnice z dnešného rokovania a zaslanie prijatých
textov  
V súlade s článkom  202 ods.  3 rokovacieho poriadku bude zápisnica z dnešného rokovania predložená
Parlamentu na schválenie na začiatku nasledujúceho rokovania. 

So súhlasom Parlamentu budú texty prijaté na dnešnej schôdzi ihneď zaslané ich príjemcom.

32. Termíny nasledujúcich rokovaní
Nasledujúce rokovania sa budú konať 13. mája 2020 a 14. mája 2020.

33. Skončenie rokovania
Rokovanie sa skončilo o 22.36 h.

34. Prerušenie zasadania
Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Klaus Welle David Maria Sassoli
generálny tajomník predseda
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PREZENČNÁ LISTINA

26.3.2020

Prítomní:

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

Ospravedlnení:

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

⁂

Z dôvodov  súvisiacich  s  pandémiou  Covid-19  sa  zaviedol  systém hlasovania  na  diaľku  (pozri
rozhodnutie Predsedníctva z 20. marca 2020, ktorým sa dopĺňa jeho rozhodnutie z 3. mája 2004 o
pokynoch k hlasovaniu). Mená poslancov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní, sú uvedené v dokumente
„Výsledky  hlasovaní  podľa  mien“,  ktorý  je  pripojený  k  zápisnici  z  rokovania  a  dostupný  na
webovom sídle Parlamentu.
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