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1. Förordning om ändring av den fleråriga budgetramen för 2014–2020 ***

Förslag till förordning (07170/2020 - C9-0110/2020 - 2020/0055(APP))

Avser ONU osv. Omröstning

Godkännandeförfarande ONU +

2. Förslag till ändringsbudget nr 1 till 2020 års allmänna budget - Stöd till Grekland 
som svar på det ökade migrationstrycket - Omedelbara åtgärder i samband med 
covid-19-utbrottet - Stöd till återuppbyggnaden efter jordbävningen i Albanien - 
Andra justeringar

Förslag till förordning (07250/2020 - C9-0101/2020 - 2020/2052(BUD))

Avser ONU osv. Omröstning

endast en omröstning ONU +

3. Förslag till ändringsbudget nr 2 till den allmänna budgeten för 2020 för att 
tillhandahålla krisstöd till medlemsstaterna och ytterligare stärka unionens 
civilskyddsmekanism/rescEU med anledning av covid-19-utbrottet 

Förslag till förordning (07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD))

Avser ONU osv. Omröstning

endast en omröstning ONU +

4. Ianspråkstagande av flexibilitetsmekanismen för 2020: omedelbara åtgärder mot 
bakgrund av utbrottet av covid-19; förstärkning av Europeiska 
åklagarmyndigheten - 2020/2053(BUD)

Förslag till förordning (COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD))

Avser ONU osv. Omröstning

endast en omröstning ONU +
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5. Ianspråkstagande av flexibilitetsmekanismen för 2020: omedelbara åtgärder mot 
bakgrund av utbrottet av covid-19 - 2020/2056(BUD)

Förslag till förordning (COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD))

Avser ONU osv. Omröstning

endast en omröstning ONU +

6. Utnyttjande av marginalen för oförutsedda utgifter under 2020 för att 
tillhandahålla krisstöd till medlemsstaterna och ytterligare stärka unionens 
civilskyddsmekanism/rescEU med anledning av covid-19-utbrottet

Förslag till förordning (COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD))

Avser ONU osv. Omröstning

endast en omröstning ONU +
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7. Särskilda åtgärder för att tillhandahålla extraordinär flexibilitet för användningen 
av de europeiska struktur- och investeringsfonderna med anledning av utbrottet 
av covid-19 ***I

Förslag till förordning (COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD))

Avser ÄF nr Från ONU osv. Omröstning

artikel 1, led 1
förordning (EU) 

nr 1303/2013
artikel 25a

1 GUE/NGL ONU -

artikel 2, efter stycke 1 
förordning (EU) 

nr 1301/2013, artikel5, 
punkt 8, efter led d

2 GUE/NGL ONU -

artikel 2, efter stycke 1 
förordning (EU) 

nr 1301/2013, artikel 5, 
punkt 9, efter led d

3 GUE/NGL ONU -

Kommissionens förslag ONU +
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8. Införande av särskilda åtgärder för att hantera covid-19-krisen ***I

Förslag till förordning (COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD))

Avser ÄF nr Från ONU osv. Omröstning

artikel 1, före led 1, 
förordning (EU) nr 223/2014,

artikel 6, efter punkt 4

3 GUE/NGL ONU -

artikel 1, led 5, 
förordning (EU) nr 223/2014

artikel 23, efter punkt 4

2 PPE, S&D, 
Renew, ID, 

Verts/ALE, ECR, 
GUE/NGL

ONU +

artikel 1, efter led 6 
förordning (EU) nr 223/2014,

artikel 26, punkt 4, led b

4 GUE/NGL ONU -

skäl 5 1 PPE, S&D, 
Renew, ID, 

Verts/ALE, ECR, 
GUE/NGL

ONU +

Kommissionens förslag ONU +

9. Särskilda åtgärder för att mildra effekterna av covid-19-utbrottet inom fiskeri- 
och vattenbrukssektorn ***I 

Förslag till förordning (COM(2020)0142 - C9-0093/2020 - 2020/0059(COD))

Avser ÄF nr Från ONU osv. Omröstning

1 GUE/NGL ONU -artikel 1, led 1 
förordning (EU) nr 508/2014

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

GUE/NGL

ONU +
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Avser ÄF nr Från ONU osv. Omröstning

artikel 1, efter led 5 
förordning (EU) nr 508/2014

efter artikel 29

2 GUE/NGL ONU -

artikel 1, led 6 
förordning (EU) nr 508/2014

artikel 33

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

GUE/NGL

ONU +

artikel 1, led 8 
förordning (EU) nr 508/2014

artikel 55

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

GUE/NGL

ONU +

artikel 1, efter led 10 
förordning (EU) nr 508/2014

artikel 68, efter punkt 2

3 GUE/NGL ONU -

artikel 1, efter led 10 
förordning (EU) nr 508/2014

artikel 69, efter punkt 2

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

GUE/NGL

ONU +

artikel 1, efter led 10 
förordning (EU) nr 508/2014

artikel 70, punkt 1

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

GUE/NGL

ONU +

artikel 1, efter led 10 
förordning (EU) nr 508/2014

artikel 72, punkt 2

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

GUE/NGL

ONU +

artikel 1, efter led 12 
förordning (EU) nr 508/2014

artikel 94, efter punkt 4

4 GUE/NGL ONU -

artikel 1, efter led 12 
förordning (EU) nr 508/2014

artikel 95, punkt 2, led e

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

GUE/NGL

ONU +

skäl 2 5 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

ONU +

skäl 3 6 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

ONU +

skäl 5 7 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

ONU +

efter skäl 10 8 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

ONU +
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Avser ÄF nr Från ONU osv. Omröstning

gemensamt uttalande 16 Verts/ALE ONU -

Kommissionens förslag ONU +

10. Medicintekniska produkter ***I

Förslag till förordning (COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD))

Avser ÄF nr Från ONU osv. Omröstning

artikel 1, led 6, 
efter led a 

förordning (EU) 2017/745
artikel 120, punkt 3, stycke 1

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

ECR, GUE/NGL

ONU +

artikel 1, led 6, led d 
förordning (EU) 2017/745

artikel 120, punkt 6

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

ECR, GUE/NGL

ONU +

artikel 1, led 6, led e 
förordning (EU) 2017/745

artikel 120, punkt 10

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

ECR, GUE/NGL

ONU +

artikel 1, led 8, led b, led iii 
förordning (EU) 2017/745
artikel 123, punkt 3, led f

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

ECR, GUE/NGL

ONU +

Kommissionens förslag ONU +
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11. En samordnad EU-insats mot covid-19-pandemin och dess konsekvenser

Förslag till resolution B9-0143/2020, B9-0144/2020, B9-0145/2020, B9-0146/2020, B9-0147/2020, 
B9-0148/2020, B9-0149/2020

Avser ÄF nr Från ONU osv. Omröstning

Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0143/2020 (PPE, S&D, Renew, Verts/ALE)

punkt 2 2 S&D ONU +

efter punkt 4 55 GUE/NGL ONU -

43 GUE/NGL ONU -efter punkt 7

56 GUE/NGL ONU -

punkt 10 57 GUE/NGL ONU -

efter punkt 10 44 ECR ONU -

29 Verts/ALE ONU -punkt 11

80 GUE/NGL ONU -

efter punkt 12 58 GUE/NGL ONU +

punkt 13 13 PPE ONU -

efter punkt 14 49 ECR ONU +

punkt 16 59 GUE/NGL ONU -

efter punkt 16 60 GUE/NGL ONU -

15 Verts/ALE ONU -

delad

1/ONU +

punkt 17

originaltexten

2/AN +

3 S&D ONU -

32 GUE/NGL ONU -

efter punkt 17

61 GUE/NGL ONU -

19 Verts/ALE ONU -punkt 18

62 GUE/NGL ONU -
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Avser ÄF nr Från ONU osv. Omröstning

delad

1/ONU +

2/AN +

originaltexten

3/AN +

63 GUE/NGL ONU -

64 GUE/NGL ONU -

efter punkt 18

65 GUE/NGL ONU -

punkt 19 66 GUE/NGL ONU -

33 GUE/NGL ONU -

34 GUE/NGL ONU -

35 GUE/NGL ONU -

36 GUE/NGL ONU -

45 ECR ONU -

efter punkt 19

46 ECR ONU -

67 GUE/NGL ONU -

delad

1/ONU +

2/AN +

punkt 20

originaltexten

3/AN +

efter punkt 20 37 GUE/NGL ONU -

punkt 21 68 GUE/NGL ONU -

38 GUE/NGL ONU -

39 GUE/NGL ONU -

40 GUE/NGL ONU -

efter punkt 22

41 GUE/NGL ONU -
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Avser ÄF nr Från ONU osv. Omröstning

10 PPE ONU -punkt 23

originaltexten ONU +

efter punkt 23 42 GUE/NGL ONU -

efter punkt 24 11 PPE ONU +

punkt 26 21 Verts/ALE ONU -

efter punkt 26 69 GUE/NGL ONU -

punkt 28 70 GUE/NGL ONU -

efter punkt 28 47 ECR ONU +

4 S&D ONU +punkt 29

71 GUE/NGL ONU -

efter punkt 29 12 PPE ONU -

5 S&D ONU +

26 Verts/ALE ONU +

punkt 30

72 GUE/NGL ONU -

efter punkt 30 27 Verts/ALE ONU +

6 S&D ONU +punkt 31

73 GUE/NGL ONU -

23 Verts/ALE ONU +efter punkt 31

74 GUE/NGL ONU +

efter punkt 32 75 GUE/NGL ONU -

efter punkt 33 79 GUE/NGL ONU -

7=
14=
28=

S&D
PPE

Verts/ALE

ONU +efter punkt 34

20 Verts/ALE ONU +

deladpunkt 36 originaltexten

1/ONU +
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Avser ÄF nr Från ONU osv. Omröstning

2/AN +

3/AN +

delad

1/ONU +

punkt 37 originaltexten

2/AN +

efter punkt 37 50 GUE/NGL, Verts/ALE ONU +

16 Verts/ALE ONU +punkt 39

51 GUE/NGL, Verts/ALE ONU -

efter punkt 39 52 GUE/NGL, Verts/ALE ONU -

53 GUE/NGL, Verts/ALE ONU -

54 GUE/NGL, Verts/ALE ONU -

efter punkt 42

76 GUE/NGL ONU -

delad

1/ONU +

punkt 43 originaltexten

2/AN +

48 ECR ONU +efter punkt 43

77 GUE/NGL ONU -

efter punkt 44 24 Verts/ALE ONU +

punkt 45 originaltexten ONU +

efter punkt 46 18 Verts/ALE ONU -

17 Verts/ALE ONU -efter punkt 47

25 Verts/ALE ONU +

8 S&D ONU +

9 S&D ONU +

efter punkt 49

78 GUE/NGL ONU -



P9_PV(2020)04-16&04-17(VOT)_SV.docx 13 PE 650.990

Avser ÄF nr Från ONU osv. Omröstning

delad

1/ONU +

2/AN +

punkt 51 originaltexten

3/AN +

efter punkt 51 30 Verts/ALE ONU +

1 ID ONU -

delad

1/ONU +

2/AN +

3/AN +

punkt 52

originaltexten

4/AN +

delad

1/ONU +

punkt 53 originaltexten

2/AN +

delad

1/ONU +

punkt 55 originaltexten

2/AN +

efter punkt 58 22 Verts/ALE ONU +

skäl B originaltexten ONU +

efter skäl E 31 GUE/NGL ONU -

resolution (texten i sin helhet) ONU +

Resolutionsförslag från politiska grupper

B9-0143/2020 Renew ONU ↓

B9-0144/2020 PPE ONU ↓

B9-0145/2020 ID ONU ↓

B9-0146/2020 S&D ONU ↓
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Avser ÄF nr Från ONU osv. Omröstning

B9-0147/2020 Verts/ALE ONU ↓

B9-0148/2020 GUE/NGL ONU ↓

B9-0149/2020 ECR ONU ↓

Begäranden om särskild omröstning
ECR: skäl B
GUE/NGL: punkterna 23, 45, 52

Begäranden om delad omröstning
ECR:
punkt 18
Första delen texten i sin helhet utom orden ”den europeiska gröna given och” och ”Parlamentet 

framhåller behovet av att våra åtgärder anpassas till EU:s klimatneutralitetsmål” 
Andra delen ”den europeiska gröna given och”
Tredje delen ”Parlamentet framhåller behovet av att våra åtgärder anpassas till EU:s 

klimatneutralitetsmål” 

punkt 36
Första delen texten i sin helhet utom orden ”Parlamentet anser att både den ungerska regeringens 

beslut att förlänga undantagstillståndet på obestämd tid, bemyndiga regeringen att 
fatta beslut genom dekret utan tidsbegränsning, och att försvaga parlamentets 
övervakning i nödsituationer samt de åtgärder som den polska regeringen har 
vidtagit – nämligen att ändra vallagen i strid med författningsdomstolens utslag och 
bestämmelser som fastställs i lagar – för att hålla presidentval mitt i en pandemi, 
vilket kan äventyra de polska medborgarnas liv och undergräva begreppet fria, 
jämlika, direkta och hemliga val i enlighet med den polska författningen, är helt 
oförenliga med europeiska värderingar.”

Andra delen ”Parlamentet anser att både den ungerska regeringens beslut att förlänga 
undantagstillståndet på obestämd tid, bemyndiga regeringen att fatta beslut genom 
dekret utan tidsbegränsning, och att försvaga parlamentets övervakning i 
nödsituationer”

Tredje delen ”samt de åtgärder som den polska regeringen har vidtagit – nämligen att ändra 
vallagen i strid med författningsdomstolens utslag och bestämmelser som fastställs i 
lagar – för att hålla presidentval mitt i en pandemi, vilket kan äventyra de polska 
medborgarnas liv och undergräva begreppet fria, jämlika, direkta och hemliga val i 
enlighet med den polska författningen, är helt oförenliga med europeiska 
värderingar.”
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punkt 37
Första delen ”Europaparlamentet uppmanar därför kommissionen att omgående bedöma om 

nödåtgärderna är förenliga med fördragen och att fullt ut utnyttja EU:s alla 
tillgängliga verktyg och sanktioner, även budgetära sådana, för att hantera detta 
allvarliga och ihållande åsidosättande,”

Andra delen och understryker än en gång det brådskande behovet av en EU-mekanism för 
demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter.  Parlamentet uppmanar med 
eftertryck rådet att återigen ta upp de diskussioner och förfaranden som rör det 
pågående artikel 7-förfarandet på dagordningen.”

punkt 52
Första delen texten i sin helhet utom orden ”och har blottlagt kommissionens bristande 

verkställande makt och budgetbefogenheter”, ”Parlamentet ser det som nödvändigt 
att, i det brådskande syftet att slutföra den ekonomiska och monetära unionen” och 
”aktivera den allmänna övergångsklausulen utan dröjsmål för att underlätta 
beslutsprocessen i alla frågor som kan bidra till att bemöta utmaningarna i samband 
med den rådande hälsokrisen”

Andra delen ”och har blottlagt kommissionens bristande verkställande makt och 
budgetbefogenheter”

Tredje delen ”Parlamentet ser det som nödvändigt att, i det brådskande syftet att slutföra den 
ekonomiska och monetära unionen”

Fjärde delen ”aktivera den allmänna övergångsklausulen utan dröjsmål för att underlätta 
beslutsprocessen i alla frågor som kan bidra till att bemöta utmaningarna i samband 
med den rådande hälsokrisen”

punkt 53
Första delen ”Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att åsidosätta sina 

meningsskiljaktigheter och agera i allmänhetens intresse, i en anda av solidaritet.”
Andra delen ”Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att omedelbart tillämpa relevanta 

fördragsbestämmelser och agera i detta syfte.”

punkt 55
Första delen ”Europaparlamentet betonar att unionen måste vara beredd att inleda en ingående 

diskussion om hur man kan bli effektivare och mer demokratisk, och att den 
pågående krisen gör frågan alltmer akut.”

Andra delen ”Parlamentet anser att den planerade konferensen om Europas framtid är ett lämpligt 
forum för en sådan diskussion. Därför anser parlamentet att konferensen bör 
sammankallas så snart som möjligt och att den måste lägga fram tydliga förslag, 
bland annat genom direkta kontakter med medborgarna, för att åstadkomma en 
djupgående reform av Europeiska unionen, så att den blir mer effektiv, solidarisk, 
demokratisk, suverän och motståndskraftig”

GUE/NGL:
punkt 17
Första delen ”Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föreslå ett massivt återhämtnings- 

och återuppbyggnadspaket för investeringar till stöd för den europeiska ekonomin 
efter krisen – utöver det som redan görs av Europeiska stabilitetsmekanismen, 
Europeiska investeringsbanken och Europeiska centralbanken – och som ett led i 
den nya fleråriga budgetramen.  Enligt parlamentet bör ett sådant paket vara 
tillgängligt så länge som de ekonomiska störningarna på grund av krisen varar. De 
nödvändiga investeringarna bör finansieras via en utökad flerårig budgetram, EU:s 
befintliga fonder och finansieringsinstrument samt ”återhämtningsobligationer” som 
garanteras via EU-budgeten”
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Andra delen ”Paketet bör inte inbegripa ett ömsesidigt ansvar för befintliga skulder och bör vara 
inriktat på framtida investeringar.”

ECR, GUE/NGL:
punkt 20
Första delen ”Europaparlamentet insisterar därför på att det behövs en ambitiös flerårig 

budgetram som har en utökad budget i linje med unionens mål, krisens förväntade 
inverkan på EU:s ekonomier och medborgarnas förväntningar på ett europeiskt 
mervärde, som gör att vi kan använda medlen för krishantering på ett smidigare och 
enklare sätt och som är försedd med den nödvändiga flexibiliteten.  Parlamentet 
efterlyser dessutom en översyn av kommissionens förslag om en reform av systemet 
för unionens egna medel i syfte att få tillräckligt finanspolitiskt manöverutrymme 
och säkerställa bättre förutsebarhet, handlingskraft och mindre exponering för 
nationella risker. ”

Andra delen ”Parlamentet framhåller att det skulle behövas nya egna medel i EU:s budget som 
garantier för återhämtnings- och återuppbyggnadspaketet.” utom ordet ”egna”

Tredje delen ”egna”

punkt 51
Första delen texten i sin helhet utom orden ”förslag om större befogenheter för unionen att agera 

vid gränsöverskridande hälsorisker, med nya och förstärkta”
Andra delen ”förslag om större befogenheter för unionen att agera” och ”med”
Tredje delen ”vid gränsöverskridande hälsorisker” och ”nya och förstärkta”

Verts/ALE, GUE/NGL:
punkt 43
Första delen ”Europaparlamentet betonar att desinformation om covid-19 i nuläget utgör ett stort 

folkhälsoproblem. Parlamentet uppmanar EU att inrätta en europeisk 
informationskälla på samtliga officiella språk för att se till att alla medborgare har 
tillgång till korrekt och kontrollerad information. Parlamentet anser att ECDC bör 
ansvara för att samordna och anpassa medlemsstaternas uppgifter för att förbättra 
deras kvalitet och jämförbarhet.

Andra delen ”Parlamentet uppmanar företag inom sociala medier att proaktivt vidta de åtgärder 
som krävs för att stoppa desinformation och hatpropaganda om coronaviruset.”


