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EUROOPAN PARLAMENTTI

ISTUNTOKAUSI 2020 - 2021

Istunnot 16. ja 17. huhtikuuta 2020 

BRYSSEL

PÖYTÄKIRJA

TORSTAI 16. HUHTIKUUTA 2020

Puhetta johti David Maria SASSOLI
puhemies

1. Istuntokauden uudelleen avaaminen
Torstaina 26. maaliskuuta 2020 keskeytetty istuntokausi avattiin uudelleen. 

2. Istunnon avaaminen
Istunto avattiin klo 9.06.

3. Puhemiehen julkilausuma
Puhemies antoi julkilausuman covid-19-pandemian aiheuttamasta haasteesta ja parlamentin ja
unionin roolista unionin kansalaisiin nähden.

Hän ilmaisi parlamentin solidaarisuuden uhreja kohtaan ja kunnioituksensa kaikkia viruksen
torjuntaan osallistuvia kohtaan.

Hän muistutti olevan tarpeen jatkaa taistelua ja löytää kriisiin yhteisvastuullinen ja demokraattinen
ratkaisu.

Hän korosti myös tällä ylimääräisellä istuntojaksolla hyväksyttävien päätösten tärkeyttä unionin
yhteensovitetun toiminnan kannalta.

4. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.

5. Istuntokalenteri 
Puhemies ilmoitti, että torstaina 2. huhtikuuta 2020 pidetyssä viimeisimmässä
puheenjohtajakokouksessa päätettiin yhteisymmärryksessä poliittisten puolueiden puheenjohtajien
kanssa järjestää tänään ja huomenna 16. ja 17. huhtikuuta 2020 tämä ylimääräinen istuntojakso,
jossa äänestetään komission uusista toimenpiteistä covid-19:n torjumiseksi ja keskustellaan
parlamentin kannasta pandemian ja sen seurausten torjumiseen ja päivitetään parlamentin kanta.
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Vuoden 2020 tarkistettu alustava kalenteri on saatavilla parlamentin verkkosivustolla.

6. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset
(työjärjestyksen 111 artiklan 2 kohta)
Parlamentille toimitetut ehdotukset säädösvallan siirron nojalla annettaviksi delegoiduiksi
säädöksiksi:
- Komission delegoitu asetus delegoidun asetuksen (EU) 2017/891 muuttamisesta siltä osin kuin on
kyse tuottajaorganisaatioiden kaupan pidetyn tuotannon arvon laskemisesta hedelmä- ja
vihannesalalla (C(2020)01835 - 2020/2617(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 30. maaliskuuta 2020

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1307/2013
liitteiden II ja III muuttamisesta (C(2020)01894 - 2020/2618(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 1. huhtikuuta 2020

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/1021 liitteen
I muuttamisesta sikäli kun on kyse perfluorioktaanihapon (PFOA), sen suolojen ja PFOA:n kanssa
samankaltaisten yhdisteiden luetteloinnista (C(2020)01973 - 2020/2622(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 8. huhtikuuta 2020

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission delegoitu asetus asetuksen (EU) N:o 952/2013 täydentämisestä annetun delegoidun
asetuksen (EU) 2015/2446 muuttamisesta ja oikaisemisesta sekä unionin tullikoodeksista annetun
asetuksen (EU) N:o 952/2013 täydentämisestä annetun delegoidun asetuksen (EU) 2016/341
muuttamisesta (C(2020)02008 - 2020/2619(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 3. huhtikuuta 2020

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

7. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 112 artikla)
Seuraavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvia täytäntöönpanotoimenpiteitä
koskevat ehdotukset on toimitettu parlamentille:

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja
III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse kromafenotsidin, fluometuronin, pensykuronin,
sedaksanin, tau-fluvalinaatin ja triatsoksidin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden
pinnalla (D063895/04 - 2020/2614(RPS) - määräaika: 24. toukokuuta 2020)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteiden II
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ja III ja komission asetuksen (EU) N:o 231/2012 liitteen muuttamisesta elintarvikelisäaineen
annatto, biksiini, norbiksiini (E 160b) osalta (D066082/02 - 2020/2615(RPS) - määräaika: 25.
toukokuuta 2020)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

8. Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
Komission ilmoitus toimista, joihin on ryhdytty parlamentin helmikuun 2020 istuntojakson aikana
hyväksymien kantojen ja päätöslauselmien johdosta, on saatavilla parlamentin verkkosivustolla. 

9. Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä 

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 47 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 5. maaliskuuta 2020)

ECON-valiokunta

- Rahoitusalan digitalisaatioprosessi: Kryptovarojen kehittymässä olevat riskit –
rahoituspalveluihin, -laitoksiin ja -markkinoihin liittyvät sääntely- ja valvontahaasteet (2020/2034
(INL)) 

LIBE- ja FEMM-valiokunta

- Sukupuoleen perustuvan väkivallan torjuminen: Verkkoväkivalta (2020/2035(INL)) 

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 54 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 5. maaliskuuta 2020)

AFET-, DEVE- ja BUDG-valiokunta

- Unionin erityisrahastoja ja Turkin-pakolaisavun koordinointivälinettä koskeva täytäntöönpanosta
laadittava mietintö (2020/2045(INI)) 
(lausuntoa varten: CONT, LIBE (työjärjestyksen 57 artikla))

DEVE-valiokunta

- Ilmastonmuutoksen vaikutukset kehitysmaiden haavoittuviin väestöihin (2020/2042(INI)) 
(lausuntoa varten: ENVI, LIBE, FEMM)

- Uusi EU–Afrikka-strategia - kestävää ja osallistavaa kehitystä edistävä kumppanuus (2020/2041
(INI)) 
(lausuntoa varten: AFET (työjärjestyksen 57 artikla), INTA (työjärjestyksen 57 artikla), AGRI,
CULT, LIBE, FEMM)

ECON-valiokunta

- Verotietojen vaihtoa koskevien EU:n vaatimusten täytäntöönpano: edistyminen, saadut
kokemukset ja esteet (2020/2046(INI)) 
(lausuntoa varten: LIBE)

- Euron kansainvälisen ulottuvuuden vahvistaminen (2020/2037(INI)) 
(lausuntoa varten: INTA)
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- Pääomamarkkinaunionin kehittämisen jatkaminen: erityisesti pk-yritysten
pääomamarkkinarahoituksen saannin parantaminen ja vähittäissijoittajien osallistumisen entistä
suurempi mahdollistaminen (2020/2036(INI)) 

ENVI-valiokunta

- Kohti WTO:n sääntöjen mukaista hiilidioksidipäästöjä koskevaa EU:n tullimekanismia
(2020/2043(INI)) 
(lausuntoa varten: INTA (työjärjestyksen 57 artikla), ECON (työjärjestyksen 57 artikla))

LIBE-valiokunta

- Täytäntöönpanoa koskeva mietintö direktiivin 2013/32/EU kansainvälisen suojelun myöntämistä
tai poistamista koskevista yhteisistä menettelyistä (43 artikla) (2020/2047(INI)) 

REGI-valiokunta

- Koheesiopolitiikan sukupuoliulottuvuus (2020/2040(INI)) 
(lausuntoa varten: FEMM)

- Väestönkehityksen suunnanvaihto EU:n alueilla koheesiopolitiikan välineitä käyttäen (2020/2039
(INI)) 
(lausuntoa varten: EMPL, AGRI)

TRAN-valiokunta

- Kestävää matkailua koskevan EU:n strategian laatiminen (2020/2038(INI)) 
(lausuntoa varten: AGRI, CULT)

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 54 artikla, työjärjestyksen 227
artiklan 1 kohta) 
(puheenjohtajakokouksen päätös 5. maaliskuuta 2020)

PETI-valiokunta

- Mietintö vetoomusvaliokunnan vuonna 2019 käsittelemistä asioista (työjärjestyksen 227 artiklan 7
kohdan mukaisesti) (2020/2044(INI)) 

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 114 artikla)
(puheenjohtajakokouksen päätös 5. maaliskuuta 2020)

LIBE-valiokunta

- Suositus neuvoston päätökseksi luvan antamisesta neuvottelujen aloittamiseen Euroopan unionin
ja Uuden-Seelannin välisestä sopimuksesta, joka koskee henkilötietojen vaihtoa Euroopan unionin
lainvalvontayhteistyöviraston (Europol) ja vakavan rikollisuuden ja terrorismin torjunnasta
vastaavien Uuden-Seelannin toimivaltaisten viranomaisten välillä (2020/2048(INI)) 

10. Valiokuntaan lähettäminen (muutosten jälkeen) (työjärjestyksen 56
artikla)
TRAN-valiokunta 
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- Puitteiden vahvistaminen ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi ja asetuksen (EU) 2018/1999
muuttaminen (eurooppalainen ilmastolaki) (COM(2020)0080 - C9-0077/2020 - 2020/0036(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: ECON, EMPL, ITRE, TRAN, REGI, AGRI

11. Valiokuntien yhteistyömenettely (työjärjestyksen 57 artikla)
(puheenjohtajakokouksen päätös 5. maaliskuuta 2020)

AFET-, DEVE- ja BUDG-valiokunta

- Unionin erityisrahastoja ja Turkin-pakolaisavun koordinointivälinettä koskeva täytäntöönpanosta
laadittava mietintö (2020/2045(INI)) 
(lausuntoa varten: CONT, LIBE (työjärjestyksen 57 artikla))

DEVE-valiokunta

- Uusi EU–Afrikka-strategia - kestävää ja osallistavaa kehitystä edistävä kumppanuus (2020/2041
(INI)) 
(lausuntoa varten: AFET (työjärjestyksen 57 artikla), INTA (työjärjestyksen 57 artikla), AGRI,
CULT, LIBE, FEMM)

ENVI-valiokunta 

- Kohti WTO:n sääntöjen mukaista hiilidioksidipäästöjä koskevaa EU:n tullimekanismia
(2020/2043(INI)) 
(lausuntoa varten: INTA (työjärjestyksen 57 artikla), ECON (työjärjestyksen 57 artikla))

FEMM-valiokunta 

- Sukupuolten tasa-arvo EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikassa (2019/2167(INI)) 
(lausuntoa varten: AFET (työjärjestyksen 57 artikla))

12. Päätökset valiokuntien yhteiskokousmenettelyn soveltamisesta
(työjärjestyksen 58 artikla)
(puheenjohtajakokouksen päätös 5. maaliskuuta 2020)

- Unionin erityisrahastoja ja Turkin-pakolaisavun koordinointivälinettä koskeva täytäntöönpanosta
laadittava mietintö (2020/2045(INI)) 
valiokunnat: AFET, DEVE, BUDG (työjärjestyksen 58 artikla)
(lausuntoa varten: CONT, LIBE (työjärjestyksen 57 artikla))

- Perheväkivallan ja huolto-oikeuksien vaikutukset naisiin ja lapsiin (2019/2166(INI)) 
valiokunnat: JURI, FEMM (työjärjestyksen 58 artikla)

- Sukupuoleen perustuvan väkivallan torjuminen: Verkkoväkivalta (2020/2035(INL)) 
valiokunnat: LIBE, FEMM (työjärjestyksen 58 artikla)
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13. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

1) muilta toimielimiltä

- Neuvoston päätös Euroopan yhteisön ja Intian tasavallan hallituksen tiede- ja teknologiayhteistyötä
koskevan sopimuksen uusimisesta (06104/2020 - C9-0090/2020 - 2020/0015(NLE))

lähetetty asiasta vastaavaan
valiokuntaan:

ITRE

- Neuvoston päätös Euroopan yhteisön ja Ukrainan tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan
sopimuksen uusimisesta (06101/2020 - C9-0091/2020 - 2020/0016(NLE))

lähetetty asiasta vastaavaan
valiokuntaan:

ITRE

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi päätöksen (EU) 2020/265 muuttamisesta
siltä osin kuin on kyse joustovälineestä muuttoliikkeeseen, pakolaisvirtoihin ja turvallisuusuhkiin
vastaamiseksi toteutettavia toimia varten vuonna 2020 käyttöön otettujen määrien mukauttamisesta
covid-19-epidemian johdosta toteutettavien välittömien toimenpiteiden ja Euroopan
syyttäjänviraston vahvistamisen vuoksi (COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD))

lähetetty asiasta vastaavaan
valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten: LIBE

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1379/2013 ja
asetuksen (EU) N:o 508/2014 muuttamisesta covid-19-epidemian vaikutusten lieventämiseksi
kalastus- ja vesiviljelyalalla toteutettavien erityistoimenpiteiden osalta (COM(2020)0142 - C9-
0093/2020 - 2020/0059(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 145 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja
sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty asiasta vastaavaan
valiokuntaan:

PECH

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 223/2014
muuttamisesta covid-19-kriisin torjumiseksi toteutettavien erityistoimenpiteiden osalta (COM
(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 145 artiklan 1 kohdan ja 146 artiklan 1 kohdan mukaisesti
Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty asiasta vastaavaan
valiokuntaan:

EMPL

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetusten (EU) N:o 1303/2013 ja (EU)
N:o 1301/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse erityistoimenpiteistä, joilla voidaan tarjota
poikkeuksellista joustavuutta Euroopan rakenne- ja investointirahastojen käyttöön covid-19-
epidemian vastatoimena (COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 145 artiklan 1 kohdan ja 146 artiklan 1 kohdan mukaisesti
Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty asiasta vastaavaan
valiokuntaan:

REGI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi päätöksen (EU) 2020/265 muuttamisesta
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niiden joustovälineestä vuodeksi 2020 käyttöön otettavien määrien mukauttamiseksi, jotka
käytetään muuttoliikkeeseen, pakolaisvirtoihin ja turvallisuusuhkiin liittyviin toimenpiteisiin, covid-
19-epidemian vuoksi tarvittaviin välittömiin toimenpiteisiin ja Euroopan syyttäjänviraston
vahvistamiseen (COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD))

lähetetty asiasta vastaavaan
valiokuntaan:

BUDG

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi ennakoimattomiin menoihin varatun
liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2020 hätätilanteen tuen antamiseksi jäsenvaltioille ja unionin
pelastuspalvelumekanismin/rescEU:n vahvistamiseksi covid-19-epidemian vastatoimena (COM
(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD))

lähetetty asiasta vastaavaan
valiokuntaan:

BUDG

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lääkinnällisistä laitteista annetun
asetuksen (EU) 2017/745 muuttamisesta sen tiettyjen säännösten soveltamispäivien osalta (COM
(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 145 artiklan 1 kohdan ja 146 artiklan 1 kohdan mukaisesti
Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty asiasta vastaavaan
valiokuntaan:

ENVI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi poikkeuksellisten kaupan toimenpiteiden
käyttöönotosta Euroopan unionin vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuville tai siihen
yhteydessä oleville maille ja alueille annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1215/2009
muuttamisesta (COM(2020)0135 - C9-0099/2020 - 2020/0051(COD))

lähetetty asiasta vastaavaan
valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten: AFET

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi neuvoston päätöksen 2003/17/EY
muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Ukrainassa viljakasvien siemenviljelmillä tehtyjen
viljelystarkastusten vastaavuudesta ja Ukrainassa tuotettujen viljakasvien siementen vastaavuudesta
(COM(2020)0137 - C9-0100/2020 - 2020/0053(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 145 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja
sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty asiasta vastaavaan
valiokuntaan:

AGRI

lausuntoa varten: INTA

- Lisätalousarvioesitys nro 1 varainhoitovuoden 2020 yleiseen talousarvioon: Tuki Kreikalle
kasvavien muuttopaineiden vuoksi – Covid-19-epidemian vuoksi välittömästi toteutettavat
toimenpiteet – Tuki maanjäristyksen jälkeiseen jälleenrakentamiseen Albaniassa – Muut
mukautukset – Neuvoston kanta 14. huhtikuuta 2020 (07250/2020 - C9-0101/2020 - 2020/2052
(BUD))

lähetetty asiasta vastaavaan
valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 05/2020 − Pääluokka III − Komissio (N9-0012/2020 - C9-0108/2020 -
2020/2059(GBD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: BUDG

- Lisätalousarvioesitys nro 2 vuoden 2020 yleiseen talousarvioon: Hätätilanteen tuen antaminen
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jäsenvaltioille ja unionin pelastuspalvelumekanismin / rescEU:n vahvistaminen covid-19-epidemian
vastatoimena – Neuvoston kanta 14. huhtikuuta 2020 (07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055
(BUD))

lähetetty asiasta vastaavaan
valiokuntaan:

BUDG

- Neuvoston asetus vuosia 2014−2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta
annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 muuttamisesta siltä osin kuin se koskee
maksusitoumusmäärärahojen kokonaisliikkumavaran soveltamisalaa (07170/2020 - C9-0110/2020 -
2020/0055(APP))

lähetetty asiasta vastaavaan
valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys INF 2/2020 - Alueiden komitea (N9-0013/2020 - C9-0111/2020 - 2020/2060
(GBD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: BUDG

2) jäseniltä

- Viktor Uspaskich. Päätöslauselmaesitys EU:n rahoituksen lisäämisestä alueille, joilla on
taloudellisia ja väestörakenteeseen liittyviä haasteita (B9-0131/2020)

lähetetty asiasta vastaavaan
valiokuntaan:

REGI

- Pascal Arimont, Dominique Bilde, Vladimír Bilčík, Maria da Graça Carvalho, Lefteris
Christoforou, Tudor Ciuhodaru, Jarosław Duda, Tanja Fajon, José Manuel Fernandes, Cindy
Franssen, Sunčana Glavak, Robert Hajšel, Kris Peeters, Tonino Picula, Karlo Ressler, Tomislav
Sokol, Pernille Weiss, Željana Zovko, Milan Zver ja Ivan Štefanec. Päätöslauselmaesitys Euroopan
unionin paloturvallisuuspäivästä (B9-0132/2020)

lähetetty asiasta vastaavaan
valiokuntaan:

ENVI

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys vankiloiden tilanahtaudesta ja turvallisuusriskeistä (B9-
0133/2020)

lähetetty asiasta vastaavaan
valiokuntaan:

LIBE

- Dominique Bilde. Päätöslauselmaesitys muuttoliikekriisistä Kreikan ja Turkin rajalla (B9-
0134/2020)

lähetetty asiasta vastaavaan
valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten: AFET

- Jean-Paul Garraud. Päätöslauselmaesitys Euroopan globalisaatiorahaston toimintakriteereistä (B9-
0135/2020)

lähetetty asiasta vastaavaan
valiokuntaan:

EMPL

- Jordan Bardella. Päätöslauselmaesitys muuttovirroista Euroopassa ja suhteista Turkkiin (B9-
0136/2020)

lähetetty asiasta vastaavaan
valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten: AFET
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- Elena Lizzi. Päätöslauselmaesitys vaihto-opiskelijoita koskevan unionin tietokannan
perustamisesta ja koordinoitujen menettelyjen käyttöönotosta turvallisen kotiinpaluun
järjestämiseksi hätätilanteissa (B9-0137/2020)

lähetetty asiasta vastaavaan
valiokuntaan:

CULT

14. Käsittelyjärjestys
Huhtikuun 16. ja 17. päivän 2020 istuntojaksojen lopullinen esityslistaluonnos (PE 650.788/PDOJ)
on jaettu. 

Puhemies ilmoitti vastaanottaneensa seuraavat komission esittämät kiireellistä käsittelyä koskevat
pyynnöt (työjärjestyksen 163 artikla):

— Asetus vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen muuttamisesta ***

— Lisätalousarvioesitys nro 1/2020: tuki Kreikalle kasvaneeseen muuttopaineeseen vastaamiseksi
– covid-19:n puhkeamisen johdosta toteutettavat välittömät toimenpiteet – tuki Albanialle
maanjäristyksen jälkeiseen jälleenrakennukseen – muut mukautukset

— Lisätalousarvioesitys nro 2/2020: hätätilanteen tuen antaminen jäsenvaltioille ja unionin
pelastuspalvelumekanismin / rescEU:n vahvistaminen covid-19:n puhkeamisen vastatoimena

— Joustovälineen varojen käyttöönotto vuonna 2020: muuttoliike, pakolaisvirrat ja
turvallisuusuhkat; covid-19:n puhkeamisen johdosta toteutettavat välittömät toimenpiteet;
Euroopan syyttäjänviraston vahvistaminen – 2020/2053(BUD)

— Joustovälineen varojen käyttöönotto vuonna 2020: muuttoliike, pakolaisvirrat ja
turvallisuusuhkat; covid-19:n puhkeamisen johdosta toteutettavat välittömät toimenpiteet;
Euroopan syyttäjänviraston vahvistaminen – 2020/2056(BUD)

— Ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotto vuonna 2020: hätätilanteen
tuen antaminen jäsenvaltioille ja unionin pelastuspalvelumekanismin / rescEU:n
vahvistaminen covid-19:n puhkeamisen vastatoimena

— Erityistoimenpiteet, joilla voidaan tarjota poikkeuksellista joustavuutta Euroopan rakenne- ja
investointirahastojen käyttöön covid-19:n puhkeamisen vastatoimena ***I

— Erityistoimenpiteiden käyttöönottaminen covid-19-kriisin torjumiseksi ***I

— Erityistoimenpiteet covid-19:n puhkeamisen vaikutusten lieventämiseksi kalastus- ja
vesiviljelyalalla ***I

— Lääkinnälliset laitteet ***I

Tämän seurauksena ja poliittisia ryhmiä kuultuaan puhemies ehdotti lopulliseen
esityslistaluonnokseen seuraavia muutoksia:

Neuvoston ja komission julkilausumat EU:n yhteensovitetuista toimista covid-19-pandemian ja sen
seurausten torjumiseksi: keskustelu käydään klo 9.00-12.00. 
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Torstain ja perjantain äänestykset toimitetaan seuraavasti:

Torstai

Ensimmäinen äänestys on avoinna klo 9.30-10.30, ja siinä äänestetään edellä mainituista kiireellistä
käsittelyä koskevista pyynnöistä ja ensimmäisestä sarjasta tarkistuksia yhteiseen
päätöslauselmaesitykseen EU:n yhteensovitetuista toimista covid-19-pandemian ja sen seurausten
torjumiseksi.

Ensimmäisen äänestyksen tulokset ilmoitetaan klo 13.30.

Toinen äänestys on avoinna klo 13.30-14.30, ja siinä äänestetään vuosia 2014-2020 koskevasta
monivuotisesta rahoituskehyksestä annetun asetuksen muuttamisesta ja toisesta sarjasta tarkistuksia
yhteiseen päätöslauselmaesitykseen EU:n yhteensovitetuista toimista covid-19-pandemian ja sen
seurausten torjumiseksi.

Toisen äänestyksen tulokset ilmoitetaan klo 17.00.

Kolmas äänestys on avoinna klo 17.00-18.00, ja siinä äänestetään kolmannesta sarjasta tarkistuksia
yhteiseen päätöslauselmaesitykseen EU:n yhteensovitetuista toimista covid-19-pandemian ja sen
seurausten torjumiseksi.

Kolmannen äänestyksen tulokset ilmoitetaan klo 20.30.

Neljäs äänestys on avoinna klo 20.30-21.30, ja siinä äänestetään neljännestä sarjasta tarkistuksia
yhteiseen päätöslauselmasitykseen EU:n yhteensovitetuista toimista covid-19-pandemian ja sen
seurausten torjumiseksi.

Neljännen äänestyksen tulokset ilmoitetaan klo 22.50, ja istunto päätetään klo 23.00.

Perjantai

Istunto avataan klo 9.00, ja ensimmäinen äänestys toimitetaan klo 9.00-10.00 tarkistuksista

- lisätalousarvioesitykseen nro 1/2020 ja lisätalousarvioesitykseen nro 2/2020

- kahteen joustovälineen varojen käyttöönottoa vuonna 2020 koskevaan tekstiin

- ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönottoa vuonna 2020 koskevaan tekstiin

- kolmeen yhteispäätöstekstiin korona-II-paketista

- lääkinnällisiä laitteita koskevaan tekstiin. 

Ensimmäisen äänestyksen tulokset ilmoitetaan klo 12.30.

Toinen äänestys on avoinna klo 12.30-13.30, ja se koskee lopullisia äänestyksiä seuraavista
teksteistä:

- lisätalousarvioesitys nro 1/2020 ja lisätalousarvioesitys nro 2/2020
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- kaksi joustovälineen varojen käyttöönottoa vuonna 2020 koskevaa tekstiä

- ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönottoa vuonna 2020 koskeva teksti

- kolme yhteispäätöstekstiä korona-II-paketista

- lääkinnällisiä laitteita koskeva teksti

- yhteinen päätöslauselmaesitys: EU:n yhteensovitetut toimet covid-19-pandemian ja sen seurausten
torjumiseksi (RC-B9-0143/2020).

Toisen äänestyksen tulokset ilmoitetaan klo 16.00.

Mahdollinen kolmas äänestys tarkistuksista tai lopullinen äänestys covid-19-pandemiaa ja sen
seurauksia koskevasta toisesta päätöslauselmaesityksestä toimitetaan klo 16.00-17.00, ja
äänestyksen tulokset ilmoitetaan klo 19.30.

Mahdollinen neljäs äänestys tarkistuksista tai lopullinen äänestys covid-19-pandemiaa ja sen
seurauksia koskevasta toisesta päätöslauselmaesityksestä toimitetaan klo 19.30-20.30, ja
äänestyksen tulokset ilmoitetaan klo 22.30.

Istunto päättyisi siinä tapauksessa klo 23.00. 

Parlamentti hyväksyi nämä ehdotukset.

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.

° 
° ° ° 

Ennen keskustelun avaamista puhemies tiedotti, että ensimmäinen äänestys toimitetaan klo 9.30-
10.30. 

15. EU:n yhteensovitetut toimet covid-19-pandemian ja sen seurausten
torjumiseksi (keskustelu) 
Neuvoston ja komission julkilausumat: EU:n yhteensovitetut toimet covid-19-pandemian ja sen
seurausten torjumiseksi (2020/2616(RSP))

Charles Michel (Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja) antoi julkilausuman.

(Jatkoa keskustelulle: istunnon pöytäkirja 16.4.2020, kohta 17)

16. Ensimmäinen äänestys
Parlamentti toimitti äänestyksen seuraavista komission esittelemistä kiireellistä menettelyä
koskevista pyynnöistä (työjärjestyksen 163 artikla):

— Asetus vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen muuttamisesta ***
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[07170/2020 - C9-0110/2020 - 2020/0055(APP)] - budjettivaliokunta

— Lisätalousarvioesitys nro 1/2020: tuki Kreikalle kasvaneeseen muuttopaineeseen vastaamiseksi
– covid-19:n puhkeamisen johdosta toteutettavat välittömät toimenpiteet – tuki Albanialle
maanjäristyksen jälkeiseen jälleenrakennukseen – muut mukautukset
[07250/2020 - C9-0101/2020 - 2020/2052(BUD)] - budjettivaliokunta

— Lisätalousarvioesitys nro 2/2020: hätätilanteen tuen antaminen jäsenvaltioille ja unionin
pelastuspalvelumekanismin / rescEU:n vahvistaminen covid-19:n puhkeamisen vastatoimena
[07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD)] - budjettivaliokunta

— Joustovälineen varojen käyttöönotto vuonna 2020: covid-19:n puhkeamisen johdosta
toteutettavat välittömät toimenpiteet; Euroopan syyttäjänviraston vahvistaminen – 2020/2053
(BUD) 
[COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD)] - budjettivaliokunta

— Joustovälineen varojen käyttöönotto vuonna 2020: covid-19:n puhkeamisen johdosta
toteutettavat välittömät toimenpiteet; Euroopan syyttäjänviraston vahvistaminen – 2020/2056
(BUD)
[COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD)] - budjettivaliokunta

— Ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotto vuonna 2020: hätätilanteen
tuen antaminen jäsenvaltioille ja unionin pelastuspalvelumekanismin / rescEU:n
vahvistaminen covid-19:n puhkeamisen vastatoimena
[COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD)] - budjettivaliokunta

— Erityistoimenpiteet, joilla voidaan tarjota poikkeuksellista joustavuutta Euroopan rakenne- ja
investointirahastojen käyttöön covid-19:n puhkeamisen vastatoimena ***I
[COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)] - aluekehitysvaliokunta

— Erityistoimenpiteiden käyttöönottaminen covid-19-kriisin torjumiseksi ***I
[COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)] - työllisyyden ja sosiaaliasioiden
valiokunta

— Erityistoimenpiteet covid-19:n puhkeamisen vaikutusten lieventämiseksi kalastus- ja
vesiviljelyalalla ***I
[COM(2020)0142 - C9-0093/2020- 2020/0059(COD)] - kalatalousvaliokunta

— Lääkinnälliset laitteet ***I
[COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)] - ympäristön, kansanterveyden ja
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

Parlamentti toimitti myös äänestyksen ensimmäisestä sarjasta tarkistuksia työjärjestyksen 132
artiklan 2 kohdan mukaisesti jätettyyn yhteiseen päätöslauselmaesitykseen, joka korvaa
päätöslauselmaesitykset B9-0143/2020, B9-0144/2020, B9-0146/2020 ja B9-0147/2020 Manfred
Weber ja Esteban González Pons PPE-ryhmän puolesta, Iratxe García Pérez S&D-ryhmän puolesta,
Dacian Cioloş Renew-ryhmän puolesta ja Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta EU:n
yhteensovitetuista toimista covid-19-pandemian ja sen seurausten torjumiseksi (2020/2616(RSP))
(RC-B9-0143/2020).
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Äänestys oli avoinna klo 10.30 asti.

Äänestys toimitettiin.

Puhemiehen ilmoitus äänestysten tuloksista (istunnon pöytäkirja 16.4.2020, kohta 19, ja istunnon
pöytäkirja 16.4.2020, kohta 22).

17. EU:n yhteensovitetut toimet covid-19-pandemian ja sen seurausten
torjumiseksi (jatkoa keskustelulle)
Neuvoston ja komission julkilausumat: EU:n yhteensovitetut toimet covid-19-pandemian ja sen
seurausten torjumiseksi (2020/2616(RSP))

(Keskustelun alku: istunnon pöytäkirja 16.4.2020, kohta 15)

Ursula von der Leyen (komission puheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Esteban González Pons PPE-ryhmän puolesta, Iratxe García Pérez S&D-ryhmän
puolesta, Dacian Cioloş Renew-ryhmän puolesta, Marco Campomenosi ID-ryhmän puolesta,
Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, Raffaele Fitto ECR-ryhmän puolesta ja Manon
Aubry GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Puhetta johti Rainer WIELAND
varapuhemies

Puheenvuorot: Márton Gyöngyösi, Esther de Lange, Brando Benifei, Stéphane Séjourné, Thierry
Mariani, Angel Dzhambazki, Marc Botenga, Antoni Comín i Oliveres, Siegfried Mureşan, Javier
Moreno Sánchez, Frédérique Ries, Filip De Man, Johan Van Overtveldt, Clare Daly, Daniel
Caspary, Pierre Larrouturou, Guy Verhofstadt, Gunnar Beck, Derk Jan Eppink, Mick Wallace, Andor
Deli, Evelyn Regner, Maite Pagazaurtundúa, Helmut Geuking, Lídia Pereira, Pedro Silva Pereira,
Ondřej Knotek, Carlo Fidanza, Kris Peeters, Sylwia Spurek, Dragoș Pîslaru, Robert Roos,
Christophe Hansen, Maria Arena, Roberta Metsola, Sándor Rónai, Pernille Weiss, Pina Picierno,
Andreas Schwab, Elena Yoncheva, Maria Spyraki, Javi López, Isabel Wiseler-Lima, Tonino Picula,
David Casa ja Lena Düpont.

Maroš Šefčovič (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt
päätöslauselmaesitykset:
— Dacian Cioloş Renew-ryhmän puolesta EU:n yhteensovitetuista toimista covid-19-pandemian

ja sen seurausten torjumiseksi (2020/2616(RSP)) (B9-0143/2020)

— Manfred Weber ja Esteban González Pons PPE-ryhmän puolesta EU:n toimista covid-19-
pandemian ja sen seurausten torjumiseksi (2020/2616(RSP)) (B9-0144/2020)

— Marco Zanni, Marco Campomenosi, Jérôme Rivière, Gerolf Annemans, Ivan David, Jaak
Madison ja Sylvia Limmer ID-ryhmän puolesta EU:n yhteensovitetuista toimista covid-19-
pandemian ja sen seurausten torjumiseksi (2020/2616(RSP)) (B9-0145/2020)

— Iratxe García Pérez S&D-ryhmän puolesta EU:n toimista covid-19-pandemian ja sen
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seurausten torjumiseksi (2020/2616(RSP)) (B9-0146/2020)

— Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta EU:n yhteensovitetuista toimista covid-19-
pandemian ja sen seurausten torjumiseksi (2020/2616(RSP)) (B9-0147/2020)

— Manon Aubry ja Martin Schirdewan GUE/NGL-ryhmän puolesta EU:n yhteensovitetuista
toimista covid-19-pandemian ja sen seurausten torjumiseksi (2020/2616(RSP)) (B9-
0148/2020)

— Angel Dzhambazki ECR-ryhmän puolesta EU:n yhteensovitetuista toimista covid-19-
pandemian ja sen seurausten torjumiseksi (2020/2616(RSP)) (B9-0149/2020).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.4.2020, kohta 22, istunnon pöytäkirja 16.4.2020, kohta 25,
istunnon pöytäkirja 16.4.2020, kohta 28, istunnon pöytäkirja 17.4.2020, kohta 2, ja istunnon
pöytäkirja 17.4.2020, kohta 9

(Istunto keskeytettiin klo 12.25.)

18. Istunnon jatkaminen
Istuntoa jatkettiin klo 13.41.

19. Äänestystulosten ilmoittaminen
Puhemies luki ääneen kiireellistä menettelyä koskevista pyynnöistä toimitettujen äänestysten
tulokset (työjärjestyksen 163 artikla):

Asetus vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen muuttamisesta ***
[07170/2020 - C9-0110/2020 - 2020/0055(APP)] - budjettivaliokunta

Pyyntö käsitellä asia kiireellisenä hyväksyttiin. 

Lisätalousarvioesitys nro 1/2020: tuki Kreikalle kasvaneeseen muuttopaineeseen vastaamiseksi –
covid-19:n puhkeamisen johdosta toteutettavat välittömät toimenpiteet – tuki Albanialle
maanjäristyksen jälkeiseen jälleenrakennukseen – muut mukautukset
[07250/2020 - C9-0101/2020 - 2020/2052(BUD)] - budjettivaliokunta

Pyyntö käsitellä asia kiireellisenä hyväksyttiin. 

Lisätalousarvioesitys nro 2/2020: hätätilanteen tuen antaminen jäsenvaltioille ja unionin
pelastuspalvelumekanismin / rescEU:n vahvistaminen covid-19:n puhkeamisen vastatoimena
[07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD)] - budjettivaliokunta

Pyyntö käsitellä asia kiireellisenä hyväksyttiin. 

Joustovälineen varojen käyttöönotto vuonna 2020: covid-19:n puhkeamisen johdosta toteutettavat
välittömät toimenpiteet; Euroopan syyttäjänviraston vahvistaminen – 2020/2053(BUD)
[COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD)] - budjettivaliokunta

Pyyntö käsitellä asia kiireellisenä hyväksyttiin. 
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Joustovälineen varojen käyttöönotto vuonna 2020: covid-19:n puhkeamisen johdosta toteutettavat
välittömät toimenpiteet; Euroopan syyttäjänviraston vahvistaminen – 2020/2056(BUD)
[COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD)] - budjettivaliokunta

Pyyntö käsitellä asia kiireellisenä hyväksyttiin. 

Ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotto vuonna 2020: hätätilanteen tuen
antaminen jäsenvaltioille ja unionin pelastuspalvelumekanismin / rescEU:n vahvistaminen covid-
19:n puhkeamisen vastatoimena
[COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD)] - budjettivaliokunta

Pyyntö käsitellä asia kiireellisenä hyväksyttiin. 

Erityistoimenpiteet, joilla voidaan tarjota poikkeuksellista joustavuutta Euroopan rakenne- ja
investointirahastojen käyttöön covid-19:n puhkeamisen vastatoimena ***I
[COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)] - aluekehitysvaliokunta

Pyyntö käsitellä asia kiireellisenä hyväksyttiin. 

Erityistoimenpiteiden käyttöönottaminen covid-19-kriisin torjumiseksi ***I
[COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)] - työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

Pyyntö käsitellä asia kiireellisenä hyväksyttiin. 

Erityistoimenpiteet covid-19:n puhkeamisen vaikutusten lieventämiseksi kalastus- ja
vesiviljelyalalla ***I
[COM(2020)0142 - C9-0093/2020- 2020/0059(COD)] - kalatalousvaliokunta

Pyyntö käsitellä asia kiireellisenä hyväksyttiin. 

Lääkinnälliset laitteet ***I
[COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)] - ympäristön, kansanterveyden ja
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

Pyyntö käsitellä asia kiireellisenä hyväksyttiin. 

Määräajat ovat seuraavat:

- tarkistukset: tänään 16. huhtikuuta 2020 klo 14.00

- kohta kohdalta -äänestyksiä ja erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt: tänään 16. huhtikuuta 2020
klo 15.30.

20. Toinen äänestys
Parlamentin äänestettäväksi annettiin:

Asetus vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen muuttamisesta ***
[07170/2020 - C9-0110/2020 - 2020/0055(APP)] - BUDG-valiokunta

Toinen sarja tarkistuksia yhteiseen päätöslauselmaesitykseen RC-B9-0143/2020

Äänestys oli avoinna klo 14.30 asti. 
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Äänestys toimitettiin.

Puhemiehen ilmoitus äänestysten tuloksista (istunnon pöytäkirja 16.4.2020, kohta 25).

(Istunto keskeytettiin klo 13.49.)

Puhetta johti Pedro SILVA PEREIRA
varapuhemies

21. Istunnon jatkaminen
Istuntoa jatkettiin klo 17.05.

22. Äänestystulosten ilmoittaminen 
Puhemies luki ääneen tulokset äänestyksestä, joka koski ensimmäistä sarjaa tarkistuksia yhteiseen
päätöslauselmaesitykseen RC-B9-0143/2020 (istunnon pöytäkirja 16.4.2020, kohta 16).

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: torstain 16. huhtikuuta 2020 ja perjantain 17. huhtikuuta 2020 ”Äänestysten
tulokset” -liite, kohta 11)

Ks. hyväksytyt tekstit: (P9_TA(2020)0054)

23. Kolmas äänestys 
Parlamentti toimitti äänestyksen kolmannesta sarjasta tarkistuksia yhteiseen
päätöslauselmaesitykseen RC-B9-0143/2020.

Äänestys oli avoinna klo 18.00 asti. 

Äänestys toimitettiin.

Puhemiehen ilmoitus äänestysten tuloksista (istunnon pöytäkirja 16.4.2020, kohta 28).

(Istunto keskeytettiin klo 17.12.)

Puhetta johti Rainer WIELAND
varapuhemies

24. Istunnon jatkaminen
Istuntoa jatkettiin klo 20.35.

25. Äänestystulosten ilmoittaminen
Puhemies luki ääneen lopullisen äänestyksen tulokset:

Asetus vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen muuttamisesta ***
[07170/2020 - C9-0110/2020 - 2020/0055(APP)] - BUDG-valiokunta (istunnon pöytäkirja
16.4.2020, kohta 20)

(parlamentin jäsenten enemmistö)

P9_PV(2020)04-16 PE 650.989 - 18
FI



ESITYS NEUVOSTON ASETUKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0044)
(äänestystulokset: torstain 16. huhtikuuta 2020 ja perjantain 17. huhtikuuta 2020 ”Äänestysten
tulokset” -liite, kohta 1)

Parlamentti hyväksyi esityksen neuvoston asetukseksi.

Puhemies ilmoitti tulokset äänestyksestä, joka koski toista sarjaa tarkistuksia yhteiseen
päätöslauselmaesitykseen RC-B9-0143/2020 (istunnon pöytäkirja 16.4.2020, kohta 20).

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: torstain 16. huhtikuuta 2020 ja perjantain 17. huhtikuuta 2020”Äänestysten
tulokset” -liite, kohta 11)

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2020)0054)

26. Neljäs äänestys
Parlamentti toimitti äänestyksen neljännestä sarjasta tarkistuksia yhteiseen
päätöslauselmaesitykseen RC-B9-0143/2020.

Äänestys oli avoinna klo 21.30 asti. 

Äänestys toimitettiin.

Äänestyksen tulokset ilmoitetaan perjantaina 17. huhtikuuta 2020 (istunnon pöytäkirja 17.4.2020,
kohta 2).

(Istunto keskeytettiin klo 20.40.)

27. Istunnon jatkaminen
Istuntoa jatkettiin klo 22.54.

28. Äänestystulosten ilmoittaminen
Puhemies ilmoitti äänestystulokset kolmannesta sarjasta tarkistuksia yhteiseen
päätöslauselmaesitykseen RC-B9-0143/2020 (istunnon pöytäkirja 16.4.2020, kohta 23).

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: torstain 16. huhtikuuta 2020 ja perjantain 17. huhtikuuta 2020 ”Äänestysten
tulokset” -liite, kohta 11)

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2020)0054)

29. Äänestysselitykset
Kirjalliset äänestysselitykset: 

Työjärjestyksen 194 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten
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sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Äänestysselitysten enimmäispituudeksi vahvistetaan poikkeuksellisesti 400 sanaa.

30. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset kirjataan asiakirjaan
”Nimenhuutoäänestysten tulokset”, joka on istunnon pöytäkirjan liitteenä ja saatavilla parlamentin
verkkosivustolla. Ne mainitaan vain tiedoksi eivätkä ne muuta täysistunnossa ilmoitettua
äänestystulosta.

Asiakirjaa päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan istuntojakson jälkeen.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo
on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

31. Seuraavan istunnon esityslista
Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 650.788/OJVE).

32. Istunnon päättäminen
Istunto päättyi klo 22.58.

Klaus Welle David Maria Sassoli
pääsihteeri puhemies
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LÄSNÄOLOLISTA

16.4.2020

Läsnäolijat:

Adinolfi  Isabella,  Anderson  Christine,  Arena  Maria,  Aubry Manon,  Bay Nicolas,  Beck Gunnar,
Benifei Brando, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Botenga Marc, Buchheit Markus, Campomenosi
Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Chastel
Olivier, Comín i Oliveres Antoni, Corrao Ignazio, Daly Clare, Deli Andor, De Man Filip, Düpont
Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin,
Fernández  Jonás,  Ferrandino  Giuseppe,  Ferrara  Laura,  Fidanza  Carlo,  Freund  Daniel,  Gancia
Gianna,  García  Muñoz  Isabel,  Gardiazabal  Rubial  Eider,  Geuking  Helmut,  Giarrusso  Dino,
González Pons Esteban, Griset Catherine, Gyöngyösi Márton, Hansen Christophe, Herbst Niclas,
Hlaváček Martin, Hübner Danuta Maria, in 't Veld Sophia, Knotek Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah
Maximilian, Kuhs Joachim, Lacapelle Jean-Lin, Lamberts Philippe, de Lange Esther, Larrouturou
Pierre, Lenaers Jeroen, López Javi, López-Istúriz White Antonio, Lutgen Benoît, McAllister David,
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, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Pereira
Lídia,  Peter-Hansen  Kira  Marie,  Picierno  Pina,  Picula  Tonino,  Pieper  Markus,  Pîslaru  Dragoș,
Radtke Dennis, Regner Evelyn, Reil  Guido,  Ries Frédérique,  Riquet Dominique,  Rónai Sándor,
Roos Robert, Ruiz Devesa Domènec, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Schulze Sven, Schwab
Andreas,  Seekatz  Ralf,  Séjourné  Stéphane,  Silva  Pereira  Pedro,  Solís  Pérez  Susana,  Sonneborn
Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Ştefănuță Nicolae, Terras Riho, Vandendriessche Tom, Van
Overtveldt  Johan,  Vautmans  Hilde,  Verhofstadt  Guy,  Vincze  Loránt,  Vázquez  Lázara  Adrián,
Wallace Mick, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiseler-Lima Isabel

Estyneet:

Al-Sahlani Abir, Jarubas Adam, Maldeikienė Aušra, Ochojska Janina, Søgaard-Lidell Linea

⁂

Covid-19-pandemian vuoksi on otettu käyttöön etä-äänestysjärjestelmä (ks. 20. maaliskuuta 2020
tehty puhemiehistön päätös äänestysohjeista 3. toukokuuta 2004 tehdyn päätöksen täydentämisestä).
Äänestykseen  osallistuneiden  jäsenten  nimet  ilmoitetaan  asiakirjassa  ”Nimenhuutoäänestysten
tulokset”, joka liitetään istuntopöytäkirjaan ja on saatavilla parlamentin verkkosivustolla.
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