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IZMANTOTO SIMBOLU SARAKSTS

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra
***I Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums
***II Parastā likumdošanas procedūra: otrais lasījums
***III Parastā likumdošanas procedūra: trešais lasījums
(Procedūras veids ir noteikts saskaņā ar tiesību akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

PARLAMENTA KOMITEJU NOSAUKUMU SAĪSINĀJUMI

AFET Ārlietu komiteja
DEVE Attīstības komiteja
INTA Starptautiskās tirdzniecības komiteja
BUDG Budžeta komiteja
CONT Budžeta kontroles komiteja
ECON Ekonomikas un monetārā komiteja
EMPL Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
ENVI Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
ITRE Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
IMCO Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
TRAN Transporta un tūrisma komiteja
REGI Reģionālās attīstības komiteja
AGRI Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
PECH Zivsaimniecības komiteja
CULT Kultūras un izglītības komiteja
JURI Juridiskā komiteja
LIBE Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
AFCO Konstitucionālo jautājumu komiteja
FEMM Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja
PETI Lūgumrakstu komiteja 

DROI Cilvēktiesību apakškomiteja
SEDE Drošības un aizsardzības apakškomiteja

POLITISKO GRUPU NOSAUKUMU SAĪSINĀJUMI

PPE Eiropas Tautas partijas grupa 
S&D Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa 
Renew grupa “Renew Europe”
ID Identitātes un demokrātijas grupa
Verts/ALE Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa
ECR Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa
GUE/NGL Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku grupa 
NI pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti
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EIROPAS PARLAMENTS

2020.–2021. GADA SESIJA

2020. gada 16. un 17. aprīļa sēdes

BRISELĒ

PROTOKOLS

CETURTDIENA, 2020. GADA 16. APRĪLIS 

SĒDI VADA: David Maria SASSOLI
Priekšsēdētājs

1. Sesijas atsākšana
Tika atsākta ceturtdien, 2020. gada 26. martā, pārtrauktā sesija.

2. Sēdes atklāšana
Sēde tika atklāta plkst. 9.06.

3. Priekšsēdētāja paziņojums
Priekšsēdētājs sniedza paziņojumu par Covid-19 pandēmijas radīto izaicinājumu un Parlamenta un
Eiropas Savienības lomu attiecībā uz Eiropas pilsoņiem.

Viņš pauda Parlamenta solidaritāti ar cietušajiem un apliecināja cieņu visiem, kas piedalās cīņā pret
vīrusu.

Viņš atgādina, ka ir jāturpina cīņa un jārod izeja no krīzes solidaritātes un demokrātijas garā.

Viņš arī uzsvēra to lēmumu nozīmīgumu, kas tiks pieņemti šajā ārkārtas sesijā, ņemot vērā
Savienības koordinētu rīcību.

4. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.

5. Sesijas plenārsēžu datumi
Sēdes vadītājs darīja zināmu, ka Priekšsēdētāju konferences iepriekšējā sanāksmē ceturtdien, 2020.
gada 2. aprīlī, viņš ar politisko grupu priekšsēdētāju piekrišanu nolēma rīkot ārkārtas sesiju šodien,
2020. gada 16. aprīlī, un rīt, 2020. gada 17. aprīlī, lai balsotu par Komisijas jaunajiem pasākumiem
Covid-19 apkarošanai un apspriestu, kā arī atjauninātu Parlamenta nostāju par cīņu pret pandēmiju
un tās sekām.
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Pārskatītais provizoriskais grafiks 2020. gadam ir pieejams Parlamenta tīmekļa vietnē.

6. Deleģētie akti (Reglamenta 111. panta 2. punkts)
Parlamentam iesniegtie deleģēto aktu projekti:

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Deleģēto regulu (ES) 2017/891 groza attiecībā uz augļu un
dārzeņu nozares ražotāju organizāciju tirgū laistās produkcijas vērtības aprēķināšanu (C(2020)
01835 – 2020/2617(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2020. gada 30. martu.

nodots atbildīgajai komitejai:  AGRI

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr.
1307/2013 II un III pielikumu (C(2020)01894 – 2020/2618(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2020. gada 1. aprīli.

nodots atbildīgajai komitejai:  AGRI

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES)2019/1021 I
pielikumu groza attiecībā uz perfluoroktānskābes (PFOA), tās sāļu un ar PFOA saistītu savienojumu
iekļaušanu sarakstā (C(2020)01973 – 2020/2622(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2020. gada 8. aprīli.

nodots atbildīgajai komitejai:  ENVI

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru groza un labo Deleģēto regulu (ES) 2015/2446, ar ko papildina
Regulu (ES) Nr. 952/2013, un groza Deleģēto regulu (ES) 2016/341, ar kuru papildina Regulu (ES)
Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (C(2020)02008 – 2020/2619(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2020. gada 3. aprīli.

nodots atbildīgajai komitejai:  IMCO

7. Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 112. pants)
Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie īstenošanas pasākumu projekti, uz kuriem attiecas
regulatīvā kontroles procedūra.

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz hromafenozīda, fluometurona, pencikurona, sedaksāna,
taufluvalināta un triazoksīda maksimālajiem atlieku līmeņiem noteiktos produktos vai uz tiem groza
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II un III pielikumu (D063895/04 -
2020/2614(RPS) - termiņš: 2020. gada 24. maijs)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz annato, biksīna, norbiksīna (E 160b) lietojumu groza Eiropas
Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II un III pielikumu un Komisijas Regulas (ES)
Nr. 231/2012 pielikumu (D066082/02 - 2020/2615(RPS) - termiņš: 2020. gada 25. maijs)
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nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

8. Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi 
Komisijas paziņojums par pasākumiem, kas veikti saistībā ar Parlamenta 2020. gada februāra sesijā
pieņemtajām nostājām un rezolūcijām, ir pieejams Parlamenta tīmekļa vietnē.

9. Lēmumi sagatavot patstāvīgus ziņojumus 

Lēmumi sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 47. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2020. gada 5. marta lēmumu)

ECON komiteja

- Digitālās finanses: jauni ar kriptoaktīviem saistīti riski — regulējuma un uzraudzības problēmas
finanšu pakalpojumu, iestāžu un tirgu nozarē (2020/2034(INL)) 

LIBE, FEMM komitejas

- Cīņa pret vardarbību, kas saistīta ar dzimumu: kibervardarbība (2020/2035(INL)) 

Lēmumi sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 54. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2020. gada 5. marta lēmumu)

AFET, DEVE un BUDG komitejas

- Īstenošanas ziņojums par ES trasta fondiem un Bēgļu atbalsta mehānismu Turcijā (2020/2045
(INI)) 
(atzinums: CONT, LIBE (Reglamenta 57. pants))

DEVE komiteja

- Klimata pārmaiņu ietekme uz neaizsargātākajām iedzīvotāju grupām jaunattīstības valstīs
(2020/2042(INI)) 
(atzinums: ENVI, LIBE, FEMM)

- Jauna ES un Āfrikas stratēģija — partnerība ilgtspējīgai un iekļaujošai attīstībai (2020/2041(INI)) 
(atzinums: AFET (Reglamenta 57. pants), INTA (Reglamenta 57. pants), AGRI, CULT, LIBE,
FEMM)

ECON komiteja

- ES prasību īstenošana attiecībā uz apmaiņu ar nodokļu informāciju: progress, gūtā pieredze un
risināmās problēmas (2020/2046(INI)) 
(atzinums: LIBE)

- Euro starptautiskās nozīmes stiprināšana (2020/2037(INI)) 
(atzinums: INTA)

- Kapitāla tirgu savienības (CMU) turpmāka veidošana: kapitāla tirgus finansējuma pieejamības
uzlabošana, jo īpaši MVU, un mazo ieguldītāju dalības iespēju palielināšana (2020/2036(INI)) 
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ENVI komiteja

- Virzība uz PTO prasībām pielāgotu ES oglekļa ievedkorekcijas mehānismu (2020/2043(INI)) 
(atzinums: INTA (Reglamenta 57. pants), ECON (Reglamenta 57. pants))

LIBE komiteja

- Īstenošanas ziņojums attiecībā uz 43. pantu Direktīvā 2013/32/ES par kopējām procedūrām
starptautiskās aizsardzības statusa piešķiršanai un atņemšanai (2020/2047(INI)) 

REGI komiteja

- Dzimumu dimensija kohēzijas politikā (2020/2040(INI)) 
(atzinums: FEMM)

- ES reģionos vērojamo demogrāfisko tendenču apvēršana pretējā virzienā, izmantojot kohēzijas
politikas instrumentus (2020/2039(INI)) 
(atzinums: EMPL, AGRI)

TRAN komiteja

- ES ilgtspējīga tūrisma stratēģijas izstrāde (2020/2038(INI)) 
(atzinums: AGRI, CULT)

Lēmumi sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 54. pants un 227. panta 1. punkts) 
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2020. gada 5. marta lēmumu)

PETI komiteja

- Ziņojums par Lūgumrakstu komitejas apspriežu rezultātiem 2019. gadā (saskaņā ar Reglamenta
227. panta 7. punktu) (2020/2044(INI)) 

Lēmumi sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 114. pants)
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2020. gada 5. marta lēmumu)

LIBE komiteja

- Ieteikums Padomes lēmumam, ar ko pilnvaro sākt sarunas par nolīgumu starp Eiropas Savienību
un Jaunzēlandi par personas datu apmaiņu starp Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības
sadarbībai (Eiropolu) un cīņā pret smagiem noziegumiem un terorismu kompetentajām
Jaunzēlandes iestādēm (2020/2048(INI)) 

10. Nodošana citām komitejām (Reglamenta 56. pants)
TRAN komiteja 

- Priekšlikums, ar ko izveido klimatneitralitātes panākšanas satvaru un groza Regulu (ES)
2018/1999 (Eiropas Klimata akts) (COM(2020)0080 - C9-0077/2020 - 2020/0036(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: ECON, EMPL, ITRE, TRAN, REGI, AGRI

11. Iesaistītās komitejas (Reglamenta 57. pants)
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2020. gada 5. marta lēmumu)
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AFET, DEVE, BUDG komitejas

- Īstenošanas ziņojums par ES trasta fondiem un Bēgļu atbalsta mehānismu Turcijā (2020/2045
(INI)) 
(atzinums: CONT, LIBE (Reglamenta 57. pants))

DEVE komiteja

- Jauna ES un Āfrikas stratēģija — partnerība ilgtspējīgai un iekļaujošai attīstībai (2020/2041(INI)) 
(atzinums: AFET (Reglamenta 57. pants), INTA (Reglamenta 57. pants), AGRI, CULT, LIBE,
FEMM)

ENVI komiteja 

- Virzība uz PTO prasībām pielāgotu ES oglekļa ievedkorekcijas mehānismu (2020/2043(INI)) 
(atzinums: INTA (Reglamenta 57. pants), ECON (Reglamenta 57. pants))

FEMM komiteja 

- Dzimumu līdztiesība Eiropas Savienībā un drošības politika (2019/2167(INI)) 
(atzinums: AFET (Reglamenta 57. pants))

12. Lēmumi piemērot kopīgo komiteju procedūru (Reglamenta 58. pants)
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2020. gada 5. marta lēmumu)

- Īstenošanas ziņojums par ES trasta fondiem un Bēgļu atbalsta mehānismu Turcijā (2020/2045
(INI)) 
komitejas: AFET, DEVE, BUDG (Reglamenta 58. pants)
(atzinums: CONT, LIBE (Reglamenta 57. pants))

- Vardarbības ģimenē un aizgādības tiesību ietekme uz sievietēm un bērniem (2019/2166(INI)) 
komitejas: JURI, FEMM (Reglamenta 58. pants)

- Cīņa pret vardarbību, kas saistīta ar dzimumu: kibervardarbība (2020/2035(INL)) 
komitejas: LIBE, FEMM (Reglamenta 58. pants)

13. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Citas iestādes

- Padomes lēmums par Nolīguma par sadarbību zinātnes un tehnoloģijas jautājumos starp Eiropas
Kopienu un Indijas Republikas valdību pagarināšanu (06104/2020 - C9-0090/2020 – 2020/0015
(NLE)).

nodots atbildīgajai
komitejai:

ITRE

- Padomes lēmums par Nolīguma starp Eiropas Kopienu un Ukrainu par sadarbību zinātnes un
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tehnoloģijas jomā pagarināšanu (06101/2020 - C9-0091/2020 – 2020/0016(NLE)).
nodots atbildīgajai

komitejai:
ITRE

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko Lēmumu (ES) 2020/265 groza
attiecībā uz to summu korekcijām, kas izmantotas no elastības instrumenta 2020. gadam un
paredzētas migrācijai, bēgļu pieplūdumam un drošības apdraudējumiem, tūlītējiem pasākumiem
saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu un Eiropas Prokuratūras līdzekļu palielināšanai (COM(2020)
0140 - C9-0092/2020 – 2020/2053(BUD)).

nodots atbildīgajai
komitejai:

BUDG

atzinums: LIBE

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru attiecībā uz īpašiem pasākumiem
Covid-19 uzliesmojuma ietekmes mazināšanai zvejniecībā un akvakultūrā groza Regulu(ES) Nr.
1379/2013 un Regulu(ES) Nr. 508/2014 (COM(2020)0142 - C9-0093/2020 – 2020/0059(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 145. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots atbildīgajai
komitejai:

PECH

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) Nr. 223/2014 groza
attiecībā uz īpašu pasākumu ieviešanu Covid-19 krīzes risināšanai (COM(2020)0141 - C9-
0094/2020 – 2020/0058(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 145. panta 1. punktam un 146. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo
priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots atbildīgajai
komitejai:

EMPL

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) Nr. 1303/2013 un Regulu
(ES) Nr. 1301/2013 groza attiecībā uz īpašiem pasākumiem, kuru mērķis ir nodrošināt ārkārtas
elastību Eiropas strukturālo un investīciju fondu izmantošanā Covid-19 uzliesmojuma mazināšanas
vajadzībām (COM(2020)0138 - C9-0095/2020 – 2020/0054(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 145. panta 1. punktam un 146. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo
priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots atbildīgajai
komitejai:

REGI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko Lēmumu (ES) 2020/265 groza
attiecībā uz to summu korekcijām, ko no elastības instrumenta 2020. gadā paredzēts izmantot
migrācijai, bēgļu pieplūdumam un drošības apdraudējumiem, tūlītējiem pasākumiem saistībā ar
Covid-19 uzliesmojumu un Eiropas Prokuratūras stiprināšanai (COM(2020)0171 - C9-0096/2020 –
2020/2056(BUD)).

nodots atbildīgajai
komitejai:

BUDG

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par neparedzēto izdevumu rezerves
izmantošanu 2020. gadā, lai sniegtu ārkārtas palīdzību dalībvalstīm un vēl vairāk stiprinātu
Savienības civilās aizsardzības mehānismu/rescEU, reaģējot uz Covid-19 uzliesmojumu (COM
(2020)0172 - C9-0097/2020 – 2020/2057(BUD)).

nodots atbildīgajai
komitejai:

BUDG
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- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru attiecībā uz atsevišķu noteikumu
piemērošanas datumiem groza Regulu (ES) 2017/745, kas attiecas uz medicīniskām ierīcēm (COM
(2020)0144 - C9-0098/2020 – 2020/0060(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 145. panta 1. punktam un 146. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo
priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots atbildīgajai
komitejai:

ENVI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr.
1215/2009, ar ko ievieš ārkārtas tirdzniecības pasākumus tām valstīm un teritorijām, kas piedalās
vai ir saistītas ar Eiropas Savienības asociācijas un stabilizācijas procesu (COM(2020)0135 - C9-
0099/2020 – 2020/0051(COD)).

nodots atbildīgajai
komitejai:

INTA

atzinums: AFET

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko attiecībā uz tādu lauka apskašu
atbilstību, kuras graudaugu sēklu ražošanai paredzētiem augiem veic Ukrainā, un attiecībā uz
Ukrainā ražotu graudaugu sēklu līdzvērtīgumu groza Padomes Lēmumu 2003/17/EK (COM(2020)
0137 - C9-0100/2020 – 2020/0053(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 145. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots atbildīgajai
komitejai:

AGRI

atzinums: INTA

- 2020. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 1 projekts: Palīdzība Grieķijai, reaģējot uz pieaugošo
migrācijas spiedienu — Tūlītēji pasākumi saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu — Atbalsts
atjaunošanai pēc zemestrīces Albānijā — Citas korekcijas – Padomes 2020. gada 14. aprīļa nostāja
(07250/2020 - C9-0101/2020 – 2020/2052(BUD)).

nodots atbildīgajai
komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. DEC 05/2020 - III iedaļa - Komisija (N9-0012/2020
- C9-0108/2020 - 2020/2059(GBD))
nodots atbildīgajai komitejai: BUDG

- 2020. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 2 projekts: Ārkārtas atbalsts dalībvalstīm un
Savienības civilās aizsardzības mehānisma/rescEU turpmāka stiprināšana, lai reaģētu uz Covid-19
uzliesmojumu — Padomes 2020. gada 14. aprīļa nostāja (07251/2020 - C9-0109/2020 – 2020/2055
(BUD)).

nodots atbildīgajai
komitejai:

BUDG

- Padomes regula, ar kuru attiecībā uz vispārējās rezerves saistībām tvērumu groza Regulu (ES,
Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam (07170/2020 -
C9-0110/2020 – 2020/0055(APP)).

nodots atbildīgajai
komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam INF 2/2020 — Reģionu komiteja (N9-0013/2020 - C9-
0111/2020 – 2020/2060(GBD)).
nodots atbildīgajai komitejai:  BUDG
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2. Deputāti

- Viktor Uspaskich. Rezolūcijas priekšlikums par ES finansējuma palielināšanu reģioniem, kas
saskaras ar finansiālām un demogrāfiskām problēmām (B9-0131/2020).

nodots atbildīgajai
komitejai:

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 un Ivan Štefanec. Rezolūcijas priekšlikums par
Eiropas Savienības Ugunsdrošības dienu (B9-0132/2020).

nodots atbildīgajai
komitejai:

ENVI

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par cietumu pārpildītību un drošības riskiem (B9-
0133/2020).

nodots atbildīgajai
komitejai:

LIBE

- Dominique Bilde. Rezolūcijas priekšlikums par migrācijas krīzi pie Grieķijas robežas ar Turciju
(B9-0134/2020).

nodots atbildīgajai
komitejai:

LIBE

atzinums: AFET

- Jean-Paul Garraud. Rezolūcijas priekšlikums par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda
intervences kritērijiem (B9-0135/2020).

nodots atbildīgajai
komitejai:

EMPL

- Jordan Bardella. Rezolūcijas priekšlikums par migrācijas plūsmām Eiropā un attiecībām ar Turciju
(B9-0136/2020).

nodots atbildīgajai
komitejai:

LIBE

atzinums: AFET

- Elena Lizzi. Rezolūcijas priekšlikums par Eiropas apmaiņas studentu datubāzes izveidi un drošas
atgriešanas procedūru koordinētu īstenošanu ārkārtas situācijās (B9-0137/2020).

nodots atbildīgajai
komitejai:

CULT

14. Darba kārtība
Galīgais dienas kārtības projekts 2020. gada 16. un 17. aprīļa plenārsēdēm (PE 650.788/PDOJ) ir
izdalīts. 

Sēdes vadītājs darīja zināmu, ka viņš ir saņēmis Komisijas iesniegtos pieprasījumus par
steidzamības procedūras (Reglamenta 163. pants) piemērošanu attiecībā uz šādām procedūrām:

— Regula, ar kuru groza daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam ***;

— Budžeta grozījuma Nr. 1/2020 projekts: Palīdzība Grieķijai, reaģējot uz pieaugošo migrācijas
spiedienu — Tūlītēji pasākumi saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu — Atbalsts atjaunošanai
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pēc zemestrīces Albānijā — Citas korekcijas;

— Budžeta grozījuma Nr. 2/2020 projekts: Ārkārtas atbalsts dalībvalstīm un Savienības civilās
aizsardzības mehānisma/rescEU turpmāka stiprināšana, lai reaģētu uz Covid-19
uzliesmojumu;

— Elastības instrumenta izmantošana 2020. gadam: migrācija, bēgļu pieplūdums un drošības
apdraudējumi; tūlītēji pasākumi saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu; Eiropas Prokuratūras
līdzekļu palielināšana - 2020/2053(BUD);

— Elastības instrumenta izmantošana 2020. gadam: migrācija, bēgļu pieplūdums un drošības
apdraudējumi; tūlītēji pasākumi saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu; Eiropas Prokuratūras
stiprināšana - 2020/2056(BUD);

— Neparedzēto izdevumu rezerves izmantošana 2020. gadā: ārkārtas palīdzības sniegšana
dalībvalstīm un Savienības civilās aizsardzības mehānisma/rescEU papildu stiprināšana,
reaģējot uz Covid-19 uzliesmojumu;

— Īpaši pasākumi, kuru mērķis ir nodrošināt ārkārtas elastību Eiropas strukturālo un investīciju
fondu izmantošanā Covid-19 uzliesmojuma mazināšanas vajadzībām ***I;

— Īpašu pasākumu ieviešana Covid-19 krīzes risināšanai ***I;

— Īpaši pasākumi Covid-19 uzliesmojuma ietekmes mazināšanai zvejniecības un akvakultūras
nozarē ***I;

— Medicīniskas ierīces ***I.

Sēdes vadītājs pēc apspriešanās ar politiskajām grupām galīgajā darba kārtības projektā ierosināja
šādas izmaiņas:

Padomes un Komisijas paziņojumi par koordinētu ES rīcību Covid-19 pandēmijas un tās seku
apkarošanai - apspriešana notiks no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00. 

Balsošanu ceturtdien un piektdien rīkos šādi:

Ceturtdiena

Pirmā balsošana notiks no plkst. 9.30 līdz plkst. 10.30, balsojot par steidzamības pieprasījumiem, kā
norādīts turpmāk, un par pirmo grozījumu kopumu attiecībā uz priekšlikumu kopīgai rezolūcijai par
koordinētu ES rīcību Covid-19 pandēmijas un tās seku apkarošanai.

Pirmās balsošanas rezultāti tiks paziņoti plkst. 13.30.

Otrā balsošana notiks no plkst. 13.30 līdz plkst. 14.30, balsojot par regulu, ar ko groza daudzgadu
finanšu shēmu 2014.-2020. gadam, un par otro grozījumu kopumu attiecībā uz priekšlikumu kopīgai
rezolūcijai par koordinētu ES rīcību  Covid-19 pandēmijas un tās seku apkarošanai.

Otrās balsošanas rezultāti tiks paziņoti plkst. 17.00.
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Trešā balsošana notiks no plkst. 17.00 līdz plkst. 18.00, balsojot par trešo grozījumu kopumu
attiecībā uz priekšlikumu kopīgai rezolūcijai par koordinētu ES rīcību Covid-19 pandēmijas un tās
seku apkarošanai.

Trešās balsošanas rezultāti tiks paziņoti plkst. 20.30.

Ceturtā balsošana notiks no plkst. 20.30 līdz plkst. 21.30, balsojot par ceturto grozījumu kopumu
attiecībā uz priekšlikumu kopīgai rezolūcijai par koordinētu ES rīcību Covid-19 pandēmijas un tās
seku apkarošanai.

Ceturtās balsošanas rezultāti tiks paziņoti plkst. 22.50, un sēde tiks slēgta plkst. 23.00.

Piektdiena 

Sēde tiks atklāta plkst. 9.00, pirmo balsošanu rīkojot plkst. 9.00 – 10.00, kurā balsos par
grozījumiem:

- budžeta grozījuma Nr. 1/2020 projektā un budžeta grozījuma Nr. 2/2020 projektā;

- divos dokumentu kopumos attiecībā uz elastības mehānisma izmantojumu 2020. gadam;

- dokumentu kopumā attiecībā uz neparedzēto izdevumu rezerves izmantojumu 2020. gadā;

- trīs koplēmuma dokumentu kopumos attiecībā uz paketi Corona II;

- attiecībā uz medicīniskajām ierīcēm. 

Pirmās balsošanas rezultāti tiks paziņoti plkst. 12.30.

Otrā balsošana notiks no plkst. 12.30 līdz plkst. 13.30 un ietvers galīgo balsojumu par:

- budžeta grozījuma Nr. 1/2020 projektu un budžeta grozījuma Nr. 2/2020 projektu;

- diviem dokumentu kopumiem attiecībā uz elastības mehānisma izmantojumu 2020. gadam;

- dokumentu kopumu attiecībā uz neparedzēto izdevumu rezerves izmantojumu 2020. gadā;

- trim koplēmuma dokumentu kopumiem attiecībā uz paketi Corona II;

- medicīniskajām ierīcēm;

- kopīgo rezolūcijas priekšlikumu: Koordinēta ES rīcība Covid-19 pandēmijas un tās seku
apkarošanai (RC-B9-0143/2020).

Otrās balsošanas rezultāti tiks paziņoti plkst. 16.00.

Trešā balsošana par grozījumiem vai galīgā balsošana par citu priekšlikumu rezolūcijai par Covid-
19 pandēmiju un tās sekām, iespējams, notiks no plkst. 16.00 līdz plkst.17.00, un balsošanas
rezultāti tiks paziņoti plkst. 19.30.
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Ceturtā balsošana par grozījumiem vai galīgā balsošana par citu priekšlikumu rezolūcijai par Covid-
19 pandēmiju un tās sekām, iespējams, notiks no plkst. 19.30 līdz plkst. 20.30, un balsošanas
rezultāti tiks paziņoti plkst. 22.30.

Sēde tiks slēgta plkst. 23.00. 

Parlaments piekrita šiem priekšlikumiem.

Līdz ar to darba kārtība bija noteikta.

° 
° ° ° 

Pirms debašu atklāšanas sēdes vadītājs paziņoja, ka pirmā balsošana notiks no plkst. 9.30 līdz plkst.
10.30.

15. Koordinēta ES rīcība Covid-19 pandēmijas un tās seku apkarošanai
(debates) 
Padomes un Komisijas paziņojumi: Koordinēta ES rīcība Covid-19 pandēmijas un tās seku
apkarošanai (2020/2616(RSP)).

Charles Michel (Eiropadomes priekšsēdētājs) sniedza paziņojumu.

(Debašu turpinājums: 16.4.2020. protokola 17. punkts)

16. Pirmā balsošana
Parlaments ir aicināts balsot par šādiem Komisijas iesniegtajiem pieprasījumiem piemērot
steidzamības procedūru (Reglamenta 163. pants).

— Regula, ar kuru groza daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam ***
[07170/2020 - C9-0110/2020 - 2020/0055(APP)] - Budžeta komiteja

— Budžeta grozījuma Nr. 1/2020 projekts: Palīdzība Grieķijai, reaģējot uz pieaugošo migrācijas
spiedienu — Tūlītēji pasākumi saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu — Atbalsts atjaunošanai
pēc zemestrīces Albānijā — Citas korekcijas
[07250/2020 - C9-0101/2020 - 2020/2052(BUD)] - Budžeta komiteja

— Budžeta grozījuma Nr. 2/2020 projekts: Ārkārtas atbalsts dalībvalstīm un Savienības civilās
aizsardzības mehānisma/rescEU turpmāka stiprināšana, lai reaģētu uz Covid-19 uzliesmojumu
[07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD)] - Budžeta komiteja

— Elastības instrumenta izmantošana 2020. gadam: migrācija, bēgļu pieplūdums un drošības
apdraudējumi; tūlītēji pasākumi saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu; Eiropas Prokuratūras
līdzekļu palielināšana - 2020/2053(BUD)
[COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD)] - Budžeta komiteja

— Elastības instrumenta izmantošana 2020. gadam: migrācija, bēgļu pieplūdums un drošības
apdraudējumi; tūlītēji pasākumi saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu; Eiropas Prokuratūras
stiprināšana - 2020/2056(BUD)
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[COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD)] - Budžeta komiteja

— Neparedzēto izdevumu rezerves izmantošana 2020. gadā: ārkārtas palīdzības sniegšana
dalībvalstīm un Savienības civilās aizsardzības mehānisma/rescEU papildu stiprināšana,
reaģējot uz Covid-19 uzliesmojumu
[COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD)] - Budžeta komiteja

— Īpaši pasākumi, kuru mērķis ir nodrošināt ārkārtas elastību Eiropas strukturālo un investīciju
fondu izmantošanā Covid-19 uzliesmojuma mazināšanas vajadzībām ***I
[COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)] - Reģionālās attīstības komiteja

— Īpašu pasākumu ieviešana Covid-19 krīzes risināšanai ***I
[COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)] - Nodarbinātības un sociālo lietu
komiteja

— Īpaši pasākumi Covid-19 uzliesmojuma ietekmes mazināšanai zvejniecības un akvakultūras
nozarē ***I
[COM(2020)0142 - C9-0093/2020- 2020/0059(COD)] - Zivsaimniecības komiteja

— Medicīniskas ierīces ***I
[COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un
pārtikas nekaitīguma komiteja

Parlaments balsos arī par pirmo grozījumu kopumu attiecībā uz kopīgo rezolūcijas priekšlikumu, ko
saskaņā ar Reglamenta 132. panta 2. punktu nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus B9-0143/2020,
B9-0144/2020, B9-0146/2020 un B9-0147/2020 iesnieguši Manfred Weber un Esteban González
Pons PPE grupas vārdā, Iratxe García Pérez  S&D grupas vārdā, Dacian Cioloş  grupas “Renew”
vārdā un Philippe Lamberts  Verts/ALE grupas vārdā - par koordinētu ES rīcību Covid-19
pandēmijas un tās seku apkarošanai (2020/2616(RSP)) (RC-B9-0143/2020).

Balsot būs iespējams līdz plkst. 10.30.

Sākās balsošana.

Balsošanas rezultātus paziņos sēdes vadītājs (16.4.2020. protokola 19. punkts un 16.4.2020.
protokola 22. punkts).

17. Koordinēta ES rīcība Covid-19 pandēmijas un tās seku apkarošanai
(debašu turpinājums) 
Padomes un Komisijas paziņojumi: Koordinēta ES rīcība Covid-19 pandēmijas un tās seku
apkarošanai (2020/2616(RSP)).

(Debašu sākums: 16.4.2020. protokola 15. punkts)

Ursula von der Leyen (Komisijas priekšsēdētāja) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Esteban González Pons  PPE grupas vārdā, Iratxe García Pérez  S&D grupas vārdā, Dacian
Cioloş grupas “Renew” vārdā, Marco Campomenosi  ID grupas vārdā, Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā, Raffaele Fitto  ECR grupas vārdā un Manon Aubry GUE/NGL grupas
vārdā.
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SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās 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 un Lena
Düpont.

Uzstājās Maroš Šefčovič (Komisijas priekšsēdētājas vietnieks).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 132. panta 2. punktu ir iesniegti debašu
noslēgumā:
— Dacian Cioloş grupas “Renew” vārdā - par koordinētu ES rīcību Covid-19 pandēmijas un tās

seku apkarošanai (2020/2616(RSP)) (B9-0143/2020);

— Manfred Weber un Esteban González Pons PPE grupas vārdā - par ES rīcību Covid-19
pandēmijas un tās seku apkarošanai (2020/2616(RSP)) (B9-0144/2020);

— Marco Zanni, Marco Campomenosi, Jérôme Rivière, Gerolf Annemans, Ivan David, Jaak
Madison un Sylvia Limmer ID grupas vārdā - par koordinētu ES rīcību cīņā pret Covid-19
pandēmiju un tās sekām (2020/2616(RSP)) (B9-0145/2020);

— Iratxe García Pérez S&D grupas vārdā - par ES rīcību cīņā pret Covid-19 pandēmiju un tās
sekām (2020/2616(RSP)) (B9-0146/2020);

— Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā - par koordinētu ES rīcību Covid-19 pandēmijas
un tās seku apkarošanai (2020/2616(RSP)) (B9-0147/2020);

— Manon Aubry un Martin Schirdewan GUE/NGL grupas vārdā - par koordinētu ES rīcību cīņā
pret Covid-19 pandēmiju un tās sekām (2020/2616(RSP)) (B9-0148/2020);

— Angel Dzhambazki ECR grupas vārdā - par koordinētu ES rīcību cīņā pret Covid-19
pandēmiju un tās sekām (2020/2616(RSP)) (B9-0149/2020).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 16.4.2020. protokola 22. punkts, 16.4.2020. protokola 25. punkts, 16.4.2020. protokola
28. punkts, 17.4.2020. protokola 2. punkts un 17.4.2020. protokola 9. punkts.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 12.25.)

18. Sēdes atsākšana
Sēde tika atsākta plkst. 13.41.
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19. Balsošanas rezultātu paziņošana
Sēdes vadītājs nolasīja rezultātus attiecībā uz pieprasījumiem piemērot steidzamības procedūru
(Reglamenta 163. pants).

Regula, ar kuru groza daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam ***
[07170/2020 - C9-0110/2020 - 2020/0055(APP)] - Budžeta komiteja

Tika atļauts piemērot steidzamības procedūru.

Budžeta grozījuma Nr. 1/2020 projekts: Palīdzība Grieķijai, reaģējot uz pieaugošo migrācijas
spiedienu — Tūlītēji pasākumi saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu — Atbalsts atjaunošanai pēc
zemestrīces Albānijā — Citas korekcijas
[07250/2020 - C9-0101/2020 - 2020/2052(BUD)] - Budžeta komiteja

Tika atļauts piemērot steidzamības procedūru.

Budžeta grozījuma Nr. 2/2020 projekts: Ārkārtas atbalsts dalībvalstīm un Savienības civilās
aizsardzības mehānisma/rescEU turpmāka stiprināšana, lai reaģētu uz Covid-19 uzliesmojumu
[07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD)] - Budžeta komiteja

Tika atļauts piemērot steidzamības procedūru.

Elastības instrumenta izmantošana 2020. gadam: migrācija, bēgļu pieplūdums un drošības
apdraudējumi; tūlītēji pasākumi saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu; Eiropas Prokuratūras līdzekļu
palielināšana - 2020/2053(BUD)
[COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD)] - Budžeta komiteja

Tika atļauts piemērot steidzamības procedūru.

Elastības instrumenta izmantošana 2020. gadam: migrācija, bēgļu pieplūdums un drošības
apdraudējumi; tūlītēji pasākumi saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu; Eiropas Prokuratūras
stiprināšana - 2020/2056(BUD)
[COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD)] - Budžeta komiteja

Tika atļauts piemērot steidzamības procedūru.

Neparedzēto izdevumu rezerves izmantošana 2020. gadā: ārkārtas palīdzības sniegšana dalībvalstīm
un Savienības civilās aizsardzības mehānisma/rescEU papildu stiprināšana, reaģējot uz Covid-19
uzliesmojumu
[COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD)] - Budžeta komiteja

Tika atļauts piemērot steidzamības procedūru.

Īpaši pasākumi, kuru mērķis ir nodrošināt ārkārtas elastību Eiropas strukturālo un investīciju fondu
izmantošanā Covid-19 uzliesmojuma mazināšanas vajadzībām ***I
[COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)] - Reģionālās attīstības komiteja

Tika atļauts piemērot steidzamības procedūru.

Īpašu pasākumu ieviešana Covid-19 krīzes risināšanai ***I
[COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

Tika atļauts piemērot steidzamības procedūru.
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Īpaši pasākumi Covid-19 uzliesmojuma ietekmes mazināšanai zvejniecības un akvakultūras nozarē
***I
[COM(2020)0142 - C9-0093/2020- 2020/0059(COD)] - Zivsaimniecības komiteja

Tika atļauts piemērot steidzamības procedūru.

Medicīniskas ierīces ***I
[COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas
nekaitīguma komiteja

Tika atļauts piemērot steidzamības procedūru.

Tika noteikti šādi iesniegšanas termiņi:

- grozījumi: šodien, 2020. gada 16. aprīlī, plkst. 14.00;

- balsošana pa daļām un atsevišķi balsojumi: šodien, 2020. gada 16. aprīlī, plkst. 15.30.

20. Otrā balsošana
Parlaments ir aicināts balsot par:

Regulu, ar kuru groza daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020.gadam ***
[07170/2020 - C9-0110/2020 - 2020/0055(APP)] - BUDG komiteja

Otrais grozījumu kopums attiecībā uz kopīgo rezolūcijas priekšlikumu RC-B9-0143/2020.

Balsot būs iespējams līdz plkst. 14.30.

Sākās balsošana.

Balsošanas rezultātus paziņos sēdes vadītājs (16.4.2020. protokola 25. punkts).

(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.49.)

SĒDI VADA: Pedro SILVA PEREIRA
Priekšsēdētāja vietnieks

21. Sēdes atsākšana
Sēde tika atsākta plkst. 17.05.

22. Balsošanas rezultātu paziņošana
Sēdes vadītājs nolasīja balsošanas rezultātus par pirmo grozījumu kopumu attiecībā uz kopīgo
rezolūcijas priekšlikumu RC-B9-0143/2020 (16.4.2020. protokola 16. punkts).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

(Balsošanas izklāsts: ceturtdienas, 2020. gada 16. aprīļa, un piektdienas, 2020. gada 17. aprīļa,
pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts.)

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2020)0054).
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23. Trešā balsošana 
Parlaments ir aicināts balsot par trešo grozījumu kopumu attiecībā uz kopīgo rezolūcijas
priekšlikumu RC-B9-0143/2020.

Balsot būs iespējams līdz plkst. 18.00.

Sākās balsošana.

Balsošanas rezultātus paziņos sēdes vadītājs (16.4.2020. protokola 28. punkts).

(Sēde tika pārtraukta plkst. 17.12.)

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

24. Sēdes atsākšana
Sēde tika atsākta plkst. 20.35.

25. Balsošanas rezultātu paziņošana
Sēdes vadītājs nolasīja galīgās balsošanas rezultātus attiecībā uz:

Regulu, ar kuru groza daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020.gadam ***
[07170/2020 - C9-0110/2020 - 2020/0055(APP)] - BUDG komiteja (16.4.2020. protokola 20.
punkts).

(Vajadzīgs Parlamenta deputātu vairākums.)

PADOMES REGULAS PROJEKTS

Pieņemts (P9_TA(2020)0044).
(Balsošanas izklāsts: ceturtdienas, 2020. gada 16. aprīļa, un piektdienas, 2020. gada 17. aprīļa,
pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

Parlaments sniedza piekrišanu Padomes regulas projektam.

Sēdes vadītājs paziņoja balsošanas rezultātus par otro grozījumu kopumu attiecībā uz kopīgo
rezolūcijas priekšlikumu RC-B9-0143/2020 (16.4.2020. protokola 20. punkts).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

(Balsošanas izklāsts: ceturtdienas, 2020. gada 16. aprīļa, un piektdienas, 2020. gada 17. aprīļa,
pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts.)

Skatīt pieņemtos tekstus: (P9_TA(2020)0054).

26. Ceturtā balsošana
Parlaments ir aicināts balsot par ceturto grozījumu kopumu attiecībā uz kopīgo rezolūcijas
priekšlikumu  RC-B9-0143/2020.

Balsot būs iespējams līdz plkst. 21.30.
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Sākās balsošana.

Balsošanas rezultāti tiks paziņoti piektdien, 2020. gada 17. aprīlī (17.4.2020. protokola 2. punkts).

(Sēde tika pārtraukta plkst. 20.40.)

27. Sēdes atsākšana
Sēde tika atsākta plkst. 22.54.

28. Balsošanas rezultātu paziņošana
Sēdes vadītājs paziņoja balsošanas rezultātus par trešo grozījumu kopumu attiecībā uz kopīgo
rezolūcijas priekšlikumu RC-B9-0143/2020 (16.4.2020. protokola 23. punkts).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

(Balsošanas izklāsts: ceturtdienas, 2020. gada 16. aprīļa, un piektdienas, 2020. gada 17. aprīļa,
pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts.)

Skatīt pieņemtos tekstus: (P9_TA(2020)0054).

29. Balsojumu skaidrojumi
Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 194. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti
Parlamenta tīmekļa vietnē deputātiem paredzētajās lapās.

Izņēmuma kārtā tiks pieņemti balsojumu skaidrojumi, kas nepārsniedz 400 vārdu. 

30. Balsojumu labojumi un nodomi balsot
Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir iekļauti dokumentā “Rezultāti balsošanai pēc saraksta”,
kas pievienots sēdes protokolam un pieejams Parlamenta tīmekļa vietnē. Tie ir publicēti tikai
informatīvā nolūkā un nekādi nemaina plenārsēdē paziņoto balsošanas rezultātu.

Dokumentu pastāvīgi atjaunina ne ilgāk kā divu nedēļu laikā pēc sesijas.

Pēc tam sagatavo balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu
iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.

31. Nākamās sēdes darba kārtība
Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments “Darba kārtība” PE 650.788/OJVE).

32. Sēdes slēgšana
Sēde tika slēgta plkst. 22.58.

Klaus Welle David Maria Sassoli
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Ģenerālsekretārs Priekšsēdētājs
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APMEKLĒJUMU REĢISTRS

16.4.2020

Klātesoši:

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

Attaisnoti nepiedalās:

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

⁂

Ar Covid-19 pandēmiju saistītu iemeslu dēļ ir ieviesta attālinātās balsošanas sistēma (sk. Prezidija
2020. gada 20. marta lēmumu, ar ko papildina Prezidija 2004. gada 3. maija lēmumu par balsošanas
noteikumiem). To deputātu uzvārdi, kuri piedalījušies balsošanā, ir norādīti dokumentā "Rezultāti
balsošanai  pēc  saraksta",  kas  pievienots  attiecīgās  sēdes  protokolam  un  pieejams  Parlamenta
tīmekļa vietnē.
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