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EURÓPAI PARLAMENT 

ÜLÉSSZAK: 2020–2021

2020. április 16–17-i ülés

BRÜSSZEL

JEGYZŐKÖNYV

2020. ÁPRILIS 16., CSÜTÖRTÖK 

ELNÖKÖL: David Maria SASSOLI
elnök

1. Az ülésszak folytatása
A 2020. március 26-án, csütörtökön megszakított ülésszak folytatódik.

2. Az ülés megnyitása
Az ülést 09.06-kor nyitják meg.

3. Az elnök nyilatkozata
Az elnök nyilatkozatot tesz a COVID-19-pandémia következtében előállt kihívásról, valamint a
Parlamentnek és az Uniónak az állampolgárokkal szemben megnyilvánuló szerepéről.

Kifejezi a Parlament szolidaritását az áldozatok felé, és tisztelettel adózik mindazok előtt, akik részt
vesznek a vírus elleni küzdelemben.

Emlékeztet, hogy a küzdelmet folytatni kell, és hogy a szolidaritás és a demokrácia segítségével
meg kell találni a kiutat a válságból.

Hangsúlyozza továbbá az ezen a rendkívüli ülésen elfogadásra kerülő határozatok fontosságát az
Unió összehangolt fellépése szempontjából.

4. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.

5. Ülésnaptár
Az elnök tájékoztat, hogy az Elnökök Értekezletének 2020. április 2-i legutóbbi ülésén a
képviselőcsoportok elnökeivel úgy határoztak, hogy mára és holnapra, azaz 2020. április 16-ra és
17-re összehívják ezt a rendkívüli plenáris ülést annak érdekében, hogy szavazzanak a COVID-19
elleni küzdelemre irányuló új bizottsági intézkedésekről, valamint megvitassák és frissítsék a
pandémia és következményei elleni küzdelemmel kapcsolatos parlamenti álláspontot.
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A 2020. évi ideiglenes felülvizsgált ülésnaptár a Parlament honlapján megtekinthető.

6. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 111.
cikkének (2) bekezdése)
Az alábbi felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra irányuló tervezeteket terjesztették a
Parlament elé:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2017/891 felhatalmazáson alapuló
rendeletnek a gyümölcs- és zöldségágazatban működő termelői szervezetek által forgalmazott
termékek értékének kiszámítása tekintetében történő módosításáról (C(2020)01835 - 2020/2617
(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2020.
március 30.

utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet II. és III.mellékletének módosításáról (C(2020)01894 - 2020/2618(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2020.
április 1.

utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2019/1021 európai parlamenti és tanácsi
rendelet I. mellékletének a perfluor-oktánsav (PFOA), a PFOA sói és a PFOA-rokon vegyületek
felvétele tekintetében történő módosításáról (C(2020)01973 - 2020/2622(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2020.
április 8.

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 952/2013/EU rendelet kiegészítéséről szóló (EU)
2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról és helyesbítéséről, valamint az Uniós
Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU rendelet kiegészítéséről szóló (EU) 2016/341
felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról (C(2020)02008 - 2020/2619(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2020.
április 3.

utalva az illetékes bizottsághoz: IMCO

7. Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 112. cikke)
Az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás keretében az alábbi végrehajtási intézkedések
tervezetét továbbították a Parlamentnek:

- A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III.
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mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található kromafenozid, fluometuron,
pencikuron, szedaxán, tau-fluvalinát és triazoxid megengedett szermaradék-határértékei
tekintetében történő módosításáról (D063895/04 - 2020/2614(RPS) - határidő: 2020. május 24.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III.
mellékletének és a 231/2012/EU bizottsági rendelet mellékletének az annatto, bixin, norbixin (E
160b) felhasználása tekintetében történő módosításáról (D066082/02 - 2020/2615(RPS) - határidő:
2020. május 25.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

8. A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további
intézkedések
A 2020. februári ülés során a Parlament által elfogadott álláspontokkal és állásfoglalásokkal
kapcsolatos további intézkedésekről szóló bizottsági közlemény rendelkezésre áll a Parlament
internetes oldalán.

9. Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről 

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről (az eljárási szabályzat 47. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének 2020. március 5-i határozatát követően)

ECON bizottság

- Digitális pénzügy: a kriptovaluták kapcsán felmerülő kockázatok – szabályozási és felügyeleti
kihívások a pénzügyi szolgáltatások, intézmények és piacok terén (2020/2034(INL)) 

LIBE, FEMM bizottság

- A nemi alapú erőszak elleni küzdelem: a kibertérben elkövetett erőszak (2020/2035(INL)) 

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről (az eljárási szabályzat 54. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének 2020. március 5-i határozatát követően)

AFET, DEVE, BUDG bizottság

- Az uniós vagyonkezelői alapokról és a törökországi menekülteket támogató eszközről szóló
végrehajtási jelentés (2020/2045(INI)) 
(vélemény: CONT, LIBE (az eljárási szabályzat 57. cikke))

DEVE bizottság

- Az éghajlatváltozás hatásai a fejlődő országok veszélyeztetett lakosságára (2020/2042(INI)) 
(vélemény: ENVI, LIBE, FEMM)

- Az Afrikára vonatkozó új uniós stratégia – partnerség a fenntartható és befogadó fejlődésért
(2020/2041(INI)) 
(vélemény: AFET (az eljárási szabályzat 57. cikke), INTA (az eljárási szabályzat 57. cikke), AGRI,
CULT, LIBE, FEMM)
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ECON bizottság

- Az adóügyi információcserére vonatkozó uniós követelmények végrehajtása: elért eredmények,
tanulságok és leküzdendő akadályok (2020/2046(INI)) 
(vélemény: LIBE)

- Az euró nemzetközi szerepének erősítése (2020/2037(INI)) 
(vélemény: INTA)

- A tőkepiaci unió további fejlesztése: a tőkepiaci finanszírozáshoz való hozzáférés, különösen a
kkv-k számára, és a lakossági befektetők tőkepiaci részvételének növelése (2020/2036(INI)) 

ENVI bizottság

- Az importált fogyasztási cikkek karbonintenzitását ellensúlyozó, WTO-kompatibilis uniós
mechanizmus felé (2020/2043(INI)) 
(vélemény: INTA (az eljárási szabályzat 57. cikke), ECON (az eljárási szabályzat 57. cikke))

LIBE bizottság

- A nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös eljárásokról szóló
2013/32/EU irányelv 43. cikkéről szóló végrehajtási jelentés (2020/2047(INI)) 

REGI bizottság

- A kohéziós politika nemi dimenziója (2020/2040(INI)) 
(vélemény: FEMM)

- A demográfiai tendenciák megfordítása az uniós régiókban a kohéziós politika eszközeivel
(2020/2039(INI)) 
(vélemény: EMPL, AGRI)

TRAN bizottság

- A fenntartható turizmusra vonatkozó uniós stratégia (2020/2038(INI)) 
(vélemény: AGRI, CULT)

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről (az eljárási szabályzat 54. cikke és 227.
cikkének (1). bekezdése) 

(Az Elnökök Értekezletének 2020. március 5-i határozatát követően)

PETI bizottság

- Jelentés az eljárási szabályzat 227. cikkének (7) bekezdése szerint a Petíciós Bizottság 2019-es év
során folytatott tanácskozásairól (2020/2044(INI)) 

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről (az eljárási szabályzat 114. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének 2020. március 5-i határozatát követően)

LIBE bizottság

- Az Európai Unió és Új-Zéland közötti, a személyes adatoknak a Bűnüldözési Együttműködés
Európai Uniós Ügynöksége (Europol), valamint a súlyos bűncselekmények és a terrorizmus elleni
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küzdelem terén illetékes új-zélandi hatóságok közötti cseréjéről szóló megállapodásra vonatkozó
tárgyalások megkezdésére való felhatalmazásról szóló tanácsi határozatra vonatkozó ajánlás
(2020/2048(INI)) 

10. A bizottsági felkérések módosítása (az eljárási szabályzat 56. cikke)
TRAN bizottság 

- A klímasemlegesség elérését célzó keret létrehozása és az (EU) 2018/1999 rendelet (az európai
klímarendelet) módosítása (COM(2020)0080 - C9-0077/2020 - 2020/0036(COD))
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI
vélemény: ECON, EMPL, ITRE, TRAN, REGI, AGRI

11. Társbizottságok (az eljárási szabályzat 57. cikke)
(Az Elnökök Értekezletének 2020. március 5-i határozatát követően)

bizottságok AFET, DEVE, BUDG

- Az uniós vagyonkezelői alapokról és a törökországi menekülteket támogató eszközről szóló
végrehajtási jelentés (2020/2045(INI)) 
(vélemény: CONT, LIBE (az eljárási szabályzat 57. cikke))

DEVE bizottság

- Az Afrikára vonatkozó új uniós stratégia – partnerség a fenntartható és befogadó fejlődésért
(2020/2041(INI)) 
(vélemény: AFET (az eljárási szabályzat 57. cikke), INTA (az eljárási szabályzat 57. cikke), AGRI,
CULT, LIBE, FEMM)

ENVI bizottság 

- Az importált fogyasztási cikkek karbonintenzitását ellensúlyozó, WTO-kompatibilis uniós
mechanizmus felé (2020/2043(INI)) 
(vélemény: INTA (az eljárási szabályzat 57. cikke), ECON (az eljárási szabályzat 57. cikke))

FEMM bizottság 

- Nemek közötti egyenlőség az EU kül- és biztonságpolitikájában (2019/2167(INI)) 
(vélemény: AFET (az eljárási szabályzat 57. cikke))

12. Társbizottsági eljárások alkalmazásáról szóló határozatok (az
eljárási szabályzat 58. cikke)
(Az Elnökök Értekezletének 2020. március 5-i határozatát követően)

- Az uniós vagyonkezelői alapokról és a törökországi menekülteket támogató eszközről szóló
végrehajtási jelentés (2020/2045(INI)) 
bizottságok: AFET, DEVE, BUDG (az eljárási szabályzat 58. cikke)
(vélemény: CONT, LIBE (az eljárási szabályzat 57. cikke))
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- A kapcsolati erőszak és a felügyeleti jog hatása a nőkre és a gyermekekre (2019/2166(INI)) 
bizottságok: JURI, FEMM (az eljárási szabályzat 58. cikke)

- A nemi alapú erőszak elleni küzdelem: a kibertérben elkövetett erőszak (2020/2035(INL)) 
bizottságok: LIBE, FEMM (az eljárási szabályzat 58. cikke)

13. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) más intézmények

- A Tanács határozata az Európai Közösség és az Indiai Köztársaság kormánya közötti tudományos
és technológiai együttműködésről szóló megállapodás megújításáról (06104/2020 - C9-0090/2020 -
2020/0015(NLE))

utalva illetékes: ITRE

- A Tanács határozata az Európai Közösség és Ukrajna közötti tudományos és technológiai
együttműködésről szóló megállapodás megújításáról (06101/2020 - C9-0091/2020 - 2020/0016
(NLE))

utalva illetékes: ITRE

- Javaslat az (EU) 2020/265 határozatnak a Rugalmassági Eszközből 2020-ban igénybe vett, a
migrációra, a menekültáradatra és a biztonsági fenyegetésekre, a COVID-19-járvánnyal összefüggő
azonnali intézkedésekre, valamint az Európai Ügyészség megerősítésére fordítandó összegek
kiigazítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM
(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD))

utalva illetékes: BUDG
vélemény: LIBE

- Javaslat az 1379/2013/EU és az 508/2014/EU rendeletnek a COVID-19-járvány által a halászati és
akvakultúra-ágazatra gyakorolt hatások enyhítésére irányuló egyedi intézkedések tekintetében
történő módosításáról szóló az európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2020)0142 - C9-
0093/2020 - 2020/0059(COD))
Az eljárási szabályzat 145. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az
Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva illetékes: PECH

- Javaslat a 223/2014/EU rendeletnek a COVID-19-válság kezelése érdekében bevezetendő egyedi
intézkedések tekintetében történő módosításáról szóló európai parlament és tanácsi rendeletre
(COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD))
Az eljárási szabályzat 145. cikkének (1) bekezdése és 146. cikkének (1) bekezdése értelmében az
elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók
Bizottságával.

utalva illetékes: EMPL

- Javaslat az 1303/2013/EU és az 1301/2013/EUrendeletnek az európai strukturális és beruházási
alapok COVID-19-járványra adott válaszlépésekre történő felhasználásához kivételes rugalmasságot
biztosító egyedi intézkedések tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi
rendeletre (COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD))
Az eljárási szabályzat 145. cikkének (1) bekezdése és 146. cikkének (1) bekezdése értelmében az
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elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók
Bizottságával.

utalva illetékes: REGI

- Javaslat az (EU) 2020/265 határozatnak a Rugalmassági Eszközből 2020-ban igénybe vett, a
migrációra, a menekültáradatra és a biztonsági fenyegetésekre, a COVID-19-járvánnyal összefüggő
azonnali intézkedésekre, valamint az Európai Ügyészség megerősítésére fordítandó összegek
kiigazítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM
(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD))

utalva illetékes: BUDG

- Javaslat a rendkívüli tartaléknak a tagállamok számára nyújtandó sürgősségi segély, valamint a
COVID-19-járvány kapcsán az uniós polgári védelmi mechanizmus/rescEU további megerősítése
céljából 2020-ban történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM
(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD))

utalva illetékes: BUDG

- Javaslat az orvostechnikai eszközökről szóló (EU) 2017/745 rendeletnek a benne foglalt bizonyos
rendelkezések alkalmazási időpontja tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és
tanácsi rendeletre (COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD))
Az eljárási szabályzat 145. cikkének (1) bekezdése és 146. cikkének (1) bekezdése értelmében az
elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók
Bizottságával.

utalva illetékes: ENVI

- Javaslat az Európai Unió stabilizációs és társulási folyamatában részt vevő vagy ahhoz kapcsolódó
országokra és területekre kivételes kereskedelmi intézkedések bevezetéséről szóló 1215/2009/EK
tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2020)0135 -
C9-0099/2020 - 2020/0051(COD))

utalva illetékes: INTA
vélemény: AFET

- Javaslat a 2003/17/EK tanácsi határozatnak az Ukrajnában a gabonavetőmag-termesztés során
végrehajtott szántóföldi ellenőrzések egyenértékűsége és az Ukrajnában termesztett
gabonavetőmagok egyenértékűsége tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és
tanácsi határozatra (COM(2020)0137 - C9-0100/2020 - 2020/0053(COD))
Az eljárási szabályzat 145. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az
Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva illetékes: AGRI
vélemény: INTA

- A 2020. évi általános költségvetésre vonatkozó 1. sz. költségvetésmódosítási tervezet:
Segítségnyújtás Görögországnak a megnövekedett migrációs nyomás miatt – A COVID-19-
járvánnyal kapcsolatos azonnali intézkedések – Támogatás az albániai földrengés utáni
helyreállításra – Egyéb kiigazítások – A Tanács 2020. április 14-i álláspontja (07250/2020 - C9-
0101/2020 - 2020/2052(BUD))

utalva illetékes: BUDG

- A DEC 05/2020. számú előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó javaslat – III. szakasz -
Bizottság (N9-0012/2020 - C9-0108/2020 - 2020/2059(GBD))
utalva az illetékes bizottsághoz: BUDG
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- A 2020. évi általános költségvetésre vonatkozó 2. sz. költségvetésmódosítási tervezet:
Szükséghelyzeti támogatás nyújtása a tagállamoknak, valamint az uniós polgári védelmi
mechanizmus / rescEU további megerősítése a COVID-19-járványra való reagálás céljából – A
Tanács 2020. április 14-i álláspontja (07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD))

utalva illetékes: BUDG

- A Tanács rendelete a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló
1311/2013/EU, Euratom rendeletnek a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék
hatályára tekintettel történő módosításáról (07170/2020 - C9-0110/2020 - 2020/0055(APP))

utalva illetékes: BUDG

- Javaslat az INF 2/2020. számú előirányzat-átcsoportosításra - Régiók Bizottsága (N9-0013/2020 -
C9-0111/2020 - 2020/2060(GBD))
utalva az illetékes bizottsághoz: BUDG

2) a képviselők

- Viktor Uspaskich. Állásfoglalási indítvány a pénzügyi és demográfiai kihívásokkal küzdő régiók
uniós finanszírozásának növeléséről (B9-0131/2020)

utalva illetékes: 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 és Ivan Štefanec. Állásfoglalási indítvány a
tűzbiztonság európai uniós napjáról (B9-0132/2020)

utalva illetékes: ENVI

- Mara Bizzotto. Állásfoglalási indítvány a börtönök túlzsúfoltságáról és a biztonsági kockázatokról
(B9-0133/2020)

utalva illetékes: LIBE

- Dominique Bilde. Állásfoglalási indítvány a görög–török határon kialakult migrációs válságról
(B9-0134/2020)

utalva illetékes: LIBE
vélemény: AFET

- Jean-Paul Garraud. Állásfoglalási indítvány az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap
beavatkozási kritériumairól (B9-0135/2020)

utalva illetékes: EMPL

- Jordan Bardella. Állásfoglalási indítvány az Európába irányuló migrációs áramlásokról és a
Törökországgal fenntartott kapcsolatokról (B9-0136/2020)

utalva illetékes: LIBE
vélemény: AFET

- Elena Lizzi. Állásfoglalási indítvány a hallgatói mobilitás európai adatbázisának létrehozásáról,
valamint koordinált és biztonságos visszatérési eljárások vészhelyzet esetén történő aktiválásáról
(B9-0137/2020)

utalva illetékes: CULT
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14. Ügyrend
Kiosztották a 2020. április 16–17-i plenáris ülés végleges napirendtervezetét (PE 650.788/PDOJ). 

Az elnök bejelenti, hogy a Bizottság által benyújtott alábbi, sürgősségi eljárásra irányuló kérelmeket
kapta kézhez (az eljárási szabályzat 163. cikke):

— A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret módosításáról szóló rendelet
***

— 1/2020. sz. költségvetés-módosítási tervezet – Támogatás Görögországnak a megnövekvő
migrációs nyomás miatt – Azonnali intézkedések a COVID-19-járvány megjelenése nyomán –
Támogatás Albániának a földrengés utáni újjáépítéshez – Egyéb kiigazítások

— 2/2020. sz. költségvetés-módosítási tervezet – Szükséghelyzeti támogatás nyújtása a
tagállamok számára, valamint az uniós polgári védelmi mechanizmus/rescEU további
megerősítése a COVID-19-járványra való reagálás érdekében

— A 2020. évi Rugalmassági Eszköz igénybevétele: migráció, menekültáradat és biztonsági
fenyegetések; a COVID-19-járvány következtében hozott azonnali intézkedések; az Európai
Ügyészség megerősítése – 2020/2053(BUD)

— A 2020. évi Rugalmassági Eszköz igénybevétele: migráció, menekültáradat és biztonsági
fenyegetések; a COVID-19-járvány következtében hozott azonnali intézkedések; az Európai
Ügyészség megerősítése – 2020/2056(BUD)

— A rendkívüli tartalék 2020-ban történő igénybevétele: a tagállamok számára nyújtandó
sürgősségi segély, valamint az uniós polgári védelmi mechanizmus/rescEU további
megerősítése a COVID-19-járvány kapcsán

— Az európai strukturális és beruházási alapok COVID-19-járványra adott válaszlépésekre
történő felhasználásához kivételes rugalmasságot biztosító egyedi intézkedések ***I

— A COVID-19-válság kezelése érdekében bevezetendő egyedi intézkedések ***I

— A COVID-19-járvány által a halászati és akvakultúra-ágazatra gyakorolt hatások enyhítésére
irányuló egyedi intézkedések ***I

— Orvostechnikai eszközök ***I

Ezért, a képviselőcsoportok elnökeivel folytatott konzultációt követően az elnök a végleges
napirendtervezet alábbi módosításait javasolja:

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Összehangolt uniós fellépés a COVID-19-pandémia és
következményei elleni küzdelem érdekében: a vitára 9 és 12 óra között kerül sor. 

A csütörtöki és pénteki szavazások az alábbiak szerint zajlanak:

Csütörtök

Az első szavazásra 9.30 és 10.30 között kerül sor a fent említett, sürgősségi eljárásra irányuló
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kérelmekről szóló szavazással, valamint az „Összehangolt uniós fellépés a COVID-19-pandémia és
következményei elleni küzdelem érdekében” című közös állásfoglalási indítványra irányuló
módosítások első részéről szóló szavazással.

Az első szavazás eredményét 13.30-kor jelentik be.

A második szavazásra 13.30 és 14.30 között kerül sor a 2014–2020-as időszakra vonatkozó
többéves pénzügyi keret módosításáról szóló rendeletről szóló szavazással, valamint  az
„Összehangolt uniós fellépés a COVID-19-pandémia és következményei elleni küzdelem
érdekében” című közös állásfoglalási indítványra irányuló módosítások második részéről szóló
szavazással.

A második szavazás eredményét 17 órakor jelentik be.

A harmadik szavazásra 17 és 18 óra között kerül sor az „Összehangolt uniós fellépés a COVID-19-
pandémia és következményei elleni küzdelem érdekében” című közös állásfoglalási indítványra
irányuló módosítások harmadik részéről szóló szavazással.

A harmadik szavazás eredményét 20.30-kor jelentik be.

A negyedik szavazásra 20.30 és 21 óra között kerül sor az „Összehangolt uniós fellépés a COVID-
19-pandémia és következményei elleni küzdelem érdekében” című közös állásfoglalási indítványra
irányuló módosítások negyedik részéről szóló szavazással.

A negyedik szavazás eredményét 22.50-kor jelentik be, és az ülést 23 órakor berekesztik.

Péntek

Az ülés 9 órakor kezdődik az első szavazással 9 és 10 óra között, és az alábbiakra irányuló
módosításokról szavaznak:

- 1/2020. sz. költségvetés-módosítási tervezet és 2/2020. sz. költségvetés-módosítási tervezet;

- a 2020. évi Rugalmassági Eszköz igénybevételének két dossziéja;

- a rendkívüli tartalék 2020-ban történő igénybevételének egy dossziéja;

- a II. COVID-19-csomagról szóló együttdöntési eljárás három dossziéja;

- az Orvostechnikai eszközök. 

Az első szavazás eredményét 12.30-kor jelentik be.

A második szavazásra 12.30 és 13 óra között kerül sor, és az alábbiakról szóló zárószavazást
tartalmazza:

- 1/2020. sz. költségvetés-módosítási tervezet és 2/2020. sz. költségvetés-módosítási tervezet;

- a 2020. évi Rugalmassági Eszköz igénybevételének két dossziéja;
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- la rendkívüli tartalék 2020-ban történő igénybevételének egy dossziéja;

- a II. COVID-19-csomagról szóló együttdöntési eljárás három dossziéja;

- az Orvostechnikai eszközök;

- közös állásfoglalási indítvány: „Összehangolt uniós fellépés a COVID-19-pandémia és
következményei elleni küzdelem érdekében” (RC-B9-0143/2020). 

A második szavazás eredményét 16 órakor jelentik be.

A harmadik szavazásra a módosításokról vagy egy, a COVID-19-ről és következményeiről szóló
másik állásfoglalási indítványról szóló zárószavazásra esetleg 16 és 17 óra között kerül sor, és a
szavazás eredményét 19.30-kor jelentik be.

A negyedik szavazásra a módosításokról vagy egy, az „Összehangolt uniós fellépés a COVID-19-
pandémia és következményei elleni küzdelem érdekében” című másik állásfoglalási indítványról
szóló zárószavazásra esetleg 19.30 és 20.30 között kerül sor, és a szavazás eredményét 22.30-kor
jelentik be.

Az ülést 23 órakor berekesztik. 

A Parlament egyetért e javaslatokkal.

Az ügyrendet megállapítják.

° 
° ° ° 

A vita kezdetét megelőzően az elnök bejelenti, hogy az első szavazásra 9.30 és 10.30 között kerül
sor. 

15. Összehangolt uniós fellépés a COVID-19-pandémia és
következményei elleni küzdelem érdekében (vita) 
A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Összehangolt uniós fellépés a COVID-19-pandémia és
következményei elleni küzdelem érdekében (2020/2616(RSP))

Charles Michel (az Európai Tanács elnöke) nyilatkozatot tesz.

(A vita folytatása: 2020.4.16-i jegyzőkönyv, 17. pont)

16. Első szavazás
A Parlament a Bizottság által benyújtott alábbi, sürgősségi eljárásra irányuló kérelmekről szavaz (az
eljárási szabályzat 163. cikke):

— A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret módosításáról szóló rendelet
***
[07170/2020 - C9-0110/2020 - 2020/0055(APP)] - Költségvetési Bizottság
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— 1/2020. sz. költségvetés-módosítási tervezet – Támogatás Görögországnak a megnövekvő
migrációs nyomás miatt – Azonnali intézkedések a COVID-19-járvány megjelenése nyomán –
Támogatás Albániának a földrengés utáni újjáépítéshez – Egyéb kiigazítások
[07250/2020 - C9-0101/2020 - 2020/2052(BUD)] - Költségvetési Bizottság

— 2/2020. sz. költségvetés-módosítási tervezet – Szükséghelyzeti támogatás nyújtása a
tagállamok számára, valamint az uniós polgári védelmi mechanizmus/rescEU további
megerősítése a COVID-19-járványra való reagálás érdekében
[07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD)] - Költségvetési Bizottság

— A 2020. évi Rugalmassági Eszköz igénybevétele: migráció, menekültáradat és biztonsági
fenyegetések; a COVID-19-járvány következtében hozott azonnali intézkedések; az Európai
Ügyészség megerősítése – 2020/2053(BUD)
[COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD)] - Költségvetési Bizottság

— A 2020. évi Rugalmassági Eszköz igénybevétele: migráció, menekültáradat és biztonsági
fenyegetések; a COVID-19-járvány következtében hozott azonnali intézkedések; az Európai
Ügyészség megerősítése – 2020/2056(BUD)
[COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD)] - Költségvetési Bizottság

— A rendkívüli tartalék 2020-ban történő igénybevétele: a tagállamok számára nyújtandó
sürgősségi segély, valamint az uniós polgári védelmi mechanizmus/rescEU további
megerősítése a COVID-19-járvány kapcsán
[COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD)] - Költségvetési Bizottság

— Az európai strukturális és beruházási alapok COVID-19-járványra adott válaszlépésekre
történő felhasználásához kivételes rugalmasságot biztosító egyedi intézkedések ***I
[COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)] - Regionális Fejlesztési Bizottság

— A COVID-19-válság kezelése érdekében bevezetendő egyedi intézkedések ***I
[COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

— A COVID-19-járvány által a halászati és akvakultúra-ágazatra gyakorolt hatások enyhítésére
irányuló egyedi intézkedések ***I
[COM(2020)0142 - C9-0093/2020- 2020/0059(COD)] - Halászati Bizottság

— Orvostechnikai eszközök ***I
[COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi
és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

A Parlament a  közös állásfoglalásra irányuló indítványra irányuló módosítások első részéről is
szavaz, benyújtva az eljárási szabályzat 132. cikke (2) bekezdésének megfelelően, az alábbi
állásfoglalások helyébe lép: B9-0143/2020, B9-0144/2020, B9-0146/2020 és B9-0147/2020,
Manfred Weber és Esteban González Pons, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Iratxe García Pérez,
a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Dacian Cioloş, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, és
Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében: A COVID-19-világjárvány és annak
következményei elleni küzdelemre irányuló összehangolt uniós fellépés (2020/2616(RSP)) (RC-B9-
0143/2020).

A szavazás 10.30-ig tart. 
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A szavazás megkezdődik.

A szavazás eredményét az elnök jelenti be (2020.4.16-i jegyzőkönyv, 19. pont  és 2020.4.16-i
jegyzőkönyv, 22. pont).

17. Összehangolt uniós fellépés a COVID-19-pandémia és
következményei elleni küzdelem érdekében (a vita folytatása) 
A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Összehangolt uniós fellépés a COVID-19-pandémia és
következményei elleni küzdelem érdekében (2020/2616(RSP))

(A vita kezdete: 2020.4.16-i jegyzőkönyv, 16. pont)

Ursula von der Leyen (a Bizottság elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal Esteban González Pons, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Iratxe García Pérez, a(z)
S&D képviselőcsoport nevében, Dacian Cioloş, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Marco
Campomenosi, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE
képviselőcsoport nevében, Raffaele Fitto, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, és Manon Aubry, a
(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL: Rainer WIELAND
alelnök

Felszólal 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 és Lena
Düpont.

Felszólal: Maroš Šefčovič (a Bizottság alelnöke).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 132. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott
állásfoglalásra irányuló indítványok:
— Dacian Cioloş, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, a COVID-19-világjárvány és annak

következményei elleni küzdelemre irányuló összehangolt uniós fellépésről (2020/2616(RSP))
(B9-0143/2020);

— Manfred Weber és Esteban González Pons, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a COVID-19-
világjárvány és annak következményei elleni küzdelemre irányuló uniós fellépésről
(2020/2616(RSP)) (B9-0144/2020);

— Marco Zanni, Marco Campomenosi, Jérôme Rivière, Gerolf Annemans, Ivan David, Jaak
Madison és Sylvia Limmer, a(z) ID képviselőcsoport nevében, a COVID-19-világjárvány és
annak következményei elleni küzdelemre irányuló összehangolt uniós fellépésről (2020/2616
(RSP)) (B9-0145/2020);
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— Iratxe García Pérez, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a COVID-19 világjárvány és annak
következményei elleni küzdelemre irányuló uniós fellépésről (2020/2616(RSP)) (B9-
0146/2020);

— Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a COVID-19-világjárvány és
annak következményei elleni küzdelemre irányuló összehangolt uniós fellépésről (2020/2616
(RSP)) (B9-0147/2020);

— Manon Aubry és Martin Schirdewan, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a COVID-19-
világjárvány és annak következményei elleni küzdelemre irányuló összehangolt uniós
fellépésről (2020/2616(RSP)) (B9-0148/2020);

— Angel Dzhambazki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében a COVID-19-világjárvány és annak
következményei elleni küzdelemre irányuló összehangolt uniós fellépésről (2020/2616(RSP))
(B9-0149/2020).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2020.4.16-i jegyzőkönyv, 22. pont,  2020.4.16-i jegyzőkönyv, 25. pont,  2020.4.16-i
jegyzőkönyv, 28. pont,  2020.4.17-i jegyzőkönyv, 2. pont,  2020.4.17-i jegyzőkönyv, 9. pont

(Az ülést 12.25-kor felfüggesztik.)

18. Az ülés folytatása
Az ülés 13.41-kor folytatódik.

19. A szavazás eredményének bejelentése
Az elnök felolvassa a sürgősségi eljárásra irányuló kérelmekről tartott szavazás eredményét (az
eljárási szabályzta 163. cikke):

A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret módosításáról szóló rendelet ***
[07170/2020 - C9-0110/2020 - 2020/0055(APP)] - Költségvetési Bizottság

A Parlament elfogadta a sürgősségi eljárásra irányuló kérelmet.

1/2020. sz. költségvetés-módosítási tervezet – Támogatás Görögországnak a megnövekvő migrációs
nyomás miatt – Azonnali intézkedések a COVID-19-járvány megjelenése nyomán – Támogatás
Albániának a földrengés utáni újjáépítéshez – Egyéb kiigazítások
[07250/2020 - C9-0101/2020 - 2020/2052(BUD)] - Költségvetési Bizottság

A Parlament elfogadta a sürgősségi eljárásra irányuló kérelmet.

2/2020. sz. költségvetés-módosítási tervezet – Szükséghelyzeti támogatás nyújtása a tagállamok
számára, valamint az uniós polgári védelmi mechanizmus/rescEU további megerősítése a COVID-
19-járványra való reagálás érdekében
[07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD)] - Költségvetési Bizottság

A Parlament elfogadta a sürgősségi eljárásra irányuló kérelmet.

A 2020. évi Rugalmassági Eszköz igénybevétele: migráció, menekültáradat és biztonsági
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fenyegetések; a COVID-19-járvány következtében hozott azonnali intézkedések; az Európai
Ügyészség megerősítése – 2020/2053(BUD)
[COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD)] - Költségvetési Bizottság

A Parlament elfogadta a sürgősségi eljárásra irányuló kérelmet.

A 2020. évi Rugalmassági Eszköz igénybevétele: migráció, menekültáradat és biztonsági
fenyegetések; a COVID-19-járvány következtében hozott azonnali intézkedések; az Európai
Ügyészség megerősítése – 2020/2056(BUD)
[COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD)] - Költségvetési Bizottság

A Parlament elfogadta a sürgősségi eljárásra irányuló kérelmet.

A rendkívüli tartalék 2020-ban történő igénybevétele: a tagállamok számára nyújtandó sürgősségi
segély, valamint az uniós polgári védelmi mechanizmus/rescEU további megerősítése a COVID-19-
járvány kapcsán
[COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD)] - Költségvetési Bizottság

A Parlament elfogadta a sürgősségi eljárásra irányuló kérelmet. 

Az európai strukturális és beruházási alapok COVID-19-járványra adott válaszlépésekre történő
felhasználásához kivételes rugalmasságot biztosító egyedi intézkedések ***I
[COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)] - Regionális Fejlesztési Bizottság

A Parlament elfogadta a sürgősségi eljárásra irányuló kérelmet.

A COVID-19-válság kezelése érdekében bevezetendő egyedi intézkedések ***I
[COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

A Parlament elfogadta a sürgősségi eljárásra irányuló kérelmet.

A COVID-19-járvány által a halászati és akvakultúra-ágazatra gyakorolt hatások enyhítésére
irányuló egyedi intézkedések ***I
[COM(2020)0142 - C9-0093/2020- 2020/0059(COD)] - Halászati Bizottság

A Parlament elfogadta a sürgősségi eljárásra irányuló kérelmet.

Orvostechnikai eszközök ***I
[COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és
Élelmiszer-biztonsági Bizottság

A Parlament elfogadta a sürgősségi eljárásra irányuló kérelmet.

A következő benyújtási határidők kerültek meghatározásra:

- módosítások: ma, 2020. április 16., 14 óra;

- részenkénti szavazás és külön szavazás: ma, 2020. április 16., 15.30.

20. Második szavazás
A Parlament az alábbiakról tart szavazást:
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A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret módosításáról szóló rendelet ***
[07170/2020 - C9-0110/2020 - 2020/0055(APP)] - BUDG bizottság

A közös állásfoglalásra irányuló indítványra (RC-B9-0143/2020) irányuló módosítások második
része. 

A szavazás 14.30-ig tart. 

A szavazás megkezdődik.

A szavazás eredményét az elnök jelenti be (2020.4.16-i jegyzőkönyv, 25. pont ).

(Az ülést 13.49-kor felfüggesztik.)

ELNÖKÖL: Pedro SILVA PEREIRA
alelnök

21. Az ülés folytatása
Az ülés 17.05-kor folytatódik.

22. A szavazás eredményének bejelentése
Az elnök felolvassa a közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B9-0143/2020 módosításainak
második részéről tartott szavazás eredményét (2020.4.16-i jegyzőkönyv, 16. pont ).

(Egyszerű többség szükséges.)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2020. április 16., csütörtök és 2020.
április 17., péntek, 11. pont)

Elfogadott szövegek: (P9_TA(2020)0054)

23. Harmadik szavazás
A Parlament a közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B9-0143/2020 módosításainak harmadik
részéről szavaz.

A szavazás 18 óráig tart. 

A szavazás megkezdődik.

A szavazás erdményét az elnök jelenti be (2020.4.16-i jegyzőkönyv, 28. pont ).

(Az ülést 17.12-kor felfüggesztik.)

ELNÖKÖL: Rainer WIELAND
alelnök

24. Az ülés folytatása
Az ülés 20.35-kor folytatódik.
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25. A szavazás eredményének bejelentése
Az elnök felolvassa az alábbiról tartott zárószavazás eredményét:

A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret módosításáról szóló rendelet ***
[07170/2020 - C9-0110/2020 - 2020/0055(APP)] - BUDG bizottság (2020.4.16-i jegyzőkönyv, 20.
pont )

(Az összes parlamenti képviselő többsége)

TANÁCSI RENDELET TERVEZETE

Elfogadva. (P9_TA(2020)0044)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2020. április 16., csütörtök és 2020.
április 17., péntek, 1. pont)

A Parlament egyetért a tanácsi rendelet tervezetével.

Az elnök bejelenti a közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B9-0143/2020 módosításainak
második részéről tartott szavazás eredményét (2020.4.16-i jegyzőkönyv, 20. pont )

(Egyszerű többség szükséges.)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2020. április 16., csütörtök és 2020.
április 17., péntek, 11. pont)

Elfogadott szövegek: (P9_TA(2020)0054)

26. Negyedik szavazás
A Parlament a közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B9-0143/2020 módosításainak negyedik
részéről szavaz.

A szavazás 21.30-ig tart. 

A szavazás elkezdődik.

A szavazás eredményét 2020. április 17-én, pénteken jelentik be (2020.4.17-i jegyzőkönyv, 2. pont).

(Az ülést 20.40-kor felfüggesztik.)

27. Az ülés folytatása
Az ülés 22.54-kor folytatódik.

28. A szavazás eredményének bejelentése
Az elnök bejelenti a közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B9-0143/2020 módosításainak
harmadik részéről tartott szavazás eredményét (2020.4.16-i jegyzőkönyv, 23. pont ).

(Egyszerű többség szükséges.)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2020. április 16., csütörtök és 2020.
április 17., péntek, 11. pont)
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Elfogadott szövegek: (P9_TA(2020)0054)

29. A szavazáshoz fűzött indokolások
A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások: 

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 194. cikke értelmében a Parlament
weboldalán, a képviselők személyes oldalain jelennek meg.

Kivételes jelleggel legfeljebb 400 szavas szavazatindokolásokat fogadnak el.

30. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az ülés jegyzőkönyvéhez csatolt „A név szerinti
szavazás eredménye” dokumentumban szerepelnek és a Parlament internetes oldalán találhatók.
Csak tájékoztatási célt szolgálnak és nem módosítják a plenáris ülésen bejelentett szavazási
eredményeket.

A dokumentum a plenáris ülést követő két hét során rendszeresen frissül.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a
Hivatalos Lapban közzéteszik.

31. A következő ülésnap napirendje
A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 650.788/OJVE).

32. Az ülés berekesztése
Az ülést 22.58-kor berekesztik.

Klaus Welle David Maria Sassoli
főtitkár elnök
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JELENLÉTI ÍV

16.4.2020

Jelenlévők:

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

Igazoltan távol lévők:

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

⁂

A Covid19-világjárvánnyal  összefüggő  okok  miatt  távszavazási  rendszert  vezettek  be  (lásd  a
szavazásra vonatkozó szabályokról szóló 2004. május 3-i  elnökségi határozatot  kiegészítő 2020.
március  20-i  elnökségi  határozatot).  A  szavazáson  részt  vevő  képviselők  neve  az  ülés
jegyzőkönyvéhez csatolt, „A név szerinti szavazás eredménye” dokumentumban szerepel, amely a
Parlament honlapján elérhető. 
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