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1. Forordning om ændring af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 
***

Forslag til forordning (07170/2020 - C9-0110/2020 - 2020/0055(APP))

Angående AN, osv. Afstemning

Godkendelsesprocedure AN +

2. Forslag til ændringsbudget nr. 1/2020: Støtte til Grækenland som reaktion på det 
øgede migrationspres - Øjeblikkelige foranstaltninger i forbindelse med covid-19-
udbruddet – Støtte til genopbygningen efter jordskælvet i Albanien - Andre 
justeringer

Forslag til forordning (07250/2020 - C9-0101/2020 - 2020/2052(BUD))

Angående AN, osv. Afstemning

Enkelt afstemning AN +

3. Forslag til ændringsbudget nr. 2/2020: Ydelse af nødhjælp til medlemsstaterne og 
yderligere styrkelse af EU-civilbeskyttelsesmekanismen/rescEU som reaktion på 
covid-19-udbruddet

Forslag til forordning (07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD))

Angående AN, osv. Afstemning

Enkelt afstemning AN +
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4. Mobilisering af  fleksibilitetsinstrumentet for 2020: Migration, tilstrømningen af 
flygtninge og sikkerhedstrusler; øjeblikkelige foranstaltninger i forbindelse med 
covid-19-udbruddet; styrkelse af Den Europæiske Anklagemyndighed - 
2020/2053(BUD)

Forslag til forordning (COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD))

Angående AN, osv. Afstemning

Enkelt afstemning AN +

5. Mobilisering af fleksibilitetsinstrumentet for 2020: Migration, tilstrømningen af 
flygtninge og sikkerhedstrusler; øjeblikkelige foranstaltninger i forbindelse med 
covid-19-udbruddet; styrkelse af Den Europæiske Anklagemyndighed - 
2020/2056(BUD)

Forslag til forordning (COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD))

Angående AN, osv. Afstemning

Enkelt afstemning AN +

6. Anvendelse af margenen til uforudsete udgifter i 2020: Ydelse af nødhjælp til 
medlemsstater og yderligere styrkelse af EU-civilbeskyttelsesmekanismen/rescEU 
som reaktion på covid-19-udbruddet

Forslag til forordning (COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD))

Angående AN, osv. Afstemning

Enkelt afstemning AN +
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7. Særlige foranstaltninger for at give ekstraordinær fleksibilitet i anvendelsen af de 
europæiske struktur- og investeringsfonde som reaktion på covid-19-udbruddet

Forslag til forordning (COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD))

Angående Am nr. Stiller AN, osv. Afstemning

Artikel 1, nr. 1
forordning (EU) 
nr. 1303/2013

artikel 25a

1 GUE/NGL AN -

Artikel 2, efter nr. 1 
forordning (EU) 

nr. 1301/2013 artikel 5, 
nr. 8, efter litra d

2 GUE/NGL AN -

Artikel 2, efter nr. 1 
forordning (EU) 

nr. 1301/2013 artikel 5, 
nr. 9, efter litra d

3 GUE/NGL AN -

Kommissionens forslag AN +
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8. Indførelse af særlige foranstaltninger for at håndtere covid-19-krisen ***I

Forslag til forordning (COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD))

Angående Am nr. Stiller AN, osv. Afstemning

Artikel 1, før nr. 1, 
forordning (EU) nr. 223/2014

artikel 6, efter stk. 4

3 GUE/NGL AN -

Artikel 1, nr. 5, 
forordning (EU) nr. 223/2014

artikel 23, efter stk. 4

2 PPE, S&D, 
Renew, ID, 

Verts/ALE, ECR, 
GUE/NGL

AN +

Artikel 1, efter nr. 6 
forordning (EU) nr. 223/2014

artikel 26, stk. 4, litra b

4 GUE/NGL AN -

Betragtning 5 1 PPE, S&D, 
Renew, ID, 

Verts/ALE, ECR, 
GUE/NGL

AN +

Kommissionens forslag AN +

9. Særlige foranstaltninger til at afbøde indvirkningen af covid-19-udbruddet på 
fiskeri- og akvakultursektoren ***I

Forslag til forordning (COM(2020)0142 - C9-0093/2020 - 2020/0059(COD))

Angående Am nr. Stiller AN, osv. Afstemning

1 GUE/NGL AN -Artikel 1, nr. 1 
forordning (EU) nr. 508/2014

artikel 13 9 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

AN +
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Angående Am nr. Stiller AN, osv. Afstemning

Artikel 1, efter nr. 5 
forordning (EU) nr. 508/2014

efter artikel 29

2 GUE/NGL AN -

Artikel 1, nr. 6 
forordning (EU) nr. 508/2014

artikel 33

10 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

AN +

Artikel 1, nr. 8 
forordning (EU) nr. 508/2014

artikel 55

11 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

AN +

Artikel 1, efter nr. 10 
forordning (EU) nr. 508/2014

artikel 68, efter stk. 2

3 GUE/NGL AN -

Artikel 1, efter nr. 10 
forordning (EU) nr. 508/2014

artikel 69, efter stk. 2

12 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

AN +

Artikel 1, efter nr. 10 
forordning (EU) nr. 508/2014

artikel 70, stk. 1

13 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

AN +

Artikel 1, efter nr. 10 
forordning (EU) nr. 508/2014

artikel 72, stk. 2

14 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

AN +

Artikel 1, efter nr. 12 
forordning (EU) nr. 508/2014

artikel 94, efter stk. 4

4 GUE/NGL AN -

Artikel 1, efter nr. 12 
forordning (EU) nr. 508/2014

artikel 95, stk. 2, litra e

15 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

AN +

Betragtning 2 5 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

AN +

Betragtning 3 6 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

AN +

Betragtning 5 7 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

AN +

Efter betragtning 10 8 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

AN +
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Angående Am nr. Stiller AN, osv. Afstemning

Fælles erklæring 16 Verts/ALE AN -

Kommissionens forslag AN +

10. Medicinsk udstyr ***I

Forslag til forordning (COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD))

Angående Am nr. Stiller AN, osv. Afstemning

Artikel 1, nr. 6, 
efter litra a 

forordning (EU) 2017/745
artikel 120, stk. 3, afsnit 1

1 PPE, S&D, Renew, 
ID, Verts/ALE, 

ECR, GUE/NGL

AN +

Artikel 1, nr. 6, litra d 
forordning (EU) 2017/745

artikel 120, stk. 6

2 PPE, S&D, Renew, 
ID, Verts/ALE, 

ECR, GUE/NGL

AN +

Artikel 1, nr. 6, litra e 
forordning (EU) 2017/745

artikel 120, stk. 10

3 PPE, S&D, Renew, 
ID, Verts/ALE, 

ECR, GUE/NGL

AN +

Artikel 1, nr. 8, litra b, nr. iii 
forordning (EU) 2017/745
artikel 123, stk. 3, litra f

4S PPE, S&D, Renew, 
ID, Verts/ALE, 

ECR, GUE/NGL

AN +

Kommissionens forslag AN +
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11. EU-koordineret indsats til bekæmpelse af covid-19-pandemien og dens 
konsekvenser

Forslag til beslutning: B9-0143/2020, B9-0144/2020, B9-0145/2020, B9-0146/2020, B9-0147/2020, 
B9-0148/2020, B9-0149/2020

Angående Am nr. Stiller AN, osv. Afstemning

Fælles beslutningsforslag RC-B9-0143/2020 (PPE, S&D, Renew, Verts/ALE)

§ 2 2 S&D AN +

Efter § 4 55 GUE/NGL AN -

43 GUE/NGL AN -Efter § 7

56 GUE/NGL AN -

§ 10 57 GUE/NGL AN -

Efter § 10 44 ECR AN -

29 Verts/ALE AN -§ 11

80 GUE/NGL AN -

Efter § 12 58 GUE/NGL AN +

§ 13 13 PPE AN -

Efter § 14 49 ECR AN +

§ 16 59 GUE/NGL AN -

Efter § 16 60 GUE/NGL AN -

15 Verts/ALE AN -

div

1/AN +

§ 17

§ originaltekst

2/AN +

3 S&D AN -

32 GUE/NGL AN -

Efter § 17

61 GUE/NGL AN -
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Angående Am nr. Stiller AN, osv. Afstemning

19 Verts/ALE AN -

62 GUE/NGL AN -

div

1/AN +

2/AN +

§ 18

§ originaltekst

3/AN +

63 GUE/NGL AN -

64 GUE/NGL AN -

Efter § 18

65 GUE/NGL AN -

§ 19 66 GUE/NGL AN -

33 GUE/NGL AN -

34 GUE/NGL AN -

35 GUE/NGL AN -

36 GUE/NGL AN -

45 ECR AN -

Efter § 19

46 ECR AN -

67 GUE/NGL AN -

div

1/AN +

2/AN +

§ 20

§ originaltekst

3/AN +

Efter § 20 37 GUE/NGL AN -

§ 21 68 GUE/NGL AN -

38 GUE/NGL AN -

39 GUE/NGL AN -

Efter § 22

40 GUE/NGL AN -
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Angående Am nr. Stiller AN, osv. Afstemning

41 GUE/NGL AN -

10 PPE AN -§ 23

§ originaltekst AN +

Efter § 23 42 GUE/NGL AN -

Efter § 24 11 PPE AN +

§ 26 21 Verts/ALE AN -

Efter § 26 69 GUE/NGL AN -

§ 28 70 GUE/NGL AN -

Efter § 28 47 ECR AN +

4 S&D AN +§ 29

71 GUE/NGL AN -

Efter § 29 12 PPE AN -

5 S&D AN +

26 Verts/ALE AN +

§ 30

72 GUE/NGL AN -

Efter § 30 27 Verts/ALE AN +

6 S&D AN +§ 31

73 GUE/NGL AN -

23 Verts/ALE AN +Efter § 31

74 GUE/NGL AN +

Efter § 32 75 GUE/NGL AN -

Efter § 33 79 GUE/NGL AN -

7=
14=
28=

S&D
PPE

Verts/ALE

AN +Efter § 34

20 Verts/ALE AN +
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Angående Am nr. Stiller AN, osv. Afstemning

div

1/AN +

2/AN +

§ 36 § originaltekst

3/AN +

div

1/AN +

§ 37 § originaltekst

2/AN +

Efter § 37 50 GUE/NGL, Verts/ALE AN +

16 Verts/ALE AN +§ 39

51 GUE/NGL, Verts/ALE AN -

Efter § 39 52 GUE/NGL, Verts/ALE AN -

53 GUE/NGL, Verts/ALE AN -

54 GUE/NGL, Verts/ALE AN -

Efter § 42

76 GUE/NGL AN -

div

1/AN +

§ 43 § originaltekst

2/AN +

48 ECR AN +Efter § 43

77 GUE/NGL AN -

Efter § 44 24 Verts/ALE AN +

§ 45 § originaltekst AN +

Efter § 46 18 Verts/ALE AN -

17 Verts/ALE AN -Efter § 47

25 Verts/ALE AN +

8 S&D AN +Efter § 49

9 S&D AN +
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Angående Am nr. Stiller AN, osv. Afstemning

78 GUE/NGL AN -
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Angående Am nr. Stiller AN, osv. Afstemning

div

1/AN +

2/AN +

§ 51 § originaltekst

3/AN +

Efter § 51 30 Verts/ALE AN +

1 ID AN -

div

1/AN +

2/AN +

3/AN +

§ 52

§ originaltekst

4/AN +

div

1/AN +

§ 53 § originaltekst

2/AN +

div

1/AN +

§ 55 § originaltekst

2/AN +

Efter § 58 22 Verts/ALE AN +

§ B § originaltekst AN +

Efter § E 31 GUE/NGL AN -

Beslutning (tekst som helhed) AN +

Beslutningsforslag fra de politiske grupper

B9-0143/2020 Renew AN ↓

B9-0144/2020 PPE AN ↓

B9-0145/2020 ID AN ↓

B9-0146/2020 S&D AN ↓
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Angående Am nr. Stiller AN, osv. Afstemning

B9-0147/2020 Verts/ALE AN ↓

B9-0148/2020 GUE/NGL AN ↓

B9-0149/2020 ECR AN ↓

Anmodning om særskilt afstemning
ECR: § B
GUE/NGL: §§ 23, 45, 52

Anmodning om opdelt afstemning
ECR:
§ 18
1. del: teksten uden: "den europæiske grønne pagt og'' og "understreger behovet for at 

tilpasse vores respons til EU's mål om klimaneutralitet;''
2. del: "den europæiske grønne pagt og''
3. del: "understreger behovet for at tilpasse vores respons til EU's mål om klimaneutralitet;''

§ 36
1. del: teksten uden: "mener, at følgende er fuldstændig uforeneligt med europæiske 

værdier: såvel den ungarske regerings afgørelse om at forlænge 
undtagelsestilstanden på ubestemt tid, at bemyndige regeringen til at styre landet ved 
hjælp af dekreter uden nogen tidsbegrænsning og at svække Parlamentets nødtilsyn, 
som de skridt, den polske regering har taget – nemlig at ændre valgloven i strid med 
forfatningsdomstolens dom og de ved lov fastsatte bestemmelser – for at afholde 
præsidentvalg midt i en pandemi, som kan bringe de polske borgeres liv i fare og 
undergrave begrebet frie, lige, direkte og hemmelige valg, som er nedfældet i den 
polske forfatning;"

2. del: ''mener, at følgende er fuldstændig uforeneligt med europæiske værdier: såvel den 
ungarske regerings afgørelse om at forlænge undtagelsestilstanden på ubestemt tid, 
at bemyndige regeringen til at styre landet ved hjælp af dekreter uden nogen 
tidsbegrænsning og at svække Parlamentets nødtilsyn''

3. del: som de skridt, den polske regering har taget – nemlig at ændre valgloven i strid med 
forfatningsdomstolens dom og de ved lov fastsatte bestemmelser – for at afholde 
præsidentvalg midt i en pandemi, som kan bringe de polske borgeres liv i fare og 
undergrave begrebet frie, lige, direkte og hemmelige valg, som er nedfældet i den 
polske forfatning;''
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§ 37
1. del: ''opfordrer derfor Kommissionen til hurtigst muligt at vurdere, om 

nødforanstaltningerne er i overensstemmelse med traktaterne, og til at gøre fuld brug 
af alle tilgængelige EU-instrumenter og sanktioner, herunder budgetmæssige, til at 
imødegå denne alvorlige og vedvarende overtrædelse''

2. del: ''og understreger endnu en gang det presserende behov for en EU-mekanisme for 
demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder; opfordrer 
indtrængende Rådet til at sætte drøftelserne og procedurerne vedrørende de 
igangværende artikel 7-procedurer tilbage på dagsordenen;''

§ 52
1. del: teksten uden: "og blotlagt Kommissionens mangel på udøvende og budgetmæssige 

beføjelser;", ''mener, at det er nødvendigt midt i denne nødsituation at gennemføre 
Den Økonomiske og Monetære Union" og "og aktivere den generelle 
passerellebestemmelse for at lette beslutningsprocessen i alle spørgsmål, der kan 
bidrage til at håndtere udfordringerne i forbindelse med den aktuelle sundhedskrise;''

2. del: "og blotlagt Kommissionens mangel på udøvende og budgetmæssige beføjelser;"
3. del: ''mener, at det er nødvendigt midt i denne nødsituation at gennemføre Den 

Økonomiske og Monetære Union''
4. del ''og aktivere den generelle passerellebestemmelse for at lette beslutningsprocessen i 

alle spørgsmål, der kan bidrage til at håndtere udfordringerne i forbindelse med den 
aktuelle sundhedskrise;''

§ 53
1. del: ''opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at tilsidesætte deres uenigheder og 

handle i almenhedens interesse og i en ånd af solidaritet;''
2. del: ''opfordrer dem til straks at gøre brug af de særlige bestemmelser i traktaten til at 

handle i overensstemmelse hermed;''

§ 55
1. del: ''understreger, at Unionen skal være parat til at indlede grundige overvejelser om, 

hvordan den bliver mere effektiv og demokratisk, og at den nuværende krise kun gør 
dette spørgsmål endnu mere presserende;''

2. del: ''mener, at den planlagte konference om Europas fremtid er det rette forum til at gøre 
dette; mener derfor, at konferencen skal indkaldes snarest muligt, og at den skal 
fremlægge klare forslag, bl.a. gennem direkte inddragelse af borgerne, for at 
gennemføre en dybtgående reform af Den Europæiske Union og gøre den mere 
effektiv, forenet, demokratisk, suveræn og modstandsdygtig;''

GUE/NGL:
§ 17
1. del: ''opfordrer Kommissionen til at foreslå en omfattende genopretnings- og 

genopbygningspakke for investeringer til støtte for den europæiske økonomi efter 
krisen, ud over hvad den europæiske stabilitetsmekanisme, Den Europæiske 
Investeringsbank og Den Europæiske Centralbank allerede gør, som er en del af den 
nye flerårige finansielle ramme (FFR); mener, at en sådan pakke bør komme på 
plads, mens de økonomiske forstyrrelser, som denne krise forårsager, stadig står på; 
mener, at den nødvendige investering vil blive finansieret af en forhøjelse af FFR, 
EU's eksisterende fonde og finansielle instrumenter og genopretningsobligationer, 
der garanteres af EU-budgettet;''

2. del: ''mener ikke, at denne pakke bør indebære en gensidiggørelse af eksisterende gæld, 
og at den bør være rettet mod fremtidige investeringer;''

ECR, GUE/NGL:
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§ 20
1. del: ''insisterer derfor på, at der vedtages en ambitiøs FFR, der har et øget budget i 

overensstemmelse med Unionens mål, den forventede indvirkning på EU's 
økonomier på baggrund af krisen og borgernes forventninger til den europæiske 
merværdi, og som har øget fleksibilitet og forenkling i den måde, hvorpå vi 
anvender midlerne til at reagere på kriser, og at den udstyres med den nødvendige 
fleksibilitet; opfordrer endvidere til en revision af Kommissionens forslag til en 
reform af ordningen for egne indtægter med henblik på at opnå et passende 
finanspolitisk råderum og sikre bedre forudsigelighed, handleevne og mindre 
eksponering for nationale farer;''

2. del: ''understreger, at der er behov for nye egne indtægter til EU's budget for at sikre 
genopretnings- og genopbygningspakken;'' uden ordet ''egne''

3. del: "egne"

§ 51
1. del: teksten uden: "''kan omfatte forslag om øgede beføjelser for Unionen til at handle 

med", "nye og styrkede instrumenter" og "i tilfælde af grænseoverskridende 
sundhedstrusler"'

2. del: ''kan omfatte forslag om øgede beføjelser for Unionen til at handle med''
3. del: "nye og styrkede" og ''i tilfælde af grænseoverskridende sundhedstrusler''

Verts/ALE, GUE/NGL:
§ 43
1. del: ''understreger, at desinformation om covid-19 på nuværende tidspunkt er et 

betydeligt folkesundhedsproblem; opfordrer indtrængende EU til at etablere en 
europæisk informationskilde på alle de officielle sprog for at sikre, at alle borgere 
har adgang til nøjagtige og verificerede oplysninger; mener, at ECDC bør have 
ansvaret for at koordinere og tilpasse medlemsstaternes data for at forbedre 
kvaliteten og sammenligneligheden;''

2. del: ''opfordrer udbydere af sociale medier til proaktivt at træffe de nødvendige 
foranstaltninger til at standse desinformation og hadefuld tale om coronavirus;''


